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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

สุไรยา (พัสทร) ชาญชาต ิ
"ถึงเธอจะใหฉันพันลาน ฉันกไ็มเปลี่ยน" 

 
ประวัติสวนตัว 
สุไรยา (พัสทร)   ชาญชาต ิ
- บานเกิดอยูที เกาะสมุย จ.สุราษฏรธาน ี มีพีน่อง 6 คน เปนนองคนสดุทอง (พอแม รัก
มาก) ปจจุบันอายุ 37 ป  
- เรียนจบปรญิาตรี ม.ราชภัฏพระนคร  สาขาการจัดการทั่วไป  วิชาเอก ภาษาอังกฤษ ธุรกิจ 
ประสบการณการทาํงาน 
- ทํางานบริษทั Agency Tour ของคนตางชาติ(สวิสตเซอรแลนด)  2  ป 
- ประชาสัมพนัธ สมาคมโรงแรมไทย  5  ป 
- ประชาสัมพนัธ Agency Tour ที่ประเทศฮองกง  2  ป 
- เปดทําบริษทัทวัรของครอบครัวที่เกาะสมุย  5  ป 
- Agency Tour  ที่ซอย นานา ถ.สุขุมวิท  6  เดือน 
- ปจจุบัน เปดบริษัท Agency Tour หุนกับเพื่อนชาวอาหรับโอมาน  
  บริษัท  Muscat  travel  จาํกัด   
21/10  Sukumvit Soi 5  Sukumvit Rd., BKK 10110  Thailand. 
  Tel : 02 - 655 - 3099   Fax : 02 - 655 - 3098 
  รับจองตั๋วเครื่องบนิ , จองโรงแรม , การทองเทีย่ว , สงออกสินคา(เปนตัวแทนการตดิตอ) ฯลฯ 
 
สนทนา-ถาม-ตอบ 
Islammore : เพราะอะไรคนอาหรับถึงยอมลงทุนใหกับสุไรยาคะ ? 
Thuraiya : เพราะ เขาเชื่อใจและไวใจเรา เราจะทาํตามสญัญาและคําพูดทุกครั้ง และการทํางาน
ในการติดตอลูกคา จะทาํจนกระทัง่สําเร็จ หรือบรรลุเปาหมาย เขามองเหน็ถงึความพยายามที่เรา
ชวยเขามากกวาโดยไมตองพูดวา เราเปนคนดีนะ เราทาํไดนะ ? เขาจะทราบเองโดยการพูดคุยและ
ติดตองานดวย เขาจะเปนคนชมเรากับเพือ่นๆอาหรับอ่ืนๆ ใหไดรับทราบตอๆกันคะ.... 
วันนี้ทางหุนสวนกบิ็นมาจากโอมาน พาภรรยาและลูกมาเทีย่วดวยคะ..(ยิ้ม) 
ทางอิสลามมอรไดพบกับทางหุนสวนของสุไรยา ซึ่งพาภรรยาและลูกที่นารักมากคะ มาเทีย่วดูงาน
ที่เมืองไทย...  
 
Islammore : เปลี่ยนศาสนาไดนานเทาไหรแลวคะ ? 
Thuraiya : เปลี่ยนได 5 เดือนแลวคะ...^_^... 
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Islammore : ตอนนี้มีความรูสึกอยางไรคะ ? 
Thuraiya : รูสึกมีความสุขมากอยางบอกไมถูก ไมเศราใจ ไมเครียด ไมวุนวายและสับสนเหมือนแต
กอน มีความสขุจริงๆคะ ..(พดูไปยิ้มไป) 
 
Islammore : สาเหตกุารเขารับอิสลาม ? 
Thuraiya : ทํางานคลุกคลีอยูกับเพื่อนๆเปนมุสลิมตลอดมา และแบบอยางมุสลิมที่ดีทั้งของคนไทย 
และคนอาหรบั ทาํใหเห็นหลายสิ่งหลายอยาง และความสุภาพของคนอาหรับที่ติดตอทําธุรกิจ
ดวยกนั 
         วันหนึง่เพื่อนไดถามวาอยากเรียนรูเกีย่วกับมุสลิมไหม อยากรูเกีย่วกับอิสลามไหม และเลา
เกี่ยวกับอัลลอฮใหฟง พอฟงไปเรื่อยๆ เลยตัดสินใจบอกเพื่อนวาฉนัจะเขารับอิสลาม เพื่อนดีใจมาก
โทรศัพทไปหาเพื่อนๆ และอาจารยเพื่อใหชวยในเรื่องตางๆคะ 
 
Islammore : แตกอนเคยคิดที่จะเปลี่ยนศาสนาไหม ? 
Thuraiya : ไม เคยเลยคะ..ไมเคยคิดที่จะเปลี่ยนเปนมสุลิม และไมเคยคิดที่จะศึกษาดวย และไม
ชอบมุสลิมดวย เพราะเห็นแตขาวที่มีแตความรนุแรง มองมุสลิมในอีกรูปแบบหนึง่เลย และเคยพดู
วา "ชาตินี้ฉันจะไมมีวนัแตงงานกับมุสลิมเปนอันขาด" 
 
Islammore : เพื่อนๆ เปนอยางไรบางคะ หลังจากทราบแลววาเราเปลี่ยนศาสนาเปน
อิสลาม ?  
Thuraiya :  
เพื่อนถามวา : เธอเปลี่ยนเพราะเธอจะแตงงานกับมุสลิมใชไหม มุสลิมจางเธอเทาไหร ถาฉนัใหเธอ 
1 ลาน ใหเธอเปลี่ยนมาเปนศาสนาเดิมจะเอาไหม ? 
เลยตอบเพื่อนวา : ถึงเธอจะใหฉัน พนัลาน ฉันก็ไมเปลี่ยนอยางแนนอน ! 
เพื่อน บางคนที่รูวาเราเปนมสุลิม กพ็ยายามพูดใหกลบัมาศาสนาเดิม บางคนก็รับไดไมมีปญหา
อะไร สวนบางคนก็หายหนาไปเลย บางคนคุยกนัทางโทรศัพทติดตองานกนั เขากย็ังไมรูวาเรา
เปลี่ยนศาสนาแลว 
 
Islammore : แลวครอบครวัหละคะ ? 
Thuraiya : แม รูกอนใครเลยคะ (บอกแมกอนคนแรก) วันนั้นกลับบาน เพื่อตัดสินใจบอกกับแม ใจ
ยังเตนไมหายเลย พอบอกแมวาเปลีย่นมารับอิสลามแลว แม ก็นิง่เฉยและไมพูดอะไรเลย แตแมนัด
กับพระสงฆเพื่อจะพรมน้าํมนต ทําพิธีสะเดาะเคราะหให แมบอกวาใหไปครั้งนี้เปนครั้งสุดทายเพือ่
แม เลยตองไปกับแมคะ "เพือ่แม" (แมคงนกึวาไปพรมน้าํมนตแลวคงกลับมาศาสนาเดิม)  
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         สวนพี่สาวทราบหมดแลว เหลือ พอ กับ พี่ชายคนโต ที่ยงัไมรู แลววนันีก้็ไดนดัเจอกับพี่ชาย
คนโต อินชาอัลลอฮ วนันี้คงไดทราบ  
         สําหรับพอ ตอนนี้พอเปนมะเรง็ตอมน้ําเหลือง เคยเปนเมื่อสามปที่แลว แลวรักษาหายไป 
ตอนนี้กลับมาเปนใหม และเปนมะเรง็เนื้องอกใกลตับ ซึ่งหมอนัดเรว็ๆนีเ้พื่อทาํการตรวจอีกครั้ง 
และปรึกษากบัญาติวาจะรักษากันอยางไรดี  อยากจะบอกกับพอมาก แตกลัววาทานจะทําใจไมได 
พอเปนคนที่รักสุไรยามาก และเกรงวาอาการพอจะทรุดลงเมื่อรูความจริง อินชาอัลลอฮ จะตอง
บอกใหทานทราบเร็วๆนี้แนนอนคะ (รองไห ...T_T...) เพราะอยากใหพอรูจักอัลลอฮกอนที่จะสาย
ไป 
 
Islammore : ลูกคาที่ติดตอดวยเปนอยางไรบางเมื่อทราบวาเราเปลี่ยนศาสนา ? 
Thuraiya : ลูกคา อาหรับจะดีใจมาก และใจดีดวยจะซือ้ของมาให เอาผาปูละหมาด อินทผลมั 
ฮิญาบ และอื่นๆอีก แตนัน่เปนเพยีงวัตถทุี่ไดรับ สวนดานจิตใจคือความเคารพและเกรียติที่ไดจาก
เพื่อนๆ มีความสุขมากคะ 
 
Islammore : คลุมฮิญาบวนัแรกรูสึกอยางไรคะ ? 
Thuraiya : กอน คลุมฮิญาบหนึง่วนัมีลูกคาฝร่ังมาที่ราน พูดจาแทะโลม นาเกยีจมาก และไมมี
มารยาท พออกีวันซึ่งเปนวนัที่ตัดสินใจคลมุฮิญาบ ลูกคาชุดเดิมเขามาที่ราน พอเหน็วาเราคลุม
ฮิญาบ  พวกเขาไมกลาพูดอะไรที่ไมดีเลย นัง่สงบเสงีย่มกันเรียบรอยมาก ตางจากเมื่อวานหนามอื
กับหลงัมือเลย นองทีท่ํางานถามเราวา ฝร่ังพวกนี้มันเปนอะไรไมเหน็เหมือนเมื่อวานเลย... 
         นี่คือการไดรับเกียรติที่พระองคทรงมอบใหจากการคลมุฮิญาบตั้งแตวันแรกที ่ตัดสินใจคลุม
ฮิญาบ และแตกอนไมเคยสระผมเอง ตองไปที่รานสระผมทําผมเปนประจํา เดี๋ยวนี้สระผมเองจงึ
รูสึกดีข้ึนและประหยัดเงินขึน้ดวยคะ 
 
Islammore : ศึกษาศาสนาจากทางดานไหนบางคะ ? 
Thuraiya : มีเพื่อนที่เปนมุสลิมเอาหนงัสือมาใหอาน อานอัลกุรอานแปลไทยดวย และมีอาจารยที่
ปรึกษาประจาํตัวคะ(อ.อัศรี) อาจารยเปนคนดีมากคอยบอกคอยสอนไดทุกเรื่อง อาจารยจะคอย
แนะนาํ เพราะมีคําถามมากมาย กลัววาเราจะปฏิบัติไมถูกตอง และบางอยางเหน็มสุลิมเดิมๆ
ปฏิบัติ ในสิ่งทีผิ่ด บางครั้งไมแนใจวาสิง่ไหนถูกสิง่ไหนผดิกันแนคะ   
         สุไรยา เขาใจวาทุกชนชาติทุกศาสนามีทัง้คนดีและคนไมดี ไมวาจะเปนอาหรบั หรือคนไทย 
หรือแมแตคนชาติอ่ืนๆ เรามสิีทธิ์เลือกที่จะรับในส่ิงที่ดีทีถู่กตอง ส่ิงที่ไมถูกตองก็จะไมนํามาใช 
ปลอยทิง้ไวกบัพวกเขาเองจะดีกวาคะ   
 
Islammore : มีความรูสึกใกลชิดกับพระองคอัลลอฮแคไหนคะ ? 
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Thuraiya : มี ความรูสึกวาพระองคทรงคุมครองเราตลอดเวลา คอยปกปองไมใหคนที่ไมดีเขามา
ใกลหรือมาทํารายเรา และมคีวามรูสึกผานทางความฝนคะ อาจจะเปนเรื่องเฉพาะบุคคลแตละคน
ที่อัลลอฮไดทรงสงสัญญาณให  
 
Islammore : อยากฝากบอกอะไรถึงมสุลิมคะ?  
Thuraiya : อยาก บอกวาถาสุไรยาไดเกิดมาในครอบครัวมุสลิม คงจะทําอะไรไดดีกวานี้คะ แตก็แค
คิดทุกอยางถกูกําหนดมาแลวคะ เลยอยากใหมุสลิมต้ังแตเกิด ที่เขามีโอกาสไดเกดิมาในครอบครัว
มุสลิมปฏิบัติตนใหดีและถกูตอง และเปนแบบอยางทีดี่ใหกับคนตางศาสนกิ และกับมุสลิมใหม
ดวยคะ 
      

Islammore ไดพุดคุยกับ"สุไรยา"หลาย เร่ืองและพอสรปุไดจากการเขารับอิสลามของเธอ
คือ การทีเ่ธอไดเห็นแบบอยางที่ดีของเพื่อนมุสลิม และซมึซับการปฏิบัติตน และรับที่จะเรียนรูและ
อยูรวมกับเพื่อนที่ไมใชศาสนาเดียวกัน แมจะมีแบบอยางที่ไมดีบาง เมือ่เธอไดศึกษาเพิ่มเติม เธอ
จึงเลือกในสิ่งที่ดีนาํมาปฏิบัติ เพื่อใหตรงตามหลกัการทีพ่ระองคไดทรงบัญญัติไว ส่ิงที่เราไดสัมผัส
กับเธอคือ ความสุข และความสงบอยางแทจริง ที่เธอไดรับจากการกาวเขามาในศาสนาอิสลาม 
เธอไดรับความคุมครองจากพระองคอัลลอฮ เพราะเธอเขาหาพระองคและขอตอพระองคเทานัน้  
          พระองคอัลลอฮ รัก และคุมครอง มุสลิมทุกคนไมวาจะเปนผูเขามาใหม หรือเปนมุสลิม
ต้ังแตเกิด ถามุสลิมผูนัน้รัก และศรัทธาตอพระองคดวยหัวใจอยางแทจริงคะ 
 
Admin Islammore. 
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