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ตุลาคม 2559
เดือนแหงการสูญเสียพอของแผนดิน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิศรุต เลาะวิถี

คราถึงเดือนตุลาคม 2561 ถือเปน
วาระครบรอบ 2 ป ทีค่ นไทยไดสญ
ู เสียพอของ
แผนดิน เมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 กลาวคือ
เปนวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
พระมหากษัตริยผูทรงทําเพื่อประโยชนสุข
ของคนไทยตลอดพระชนมชพี นอกเหนือจาก
พระราชกรณียกิจมากมายนับไมถวน และ
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริมากกวา
4,000 โครงการ ซึ่งกอใหเกิดผลอันเปนคุณ
อนันตตอ ประเทศชาติบา นเมืองสืบจนถึงปจจุบนั
และอนาคตแลว พระองคยังทรงเปนแบบ
อยางของการดําเนินชีวิตและหลักประพฤติ
ปฏิ บั ติ ใ ห ค นไทยได เ จริ ญ รอยตามเบื้ อ ง
พระยุคลบาทอยางยิ่ง
ด ว ยสํ า นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
อันหาที่สุดมิไดที่ทรงมีตอพสกนิกรชาวไทย
หนวยงานตางๆไดเตรียมจัดกิจกรรมเพือ่ เปน
การนอมรําลึกในพระราชกรณียกิจอันใหญ
หลวงแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีตอ
ประเทศชาติรวมทั้งพสกนิกรชาวไทยมุสลิม
ดวยเชนเดียวกัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรี
นฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเปนพระมหากษัตริย
ผู  ท รงพระคุ ณ อั น ประเสริ ฐ ทรงมีพระราช
อั ธ ยาศั ย และพระราชจริ ย วั ต รอั น งดงาม
มั่ น คงในทศพิ ธ ราชธรรม นั บ ตั้ ง แต เ สด็ จ
เถลิงถวัลยสิรริ าชสมบัตเิ มือ่ วันที่ 9 มิถนุ ายน

2489 จนถึงวันเสด็จสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม
2559 รวมครองสิริราชสมบัติครบ 70 ป
4 เดือน 3 วัน
สําหรับในหมูพ สกนิกรชาวไทยมุสลิม
โดยเฉพาะอยางยิ่ง พสกนิกรชาวไทยมุสลิม
แตละรุนที่เกิดในรัชกาลที่ 9 กลาวไดอยาง
เต็ ม ภาคภู มิ ว  า พระองค ท รงมี พ ระมหา
กรุณาธิคุณ ฯ อันหาที่สุดมิได โดยถือเปน
ความทรงจําอันมิรูลืม มีดังนี้
1. การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ศาสนาอิสลาม
เมื่อป พ.ศ. 2504 พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จ ฯ
เปนองคประธานในงานฉลองวันอีดิ้ลฟตริ
(เทศกาลสิน้ สุดการถือศีลอดเดือนรอมฎอน)
การเสด็จฯ ในครั้งนั้น ไมเพียงแตจะเปนที่

ประจักษแกสายตาของชาวไทยมุสลิมแลว
ยั ง ได ส ร า งความแปลกใจให ค ณะทู ต จาก
ประเทศมุสลิมตาง ๆ ที่พระมหากษัตริยไทย
แมจะมิใชมุสลิม แตทรงใหความสําคัญกับ
พสกนิกรชาวไทยมุสลิมของพระองคอยางไม
เลื อ กที่ รั ก มั ก ที่ ชั ง ถื อ เป น ภาพแห ง ความ
ทรงจําของชาวไทยมุสลิมรุนแลว รุนเลา
มิเสื่อมคลาย
นอกจากนี้ ยั ง มี ง านเมาลิ ด กลาง
แหงประเทศไทย ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง
วั น คล า ยวั น ประสู ติ ข องท า นนบี มุ ฮั ม มั ด
ซ็อลลัลลอฮูอะลัยฮิวะซัลลัม ศาสนทูตแหง
อิ ส ลาม นั บ เป น พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ เป น
ลนพนที่พระองคเสด็จ ฯ เปนองคประธาน
ในพิธมี าอยางตอเนือ่ ง จนถึงป พ.ศ. 2512 2533 ทรงโปรดเกลา ฯ ใหมีผูแทนพระองค
อันมีพระบรมวงศานุวงศ องคมนตรี เปน
ผูแ ทนพระองค และตัง้ แตป พ.ศ. 2534 เปน
ตนมา ทรงโปรดเกลา ฯ ใหสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เปน
ผูแทนพระองค จนสิ้นสุดรัชกาลที่ 9
2. การแปลคั ม ภี ร  อั ล กุ ร อานเป น
ภาษาไทย
เมื่อป พ.ศ. 2505 เอกอัครราชทูต
ราชอาณาจักรซาอุดอิ าระเบียประจําประเทศ
ไทย ไดเขาเฝาและทูลเกลา ฯ ถวายคัมภีร
อัลกุรอาน ฉบับภาษาอังกฤษ ในวโรกาสวัน
เฉลิ ม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช หลังจาก
ทรงทอดพระเนตรและทรงศึ ก ษาดู จึ ง มี
พระราชดํ า ริ ว  า ควรจะมี พ ระมหาคั ม ภี ร 

อัลกุรอาน ฉบับความหมายภาษาไทย ให
ปรากฏเป น ศรี ส ง า แก ป ระเทศชาติ เมื่ อ
นายตวน สุวรรณศาสน จุฬาราชมนตรี ใน
สมั ย นั้ น เป น ผู  นํ า ผู  แ ทนองค ก ร สมาคม
และกรรมการอิสลามเขาเฝาถวายพระพร
ชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาในปนั้น
ในนามของพสกนิกรชาวไทยมุสลิม พระองค
จึงทรงมีพระกระแสรับสั่งใหจุฬาราชมนตรี
แปลความหมายของคัมภีรอัลกุรอานจาก
ฉบับภาษาอาหรับโดยตรง แปลใหถูกตอง
และใหไดสํานวนภาษาไทยที่สามัญชนอาน
เขาใจได
สิ่ ง นี้ นั บ เป น พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
ที่ทรงมีตอศาสนาอิสลามและชาวมุสลิมไทย
อยางแทจริง ทําใหมุสลิมไทยที่ไมมีความรู
ความเขาใจในภาษาอาหรับอยางดีพอ มี
โอกาสศึกษาและเขาใจความหมายของคัมภีร
อัลกุรอานเปนอยางดี สมตามพระราชปณิธาน
ของพระองค จึงนับเปนอีกหนึ่งพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ ทีม่ ตี อ พสกนิกรมุสลิมไทยในฐานะ
ทรงเปนองคอคั รศาสนูปถัมภกแหงผืนแผนดิน
ไทย
3. ยุ ท ธศาสตร “เข า ใจ เข า ถึ ง
พัฒนา”
เมื่อป พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราช
ทานยุทธศาสตร “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”
เปนหลักในการแกไขปญหาความไมสงบใน
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต เสมื อ นเป น การ
ตกผลึกแนวพระราชดําริทงั้ หมดทีผ่ า นคําสัน้ ๆ

เพียง 3 คํา นับเปนพระมหากรุณาธิคุณที่
มีตอทุกหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในการ
แกไขปญหาพื้นที่จัดหวัดชายแดนภาคใต
ซึ่งสอดคลองกับคําภาษาอาหรับที่วา ﺗﻌﺎرف
“ตะอารุฟ” “ ﺗﻔﺎﻫﻢตะฟาฮุม” และ ﺗﻌﺎون
“ตะอาวุน” นั่นเอง
4. การทํานุบํารุงมัสยิด
ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีมัสยิดอยาง
นอย 2 แหง ที่มีความเกี่ยวของกับพระองค
กลาวคือ มัสยิดบูเก็ตตันหยง หรือทีช่ าวบาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มักเรียก
ติดปากกันมาตั้งแตอดีตวา “มัสยิดรายอ”
ในสมัยกอน มัสยิดแหงนี้เปนเพียงเรือนไม
หลังจากพระองคมาสรางพระตําหนักทักษิณ
ราชนิเวศน เมือ่ ป พ.ศ. 2515 ไดพระราชทาน
เงินสวนพระองคจาํ นวน 300,000 บาท เพือ่
สมทบทุนสรางอาคารมัสยิด ทุกครั้งและทุก
ปที่เสด็จ ฯ แปรพระราชฐานที่พระตําหนัก
แหงนี้ จะพระราชทานเพิ่มเติมทุกครั้ง ปละ
1-2 แสนบาท จนเสร็ จ สมบู ร ณ จ ากพระ
ราชทรัพยสวนพระองค และมัสยิดแหงที่ 2
ไดแกมัสยิดนูรุลเอียะหซาน ต. สามพระยา
อ. ชะอํา จ. เพชรบุรี พระองคทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณ พระราชทานที่ดิน จํานวน 6 ไร
พรอมทั้งมีรับสั่งใหเจาหนาที่ชวยดําเนินการ
ใหเปนกรรมสิทธิข์ องมัสยิดอยางถูกตอง และ
ทุกครั้งที่เสด็จเยี่ยมมัสยิดแหงนี้ พระองคยัง
ไดพระราชทานทรัพยสว นพระองคเพือ่ สมทบ
ทุนกอสรางโรงเรียนสอนศาสนาอีกดวย
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5. การส ง เสริ ม การศึ ก ษาของ
มุ ส ลิ ม ไทย
สมัยกอน เยาวชนมุสลิมไทย โดย
เฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต จะมีการ
ศึกษาภาคสามัญอยางสูงเพียงชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4 ซึ่งเปนภาคบังคับเทานั้น แลว
เขาเรียนภาคศาสนา เนื่องจากผูปกครอง
เกรงวาบุตรหลานจะไมรูหลักศาสนา และ
ไมสามารถปฎิบัติศาสนกิจได ดวยเหตุนี้
ชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตสวน
ใหญ จึงถนัดแตภาษามลายูทอ งถิน่ (ญาวี)
ไมสามารถเขียน อานและใชภาษาไทยใน
การติดตอสื่อสารกับเจาหนาที่ของรัฐได
พระองคทรงหวงใยเรือ่ งการศึกษาของพีน่ อ ง
ในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนอยางมาก
จึ ง มี พ ระราชกระแสรั บ สั่ ง ให ก ระทรวง
ศึกษาธิการหาทางสงเสริมและปรับปรุงการ
เรียนการสอนใหเปนระบบขึ้น โรงเรียน
ปอเนาะตาง ๆ ก็เริ่มมีการปรับปรุงและ
ไดรับการพัฒนาเปนลําดับ ตราบจนถึงทุก
วันนี้
6. การจัดตั้งศูนยบริหารกิจการ
ศาสนาอิสลามแหงชาติ เฉลิมพระเกียรติ
นับตั้งแตป พ.ศ. 2533 เปนตนมา
โครงการกอสรางศูนยบริหารกิจการศาสนา
อิสลามแหงชาติ ไดถูกกําหนดขึ้นตามขอ
เสนอแนะของนายประเสริฐ มะหะหมัด
จุฬาราชมนตรีในขณะนั้น เพื่อเปนสถาน
ที่จัดงานเมาลิดกลาง เปนศูนยกลางการ
บริ ห ารกิ จ การศาสนาอิ ส ลาม ศู น ย ก าร
สงเสริมและพัฒนากิจการศาสนาอิสลาม
ศูนยสารสนเทศเกีย่ วกับอิสลามและมุสลิม
และศูนยขอมูลขาวสารเพื่อสงเสริมความ
สัมพันธกับกลุมประเทศมุสลิม
ผลจากการทรงงานดานการพัฒนา
ดวยพระวิรยิ ะอุตสาหะตลอดเวลาแหงการ
ครองราชยมามากกวา 70 ป พระมหา
กรุณาธิคณ
ุ ทีท่ รงงานเพือ่ พสกนิกรชาวไทย
ทุกหมูเหลา ทุกศาสนา ทําใหพระบารมี
ของพระองค ไดปกเกลาปกกระหมอมทุก
อณูของแผนดิน
ขอให ป วงพสกนิ ก รมุ ส ลิ ม แห ง
สยามประเทศรวมนอมเกลาฯ รําลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได เพื่อ
นอมนําพระราชดํารัสพระบรมราโชวาท
และเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท ตลอด
จนทําหนาทีแ่ หงตนเองอยางดีทสี่ ดุ รวมกัน
คิดดี ทําดีเพื่อสังคม และพัฒนาประเทศ
ไทยอันเปนที่รักแหง “เรา” ใหกาวหนา
อยางมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน สมเจตนารมณ
รวมกัน ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
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การอพยพลี ้ ภ ั ย ของท า น
นบีมูฮัมหมัด (ศ็อลฯ)เปนจุดเปลี่ยนที่
สำคัญมากในประวัติศาสตรการเผยแผ
อิสลาม การอพยพของทานศาสดาเปน
สถานีสง ทีน่ ำไปสูก ารเปลีย่ นแปลงทีย่ ง่ิ ใหญ
ในสถานะของมวลมุสลิม โดยมีการผนึก
กำลังกันอยางเขมแข็ง และไดกอตั้งรัฐ
อิสลามขึน้ ยืนอยูบ นหลักการของอัลกุรอาน
และซุนนะฮ และในโอกาสสำคัญนี้ ประวัต-ิ
ศาสตรอสิ ลามจึงถือเอาวันของการอพยพ
ลีภ้ ยั นีเ้ ปนปศกั ราชอิสลามทีเ่ รียกวาฮิจเราะฮ
ศักราช

ขัน้ ตอนการอพยพของทานนบี
การอพยพของทานนบี (ศ็อลฯ)
จากมักกะฮ อัลมุกรั รอมะฮ ไปยัง มะดีนะฮ
อัลมุเนาวะเราะฮ ไดผานหลายขั้นตอน
ดังนี้
ขัน้ ตอนการวางแผน
ขณะที่ทานนบี (ศ็อลฯ)ทราบ
วาอัลลอฮ ไดอนุมตั ใิ หทา นอพยพ ภายหลัง
จากญิบรีลไดแจงใหทา นทราบแลว ทาน
ไดเริม่ วางแผนอยางแยบยล เพือ่ ไมใหเผา
กุรอยช รูข า วการอพยพของทาน ทานได
ออกจากบานของทานในตอนบาย มุง หนา
ไปทีบ่ า นของอะบูบกั ร อัศศิดดีก(ร.ด.) เมือ่
มาถึงบาน ทานนบี(ศ็อลฯ) ไดบอกใหเขา
ทราบวาทานกำลังจะอพยพออกจากนคร
มักกะฮและบอกวาเขาจะเปนเพื่อนของ
ทานในการอพยพครั้งนี้ อะบูบักร ไมอาจ

ขัน้ ตอนการจัดองคกร
ควบคุ ม ตนเองได ด  ว ยความ
ปติยินดีที่ไดทราบขาวนี้ เขารองไหอยาง
สุดซึง้ หลังจากนัน้ ในคืนทีท่ า นนบีมฮุ ำหมัด
(ศ็อลฯ) จะอพยพ ทานไดสั่งใหญาติผูพี่
ผูนองของทานคือ อาลี มานอนบนเตียง
แทนทาน เพื่อทำใหพวกมุชริกีนกุรอยช
เขาใจวาทานยังคงอยูในบาน.
ขัน้ ตอนการเตรียมการ
ในขั้นตอนนี้ทานนบี (ศ็อลฯ)
และอะบูบกั ร อัศศิดดีก ไดเตรียมการเพือ่
เดิ น ทางอพยพ อะบู บ ั ก ร ไ ด จ ั ด เตรี ย ม
พาหนะไวสองตัว และนำเงินติดตัวไปอีก
หาพันดีนาร ซึ่งเปนเงินทั้งหมดที่เขามีอยู
ในขั้นตอนนี้ทานนบี (ศ็อลฯ)
ไดดำเนินการจัดองคกรในการเดินทาง
อพยพ โดยไดแบงหนาทีใ่ หหลายคนหลาย
สถานะปฏิบตั ิ
ท า นได ว  า จ า งคนนำทางคน
หนึ่งชื่อ อับดุลลอห บิน อุรอยกิต ซึ่งเปน
คนตางศาสนิก เพือ่ ทำหนาทีใ่ นการนำทาง
ท า นได แ ต ง ตั ้ ง เยาวชนคน
หนึง่ คือ อับดุลลอฮ บิน อะบูบกั ร(ร.ด.) ให
ทำหนาทีก่ ารขาวดวยการติดตามขาวการ
เคลือ่ นไหวของพวกมุชริกนี ในนครมักกะฮ
และรายงานขาวใหทา นนบี(ศ็อลฯ)ทราบ
เขาจะออกไปหาข า วในช ว ง
หัวค่ำ และกลับมารายงานขาวการเคลือ่ น
ไหวของพวกกุรอยชใหทา นนบีทราบกอน
แสงอรุณขึน้
ท า นได ม อบหมายให ทาส
ของอะบูบักร ดูแลฝูงแพะเพื่อใชกลีบเทา
แพะกลบเกลือ่ นรองรอยเทา เพือ่ ไมใหพวก
มุชริกีนตามรอยไดวาทานรอซูลุลเลาะฮ
(ศ็อลฯ) หลบซอนทีไ่ หน

และทานไดมอบหมายใหสตรีนางหนึ่งคือ
อัสมาอ บุตรี ของอะบูบกั ร (ร.ด.) ทำหนาที่
จัดเตรียมเสบียงและน้ำ
ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
ทานนบี (ศ็อลฯ) ไดออกเดิน
ทางพรอมดวยอะบูบักร จากบานของ
อะบูบกั ร หลังจากนัน้ คนทัง้ สองไดมงุ หนา
ลงทางใตไปทางทิศยะมัน ซึง่ ไมใชเสนทาง
ปกติ พวกเขาเดินทางโดยใชเสนทางริม
ชายฝงทะเลแดง จนมาถึงถ้ำที่ภูเขาเซาร
ซึง่ เปนสถานทีท่ พ่ี วกเขาตกลงกันวาจะพัก
อยู  ท ี ่ น ั ่ น สามวั น หลั ง จากครบกำหนด
อับดุลลอฮ บิน อุรอยกิต จึงไดนำอูฐสองตัว
มาใหแกคนทัง้ สอง เพือ่ เริม่ ตนเดินทางไป
ยังจุดหมายปลายทางตอไป ทัง้ สองไดเดิน
ทางไปถึงตำบลกุบาอ ในวันทีส่ บิ สองเดือน
รอบีอลุ เอาวัล้ ทานนบี(ศ็อลฯ) ไดพำนักอยู
ทีก่ บุ าอ เปนเวลาสิบสีว่ นั และทานไดสราง
มัสยิดกุบาอขน้ึ ในชวงเวลานัน้ หลังจากนัน้
ไดออกเดินทางไปจนเขาสูนครมะดีนะฮ
อัลมุเนาวะเราะฮ.
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กรรมการอิสลาม
ประจํากรุงเทพมหานคร

รําลึก ดร.สุรนิ ทร พิศสุวรรณ
จิตวิญญาณแหงกระแสคิด-กระแสธรรม

(ตอนที่ 1)

เด็กชายคนหนึ่งเกิดขึ้นในครอบ
เขาเดินทางกลับมาเรียนตอใน
ครัวของผูท รงคุณวุฒใิ นสาขาอิสลามศึกษา สถานศึกษาเดิมจนจบระดับมัธยมศึกษา
ในบริบทของสถาบัน“ปอเนาะ” ทีจ่ งั หวัด ตอนปลาย หลังจากนั้นเสนทางชีวิตการ
นครศรีธรรมราชคุณตาซึง่ เปนโตะครูไดตง้ั ศึกษาไดเดินหนาสูประตูมหาวิทยาลัยใน
ชื่อใหหลานตามชื่อของนักการเมืองใน เมืองหลวง “ธรรมศาสตร” คือ สถาบัน
ทองถิ่นนั้นซึ่งเปนนักตอสูเพื่อความเปน อุดมศึกษาทีเ่ ปดโอกาสใหเด็กปอเนาะจาก
ธรรมของสังคมคือ “นายสุรนิ ทร มาศดิตถ” ปกษใตไดเปน “ลูกโดม” สมความประสงค
หลานจึงมีชอ่ื “สุรนิ ทร” ควบคูก บั ชือ่ ภาษา แตพระผูเ ปนเจาไดทรงลิขติ ใหเขาตองออก
อาหรับคือ “อับดุลฮาลีม” และคุณตาซึง่ เปน เดินทางจากบานเกิดเมืองนอนไปสหรัฐ
“นักธรรม”ก็ปรารถนาที่จะใหหลานชาย อีกครั้งดวยการไดรับทุนการศึกษาของ
คนนี้ ไดศกึ ษาองคความรูข องโลกปจจุบนั มูลนิธกิ ารกุศลของมหาเศรษฐีชาวอเมริกนั
ทีพ่ ฒ
ั นาเปลีย่ นแปลงอยางไมหยุดยัง้ ควบคู ไดมีโอกาสไปศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำ
กับการปลูกฝงจิตวิญญาณของอิสลาม นอก ของโลกคือ “ฮาเวิรด ” ทัง้ ระดับปริญญาตรี
จากนี้ยังไดสงเสริมใหหลานไดรูจักใชชีวิต ปริญญาโทและปริญญาเอก หลังจากนั้น
อยูร ว มกับคนในสังคมทีม่ คี วามตางในดาน เขาไดเดินทางกลับประเทศไทยใหสังคม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนาเพื่อ การศึกษาของไทย อาแขนรับ ดร.สุรินทร
จะไดเตรียมตัวออกสูสังคมวงกวางใน พิศสุวรรณ ดวยความภาคภูมิใจเปนอยาง
อนาคตขางหนาตอไป
ยิง่ ไดรบั เชิญใหเขามาเปนอาจารยในคณะ
เด็กชายทีพ่ กั อาศัยกินอยูห ลับนอน รัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ใน “ปอเนาะ” มีวถิ แี หงอิสลามเปนบริบท เปนนักวิชาการที่ลูกศิษยลูกหารักและ
ของชีวติ แตออกจากปอเนาะทุกเชาตรูโ ดย ศรัทธาในความรูค วามสามารถและแนวคิด
เดินเทาบาง ปน จักรยานบางเขาสูต วั เมือง อยูในระดับ “ดาว” ของธรรมศาสตร
ตอมาป 2529 ถูกกระแสการเมือง
เพื่อแสวงหาความรูแหงวิชาสูโลกกวาง
ทัง้ วิชาสามัญและภาษาทีค่ นสวนใหญของ ดูดออกมาจากรั้วธรรมศาสตรใหหวนกลับ
โลกเขาใชในการสื่อสารคือภาษาอังกฤษ บานไปลงสมัครส.ส.ทีน่ ครศรีธรรมราชเขต
ทำใหปฐมภูมิมีพื้นฐานขององคความรูใน ซึ่งมีส.ส. ได 3 คน ครั้งนั้นในจังหวัดดัง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนตนทุนสำคัญ กลาวมีส.ส. ได 9 คน ประชาชนชาวนคร
ในช ว งกำลั ง เรี ย นระดั บ มั ธ ยม ศรีธรรมราชเลือก ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ
ศึกษามีโอกาสไดรับทุน A.F.S. ไปศึกษา เปนส.ส.ดวยคะแนนเปนที่ 1 ของจังหวัด
และใชชีวิตอยูในประเทศสหรัฐเปนเวลา เบื้องหลังของความสำเร็จคืออะไร ?
ดร.สุรินทร เคยเปดใจกับผมวา
1 ป เวลานั ้ น ได ม ี โ อกาสสั ม ผั ส และได
ประสบการณตรงจากสังคมที่มีความตาง ทานตองการเปนผูแทนของคนทุกกลุมทุก
ไปจากชีวติ ในรัว้ ปอเนาะแบบคนละขัว้ โลก วัฒนธรรมทุกศาสนาโดยทานเปนมุสลิม
วิถีศาสนาที่ตนหวงแหนกับประสบการณ และสื่อสารตรงไปตรงมากับประชาชน
มิใชเพียงตองการเปนส.ส. ของชาวมุสลิม
ชีวิตในสังคมใหมไดอยางเหมาะสม

อยางเดียว ชาวนครศรีธรรมราชทุกกลุม
เขาใจจึงมอบความไววางใจใหทานและ
เลือกทาน เพราะพวกเขาคำนึงและยอม
รับวาทานจะดูแลปกปองผลประโยชนและ
ความเปนธรรมใหกับประชาชนคนในชาติ
ทุกฝายทุกกลุม ไดดกี วาดวยกับความรูว สิ ยั
ทัศนประสบการณและอุดมการณอดุ มธรรม
ที่ไดสะสมมาตั้งแตเยาววัย
ทานเคยกลาววา “สัดสวนประชากร
ไมใชเปนปญหาทีเ่ ราจะประสบความสำเร็จ”
แตอยูที่ศักยภาพความตั้งใจจริงความ
มุงมั่นและความเมตตาของพระผูเปนเจา
ที่จะประทานพรใหสำคัญ เพราะนครศรี
ธรรมราชในเขตเลือกตัง้ ผมมีพม่ี พี น่ี อ งชาว
มุสลิมประมาณ 15 เปอรเซ็นต “แตคนที่
ประชาชนเขามอบคะแนนความไววางใจ
ใหมากที่สุดในการเลือกตั้งคือ ผมสุรินทร
เปนมุสลิมครับ”
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จากการบอกเลาของรุนพี่ หรือจากอาจารยแนะแนว สวนใหญจะ
แนะนําวาเราตองหาหอพักอยางไร ใชเงินอยางไร ทําอาหารอะไรเวลาไปอยู
หอพัก หางานนอกเวลาเรียน (พารทไทม) อยางไร แตไมคอยมีใครบอกให
นักศึกษานึกถึงสิ่งที่เราจะทําหลังจากเรียนจบ คําแนะนํานี้นักศึกษาอาจจะ
ไดยนิ มาแลวเปนรอย ๆ ครัง้ แตนกั ศึกษาไมไดคดิ ถึงมันอยางจริงจัง นักศึกษา
สวนใหญมกั จะมองขามไป เพราะใหความสําคัญกับสิง่ ทีอ่ ยูต รงหนาอยางเชน
การเรียน การสอบ การทํากิจกรรม งานเลี้ยง จนเวลาลวงเลยไปถึงป 4
ถึงเริม่ ปวดหัววาจะฝกงานทีไ่ หนดี พอถึงตอนนัน้ ก็ไดแตตะวักกัล (ฝากความ
หวังไวกบั พระผูเ ปนเจา) การทํากิจกรรมชมรมเยอะ ๆ จะดีกบั การเขียนประวัติ
(Resume) ของนักศึกษาจริงหรือไม
นักศึกษาหลายคนคิดเขาขางตัวเองวา ชีวิตจะตองโรยไปดวยกลีบ
กุหลาบ สิง่ ทีเ่ ราจะตองทําก็แคการเขียน Resume ใหดดู ที สี่ ดุ ระบุกจิ กรรม
ที่เคยทําทั้งหมดลงไป แตนั่นเปนความคิดที่ถูกบางสวน นายจางไมไดใสใจ
มากหรอกวา นักศึกษาไดรับรางวัลการออกแบบโลโก หรือเขารวมประชุม
กิจกรรมกีพ่ นั ครัง้ สิง่ ทีน่ ายจางสนใจคือ ประสบการณการทํางาน หรือการ
ผานวิชาการฝกงานมาแลว แลวถามวามันจะสรางความไดเปรียบไดยังไงใน
เมือ่ ทุกคนก็เคยฝกงาน ขอบอกวาตางมากเลย เพราะวาการฝกงานก็เหมือน
การทีเ่ ราไดมโี อกาสแสดงฝมอื การทํางานใหรนุ พีไ่ ดเห็นกับตาของเขาเอง วา
ใครทํางานไดดแี คไหน ใครเกง ใครขยัน ใครอดทน ใครสูง าน พี่ ๆ เขาดูออก

เปนที่นายินดีที่ประเทศไทยมีคน
รุนใหมมาเปนกําลังในการชวยพัฒนาบาน
เมืองเพิม่ ขึน้ ในความนายินดีน้ี ทานรูไ หมวา
ในปหนึง่ ๆ มีบณ
ั ฑิตจบการศึกษาออกมามาก
กวาสองแสนคน แตจะมีคนไดงานทําทันที
ประมาณหาหมื่นคน นั่นเทากับวาทุกสี่คน
จะมีคนตองรองานถึงสามคน ถาเราเปน
บัณฑิตจบใหม เราอยากใหตวั ของเราเองเปน
หนึง่ ทีไ่ ดงานหรืออยูใ นสามคนทีต่ อ งรองาน
เราจะทําอะไรตอนเรียน แลวถึงไดงานเร็ว
ตอนเรียนจบ ยิ่งคิดเรื่องอาชีพเร็วเทาไหร
ก็ยิ่งดี เพราะแคทํากิจกรรมหรือเขาสังคม
อาจจะยังไมเพียงพอตอการหางานทํา

มีนกั ศึกษารุน พีห่ ลายคนพบวาการไปฝกงาน
แคตอนป 4 นัน้ ไมเพียงพอ เพราะไปเจองาน
ที่ไมชอบ แตก็ทําอะไรไมได แตก็ไมใชวา
จะไดเจองานที่ชอบ แลวนักศึกษาจะปลอย
ใหชวี ติ เราเปนไปอยางนัน้ หรือ หรือจะเลือก
ทางเดินของชีวิตดวยตัวนักศึกษาเอง

“

การฝกงานตาง ๆ หรือการทํางานใน
ชวงปดภาคเรียน นอกจากจะชวยใหนกั ศึกษา
ไดสมั ผัสการทํางานจริง รูว า นักศึกษาชอบหรือ
ไมชอบอะไร ไดเครือขายคนในวงการ ยังชวย
ใหนกั ศึกษามีประสบการณมากรอกใน Resume
ทําใหนักศึกษาเหนือกวาคนอื่น ๆ ที่จบมาในป
เดียวกัน สิง่ นีเ้ ปนสิง่ ทีอ่ ยากจะแนะนําใหนอ ง ๆ
ทีเ่ พิง่ เขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยทุกคน จะไดไม
ตองมานั่งเสียดายทีหลัง

“

การสรางเครือขาย ที่เราเรียกกันวา
สายสัมพันธ สิง่ นีก้ ส็ าํ คัญ มันเกิดขึน้ ไดจากการ
สรางและสะสม ซึ่งมีอยูสองวิธี คือ คุณสราง
ขึน้ มาดวยตัวเอง เชนการขอเขาไปฝกงาน นัก
ศึกษาก็จะไดพาตัวเองไปพบเจอกับพี่ ๆ ในบริษทั
นั้น ๆ ซึ่งถือเปนประตูบานแรกสุดที่จะทําให
นักศึกษาไดรจู กั คนมากขึน้ วิธที สี่ องก็คอื เมือ่
นักศึกษาเขาไปฝกงานหรือทํางานที่ไหนสัก
แหง นักศึกษาก็ตองพบเจอกับคนนอก
บริษัทที่อยูในสายธุรกิจในวงการเดียวกัน
ดวยแนนอน อาจจะมาจากการที่พี่ ๆ
เขาใหนักศึกษาชวยติดตอประสานงาน
กับคนนอกบริษทั หรือ
การที่คนภายนอกเขา
มาติดตอทํางานรวมกับ
บริษทั ทีน่ กั ศึกษาฝกงาน
อยู ถานักศึกษาฉลาด
พอทีจ่ ะทําความรูจ กั เก็บ
เกี่ยวและสะสมคนรูจัก
ไปเรื่อย นักศึกษาก็จะมี
พี่ ๆ ทีส่ ามารถพูดคุยปรึกษา
เรื่องการทํางานไดมากขึ้น ยิ่ง
นักศึกษารูจักคนมากเทาไหร
โอกาสในการมีงานทําก็มากขึน้ เทา
นั้น ถาคนในบริษัทที่นักศึกษา
ไปฝกงานเขาไมถูกใจนักศึกษา
นักศึกษาก็อาจจะมีคนอื่นนอก
บริษทั ทีเ่ ขาสนใจในตัวนักศึกษา
ก็ได การรูจ กั คนมาก ๆ ยังไงก็
ไดเปรียบ
ดังนั้น นักศึกษาตอง
รีบหาประสบการณการทํางานไว
ตั้งแตตอนเรียน วางแผนตั้ง
แตเริ่มเขาป 1 เลยวาอยาก
ทําอะไร แลวใชเวลาชวงปด
ภาคเรียนไปฝกงานในทีต่ า ง ๆ
เทาที่จะทําได เพื่อใหรูวา
งานแบบไหนที่เราชอบ
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นายแพทยชาติชาย วงษอารี

รองผูอำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์
กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

จํานวนผูปวย

54,808 ราย

ยุงลาย คือ พาหะนำ

สวั ส ดี ค รั บ ห อ งแพทย ฉ บั บ นี ้
ถือเปนฉบับบปฐมฤกษในป 2561 เลยครับ
พรอมกับทีมคณะกรรมการอิสลามประจำ
กรุงเทพมหานครชุดใหม ซึ่งมีผูไดรับการ
คัดเลือกมาทัง้ เกาและใหมรวม 30 คน ซึง่
ในครัง้ นีผ้ มเองก็ไดรบั การคัดเลือกจากทาน
อิหมามจากมัสยิดในกรุงเทพมหานครจำนวน
183 มัสยิด ใหเขาทำงานอันทรงเกียรตินี้
เนื้อหาสำคัญของหองแพทยฉบับนี้ผมขอ
เสนอขอมูลขาวสารเกีย่ วกับโรคไขเลือดออก
ครับ เนือ่ งจากโรคนีก้ ำลังระบาดอยางหนัก
ทัง้ ในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด สำหรับ
กรุงเทพมหานครเขตหนองจอกเปนเขตหนึง่
ทีม่ ผี ปู ว ยมากทีส่ ดุ ผมจึงอยากใหความรูก บั
ผูอ า นเบือ้ งตนกับโรคไขเลือดออกวามันคือ
โรคอะไร อันตรายอยางไร
โรคไข เ ลื อ ดออกเป น โรคจาก
การเชือ้ ไวรัสเด็งกี่ (Dengue) โดยมีพาหะ
เปนยุงลายตัวเมีย โรคไขเลือดออกเปน
โรคที่นากลัวสำหรับหลายคน เพราะมี
ความอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได แตความ
จริงแลวโรคนีจ้ ะไมมอี นั ตรายถึงตายหากรูต ง้ ั แต
เนิน่ ๆ และไดรบั การรักษาทัน ฉะนัน้ จึงตอง
สังเกตอาการเริ่มแรกใหได เพื่อแยกแยะ
ความแตกตางของไขหวัดใหญกบั ไขเลือดออก
เชื้อเด็งกี่มีอยู 4 สายพันธุ ไดแก
เด็งกี-1, เด็งกี-2, เด็งกี-3 และเด็งกี-4 ใคร
ทีไ่ ดรบั เชือ้ ไวรัสไมวา จะสายพันธุใ ดก็สามารถ
เปนโรคไขเลือดออกไดทั้งนั้น ซึ่งมีโรค
ไขเลือดออกเปนการติดเชือ้ แบบรุนแรงทีส่ ดุ
หากรางกายติดเชือ้ จากสายพันธุใ ดรางกาย
จะสรางภูมติ า นทานสายพันธุน น้ั แปลวาเรา
จะไมตดิ เชือ้ จากสายพันธุน น้ั ไปตลอดชีวติ
แตจะมีโอกาสติดเชือ้ จากสายพันธุอ น่ื ได
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จํานวนผูปวยตาย

69 ราย

อัตราปวย
ตอแสนประชากร

ป 2661

83.26 ราย
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โรคไขเลือดออก

จํานวนผูปวยสะสม
ณ วันที่ 11กันยายน 2561
(สัปดาหที่35)

วยตาย
อัตราตาย อัค(รราปอยละ)
ตอแสนประชากร 0.13 ราย

0.10 ราย

ÍÒ¡ÒÃ¢Í§âÃ¤ä¢ŒàÅ×Í´ÍÍ¡
อาการของผูปวยโรคไขเลือดออกมีความรุนแรงตางกัน แตอาการที่
เดนชัดคือ มีไขคลายคนไขที่มีอาการไขหวัดทั่วไปคือเปนไขตัวรอน ปวดศีรษะ
คลืน่ ไส อาเจียน บางรายมีอาการความดันโลหิตต่ำ ออนเพลีย ปวดเมือ่ ยกลามเนือ้
ปวดเมื่อยตามตัว ปวดตามขอ ปวดตามกระดูก ปวดตา ตาพรา ทองเสีย ผูปวยที่
พบอาการรุนแรงจะมีภาวะเลือดออก พบบอยที่สุดคือบริเวณผิวหนัง มีเลือดออก
เปนจุดเล็กๆ กระจายอยูเต็มตามแขน ขา ลำตัว และรักแร รวมทั้งเลือดออกที่
อวัยวะภายในรางกาย เชน ทางเดินอาหาร บางคนอาเจียนและถายอุจจาระเปน
เลือด ผูปวยจะมีอาการตับโต และเมื่อกดจะรูสึกเจ็บ มีเลือดออกที่ตับ มามหรือมี
อาการของไตวายรวมดวย และมีโอกาสเกิดภาวะช็อกรวมดวยซึ่งอันตรายมาก
ผูที่ติดเชื้อสวนใหญจะมีอาการหนักในชวง 3-5 วันเมื่อไดรับเชื้อเขาสู
รางกาย จากนั้นอาการก็อาจจะทุเลาลงไประยะหนึ่งและมีอาการรุนแรงขึ้นมาอีก
จนอาจถึงขั้นช็อกและเสียชีวิตได ซึ่งหากไดรับการรักษาอยางทันทวงที ก็จะหาย
จากโรคไดภายในไมกี่วันเทานั้น
¡ÅØ‹ÁàÊÕèÂ§âÃ¤ä¢ŒàÅ×Í´ÍÍ¡
กลุมเสี่ยงของโรคไขเลือดออก ไดแก เด็กเล็ก ผูสูงอายุ ผูที่อวนมาก
ผูปวยที่เบื่ออาหาร ผูปวยติดเตียง ผูปวยที่ขยับรางกายนอย รวมไปถึงผูปวยที่มี
โรคประจําตัว เชน โรคหัวใจ โรคตับ โรคไต เปนตน โดยเราสามารถปองกันการเกิด
โรคและชวยทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายไดงาย ๆ เชน กําจัดแหลงนํ้าขัง
ในภาชนะ เทนํา้ ในจานรองกระถางตนไม เทนํา้ ในแจกันทิง้ ปดฝาโองนํา้ กําจัดขยะ
มูลฝอย ใสทรายเคมีเพื่อกําจัดลูกนํ้า หรือเลี้ยงปลาเพื่อกินลูกนํ้ายุงลาย
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ไขเลือดออกถึงตาย ไมเลือกยากดีมีจน
“ยุงลาย” คือ พาหะนำ “โรคไขเลือดออก”
ในประเทศไทยมี ย ุ ง ลายมาก
กวา 100 ชนิด แตที่เปนพาหะนำโรคไข
เลือดออกมี 2 ชนิด “ยุงลายบาน” กับ
“ยุงลายสวน” โดยยุงลายบานจะเปนพาหะ
หลัก มีระยะการเจริญเติบโต 4 ระยะ...จาก
ไข เปนลูกน้ำ ดักแด แลวก็โตเปนตัวเต็มวัย
มีวงจรชีวิตอยูในชวง 8-16 วัน
คู  ม ื อ วิ ช าการโรคติ ด เชื ้ อ เด็ ง กี
และโรคไขเลือดออกเด็งกี ดานการแพทย
และสาธารณสุข จัดทำโดย สำนักโรคติดตอ
นำโดยแมลงกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข 2558 ระบุวา ยุงลายบานใกล
ชิดกับคนมากกวายุงลายสวน ยุงที่มีเชื้อ
หากมีพฤติกรรมออกหากิน...กินเลือดสัมพันธ
สอดคลองกับกิจกรรมของคนก็เสี่ยงสูง
โดยทั ่ ว ไปยุ ง ลายออกหากิ น
กลางวัน แตถา กินเลือดไมอม่ิ หรือไมไดกนิ
ก็ อ าจออกหากิ น ในเวลาพลบค่ ำ หรื อ
กลางคืนได หากในหองหรือบริเวณนั้น
มีแสงสวางเพียงพอ
ช ว งเวลาที ่ พ บได ม ากที ่ ส ุ ด
มี 2 ชวง...“เชา” กับ “บายถึงเย็น” บาง
รายงานก็วาชวงเวลาที่ยุงลายออกหากิน
มากทีส่ ดุ คือ 09.00-11.00 น. และ 13.0014.30 น. บางรายงานก็วา 06.00-07.00 น.
และ 17.00-18.00 น. ทัง้ นีข้ น้ึ กับวาทำการ
ศึกษาในฤดูกาลใด
การศึ ก ษาการกั ด ของยุ ง ลาย
บานทีก่ รุงเทพฯ พบวา จะกัดในเวลากลางวัน
ชวงที่กัดมากคือ 09.00-10.00 น. และ
16.00-17.00 น. นอกจากนีผ้ ลการศึกษา
พฤติกรรมการกัดของยุงลายสวนก็อยูใน
ชวงเวลาใกลเคียงกัน
ขอมูลอื่นที่อาจจะมีประโยชน
ในการปองกัน ยุงลายไมชอบแสงแดดและ
ลมแรง จึงออกหากินไมไกลจากแหลงเพาะ
พันธุ มักบินไปครั้งละไมเกิน 50 เมตร
ชุกชุมมากในฤดูฝน...หลังฝนตกชุกเพราะ
อุณหภูมิ ความชืน้ เหมาะแกการแพรพนั ธุ
ในบานเรือนพบดวยวายุงเพศ
เมียรอยละ 90 ชอบเกาะพักตามสิ่งหอย
แขวนตางๆในบาน มีเพียงรอยละ 10 เทานัน้

ทีเ่ กาะพักตามขางฝาบาน สวนยุงลายสวน
เกาะพักตามพุมไมเตี้ย ตนหญา ที่ซึ่งไมมี
แดด ...มีความชื้น
หั ว ใจสำคั ญ ของการป อ งกั น
ควบคุมยุงพาหะนำโรค คือ มาตรการปองกัน
คนไขและคนปกติไมใหถูกยุงกัด กำจัดยุง
และลูกน้ำ...ลดแหลงไมใหยุงสามารถ
แพรพันธุเพิ่มความหนาแนนได
ในรั ศ มี ไ ม เ กิ น 500 เมตร
แหลงหากินเลือดของยุงลาย...ตองไมให
มีนำ้ ขังในภาชนะ เศษวัสดุ เศษขยะ ฯลฯ
เพือ่ ตัดวงจรชีวติ ลดแหลงเพาะพันธุค วบคุม
ลูกน้ำยุง
ย้ำวา...ตองทำทุกระยะทั้งกอน
ระบาด ระหวางระบาด และหลังระบาด...
หากมีขอจำกัดก็ตองควบคุมตัวยุง
ข อ แนะนำจากกรมควบคุ ม
โรค โดยเฉพาะกลุม วัยรุน ผูใ หญ ผูส งู อายุ
และผูมีโรคประจำตัว เชน โรคอวน เบา
หวาน ความดันโลหิตสูง ปองกันตัวเอง
ไมใหยงุ กัด โดยยึดหลัก “3 เก็บ ปองกัน
3 โรค”
หนึ ่ ง ...เก็ บ บ า นให ส ะอาด
ไมใหมีมุมอับทึบเปนที่เกาะพักของยุง
สอง...เก็ บ ขยะ เศษภาชนะ
ไมใหเปนแหลงเพาะพันธุยุง
และสาม...เก็ บ น้ ำ ภาชนะ
ใสนำ้ ตองปดฝาใหมดิ ชิด ปองกันไมให
ยุงลายวางไข
ยิ่งอยูในชวง “ฤดูฝน” มีฝนตก
หนัก น้ำทวมขัง อาจมีแหลงเพาะพันธุ
ลูกน้ำยุงลายก็ยง่ิ มีความเสีย่ งมาก ขอสังเกต
สำคัญหากตัวเองหรือคนในครอบครัวมี
อาการไขสูงเฉียบพลันและไขนานเกินกวา
2 วัน ออนเพลีย...ปวดเมือ่ ย...หนาตาแดง...
หรือมีผื่นขึ้นใตผิวหนังตามแขนขา ขอพับ
ตองรีบไปพบแพทยเพื่อรับการวินิจฉัย
หากเขามารับการวินิจฉัยชา...
อาจเปนเหตุสําคัญทําใหมีโรคแทรกซอน
รักษายากขึ้น และเปนปจจัยที่ทําใหเสีย
ชีวิตได
“ยุงลาย”...ทั้ง “ยุงลายบาน”
และ “ยุงลายสวน” เปนพาหะนําโรค ได
ทั้งนั้น ยุงตัวเมียที่กัดเวลากลางวันจะดูด

เลือดคนเปนอาหาร ถากัดดูดเลือด ผูป ว ย
ในระยะไขสูงจะเปนระยะที่มีไวรัสอยูใน
กระแสเลือด
เชื้อไวรัสจะเขาไปอยูในเซลล
ผนังกระเพาะ...เพิ่มจํานวนมากขึ้นแลว
เดินทางออกมาสูตอมนํ้าลาย พรอมเขาสู
คนที่ถูกกัดครั้งตอไป
เชื้ อ มี ร ะยะฟ ก ตั ว ในยุ ง 8-10
วัน...เมือ่ ยุงตัวนีไ้ ปกัดคนอืน่ เชือ้ เขาสูร า งกาย
คนที่ถูกกัดจะมีระยะฟกตัว 5-8 วัน...สั้น
ทีส่ ดุ 3 วัน หรือนานทีส่ ดุ อาจใชถงึ 15 วัน
ก็จะทําใหเกิดอาการของโรคได
น า สนใจด ว ยว า ยุ ง ที่ มี เ ชื้ อ มี
อายุแพรเชื้อไดนาน 30-45 วัน...การแพร
เชือ้ จะเปนลูกโซถา มียงุ และคนทีม่ เี ชือ้ ไวรัส
เด็งกีอยูในชุมชนที่มีคนหนาแนน
“ยุงลาย” มีขนาดคอนขางเล็ก
สีขาวสลับดํา แหลงเพาะพันธุอ ยูใ นภาชนะ
ทีม่ นี าํ้ ขังเกิน 7 วัน นํา้ ใส...นิง่ ชุกชุมหนาฝน
ไขที่ติดผิวภาชนะทนตอความแหงแลงได
นานเปนป เมื่อมีความชื้น...อุณหภูมิที่
เหมาะสมก็จะฟกเปนตัวไดใน 9-12 วัน
ปญหาก็คอื เมือ่ ยุงวางไขมเี ชือ้ ไวรัสไขเลือด
ออกก็สามารถถายทอดผานทางไขยงุ สูร นุ
ตอไปไดเชนกัน
สุดทาย...การจําแนกกลุม อาการโรค
เปนเรือ่ งสําคัญ เพราะการติดเชือ้ สวนมาก
รอยละ 80-90 จะไมมีอาการ โดยเฉพาะ
ในเด็กเล็ก เมื่อติดเชื้อ ครั้งแรกมักจะไมมี
อาการหรือมีอาการไมรุนแรง
กระนัน้ ก็อยาชะลาใจ โดยเฉพาะ
ถามีอาการไข 2-3 วัน บางครั้งอาจมีผื่น
ทีม่ อี าการคลายกับโรคทีเ่ กิดจากไวรัสอืน่ ๆ
กรณีเด็กโต ผูใหญ...อาจมีเพียง
อาการไขรวมกับปวดหัว เมื่อยตัว หรือไข
สูงกะทันหัน ปวดหัว ปวดรอบกระบอกตา
ปวดกลามเนื้อ ปวดกระดูกและมีผื่น บาง
รายอาจมีจุดเลือดออกที่ผิวหนัง
ขอใหพวกเราชวยกันระมัดระวัง
ปองกันอยาใหถกู ยุงกัด และชวงกันตัดวงจร
ชีวติ ของยุงทุกชนิดไมใหแพรพนั ธ จนกลาย
มาเปนพาหะไขเลือดออกก็จะลดนอยลง
ไปเอง ขอให ทุ ก คนมี สุ ข ภาพแข็ ง แรง
สมบูรณนะครับ

ÊÂÔ´àÁ×Í§ËÅÇ§
10 ÁÑÇÒÃÊÒÃÁØ
ÊÅÔÁ¡·Á.¹ÔÇÊ

ที่มาของเร�องมัสยิดจักรพงษ : ฮัจยีฮาซัน มิตรมานะ / เรียบเรียงโดย : มานิตย กรีมี / ศิริพงษ ตอเล็บ

CHAKRAPONG
MOSQUE

“มัสยิดจักรพงษ” เปนมัสยิด
แหงแรกในเขตพระบรมมหาราชวัง บริเวณ
รอบเขตพระนครตามพระราชประสงคของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช (รัชกาลที่ 1) เมื่อเริ่มลงหลักปก
ฐานของชุมชนมุสลิมแหงนี้ นับวาเปน
ชุมชนแขกตานีของตนกรุงรัตนโกสินทร
มีเพียงบาแลสำหรับการรวมกันประกอบ
ศาสนกิจประจำวันและตอมาไดกอสราง
เปนมัสยิดและถูกเรียกขานวา “สุเหราวัด
ตองปุ” ซึ่งตั้งอยูใกลวัดตองปุ (ตอมาได
เปลีย่ นชือ่ เปน “ วัดชนะสงคราม ”) ภาย
หลังเมื่อมีถนนจักรพงษตัดผานดานหนา
มัสยิดแหงนีจ้ งึ ถูกเปลีย่ นชือ่ ใหมวา “มัสยิด
จักรพงษ ” จวบจนทุกวันนี้

จากหลักฐานทางประวัตศิ าสตร
ของสุเหราวัดทองปุ หรือมัสยิดจักรพงษ
แหงนี้ หลังจากทีผ่ า นพนรัชสมัยของรัชกาล
ที่ 1 แลวไดมีหลักฐานชัดเจนวา “ ฮัจยี
อุมรั อุมารี ” ทานเปนผูม คี วามรูค วามเขา
ในศาสนาอิสลามเปนอยางดี จนไดรบั การ
ยอมรับนับถือของพี่นองมุสลิมในชุมชน
แขกตานีแหงนี้ ใหรับหนาที่เปนอิหมาม
ทานแรก ทานไดอทุ ศิ ทีด่ นิ สวนตัวเพือ่ สราง
บาแลในชวงแรกใหมคี วามเหมาะสมเพียง
พอตอการรวมตัวของพี่นองของชุมชนที่
เพิม่ มากขึน้ นับเนือ่ งจากนัน้ เปนตนมาจาก
อาคารบาแลชั้นเดียวก็ไดรับการพัฒนา
ปรับปรุงเรือ่ ยมา ทานไดจดั ใหมกี ารอบรม
หลักการศาสนาอิสลาม พรอมกับการปรับ

ปรุงพัฒนาอาคารมัสยิดแหงนี้ใหมีความ
เหมาะสมและสวยงามพรอมที่จะรองรับ
ปวงสัปปุรษุ ทีเ่ พิม่ ขึน้ หลังจากทานอิหมาม
อุมรั อุมารีไดถงึ อายัล้ แลว ก็มคี รูบาอาจารย
หลายทานของชุมชนนีไ้ ดผลัดเปลีย่ นหมุน
เวียนกันทำหนาที่ที่สำคัญทางจิตวิญญาณ
เรือ่ ยมา จนถึงชวงปลายรัชกาลที่ 2 ตอเนือ่ ง
ถึงรัชกาลที่ 3 ประมาณป พ.ศ. 2441 ได
รวมกันจัดสรางมัสยิดเปนอาคารคอนกรีต
โดยมีผูหลักผูใหญไดรวมกันบริจาคที่ดิน
เพิม่ เติมในบริเวณใกลเคียงมัสยิดฯ โดยยังคง
ที่จะรักษาอัตลักษณของชาวมุสลิมเชื้อ
สายมาลายู โดยพัฒนาปรับปรุงใหมัสยิด
นีม้ คี วามโดดเดนสวยงามโดยการผสมผสาน
สถาปตยกรรมแบบอาหรับผนวกกับเปอรเซีย
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ทศวรรษต อ ทศวรรษที ่ ผ  า น
ไปพรอมกับการรวมมือรวมใจกันของสมาชิก
ในชุมชน ที่จะพัฒนาทั้งทางดานอาคาร
สถานที่และดานจิตวิญญาณเรื่อยมาจน
กระทั่งมาถึงเวลาที่อิหมามทานปจจุบัน
อิหมามสุธี (ฮัจยีอบั ดุลฆอนี) ผลทวี ซึง่ ทาน
ไดรับความไววางใจใหทำหนาที่นี้ตอจาก
บิดาของทาน อิหมามสุธรรม(ฮัจยีอสิ มาแอล)
ผลทวี รอฮิมะฮุลลอฮ มาเปนเวลากวา
30 ปแลว ภายใตการบริหารจัดการของ
อิ ห ม า มสุ ธ ี ผลทวี แ ละคณะกรรมการ
มัสยิดฯก็ไดรบั การพัฒนาปรับปรุงในดาน
ตางๆอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะดานการ
จัดการเรียนการสอนดานศาสนาใหแกปวง
สัปปุรุษและเยาวชนมุสลิมซึ่งดำเนินการ
มาอยางตอเนือ่ ง โดยมีฮจั ยีฮาซัน มิตรมานะ
ในตำหนงคอเต็บและครูสอนศาสนาใน
โรงเรียนอนุกูลอิสลามจวบจนทุกวันนี้

อยางไรก็ตามมัสยิดจักรพงษ
แหงนีย้ งั คงมีความเกีย่ วของในฐานะมัสยิด
พี่นองกับมัสยิดในเขตพระนครชั้นในอีก
2 มัสยิด คือ มัสยิดบานตึกดิน (ถนนราช
ดำเนินกลาง) และตอมาในสมัยรัชกาลที่ 3
ลูกหลานคนกลุมนี้ไดขยายถิ่นฐานไปอยู
ทีร่ มิ คลองมหานาค ซึง่ ก็คอื มัสยิดมหานาค
ในปจจุบนั ซึง่ ผูจ ดั ทำจะนำเรือ่ งราวมานำ
เสนอในลำดับตอไป อินชาอัลลอฮ
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การพัฒนาศักยภาพผูนำเส

ี่ 1

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครโดย ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี รองประธานกรรมการอิสลาม
ประจำกรุงเทพมหานคร และประธานฝายพัฒนาบุคลากร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนาศักยภาพผูน ำเสนอ
บทคุตบะฮอยางมีประสิทธิภาพ รุนที่ 1 โดยจัด 3 วัน 2 คืน ตั้งแตวันที่ 28 – 30 กันยายน 2561

สวนหนึ่งของวิทยากรหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผูนำเสนอบทคุตบะฮ
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เมือ่ วันที่ 29 กันยายน 2561 พิธเี ปดโครงการ
โดย ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี รองประธานกรรมการ
อิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และประธานฝาย
พัฒนาบุคลากร กลาวรายงาน อาจารยสมัย เจริญชาง
กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เปนประธาน
พิธแี ละบรรยายพิเศษเรือ่ ง “เทคนิคและกลยุทธการนำ
เสนอคุตบะฮที่ดี” หลังจากนั้นมีการบรรยายบทฝก
ที่ 1 เจาะลึก “ขอพึงระวังในการนำเสนอบทคุตบะฮ”
โดย อาจารยสุเทพ เลาะลาเมาะ และอาจารยมนตรี
เลาะวิถี ตอมาบทฝกที่ 2 ขอสังเกต “ลักษณะบท
คุตบะฮที่ดีและไมดี” โดยอาจารยอนุสรณ องอาจ
และอาจารยรังสรรค ปูทอง ตอมาบทฝกที่ 3 เติม
เทคนิค “บุคลิกภาพ-จิตวิทยาในการนำเสนอบท
คุตบะฮ โดย อาจารยสเุ ทพ เลาะลาเมาะ และอาจารย
มนตรี เลาะวิถี

ในวันที่ 30 กันยายน 2561
มีการประกวดการนำเสนอคุตบะฮท่ี
มีคณ
ุ ภาพ โดยใหผเู ขาอบรมทุกทานได
นำเสนอบทคุตบะฮ คนละ 2 นาที หลัง
จากนั้น ไดมีการประกาศผลผูที่ไดรับ
รางวัลการนำเสนอบทคุตบะฮ พิธมี อบ
วุฒบิ ตั รและปดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
โดย อาจารยสมัย เจริญชาง พรอมให
ขอคิด “คุตบะฮตองพัฒนาสังคม”
และถายภาพที่ระลึกรวมกัน ณ ศูนย
ฝกอบรมสถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก กทม.
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“

ดร.กัลยาณี เจริญชาง นุชมี
เลขานุการคณะอนุกรรมการกิจการเด็ก
สตรี และผูสูงอายุ ของคณะกรรมการ
อิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

“
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คณะกรรมการอิ ส ลามประจำ
กรุงเทพมหานคร ไดเห็นถึงความสำคัญของ
สตรีเพศทีม่ ตี อ ครอบครัว ชุมชน และมัสยิด
จึงไดดำเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
กิจการเด็ก สตรีและผูสูงอายุของคณะ
กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
ขึน้ เมือ่ วันที่ 11 เมษายนพ.ศ. 2559 เพือ่
ทำหนาที่ดำเนินกิจกรรมสงแสริมและ
สนับสนุนใหมัสยิดในกรุงเทพมหานครจัด
ตั้งคณะอนุกรรมการกิจการเด็ก สตรีและ
ผูสูงอายุประจำมัสยิดเพื่อเปนแนวรวมใน
การพัฒนาศักยภาพสตรีกระตุนใหกลุม
สตรีมศี กั ยภาพและเปนผูม จี ติ อาสาในการ
ทำงานเพื่อสวนรวมมัสยิดและสังคมอยาง
สรางสรรคเปนที่ยอมรับของสังคม
คณะอนุ ก รรมการกิ จ การเด็ ก
สตรีและผูส งู อายุของคณะกรรมการอิสลาม
ประจำกรุงเทพมหานครไดดำเนินกิจกรรม
ตาง ๆ เพือ่ กระตุน เด็กใหเกิดการจัดตัง้ คณะ
อนุกรรมการกิจการเด็กสตรีและผูสูงอายุ
ประจำมัสยิดไดสำเร็จถึง 59 มัสยิดทัว่ กรุงเทพ

มหานคร ในป พ.ศ. 2560 ภายใตแผนปฏิบตั ิ
งานตามแนวคิ ด “One Masjid One
Project” หนึง่ มัสยิด 1 โครงการ ซึง่ แผนการ
ดำเนินงานแบงออกเปน 4 กิจกรรมหลัก
ไดแก
1. กิ จ กรรมเตรี ย มการจั ด ตั ้ ง
เปนการประชุมชี้แจงแนวคิดใหแกอิหมาม
และคณะกรรมการมัสยิดในกรุงเทพมหานคร
ในการเปดโอกาสใหสตรีมีสวนรวมในการ

ดำเนินกิจกรรมภายในมัสยิดในรูปแบบคณะ
ทำงาน โดยการจัดตั้ง คณะอนุกรรมการ
กิจการเด็ก สตรีและผูส งู อายุประจำมัสยิด
ขึ้นจำนวนมัสยิดละ 7 – 11 คน
2.การอบรมปฐมนิ เ ทศคณะ
อนุกรรมการกิจการเด็ก สตรีและผูส งู อายุ
ประจำมัสยิดจัดขึ้นเพื่อมอบใบแตงตั้ง
ให แ ก อนุกรรมการกิจการเด็ก สตรีและผูส งู
อายุประจำมัสยิด จำนวน 59 มัสยิด และ
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ทำงานดวยโครงการ คอตั่นหมูฟรีใหกับ
เด็กชายมุสลิมทัว่ กรุงเทพมหานคร จำนวน
กวา 400 คน รวมกับสมาคมแพทยมสุ ลิม
แหงประเทศไทย นอกจากนี้ยังไดรวมจัด
งานพระบารมีปกเกลาวันชุมนุมมุสลิมกทม.
และทกสอบกอรีกรุงเทพมหานคร ในสวน
ของฝายกิจกรรมสตรี ซึ่งถือเปนการสราง
สีสนั ใหกบั งานเปนอยางมาก และกิจกรรม
ลาสุดคือโครงการอบรมการพัฒนาภาวะ
ผูนำสตรีมุสลิมในกรุงเทพมหานคร เมื่อ
วันที่ 29-30 กันยายน 2561 ที่ผานมา
โดยไดรับเกียรติจากวิทยากรมืออาชีพ
ไดแก คุณฮุวัยดียะห พิศสุวรรณ อุเซ็ง
คุณสมาน งามโขนง และคุณชนัญธิดา
ชูเอิญ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนาภาวะ
ผูน ำ บุคลิกภาพ และทักษะการพูดในที่
สาธารณะใหแกสตรุมี สลิม ซึง่ ไดรบั ความ
สนใจจากผูแ ทนอนุสตรีฯมัสยิดตาง ๆ เขา
รวมการอบรม จำนวนกวา 60 คน
ปจจุบันการขับเคลื่อนในการ
จัดตั้งคณะอนุกรรมการกิจการเด็ก สตรี
และผู  ส ู ง อายุ ป ระจำมั ส ยิ ด ได ร ั บ การ
ตอบรับจากมัสยิดทัง่ กรุงเทพมหานครแลว
จำนวน 65 มัสยิด และเสียงตอบรับทีม่ าก
กวาเชิงปริมาณนั่นก็คือ มัสยิดตาง ๆ ที่มี
การจัดตัง้ อนุสตรีฯแลว ไดประจักษวา พลัง
ของสตรีสามารถชวยเหลือและรังสรรค
กิจกรรมตาง ๆ ใหเกิดขึ้นในมัสยิดและ
ชุมชนไดอยางงดงาม

ชี้แจงวิสัยทัศนพันธกิจ วัตถุประสงคและ
แผนการดำเนินงานตามแนวคิ ด “One
Masjid One Project” โดยใชเครือ
ขายสังคมเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อ
สารระหวางคณะอนุกรรมการกิจการเด็ก
สตรีและผูส งู อายุในแตละมัสยิด ซึง่ ปจจุบนั
มีสมาชิกมากถึง 252 คน

3. การจัดสัมมนาผูนำสตรีใน
หัวขอ “บทบาทสตรีดา นสังคม” เมือ่ วันที่
7-9 กรกฎาคม 2560 ทีผ่ า นมาจำนวน 3 วัน
2 คืนมีมสั ยิดสงผูแ ทนเขารวมถึง 59 มัสยิด
กวา 170 คนเพือ่ เปดวิสยั ทัศนในการทำงาน
เพือ่ สังคมใหผนู ำกลุม สตรีในแตละมัสยิด แลก
เปลีย่ นเรียนรูแ นวทางการดำเนินกิจกรรม
ตามแนวคิด“One Masjid One Project”
และกระบวนการทำงานจิตอาสารวมกัน
4. การจั ด งานวั น สตรี ม ุ ส ลิ ม
กทม. เพื่อเปนการประเมินผลงานของแต
ละมัสยิดทีไ่ ดดำเนินการในรอบ 1 ปทผ่ี า นมา
ตามแนวคิด“One Masjid One Project”
เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูแ นวทางในการสงเสริม
และพัฒนาสตรีและผูส งู อายุ ทัง้ ดานครอบครัว
การศึกษา คุณภาพชีวิต และการสงเสริม
อาชีพใหเกิดขึ้นในชุมชน กอใหเกิดเครือ
ขายการทำงานและสามารถรวมเปนพลัง
อันยิ่งใหญในการพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของสตรีและผูสูงอายุในแต
ละมั ส ยิ ด ทั ่ ว กรุ ง เทพมหานครประจำ
กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมทุกชวงวัย
ของประชากรมุสลิม คณะอนุกรรมการ
กิจการเด็กสตรี และผูสูงอายุของคณะ
กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
จึงขยายขอบเขตการทำงานใหครอบคลุม
ถึงอีกหนึง่ กลุม ชวงวัยคือวัยเด็ก และเปลีย่ น
แปลงชือ่ เปนคณะอนุกรรมการกิจการเด็ก
สตรีและผูส งู อายุ ของคณะกรรมการอิสลาม
ประจำกรุ ง เทพมหานคร โดยเริ ่ ม การ
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ปรีดา หรายมณี
ประธานฝายกิจการเยาวชน กอ.กทม.

คณะกรรมการอิสลามประจํา
กรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.) เล็งเห็นความ
สําคัญของการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะ
บรรดาเยาวชนคนรุนใหม ในสังคมมุสลิม
ใหเขารวมเปนจิตอาสา รวมกับคณะกรรม
การอิสลามประจํามัสยิด (กอ.ม) ในการ
พัฒนามัสยิดและชุมชนที่อยูในความรับ
ผิดชอบของมัสยิด โดยผานชองทางและ
วิธกี ารที่ กอ.กทม.ไดออกระเบียบรับรอง
ไว ไดแก “ระเบียบคณะกรรมการอิสลาม
ประจํากรุงเทพมหานครวาดวยการดําเนิน
การกิจการเยาวชน ป 2561” ทั้งนี้ โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อใหเกิดการทํางานแบบ
ยะมาอะฮ (กลุม ) ทัง้ ในแงของการรวมกลุม
กันเองของเยาวชน และการรวมมือกับ
ผูใหญคือ คณะกรรมการอิสลามประจํา
มัสยิด เสมือนการผนึกกําลังรวมกัน ที่จะ
ทํางานภายใตกรอบของกรรมการอิสลามประจํา
มัสยิด ตามเจตนารมณของอิสลาม ทีต่ อ งการ
ใหมัสยิดเปนศูนยกลางของชุมชน ในการ
รวมมือกันดังกลาวนั้น มีแนวทางที่สําคัญ
ของทานนบี ศ็อลฯ ที่กลาวไววา
ْ َ ْ  ََل ْي َس ِم نا َم ْن َ ْ ُي َو ق ْر َكب ْ َ َ َو
َ َ ْ  َص ِغ
ِ

ดังนั้น กอ.กทม.จึงไดกําหนด
เรือ่ งนีไ้ วในแผนยุทธศาสตร ป 2560 –2566
และไดออกระเบียบดังกลาวมารองรับ
เพื่อใหทุกมัสยิด นําไปปฏิบัติใหเปนแนว
ทางเดียวกัน ในทีน่ ี้ จะขอนําแนวทางการ
จัดตั้งอนุกรรมการกิจการเยาวชนประจํา
มัสยิด มานําเสนอแบบสรุป เพื่อใหเขาใจ
งายและสามารถดําเนินการไดเลย ดังนี้
1. คณะกรรมการอิ ส ลาม
ประจํามัสยิดแตงตัง้ กรรมการมัสยิดคนหนึง่
ใหเปนผูร บั ผิดชอบดูแลงานกิจการเยาวชน
ประจํามัสยิด ชื่อฝายกิจการเยาวชน
2. ใหกรรมการมัสยิดตามขอ 1
หรือผูแ ทนกรรมการทีท่ าํ หนาทีป่ ระสานงาน
เรือ่ ง เยาวชน (กรณีมสั ยิดทีย่ งั ไมไดแตงตัง้
ฝายกิจการเยาวชน) เปนผูค ดั เลือกเยาวชน
ทีม่ อี ายุตงั้ แต 15-30 ป จํานวนไมนอ ยกวา
6 คน แตไมเกิน 15 คน เปนอนุกรรมการ
กิจการเยาวชนประจํามัสยิด (อยม.) โดย
ใหแตงตัง้ ประธาน รองประธาน และเลขานุการ
ของ อยม.ตามลําดับ ตามแบบฟอรมที่ 1
3. นําเสนอรายชื่อ อยม.ตาม
แบบฟอรมที่ 1 ตอคณะกรรมการมัสยิด
เพือ่ ใหมมี ติแตงตัง้ เปน อยม.ประจํามัสยิด
“ไมใชพวกเรา ผูใดก็ตามที่ และใหอิหมามลงนามในทายแบบฟอรม
ไมใหเกียรติตอบรรดาผูอาวุโสและไมมี ที่ 1
4. ให อยม.ทุกคน กรอกขอมูล
ความเมตตาต อ บรรดาผู  น  อ ย (เด็ ก ๆ)
สวนตัวลงในแบบฟอรมที่ 2 และ 3 ใหครบ
(บันทึกโดย อบูดาวูด และอัลบุคอรี)

ถวนทุกคน พรอมแนบหลักฐานรูปถาย
1 นิ้ว 2 รูป และสําเนาบัตรประชาชน
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
5. จัดสงเอกสารตามขอ 3
และ 4 มาที่สํานักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจํากรุงเทพมหานคร ศูนย
บริหารกิจการศาสนาอิสลามแหงชาติ
เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
10530
เมือ่ สงเอกสารแลวโปรดแจง
มาที่ นายปรีดา หรายมณี ประธานฝาย
กิจการเยาวชน เพื่อดําเนินการติดตาม
เอกสารใบแตงตั้ง อยม.ที่อาจารยอรุณ
บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจํา
กรุงเทพมหานครลงนามรับรองและบัตร
ประจําตัวอยม.ทุกคน เพือ่ สงมอบใหแก
มัสยิดนัน้ ๆ
ขออัลลอฮทรงประทานความ
ชวยเหลือใหกบั ความพยายามของทุกคน
ที่ จ ะช ว ยกั น ผลั ก ดั น งานของเยาวชน
ผานชองทาง อยม. ประจํามัสยิดนี้ ให
สําเร็จอยางงายดาย อินชาอัลลอฮ
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เมือ่ วันเสารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 ทีผ่ า นมา ฝาย
ทะเบียนของคณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร
นําโดย ดร.ธีระวุฒิ มูฮาํ หมัด ไดจดั ใหมกี ารสัมมนานายทะเบียน
ขึ้น ณ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห (บานครัว) เขตราชเทวี กทม.
เพื่อทบทวนหนาที่การทํางานของนายทะเบียนประจํามัสยิด
แนะนําเรื่องการใชงานโปรแกรมออนไลนเพื่อกรอกขอมูล
ของมัสยิดและสัปปุรษุ รวมถึงเปดโอกาสใหนายทะเบียนแตละ
มัสยิดไดถามตอบ และแจงเกีย่ วกับปญหาในการทํางานซึง่ กัน
และกัน โดยในตอนทายของการสัมมนาไดรับเกียรติจาก
นายซีรอซันคาร ปาทาน รองประธานกรรมการอิสลามประจํา
กรุงเทพมหานคร ใหคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทํางาน
ทะเบียนและกลาวปดการประชุมสัมมนานายทะเบียนประจํา
มัสยิด
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เมื่อวันเสารที่ 15 กันยายน 2561 คณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพ
มหานคร จัดอบรมปฐมนิเทศกรรมการอิสลามประจํามัสยิดและทดสอบภาคความรู
พืน้ ฐานในการปฏิบตั หิ นาทีส่ าํ หรับกรรมการอิสลามประจํามัสยิดทีไ่ ดรบั การคัดเลือก
ใหม โดยนายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร กลาว
เปดการปฐมนิเทศ และบรรยายเรื่อง “การบริหารมัสยิดในระบบอิสลาม” นายสมัย
เจริญชาง ประธานฝายประสานงานกลุม มัสยิด บรรยายเรือ่ ง “การบริหารมัสยิดแบบ
การมีสว นรวมและบูรณาการ” ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี บรรยายเรือ่ ง “บทบาทหนาที่
ของเลขานุการ เหรัญญิก และนายทะเบียน สูการเดินหนามัสยิดกรุงเทพมหานคร”
นายอาหะหมัด ขามเทศทอง บรรยายเรือ่ ง “การบริหารมัสยิดตามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ ว
ของ” หลังจากนั้นแบงประชุมกลุมยอย
• อิหมาม/คอเต็บ/บิหลั่น
• เลขานุการ/เหรัญญิก/นายทะเบียน
• กรรมการอิสลามประจํามัสยิด
และทดสอบความรูส าํ หรับผูไ ดรบั การคัดเลือกเปนกรรมการอิสลามประจํามัสยิด โดย
นายประสิทธิ์ เจริญผล ซึ่งมีมัสยิดที่เขารับการอบรมปฐมนิเทศ จํานวน 24 มัสยิด
220 คน ณ หองประชุมเล็ก ศูนยบริหารกิจการศาสนาอิสลามแหงชาติ เฉลิมพระเกียรติ
เขตหนองจอก กทม.

¾Ô¸Õà»´ËŒÍ§ÅÐËÁÒ´âÃ§¾ÂÒºÒÅ
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เมื่ อ วั น ที่ 18 กั น ยายน 2561 นายอรุ ณ บุ ญ ชม
ประธานกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร พรอมดวย
คณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร และผูนําศาสนา
อิสลาม รวมเปนเกียรติและกลาวอํานวยพรในพิธเี ปดหองละหมาด
โดย น.พ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผูอํานวยการสํานักการแพทย
กรุงเทพมหานคร เปนประธานพิธเี ปดหองละหมาดโรงพยาบาล
ตากสิน สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร ชัน้ 6A อาคารสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช (17 ชัน้ ) เพือ่ ใหขา ราชการ บุคลากรมุสลิม
และประชาชนที่มาใชบริการของโรงพยาบาลไดปฏิบัติศาสนกิจ
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KTBST ลงนาม MOU กับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
สงเสริมและพัฒนาการออมและการลงทุนที่ถูกตองตามหลักชะรีอะฮ

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมติดตอ
คุณเขมรัฐ เทพบุรี 02-648-1731 หรือ 087-829-8245 หรือ อีเมลที่ PR@ktbst.co.th

กรุงเทพฯวันที่ 11 ตุลาคม 2561 –KTBST ลงนาม MOU กับสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจำกรุงเทพมหานคร สงเสริมและพัฒนาการออมและการลงทุนทีถ่ กู ตองตามหลักชะรีอะฮ พรอมสนับสนุน
ใหชาวมุสลิมมีความรูแ ละความเขาใจบริการดานการเงินสำหรับการวางแผนการเกษียณอายุตามหลักศาสนา
อิสลาม เพือ่ สรางประโยชนทด่ี แี กพน่ี อ งชาวมุสลิมในกรุงเทพมหานครและประเทศไทย
ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย ประธาน Fund) ตัวแทนซื้อขายกองทุนรวมตาม
ดร.วิน กลาวเพิม่ เติมวาเพือ่
กรรมการบริหาร บริษทั หลักทรัพย เคทีบี หลักศาสนาอิสลาม (Selling Agent for พัฒนาการบริหารการเงินและสรางประโยชน
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KTBST Islamic Mutual Fund) เชน Islamic แกพี่นองมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
เปดเผยวา ตลอดชวงเวลา 3 ปที่ผานมา LTF และ Islamic RMF เพือ่ ลดหยอนภาษี ปจจุบนั มีจำนวนกวา 2 ลานคน ทาง KTBST
KTBSTใหความสำคัญกับเรือ่ งการออมและ รวมถึง กองทุนรวมตราสารศุกกู (SUKUK) จึงไดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU)
การลงทุนของนักลงทุนมุสลิมในประเทศ
ทัง้ นี้ KTBST Islamic Wealth กับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ
อยางมาก ซึ่งปจจุบันบริษัทมีบริการการ Management มีการเติบโตอยางตอเนือ่ ง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนหนวยงานสำคัญ
ลงทุน Islamic Wealth Management โดยปจจุบนั มีสนิ ทรัพยทอ่ี ยูภ ายใตคำแนะนำ ที่มีบทบาทหนาที่ในการพัฒนาสังคมของ
ที่คอยใหคำปรึกษาการลงทุนตามหลัก (AUA) อยูที่ประมาณ 1,000 ลานบาทซึ่ง มุสลิมในกรุงเทพมหานคร
ศาสนาอิสลาม พรอมกับผลิตภัณฑการ สะทอนใหเห็นวา มีมสุ ลิมทีส่ นใจการลงทุน
โดยมีจุดประสงคหลักของ
ลงทุนตางๆ หลากหลาย เชน การซื้อขาย เพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง KTBST จึงไดเล็งเห็น ความรวมมือในครัง้ นี้ คือ สงเสริมใหมสุ ลิม
หุน ตามหลักศาสนาอิสลาม (Islamic Equity ความสำคัญในเรือ่ งการขยายการใหความรู ในกรุงเทพฯ ไดเขาใจและเขาถึงบริการ
Account) การออมหุน อัตโนมัติ (Islamic และสรางประโยชนแกมสุ ลิมทีอ่ ยูใ นประเทศ ทางการออมและการลงทุนที่ถูกตองตาม
Smart DCA) การลงทุนซือ้ ขายหลักทรัพย ไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ที่มี หลั ก ชะรี อ ะฮ แ ละหลั ก กฎหมายทั ่ ว ไป
อัตโนมัติอัจฉริยะตามหลักศาสนาอิสลาม ความตองการวางแผนทางการเงินแตยัง รวมทัง้ สนับสนุนใหมคี วามรูแ ละความเขา
(Islamic Smart Algo) กองทุนสวนบุคคล ขาดความเขาใจหรือขาดผูเ ชีย่ วชาญในการ ใจบริการดานการเงินสำหรับการวางแผน
ตามหลักศาสนาอิสลาม (Islamic Private ใหความรูท เ่ี ปนไปตามหลักศาสนาอิสลาม การเกษียณอายุตามหลักศาสนาอิสลาม

"ผมในฐานะประธานกรรม
การบริหารของ KTBST มีความยินดีที่
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ
กรุงเทพมหานคร ใหความสนใจในการ
พัฒนาเรื่องการออมและการลงทุนของ
มุสลิมในกรุงเทพมหานคร ผมมัน่ ใจวาการ
ลงนามความรวมมือในครั้งนี้ จะสราง
ประโยชนที่ดีแกพี่นองมุสลิมในกรุงเทพ
มหานครและประเทศไทยในเรื่องการ
บริ ห ารการลงทุ น ได อ ย า งมากครั บ "
ดร.วิน กลาว
นายอรุณ บุญชม ประธาน
กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
กลาววาในฐานะของสำนักงานคณะกรรม
การอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เรามี
วิสยั ทัศนทจ่ี ะเปนองคกรหลักในการพัฒนา
มัสยิดและประชาคมมุสลิมในกรุงเทพ
มหานครโดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลและ
การดำเนินชีวติ ตามวิถอี สิ ลามเพือ่ ประโยชน
สุขตอสังคมไทย และมีหนึ่งในพันธกิจใน
เรื่องการเปนองคกรกลางเพื่อการพัฒนา
ของประชาคมมุสลิมในกรุงเทพมหานคร
ความรวมมือกับ KTBST ในเรื่องการออม
และการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม เปน
อีกหนึง่ มิตใิ หมของประเทศ ทีค่ ณะกรรมการ
อิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เล็งเห็น
ถึงความสำคัญในเรื่องนี้
“จากความรวมมือของทั้ง
สององคกร เชื่อวาจะเปนกาวที่สำคัญ
เพื่อการพัฒนาศักยภาพของมุสลิมใน
กรุงเทพมหานครเรือ่ งการออมการลงทุน
ที่ถูกตองตามหลักศาสนาอิสลามซึ่งเปน
อีกหนึ่งเรื่องที่ศาสนาอิสลามไดสงเสริม
โดยมุง เนนกลุม มุสลิมในกรุงเทพมหานคร
ตลอดจนอิหมาม (ผูนำศาสนาอิสลาม
ประจำมัสยิด)คอเต็บ และบิหลั่น (เจา
หนาที่มัสยิด) กรรมการอิสลามประจำ
มัสยิด สัปปุรุษ (มุสลิมที่ขึ้นทะเบียน
ประจำมัสยิด) ตลอดจนเยาวชนมุสลิม
และที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งทั้งสององคกร
จะรวมกันรณรงคการใหความรูค วามเขา
ใจเรื่องแชรลูกโซและกองทุนเถื่อน เพื่อ
ป อ งกั น และการระวั ง ไม ใ ห ม ุ ส ลิ ม ใน
กรุงเทพมหานคร ถูกหลองลวงใหไปลงทุน
ที่ผิดกฏหมาย” นายอรุณกลาว
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นายอิสเรศ มะหะหมัดผูอ ำนวยการฝาย
Islamic Wealth Management KTBST
เปดเผยวา ทั้งสององคกร ไดมีการพูดคุย
กรอบแนวทางความรวมมือกันไวในเบื้อง
ตนแลว ทีจ่ ะเนนการใหความรูค วามเขาใจ
แกผูที่สนใจการออมและการลงทุนตาม
หลักศาสนาอิสลามดังนี้
- รวมกันจัดสัมมนาเรือ่ งกองทุน
Islamic LTF/RMF เพือ่ การลดหยอนภาษี
เงินไดและการออมการลงทุนเพือ่ การเกษียณ
อายุ ใหแกมุสลิมที่ทำงานในบริษัทตางๆ
อยางนอย ป ละ 2 ครั้ง โดยจะมีการ
ประสานไปยังบริษัทที่มีชมรมมุสลิม
- รวมกันจัดสัมมนา ในการ
ใหความรูค วามเขาใจในเรือ่ งการออมการ
ลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม (หลักมุอา
มาลาต) ใหแกมุสลิมในกรุงเทพมหานคร
รวมถึงอิหมาม คอเต็บ บิหลั่น กรรมการ
อิสลามประจำมัสยิด นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไป รวมทั้งการใหความรูการปองกัน
การถูกลวงใหลงทุนจากแชรลกู โซอยางนอย
ปละ 4 ครั้ง
- รวมกันประสานงานในการ
ทัศนศึกษาเยี่ยมชมตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยโดยเฉพาะกลุม นักศึกษามุสลิม
ในกรุงเทพมหานคร
- KTBST รวมตั้งบูทในงาน
ตางๆของทางคณะกรรมการอิสลามประจำ
กรุงเทพมหานคร เพือ่ ประชาสัมพันธบริการ
การออมการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม
ผศ.ดร. วิศรุต เลาะวิถี รองประธาน
กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
เปดเผยวา การลงนามความรวมมือของ

ทั้งสององคกร และจากกรอบการดำเนิน
งานทีจ่ ะมีรว มกันนัน้ จะทำใหสงั คมมุสลิม
ในกรุงเทพฯ มีความตืน่ ตัวในเรือ่ งของการ
ออมและการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม
มากขึน้ เนือ่ งจากกลุม มุสลิมมีการใหความ
สำคัญในเรื่องนี้นอยมาก การสนับสนุนให
มุสลิมมีการวางแผนความมั่งคั่งและวาง
แผนการเกษียณอายุที่ดีมากขึ้น สุดทาย
แลวจะทำใหมีการจายซะกาต (ทานภาค
บังคับ) ในสังคมมุสลิมในกรุงเทพฯ ไดมาก
ขึน้ ซึง่ จะเกิดประโยชนอยางมากตอสังคม
โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันเรื่องแชร
ลูกโซรวมกับ KTBST ซึ่งเปนผูเชียวชาญ
ในเรื่องการลงทุนที่ถูกตองตามกฎหมาย
ซึ่งจะทำใหมุสลิมไมตกเปนเหยื่อ และถูก
หลอกลวงนอยลง
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HALAL
เดือนตุลาคม 2561 คณะกรรมการอิสลามประจ�ำ
กรุงเทพมหานคร ได้มมี ติในการประชุม ครัง้ ที่ 10/2561 วันที่
6 ตุลาคม 2561 อนุมตั ริ บั รองผลิตภัณฑ์ฮาลาลของสถาน
ประกอบการทีข่ อรับรองฮาลาล จ�ำนวน 61 สถานประกอบ
การ รวม 2,351 ผลิตภัณฑ์ ยกเลิกการรับรองฮาลาลเนือ่ งจาก
ยกเลิกการผลิต จ�ำนวน 18 สถานประกอบการ รวม 694
รายการ ดังนี้
อนุมตั ริ บั รองฮาลาล
1. บริษทั บริษทั คิงคอฟฟี่ จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต 4/38
ถนนพระราม 2 ซอย 30 แยก 3 แขวงจอมทอง เขตจอมทองผู้
ผลิต กาแฟปรุงส�ำเร็จชนิดผงต่ออายุการรับรอง 7 รายการและ
ผลิตให้กบั ผูว้ า่ จ้างผลิต (OEM)จ�ำนวน 45 สถานประกอบการ
รวม 87 รายการ
2. บริษทั คิงฟาร์มาแอนด์นวิ เทรียน จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต
เลขที่ 4/47 หมู่ 9 ถนนพระราม 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
ผูผ้ ลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่ออายุการรับรอง 1 รายการ และ
ผลิตให้กบั ผูว้ า่ จ้างผลิต (OEM) จ�ำนวน 3 สถานประกอบการ
รวม 12 รายการ
3. บริษทั บราเทอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต
134/106 ซอยคูบ้ อน 27 แยก 15 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
ผูผ้ ลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตให้กบั ผูว้ า่ จ้างผลิต (OEM)
จ�ำนวน 10 สถานประกอบการ รวม 15 รายการ
4. บริษทั คนมีเส้น จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต 954/8, 12 ถนน
พรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย ผูผ้ ลิต ผลิตภัณฑ์
บะหมีแ่ ละแผ่นเกีย๊ วต่ออายุการรับรอง 12 รายการ
5. บริษัท เอเพ็กซ์ฟูดส์ จ�ำกัด สถานที่ผลิต 635 ถนน
บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียนผูผ้ ลิต เม็ด
อมรสโกโก้เคลือบน�ำ้ ตาลสีตา่ งๆ, นมอัดเม็ดต่ออายุการรับรอง
3 รายการ
6. ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด อินเตอร์รงุ่ เรือง กรุป๊ สถานทีผ่ ลิต
111/102 ซอยบางกระดี่ 41 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมด�ำ เขต
บางขุนเทียนผูผ้ ลิต ซอสหอยนางรม, น�ำ้ ส้มสายชูเทียม, น�ำ้ ปลา,
น�ำ้ เกลือปรุงอาหาร, น�ำ้ จิม้ บ๊วยเจีย่ ,พริกไทยป่น, ซอสมะเขือเทศ,
ซอสเห็ดหอม, ซอสพริกต่ออายุการรับรอง 39 รายการ
7. บริษทั เจริญสุขเภสัชฮุน่ ชิว จ�ำกัดสถานทีผ่ ลิต ๑๙๑
ซอยเกสสุวรรณ (เพชรเกษม๔๐) ถนนเพชรเกษม แขวงบาง
หว้า เขตภาษีเจริญ ผูผ้ ลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, กาแฟปรุง
ส�ำเร็จรูป, เครือ่ งดืม่ รสโกโก้ปรุงส�ำเร็จ, ยาแผนโบราณต่ออายุการ
รับรอง 16 รายการ และเพิม่ เติมการรับรอง 1 รายการ

8. บริษทั ศรีจนั ทร์สหโอสถ จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต ๒๗๒/๑
ซอยลาดพร้าว ๖๔ แยก ๙ ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง ผูผ้ ลิต ผลิตภัณฑ์พอกผิวหน้า(ล้างออก), แป้งทา
หน้า และแป้งฝุน่ โรยตัวส�ำหรับเด็กต่ออายุการรับรอง 4 รายการ
และเพิม่ เติมการรับรอง 3 รายการ
9. บริษทั นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต ๑๕๖
ซอยลาดพร้าว ๑๐๗ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ
ผูผ้ ลิต เครือ่ งดืม่ ส�ำเร็จรูป, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, วัตถุให้ความ
หวานแทนน�ำ้ ตาล และกาแฟส�ำเร็จรูปชนิดผงต่ออายุการรับรอง
31 รายการ และเพิม่ เติมการรับรอง 10 รายการ
10. บริษทั ตะวันคอมเมอร์เชียล จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต 12
ตรอกไวตี (สีลม 13) ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก ผูผ้ ลิต วัตถุ
แต่งกลิน่ รสต่ออายุการรับรอง 3 รายการ
11. บริษทั เฮงฮัว่ ตึง้ เอีย้ ะเงีย๊ บ จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต 600
ถนนราษฎร์บรู ณะ แขวงราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บรู ณะผูผ้ ลิต
ยาแผนโบราณต่ออายุการรับรอง 6 รายการ
12. บริษทั เคอร์รี่ แอนด์สไปร์ จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต ๑ ถนน
สวัสดิการ ๒ ซอย ๙ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม ผูผ้ ลิต พริก
แกง, น�้ำมันงา, เครื่องเทศ, น�้ำมะขาม, น�้ำตาลมะพร้าว, กะปิ
ต่ออายุการรับรอง 34 รายการ และผลิตให้กบั ผูว้ า่ จ้างผลิต (OEM)
จ�ำนวน 1 สถานประกอบการ รวม 3 รายการ
13. บริษทั ไชยยศ แลนด์ จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต ห้องอาหารชา
โคว์ โรงแรมเฟรเซอร์สวีท สุขมุ วิท เลขที่ 38/8 ถนนสุขมุ วิท
ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา ผูผ้ ลิต อาหารปรุง
ประกอบพร้อมรับประทาน “ครัวฮาลาล” ต่ออายุการรับรอง 1
รายการ
14. ห้างหุน้ ส่วนสามัญ เจริญพัฒนโชติ สถานทีผ่ ลิต
310/30 ซอยรามอินทรา 117 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน
เขตคลองสามวาผูผ้ ลิต โจ๊กข้าวกล้องออร์แกนิคกึง่ ส�ำเร็จรูป
ส�ำหรับเด็ก ต่ออายุการรับรอง 1 รายการ
15. บริษทั พรีมรี า่ ฟูด้ จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต ๕/๑๙๐ ซอย
วัชรพล ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน ผูผ้ ลิต วัตถุ
ปรุงแต่งอาหาร ต่ออายุการรับรอง 49 รายการ
16. บริษทั เดลีฟ่ ดู้ ส์ จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต ๙/๓ นิคม
อุตสาหกรรมบางชัน ซอยเสรีไทย 85 ถนนเสรีไทย แขวง
คันนายาว เขตคันนายาวผูผ้ ลิต น�ำ้ ผลไม้, ผัก, เนย, น�ำ้ หวาน,
นมข้น และอาหารบรรจุกระป๋อง ต่ออายุการรับรอง 57 รายการ
17. บริษทั มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต หมากฝรัง่ , ลูกอม, เม็ดอมขอต่ออายุการ
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รับรอง 45 รายการ และขอเพิม่ การรับรอง 3 รายการ
18. บริษทั นูทรินา่ อินเตอร์ฟดู้ ส์ จ�ำกัด (โรง 1) สถานที่
ผลิต ๗/๑๖๒ ซอยนวลจันทร์ ๕๖ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุม่
ผูผ้ ลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,เครือ่ งดืม่ ส�ำเร็จรูปชนิดผง,ผลิตภัณฑ์
ของนม, นมถัว่ เหลืองปรุงส�ำเร็จชนิดผง, กาแฟปรุงส�ำเร็จผสม
ชนิดผง และวัตถุให้ความหวานแทนน�ำ้ ตาล ขอต่ออายุการรับรอง
18 รายการ และผลิตให้กบั ผูว้ า่ จ้างผลิต (OEM) จ�ำนวน 2 สถาน
ประกอบการ รวม 6 รายการ
19. บริษทั นูทรินา่ อินเตอร์ฟดู้ ส์ จ�ำกัด (โรง 2) สถาน
ทีผ่ ลิต15/598 ซอยนวลจันทร์ 21 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุม่
ผูผ้ ลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ต่ออายุการรับรอง 6 รายการ
20. บริษทั เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) (โรง 2)
สถานทีผ่ ลิต 324 หมู่ 4 แขวงล�ำปลาทิว เขตลาดกระบัง ผูผ้ ลิต
เกล็ดขนมปัง ต่ออายุการรับรอง 3 รายการ
21. ใบสลาดขนมไทย สถานทีผ่ ลิต 359/222 ซอย
ประชาอุทศิ 57 ถนนประชาอุทศิ แขวงบางมด เขตทุง่ ครุ ผูผ้ ลิต
ขนมไทย ต่ออายุการรับรอง 25 รายการ และเพิม่ เติมการรับรอง
7 รายการ
22. บริษทั เอก วิกร จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต 12 ซอยหนอง
ระแหง 5 แขวงคลองสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา ผูผ้ ลิต น�ำ้
ดืม่ การรับรองใหม่ 2 รายการ
23. บริษทั แม่ศรีเรือนอินเตอร์ฟดู้ โปรดักส์ จ�ำกัด สถาน
ทีผ่ ลิต 80,80/1-3 ซอยอินทราภรณ์ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง ผูผ้ ลิต เครือ่ งดืม่ สมุนไพร, ชา,
โอเลีย้ ง ต่ออายุการรับรอง 19รายการ และเพิม่ เติมการรับรอง 3
รายการ
24. บริษทั โกลบอล กรูเม่ซสิ เต็มส์ จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต
ร้านอาหารอินดัส เลขที่ 71 ถนนสุขมุ วิท 26 แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย ผูผ้ ลิต อาหารปรุงประกอบพร้อมรับประทาน “ร้าน
อาหารอินดัส” ต่ออายุการรับรอง 1 รายการ
25. โชคชัยพาณิชย์ สถานทีผ่ ลิต 31/17 ซอยเพชรเกษม
114 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม ผูผ้ ลิต
เครือ่ งเทศ, สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ต่ออายุการ
รับรอง 20 รายการ
26. บริษทั ซูพเี รียควอลิตฟี้ ดู๊ จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต 26
ซอยอ่อนนุช 59 แยก 1 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ
ผูผ้ ลิต เบเกอร์เนือ้ วัว, เบเกอร์เนือ้ แกะ, ตัดแต่งเนือ้ สัตว์ ต่ออายุ
การรับรอง 5 รายการ
27. บริษทั พิบลู ย์ชยั น�ำ้ พริกเผาไทยแม่ประนอม จ�ำกัด
สถานทีผ่ ลิต ๖๘/๑๐ หมูท่ ี่ ๑๒ ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา ผูผ้ ลิต น�ำ้ พริกส�ำเร็จรูป, น�ำ้ จิม้ ส�ำเร็จ
รูป ซอส และผลิตภัณฑ์พร้อมปรุง ต่ออายุการรับรอง 105 ราย
การ และขอเพิม่ เติมการรับรอง 7 รายการ
28. บริษทั ควอลิตพี้ ลัสเอสเทติค อินเตอร์เนชัน่ แนล
จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต 179/18-20 ซอยนาวงประชาพัฒนา 15
ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง ผู้ผลิต เครื่อง

ส�ำอาง ต่ออายุการรับรอง 4 รายการ เพิม่ เติมการรับรอง 7
รายการ และผลิตให้กบั ผูว้ า่ จ้างผลิต (OEM) จ�ำนวน 6 สถาน
ประกอบการ รวม 9 รายการ
29. นายอดิเรก เดชเลย์ สถานทีผ่ ลิต 294 ถนราษฎร์
อุทศิ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี ผูผ้ ลิต น�ำ้ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
ขอการรับรอง 15 รายการ
30. บริษทั เศรษฐธนานันท์ จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต โรงแรม
โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลอง
บางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง ผูผ้ ลิต อาหารปรุงส�ำเร็จ
พร้อมบริโภค “ครัวฮาลาล” ต่ออายุการ รับรอง 1 รายการ
31. สันติสขุ น�ำ้ มะนาว สถานทีผ่ ลิต ๑๖ ซอยนวมินทร์
๗๔ แยก ๓-๘-๑ ถนนนวมินทร์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
ผูผ้ ลิต วัตถุแต่งกลิน่ รสมะนาวส�ำหรับปรุงอาหาร ต่ออายุการ
รับรอง 2 รายการ
32. บริษทั บางกอก ที.เอ็ม. เครือ่ งดืม่ จ�ำกัด สถานที่
ผลิต ๒๓๙ ซอยบางแค ๔ แขวงบางแค เขตบางแค ผูผ้ ลิต ผลไม้
๒๕% และน�ำ้ ผลไม้ 10% ต่ออายุรบั รอง 28 รายการ และผลิตให้
กับผูว้ า่ จ้างผลิต (OEM) จ�ำนวน 1 สถานประกอบการ รวม 3
รายการ
33. บริษทั เดอะวัน แล็บบอราเทอรีส์ จ�ำกัด สถานที่
ผลิต 311, 315 ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุม่ ผูร้ บั
จ้างผลิต ขอรับรองกระบวนการผลิตขอการรับรองใหม่ 1 รายการ
และผลิตให้กบั ผูว้ า่ จ้างผลิต (OEM) จ�ำนวน 2 สถานประกอบการ
รวม 2 รายการ
34. บริษทั เกรทฟูด้ แอนด์นวิ ทริชนั่ จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต
43-45 ถนนเย็นจิต แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร ผูผ้ ลิต กาแฟปรุง
ส�ำเร็จชนิดผง ต่ออายุการรับรอง 2 รายการ และขอเพิม่ เติม 1
รายการ
35. บริษทั คอสมาพรอฟ จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต ๔๒,๔๔,๔๖
ซอยรามค�ำแหง ๖๐/๓ ถนนรามค�ำแหง แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ ผูผ้ ลิต เครือ่ งส�ำอางต่ออายุการรับรอง 404 รายการ ขอ
เพิม่ เติมการรับรอง 14 รายการ และผลิตให้กบั ผูว้ า่ จ้างผลิต(OEM)
จ�ำนวน 3 สถานประกอบการ รวม 3 รายการ
36. บริษทั ซีเอ็มเอ็มดี จ�ำกัดสถานทีผ่ ลิต 116 ซอย
รามค�ำแหง 60/3 ถนนรามค�ำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
ผูผ้ ลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การรับรองใหม่ 142 รายการ
37. บริษทั โรงงานโภชนาหารเชียรศิริ จ�ำกัด สถานที่
ผลิต 119 ซอยมาเจริญ 1 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม ผูผ้ ลิต ข้าวอบแห้ง ต่ออายุการรับรอง 8 รายการ
38. บริษทั เฟิสต์แล็บ อินเตอร์โปรดักส์ จ�ำกัด สถานที่
ผลิต 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 33 (แยก 7) แขวงราษฎร์บรู ณะ เขต
ราษฎร์บรู ณะรี ผูผ้ ลิต สบู,่ แชมพู, ครีมนวด, สครัป, สารส้ม ต่อ
อายุการับรอง 28 รายการ
39. บริษทั ภัทรธ�ำรงค์ จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต 408 ซอย
เอกชัย 46 แขวงบางบอน เขตบางบอน ผูผ้ ลิต น�ำ้ ผึง้ ต่ออายุการ
รับรอง 3 รายการ และผลิตให้กบั ผูว้ า่ จ้างผลิต (OEM) จ�ำนวน 2
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50. บริษทั โฮปฟูด้ ส์ จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต 89, 91, 93,
สถานประกอบการ รวม 2 รายการ
40. บริษทั อีแลนด์ พร๊อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต 95, 97, ซอยเอกชัย 110 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน ผูผ้ ลิต
๔๙๔ ถนนริมคลองประปาฝัง่ ขวา แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ ผูผ้ ลิต วัตถุเจือปนอาหาร และวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร ต่ออายุการรับรอง
อาหารปรุงประกอบพร้อมรับประทาน “ครัวฮาลาลเดอะแกลล 33 รายการ
51. บริษทั สโนว์บอย 1990 (ประเทศไทย) จ�ำกัด
อรี”่ ต่ออายุการรับรอง 1 รายการ
41. บริษทั นาโอะโกลเบิล จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต 159 สถานทีผ่ ลิต 340 ซอยลาดพร้าว 112 ถนนลาดพร้าว แขวง
ซอยสุขมุ วิท 62 ถนนสุขมุ วิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง พลับพลา เขตวังทองหลางผูผ้ ลิต ผงไอศกรีมส�ำเร็จรูป ต่ออายุ
การรับรอง 7 รายการ และขอเพิม่ เติม 1 รายการ
ผูผ้ ลิต ผ้าเย็น และกระดาษเย็นการรับรองใหม่ 28 รายการ
52. บริษทั พี.เอ็ม.เค. นูด้ เดิล้ แฟมิลี่ จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต
42. บริษทั พารากอนเอสเทติก จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต ๘
ซอยโพธิแ์ ก้ว ๓ แยก ๖/๑ แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ ผูผ้ ลิต ๑๓๔๐ ซอยเทียนทะเล ๒๖ แยก ๖-๑ ถนนบางขุนเทียนผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอาง การรับรองใหม่121 รายการ และผลิตให้ ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ผูผ้ ลิต บะหมี,่ แผ่น
กับผูว้ า่ จ้างผลิต (OEM) จ�ำนวน 2 สถานประกอบการ รวม 31 เกีย๊ ว, บะหมีส่ มุนไพร และเกีย๊ วทอด ต่ออายุการรับรอง 11
รายการ
รายการ
53. บริษทั เคซีจี คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (สาขาบางนา)
43. บริษทั พีจไี อ ฟูด้ ส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด สถานที่
ผลิต 16/1 ซอยบางกระดี่ 23 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน สถานทีผ่ ลิต 255, 255/1 ซอยบางนา-ตราด 3 แขวงบางนา
เหนือ เขตบางนา ผูผ้ ลิต แป้งส�ำเร็จรูปส�ำหรับท�ำเค้ก และโดนัท,
ผูผ้ ลิต น�ำ้ ตาลไอซ์ซงิ่ , น�ำ้ ตาลบด, น�ำ้ ตาลป่น ต่ออายุการ
นมเปรีย้ วโยเกิต, วุน้ เจลาติน, ขนมเยลลีค่ าราจีแนน ฯลฯ ต่อ
รับรอง 4 รายการ
44. บริษทั บัวทอง เอ็กซ์ซบิ ชิ นั่ กรุป๊ จ�ำกัด สถานที่ อายุการรับรอง 56 รายการ ขอเพิม่ เติม 23 รายการ และผลิตให้
ผลิต ๙๑/๒๕๕-๒๕๖ ถนนสุวนิ ทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กับผูว้ า่ จ้างผลิต (OEM) จ�ำนวน 1 สถานประกอบการ รวม 1
รายการ
ผูผ้ ลิต ยาแผนโบราณ ต่ออายุการรับรอง 1 รายการ
54. บริษทั ทองหล่อเอ็นเตอร์ไพร์ส จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต
45. บริษทั เจ็น วาย ฟูด้ อินดัสทรี จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต
23, 25 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน ผูผ้ ลิต ยา 9 ซ.ศรีนครินทร์ 15 (รินรดา) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
ผูผ้ ลิต ผลิตภัณฑ์สำ� หรับแต่งหน้า และผสมเบเกอรี่ และไอศกรีม
แผนโบราณ ต่ออายุการรับรอง 3 รายการ
46. บริษทั ทิพย์เดียรดา จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต ๒๙๕ และผลิตภัณฑ์เฟลกไรซ์สำ� หรับโรยหน้าเบเกอรี่ การรับรองใหม่
ซอยคูบ้ อน ๖ แยก ๖ ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขต 39 รายการ
55. บริษทั เฟลเวอร์พลัส จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต ๔๐/๙
คันนายาว ผูผ้ ลิต แหนม (เนือ้ , ปลา, ไก่), ไส้กรอกเนือ้ , ไส้กรอก
อีสาน, ไส้กรอกปลา, ยอเนือ้ , ฮอทดอกปลา, ไส้กรอกไก่,ไก่ยอ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอยเสรีไทย ๘๕ ถนนเสรีไทย แขวง
แท่ง และไส้กรอกไก่อสี าน ต่ออายุการรับรอง 3 รายการ ขอเพิม่ คันนายาว เขตคันนายาว ผูผ้ ลิต ผงเครือ่ งปรุงกลิน่ รส และเครือ่ ง
ดืม่ ในภาชนะบรรจุปดิ สนิท ต่ออายุการรับรอง 374 รายการ และ
เติมการรับรอง 9 รายการ
47. บริษทั ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ขอเพิม่ การรับรอง 124 รายการ
56. บริษทั เอสพีอาร์ ฟูด๊ อินดัสทรี จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต
สถานทีผ่ ลิต ๑๑๑ ซอยบางนา-ตราด ๒๐ แขวงบางนา เขต
บางนา ผูผ้ ลิต ไก่-เป็ด เชือด, เป็ดพะโล้, เนือ้ เป็ดพะโล้, ช�ำแหละ ๑๗ ซอยพระรามที่ ๒ ซอย ๕๑ แยก ๑ แขวงท่าข้าม เขต
เนือ้ ไก่-เป็ด แปรรูปแช่เย็น และแช่เยือกแข็ง และผลิตภัณฑ์จาก บางขุนเทียนผูผ้ ลิต อาหารส�ำเร็จรูปทีพ่ ร้อมบริโภคทันที ต่ออายุ
เนือ้ ไก่-เป็ด ต่ออายุการรับรอง 19 รายการ ขอเพิม่ การรับรอง การรับรอง 15 รายการ และผลิตให้กบั ผูว้ า่ จ้างผลิต (OEM)
จ�ำนวน 1 สถานประกอบการ รวม 8 รายการ
6 รายการ และผลิตให้กบั ผูว้ า่ จ้างผลิต (OEM) จ�ำนวน 1
57. บริษทั เอ็น.ซี.ฟูด๊ โปรดักชัน่ จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต
สถานประกอบการ รวม 2 รายการ
48. บริษทั ซีพเี อฟเรสเทอรองท์แอนด์ฟดู้ เชน จ�ำกัด ๒๐๔ ซอยพัฒนาการ ๑ ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง
สถานทีผ่ ลิต ๑๑๑ ซอยบางนา-ตราด ๒๐ แขวงบางนา เขต เขตยานนาวา ผูผ้ ลิต เกาเหลาเนือ้ ตุน๋ , ข้าวหอมมะลิเนือ้ ตุน๋ , เนือ้
บางนา ผูผ้ ลิต ผลิตภัณฑ์จากเนือ้ ไก่ ต่ออายุการรับรอง 4 รายการ ตุน๋ และลูกชิน้ กินซ่า เพิม่ เติมการรับรอง 4 รายการ
58. บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต
และขอเพิม่ การรับรอง 2 รายการ
49. บริษทั สยามไบโอเบสท์ จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต ๓๐๔ 2677 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
ซอยลาดพร้าว ๙๔ (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา อาหารปรุงประกอบพร้อมรับประทาน “ครัวฮาลาล โรงพยาบาล
เขตวังทองหลาง ผูผ้ ลิต เครือ่ งดืม่ ธัญพืชชนิดผง, ผลิตภัณฑ์เสริม วิภาราม” (ส�ำหรับผูป้ ว่ ย) ผูผ้ ลิต อาหารปรุงประกอบพร้อมรับ
อาหาร ต่ออายุการรับรอง 15 รายการ และขอเพิม่ การรับรอง 2 ประทาน ต่ออายุการรับรอง 1 รายการ
59. บริษทั สโรนา อินเตอร์-โฮลเซลเลอร์ จ�ำกัด สถาน
รายการ
ทีผ่ ลิต 18/87 ซอยนวมินทร์ 111 แยก 15 ถนนนวมินทร์ แขวง
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นวมินทร์ เขตบึงกุม่ ผูผ้ ลิต ผลไม้อบแห้งตามฤดูกาล ต่ออายุการ
รับรอง 7 รายการ
60. บริษทั แอมเซลนิวทราซูตคิ ลั จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต
14 ซอยกรุงเทพกรีฑา 31 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง ผูผ้ ลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่ออายุการรับรอง
22 รายการ และขอเพิม่ การรับรอง 10 รายการ
61. บริษทั ลาชูเล่คอสเมติคส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
(ปารีส) จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต 102 ถนนสรณคมน์ แขวงสีกนั เขต
ดอนเมือง ผูผ้ ลิต เครือ่ งส�ำอาง เพิม่ การรับรอง 4 รายการ
อนุมตั ยิ กเลิกการรับรองฮาลาล
1. ยกเลิกการรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์บางรายการ
เนือ่ งจากไม่มกี ารผลิต
(1) สันติสขุ น�ำ้ มะนาว สถานทีผ่ ลิตเลขที่ 16 ซอยนมินทร์
74 แยก 3-8-1ถนนนวมินทร์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
ผู้ผลิต วัตถุแต่งกลิ่นรสมะนาวส�ำหรับปรุงอาหาร จ�ำนวน 1
รายการ
(2) บริษทั ศรีจนั ทร์สหโอสถ จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิตเลขที่
272/1 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 9 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ผูผ้ ลิต ผลิตภัณฑ์พอกผิวหน้า(ล้าง
ออก), แป้งทาหน้า และแป้งฝุน่ โรยตัวส�ำหรับเด็ก จ�ำนวน 2
รายการ
(3) บริษทั เจริญสุขเภสัชฮุน่ ชิว จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิตเลขที่
191 ซอยเกสสุวรรณ (เพชรเกษม40) ถนนเพชรเกษม แขวงบาง
หว้า เขตภาษีเจริญ ผูผ้ ลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, กาแฟปรุง
ส�ำเร็จรูป, เครือ่ งดืม่ รสโกโก้ปรุงส�ำเร็จ จ�ำนวน 6 รายการ
(4) บริษทั มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิตเลขที่ 102/1 หมูท่ ี่ ๔ ถนนฉลองกรุง แขวงล�ำ
ปลาทิว เขตลาดกระบัง ผูผ้ ลิต หมากฝรัง่ , ลูกอม, เม็ดอม
จ�ำนวน 10 รายการ
(5) บริษทั พิบลู ย์ชยั น�ำ้ พริกเผาไทยแม่ประนอม จ�ำกัด
สถานทีผ่ ลิตเลขที่ 68/10 หมูท่ ี่ 12 ถนนบรมราชชนนี แขวง
ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา ผูผ้ ลิต น�ำ้ พริกส�ำเร็จรูป, น�ำ้ จิม้
ส�ำเร็จรูป ซอส และผลิตภัณฑ์พร้อมปรุงจ�ำนวน 1 รายการ
(6) บริษทั พารากอนเอสเทติก จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต เลข
ที่ 8 ซอยโพธิแ์ ก้ว 3 แยก 6/1 แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ ผูผ้ ลิต
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอาง จ�ำนวน 37 รายการ
(7) บริษทั ควอลิตพี้ ลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชัน่ แนล
จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิตเลขที่ 179/18-20 ซอยนาวงประชาพัฒนา
15 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง ผูผ้ ลิต
เครือ่ งส�ำอาง จ�ำนวน 4รายการ
(8) บริษทั คอสมาพรอฟ จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิตเลขที่
42,44,46 ซอยรามค�ำแหง 60/3 ถนนรามค�ำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ ผูผ้ ลิต เครือ่ งส�ำอาง จ�ำนวน 10 รายการ
(9) บริษทั ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
สถานทีผ่ ลิตเลขที่ 111 ซอยบางนา-ตราด 20 แขวงบางนา เขต

บางนา ผูผ้ ลิต ไก่-เป็ด เชือด, เป็ดพะโล้, เนื้อเป็ดพะโล้, ช�ำแหละ
เนื้อไก่-เป็ด แปรรูปแช่เย็น และแช่เยือกแข็ง และผลิตภัณฑ์จากเนือ้
ไก่-เป็ด จ�ำนวน 9 รายการ
(10) บริษทั เอเพ็กซ์ฟดู ส์ จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิตเลขที่ 634
ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ผูผ้ ลิต
เม็ดอมรสโกโก้เคลือบน�ำ้ ตาลสีตา่ งๆ, นมอัดเม็ด ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า
Apex Foods, มอร์มลิ ค์ จ�ำนวน 2 รายการ
(11) บริษทั นิวคอนเซพท์โปรดัคท์ จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต
เลขที่ 156 ซอยลาดพร้าว ๑๐๗ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขต
บางกะปิ ผูผ้ ลิต เครือ่ งดืม่ ส�ำเร็จรูป, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, วัตถุ
ให้ความหวานแทนน�ำ้ ตาล และกาแฟส�ำเร็จรูปชนิดผง ภายใต้
เครือ่ งหมายการค้า ฟิตเน่คอฟฟี,่ ฮอทต้า, ตูมทิพ ฯลฯ จ�ำนวน 2
รายการ
(12) โชคชัยพาณิชย์ สถานทีผ่ ลิตเลขที่ 31/17 ซอย
เพชรเกษม ๑๑๔ ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
ผูผ้ ลิต เครือ่ งเทศ, สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ภายใต้
เครือ่ งหมายการค้า โฟร์มายด์ส, ดอกเก๊กฮวย และคิมนิ จ�ำนวน 21
รายการ
(13) บริษทั บัวทอง เอ็กซ์ซบิ ชิ นั่ กรุป๊ จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต
เลขที่ 91/255-256 ถนนสุวนิ ทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี ผูผ้ ลิต
ยาแผนโบราณ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราโหรทศพรโอสถ
จ�ำนวน 34 รายการ
(14) บริษทั สโนว์บอย 1990 (ประเทศไทย) จ�ำกัด สถานที่
ผลิต เลขที่ 340 ซ.ลาดพร้าว 112 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขต
วังทองหลา ผูผ้ ลิตไอศกรีม เครือ่ งหมายการค้า Snowboy จ�ำนวน
3 รายการ
(15) บริษทั เคซีจี คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (สาขาบางนา)
สถานทีผ่ ลิตเลขที่ 255, 255/1 ซอยบางนา-ตราด 3 แขวงบางนา
เหนือ เขตบางนา ผูผ้ ลิต แป้งส�ำเร็จรูปส�ำหรับท�ำเค้กและโดนัท, นม
เปรีย้ วโยเกิต, วุน้ เจลาติน, ขนมเยลลีค่ าราจีแนน ฯลฯ ภายใต้
เครือ่ งหมาย การค้า อิมพีเรียล, เคซีจี คอร์ปอเรชัน่ , อลาวรีซ่ โี ร่
ซอฟท์ ฯลฯ จ�ำนวน 9 รายการ
(16) บริษทั เอสพีอาร์ ฟูด๊ อินดัสทรี จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต
เลขที่ 17 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 51 แยก 1 แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน ผูผ้ ลิต อาหารส�ำเร็จรูปทีพ่ ร้อมบริโภคทันที ภายใต้
เครือ่ งหมาย การค้า โอโตริ, คาด้าแมกซ์ จ�ำนวน 6 รายการ
(17) บริ ษั ท โรงงานเภสั ช อุ ต สาหกรรม เจเอสพี
(ประเทศไทย) จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิตเลขที่ 255, 257 ซอยสาธุประดิษฐ์
58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา ผูผ้ ลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จ�ำนวน 99 รายการ
(18) บริษทั อาหารอินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด สถานทีผ่ ลิต
เลขที่ 95/6 ถนนท่าข้าม แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน ผูผ้ ลิต ถัว่
ลิสงอบกรอบ เครือ่ งหมายการค้ายูนิ 555 จ�ำนวน 2 รายการ
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กรุงเทพมหานครเปนองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี พื้ น ที่ ป ระมาณ
1,568 ตร.กม.ปจจุบันมีประชากรตาม
ทะเบียนราษฎรราว 5,500,000 คน ไมนบั
จํานวนประชากรแฝงและนักทองเทีย่ วทีเ่ ขา
มาพักอาศัยอีกเทาตัว
ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานคร
มีขา ราชการและบุคลากรทําหนาทีใ่ หบริการ
คนกรุงเทพฯประมาณ 90,000 คนเศษ ใน
จํานวนนี้มีขาราชการและบุคลากรที่เปน
มุสลิมอยูประมาณ 3,200 คน แบงเปน
ขาราชการประมาณ 600 คน และบุคลากร
ประมาณ 2,600 คน
ขาราชการและบุคลากรมุสลิม
ของ กทม. มีการรวมตัวกันโดยจัดตั้งเปน
ชมรมมุสลิมสังกัด กทม. มีกจิ กรรมเปนการ
ภายในมาแลวเปนระยะเวลาไมตาํ่ กวา 10 ป
โดยทีไ่ มเคยไดมคี วามสัมพันธใดๆกับองคกร
ทางดานศาสนาอิสลาม
กระทัง่ มีการคัดเลือกกรรมการ
อิสลามประจํากรุงเทพมหานครในป 2560
ที่ผานมา ผลการคัดเลือก มีขาราชการ
กรุงเทพมหานครไดรับการคัดเลือกเปน
กรรมการ 2 คน ไดแก นายซีรอซันคาร ปาทาน
ผู  ต รวจราชการกรุ ง เทพมหานคร และ
นายแพทยชาติชาย วงษอารี รองผูอ าํ นวยการ

โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์
จากกรณีดงั กลาวขางตนจึงเกิด
แนวคิดรวมกันระหวางกรรมการอิสลาม
ประจํากรุงเทพมหานครและชมรมมุสลิม
สังกัด กทม.ในการสานความสัมพันธรวม
กันเพื่อสรรสรางการทําคุณประโยชนให
เกิดขึ้นแกสังคม โดยอาศัยการสนับสนุน
จากสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร
ซึง่ ไดจดั ทําโครงการเสริมสรางคุณธรรมเพือ่
พัฒนาคุณภาพชีวติ ขาราชการและบุคลากร
ของกรุงเทพมหานคร(ธรรมอิสลาม)เปน
ประจําทุกป
ดังนั้นกิจกรรมตามโครงการ
ดังกลาวทีจ่ ดั ขึน้ ระหวางวันที่ 1-3 สิงหาคม
ณ โรงแรมเมธาวลัย จ.เพชรบุรี คณะบริหาร
ของชมรมมุสลิมสังกัด กทม. จึงเสนอแนวคิด
ใหสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร
เชิญกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร

เขารวมโครงการฯและเปนวิทยากร เพือ่ จุด
ประกายความคิด คนหาแนวทางรวมกัน
ในการทําใหขา ราชการและบุคลากรมุสลิม
กทม. ไดพัฒนาตนเองและมีสวนรวมใน
การพัฒนาสังคมมุสลิมตามถิ่นที่อยูตาม
วาระโอกาสที่จะทําได
ในทีส่ ดุ จากการสัมมนาดังกลาว
จึงไดเกิด"ปฏิญญาเพชรบุรี"
เรื่องการเสริมสรางคุณธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการและ
บุคลากรของกรุงเทพมหานคร ขึ้น โดยมี
พันธะสัญญารวมกัน 5 ขอดังนี้
ข อ 1. จะร ว มกั น ครองตน
ครองคนและครองงาน โดยยึดหลักการ
อิสลามมาปรับใชกับการดําเนินชีวิตและ
การทํางาน เพื่อการพัฒนาตนเอง นําไป
สูความกาวหนาของตนและองคกร
ขอ 2. เสริมสรางจิตอาสาของ
บุคลากรมุสลิมกรุงเทพมหานครเพือ่ พัฒนา
ตนเองดวยหลักคุณธรรม จริยธรรม
ขอ 3. สรางความเขมแข็งของ
เครือขาย เพื่อพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการทํางานรวมกัน
ขอ 4. ใหการสนับสนุน สงเสริม
เชื่ อ มประสานกิ จ การของมั ส ยิ ด ชุ ม ชน
ประชากรมุสลิมและคณะกรรมการอิสลาม
ประจํากรุงเทพมหานคร ดวยความเต็มใจ
และตอเนื่องยั่งยืน
ขอ 5. สรางความรวมมือกับ
องคกรตางๆในกรุงเทพมหานครดวยการ
สร า งความเข า ใจที่ ชั ด เจนและถู ก ต อ ง
เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม
ปฏิญญาเพชรบุรีทั้ง 5 ขอนี้
คงจะเปนสัญญาใจ ของขาราชการและ
บุคลากรมุสลิมสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่
จะชวยเติมเต็มการพัฒนาตนเองใหอยูใน
แนวทางของอิสลามอยางมัน่ คง การเกือ้ หนุน
แบงปน และสรางสรรความดีงามสูสังคม
รวมทัง้ เปนพลังขับเคลือ่ นใหเกิดความเขาใจ
อันดี ความรักและความสามัคคีในสังคม
พหุวัฒนธรรมตอไป..../
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