
หนังสืออ่านเพิ่มเติม

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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คำานำา

หนังสือชุด “เรียนรู้เพ่ือเข้าใจ” ประกอบด้วย 6 เรื่อง คือ อิสลามศาสนาแห่งสันติ ทำาไมมุสลิมต้องละหมาด 

ทำาไมมุสลิมไม่กินหมู  เราะมะฎอนเดือนนี้ที่รอคอย  ฮิญาบการแต่งกายแบบอิสลาม หะลาลและหะรอม  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง

ความรู้พื้นฐาน  เข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคมไทย และเกิดการยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกัน  อันจะนำาไปสู่ความ 

สัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนต่างศาสนิก  และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข 

หนงัสอืเรือ่ง “ฮญิาบการแต่งกายแบบอิสลาม”  เป็นหนงัสอือ่านเพ่ิมเติมอิสลามศกึษาตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา  เป็นการนำาเสนอเนื้อหาในรูปแบบของบทร้อยกรองง่าย ๆ เหมาะสมกับวัยของ 

ผู้เรียน   ให้รู้ถึงการแต่งกายที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม  ซึ่งเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  

ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหวังว่า  หนังสือชุดน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ 

อิสลามศึกษา  โดยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ยอมรับวัฒนธรรมท่ีแตกต่างหลากหลายและการสรรค์สร้างสังคมแห่งสันติสุข 

หากมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหนังสือ กรุณาแจ้งสำานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  เพ่ือปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบรูณ์ 

ยิ่งขึ้น

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอขอบคุณผู้เขียน  ผู้ตรวจ  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำา

หนังสือนี้ให้สำาเร็จลุล่วงด้วยดีไว้ ณ โอกาสนี้

           

            (นายชินภัทร   ภูมิรัตน)

        เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                            29  มีนาคม  2555
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1

เปิดเทอม     สิบหก   พฤษภาฯ

ดีน่าร์         เด็กน้อย     มุสลิมะฮฺ

5502036LO.indd   1 11/23/12   9:03 AM



2

แต่งตัว    เรียบร้อย      สวยสะ

ป๋ามะ    มาด้วย         ช่วยพา
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3

มาพบ    คุณครู     สายใจ

เพื่อนใหม่   สงสัย     นักหนา
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4

ไยเธอ   แต่งกาย  แปลกตา

เสื้อผ้า   ปกปิด      เรียบร้อย
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5

คุณครู   แนะน�า      ในห้อง

พี่น้อง   ร่วมชาติ  ไม่น้อย
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6

ภาคกลาง    ภาคใต้     ชาวดอย

ร่วมร้อย   ดวงใจ     เดียวกัน
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7

นับถือ     พระเจ้า    องค์เดียว

ยึดเหนี่ยว    ศรัทธา    คงมั่น
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8

พระนาม  อัลลอฮฺ    ทรงธรรม์

เป็นเจ้า      ผูกพัน    ชีวิต
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9

พระองค์  ทรงมี      บัญชา

ใช้ว่า   แต่งกาย  ปกปิด
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10

ศีรษะ   จรดเท้า        มิดชิด

ไม่ปิด   ใบหน้า      ฝ่ามือ
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11

ไม่แปลก   ใช่ไหม       พี่น้อง

เพื่อนพ้อง   ผองมิตร   ยึดถือ

5502036LO.indd   11 11/23/12   9:03 AM



12

เรารัก   ร่วมใจ   ร่วมมือ

สัตย์ซื่อ      อยู่ด้วย   ช่วยกัน
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13

ศาสนา      อิสลาม     ฝึกฝน

ให้คน   ปฏิบัติ     แข็งขัน
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14

เครื่องแบบ   นักเรียน    เหมือนกัน

เพิ่มผ้า       ฮิญาบ     งามครัน
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15

สวยกาย    สวยใจ   ล�้าเลิศ

เทิดเกียรติ    ศักดิ์ศรี   สตรีนั่น
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16

มิให้   ราคี   พัวพัน

ป้องกัน      ทุกเหตุ      เภทภัย
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17

ท�าได้   อัลลอฮฺ     โปรดปราน

อีมาน      มั่นคง     สดใส
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18

อาคิเราะฮฺ   ห่างไกล   จากไฟ

ปลอดภัย   สุขสันต์   กายใจ
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19

เรารัก     ในหลวง    ราชันย์

ตรงกัน     หายห่วง    สงสัย
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20

พระองค์       ทรงเฝ้า       ห่วงใย

เมตตา       ชาวไทย       ทุกคน
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21

เรารัก   กันด้วย      จิตใจ

แจ่มใส      ชาวไทย  สุขสันต์
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22

เรามี   หนึ่งเดียว   ราชันย์

ร่วมกัน      ทั้งฉัน       และเธอ
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23

ดีน่าร์   เด็กน้อย  ดีใจ

เพื่อนใหม่  เข้าใจ      เสมอ
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24

แต่งกาย   ต่างกัน  ฉันเธอ

เพื่อนเกลอ   ชาติไทย  เดียวกัน
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ดุอาอฺขณะสวมใส่เสื้อผ้า

                  “ขอสรรเสริญอัลลอฮฺ

ผู้ทำาให้ฉันได้สวมใส่เสื้อผ้านี้ และประทานมันให้แก่ฉัน

โดยไม่ใช่ด้วยความสามารถและพละกำาลังของฉัน”
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26

ฮิญาบการแต่งกายแบบอิสลาม
ที่ปรึกษา
 นายชินภัทร  ภูมิรัตน   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 นางเบญจลักษณ์  นำ้าฟ้า   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 นางสาววีณา  อัครธรรม   ผู้อำานวยการสำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 นายอำานาจ  วิชยานุวัติ   ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 นางสุกัญญา  งามบรรจง   ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ 
 นายอาดุลย์  พรมแสง   ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
 นายสุวิทย์  ญาณสิทธิ์   รองผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
 ร.ท.หญิงสุดาวรรณ  เครือพานิช  หัวหน้าสถาบันสังคมศึกษา สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
เรื่อง
  นางมะลิ ตยุติวุฒิกุล   

ภาพประกอบ
 นางสาวอภิรดี  นิลาศน์    

ตรวจขั้นต้น
 นายบรรจง  บินกาซัน   นางสาวสมศรี  บินกาซัน 
 นางมัณฑนา  คุปตะพันธ์   นายชัยฤทธิ์  ศรีโรจน์ฤทธิ์
 นายอะหมัด  เพชรทองคำา   นางฟาฏินา  วงศ์เลขา

ตรวจขั้นสุดท้าย
 ศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา  รักษมณี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะ  หนุ่มสุข
 ดร.วิศรุต  เลาะวิถี   นายอรุณ  บุญชม

บรรณาธิการ
 นางฟาฏินา  วงศ์เลขา   นักวิชาการศึกษาชำานาญการพิเศษ สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

จัดรูปเล่ม
 นางสาวนารีย์  ดำาดา
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