
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 “ทำาไมมุสลิมต้องละหมาด” เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา           

ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ระดบัประถมศกึษา  เปน็การนำาเสนอเนือ้หาเกีย่วกบัความสำาคญัของการละหมาด ขอ้ดขีองการละหมาด  

เวลาในการละหมาด บทบญัญตัขิองการละหมาด  โดยนำาเสนอในรปูแบบของบทรอ้ยแก้ว  ซึง่เป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีจะส่งเสริมให้ผู้เรยีนเกดิความรู ้  

ความเข้าใจ  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหวังว่า  หนังสือชุดน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ 

อิสลามศึกษา  โดยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ยอมรับวัฒนธรรมท่ีแตกต่างหลากหลายและการสรรค์สร้างสังคมแห่งสันติสุข 

หากมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหนังสือ  กรุณาแจ้งสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อปรับปรุงแก้ไข 

ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอขอบคุณผู้เขียน  ผู้ตรวจ  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำา

หนังสือนี้ให้สำาเร็จลุล่วงด้วยดีไว้ ณ โอกาสนี้

           

            (นายชินภัทร   ภูมิรัตน)

        เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                            29  มีนาคม  2555
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1

	อากาศดี	 แดดอ่อน	 ๆ	 หลังเลิกเรียน	 ซามี	 วีระ	 และเพื่อน	 ๆ	 เล่นฟุตบอลที่สนามหญ้า 

หน้ามัสญิดอย่างสนุกสนาน	ต่างส่งบอลไปมาเพื่อหลอกล่อฝ่ายตรงข้าม
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	ซามีและเพื่อน	 ๆ	 คิดว่าการออกก�าลังกายท�าให้ร่างกายแข็งแรง	 และยังเป็นการใช้ 

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 ขณะที่เด็ก	 ๆ	 ก�าลังเล่นฟุตบอลอยู่นั้น	 ซามีรับลูกบอลที่เพื่อนส่งมา	 

ขณะพลิกตัวหลบอีกฝ่าย	ทันใดนั้นขาของวีระก็เสียบเข้าไปที่ขาของซามี	ซามีล้มลงอย่างแรง	

	 “อัลลอฮฺ...”	เสียงร้องของซามี
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	เพื่อน	ๆ	ต่างเข้าไปดูซามี	เพื่อนคนหนึ่งบอกว่า	ขาของซามีน่าจะหัก	จึงรีบช่วยกันพาซามี

ไปโรงพยาบาล
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	 ที่โรงพยาบาล	 หมอบอกทุกคนว่า	 “ซามีไม่ได้เป็นอะไรมาก	 กระดูกร้าว	 ไม่ถึงกับหัก”	

หมอบอกพร้อมกับหยิบฟิล์มเอกซเรย์มาให้ดูเพื่ออธิบายประกอบ

	 พ่อ	แม่	น้อง	และเพื่อน	ๆ 	ของซามีต่างรู้สึกสบายใจขึ้น	หมอบอกว่า		“ซามีต้องใส่เฝือก”
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	 เช้าวันรุ่งขึ้นเป็นวันเสาร์	เพื่อน	ๆ	ไปเยี่ยมซามีที่บ้าน		ทุกคนสนใจเฝือกของซามี	เมือ่ถงึ

เวลาละหมาด	ซามบีอกเพือ่น	ๆ	ว่า	“ขอไปละหมาดก่อนนะ	เดีย๋วจะกลับมาคยุต่อ”

	 ซามอีาบน�า้ละหมาดอย่างตัง้ใจ	 	 โดยล้างมอืทัง้สอง	 บ้วนปาก	 ล้างหน้า...วรีะมองดซูามี 

ด้วยความสนใจ
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	หลังจากนั้น	 ซามีล้างแขนท้ังสองข้าง	 เอาน�้าลูบศีรษะ	 พร้อมหลังหูทั้งสองข้าง	 

และล้างเท้าอย่างระมัดระวัง	โดยไม่ได้ล้างเท้าข้างที่ใส่เฝือก		

	“แล้วนายไม่ต้องล้างเฝือกเหมือนที่ล้างเท้าอีกข้างหรือ”	วีระถาม

	“อสิลามมข้ีอยกเว้น	หากมีความจ�าเป็น”	ซามีตอบพร้อมกับเดนิตรงไปยงัทีล่ะหมาด
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	 สมชายนึกสงสัยจึงถามซามีว่า	 “ซามีไม่สบายแล้วยังต้องละหมาดอีกหรือ” 

	 “ต้องละหมาดซิ	 เพราะการละหมาดเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดรองลงมาจากการกล่าว 

ค�าปฏิญาณที่ว่า	 อัลลอฮฺ	 สุบหานะฮูวะตะอาลา	 เป็นพระเจ้าองค์เดียวและนบีมุฮัมมัด

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม	เป็นรสูลของพระองค์”	ซามีตอบ
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	 “แล้วท�าไมมุสลิมต้องละหมาดด้วยล่ะ”	สมชายยังคงสงสัยจึงถามต่อ	

	 “การละหมาดเป็นการเคารพสักการะอัลลอฮฺ	 สุบหานะฮูวะตะอาลา	 เป็นค�าสั่งของ 

พระเจ้าให้มุสลิมปฏิบัติ		ฉันเชื่อมั่นศรัทธาต่ออัลลอฮฺ	สุบหานะฮูวะตะอาลา		ซึ่งเป็นพระเจ้า

องค์เดียวของศาสนาอิสลาม	 ฉันรักอัลลอฮฺ	 สุบหานะฮูวะตะอาลา	 ฉันจึงปฏิบัติตามค�าสั่ง 

ของพระองค์ด้วยความเต็มใจ”		ซามีตอบ
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	“การละหมาดเป็น	1	ใน	5	ของหลกัปฏบิตัใินศาสนาอสิลาม	ซึง่ประกอบด้วยการปฏญิาณตน	 

การละหมาด	การถอืศลีอดในเดอืนเราะมะฎอน	การจ่ายซะกาฮฺ	และการประกอบพธิหีจัญ์	ณ	นครมกักะฮ	ฺ 

ลูกรู้มั้ยว่า	 การละหมาดเป็นสิ่งแรกท่ีมุสลิมจะถูกสอบสวนในวันแห่งการพิพากษาด้วยนะ	 

ดงันัน้	การละหมาดจงึเป็นสิง่ส�าคญัอย่างยิง่ส�าหรบัมสุลิมทกุคน”	พ่อของซามอีธบิายให้เดก็	ๆ 	ฟัง
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	 “การละหมาดมีข้อดีอย่างไรบ้างครับ”		วีระถาม	

	 “การละหมาดเป็นการยืนหยัดความเป็นมุสลิม	 	 และยังช่วยให้ร่างกายได้เคลื่อนไหว	 

ช่วยในการพัฒนาสมอง	 เป็นการฝึกสมาธิ	 ท�าให้จิตใจสงบ	 ที่ส�าคัญการละหมาดน้ัน 

จะช่วยยับยั้งให้เราหลีกห่างจากสิ่งไม่ดีทั้งหลาย	 การละหมาดท�าให้เราได้ ใกล้ชิดอัลลอฮฺ	 

สุบหานะฮูวะตะอาลา สรรเสริญในความยิ่งใหญ่ของพระองค์	 ขออภัยในความผิดพลาดที่

เคยท�า	ขอความเมตตา		และขอดอุาอใฺห้ได้รบัความดงีามต่าง	ๆ ”	พ่อของซามอีธบิายเพิม่เตมิ
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	“ในหนึ่งวันมุสลิมต้องละหมาดกี่ครั้งครับ”	วีระถามอีก	

	“5	เวลา	คอื	เช้าตรู	่กลางวนั	ตอนเยน็	ดวงอาทติย์ตกดนิ	และกลางคืน”	ซามีตอบ	

	“โอ้ โฮ	 	 อย่างนี้ซามีก็ต้องต่ืนแต่เช้าทุกวันนะซิ”	 สมชายอุทานพร้อมหันไปยิ้มกับซามี 

	 “ใช่แล้วหลาน	 การละหมาดยังช่วยให้มุสลิมรู้จักการรักษาเวลาด้วยนะ	 ถ้าเราเร่ิมจาก

การรักษาเวลาของพระเจ้า	 เวลาของตัวเอง	 และจะท�าให้เรารู้จักรักษาเวลาของคนอื่นด้วย”	 

พ่อกล่าว
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	“ถ้ามุสลิมไม่ละหมาดละครับ	จะเป็นอย่างไรบ้าง”	วีระถามต่อ

	“ถ้ามุสลิมไม่ละหมาดถือเป็นบาปใหญ่	ถ้าผู้ ใดไม่ละหมาด	อัลลอฮฺ	สุบหานะฮูวะตะอาลา		

จะไม่รับความดีอื่น	ๆ	เลย	เมื่อมีการตัดสินในโลกหน้า”	พ่ออธิบาย
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	 “เมื่อสมัยที่ท่านนบีมุฮัมมัด	 ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม	 ยังมีชีวิตอยู่เมื่อ	

1,400	กว่าปีมาแล้ว	ท่านได้เดนิทางจากนครมกักะฮไฺปทีบ่ยัตลุมกัดสิ	และจากบยัตลุมกัดสิไปยงั 

ท้องฟ้าเพื่อรับค�าสั่งเรื่องการละหมาดโดยตรงจากอัลลอฮฺ	สุบหานะฮูวะตะอาลา	ปัจจุบัน 

นครมักกะฮฺอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย	 ส่วนบัยตุลมักดิสอยู่ในประเทศปาเลสไตน์”		 

พ่อเล่าให้ฟังเมื่อเห็นว่าเด็ก	ๆ	ต่างสนใจ
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	“โดยที่การเดินทางทั้งหมด	 ใช้เวลาเพียงคืนเดียว	 เหตุการณ์น้ีถือเป็นปาฏิหาริย	์		 

อย่างหนึ่งที่อัลลอฮฺ	 สุบหานะฮูวะตะอาลา	 ทรงประทานให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัด	 ศ็อลลัลลอฮุ 

อะลยัฮวิะสัลลัม		และอัลลอฮฺ	สบุหานะฮวูะตะอาลา	ทรงประทานบทบญัญตัเิรือ่งการละหมาด

ให้กับท่านนบีโดยตรง	วันละ	50	เวลา”	พ่อเล่า

	“โอ้โฮ	เยอะจัง”		ซามีกับวีระอุทานพร้อมกัน
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	“ขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัด	 ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม	 	 กลับจากการรับบทบัญญัติ 

เรือ่งการละหมาด	ท่านนบีได้พบกบันบีท่านอืน่ๆ	ซ่ึงมคีวามเหน็ตรงกนัว่า	การละหมาด	50	เวลา 

ต่อวันนั้น	 มากเกินไปส�าหรับประชาชาติของท่าน	 จึงแนะน�าให้ ไปขอลดจากอัลลอฮ	ฺ 

สุบหานะฮูวะตะอาลา	 จนกระทั่งเหลือเพียง	 5	 เวลา	 แต่พระองค์ทรงเมตตาอย่างมาก

โดยให้การละหมาด	 5	 เวลานั้น	 	 มีผลบุญแห่งความดีเท่ากับการละหมาด	 50	 เวลา... 

อัล-หัมดุลิลลาฮฺ”	เมื่อเล่าจบ	พ่อกล่าวขอบคุณอัลลอฮฺ	สุบหานะฮูวะตะอาลา
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	พ่อหยิบนมกล่องมาแจกเด็ก	ๆ 	ส่วนแม่น�าขนมและผลไม้มาให้เด็ก	ๆ 	รับประทาน 

	 “ซามีขาหักแบบนี้จะต้องละหมาดด้วยหรือครับ”	วีระสงสัยเลยถามขึ้น	

	“อิสลามมีการผ่อนปรนส�าหรับผู้ป่วย	 ซึ่งสามารถจะนั่งหรือนอนละหมาดก็ ได้ 

เพื่อความสะดวกของผู้ป่วยตามความจ�าเป็น”	พ่อตอบช่วยไขข้อข้องใจของวีระ
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	“ใครรู้บ้างว่า	มีใครบ้างที่ ไม่ต้องละหมาด”	พ่อถามเด็ก	ๆ	

	“มีด้วยหรือครับ”	ซามีย้อนถาม

	“ใช่	ๆ	แม้แต่ไม่สบาย	ดูอย่างซามีซิขาหักยังต้องละหมาดเลย”	วีระเสริมบ้าง

	“มีซิ	เช่น	คนบ้า	คนที่ ไม่มีสติ	คนนอนหลับ	เด็กที่อายุไม่ถึงเจ็ดขวบ	เป็นต้น”	พ่อตอบ

5502034LO�����Digital.indd   17 11/23/12   8:58 AM



18

	หลังจากถอดเฝือก	ซามีรู้สึกดีใจมาก	ซามีกล่าวขอบคุณอัลลอฮฺ	สุบหานะฮูวะตะอาลา  

แต่ยังไม่กล้าไปเล่นฟตุบอลเพราะกลวัจะเกดิอบุตัเิหตอุกี	พ่อจงึชวนแม่	ซาม	ีและน้องไปเทีย่ว

ทะเล	ซามจีงึขออนญุาตชวนวรีะไปด้วย	ซามช่ีวยพ่อหาข้อมลูแหล่งท่องเทีย่วทางอนิเทอร์เนต็	

	“อินเทอร์เน็ตช่วยให้เราเรียนรู้อะไรได้มากมายและสะดวกขึ้น	 เราสามารถศึกษา 

หาความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามจากอินเทอร์เน็ตได้เช่นเดียวกันนะลูก”	พ่อบอกซามี
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	 ก่อนออกเดินทางพ่อขอดุอาอฺจากอัลลอฮฺ	สุบหานะฮูวะตะอาลา	คุ้มครองทุกคน																	

ให้ปลอดภัย	ระหว่างการเดินทางผ่านแมกไม้	ทิวเขา	ทุ่งหญ้า	ท้องฟ้าสดใสสวยงาม	

	 แม้การเดินทางต้องใช้เวลานาน	แต่ทกุคนต่างคยุกันอย่างมคีวามสขุ	ไม่มีใครรูส้กึ

เบื่อหน่าย	วีระยังคงสนใจซักถามเกี่ยวกับการละหมาด	การถือศีลอด	อาหารหะลาล	

และเรื่องอื่น	ๆ	อีกมากมาย
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	 “เดก็	ๆ 	รูม้ัย้ว่า	ขณะเดนิทางไกล	เราต้องละหมาดก่ีเวลา”	พ่อถามเมือ่เหน็ทกุคนนิง่เงยีบ	

	 “5	เวลาเหมอืนเดมิสคิรบั	เพราะการละหมาดส�าคญัและเป็นเสาหลกัของศาสนาอิสลาม”	

วรีะตอบ	

	 “ถ้าเดินทางเราสามารถละหมาดย่อและรวมเวลาละหมาดได้	 ซึ่งการละหมาด 

ระหว่างเดินทางจะมีข้อปฏิบัติที่แตกต่างกับการละหมาดปกติบ้าง	 อีกหน่อยลูกก็จะได้เรียนรู้ 

รายละเอยีดมากข้ึนเพือ่น�าไปปฏบิตัใิห้ถกูต้อง”	พ่อตอบพร้อมกบัหันไปบอกเดก็ๆ
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	 ทุกคนเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเรียนรู้สิ่งต่าง	ๆ		ตลอดการเดินทาง	

	 “การเดินทางเป็นการเรยีนรูแ้ละท�าความรูจ้กักบัสิง่ทีอ่ลัลอฮ	ฺ สุบหานะฮวูะตะอาลา 

ทรงสร้าง	 	 เราได้รู้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และความเมตตาที่พระองค์ทรงประทานให้				 

ดังนั้น	เราจึงต้องขอบคุณอัลลอฮฺ		สุบหานะฮูวะตะอาลา”	พ่อสอน
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	“การเดินทางที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับมุสลิม	 คือ	 การเดินทางไปประกอบพิธีหัจญ	์ 

ณ	 นครมักกะฮฺ	 เพื่อเติมเต็มหลักปฏิบัติทั้ง	 5	 ประการ	 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่อสิลาม 

บญัญตัไิว้	ทีน่ครมกักะฮฺเราจะได้ละหมาดร่วมกบัมุสลมิมากมายท่ีไปจากทัว่โลก”	พ่อบอก
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	 2	เดือนต่อมา	เมื่อขาหายเป็นปกติ	ซามีกลับไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อน	ๆ 	อีก	เพราะ

ซามีรู้ดีว่าการออกก�าลังกายจะท�าให้ร่างกายแข็งแรง	 ถ้าวันหนึ่งซามีได้เดินทางไป

ประกอบพิธีหัจญ์	 ณ	 นครมักกะฮฺ	 หากร่างกายแข็งแรงก็จะปฏิบัติศาสนกิจได้อย่าง 

ครบถ้วน		และยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันได้
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	หลังการละหมาดทุกครั้ง	 ซามีหมั่นขอดุอาอฺให้แก่พ่อแม่	 ญาติพี่น้อง	 คนใกล้ชิด		 

และตัวเอง	 	 ให้อยู่ในหนทางของอัลลอฮฺ	 สุบหานะฮูวะตะอาลา	 และขอให้ทุกคนสามารถ

อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบและสันติ	 แม้จะมีความแตกต่างหลากหลายทางด้านความคิด	 

ภาษา	ศาสนา	และวัฒนธรรมก็ตาม
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ดุอาอฺหลังอาบน้ำาละหมาด

                       “โอ้อัลลอฮฺ

ขอพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพระองค์

เป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้ที่ขอสารภาพผิดต่อพระองค์

และขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์

เป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้ที่มีความสะอาดด้วยเถิด”

5502034LO�����Digital.indd   25 11/23/12   8:58 AM



ทำาไมมุสลิมต้องละหมาด
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
  นายอะหมัด เพชรทองคำา   

ภาพประกอบ
 นางสาวอภิรดี  นิลาศน์    

ตรวจขั้นต้น
 นายบรรจง  บินกาซัน    นางสาวสมศรี  บินกาซัน 
 นางมัณฑนา  คุปตะพันธ์   นางมะลิ  ตยุติวุฒิกุล
 นายชัยฤทธิ์  ศรีโรจน์ฤทธิ์   นางฟาฏินา  วงศ์เลขา
ตรวจขั้นสุดท้าย
 ศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา  รักษมณี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะ  หนุ่มสุข
 ดร.วิศรุต  เลาะวิถี   นายอรุณ  บุญชม

บรรณาธิการ
 นางฟาฏินา  วงศ์เลขา   นักวิชาการศึกษาชำานาญการพิเศษ สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

จัดรูปเล่ม
 นางสาวนารีย์  ดำาดา

5502034LO�����Digital.indd   26 11/23/12   8:58 AM


