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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 
 

มุสลิมใหม ธวัฐ (ชะฮีด)  อนทิม :  

ผมรูสึกดีเสมอเวลาผมไดสุูดตอพระเจา  

 
ชื่อ : ธรัฐ อนทิม 

ชื่ออาหรับ: ชะฮีด 

เกิดวันที่  10 สิงหาคม 2531 ปจจุบันมีอายุ  21 ป เปนบุตรคน

โต มีนองสาวคนเล็กหน่ึงคน สมาชิกในบานเปนชาวพุทธ

ทั้งหมด 

ปจจุ บันกําลังศึกษา อยูที่คณะนิเทศ-ศิลป  มหาวิทยาลัย 

อัสสัมชัญ 

 

ทางสูอิสลาม: ผมคุนเคยกับอิสลามมาต้ังแตผมยังเล็ก 

เน่ืองจากถ่ินกําเนิดผมไดอยูในแถบที่มีพี่นองมุสลิมอาศัยอยู

เปนจํานวนมาก ผมคุนเคยกับเสียงอะซานในเวลาศุบหฺ(ชวง

เชาตรู)ต้ังแตเด็ก เพราะผมตองต่ืนแตเชาเพื่อไปเรียนท่ี โรงเรียน
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กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และนั่นเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหผมได

สนใจวาพระผูเปนเจาคือใคร?  

ผมศึกษาที่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนมาเปนเวลา 12 

ปเต็ม โรงเรียนน้ีเปนโรงเรียนคริสตนิกายโปรแตสแตนท และมัก

เผยแพรศาสนาใหเด็กตางศาสนาไดเรียนรูอยางเต็มใจ โดยเปน

วิชาที่มีอาจารยที่มีความรูทางศาสนามาสอนทุกๆ อาทิตย 

อาทิตยละหน่ึงคาบเรียน ซึ่งตางกับโรงเรียนในนิกาย โรมัน-

คาทอลิก ที่จะแยกเด็กคริสตและเด็กศาสนิกอ่ืนออกอยาง

ชัดเจน 

ผมเริ่มเชื่อวาพระเจามีจริง และพระองคทรงรูถึงจิตใจ

เรา ต้ังแตผมอยูชั้นประถม 4 ซึ่งทุกๆป ทางโรงเรียนจะมีวันหนึ่ง

ท่ีเรียกวาเปนวันเปดใจรับพระเยซูคริสตเขามาในชีวิต และผมก็

ไดเขาไปเปดใจรับมาสองครั้งสองครา แตก็ไมสําเร็จเพราะเวลา

ผมกลับมาบาน ผมบอกแมผมวา ผมเปนคริสตแลว ผมจะไป

โบสถวันอาทิตย แมก็จะตอวาผม และผมก็ไมเขาใจ สุดทายผม

ก็หลงลืม จนไมมีโอกาสไดไปโบสถสักครั้ง น่ันคงเปนการ
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กําหนดที่ย่ิงใหญของ อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา อยาง

แนนอน... 

หลังจากนั้นพอยางเขาวัยคะนอง ผมก็เริ่มลืมพระผูเปน

เจา เพราะดวยความที่ทางบานเปนพุทธ แตไมไดเครงครัดมาก

นัก ทําใหผมตองไปรวมพิธีสําคัญทางศาสนาบางเปนบางครั้ง 

แตผมมักจะไมคอยไปเพราะผมติดเพื่อน และเพศตรงขาม ตาม

ประสาวัยอยากรูอยากเห็น อยากลอง จนผมไดรูจักกับยาเสพ

ติดตางๆ และผมก็เริ่มใชมันบอยขึ้น จนใชทุกวัน 

ชวงนั้นเปนชวงที่ชีวิตผมนาเกลียดท่ีสุด ผมไมยอม

เอ็นทรานซเพราะวาผมขี้เกียจ ซึ่งเปนเหตุผลท่ีไรสาระมาก ผม

กําลังจมด่ิงสูความเลวราย ผมแอบนํายาเสพติดมาไวในบาน 

จนพอแมจับไดหลายครั้งหลายครา แตผมก็ไมเลิก พอแมเสียใจ

มาก จนไมพูดกับผมเปนเดือนๆ ผมดําเนินชีวิตอยูในวังวงเดิมๆ 

ต้ังแต ม.5 จนเขามหาลัย ซึ่งผมก็ยังไมเลิก แถมยังจะหนักขอขึ้น

ทุกวัน แลวยังมีเรื่องผูหญิงมาของเก่ียว ทําใหผมเรียนไดแยมาก 

ซึ่งก็ทําใหพอแมลําบากใจเหมือนเดิม จนผมไดมาพบกับ อุมัรฺ  
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ซึ่งในตอนท่ีรูจักกันแรกๆ นั้น เขาก็เปนคนแบบเดียวกับ

ผม จึงสนิทกันอยางรวดเร็วในเวลาไมนาน และชักชวนกันใชยา

เสพติดกันอยางสนุกสนาน ซึ่งถาเทียบกับในตอนนี้เขาได

เปลี่ยนไปมาก... 

หลังจากนั้นไมนานผมก็ไมพบกับอุมัรฺอีกเปนเวลานาน

มาก ซึ่งมาทราบขาวอีกทีในตอนหลังวาไดเขารับอิสลามแลว 

แตก็ยังไมพบเขาอยูดี ณ ตอนนั้นผมก็ไดสนใจกับอิสลามมาก

ขึ้น จึงไดขอหนังสือมาอานจากอาสะใภของผมซึ่งเปนมุสลิมะฮฺ 

ประจวบกับผมมีโอกาสไดติดตามสารคดีทางชอง National 

Geographic รายการ Inside Islam ซึ่งทําใหผมน้ําตาซึมและ

กลับมาคิดถึงพระผูเปนเจาอีกครั้ง เมื่อรายการเจาะลึกไปถึง

หลักศรัทธาหกประการ  

ผมคิดอยูในใจมาตลอดหลังจากน้ัน วาผมจะเปน

มุสลิมใหได แตไมรูวาเมื่อไรเทานั้นเอง และนั่นทําใหผมไปขอ

หนังสือจากอาสะใภผมและเริ่มอานเมื่อมีเวลาวางจากการบาน

ที่มหาวิทยาลัย และชวงนั้นผมก็เริ่มไมด่ืมเหลา สวนเรื่องทาน

หมูนั้น เหมือนเปนเรื่องแปลกเพราะผมไมชอบทานหมูมาต้ังแต
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เล็กอยูแลวจึงไมคอยมีปญหาแตอยางไร เหมือนกับเรื่องขลิบ

หนังปลายอวัยวะเพศท่ีผมไดขลิบมาต้ังแตผมกําเนิดออกมา

จากครรภแมผมแลว  

ชวงแรกที่ผมสนใจอิสลาม เพื่อนๆ ในกลุมเริ่มหาวาผม

เพี้ยนบาง และเมาเยอะไปเลยเลอะเลือน และตอวาลอเลียน

ตางๆ นานาๆ เพราะเขาคิดวา อีกสองสามวันผมก็เลิกสนใจ

อิสลามแลว แตกลับกัน เหมือนเปนแรงกระตุน ทําใหผมอยากรู

เก่ียวกับอิสลามมากขึ้น ผมเริ่มอานหนังสือ และ เปดเว็บไซต

ศาสนามากขึ้น ถามจากเพื่อนมุสลิมบาง และลองถือศีลอดใน

เดือนรอมฎอน ถึงจะไมสมบูรณเทาไรนัก แตผมก็รูสึกดี 

เวลาผานไปลวงเกือบหน่ึงป ผมก็ยังปฏิบัติตัวฝกฝนที่

จะเปนมุสลิมอยู และไดแตหวังวาผมจะไดกลาวปฏิญาณตน

หลังจากเรียนจบสักวันหนึ่ง จนกระท่ังมาถึงเหตุการณสําคัญท่ี

ไดเปลี่ยนผมใหอยูในทางแหงสัจธรรม 

ผมไดไปทํางานประจําครั้งแรกเก่ียวกับสิ่งที่เรียนมา 

ดวยความท่ีประสบการณยังดอย ทําใหถูกกดดันจากทางผูเปน

งานและกดขี่จากนายจาง ทําใหผมรูสึกทอแท หมดกําลังใจเปน
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อยางมาก แตผมก็ยังคิดวาเปนบททดสอบจากพระเจาอยาง

แนนอน และในวันท่ีผมตองแอบมารองไหเพราะไมไหวกับการ

ทํางานรวมกับคนเห็นแกตัว และใชอํานาจอยางลืมตัว ทําใหผม

อดไมไหวที่จะสื่อสารกับพระผูเปนเจา โดยการขอทานในใจวา 

“ผมไมไหวแลว ผมอยากหลุดจากวังวนเดิมๆ ผมอยากเปน

มุสลิมอยางแทจริง”  

หลังจากนั้นเพียงสองวัน ทําใหผมพบกับ อุมัรฺ ผูซึ่งผม

ไมเจอกับเขามานานนับปอยางเหลือเชื่อ ผมถามเขาทันทีวาเคา

เปนมุสลิมแลวใชไหม เขาพยักหนา ผมไมรอชาทันที ผมบอก

เขาวาผมสนใจอิสลามมานานแลว แตยังไมไดกลาวปฏิญาณ

ตน เพราะยังไมพรอม เขาตอบผมวา น่ีเปนโอกาสดีแลวท่ีจะได

กลาว เพราะถาผมตายไปกอนกลาวชะฮาดะฮฺผมจะเสียโอกาส

ทันที  

ผมคุยกับเขาสักพัก และตัดสินใจทันทีวาผมจะเขารับ

อิสลามเด๋ียวนั้นเลย และแลวผมจึงไปกลาวปฏิญาณตนโดยมี

เพื่อนคนนี้เปนพยานใหผม... 
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ผมกลับมาบานดวยความรูสึกแปลกๆ วาตนเองไดเปน

มุสลิมแลว แตผมก็ยังไมแนใจอยูดีวาจะปฏิบัติตัวไดไหม พรอม

กับคําถามตางๆ นานาในหัวใหขบคิด  

ในตอนนั้นเอง พระเจาไดแสดงอํานาจของพระองคให

ผมไดรับรู ขณะนั้นผมยืนสูบบุหรี่อยูหลังบาน ผมไดยินเสียงอะ

ซานไมดังมากนัก จากมัสยิดท่ีไมไกลจากบาน แตเสียงก็ดังขึ้น

เหมือนมีคนมาอะซานอยูขางหูกับคําวา “อัชหะดุ อัลลา อิลาฮะ 

อิลลัลลอฮฺ” ผมรูสึกตกใจมาก ตัวสั่นเทา ทําอะไรไมถูก รีบทิ้ง

บุหรี่แลวเขาบานมาสุูดทันที ผมรูสึกแนแลว ใชแนๆ ผมจึงโทร

ไปคุยกับอุมัรฺทันที เขาบอกผมวาเปนสัญญาณที่ดี ผมจึง

ตัดสินใจกวาดลางสิ่งไมดีทั้งหลายที่ผมติดใจอยูทันที  

หลังจากน้ันอุมัรฺ ก็จะสอนผมเก่ียวกับเรื่องตางๆ และ

การปฏิบัติ รวมถึงโทรหาผมท่ีมหาวิทยาลัยทุกครั้งเมื่อถึงเวลา

ละหมาด และแลวผมก็ไดคุยกับ อ.ชารีฟ วงศเสงี่ยม ผมไดพบ

กับ อ.ชารีฟ ครั้งแรกเมื่อไปละหมาดวันศุกร ท่ีศูนยกลางอิสลาม

แหงประเทศไทย หลังจากน้ัน อาจารยก็จะคอยนัดผมมาเจอกับ

กลุมและไปฟงบรรยายเสมอๆ เพื่อใหความรูและรักษาอิมาน
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ไมใหลดหายไป และอุมัรฺ ก็พาผมไปรูจักอาจารยที่ศูนยกลาง

อิสลามแหงประเทศไทยเพื่อเรียนเก่ียวกับรุกน และอากิดะฮฺทุก

วันอาทิตย ซึ่งผมก็เรียนไดสามเดือนแลว หลังผมไดรับอิสลาม

ไมนาน  

ทุกวันนี้การเรียนและการปฏิบัติตัวของผมดีขึ้นอยาง

มาก จนหลายๆ คนเริ่มเห็นในความเปลี่ยนแปลง รวมถึงพอแม

ผมท่ีตอนแรกออกจะไมชอบใจดวยซ้ํา ผมรูสึกภูมิใจที่ไดอยูใน

ศาสนาท่ีแทจริงของพระเจา ผมรูสึกปลาบปลื้มที่ไดกลาวตักบีร 

และผมรูสึกดีเสมอเวลาผมไดสุูดตอพระเจา ผมจะน้ําตาคลอ

เบาและขนลุกเสมอ เวลาเดินจากบานไปละหมาดที่มัสยิด ซึ่ง

ท้ังหมดก็นับวาเปนพระประสงคของพระเจาโดยท้ังสิ้น ที่ทรงชี้

ทางนําใหกับบาวท่ีออนแออยางผม อัลหัมดุลิลลาฮ ฺ
 
 


