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ค�ำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
ที่ 12/2556
เรื่อง การจัดท�ำโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดในเดือนรอมฎอน
ค� ำ ถาม : การจั ด ท� ำ โครงการส่ ง เสริ ม พิ ธี ล ะศี ล อดในเดื อ นรอมฎอนขั ด กั บ
เจตนารมณ์ของกฎหมายปกครองท้องถิ่นหรือไม่อย่างไรตามทัศนะอิสลาม ?

ค�ำวินิจฉัย
:  وبعد... احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني
ตามที่ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต   มีหนังสือขอความเห็นจุฬาราชมนตรี ถึง
หลักปฏิบัติในพิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน เพื่อแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ทบทวนความ
เห็นซึ่งตอบข้อหารือตามที่จังหวัดภูเก็ต มีหนังสือหารือ ที่ภก. 0037.4/13695 ลงวันที่ 16 กันยายน  
2553 กรณีเทศบาลต�ำบลรัษฎา จัดท�ำโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน โดยกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า การด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ของเทศบาลต�ำบลในการ
บ�ำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (8) และพระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) ควรเป็นไปในลักษณะการส่งเสริม
และสนับสนุนที่ให้ประโยชน์ บ�ำรุง รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น หรืออ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อันเป็นการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้ เช่น การจัดกิจกรรมในเชิงการให้ความรู้
หรืออนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมประเพณีอนั ดีของท้องถิน่ ซึง่ ไม่เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั พิ ธิ กี รรมตามความเชือ่
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังนั้น การที่เทศบาลต�ำบลรัษฎาจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่น เพื่อประกอบพิธีละศีลอดในเดือนรอมฎอนอันเป็นการประกอบพิธีกรรมเฉพาะตัวส�ำหรับ
ผู้นับถือศาสนาอิสลาม จึงไม่อาจถือว่าเป็นการจัดท�ำบริการสาธารณะตามอ�ำนาจหน้าที่ของเทศบาล
และรับรองความเห็นของจังหวัดว่าถูกต้องแล้วนั้น  ส�ำนักจุฬาราชมนตรีมีความเห็นดังนี้
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1. การประกอบพิธีละศีลอดในเดือนรอมฎอนส�ำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามนั้น ถึงแม้ว่าจะ
เป็นการประกอบพิธีกรรมเฉพาะตัวส�ำหรับบุคคล ที่เข้าเกณฑ์บังคับตามศาสนบัญญัติก็จริง แต่มีข้อ
บัญญัติทางศาสนาส่งเสริมให้ผู้นับถือศาสนาอิสลามร่วมชุมนุมในการประกอบพิธีกรรมดังกล่าว ณ
มัสยิดสถาน อันเป็นศูนย์รวมของชุมชน มีการร่วมแรงและสละเวลาเพื่อการประกอบอาหารส�ำหรับ
การท�ำพิธีละศีลอด ตลอดจนมีการบรรยายศาสนธรรมและให้ความรู้อันเป็นประโยชน์ซึ่งถือเป็นการ
จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่สาธารณชน อีกทั้งมีการร่วมปฏิบัติพิธีละหมาดอันเป็นศาสนกิจหลักของผู้
นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งได้แก่การละหมาดมัฆริบ อิชาอ์และการละหมาดตะรอวีห์ อันเป็นการปฏิบัติ
ศาสนกิจที่จ�ำต้องกระท�ำเป็นหมู่คณะและมีอานิสงส์มาก ดังที่ปรากฏตัวบทในพระวจนะของศาสดา
มูฮัมมัด  และค�ำวินิจฉัยของปวงปราชญ์ในศาสนาอิสลาม ตลอดจนเป็นประเพณีนิยมอันเกี่ยว
เนื่องด้วยศาสนาที่กลุ่มประเทศมุสลิมถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ทั้งนี้ บรรยากาศที่ผู้นับถือศาสนา
อิสลามได้กระท�ำให้เป็นที่ประจักษ์จะเกิดขึ้นเฉพาะในเดือนรอมฎอนเป็นกรณีพิเศษซึ่งแตกต่างจาก
เดือนอื่นๆ ในรอบปี ดังนั้น การสนับสนุนงบประมาณเพื่อด�ำเนินการประกอบพิธีละศีลอดจึงเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาหรือกิจการของศาสนาที่ให้ประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม อีกทั้งยังถือว่า
เป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ ยังอนุโลมได้
ว่าการประกอบพิธีละศีลอดซึ่งนิยมกระท�ำกัน ณ มัสยิดสถานถือเป็นจารีตประเพณีอันเกี่ยวเนื่อง
ด้วยหลักค�ำสอนทางศาสนาและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลาม
ตั้งชุมชนอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการบ�ำรุงรักษา ส่งเสริมและท�ำนุบ�ำรุงอยู่
แล้ว และประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง
2. ตามความเห็นข้อที่ 1 ย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่า การประกอบพิธีละศีลอดในเดือนรอมฎอน
เป็นศาสนกิจที่ก่อให้เกิดความสามัคคีของหมู่คณะ เป็นข้อปฏิบัติตามหลักศาสนบัญญัติที่ผูกพัน
เกี่ยวข้องกับสมาชิกในสังคมโดยรวม มิใช่เป็นเพียงการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ และการจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่ม ถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการด�ำเนิน
การเพือ่ ประกอบพิธลี ะศีลอดเท่านัน้ เพราะโดยข้อเท็จจริง หากมีงบประมาณจ�ำนวนหนึง่ มาสนับสนุน
และส่งเสริมโครงการ ผู้ด�ำเนินโครงการอันได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจ�ำมัสยิดย่อมได้รับความ
สะดวกในการบริหารงบประมาณและการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง ซึง่ มิได้มเี ฉพาะการละศีลอดเท่านัน้
หากแต่ยังรวมถึงการกระจายเม็ดเงินที่ได้จากงบประมาณสู่ชุมชน มีการรับจ้างประกอบอาหาร มี
การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อาหารคาวและหวาน ทั้งในรูปขนมและผลไม้ซึ่งเป็นผลผลิตของชุมชน จึงถือ
เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยตรง การมีความเห็นว่าการจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่มเป็นเพียง
การด�ำรงชีพปกติของแต่ละคนอยูแ่ ล้ว จึงเป็นการด่วนสรุปทีไ่ ม่องิ กับข้อเท็จจริง ทัง้ นีเ้ พราะโครงการ
ดังกล่าวมีมิติทางสังคมโดยรวมเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย คือ การลดรายจ่ายของครัวเรือน การ
กระจายรายได้ การจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางศาสนา การสร้างความสามัคคี การบ�ำรุงรักษาศิลปะ
ทางโภชนาการและการสืบสานอาหารประจ�ำท้องถิ่น ซึ่งเป็นจารีตนิยมเฉพาะในบางเทศกาล และ
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ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมมายาวนาน การจัดโครงการพิธีละศีลอดในเดือนรอมฎอนจึงมิใช่
เป็นเพียงเรือ่ งของการกินการดืม่ อันเป็นการด�ำรงชีพของแต่ละบุคคลเท่านัน้   แต่ยงั ถือเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นอันเกี่ยวเนื่องด้วยค�ำสอนของศาสนาทั้งสิ้น การสนับสนุนงบประมาณให้
แก่โครงการประกอบพิธีละศีลอดจึงเป็นการสมควรตามอ�ำนาจหน้าที่ของเทศบาลต�ำบล และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (8) และ
พระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 มาตรา 16 (11) และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามมาตรา 281,
282, 283 และ 289 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2550 จึงไม่เป็นการกระท�ำที่ขัด
ด้วยสาระส�ำคัญและเป็นการกระท�ำเกินอ�ำนาจหน้าที่ของผู้อนุมัติงบประมาณแต่อย่างใด
3. ตัวแทนของคณะอนุกรรมการคณะผูท้ รงคุณวุฒจิ ฬุ าราชมนตรี ได้ลงพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ตเพือ่
สอบถามข้อเท็จจริงจากอิหม่ามประจ�ำมัสยิด คณะกรรมการประจ�ำมัสยิดและสัปปุรุษประจ�ำมัสยิดได้
รับทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า นับตั้งแต่มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อด�ำเนินโครงการประกอบพิธีละ
ศีลอดในช่วงที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ไปใน
ทางที่ดีและมีความสัมฤทธิผลเกินคาด เนื่องจากมีผู้นับถือศาสนาอิสลามซึ่งเป็นสัปปุรุษของมัสยิดใน
แต่ละพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมพิธีละศีลอด ณ มัสยิดสถาน และประกอบศาสนกิจร่วมกันมาก
ขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างเห็นได้ชัด แต่ละครอบครัวได้พาสมาชิกทั้งชาย หญิง เด็กและผู้ใหญ่มาร่วมใน
โครงการดังกล่าวตลอดช่วงเดือนรอมฎอนของทุกปีที่เคยมีโครงการดังกล่าวด�ำเนินการ ทั้งนี้ แต่
เดิมนิยมท�ำพิธีละศีลอดเป็นการเฉพาะของแต่ละครอบครัว แต่เมื่อมีการด�ำเนินโครงการดังกล่าวได้
เกิดปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวกหลายประการ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นที่กล่าวมาข้างต้น จึงถือได้ว่าการ
ด�ำเนินโครงการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์แก่สว่ นรวมและมีประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม สมควรที่
จะด�ำเนินโครงการดังกล่าวต่อไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในพืน้ ที่ จึงเห็นสมควรให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นทบทวนความเห็นใหม่
واهلل اعلم بالصواب
อาศิส พิทักษ์คุมพล
จุฬาราชมนตรี
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