
Islam-thai 
 

Teksten er utarbeidet og oversatt av Nasjonalt senter for flerkulturell utforming nafo.oslomet.no 
 

ศาสนาอสิลาม 

 

Bilde: Pixabay, Khusen Rustamov 

 

ศาสนาอสิลามเป็นศาสนาทีใ่หมท่ีส่ดุของศาสนาโลก พระมฮูัมเมดไดเ้ป็นผูก้อ่ตัง้ศาสนาอสิลาม 

ขึน้ทีเ่มอืงเม็กกะ เมือ่ประมาณปี 610 หลังครสิตศักราช พระมฮูัมเมดเป็นผูน้ าวัจนะของพระเจา้ 

อัลเลาะหม์าบอกตอ่ผูค้นวา่ พวกเขาจะด าเนนิชวีติอยา่งไร  

ศาสนาอสิลามเป็นศาสนาทีม่ใีหญเ่ป็นอันดับสองของศาสนาโลก (รองจาก ศาสนาครสิต)์ 

ซึง่มผีูนั้บถอืทั่วโลกประมาณ  1,7 พันลา้นคน(ค.ศ. 2017) คนทีนั่บถอืศาสนาอสิลาม เรยีกวา่ 

ชาวมสุลมิ  นกิายทางศาสนาอสิลามแยกไดส้องนกิาย คอื นกิายสนุนี และนกิายชอีะ  
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พระคมัภรีอ์ลักรุะอาน(Koranen) 

 

Bilde: Pixabay, Ahmad Ardity 

คัมภรีอ์ัลกรุะอาน เป็นคัมภรีศ์ักดิส์ทิธข์องศาสนาอสิลาม เน้ือหาประกอบดว้ย เมือ่พระมฮูัมเมด 

พระศาสดาไดร้ับวัจนะจากพระเจา้อัลเลาะห ์เมือ่ปี 610 จนถงึมฮูัมเมดเสยีชวีติในปี 632  ความ

เชือ่และศทัธา ในศาสนาอสิลาม จรยิธรรม และขอ้การปฏบิัตติามศาสนามอียูใ่นพระคัมภรี ์พระ

คัมภรีต์น้ฉบับถกูเขยีนดว้ยภาษาอาราบคิ 

คัมภรีอ์ัลกรุะอานประกอบดว้ย 114 บท(surer) ซึง่แบง่ออกตามความยาวของบท โดยบททีย่าว

ทีจ่ะอยูก่อ่น และบททีส่ัน้ทีส่ดุอยูท่า้ย แตย่กเวน้บทสวดมนตห์ลกัสัน้ๆ ชาวมสุลมิจะจบูทีพ่ระ

คัมภรีก์อ่นการอา่นเสมอ คัมภรีอ์ัลกรุะอานมหีลายฉบับ แตฉ่บับทีใ่ชอ้ยูใ่นปัจจบุันนัน้ไดเ้ริม่น ามา 

ใชใ้นปี ค.ศ. 1924  

 

การด าเนนิชวีติอยา่งมสุลมิ(Å leve som muslim) 

ความเชือ่ในศาสนาอสิลาม(Muslimens tro) 

• เชือ่ในพระเจา้อัลเลาะหอ์งคเ์ดยีว คอืพระเจา้มเีพยีงองคเ์ดยีว  

• เชือ่ในเทวดาและนางฟ้าของพระอัลเลาะห ์

• เชือ่ในหนังสอือันศกัดิส์ทิธิข์องพระอัลเลาะห ์หรอืพระคัมภรีอ์ลักรุะอาน  

• เชือ่ในผูร้ับวัจนะของพระอัลเลาะห ์หรอืพระมฮูัมเมด 

• เชือ่ในวนัแหง่การพพิากษา  
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Bilde: Pixels, Muhammad Abdullah Al Akib 

 

เสาหลกัท ัง้หา้ De fem søylene(Arkan-ul-Islam) 

การปฏญิาณตนในเรือ่งความศรทัธา Trosbekjennelsen(SHAHADA)   

Shahada เป็นภาษาอาราบคิแปลวา่ “พยาน” เป็นบทสวดมนตแ์รกทีช่าวมสุลมิตอ้งเรยีน “ไมม่ี

พระเจา้องคใ์ดนอกจาก พระอัลเลาะห,์ และมฮูัมเมดคอืผูน้ าวัจนะของพระองค”์ บทสวดไดเ้ขยีน

ไวบ้นธงชาตซิาอดุอิารเบยี 
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Illustrasjon: Pixabay, tarcisioefbarbosa0 

 

การสวดมนตห์รอืละหมาด Bønn (SALAT) 

การละหมาดจะท าหา้ครัง้ในชว่งหนึง่วันหรอื 24 ชัว่โมง และหันหนา้ไปทางสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์เสา

หนิด า(กะหบ์ะ) ทีเ่มอืงเมกกะหข์ณะสวดมนต ์

• ละหมาดศบุหฺ คอื รุง่เชา้ เริม่ตัง้แตฟ้่าสางจนถงึกอ่นดวงอาทติยข์ึน้ 

• ละหมาด ซฮฺุร ิ คอืประมาณเวลา 12.00 นาฬกิา เริม่ตัง้แตด่วงตะวันคลอ้ยจนเงาของสิง่หนึง่

สิง่ใดทอดยาว ออกไปเทา่ตัว 

• ละหมาดอศัรฺ  คอืบา่ยแก่ๆ  เริม่ตัง้แตเ่มือ่เงาของสิง่หนึง่สิง่ใด ยาวกว่าเทา่ตัวของมันเอง 

จนถงึดวงอาทติยต์กดนิ 

• ละหมาดมักรบิ คอืตอนค ่า เริม่ตัง้แตด่วงอาทติยต์กดนิ จนสิน้แสงอาทติย ์คอืเวลาพลบค ่า 

• ละหมาดอชิาอฺ   คอืเวลากลางคนื เริม่ตัง้แตเ่วลาค ่าจนถงึกอ่นฟ้าสาง 

การละหมาดวันศกุร ์Fredagsbønn (วันหยดุหรอืวันส าคัญทางศาสนา) 

การละหมาดวันศกุร ์เป็นการสวดมนตร์วมทีม่ัสยดิในชว่งบา่ยศกุร ์ซึง่ถอืเป็นหนา้ทีข่องผูช้ายที่

เป็นผูใ้หญน่กิาย ซนุนีห ์การละหมาดวันศกุรจ์ะแตกตา่งจากการละหมาดในชว่งบา่ยของวันปกติ

(ละหมาดอัศรฺ) สิง่ทีแ่ตกตา่งมาก คอื คตุบะ ซึง่เป็นการพูดตามเรือ่งทีไ่ดก้ าหนดไวโ้ดยอหิมา่ม

(ผูน้ าการละหมาด) ดว้ยเหตน้ีุวันศกุรจ์งึถอืวา่เป็นวันส าคัญทางศานา  

 

เงนิสมทบสวสัดกิารเพือ่ผูย้ากไร ้Velferdsbidraget (ZAKAT) 

Zakat เป็นภาษีอยา่งหนึง่ โดยการจา่ยขึน้อยูก่บัวา่ผูนั้น้มเีงนิ เครือ่งประดับ และ

ของอสงัหารมิทรัพทม์ากเทา่ไหร ่ชาวมสุลมิทกุคนตอ้งจา่ย Zakat 

เงนิภาษีนี้จะถกูใชโ้ดยคณะกรรมการแหง่ชาตเิพือ่จัดหาอาหารเสือ้ผา้ และทีพ่กัพงิ

ส าหรับผูย้ากไร ้เพือ่จา่ยหนี ้และชว่ยผูต้อ้งขังและนักเดนิทาง 
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การแสวงบญุหรอืพธิฮีจัน ์Pilegrimsreisen (HUDJ) 

 

Bilde: Pixabay, Konevi 

ชาวมสุลมิจะเดนิทางเพือ่แสวงบญุหนึง่ครัง้ในชวีติ การเดนิทางมกีารก าหนดเวลาไวแ้น่นอน คอื 

70 วัน หลังจากการถอื ศลีอดหรอืรอมาฎอนสิน้สดุลง ในแตล่ะปีมผีูเ้ดนิทางแสวงบญุทีเ่มอืง

เมกกะหป์ระมาณสามถงึสีล่า้นคน  

 

การถอืศลีอด Fasten (RAMADAN) 

ในเดอืนรอมาฎอนชาวมสุลมิผูใ้หญท่กุคนจะถอืศลีอด คอืการไมท่านอาหารและไมด่ืม่น ้าและ

เครือ่งดืม่ใดๆตัง้แต ่พระอาทติยข์ึน้จนพระอาทติยต์ก  

ท าไมชาวมสุลมิจงึถอืศลีอด 

ชาวมสุลมิทีถ่อืศลีอดจะตอ้งละเวน้จากอาหารและเครือ่งดืม่ เจตนา ไมไ่ดเ้ป็นเพยีงการละเวน้

จากอาหารและเครือ่งดืม่ แตต่อ้งควบคมุตัวเองเพือ่หลกีเลีย่งจากบาป เชน่การโกหกและการ

อจิฉา เพือ่ฝึกฝนตนเป็นผูส้มบรูณ์ รอมฎอนท าใหช้าวมสุลมิเป็นผูม้รีะเบยีบวนัิย 

นอกเหนือไปจากประโยชนท์างดา้นการแพทยแ์ละจติวญิญาณแลว้ การถอืศลีอดยังมผีลดตีอ่

สงัคมอยูด่ว้ย การงดเวน้จากอาหารและเครือ่งดืม่ชว่ยใหต้ระหนักถงึความยากจน ความยากจน

เป็นปัญหาส าคัญในโลกทีส่าม และการถอืศลีอดของคนร ่ารวยบอกใหเ้รารูว้า่ไมค่วรทิง้อาหาร 

และชว่ยคนทีด่อ้ยโอกาสกวา่เรา 
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โรงเรยีนสอนพระคมัภรี ์Koranskole 

เด็กๆมสุลมิหลายคนไปโรงเรยีนสอนพระคัมภรี ์ซึง่พวกเขาจะไดเ้รยีนคัมภรีบ์ทตา่งๆ โดยการ

ทอ่งจ า เพือ่จะไดม้คีวามรู ้และจ าพระคัมภรีอ์ลักรุะอานไดท้ัง้หมด  โรงเรยีนสอนพระคัมภรีม์ี

ความสมัพันธก์บัมัสยดิ และมผีูส้อนคอือหิมา่ม หรอืครซู ึง่มหีนา้ทีโ่ดยเฉพาะน้ี เป็นเรือ่งปกตทิี่

เด็กระหวา่ง 4-5 ปี ถกูสง่ไปเรยีนโรงเรยีนพระคัมภรี ์ 

 

Bilde: Pixabay, Prithapal Bhatia 
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