
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 

หนังสือเรื่อง “เราะมะฎอนเดือนนี้ที่รอคอย”  เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา  เป็นการนำาเสนอเนื้อหาในรูปแบบของนิทานร้อยบรรทัดโดยเขียนเป็นกลอนแปด 
25 บท เกี่ยวกับความสำาคัญของการถือศีลอด การละหมาดและกิจกรรมในเดือนเราะมะฎอน การจ่ายซะกาฮฺ  ซึ่งเป็นส่ือการเรียนรู้
ท่ีจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหวังว่า  หนังสือชุดน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้
อิสลามศึกษา โดยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายและการสรรค์สร้างสังคมแห่งสันติสุข   
หากมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหนังสือ กรุณาแจ้งสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอขอบคุณผู้เขียน ผู้ตรวจ และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดทำา 
หนังสือนี้ให้สำาเร็จลุล่วงด้วยดีไว้ ณ โอกาสนี้

           
            (นายชินภัทร   ภูมิรัตน)
        เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                            29  มีนาคม  2555

5502033LO�����Digital.indd   2 11/23/12   8:50 AM



1
	 พักกลางวัน	 อัสมา	 หายไปไหน

เพื่อนสงสัย	 ช่วยกันไป	 เที่ยวตามหา

ว่าท�าไม	 จึงไม่มา	 กินข้าวปลา

พบอัสมา	 ในห้องสมุด	 สุดสบาย
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2
	 เราะมะฎอน

1 
เดือนที่เก้า	 ของอิสลาม

ที่นับตาม	 จันทรคติ	 ขอขยาย

ถือศีลอด	 ฝึกจิตใจ	 และร่างกาย

ค�าสั่งใช้	 ของอัลลอฮฺ
2

	 ตะอาลา

1  เราะมะฎอน เป็นเดือนที่ 9 ในปฏิทินอิสลาม ที่นับทางจันทรคติ ซึ่งเป็นเดือนที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ทรงประทานคัมภีร์

 อัล-กุรฺอานลงมาให้เป็นทางนำาแก่มนุษยชาติ และมีคำาสั่งใช้ให้มุสลิมต้องถือศีลอด

2  อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา คือ พระนามของพระผู้เป็นเจ้าของศาสนาอิสลาม  ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ ซึ่งเป็นผู้ทรงสร้าง 

 ทุกสรรพสิ่งในจักรวาล
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3

	 พี่นัจญวา	 เข้ามา	 ร่วมสมทบ

และได้พบ	 ข้อความ	 ที่ริมฝา

ชี้ ให้น้อง	 ที่ร่วมคุย	 ได้ทัศนา

พร้อมทั้งอ่าน			 ด้วยท่วงท่า	 หน้ามั่นใจ

“ผู้ศรัทธาทั้งหลาย  การถือศีลอดนั้นได้ถูกกำาหนด

แก่พวกเจ้าแล้ว เช่นเดียวกับที่ได้ถูกกำาหนด

แก่บรรดาผู้ (ที่มา) ก่อนหน้าพวกเจ้ามาแล้ว

เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ยำาเกรง”
(สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 183)
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4
	 ส่วนน้องน้อง		 นับถือพุทธ	 สุดกังขา

พี่นัจญวา	 จึงชี้แจง	 แถลงไข

ถือศีลอด
3

	 งดดื่มกิน	 ยามอุทัย

เมื่อแจ้งใจ	 รักษาไว้	 ไม่แชเชือน

3  ศีลอด หรืออัศ-ศิยาม           หมายถึง การงดเว้นจากการกิน การดื่ม และการร่วมประเวณี ตลอดจนบรรดาสิ่งไร้สาระต่าง ๆ        

             ตั้งแต่รุ่งอรุณ จนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า
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5
	 ผู้ที่เป็น	 มุสลิม	 นะน้องนะ

อายุครบ	 ศาสนภาวะ	 นะผองเพื่อน

สุขภาพดี	 มีสติ	 ไม่ฟั่นเฟือน

ผู้หญิงเตือน									 ต้องสะอาด
4

	 ทั้งร่างกาย

4  สะอาด ในที่นี้หมายถึง ผู้หญิงที่ปราศจากเลือดประจำาเดือนและเลือดหลังจากการคลอดบุตร ส่วนผู้หญิงที่มีเลือดประจำาเดือน 

      และเลือดหลังจากการคลอดบุตรให้ถือศีลอดชดเชยภายหลังจากเดือนเราะมะฎอน 
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6

	 ถือศีลอด	 ท�าอย่างไร	 ให้ฉงน

พี่นัจญวา	 ยังไม่จน	 ช่วยขยาย

ตั้งเจตนา	 กินสุหูรฺ
5 

ก่อนอรุญฉาย

ละศีลได้	 หลังตะวันลับ	 จับนภา

5  สุหูรฺ หรืออัส-สุหูรฺ               หมายถึง  การรับประทานอาหารก่อนรุ่งอรุณเพื่อเตรียมตัวถือศีลอด  ซึ่งเป็นแบบอย่างของ

     ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
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7

	 อัสมา	 ตั้งใจ	 รอเดือนนี้

เราะมะฎอน	 เดือนที่ใฝ่	 ถวิลหา

ความโปรดปราน	 จากอัลลอฮฺ	 ตะอาลา

มีกิจกรรม	 อยากน�ามา	 เล่าสู่กัน
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8

	 ที่บ้านเรา	 กินสะหูรฺ	 ก่อนใกล้รุ่ง

คุณย่าปรุง	 อาหารร้อน	 ก่อนเลือกสรร

อาหารที่	 ลูกหลานโปรด	 เปลี่ยนทุกวัน

หะลาลัน
6

	 ฏ็อยยิบัน
7

	 ตามหลักการ

6  หะลาลัน หรืออัล-หะลาล              คือ  สิ่งท ี่อ ิสลามอนุญาต เช่น การนึกคิด  การพูด การปฏิบ ัต ิท ี่ด ี การรับประทานเนื้อสัตว์   

       ที่ได้รับการเชือดอย่างถูกต้อง   และการค้าขายโดยสุจริต  เป็นต้น

7  ฏ็อยยิบัน หรืออัล-ฏ็อยยิบ               มีความหมายว่า ดี  ถ้านำาสองคำามารวมกันเป็น หะลาลันฏ็อยยิบัน  จึงหมายถึง  สิ่งที่ 

 อิสลามอนุญาตและเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์
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9				หลังละหมาด	 	 อัศ-ศุบหฺ
8

	 	 ตามเวลา

คุณพ่อหา	 	 	 ความรู้มา	 	 เล่ากล่าวขาน

ให้ลูกหลาน	 	 	 ได้รับ	 	 	 ความโปรดปราน

เพิ่มอีมาน
9

	 	 	 เต็มใจ	 	 	 ใฝ่ท�าดี

8  ศุบหฺ หรืออัศ-ศุบหฺ               คือ  การละหมาดเวลาเช้าตรู่ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น

9  อีมาน  คือ  การศรัทธาว่าอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา  เป็นพระเจ้าองค์เดียว  และนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

        เป็นรสูลของพระองค์ 
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10

	 เรื่องละหมาด	 เสาหลัก	 ของศาสนา 

ห้าเวลา	 ด�ารงไว้	 ให้ถ้วนถี่

ถือศีลอด	 ฝึกแต่เล็ก	 เป็นเด็กดี

อัลลอฮฺรัก	 เด็กเด็กที่	 มีตักวา
10

10  ตักวา หรืออัล-ตักวา              คือ  ความยำาเกรงอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา   ซึ่งจะแสดงออกมาในลักษณะของการปฏิบัติ 

          ตามบทบัญญัติศาสนาอย่างเคร่งครัด
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11

				เราะมะฎอน	 พี่นาเดีย	 ได้เตือนไว้

ให้เราไป	 มัสญิด
11

	 ร่วมหรรษา

ละศีลอด	 ร่วมกัน	 สุขอุรา

ครูฮาวา	 สอนดุอาอฺ
12

	 ให้ท่องกัน

11  มัสญิด            คือ  ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม

12  ดุอาอฺ หรืออัด-ดุอาอฺ            คือ  การวิงวอนหรือการขอพรต่ออัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา   
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12 	 เวลาที่	 ละศีลอด	 กันที่บ้าน

มีอาหาร	 หลากหลาย	 ให้เลือกสรร

จากบ้านป้า	 บ้านน้าอา	 มาแบ่งปัน

เผื่อแผ่กัน	 กับเพื่อนบ้าน	 ที่ข้างเคียง
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13

	 เมื่อปีก่อน	 ไปถือบวช
13

	 บ้านคุณตา

ได้เวลา	 ไปมัสญิด	 ไม่บ่ายเบี่ยง

ละศีลอด	 สนุกสนาน	 งานจัดเลี้ยง

เด็กช่วยเรียง	 แก้วจานช้อน	 ก่อนเวลา

13  ถือบวช  ในที่นี้คือ การถือศีลอด 
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14

	 พี่คอลิด	 ฝึกเด็กไว้	 ให้อะซาน
14

อับบาสขาน	 ฝึกหัดใหม่	 ให้หรรษา

ด้วยเปี่ยมล้น	 ความตั้งใจ	 ใฝ่พัฒนา

จนก้าวหน้า	 เอื้อนเสียงใส	 ให้ได้ยิน

14  อะซาน คือ การประกาศเรียกร้องเชิญชวนสู่การละหมาด  
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15	 ถึงเวลา	 ละศีลอด	 ที่มัสญิด

ทั้งญาติมิตร	 คนมีจน	 คนพลัดถิ่น

คนเดินทาง	 คนผ่านมา	 เมื่อได้ยิน

เสียงอะซาน	 แวะมากิน	 ได้ทุกคน
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16

	 		อินทผลัม	 ขนมหวาน	 ผลไม้

น�้าสมุนไพร	 หลากหลาย	 ไม่ขัดสน

น�้าอัดลม	 ไม่ให้	 มีปะปน

เพราะผู้ ใหญ่	 หลายคน	 รู้พิษภัย
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17
	 		หลังมัฆริบ

15 
ต่างช่วยกัน	 ตักอาหาร

ทั้งคาวหวาน	 จัดส�ารับ	 ไปวางไว้

แยกสัดส่วน	 ทั้งหญิงชาย	 เด็กผู้ ใหญ่

ส�ารับไหน	 เลือกนั่งได้	 ของเหมือนกัน

15  มัฆริบ หรืออัล-มัฆริบ             คือ  การละหมาดเริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าจนสิ้นแสงอาทิตย์  เป็นการละหมาดเวลาหนึ่ง
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18

	 พี่ฟาติน		 มุอัลลัฟ
16

		 มาศึกษา

และได้มา	 ละศีลอด	 ร่วมกันนั้น

ยังสงสัย	 เมื่อป่วยไข้	 เดินทางพลัน

ลุงเคาะฏีบ
17

	 ตอบทันควัน	 ละเว้นไป

16  มุอัลลัฟ           คือ มุสลิมใหม่หรือผู้ที่มีจิตใจผันแปรสู่อิสลามซึ่งอาจยังไม่เข้ารับอิสลามก็ได้

17  เคาะฏีบ หรืออัล-เคาะฏีบ              คือ ผู้ทำาหน้าที่เทศนาสั่งสอนก่อนการละหมาดวันศุกร์   
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19	 		อิมาม
18

น�า	 อิชาอฺ
19

	 ทุกทุกคืน

ตะรอวีหฺ
20

	 ให้คนอื่น	 ที่เสียงใส

พี่คอลิด	 พี่ฟาฮัด	 รับฉับไว	

วิเตรฺ
21

	ให้	 เคาะฏีบน�า	 ซ�้าทุกที								

18  อิมาม              คือ ผู้นำาประจำามัสญิด ทำาหน้าที่นำาละหมาด และบริหารกิจการต่าง ๆ ในมัสญิด

19  อิชาอฺ หรืออัล-อิชาอฺ              คือ การละหมาดที่เริ่มตั้งแต่สิ้นแสงอาทิตย์ จนถึงก่อนรุ่งอรุณ  เป็นการละหมาดเวลาหนึ่ง

20  ตะรอวีหฺ หรืออัต-ตะรอวีหฺ              คือ ละหมาดที่กระทำาหลังจากการละหมาดอิชาอฺในเดือนเราะมะฎอน เป็นความดีอาสาที่ 

      มุสลิมควรปฏิบัติ

21  วิเตรฺ หรืออัล-วิตรฺ               คือ การละหมาดสุนนะฮฺที่จะกระทำาในตอนสุดท้ายของการละหมาดยามค่ำาคืนและทำาเป็นจำานวนคี่
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20

	 		หลังละหมาด	 อิมามเตือน	 	 เรื่องฟิดยะฮฺ
22

อย่าให้พลาด			 จ่ายทานไป	 	 ให้ถ้วนถี่

ผู้เจ็บป่วย		 แก่ชรา	 	 	 และมั่งมี

ในเดือนนี้	 แจกจ่ายไป	 	 อย่าได้เมิน

22  ฟิดยะฮฺ คือ การบริจาคที่บังคับสำาหรับมุสลิม  ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักอิสลาม 5 ประการ หากผู้ใดปฏิเสธถือว่าไม่ใช่มุสลิม

• ซะกาฮฺฟิดยะฮฺ คือ การบริจาคทานด้วยอาหารหลักเพื่อเป็นการทดแทนการถือศีลอด สำาหรับผู้ที่ถูกยกเว้นในการถือศีลอด

• ซะกาฮฺฟิฏรฺ คือ การบริจาคทานด้วยอาหารหลักเพื่อทดแทนความบกพร่องในการถือศีลอด
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21
	 ยิ่งสิบวัน	 สุดท้าย	 อิอฺติกาฟ

23

นึกถึงภาพ	 เด็กผู้ ใหญ่	 ไม่มีเขิน

ร่วมใฝ่หา	 คืนอัลก็อดรฺ
24

						 ยอดเหลือเกิน

ทุกคนเพลิน	 ร่วมกิจกรรม	 กันหลายคน

23  อิอฺติกาฟ   คือ การพักแรมในมัสญิดโดยตั้งเจตนาเพื่ออัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา   ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนเราะมะฎอน 

 เพื่อแสวงหาคืนอัล-ก็อดรฺ
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22 	 กิจกรรม	 ที่ ได้ท�า	 ในสิบวัน

หะลาเกาะฮฺ
25

	 ร่วมกัน	 ตั้งหลายหน

อ่านกุรฺอาน	 ตัฟสีรฺ
26

	 มีปะปน

แถมยังค้น	 ประวัติศาสตร์	 มาเล่ากัน

25  หะลาเกาะฮฺ               คือ การร่วมกันพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในเรื่องศาสนา

26  ตัฟสีรฺ               คือ การอธิบายความหมายของอัล-กุรฺอาน 
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23	 วันท้ายท้าย	 ต้องตระเตรียม	 ที่ละหมาด

ความสะอาด	 ของสนาม	 ที่เลือกสรร

จัดเป็นที่	 ละหมาด	 วันอีด
27

กัน

ตามแบบอย่าง	 ท่านรสูล
28

	 น่านิยม

27  วันอีด คือ วันรื่นเริงของศาสนาอิสลามซึ่งมีอยู่ 2 วันในรอบปี ได้แก่  วันอีดิลฟิฏรฺ  และวันอีดิลอัฎหา 

28  รสูล               คือ นบีผู้ได้รับการแต่งตั้งจากอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ให้นำาบทบัญญัติใหม่ไปสั่งสอนตักเตือนผู้คน
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29  ตวงข้าว คือ การบริจาคทานที่เรียกว่า จ่ายซะกาฮฺฟิฏรฺ

24

			วันสุดท้าย	 	 ใจจดจ่อ		 	 รอจันทร์เสี้ยว	

ไม่ลดเลี้ยว	 	 ฟังประกาศ	 	 วันสุขสม

เด็กผู้ ใหญ่	 	 รีบตวงข้าว
29  

น่าชื่นชม

สุขอารมณ์	 	 ซะกาฮฺให้	 	 ไปครบครัน
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25

				อีดิลฟิฏรฺ
30

		 ละหมาด		 	 มุศ็อลลา
31

พี่นัจญวา		 	 น�ากิจกรรม	 	 ที่สร้างสรรค์

ผู้ ใหญ่แจก	 	 เงินทอง		 	 ของรางวัล

เด็กแบ่งปัน	 	 ความสดใส	 	 ให้ทุกคน

30  อีดิลฟิฏรฺ                คือ วันรื่นเริงหลังจากการถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน

31  มุศ็อลลา              คือ สถานที่เพื่อทำาการละหมาด
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 ทำาไมมุสลิมต้องถือศีลอด

  เนื่องจากเป็นคำาส่ังใช้ของอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา เพื่อพิสูจน์ถึงความศรัทธา 

ของมุสลิม

 ใครบ้างที่ต้องถือศีลอด

  ผู้ที่ต้องถือศีลอด ได้แก่  มุสลิมที่บรรลุศาสนภาวะ และมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการถือศีลอด

  ทำาให้มุสลิมได้ทราบถึงความลำาบากของผู้ที่ยากไร้  เป็นการฝึกฝนร่างกายและจิตใจ 

ให้มีความอดทน  ทางการแพทย์ถือเป็นการพักผ่อนระบบการย่อยอาหารได้อีกด้วย

 ภาคผลของการถือศีลอด 

  ผู้ถือศีลอดจะได้รับอภัยโทษในบาปต่าง ๆ จากพระผู้เป็นเจ้า และได้รับสรวงสวรรค์

เป็นการตอบแทน  ซึ่งมีประตูสำาหรับผู้ที่ถือศีลอดโดยเฉพาะ ชื่อว่า “อัร-รอยยาน”
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ดุอาอฺขณะละศีลอด

                      “โอ้อัลลอฮฺ

ข้าพเจ้าถือศีลอดเพื่อพระองค์

และข้าพเจ้าละศีลอดด้วยริสกีของพระองค์”
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                                “โอ้ อัลลอฮฺ

โปรดประทานความสิริมงคลแก่เรา

ในสิ่งที่ท่านได้ประทานปัจจัยยังชีพแก่เรา

และโปรดคุ้มครองเราจากการลงโทษของไฟนรก”

ดุอาอฺก่อนรับประทานอาหาร
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29

ดุอาอฺขอความดีงาม

ทั้งดุนยาและอาคิเราะฮฺ

“โอ้ พระผู้อภิบาลของเรา

ได้โปรดประทานความดีงามแก่เรา

ทั้งดุนยาและอาคิเราะฮฺ

และได้โปรดคุ้มครองเราจากการลงโทษในนรก”
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เราะมะฎอนเดือนนี้ที่รอคอย
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
  นางสาวสมศรี  บินกาซัน   

ภาพประกอบ
 นางสาวอภิรดี  นิลาศน์    

ตรวจขั้นต้น
 นายบรรจง  บินกาซัน    นางมัณฑนา  คุปตะพันธ์    
 นางมะลิ  ตยุติวุฒิกุล   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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