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        คราถึงเดือนตุลาคม 2561 ถือเปน
วาระครบรอบ 2 ป ทีค่นไทยไดสญูเสยีพอของ
แผนดนิ เมือ่วนัที ่13 ตุลาคม 2559 กลาวคือ
เปนวันสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระปรมิน
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
พระมหากษัตริยผูทรงทําเพ่ือประโยชนสุข
ของคนไทยตลอดพระชนมชพี นอกเหนือจาก
พระราชกรณียกิจมากมายนับไมถวน และ
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริมากกวา 
4,000 โครงการ ซ่ึงกอใหเกิดผลอันเปนคุณ
อนนัตตอประเทศชาตบิานเมืองสบืจนถงึปจจุบนั
และอนาคตแลว พระองคยังทรงเปนแบบ
อยางของการดําเนินชีวิตและหลักประพฤติ
ปฏิบัติใหคนไทยไดเจริญรอยตามเบื้อง
พระยุคลบาทอยางยิ่ง
        ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิไดท่ีทรงมีตอพสกนิกรชาวไทย 
หนวยงานตางๆไดเตรยีมจัดกจิกรรมเพือ่เปน
การนอมรําลึกในพระราชกรณียกิจอันใหญ
หลวงแดพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิู
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีตอ
ประเทศชาติรวมทั้งพสกนิกรชาวไทยมุสลิม 
ดวยเชนเดียวกัน 
        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรี
นฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร 
ในหลวงรัชกาลที ่9 ทรงเปนพระมหากษตัริย
ผู ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงมีพระราช
อัธยาศัยและพระราชจริยวัตรอันงดงาม 
มั่นคงในทศพิธราชธรรม นับต้ังแตเสด็จ
เถลงิถวลัยสริริาชสมบัติเมือ่วนัที ่9 มิถนุายน 

ประจักษแกสายตาของชาวไทยมุสลิมแลว 
ยังไดสรางความแปลกใจใหคณะทูตจาก
ประเทศมุสลิมตาง ๆ ที่พระมหากษัตริยไทย 
แมจะมิใชมุสลิม แตทรงใหความสําคัญกับ
พสกนิกรชาวไทยมุสลิมของพระองคอยางไม
เลือกท่ีรักมักท่ีชัง ถือเปนภาพแหงความ
ทรงจําของชาวไทยมุสลิมรุ นแลว รุ นเลา
มิเสื่อมคลาย
        นอกจากน้ี ยังมีงานเมาลิดกลาง
แหงประเทศไทย ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง
วันคลายวันประสูติของทานนบีมุฮัมมัด 
ซ็อลลัลลอฮูอะลัยฮิวะซัลลัม ศาสนทูตแหง
อิสลาม นับเปนพระมหากรุณาธิคุณเปน
ลนพนที่พระองคเสด็จ ฯ เปนองคประธาน
ในพธิมีาอยางตอเนือ่ง จนถงึป พ.ศ. 2512 -
2533 ทรงโปรดเกลา ฯ ใหมีผูแทนพระองค
อันมีพระบรมวงศานุวงศ องคมนตรี เปน
ผูแทนพระองค และตัง้แตป พ.ศ. 2534 เปน
ตนมา ทรงโปรดเกลา ฯ ใหสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เปน
ผูแทนพระองค จนสิ้นสุดรัชกาลที่ 9
         2. การแปลคัมภีรอัลกุรอานเปน
ภาษาไทย 
        เม่ือป พ.ศ. 2505 เอกอัครราชทูต
ราชอาณาจกัรซาอดุอิาระเบียประจําประเทศ
ไทย ไดเขาเฝาและทูลเกลา ฯ ถวายคัมภีร
อัลกุรอาน ฉบับภาษาอังกฤษ ในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช หลงัจาก
ทรงทอดพระเนตรและทรงศึกษาดู จึงมี
พระราชดําริวา ควรจะมีพระมหาคัมภีร

2489 จนถงึวนัเสดจ็สวรรคต วนัที ่13 ตลุาคม 
2559  รวมครองสิริราชสมบัติครบ 70 ป  
4 เดือน  3 วัน 
        สาํหรบัในหมูพสกนกิรชาวไทยมสุลมิ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง พสกนิกรชาวไทยมุสลิม
แตละรุนท่ีเกิดในรัชกาลท่ี 9 กลาวไดอยาง
เต็มภาคภูมิว า พระองคทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณ ฯ อันหาที่สุดมิได โดยถือเปน
ความทรงจําอันมิรูลืม มีดังนี้ 
       1. การสงเสรมิและสนบัสนนุกจิกรรม
ศาสนาอิสลาม 
       เมื่อป พ.ศ. 2504  พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จ ฯ 
เปนองคประธานในงานฉลองวันอีดิ้ลฟตริ
(เทศกาลสิน้สดุการถอืศลีอดเดอืนรอมฎอน) 
การเสด็จฯ ในคร้ังนั้น ไมเพียงแตจะเปนท่ี
 

ตุลาคม 2559 
เดือนแหงการสูญเสียพอของแผนดิน

ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิศรุต  เลาะวิถี
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เพียง 3 คํา นับเปนพระมหากรุณาธิคุณที่
มีตอทุกหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในการ
แกไขปญหาพื้นที่จัดหวัดชายแดนภาคใต
ซึ่งสอดคลองกับคําภาษาอาหรับที่วา تعارف
“ตะอารุฟ” تفاهم “ตะฟาฮุม” และ تعاون 
“ตะอาวุน”  นั่นเอง
        4. การทํานุบํารุงมัสยิด 
        ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีมัสยิดอยาง
นอย 2 แหง ที่มีความเกี่ยวของกับพระองค 
กลาวคอื มสัยดิบเูกต็ตนัหยง หรอืทีช่าวบาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มักเรียก
ติดปากกันมาต้ังแตอดีตวา “มัสยิดรายอ” 
ในสมัยกอน มัสยิดแหงนี้เปนเพียงเรือนไม 
หลงัจากพระองคมาสรางพระตาํหนักทกัษณิ
ราชนเิวศน เมือ่ป พ.ศ. 2515 ไดพระราชทาน
เงนิสวนพระองคจาํนวน 300,000 บาท เพือ่
สมทบทุนสรางอาคารมัสยิด ทุกครั้งและทุก
ปที่เสด็จ ฯ แปรพระราชฐานที่พระตําหนัก
แหงนี้ จะพระราชทานเพิ่มเติมทุกครั้ง ปละ 
1-2 แสนบาท จนเสร็จสมบูรณจากพระ
ราชทรัพยสวนพระองค และมัสยิดแหงท่ี 2 
ไดแกมัสยิดนูรุลเอียะหซาน ต. สามพระยา 
อ. ชะอาํ จ. เพชรบรุ ีพระองคทรงมพีระมหา
กรุณาธิคุณ พระราชทานที่ดิน จํานวน 6 ไร 
พรอมทั้งมีรับสั่งใหเจาหนาที่ชวยดําเนินการ
ใหเปนกรรมสิทธิข์องมสัยิดอยางถูกตอง และ
ทุกครั้งที่เสด็จเยี่ยมมัสยิดแหงนี้ พระองคยัง
ไดพระราชทานทรพัยสวนพระองคเพือ่สมทบ
ทุนกอสรางโรงเรียนสอนศาสนาอีกดวย
 

        6. การจัดตั้งศูนยบริหารกิจการ
ศาสนาอิสลามแหงชาต ิเฉลมิพระเกียรติ
        นับตั้งแตป พ.ศ. 2533 เปนตนมา 
โครงการกอสรางศนูยบรหิารกจิการศาสนา
อิสลามแหงชาติ ไดถูกกําหนดขึ้นตามขอ
เสนอแนะของนายประเสริฐ  มะหะหมัด 
จุฬาราชมนตรีในขณะนั้น เพื่อเปนสถาน
ที่จัดงานเมาลิดกลาง เปนศูนยกลางการ
บริหารกิจการศาสนาอิสลาม ศูนยการ
สงเสริมและพัฒนากิจการศาสนาอิสลาม 
ศนูยสารสนเทศเกีย่วกบัอสิลามและมุสลิม 
และศูนยขอมูลขาวสารเพื่อสงเสริมความ
สัมพันธกับกลุมประเทศมุสลิม 
        ผลจากการทรงงานดานการพัฒนา
ดวยพระวริยิะอตุสาหะตลอดเวลาแหงการ
ครองราชยมามากกวา 70 ป พระมหา
กรณุาธคิณุทีท่รงงานเพือ่พสกนกิรชาวไทย
ทุกหมูเหลา ทุกศาสนา ทําใหพระบารมี
ของพระองค ไดปกเกลาปกกระหมอมทุก
อณูของแผนดิน
        ขอให ปวงพสกนิกรมุสลิมแห ง
สยามประเทศรวมนอมเกลาฯ รําลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได เพื่อ
นอมนําพระราชดํารัสพระบรมราโชวาท 
และเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท ตลอด
จนทําหนาท่ีแหงตนเองอยางดท่ีีสุด รวมกนั
คิดดี ทําดีเพื่อสังคม และพัฒนาประเทศ
ไทยอันเปนท่ีรักแหง “เรา” ใหกาวหนา
อยางมัน่คง มัง่คัง่และยัง่ยนื สมเจตนารมณ
รวมกัน ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

อัลกุรอาน ฉบับความหมายภาษาไทย ให
ปรากฏเปนศรีสงาแกประเทศชาติ เมื่อ
นายตวน สุวรรณศาสน จุฬาราชมนตรี ใน
สมัยนั้น เปนผู นําผู แทนองคกร สมาคม 
และกรรมการอิสลามเขาเฝาถวายพระพร
ชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาในปนั้น 
ในนามของพสกนิกรชาวไทยมสุลมิ พระองค
จึงทรงมีพระกระแสรับสั่งใหจุฬาราชมนตรี 
แปลความหมายของคัมภีรอัลกุรอานจาก
ฉบับภาษาอาหรับโดยตรง แปลใหถูกตอง
และใหไดสํานวนภาษาไทยที่สามัญชนอาน
เขาใจได
        สิ่ง น้ี นับเป นพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงมีตอศาสนาอิสลามและชาวมุสลิมไทย
อยางแทจริง ทําใหมุสลิมไทยที่ไมมีความรู 
ความเขาใจในภาษาอาหรับอยางดีพอ มี
โอกาสศกึษาและเขาใจความหมายของคัมภีร
อลักรุอานเปนอยางด ีสมตามพระราชปณธิาน
ของพระองค  จึงนับเปนอีกหน่ึงพระมหา
กรณุาธคิณุทีม่ตีอพสกนิกรมสุลมิไทยในฐานะ
ทรงเปนองคอคัรศาสนปูถมัภกแหงผนืแผนดนิ
ไทย
         3. ยุทธศาสตร “เขาใจ เขาถึง 
พัฒนา” 
 เมื่อป พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราช
ทานยุทธศาสตร “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 
เปนหลักในการแกไขปญหาความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต เสมือนเปนการ
ตกผลกึแนวพระราชดาํรทิัง้หมดทีผ่านคาํสัน้ ๆ 

        5. การสงเสริมการศึกษาของ
มุสลิมไทย
         สมัยกอน เยาวชนมุสลิมไทย โดย
เฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต จะมีการ
ศึกษาภาคสามัญอยางสูงเพียงชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4 ซึ่งเปนภาคบังคับเทานั้น แลว
เขาเรียนภาคศาสนา เนื่องจากผูปกครอง
เกรงวาบุตรหลานจะไมรูหลักศาสนา และ
ไมสามารถปฎิบัติศาสนกิจได ดวยเหตุนี้ 
ชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตสวน
ใหญ จงึถนดัแตภาษามลายทูองถ่ิน (ญาวี) 
ไมสามารถเขียน อานและใชภาษาไทยใน
การติดตอสื่อสารกับเจาหนาที่ของรัฐได 
พระองคทรงหวงใยเรือ่งการศึกษาของพีน่อง
ในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนอยางมาก 
จึงมีพระราชกระแสรับสั่งใหกระทรวง
ศกึษาธกิารหาทางสงเสรมิและปรบัปรงุการ
เรียนการสอนใหเปนระบบข้ึน โรงเรียน
ปอเนาะตาง ๆ ก็เริ่มมีการปรับปรุงและ
ไดรับการพัฒนาเปนลําดับ ตราบจนถึงทุก
วันนี้
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            การอพยพล ี ้ ภ ั ยของท  าน
นบีมูฮัมหมัด (ศ็อลฯ)เปนจุดเปลี ่ยนที่
สำคัญมากในประวัติศาสตรการเผยแผ
อิสลาม การอพยพของทานศาสดาเปน
สถานีสงท่ีนำไปสูการเปล่ียนแปลงท่ีย่ิงใหญ
ในสถานะของมวลมุสลิม โดยมีการผนึก
กำลังกันอยางเขมแข็ง และไดกอตั้งรัฐ
อิสลามข้ึนยืนอยูบนหลักการของอัลกุรอาน 
และซุนนะฮ และในโอกาสสำคัญน้ี ประวัติ-
ศาสตรอิสลามจึงถือเอาวันของการอพยพ
ล้ีภัยน้ีเปนปศักราชอิสลามท่ีเรียกวาฮิจเราะฮ
ศักราช
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ข้ันตอนการอพยพของทานนบี

ข้ันตอนการวางแผน

ข้ันตอนการเตรียมการ

และทานไดมอบหมายใหสตรีนางหนึ่งคือ
อัสมาอ บุตรี ของอะบูบักร (ร.ด.) ทำหนาท่ี
จัดเตรียมเสบียงและน้ำ
ข้ันตอนการดำเนินงาน

ข้ันตอนการจัดองคกร

 
           การอพยพของทานนบี (ศ็อลฯ)
จากมักกะฮ อัลมุกัรรอมะฮ ไปยัง มะดีนะฮ 
อัลมุเนาวะเราะฮ ไดผานหลายขั้นตอน
ดังน้ี

            ขณะที่ทานนบี (ศ็อลฯ)ทราบ
วาอัลลอฮ ไดอนุมัติใหทานอพยพ ภายหลัง
จากญิบรีลไดแจงใหทานทราบแลว  ทาน
ไดเร่ิมวางแผนอยางแยบยล เพ่ือไมใหเผา
กุรอยช รูขาวการอพยพของทาน ทานได
ออกจากบานของทานในตอนบาย มุงหนา
ไปท่ีบานของอะบูบักร อัศศิดดีก(ร.ด.) เม่ือ
มาถึงบาน ทานนบี(ศ็อลฯ) ไดบอกใหเขา
ทราบวาทานกำลังจะอพยพออกจากนคร
มักกะฮและบอกวาเขาจะเปนเพื่อนของ
ทานในการอพยพครั้งนี้ อะบูบักร ไมอาจ

          ควบคุมตนเองไดด วยความ
ปติยินดีที่ไดทราบขาวนี้  เขารองไหอยาง
สุดซ้ึงหลังจากน้ันในคืนท่ีทานนบีมุฮำหมัด
(ศ็อลฯ) จะอพยพ ทานไดสั่งใหญาติผูพี่
ผูนองของทานคือ อาลี มานอนบนเตียง
แทนทาน เพื่อทำใหพวกมุชริกีนกุรอยช 
เขาใจวาทานยังคงอยูในบาน. 

           ในขั ้นตอนนี้ทานนบี (ศ็อลฯ) 
และอะบูบักร อัศศิดดีก ไดเตรียมการเพ่ือ
เดินทางอพยพ อะบูบักรไดจัดเตรียม
พาหนะไวสองตัว และนำเงินติดตัวไปอีก
หาพันดีนาร ซึ่งเปนเงินทั้งหมดที่เขามีอยู

            ทานนบี (ศ็อลฯ) ไดออกเดิน
ทางพรอมดวยอะบูบักร จากบานของ
อะบูบักร หลังจากน้ันคนท้ังสองไดมุงหนา

            ทานนบี (ศ็อลฯ) ไดออกเดิน
ทางพรอมดวยอะบูบักร จากบานของ
อะบูบักร หลังจากน้ันคนท้ังสองไดมุงหนา

ไหวของพวกกุรอยชใหทานนบีทราบกอน
แสงอรุณข้ึน
           ท านได มอบหมายให   ทาส
ของอะบูบักร ดูแลฝูงแพะเพื่อใชกลีบเทา
แพะกลบเกล่ือนรองรอยเทา เพ่ือไมใหพวก
มุชริกีนตามรอยไดวาทานรอซูลุลเลาะฮ 
(ศ็อลฯ) หลบซอนท่ีไหน 
 

            ในขั้นตอนนี้ทานนบี (ศ็อลฯ) 
ไดดำเนินการจัดองคกรในการเดินทาง
อพยพ โดยไดแบงหนาท่ีใหหลายคนหลาย
สถานะปฏิบัติ  
           ทานได ว าจ างคนนำทางคน
หนึ่งชื่อ อับดุลลอห บิน อุรอยกิต ซึ่งเปน
คนตางศาสนิก เพ่ือทำหนาท่ีในการนำทาง
           ท านได แต  งต ั ้ ง เยาวชนคน
หน่ึงคือ อับดุลลอฮ บิน อะบูบักร(ร.ด.) ให
ทำหนาท่ีการขาวดวยการติดตามขาวการ
เคล่ือนไหวของพวกมุชริกีนในนครมักกะฮ
และรายงานขาวใหทานนบี(ศ็อลฯ)ทราบ
           เขาจะออกไปหาขาวในช วง
หัวค่ำ และกลับมารายงานขาวการเคล่ือน

            ในขั้นตอนนี้ทานนบี (ศ็อลฯ) 
ไดดำเนินการจัดองคกรในการเดินทาง
อพยพ โดยไดแบงหนาท่ีใหหลายคนหลาย
สถานะปฏิบัติ  
           ทานได ว าจ างคนนำทางคน
หนึ่งชื่อ อับดุลลอห บิน อุรอยกิต ซึ่งเปน
คนตางศาสนิก เพ่ือทำหนาท่ีในการนำทาง
           ท านได แต  งต ั ้ ง เยาวชนคน
หน่ึงคือ อับดุลลอฮ บิน อะบูบักร(ร.ด.) ให
ทำหนาท่ีการขาวดวยการติดตามขาวการ
เคล่ือนไหวของพวกมุชริกีนในนครมักกะฮ
และรายงานขาวใหทานนบี(ศ็อลฯ)ทราบ
           เขาจะออกไปหาขาวในช วง
หัวค่ำ และกลับมารายงานขาวการเคล่ือน

ลงทางใตไปทางทิศยะมัน ซ่ึงไมใชเสนทาง
ปกติ พวกเขาเดินทางโดยใชเสนทางริม
ชายฝงทะเลแดง จนมาถึงถ้ำที่ภูเขาเซาร 
ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีพวกเขาตกลงกันวาจะพัก
อยู ที ่นั ่นสามวัน หลังจากครบกำหนด 
อับดุลลอฮ บิน อุรอยกิต จึงไดนำอูฐสองตัว
มาใหแกคนท้ังสอง เพ่ือเร่ิมตนเดินทางไป
ยังจุดหมายปลายทางตอไป  ท้ังสองไดเดิน
ทางไปถึงตำบลกุบาอ ในวันท่ีสิบสองเดือน 
รอบีอุลเอาว้ัล ทานนบี(ศ็อลฯ) ไดพำนักอยู
ท่ีกุบาอ เปนเวลาสิบส่ีวัน และทานไดสราง
มัสยิดกุบาอข้ึนในชวงเวลาน้ัน หลังจากน้ัน
ไดออกเดินทางไปจนเขาสูนครมะดีนะฮ
อัลมุเนาวะเราะฮ.
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          เด็กชายคนหนึ่งเกิดขึ้นในครอบ
ครัวของผูทรงคุณวุฒิในสาขาอิสลามศึกษา
ในบริบทของสถาบัน“ปอเนาะ” ท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราชคุณตาซ่ึงเปนโตะครูไดต้ัง
ชื่อใหหลานตามชื่อของนักการเมืองใน
ทองถิ่นนั้นซึ่งเปนนักตอสูเพื่อความเปน
ธรรมของสังคมคือ “นายสุรินทร มาศดิตถ” 
หลานจึงมีช่ือ “สุรินทร” ควบคูกับช่ือภาษา
อาหรับคือ “อับดุลฮาลีม” และคุณตาซ่ึงเปน
“นักธรรม”ก็ปรารถนาที่จะใหหลานชาย
คนน้ี ไดศึกษาองคความรูของโลกปจจุบัน
ท่ีพัฒนาเปล่ียนแปลงอยางไมหยุดย้ังควบคู
กับการปลูกฝงจิตวิญญาณของอิสลาม นอก
จากนี้ยังไดสงเสริมใหหลานไดรูจักใชชีวิต
อยูรวมกับคนในสังคมท่ีมีความตางในดาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนาเพื่อ
จะไดเตรียมตัวออกสู สังคมวงกวางใน
อนาคตขางหนาตอไป
          เด็กชายท่ีพักอาศัยกินอยูหลับนอน
ใน “ปอเนาะ” มีวิถีแหงอิสลามเปนบริบท
ของชีวิตแตออกจากปอเนาะทุกเชาตรูโดย
เดินเทาบาง ปนจักรยานบางเขาสูตัวเมือง
เพื่อแสวงหาความรูแหงวิชาสูโลกกวาง 
ท้ังวิชาสามัญและภาษาท่ีคนสวนใหญของ 
โลกเขาใชในการสื่อสารคือภาษาอังกฤษ
ทำใหปฐมภูมิมีพื้นฐานขององคความรูใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนตนทุนสำคัญ
          ในชวงกำลังเรียนระดับมัธยม
ศึกษามีโอกาสไดรับทุน A.F.S. ไปศึกษา
และใชชีวิตอยูในประเทศสหรัฐเปนเวลา 
1 ป เวลานั ้นไดมีโอกาสสัมผัสและได
ประสบการณตรงจากสังคมที่มีความตาง
ไปจากชีวิตในร้ัวปอเนาะแบบคนละข้ัวโลก
วิถีศาสนาที่ตนหวงแหนกับประสบการณ
ชีวิตในสังคมใหมไดอยางเหมาะสม

          ตอมาป 2529 ถูกกระแสการเมือง
ดูดออกมาจากรั้วธรรมศาสตรใหหวนกลับ
บานไปลงสมัครส.ส.ท่ีนครศรีธรรมราชเขต
ซึ่งมีส.ส. ได 3 คน ครั้งนั้นในจังหวัดดัง
กลาวมีส.ส. ได 9 คน ประชาชนชาวนคร
ศรีธรรมราชเลือก ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ
เปนส.ส.ดวยคะแนนเปนที่ 1 ของจังหวัด
เบื้องหลังของความสำเร็จคืออะไร ?
           ดร.สุรินทร เคยเปดใจกับผมวา
ทานตองการเปนผูแทนของคนทุกกลุมทุก
วัฒนธรรมทุกศาสนาโดยทานเปนมุสลิม
และสื่อสารตรงไปตรงมากับประชาชน
มิใชเพียงตองการเปนส.ส. ของชาวมุสลิม

          เขาเดินทางกลับมาเรียนตอใน
สถานศึกษาเดิมจนจบระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หลังจากนั้นเสนทางชีวิตการ
ศึกษาไดเดินหนาสูประตูมหาวิทยาลัยใน
เมืองหลวง “ธรรมศาสตร” คือ สถาบัน
อุดมศึกษาท่ีเปดโอกาสใหเด็กปอเนาะจาก
ปกษใตไดเปน “ลูกโดม” สมความประสงค
แตพระผูเปนเจาไดทรงลิขิตใหเขาตองออก
เดินทางจากบานเกิดเมืองนอนไปสหรัฐ
อีกครั้งดวยการไดรับทุนการศึกษาของ
มูลนิธิการกุศลของมหาเศรษฐีชาวอเมริกัน
ไดมีโอกาสไปศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ของโลกคือ “ฮาเวิรด” ท้ังระดับปริญญาตรี
ปริญญาโทและปริญญาเอก หลังจากนั้น
เขาไดเดินทางกลับประเทศไทยใหสังคม
การศึกษาของไทย อาแขนรับ ดร.สุรินทร
พิศสุวรรณ ดวยความภาคภูมิใจเปนอยาง
ย่ิง ไดรับเชิญใหเขามาเปนอาจารยในคณะ
รัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนนักวิชาการที่ลูกศิษยลูกหารักและ
ศรัทธาในความรูความสามารถและแนวคิด
อยูในระดับ “ดาว” ของธรรมศาสตร
        

สมยั เจรญิชาง
กรรมการอิสลาม

ประจาํกรงุเทพมหานคร

อยางเดียว ชาวนครศรีธรรมราชทุกกลุม
เขาใจจึงมอบความไววางใจใหทานและ
เลือกทาน เพราะพวกเขาคำนึงและยอม
รับวาทานจะดูแลปกปองผลประโยชนและ
ความเปนธรรมใหกับประชาชนคนในชาติ
ทุกฝายทุกกลุมไดดีกวาดวยกับความรูวิสัย
ทัศนประสบการณและอุดมการณอุดมธรรม
ที่ไดสะสมมาตั้งแตเยาววัย
          ทานเคยกลาววา “สัดสวนประชากร
ไมใชเปนปญหาท่ีเราจะประสบความสำเร็จ”
แตอยู ที ่ศักยภาพความตั้งใจจริงความ
มุงมั่นและความเมตตาของพระผูเปนเจา
ที่จะประทานพรใหสำคัญ เพราะนครศรี
ธรรมราชในเขตเลือกต้ังผมมีพ่ีมีพ่ีนองชาว
มุสลิมประมาณ 15 เปอรเซ็นต “แตคนที่
ประชาชนเขามอบคะแนนความไววางใจ
ใหมากที่สุดในการเลือกตั้งคือ ผมสุรินทร
เปนมุสลิมครับ”

ราํลกึ ดร.สริุนทร พศิสวุรรณ
จิตวญิญาณแหงกระแสคดิ-กระแสธรรม

(ตอนที ่1)
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สุชาติ  สุวรรณดี
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 เปนที่นายินดีที่ประเทศไทยมีคน
รุนใหมมาเปนกําลังในการชวยพัฒนาบาน
เมอืงเพิม่ข้ึนในความนายนิดีนี ้ ทานรูไหมวา
ในปหนึง่ ๆ มีบณัฑติจบการศึกษาออกมามาก
กวาสองแสนคน  แตจะมคีนไดงานทาํทนัที
ประมาณหาหมื่นคน  นั่นเทากับวาทุกสี่คน
จะมีคนตองรองานถึงสามคน  ถาเราเปน
บณัฑติจบใหม  เราอยากใหตัวของเราเองเปน
หนึง่ทีไ่ดงานหรืออยูในสามคนทีต่องรองาน  
เราจะทําอะไรตอนเรียน  แลวถึงไดงานเร็ว
ตอนเรียนจบ  ยิ่งคิดเรื่องอาชีพเร็วเทาไหร
ก็ยิ่งดี  เพราะแคทํากิจกรรมหรือเขาสังคม
อาจจะยังไมเพียงพอตอการหางานทํา

 จากการบอกเลาของรุนพี่  หรือจากอาจารยแนะแนว  สวนใหญจะ
แนะนาํวาเราตองหาหอพกัอยางไร  ใชเงนิอยางไร  ทาํอาหารอะไรเวลาไปอยู
หอพัก หางานนอกเวลาเรียน (พารทไทม)  อยางไร  แตไมคอยมีใครบอกให
นักศึกษานึกถึงส่ิงที่เราจะทําหลังจากเรียนจบ  คําแนะนํานี้นักศึกษาอาจจะ
ไดยนิมาแลวเปนรอย ๆ คร้ัง  แตนกัศึกษาไมไดคิดถึงมนัอยางจริงจัง  นกัศึกษา
สวนใหญมกัจะมองขามไป  เพราะใหความสําคัญกบัส่ิงทีอ่ยูตรงหนาอยางเชน  
การเรียน  การสอบ  การทํากิจกรรม  งานเล้ียง  จนเวลาลวงเลยไปถึงป 4 
ถึงเริม่ปวดหัววาจะฝกงานทีไ่หนดี  พอถึงตอนน้ันกไ็ดแตตะวักกลั (ฝากความ
หวังไวกบัพระผูเปนเจา)  การทาํกจิกรรมชมรมเยอะ ๆ จะดีกบัการเขียนประวัติ 
(Resume) ของนักศึกษาจริงหรือไม
 นักศึกษาหลายคนคิดเขาขางตัวเองวา  ชีวิตจะตองโรยไปดวยกลีบ
กหุลาบ  ส่ิงทีเ่ราจะตองทาํกแ็คการเขียน Resume ใหดูดีทีสุ่ด  ระบกุจิกรรม
ที่เคยทําทั้งหมดลงไป  แตนั่นเปนความคิดที่ถูกบางสวน  นายจางไมไดใสใจ
มากหรอกวา  นักศึกษาไดรับรางวัลการออกแบบโลโก  หรือเขารวมประชุม
กจิกรรมกีพ่นัคร้ัง  ส่ิงทีน่ายจางสนใจคือ ประสบการณการทาํงาน  หรือการ
ผานวิชาการฝกงานมาแลว  แลวถามวามันจะสรางความไดเปรียบไดยังไงใน
เมือ่ทุกคนกเ็คยฝกงาน  ขอบอกวาตางมากเลย  เพราะวาการฝกงานกเ็หมือน
การทีเ่ราไดมโีอกาสแสดงฝมอืการทาํงานใหรุนพีไ่ดเห็นกบัตาของเขาเอง  วา
ใครทาํงานไดดแีคไหน  ใครเกง  ใครขยนั  ใครอดทน  ใครสูงาน  พี ่ๆ เขาดูออก  

ä´Œ§Ò¹·íÒ
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 การสรางเครือขาย  ที่เราเรียกกันวา 
สายสัมพนัธ  สิง่นีก้ส็าํคญั  มนัเกดิข้ึนไดจากการ
สรางและสะสม  ซ่ึงมีอยูสองวิธี คือ  คุณสราง
ข้ึนมาดวยตัวเอง  เชนการขอเขาไปฝกงาน  นกั
ศึกษาก็จะไดพาตวัเองไปพบเจอกบัพี ่ๆ ในบรษิทั
นั้น ๆ ซึ่งถือเปนประตูบานแรกสุดที่จะทําให
นกัศึกษาไดรูจักคนมากข้ึน  วิธีท่ีสองกคื็อเมือ่
นักศึกษาเขาไปฝกงานหรือทํางานที่ไหนสัก
แหง  นักศึกษาก็ตองพบเจอกับคนนอก
บริษัทที่อยูในสายธุรกิจในวงการเดียวกัน
ดวยแนนอน  อาจจะมาจากการที่พี่ ๆ 
เขาใหนักศึกษาชวยติดตอประสานงาน
กบัคนนอกบริษัท  หรือ
การที่คนภายนอกเขา
มาติดตอทาํงานรวมกบั
บริษัททีน่กัศึกษาฝกงาน
อยู  ถานักศึกษาฉลาด
พอทีจ่ะทาํความรูจักเก็บ
เกี่ยวและสะสมคนรูจัก
ไปเรื่อย  นักศึกษาก็จะมี
พี ่ๆ ทีส่ามารถพูดคุยปรึกษา
เร่ืองการทํางานไดมากข้ึน ยิ่ง
นักศึกษารูจักคนมากเทาไหร  
โอกาสในการมงีานทํากม็ากข้ึนเทา
นั้น  ถาคนในบริษัทที่นักศึกษา
ไปฝกงานเขาไมถูกใจนักศึกษา  
นักศึกษาก็อาจจะมีคนอื่นนอก
บริษัททีเ่ขาสนใจในตวันกัศกึษา
กไ็ด  การรูจักคนมาก ๆ ยงัไงก็
ไดเปรียบ 
 ดังนั้น  นักศึกษาตอง
รีบหาประสบการณการทํางานไว
ตั้งแตตอนเรียน  วางแผนตั้ง
แตเริ่มเขาป 1  เลยวาอยาก
ทาํอะไร  แลวใชเวลาชวงปด
ภาคเรียนไปฝกงานในทีต่าง ๆ  
เทาที่จะทําได  เพื่อใหรูวา
งานแบบไหนที่เราชอบ  

 การฝกงานตาง ๆ หรือการทํางานใน
ชวงปดภาคเรียน  นอกจากจะชวยใหนกัศึกษา
ไดสัมผัสการทาํงานจริง  รูวานกัศึกษาชอบหรือ
ไมชอบอะไร  ไดเครือขายคนในวงการ  ยงัชวย
ใหนกัศึกษามีประสบการณมากรอกใน Resume 
ทําใหนักศึกษาเหนือกวาคนอื่น ๆ ที่จบมาในป
เดียวกนั  ส่ิงนีเ้ปนส่ิงทีอ่ยากจะแนะนาํใหนอง ๆ 
ทีเ่พิง่เขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยทกุคน จะไดไม
ตองมานั่งเสียดายทีหลัง

มนีกัศึกษารุนพีห่ลายคนพบวาการไปฝกงาน
แคตอนป 4 นัน้ไมเพยีงพอ  เพราะไปเจองาน
ที่ไมชอบ  แตก็ทําอะไรไมได  แตก็ไมใชวา
จะไดเจองานที่ชอบ  แลวนักศึกษาจะปลอย
ใหชีวิตเราเปนไปอยางนัน้หรือ  หรอืจะเลอืก
ทางเดินของชีวิตดวยตัวนักศึกษาเอง
  

“

“



           สวัสดีครับหองแพทยฉบับนี ้
ถือเปนฉบับบปฐมฤกษในป 2561 เลยครับ  
พรอมกับทีมคณะกรรมการอิสลามประจำ
กรุงเทพมหานครชุดใหม ซึ่งมีผูไดรับการ
คัดเลือกมาท้ังเกาและใหมรวม 30 คน ซ่ึง
ในคร้ังน้ีผมเองก็ไดรับการคัดเลือกจากทาน
อิหมามจากมัสยิดในกรุงเทพมหานครจำนวน 
183 มัสยิด ใหเขาทำงานอันทรงเกียรตินี้ 
เนื้อหาสำคัญของหองแพทยฉบับนี้ผมขอ
เสนอขอมูลขาวสารเก่ียวกับโรคไขเลือดออก
ครับ เน่ืองจากโรคน้ีกำลังระบาดอยางหนัก
ท้ังในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด สำหรับ
กรุงเทพมหานครเขตหนองจอกเปนเขตหน่ึง
ท่ีมีผูปวยมากท่ีสุด ผมจึงอยากใหความรูกับ
ผูอานเบ้ืองตนกับโรคไขเลือดออกวามันคือ
โรคอะไร อันตรายอยางไร
           โรคไขเลือดออกเปนโรคจาก
การเช้ือไวรัสเด็งก่ี (Dengue) โดยมีพาหะ
เปนยุงลายตัวเมีย โรคไขเลือดออกเปน
โรคที่นากลัวสำหรับหลายคน เพราะมี
ความอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได แตความ
จริงแลวโรคน้ีจะไมมีอันตรายถึงตายหากรูต้ังแต
เน่ินๆ และไดรับการรักษาทัน ฉะน้ันจึงตอง
สังเกตอาการเริ่มแรกใหได เพื่อแยกแยะ
ความแตกตางของไขหวัดใหญกับไขเลือดออก
           เชื้อเด็งกี่มีอยู 4 สายพันธุ ไดแก 
เด็งกี-1, เด็งกี-2, เด็งกี-3 และเด็งกี-4 ใคร
ท่ีไดรับเช้ือไวรัสไมวาจะสายพันธุใดก็สามารถ
เปนโรคไขเลือดออกไดทั ้งนั ้น ซึ่งมีโรค
ไขเลือดออกเปนการติดเช้ือแบบรุนแรงท่ีสุด 
หากรางกายติดเช้ือจากสายพันธุใดรางกาย
จะสรางภูมิตานทานสายพันธุน้ัน แปลวาเรา
จะไมติดเช้ือจากสายพันธุน้ันไปตลอดชีวิต 
แตจะมีโอกาสติดเช้ือจากสายพันธุอ่ืนได
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ยุงลาย คือ พาหะนำ

โรคไขเลือดออก

          อาการของผูปวยโรคไขเลือดออกมีความรุนแรงตางกัน แตอาการที่
เดนชัดคือ มีไขคลายคนไขที่มีอาการไขหวัดทั่วไปคือเปนไขตัวรอน ปวดศีรษะ 
คล่ืนไส อาเจียน บางรายมีอาการความดันโลหิตต่ำ ออนเพลีย ปวดเม่ือยกลามเน้ือ 
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

ÍÒ¡ÒÃ¢Í§âÃ¤ä¢ŒàÅ×Í´ÍÍ¡

¡ÅØ‹ÁàÊÕèÂ§âÃ¤ä¢ŒàÅ×Í´ÍÍ¡
     
          กลุมเสี่ยงของโรคไขเลือดออก ไดแก เด็กเล็ก ผู สูงอายุ ผู ที่อวนมาก 
ผูปวยที่เบื่ออาหาร ผูปวยติดเตียง ผูปวยที่ขยับรางกายนอย  รวมไปถึงผูปวยที่มี 
โรคประจําตัว เชน โรคหวัใจ โรคตับ โรคไต เปนตน โดยเราสามารถปองกันการเกดิ
โรคและชวยทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายไดงาย ๆ เชน กําจัดแหลงนํ้าขัง
ในภาชนะ เทนํา้ในจานรองกระถางตนไม เทนํา้ในแจกนัทิง้ ปดฝาโองนํา้ กําจดัขยะ
มูลฝอย ใสทรายเคมีเพื่อกําจัดลูกนํ้า หรือเลี้ยงปลาเพื่อกินลูกนํ้ายุงลาย

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�ä¢ŒàÅ×Í´ÍÍ¡ã¹»ÃÐà·Èä·Â

ป 2661

จํานวนผูปวยสะสม 

ณ วันที่ 11กันยายน 2561 

(สัปดาหที่35)

จํานวนผูปวย

54,808  ราย

จํานวนผูปวยตาย 

69 ราย

อัตราปวย

ตอแสนประชากร

 83.26 ราย

อัตราตาย

ตอแสนประชากร

0.10 ราย

อัคราปวยตาย

(รอยละ)

0.13 ราย

นายแพทยชาติชาย วงษอารี

รองผูอำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์
กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
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 ไขเลือดออกถึงตาย ไมเลือกยากดีมีจน
“ยุงลาย” คือ พาหะนำ “โรคไขเลือดออก”
          ในประเทศไทยมีย ุงลายมาก
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 มือวิชาการโรคติดเชื ้อเด็งกี
และโรคไขเลือดออกเด็งกี ดานการแพทย
และสาธารณสุข จัดทำโดย สำนักโรคติดตอ
นำโดยแมลงกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข 2558 ระบุวา ยุงลายบานใกล
ชิดกับคนมากกวายุงลายสวน ยุงที่มีเชื้อ
หากมีพฤติกรรมออกหากิน...กินเลือดสัมพันธ
สอดคลองกับกิจกรรมของคนก็เสี่ยงสูง
          โดยทั ่วไปยุงลายออกหากิน
กลางวัน แตถากินเลือดไมอ่ิมหรือไมไดกิน
ก็อาจออกหากินในเวลาพลบค่ำหรือ
กลางคืนได หากในหองหรือบริเวณนั้น 
มีแสงสวางเพียงพอ
          ช วงเวลาท ี ่พบได มากท ี ่ส ุด
มี 2 ชวง...“เชา” กับ “บายถึงเย็น” บาง
รายงานก็วาชวงเวลาที่ยุงลายออกหากิน
มากท่ีสุดคือ 09.00-11.00 น. และ 13.00-
14.30 น. บางรายงานก็วา 06.00-07.00 น. 
และ 17.00-18.00 น. ท้ังน้ีข้ึนกับวาทำการ
ศึกษาในฤดูกาลใด
          การศึกษาการกัดของยุงลาย
บานท่ีกรุงเทพฯ พบวา จะกัดในเวลากลางวัน 
ชวงที่กัดมากคือ 09.00-10.00 น. และ 
16.00-17.00 น. นอกจากน้ีผลการศึกษา
พฤติกรรมการกัดของยุงลายสวนก็อยูใน
ชวงเวลาใกลเคียงกัน
 

ท่ีเกาะพักตามขางฝาบาน สวนยุงลายสวน
เกาะพักตามพุมไมเตี้ย ตนหญา ที่ซึ่งไมมี
แดด ...มีความชื้น
          หัวใจสำคัญของการปองกัน 
ควบคุมยุงพาหะนำโรค คือ มาตรการปองกัน
คนไขและคนปกติไมใหถูกยุงกัด กำจัดยุง
และลูกน้ำ...ลดแหลงไมใหยุงสามารถ
แพรพันธุเพิ่มความหนาแนนได
          ในร ัศม ี ไม  เก ิน 500 เมตร  
แหลงหากินเลือดของยุงลาย...ตองไมให
มีน้ำขังในภาชนะ เศษวัสดุ เศษขยะ ฯลฯ 
เพ่ือตัดวงจรชีวิต ลดแหลงเพาะพันธุควบคุม
ลูกน้ำยุง
          ย้ำวา...ตองทำทุกระยะทั้งกอน
ระบาด ระหวางระบาด และหลังระบาด...
หากมีขอจำกัดก็ตองควบคุมตัวยุง
 

         สอง...เก็บขยะ เศษภาชนะ
ไมใหเปนแหลงเพาะพันธุยุง 
         และสาม...เก ็บน ้ำภาชนะ
ใสน้ำตองปดฝาใหมิดชิด ปองกันไมให
ยุงลายวางไข
          ยิ่งอยูในชวง “ฤดูฝน” มีฝนตก
หนัก น้ำทวมขัง อาจมีแหลงเพาะพันธุ
ลูกน้ำยุงลายก็ย่ิงมีความเส่ียงมาก ขอสังเกต
สำคัญหากตัวเองหรือคนในครอบครัวมี
อาการไขสูงเฉียบพลันและไขนานเกินกวา 
2 วัน ออนเพลีย...ปวดเม่ือย...หนาตาแดง...

           ขอแนะนำจากกรมควบคุม
โรค โดยเฉพาะกลุมวัยรุน ผูใหญ ผูสูงอายุ
และผูมีโรคประจำตัว เชน โรคอวน เบา
หวาน ความดันโลหิตสูง ปองกันตัวเอง
ไมใหยุงกัด โดยยึดหลัก “3 เก็บ ปองกัน
3 โรค”
          หนึ ่ง. . .เก ็บบานใหสะอาด 
ไมใหมีมุมอับทึบเปนที่เกาะพักของยุง

เลอืดคนเปนอาหาร ถากดัดดูเลือด ผูปวย
ในระยะไขสูงจะเปนระยะที่มีไวรัสอยูใน
กระแสเลือด 
          เชื้อไวรัสจะเขาไปอยูในเซลล
ผนังกระเพาะ...เพิ่มจํานวนมากขึ้นแลว
เดินทางออกมาสูตอมนํ้าลาย พรอมเขาสู
คนที่ถูกกัดครั้งตอไป
          เชื้อมีระยะฟกตัวในยุง 8-10 
วนั...เมือ่ยงุตวันีไ้ปกดัคนอืน่ เช้ือเขาสูรางกาย
คนท่ีถูกกัดจะมีระยะฟกตัว 5-8 วัน...สั้น
ท่ีสุด 3 วนั หรอืนานท่ีสดุอาจใชถงึ 15 วนั 
ก็จะทําใหเกิดอาการของโรคได
          นาสนใจดวยวา ยุงที่ มีเ ช้ือมี
อายุแพรเชื้อไดนาน 30-45 วัน...การแพร
เชือ้จะเปนลกูโซถามยีงุและคนทีมี่เชือ้ไวรสั
เด็งกีอยูในชุมชนที่มีคนหนาแนน
 “ยุงลาย” มีขนาดคอนขางเล็ก 
สีขาวสลับดํา แหลงเพาะพันธุอยูในภาชนะ
ทีม่น้ํีาขังเกิน 7 วัน นํา้ใส...นิง่ ชกุชุมหนาฝน 
ไขที่ติดผิวภาชนะทนตอความแหงแลงได
นานเปนป เมื่อมีความชื้น...อุณหภูมิที่
เหมาะสมก็จะฟกเปนตัวไดใน 9-12 วัน 
ปญหากค็อืเม่ือยงุวางไขมเีชือ้ไวรสัไขเลือด
ออกกส็ามารถถายทอดผานทางไขยงุสูรุน
ตอไปไดเชนกัน
 สุดทาย...การจําแนกกลุมอาการโรค 
เปนเร่ืองสาํคญั เพราะการติดเช้ือสวนมาก
รอยละ 80-90 จะไมมีอาการ โดยเฉพาะ
ในเด็กเล็ก เมื่อติดเชื้อ ครั้งแรกมักจะไมมี
อาการหรือมีอาการไมรุนแรง
 กระนัน้กอ็ยาชะลาใจ โดยเฉพาะ
ถามีอาการไข 2-3 วัน บางครั้งอาจมีผื่น
ทีม่อีาการคลายกบัโรคทีเ่กิดจากไวรสัอ่ืนๆ
 กรณีเด็กโต ผูใหญ...อาจมีเพียง
อาการไขรวมกับปวดหัว เมื่อยตัว หรือไข
สูงกะทันหนั ปวดหวั ปวดรอบกระบอกตา 
ปวดกลามเนื้อ ปวดกระดูกและมีผื่น บาง
รายอาจมีจุดเลือดออกที่ผิวหนัง
 ขอใหพวกเราชวยกันระมัดระวัง
ปองกนัอยาใหถกูยงุกดั และชวงกนัตดัวงจร
ชวีติของยงุทกุชนดิไมใหแพรพนัธ จนกลาย
มาเปนพาหะไขเลือดออกก็จะลดนอยลง
ไปเอง  ขอใหทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณนะครับ

หรือมีผื่นขึ้นใตผิวหนังตามแขนขา ขอพับ 
ตองรีบไปพบแพทยเพื่อรับการวินิจฉัย
           หากเขามารับการวินิจฉัยชา...
อาจเปนเหตุสําคัญทําใหมีโรคแทรกซอน 
รักษายากขึ้น และเปนปจจัยที่ทําใหเสีย
ชีวิตได 
          “ยุงลาย”...ทั้ง “ยุงลายบาน” 
และ “ยุงลายสวน” เปนพาหะนําโรค ได
ทั้งน้ัน ยุงตัวเมียท่ีกัดเวลากลางวันจะดูด

ชุกชุมมากในฤดูฝน...หลังฝนตกชุกเพราะ
อุณหภูมิ ความช้ืนเหมาะแกการแพรพันธุ
          ในบานเรือนพบดวยวายุงเพศ
เมียรอยละ 90 ชอบเกาะพักตามสิ่งหอย
แขวนตางๆในบาน มีเพียงรอยละ 10 เทาน้ัน

           ขอมูลอื่นที่อาจจะมีประโยชน
ในการปองกัน ยุงลายไมชอบแสงแดดและ
ลมแรง จึงออกหากินไมไกลจากแหลงเพาะ
พันธุ  มักบินไปครั้งละไมเกิน 50 เมตร 



            “มัสยิดจักรพงษ” เปนมัสยิด
แหงแรกในเขตพระบรมมหาราชวัง บริเวณ
รอบเขตพระนครตามพระราชประสงคของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช (รัชกาลที่ 1) เมื่อเริ่มลงหลักปก
ฐานของชุมชนมุสลิมแหงนี้ นับวาเปน
ชุมชนแขกตานีของตนกรุงรัตนโกสินทร
มีเพียงบาแลสำหรับการรวมกันประกอบ
ศาสนกิจประจำวันและตอมาไดกอสราง
เปนมัสยิดและถูกเรียกขานวา “สุเหราวัด
ตองปุ” ซึ่งตั้งอยูใกลวัดตองปุ (ตอมาได
เปล่ียนช่ือเปน “ วัดชนะสงคราม ”) ภาย
หลังเมื่อมีถนนจักรพงษตัดผานดานหนา
มัสยิดแหงน้ีจึงถูกเปล่ียนช่ือใหมวา “มัสยิด
จักรพงษ ” จวบจนทุกวันนี้ 

ที่จะรักษาอัตลักษณของชาวมุสลิมเชื้อ
สายมาลายู โดยพัฒนาปรับปรุงใหมัสยิด
น้ีมีความโดดเดนสวยงามโดยการผสมผสาน
สถาปตยกรรมแบบอาหรับผนวกกับเปอรเซีย
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CHAKRAPONG
M O S Q U E

ปรุงพัฒนาอาคารมัสยิดแหงนี้ใหมีความ
เหมาะสมและสวยงามพรอมที่จะรองรับ
ปวงสัปปุรุษท่ีเพ่ิมข้ึน หลังจากทานอิหมาม
อุมัร อุมารีไดถึงอาย้ัลแลว ก็มีครูบาอาจารย
หลายทานของชุมชนน้ีไดผลัดเปล่ียนหมุน
เวียนกันทำหนาที่ที่สำคัญทางจิตวิญญาณ
เร่ือยมา จนถึงชวงปลายรัชกาลท่ี 2 ตอเน่ือง
ถึงรัชกาลที่ 3 ประมาณป พ.ศ. 2441 ได
รวมกันจัดสรางมัสยิดเปนอาคารคอนกรีต 
โดยมีผูหลักผูใหญไดรวมกันบริจาคที่ดิน
เพ่ิมเติมในบริเวณใกลเคียงมัสยิดฯ โดยยังคง

            จากหลักฐานทางประวัติศาสตร
ของสุเหราวัดทองปุ หรือมัสยิดจักรพงษ
แหงน้ี หลังจากท่ีผานพนรัชสมัยของรัชกาล
ที่ 1 แลวไดมีหลักฐานชัดเจนวา “ ฮัจยี
อุมัร อุมารี ” ทานเปนผูมีความรูความเขา
ในศาสนาอิสลามเปนอยางดี จนไดรับการ
ยอมรับนับถือของพี่นองมุสลิมในชุมชน
แขกตานีแหงนี้ ใหรับหนาที่เปนอิหมาม
ทานแรก ทานไดอุทิศท่ีดินสวนตัวเพ่ือสราง
บาแลในชวงแรกใหมีความเหมาะสมเพียง
พอตอการรวมตัวของพี่นองของชุมชนที่
เพ่ิมมากข้ึน นับเน่ืองจากน้ันเปนตนมาจาก
อาคารบาแลชั้นเดียวก็ไดรับการพัฒนา
ปรับปรุงเร่ือยมา ทานไดจัดใหมีการอบรม
หลักการศาสนาอิสลาม พรอมกับการปรับ
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             อยางไรก็ตามมัสยิดจักรพงษ
แหงน้ียังคงมีความเก่ียวของในฐานะมัสยิด
พี่นองกับมัสยิดในเขตพระนครชั้นในอีก 
2 มัสยิด คือ มัสยิดบานตึกดิน (ถนนราช
ดำเนินกลาง) และตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 3
ลูกหลานคนกลุมนี้ไดขยายถิ่นฐานไปอยู
ท่ีริมคลองมหานาค ซ่ึงก็คือ มัสยิดมหานาค
ในปจจุบัน ซ่ึงผูจัดทำจะนำเร่ืองราวมานำ
เสนอในลำดับตอไป อินชาอัลลอฮ

            ทศวรรษตอทศวรรษที ่ผาน
ไปพรอมกับการรวมมือรวมใจกันของสมาชิก
ในชุมชน ที่จะพัฒนาทั้งทางดานอาคาร
สถานที่และดานจิตวิญญาณเรื่อยมาจน
กระทั่งมาถึงเวลาที่อิหมามทานปจจุบัน 
อิหมามสุธี (ฮัจยีอับดุลฆอนี) ผลทวี ซ่ึงทาน
ไดรับความไววางใจใหทำหนาที่นี้ตอจาก
บิดาของทาน อิหมามสุธรรม(ฮัจยีอิสมาแอล) 
ผลทวี รอฮิมะฮุลลอฮ มาเปนเวลากวา 
30 ปแลว ภายใตการบริหารจัดการของ
อิหมามสุธ ี ผลทวีและคณะกรรมการ
มัสยิดฯก็ไดรับการพัฒนาปรับปรุงในดาน
ตางๆอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะดานการ
จัดการเรียนการสอนดานศาสนาใหแกปวง
สัปปุรุษและเยาวชนมุสลิมซึ่งดำเนินการ
มาอยางตอเน่ือง โดยมีฮัจยีฮาซัน มิตรมานะ 
ในตำหนงคอเต็บและครูสอนศาสนาใน
โรงเรียนอนุกูลอิสลามจวบจนทุกวันนี้
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กอ.กทม.ฝายพัฒนาบุคลากร

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 การพัฒนาศักยภาพผูนำเสนอบทคุตบะฮอยางมีประสิทธิภาพ รุนที่ 1

“

“

           คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครโดย ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี รองประธานกรรมการอิสลาม
ประจำกรุงเทพมหานคร และประธานฝายพัฒนาบุคลากร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผูนำเสนอ
บทคุตบะฮอยางมีประสิทธิภาพ รุนที่ 1 โดยจัด 3 วัน 2 คืน ตั้งแตวันที่ 28 – 30  กันยายน 2561

 สวนหนึ่งของวิทยากรหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผูนำเสนอบทคุตบะฮ
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         เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2561 พิธีเปดโครงการ 
โดย ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี รองประธานกรรมการ
อิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และประธานฝาย
พัฒนาบุคลากร กลาวรายงาน อาจารยสมัย เจริญชาง 
กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เปนประธาน
พิธีและบรรยายพิเศษเร่ือง “เทคนิคและกลยุทธการนำ
เสนอคุตบะฮที่ดี” หลังจากนั้นมีการบรรยายบทฝก
ท่ี 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 อาจารยสุเทพ  เลาะลาเมาะ และอาจารย
มนตรี เลาะวิถี

          ในวันที่ 30 กันยายน 2561
มีการประกวดการนำเสนอคุตบะฮท่ี
มีคุณภาพ โดยใหผูเขาอบรมทุกทานได
นำเสนอบทคุตบะฮ คนละ 2 นาที หลัง
จากนั้น ไดมีการประกาศผลผูที่ไดรับ
รางวัลการนำเสนอบทคุตบะฮ พิธีมอบ
วุฒิบัตรและปดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โดย อาจารยสมัย เจริญชาง พรอมให
ขอคิด “คุตบะฮตองพัฒนาสังคม” 
และถายภาพที่ระลึกรวมกัน ณ ศูนย
ฝกอบรมสถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก กทม.
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           คณะกรรมการอิสลามประจำ
กรุงเทพมหานคร ไดเห็นถึงความสำคัญของ
สตรีเพศท่ีมีตอครอบครัว ชุมชน และมัสยิด 
จึงไดดำเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
กิจการเด็ก สตรีและผูสูงอายุของคณะ
กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
ข้ึน เม่ือวันท่ี 11 เมษายนพ.ศ. 2559 เพ่ือ
ทำหนาที่ดำเนินกิจกรรมสงแสริมและ
สนับสนุนใหมัสยิดในกรุงเทพมหานครจัด
ตั้งคณะอนุกรรมการกิจการเด็ก สตรีและ
ผูสูงอายุประจำมัสยิดเพื่อเปนแนวรวมใน
การพัฒนาศักยภาพสตรีกระตุนใหกลุม
สตรีมีศักยภาพและเปนผูมีจิตอาสาในการ
ทำงานเพื่อสวนรวมมัสยิดและสังคมอยาง
สรางสรรคเปนที่ยอมรับของสังคม
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2 ปที่ผานมาของอนุสตรีฯ

           คณะอนุกรรมการกิจการเด็ก
สตรีและผูสูงอายุของคณะกรรมการอิสลาม
ประจำกรุงเทพมหานครไดดำเนินกิจกรรม
ตาง ๆ  เพ่ือกระตุนเด็กใหเกิดการจัดต้ังคณะ
อนุกรรมการกิจการเด็กสตรีและผูสูงอายุ
ประจำมัสยิดไดสำเร็จถึง 59 มัสยิดท่ัวกรุงเทพ

           2.การอบรมปฐมนิเทศคณะ
อนุกรรมการกิจการเด็ก สตรีและผูสูงอายุ
ประจำมัสยิดจัดขึ้นเพื่อมอบใบแตงตั้ง
ใหแกอนุกรรมการกิจการเด็ก สตรีและผูสูง
อายุประจำมัสยิด จำนวน 59 มัสยิด และ

มหานคร ในป พ.ศ. 2560 ภายใตแผนปฏิบัติ
งานตามแนวคิด “One Masjid One 
Project” หน่ึงมัสยิด 1 โครงการ ซ่ึงแผนการ
ดำเนินงานแบงออกเปน 4 กิจกรรมหลัก
ไดแก
           1. กิจกรรมเตรียมการจัดตั ้ง 
เปนการประชุมชี้แจงแนวคิดใหแกอิหมาม
และคณะกรรมการมัสยิดในกรุงเทพมหานคร 
ในการเปดโอกาสใหสตรีมีสวนรวมในการ

ดำเนินกิจกรรมภายในมัสยิดในรูปแบบคณะ
ทำงาน โดยการจัดตั้ง คณะอนุกรรมการ
กิจการเด็ก สตรีและผูสูงอายุประจำมัสยิด
ขึ้นจำนวนมัสยิดละ 7 – 11 คน

ดร.กัลยาณี  เจริญชาง  นุชมี 

เลขานุการคณะอนุกรรมการกิจการเด็ก  

สตรี และผูสูงอายุ ของคณะกรรมการ

อิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

“

“
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ของประชากรมุสลิม คณะอนุกรรมการ
กิจการเด็กสตรี และผูสูงอายุของคณะ
กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร 
จึงขยายขอบเขตการทำงานใหครอบคลุม
ถึงอีกหน่ึงกลุมชวงวัยคือวัยเด็ก และเปล่ียน
แปลงช่ือเปนคณะอนุกรรมการกิจการเด็ก
สตรีและผูสูงอายุ ของคณะกรรมการอิสลาม
ประจำกรุงเทพมหานคร โดยเริ ่มการ

           3. การจัดสัมมนาผูนำสตรีใน
หัวขอ “บทบาทสตรีดานสังคม” เม่ือวันท่ี  
7-9 กรกฎาคม 2560 ท่ีผานมาจำนวน  3 วัน
2 คืนมีมัสยิดสงผูแทนเขารวมถึง 59 มัสยิด
กวา 170 คนเพ่ือเปดวิสัยทัศนในการทำงาน

           ปจจุบันการขับเคลื่อนในการ
จัดตั้งคณะอนุกรรมการกิจการเด็ก  สตรี 
และผู สูงอายุประจำมัสยิด ไดรับการ
ตอบรับจากมัสยิดท่ังกรุงเทพมหานครแลว 
จำนวน 65 มัสยิด และเสียงตอบรับท่ีมาก
กวาเชิงปริมาณนั่นก็คือ มัสยิดตาง ๆ ที่มี
การจัดต้ังอนุสตรีฯแลว ไดประจักษวา พลัง
ของสตรีสามารถชวยเหลือและรังสรรค
กิจกรรมตาง ๆ ใหเกิดขึ้นในมัสยิดและ
ชุมชนไดอยางงดงาม

            4. การจัดงานวันสตรีมุสลิม
กทม. เพื่อเปนการประเมินผลงานของแต
ละมัสยิดท่ีไดดำเนินการในรอบ 1 ปท่ีผานมา 
ตามแนวคิด“One Masjid One Project”
เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูแนวทางในการสงเสริม
และพัฒนาสตรีและผูสูงอายุ ท้ังดานครอบครัว 
การศึกษา คุณภาพชีวิต และการสงเสริม
อาชีพใหเกิดขึ้นในชุมชน  กอใหเกิดเครือ
ขายการทำงานและสามารถรวมเปนพลัง
อันยิ ่งใหญในการพัฒนาและยกระดับ
 

ชี้แจงวิสัยทัศนพันธกิจ  วัตถุประสงคและ
แผนการดำเนินงานตามแนวคิด “One 
Masjid One Project”  โดยใชเครือ
ขายสังคมเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อ
สารระหวางคณะอนุกรรมการกิจการเด็ก
สตรีและผูสูงอายุในแตละมัสยิด ซ่ึงปจจุบัน
มีสมาชิกมากถึง 252 คน

เพ่ือสังคมใหผูนำกลุมสตรีในแตละมัสยิด แลก
เปล่ียนเรียนรูแนวทางการดำเนินกิจกรรม
ตามแนวคิด“One Masjid One Project” 
และกระบวนการทำงานจิตอาสารวมกัน 

 
คุณภาพชีวิตของสตรีและผูสูงอายุในแต
ละมัสยิดทั ่วกรุงเทพมหานครประจำ
กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมทุกชวงวัย

ทำงานดวยโครงการ คอตั่นหมูฟรีใหกับ
เด็กชายมุสลิมท่ัวกรุงเทพมหานคร จำนวน
กวา 400 คน รวมกับสมาคมแพทยมุสลิม
แหงประเทศไทย นอกจากนี้ยังไดรวมจัด
งานพระบารมีปกเกลาวันชุมนุมมุสลิมกทม.
และทกสอบกอรีกรุงเทพมหานคร ในสวน
ของฝายกิจกรรมสตรี ซึ่งถือเปนการสราง
สีสันใหกับงานเปนอยางมาก และกิจกรรม
ลาสุดคือโครงการอบรมการพัฒนาภาวะ
ผูนำสตรีมุสลิมในกรุงเทพมหานคร เมื่อ
วันที่ 29-30 กันยายน 2561 ที่ผานมา 
โดยไดรับเกียรติจากวิทยากรมืออาชีพ 
ไดแก คุณฮุวัยดียะห  พิศสุวรรณ  อุเซ็ง  
คุณสมาน  งามโขนง  และคุณชนัญธิดา 
ชูเอิญ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาภาวะ
ผูนำ  บุคลิกภาพ  และทักษะการพูดในท่ี
สาธารณะใหแกสตรีุมสลิม ซ่ึงไดรับความ
สนใจจากผูแทนอนุสตรีฯมัสยิดตาง ๆ เขา
รวมการอบรม จำนวนกวา 60 คน
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             คณะกรรมการอิสลามประจํา
กรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.) เล็งเห็นความ
สําคัญของการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะ
บรรดาเยาวชนคนรุนใหม ในสังคมมุสลิม 
ใหเขารวมเปนจิตอาสา รวมกบัคณะกรรม
การอิสลามประจํามัสยิด (กอ.ม) ในการ
พัฒนามัสยิดและชุมชนที่อยูในความรับ
ผิดชอบของมัสยิด โดยผานชองทางและ
วิธีการที ่ กอ.กทม.ไดออกระเบยีบรับรอง
ไว ไดแก “ระเบยีบคณะกรรมการอสิลาม
ประจํากรุงเทพมหานครวาดวยการดําเนิน
การกิจการเยาวชน ป 2561” ทั้งน้ี โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อใหเกิดการทํางานแบบ
ยะมาอะฮ (กลุม) ทัง้ในแงของการรวมกลุม
กันเองของเยาวชน และการรวมมือกับ
ผูใหญคือ คณะกรรมการอิสลามประจํา
มัสยิด เสมือนการผนึกกําลังรวมกัน ที่จะ
ทาํงานภายใตกรอบของกรรมการอสิลามประจํา
มสัยดิ ตามเจตนารมณของอสิลาม ทีต่องการ
ใหมัสยิดเปนศูนยกลางของชุมชน ในการ
รวมมอืกันดงักลาวน้ัน มีแนวทางที่สําคัญ
ของทานนบี ศ็อลฯ ที่กลาวไววา

             “ไมใชพวกเรา ผู ใดก็ตามท่ี
ไมใหเกียรติตอบรรดาผูอาวุโสและไมมี
ความเมตตาตอบรรดาผู นอย (เด็กๆ) 
(บันทึกโดย อบูดาวูด และอัลบุคอรี)

            ดังนั้น กอ.กทม.จึงไดกําหนด
เร่ืองน้ีไวในแผนยทุธศาสตร ป 2560 –2566
และไดออกระเบียบดังกลาวมารองรับ
เพื่อใหทุกมัสยิด นําไปปฏิบัติใหเปนแนว
ทางเดียวกนั ในทีน่ี ้จะขอนาํแนวทางการ
จัดต้ังอนุกรรมการกิจการเยาวชนประจํา
มัสยิด มานําเสนอแบบสรุป เพื่อใหเขาใจ
งายและสามารถดําเนินการไดเลย ดังนี้
            1 .  คณะกรรมการอิสลาม
ประจํามสัยดิแตงต้ังกรรมการมสัยดิคนหนึง่ 
ใหเปนผูรับผดิชอบดูแลงานกิจการเยาวชน
ประจํามัสยิด ชื่อฝายกิจการเยาวชน
            2. ใหกรรมการมัสยิดตามขอ 1 
หรือผูแทนกรรมการทีท่าํหนาทีป่ระสานงาน
เร่ือง เยาวชน (กรณีมัสยดิทีย่งัไมไดแตงต้ัง
ฝายกจิการเยาวชน) เปนผูคัดเลือกเยาวชน
ทีม่อีายต้ัุงแต 15-30 ป จํานวนไมนอยกวา 
6 คน แตไมเกนิ 15 คน เปนอนกุรรมการ
กิจการเยาวชนประจํามัสยิด (อยม.) โดย
ใหแตงต้ังประธาน รองประธาน และเลขานกุาร
ของ อยม.ตามลําดับ ตามแบบฟอรมที่ 1 
            3. นําเสนอรายช่ือ อยม.ตาม
แบบฟอรมที่ 1 ตอคณะกรรมการมัสยิด 
เพือ่ใหมมีตแิตงต้ังเปน อยม.ประจํามสัยดิ
และใหอิหมามลงนามในทายแบบฟอรม
ที่ 1
            4. ให อยม.ทกุคน กรอกขอมูล
สวนตัวลงในแบบฟอรมที ่2 และ 3 ใหครบ

ปรีดา  หรายมณี
ประธานฝายกิจการเยาวชน กอ.กทม.
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ถวนทุกคน พรอมแนบหลักฐานรูปถาย 
1 นิ้ว 2 รูป และสําเนาบัตรประชาชน
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
             5. จัดสงเอกสารตามขอ 3 
และ 4 มาที่สํานักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจํากรุงเทพมหานคร ศูนย
บริหารกิจการศาสนาอิสลามแหงชาติ
เฉลิมพระเกยีรติ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 
10530 
             เมือ่สงเอกสารแลวโปรดแจง
มาที ่นายปรีดา หรายมณี ประธานฝาย
กิจการเยาวชน เพื่อดําเนินการติดตาม
เอกสารใบแตงต้ัง อยม.ที่อาจารยอรุณ 
บญุชม ประธานกรรมการอสิลามประจํา
กรุงเทพมหานครลงนามรบัรองและบตัร
ประจําตวัอยม.ทกุคน เพือ่สงมอบใหแก
มสัยดินัน้ๆ 
              ขออลัลอฮทรงประทานความ
ชวยเหลือใหกบัความพยายามของทกุคน
ที่จะชวยกันผลักดันงานของเยาวชน
ผานชองทาง อยม. ประจํามัสยิดนี้ ให
สําเร็จอยางงายดาย อินชาอัลลอฮ

ขับเคลื่อน กอ.กทม.



17ÇÒÃÊÒÃÁØÊÅÔÁ¡·Á.¹ÔÇÊ�
ขับเคลื่อน กอ.กทม.
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 เมือ่วนัเสารที ่1 กันยายน พ.ศ. 2561 ทีผ่านมา ฝาย
ทะเบียนของคณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร 
นาํโดย ดร.ธรีะวฒิุ มฮูาํหมดั ไดจดัใหมกีารสมัมนานายทะเบยีน
ขึ้น ณ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห (บานครัว) เขตราชเทวี กทม. 
เพื่อทบทวนหนาท่ีการทํางานของนายทะเบียนประจํามัสยิด 
แนะนําเรื่องการใชงานโปรแกรมออนไลนเพื่อกรอกขอมูล
ของมสัยดิและสปัปุรษุ รวมถึงเปดโอกาสใหนายทะเบยีนแตละ
มสัยดิไดถามตอบ และแจงเกีย่วกบัปญหาในการทาํงานซ่ึงกนั
และกัน โดยในตอนทายของการสัมมนาไดรับเกียรติจาก
นายซีรอซันคาร ปาทาน รองประธานกรรมการอสิลามประจํา
กรุงเทพมหานคร  ใหคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทํางาน
ทะเบียนและกลาวปดการประชุมสัมมนานายทะเบียนประจํา
มัสยิด

 เมื่อวันเสารที่ 15 กันยายน 2561 คณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพ
มหานคร จัดอบรมปฐมนิเทศกรรมการอิสลามประจํามัสยิดและทดสอบภาคความรู
พืน้ฐานในการปฏบิตัหินาทีส่าํหรบักรรมการอสิลามประจาํมสัยดิทีไ่ดรบัการคัดเลอืก
ใหม โดยนายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร กลาว
เปดการปฐมนิเทศ และบรรยายเรื่อง “การบริหารมัสยิดในระบบอิสลาม” นายสมัย  
เจรญิชาง ประธานฝายประสานงานกลุมมสัยดิ บรรยายเรือ่ง “การบรหิารมัสยดิแบบ
การมสีวนรวมและบรูณาการ”  ผศ.ดร.วศิรตุ  เลาะวถิ ีบรรยายเร่ือง “บทบาทหนาที่
ของเลขานุการ เหรัญญิก และนายทะเบียน สูการเดินหนามัสยิดกรุงเทพมหานคร”  
นายอาหะหมัด ขามเทศทอง บรรยายเรือ่ง “การบรหิารมสัยดิตามกฎระเบียบท่ีเกีย่ว
ของ” หลังจากนั้นแบงประชุมกลุมยอย
 • อิหมาม/คอเต็บ/บิหลั่น
 • เลขานุการ/เหรัญญิก/นายทะเบียน
 • กรรมการอิสลามประจํามัสยิด
และทดสอบความรูสาํหรบัผูไดรบัการคัดเลอืกเปนกรรมการอิสลามประจํามัสยดิ โดย 
นายประสิทธิ์  เจริญผล  ซึ่งมีมัสยิดที่เขารับการอบรมปฐมนิเทศ จํานวน 24 มัสยิด 
220 คน ณ หองประชมุเลก็ ศนูยบรหิารกจิการศาสนาอสิลามแหงชาติ เฉลิมพระเกียรต ิ
เขตหนองจอก กทม.

 เมื่อวันที่  18 กันยายน 2561  นายอรุณ บุญชม 
ประธานกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร พรอมดวย
คณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร และผูนําศาสนา
อสิลาม รวมเปนเกียรตแิละกลาวอาํนวยพรในพธิเีปดหองละหมาด
โดย น.พ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผูอํานวยการสํานักการแพทย 
กรงุเทพมหานคร เปนประธานพธิเีปดหองละหมาดโรงพยาบาล
ตากสนิ สาํนกัการแพทย กรงุเทพมหานคร ชัน้ 6A อาคารสมเดจ็
พระเจาตากสินมหาราช (17 ช้ัน) เพือ่ใหขาราชการ บคุลากรมสุลมิ
และประชาชนที่มาใชบริการของโรงพยาบาลไดปฏิบัติศาสนกิจ
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 กรุงเทพฯวันท่ี 11 ตุลาคม 2561 –KTBST ลงนาม MOU กับสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจำกรุงเทพมหานคร สงเสริมและพัฒนาการออมและการลงทุนท่ีถูกตองตามหลักชะรีอะฮ  พรอมสนับสนุน
ใหชาวมุสลิมมีความรูและความเขาใจบริการดานการเงินสำหรับการวางแผนการเกษียณอายุตามหลักศาสนา
อิสลาม เพ่ือสรางประโยชนท่ีดีแกพ่ีนองชาวมุสลิมในกรุงเทพมหานครและประเทศไทย

              ดร.วิน  อุดมรัชตวนิชย ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย เคทีบี 
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KTBST  
เปดเผยวา ตลอดชวงเวลา 3 ปที่ผานมา 
KTBSTใหความสำคัญกับเร่ืองการออมและ
การลงทุนของนักลงทุนมุสลิมในประเทศ
อยางมาก ซึ่งปจจุบันบริษัทมีบริการการ
ลงทุน Islamic Wealth Management
ที่คอยใหคำปรึกษาการลงทุนตามหลัก
ศาสนาอิสลาม พรอมกับผลิตภัณฑการ
ลงทุนตางๆ หลากหลาย เชน การซื้อขาย
หุนตามหลักศาสนาอิสลาม (Islamic Equity 
Account) การออมหุนอัตโนมัติ (Islamic 
Smart DCA) การลงทุนซ้ือขายหลักทรัพย
อัตโนมัติอัจฉริยะตามหลักศาสนาอิสลาม 
(Islamic Smart Algo) กองทุนสวนบุคคล
ตามหลักศาสนาอิสลาม (Islamic Private 

Fund) ตัวแทนซื้อขายกองทุนรวมตาม
หลักศาสนาอิสลาม (Selling Agent for 
Islamic Mutual Fund) เชน Islamic 
LTF และ Islamic RMF เพ่ือลดหยอนภาษี
 รวมถึง กองทุนรวมตราสารศุกูก (SUKUK)
 ท้ังน้ี KTBST Islamic Wealth 
Management  มีการเติบโตอยางตอเน่ือง 
โดยปจจุบันมีสินทรัพยท่ีอยูภายใตคำแนะนำ 
(AUA) อยูที่ประมาณ 1,000 ลานบาทซึ่ง
สะทอนใหเห็นวา มีมุสลิมท่ีสนใจการลงทุน
เพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง KTBST จึงไดเล็งเห็น
ความสำคัญในเร่ืองการขยายการใหความรู
และสรางประโยชนแกมุุสลิมท่ีอยูในประเทศ
ไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ที่มี
ความตองการวางแผนทางการเงินแตยัง
ขาดความเขาใจหรือขาดผูเช่ียวชาญในการ
ใหความรูท่ีเปนไปตามหลักศาสนาอิสลาม 
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KTBST ลงนาม MOU กับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร 

สงเสริมและพัฒนาการออมและการลงทุนที่ถูกตองตามหลักชะรีอะฮ
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 ดร.วิน กลาวเพ่ิมเติมวาเพ่ือ
พัฒนาการบริหารการเงินและสรางประโยชน
แกพี่นองมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ปจจุบันมีจำนวนกวา 2 ลานคน ทาง KTBST
จึงไดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) 
กับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนหนวยงานสำคัญ
ที่มีบทบาทหนาที่ในการพัฒนาสังคมของ
มุสลิมในกรุงเทพมหานคร
 โดยมีจุดประสงคหลักของ
ความรวมมือในคร้ังน้ี คือ สงเสริมใหมุสลิม
ในกรุงเทพฯ ไดเขาใจและเขาถึงบริการ
ทางการออมและการลงทุนที่ถูกตองตาม
หลักชะรีอะฮและหลักกฎหมายทั ่วไป 
รวมท้ัง สนับสนุนใหมีความรูและความเขา
ใจบริการดานการเงินสำหรับการวางแผน
การเกษียณอายุตามหลักศาสนาอิสลาม
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 "ผมในฐานะประธานกรรม
การบริหารของ KTBST มีความยินดีที่
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ
กรุงเทพมหานคร ใหความสนใจในการ
พัฒนาเรื่องการออมและการลงทุนของ
มุสลิมในกรุงเทพมหานคร ผมม่ันใจวาการ
ลงนามความรวมมือในครั้งนี้ จะสราง
ประโยชนที่ดีแกพี่นองมุสลิมในกรุงเทพ
มหานครและประเทศไทยในเรื่องการ
บริหารการลงทุนไดอยางมากครับ"
ดร.วิน กลาว 
 นายอรุณ บุญชม ประธาน
กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
กลาววาในฐานะของสำนักงานคณะกรรม
การอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เรามี
วสัิยทัศนท่ีจะเปนองคกรหลักในการพัฒนา
มัสยิดและประชาคมมุสลิมในกรุงเทพ
มหานครโดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลและ
การดำเนินชีวิตตามวิถีอิสลามเพ่ือประโยชน
สุขตอสังคมไทย และมีหนึ่งในพันธกิจใน
เรื่องการเปนองคกรกลางเพื่อการพัฒนา
ของประชาคมมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 
ความรวมมือกับ KTBST ในเรื่องการออม
และการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม เปน
อีกหน่ึงมิติใหมของประเทศ ท่ีคณะกรรมการ
อิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เล็งเห็น
ถึงความสำคัญในเรื่องนี้
 “จากความรวมมือของทั้ง
สององคกร เชื่อวาจะเปนกาวที่สำคัญ
เพื่อการพัฒนาศักยภาพของมุสลิมใน
กรุงเทพมหานครเร่ืองการออมการลงทุน
ที่ถูกตองตามหลักศาสนาอิสลามซึ่งเปน
อีกหนึ่งเรื่องที่ศาสนาอิสลามไดสงเสริม 
โดยมุงเนนกลุมมุสลิมในกรุงเทพมหานคร  
ตลอดจนอิหมาม (ผูนำศาสนาอิสลาม
ประจำมัสยิด)คอเต็บ และบิหลั่น (เจา
หนาที่มัสยิด) กรรมการอิสลามประจำ
มัสยิด สัปปุรุษ (มุสลิมที่ขึ ้นทะเบียน
ประจำมัสยิด) ตลอดจนเยาวชนมุสลิม 
และที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งทั้งสององคกร
จะรวมกันรณรงคการใหความรูความเขา
ใจเรื่องแชรลูกโซและกองทุนเถื่อน เพื่อ
ปองกันและการระวังไมใหมุสลิมใน
กรุงเทพมหานคร ถูกหลองลวงใหไปลงทุน
ที่ผิดกฏหมาย” นายอรุณกลาว

นายอิสเรศ มะหะหมัดผูอำนวยการฝาย 
Islamic Wealth Management KTBST 
เปดเผยวา ทั้งสององคกร ไดมีการพูดคุย 
กรอบแนวทางความรวมมือกันไวในเบื้อง
ตนแลว ท่ีจะเนนการใหความรูความเขาใจ
แกผูที่สนใจการออมและการลงทุนตาม
หลักศาสนาอิสลามดังนี้ 
 - รวมกันจัดสัมมนาเร่ืองกองทุน 
Islamic LTF/RMF เพ่ือการลดหยอนภาษี
เงินไดและการออมการลงทุนเพ่ือการเกษียณ
อายุ ใหแกมุสลิมที่ทำงานในบริษัทตางๆ 
อยางนอย ป ละ 2 ครั ้ง โดยจะมีการ
ประสานไปยังบริษัทที่มีชมรมมุสลิม 
 - รวมกันจัดสัมมนา ในการ
ใหความรูความเขาใจในเร่ืองการออมการ
ลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม (หลักมุอา
มาลาต) ใหแกมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 
รวมถึงอิหมาม คอเต็บ บิหลั่น กรรมการ
อิสลามประจำมัสยิด นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไป รวมทั้งการใหความรูการปองกัน
การถูกลวงใหลงทุนจากแชรลูกโซอยางนอย
ปละ 4 ครั้ง
 - รวมกันประสานงานในการ
ทัศนศึกษาเยี่ยมชมตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยโดยเฉพาะกลุมนักศึกษามุสลิม
ในกรุงเทพมหานคร
 - KTBST รวมตั้งบูทในงาน
ตางๆของทางคณะกรรมการอิสลามประจำ
กรุงเทพมหานคร เพ่ือประชาสัมพันธบริการ
การออมการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม
             ผศ.ดร. วิศรุต เลาะวิถี รองประธาน
กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
เปดเผยวา การลงนามความรวมมือของ

ทั้งสององคกร และจากกรอบการดำเนิน
งานท่ีจะมีรวมกันน้ัน จะทำใหสังคมมุสลิม
ในกรุงเทพฯ มีความต่ืนตัวในเร่ืองของการ
ออมและการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม
มากข้ึน เน่ืองจากกลุมมุสลิมมีการใหความ
สำคัญในเรื่องนี้นอยมาก การสนับสนุนให
มุสลิมมีการวางแผนความมั่งคั่งและวาง
แผนการเกษียณอายุที่ดีมากขึ้น สุดทาย
แลวจะทำใหมีการจายซะกาต (ทานภาค
บังคับ) ในสังคมมุสลิมในกรุงเทพฯ ไดมาก
ข้ึน ซ่ึงจะเกิดประโยชนอยางมากตอสังคม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันเรื่องแชร
ลูกโซรวมกับ KTBST ซึ่งเปนผูเชียวชาญ
ในเรื่องการลงทุนที่ถูกตองตามกฎหมาย 
ซึ่งจะทำใหมุสลิมไมตกเปนเหยื่อ และถูก
หลอกลวงนอยลง 
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 เดือนตุลาคม 2561 คณะกรรมการอิสลามประจ�า
กรงุเทพมหานคร ได้มมีตใินการประชุม ครัง้ที ่10/2561 วนัท่ี
 6 ตลุาคม 2561 อนมุตัริบัรองผลติภณัฑ์ฮาลาลของสถาน
ประกอบการทีข่อรับรองฮาลาล จ�านวน 61 สถานประกอบ
การ รวม 2,351 ผลติภัณฑ์ ยกเลิกการรบัรองฮาลาลเน่ืองจาก
ยกเลิกการผลิต จ�านวน 18 สถานประกอบการ รวม 694 
รายการ ดงันี้
 อนมุตัริบัรองฮาลาล
 1. บรษิทับรษัิท  คงิคอฟฟ่ี จ�ำกดั สถำนทีผ่ลติ 4/38 
ถนนพระรำม 2 ซอย 30 แยก 3 แขวงจอมทอง เขตจอมทองผู้
ผลติ กำแฟปรงุส�ำเรจ็ชนดิผงต่ออำยุกำรรบัรอง 7 รำยกำรและ
ผลติให้กบัผูว่้ำจ้ำงผลติ (OEM)จ�ำนวน 45 สถำนประกอบกำร 
รวม 87 รำยกำร
 2. บรษิทั คงิฟำร์มำแอนด์นิวเทรยีน จ�ำกัด สถำนทีผ่ลิต 
เลขท่ี 4/47 หมู ่9 ถนนพระรำม 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
ผูผ้ลติ ผลติภณัฑ์เสรมิอำหำรต่ออำยกุำรรบัรอง 1 รำยกำร และ
ผลติให้กบัผูว่้ำจ้ำงผลติ (OEM) จ�ำนวน 3 สถำนประกอบกำร 
รวม 12 รำยกำร
 3. บรษิทั บรำเทอร์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ�ำกดั สถำนทีผ่ลติ 
134/106 ซอยคูบ้อน 27 แยก 15 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน
ผูผ้ลติ ผลติภณัฑ์เสรมิอำหำร และผลติให้กบัผู้ว่ำจ้ำงผลิต (OEM) 
จ�ำนวน 10 สถำนประกอบกำร รวม 15 รำยกำร
 4. บรษิทั คนมีเส้น จ�ำกัด สถำนท่ีผลติ 954/8, 12 ถนน
พรำนนก แขวงบ้ำนช่ำงหล่อ เขตบำงกอกน้อย ผูผ้ลติ ผลิตภัณฑ์
บะหมีแ่ละแผ่นเก๊ียวต่ออำยุกำรรบัรอง 12 รำยกำร 
 5. บรษิัท เอเพ็กซ์ฟูดส์ จ�ำกัด สถำนที่ผลิต 635 ถนน
บำงขุนเทยีน-ชำยทะเล แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขนุเทยีนผูผ้ลิต เม็ด
อมรสโกโก้เคลือบน�ำ้ตำลสีต่ำงๆ, นมอดัเมด็ต่ออำยกุำรรบัรอง 
3 รำยกำร 
 6. ห้ำงหุน้ส่วนจ�ำกดั อินเตอร์รุ่งเรอืง กรุป๊ สถำนทีผ่ลติ 
111/102 ซอยบำงกระดี ่41  ถนนบำงกระดี ่ แขวงแสมด�ำ เขต
บำงขุนเทยีนผูผ้ลติ ซอสหอยนำงรม, น�ำ้ส้มสำยชูเทยีม, น�ำ้ปลำ, 
น�ำ้เกลอืปรงุอำหำร, น�ำ้จิม้บ๊วยเจ่ีย,พริกไทยป่น, ซอสมะเขือเทศ, 
ซอสเหด็หอม, ซอสพรกิต่ออำยกุำรรบัรอง 39 รำยกำร 
 7. บรษิทั เจริญสขุเภสัชฮุน่ชวิ จ�ำกดัสถำนทีผ่ลติ ๑๙๑ 
ซอยเกสสวุรรณ (เพชรเกษม๔๐)  ถนนเพชรเกษม  แขวงบำง
หว้ำ เขตภำษีเจรญิ ผูผ้ลติ ผลติภณัฑ์เสรมิอำหำร, กำแฟปรงุ
ส�ำเร็จรปู, เครือ่งดืม่รสโกโก้ปรุงส�ำเรจ็, ยำแผนโบรำณต่ออำยุกำร
รบัรอง 16 รำยกำร และเพิม่เตมิกำรรบัรอง 1 รำยกำร

 8. บรษัิท ศรจีนัทร์สหโอสถ จ�ำกดั สถำนทีผ่ลติ ๒๗๒/๑ 
ซอยลำดพร้ำว ๖๔ แยก ๙ ถนนลำดพร้ำว แขวงวงัทองหลำง 
เขตวงัทองหลำง ผูผ้ลติ ผลติภัณฑ์พอกผวิหน้ำ(ล้ำงออก), แป้งทำ
หน้ำ และแป้งฝุ่นโรยตวัส�ำหรับเดก็ต่ออำยกุำรรบัรอง 4 รำยกำร 
และเพ่ิมเตมิกำรรบัรอง 3 รำยกำร
 9. บรษิทั นวิคอนเซพท์ โปรดคัท์ จ�ำกดั สถำนท่ีผลิต ๑๕๖ 
ซอยลำดพร้ำว ๑๐๗ ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ
ผูผ้ลติ เครือ่งดืม่ส�ำเร็จรปู, ผลิตภณัฑ์เสริมอำหำร, วตัถใุห้ควำม
หวำนแทนน�ำ้ตำล และกำแฟส�ำเรจ็รปูชนดิผงต่ออำยกุำรรบัรอง 
31 รำยกำร และเพิม่เตมิกำรรบัรอง 10 รำยกำร
 10. บรษิทั ตะวนัคอมเมอร์เชยีล จ�ำกดั สถำนทีผ่ลติ 12 
ตรอกไวต ี(สลีม 13) ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบำงรกั ผูผ้ลติ วัตถุ
แต่งกลิน่รสต่ออำยกุำรรบัรอง 3 รำยกำร
 11. บริษัท เฮงฮัว่ต้ึงเอีย้ะเงีย๊บ จ�ำกัด สถำนท่ีผลติ 600 
ถนนรำษฎร์บรูณะ แขวงรำษฎร์บรูณะ เขตรำษฎร์บูรณะผูผ้ลติ 
ยำแผนโบรำณต่ออำยุกำรรบัรอง 6 รำยกำร
 12. บรษิทั เคอร์ร่ี แอนด์สไปร์ จ�ำกัด สถำนทีผ่ลิต ๑ ถนน
สวสัดกิำร ๒ ซอย ๙ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม ผูผ้ลติ พริก
แกง, น�้ำมันงำ, เครื่องเทศ, น�้ำมะขำม, น�้ำตำลมะพร้ำว, กะปิ 
ต่ออำยกุำรรบัรอง 34 รำยกำร และผลติให้กบัผูว่้ำจ้ำงผลติ (OEM) 
จ�ำนวน 1 สถำนประกอบกำร รวม 3 รำยกำร
 13. บรษิทั ไชยยศ แลนด์ จ�ำกดั สถำนทีผ่ลติ ห้องอำหำรชำ
โคว์ โรงแรมเฟรเซอร์สวีท สขุมุวทิ  เลขท่ี 38/8 ถนนสุขมุวทิ 
ซอย 11  แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนำ ผูผ้ลิต อำหำรปรงุ
ประกอบพร้อมรับประทำน “ครวัฮำลำล” ต่ออำยุกำรรบัรอง 1 
รำยกำร
 14. ห้ำงหุน้ส่วนสำมัญ เจรญิพฒันโชติ สถำนท่ีผลติ 
310/30 ซอยรำมอินทรำ 117 ถนนเจรญิพัฒนำ แขวงบำงชนั 
เขตคลองสำมวำผู้ผลติ โจ๊กข้ำวกล้องออร์แกนิคก่ึงส�ำเร็จรปู
ส�ำหรับเดก็ ต่ออำยกุำรรบัรอง 1 รำยกำร
 15. บรษิทั พรมีร่ีำ ฟู้ด จ�ำกดั สถำนทีผ่ลิต ๕/๑๙๐ ซอย
วชัรพล ถนนรำมอนิทรำ แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน ผู้ผลิต วตัถุ
ปรงุแต่งอำหำร ต่ออำยกุำรรบัรอง 49 รำยกำร
 16. บรษิทั เดลีฟู่ด้ส์ จ�ำกดั สถำนทีผ่ลติ ๙/๓ นคิม
อตุสำหกรรมบำงชนั ซอยเสรไีทย 85 ถนนเสรไีทย แขวง
คนันำยำว เขตคันนำยำวผูผ้ลิต น�ำ้ผลไม้, ผกั, เนย, น�ำ้หวำน, 
นมข้น และอำหำรบรรจกุระป๋อง ต่ออำยกุำรรับรอง 57 รำยกำร
 17. บรษิทั มอนเดลซี อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด  สถำนทีผ่ลติ หมำกฝรัง่, ลกูอม, เม็ดอมขอต่ออำยกุำร
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รบัรอง 45 รำยกำร และขอเพิม่กำรรบัรอง 3 รำยกำร
 18. บรษิทั นูทรน่ิำ อนิเตอร์ฟูด้ส์ จ�ำกดั (โรง 1) สถำนที่
ผลิต ๗/๑๖๒ ซอยนวลจนัทร์ ๕๖ แขวงนวลจนัทร์ เขตบึงกุม่
ผูผ้ลิต ผลติภณัฑ์เสรมิอำหำร,เครือ่งด่ืมส�ำเร็จรปูชนิดผง,ผลติภัณฑ์
ของนม, นมถัว่เหลอืงปรุงส�ำเรจ็ชนิดผง, กำแฟปรงุส�ำเรจ็ผสม
ชนดิผง และวัตถุให้ควำมหวำนแทนน�ำ้ตำล ขอต่ออำยุกำรรบัรอง 
18 รำยกำร และผลติให้กับผูว่้ำจ้ำงผลติ (OEM) จ�ำนวน 2 สถำน
ประกอบกำร รวม 6 รำยกำร
 19. บริษทั นทูรน่ิำ อนิเตอร์ฟูด้ส์ จ�ำกดั (โรง 2) สถำน
ทีผ่ลิต15/598 ซอยนวลจนัทร์ 21 แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึกุ่ม 
ผูผ้ลติ ผลติภณัฑ์เสรมิอำหำร ต่ออำยุกำรรบัรอง 6 รำยกำร
 20. บรษิทั เพรซเิดนท์เบเกอร่ี จ�ำกดั (มหำชน) (โรง 2) 
สถำนท่ีผลติ 324 หมู ่4 แขวงล�ำปลำทิว เขตลำดกระบงั ผูผ้ลติ 
เกลด็ขนมปัง ต่ออำยกุำรรบัรอง 3 รำยกำร
 21. ใบสลำดขนมไทย สถำนท่ีผลติ 359/222 ซอย
ประชำอทุศิ 57 ถนนประชำอุทศิ แขวงบำงมด เขตทุง่ครุ ผูผ้ลติ 
ขนมไทย ต่ออำยุกำรรบัรอง 25 รำยกำร และเพิม่เตมิกำรรบัรอง 
7 รำยกำร
 22. บรษิทั เอก วิกร จ�ำกดั สถำนทีผ่ลิต 12 ซอยหนอง
ระแหง 5 แขวงคลองสำมวำตะวนัตก เขตคลองสำมวำ ผูผ้ลติ น�ำ้
ดืม่กำรรบัรองใหม่ 2 รำยกำร
 23. บรษิทั แม่ศรเีรอืนอินเตอร์ฟู้ดโปรดกัส์ จ�ำกดั สถำน
ทีผ่ลติ 80,80/1-3 ซอยอนิทรำภรณ์ ถนนประดษิฐ์มนธูรรม 
แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง ผูผ้ลติ เครือ่งด่ืมสมนุไพร, ชำ, 
โอเลีย้ง ต่ออำยกุำรรบัรอง 19รำยกำร และเพ่ิมเตมิกำรรบัรอง 3 
รำยกำร
 24. บริษทั โกลบอล กรูเม่ซสิเต็มส์ จ�ำกัด สถำนทีผ่ลติ 
ร้ำนอำหำรอนิดสั เลขที ่71 ถนนสขุุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย ผูผ้ลติ อำหำรปรงุประกอบพร้อมรบัประทำน “ร้ำน
อำหำรอนิดสั” ต่ออำยกุำรรบัรอง 1 รำยกำร
 25. โชคชยัพำณิชย์ สถำนท่ีผลติ 31/17 ซอยเพชรเกษม 
114 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม ผูผ้ลติ 
เครือ่งเทศ, สมนุไพร และผลิตภณัฑ์เสริมอำหำร ต่ออำยกุำร
รบัรอง 20 รำยกำร
 26. บรษิทั ซูพีเรียควอลิตีฟู้ด๊ จ�ำกดั สถำนทีผ่ลติ 26 
ซอยอ่อนนชุ 59 แยก 1 ถนนอ่อนนชุ แขวงประเวศ เขตประเวศ 
ผูผ้ลติ เบเกอร์เนือ้ววั, เบเกอร์เนือ้แกะ, ตดัแต่งเนือ้สตัว์ ต่ออำยุ
กำรรับรอง 5 รำยกำร
 27. บรษิทั พิบลูย์ชยัน�ำ้พรกิเผำไทยแม่ประนอม จ�ำกดั 
สถำนท่ีผลติ ๖๘/๑๐ หมู่ที ่๑๒ ถนนบรมรำชชนนี แขวงศำลำ
ธรรมสพน์ เขตทววีฒันำ ผู้ผลิต น�ำ้พรกิส�ำเรจ็รปู, น�ำ้จิม้ส�ำเรจ็ 
รปู ซอส และผลติภณัฑ์พร้อมปรงุ ต่ออำยกุำรรับรอง  105 รำย 
กำร  และขอเพ่ิมเตมิกำรรบัรอง 7 รำยกำร
 28. บรษิทั ควอลิตีพ้ลัสเอสเทตคิ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ�ำกัด สถำนทีผ่ลติ 179/18-20 ซอยนำวงประชำพัฒนำ 15 
ถนนนำวงประชำพัฒนำ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง ผู้ผลิต เครื่อง

ส�ำอำง ต่ออำยกุำรรบัรอง 4 รำยกำร เพิม่เตมิกำรรับรอง    7  
รำยกำร และผลติให้กบัผู้ว่ำจ้ำงผลิต (OEM) จ�ำนวน 6 สถำน
ประกอบกำร รวม 9 รำยกำร
 29. นำยอดิเรก เดชเลย์ สถำนทีผ่ลิต 294 ถนรำษฎร์
อทุศิ แขวงแสนแสบ เขตมีนบรุ ีผูผ้ลิต น�ำ้ผลติภัณฑ์จำกสมนุไพร 
ขอกำรรบัรอง 15 รำยกำร
 30. บรษิทั เศรษฐธนำนันท์ จ�ำกัด สถำนท่ีผลติ โรงแรม
โกลเด้นทวิลปิซอฟเฟอรนิ  เลขที ่92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลอง
บำงกะปิ แขวงบำงกะปิ  เขตห้วยขวำง ผูผ้ลติ อำหำรปรงุส�ำเรจ็
พร้อมบรโิภค “ครวัฮำลำล” ต่ออำยกุำร   รับรอง 1 รำยกำร
 31. สันตสิขุ น�ำ้มะนำว สถำนทีผ่ลติ ๑๖ ซอยนวมนิทร์ 
๗๔ แยก ๓-๘-๑ ถนนนวมินทร์ แขวงรำมอนิทรำ เขตคันนำยำว 
ผูผ้ลติ วตัถแุต่งกลิน่รสมะนำวส�ำหรับปรงุอำหำร ต่ออำยกุำร
รบัรอง 2 รำยกำร
 32. บรษิทั บำงกอก ที.เอม็. เครือ่งด่ืม จ�ำกัด สถำนที่
ผลติ ๒๓๙ ซอยบำงแค ๔ แขวงบำงแค เขตบำงแค ผู้ผลิต ผลไม้ 
๒๕% และน�ำ้ผลไม้ 10% ต่ออำยรุบัรอง 28 รำยกำร และผลิตให้
กบัผูว่้ำจ้ำงผลิต (OEM) จ�ำนวน 1 สถำนประกอบกำร รวม 3 
รำยกำร
 33. บรษิทั เดอะวัน แล็บบอรำเทอรีส์ จ�ำกัด สถำนท่ี
ผลติ 311, 315 ซอยนวมนิทร์ 111 แขวงนวมนิทร์ เขตบงึกุ่มผูร้บั
จ้ำงผลติ ขอรับรองกระบวนกำรผลติขอกำรรับรองใหม่ 1 รำยกำร 
และผลติให้กบัผู้ว่ำจ้ำงผลิต (OEM) จ�ำนวน 2 สถำนประกอบกำร 
รวม 2 รำยกำร
 34. บรษัิท เกรทฟูด้แอนด์นิวทรช่ัิน จ�ำกดั สถำนทีผ่ลติ 
43-45 ถนนเยน็จติ แขวงทุง่วดัดอน เขตสำทร ผูผ้ลติ กำแฟปรงุ
ส�ำเร็จชนดิผง ต่ออำยกุำรรบัรอง 2 รำยกำร และขอเพ่ิมเตมิ 1 
รำยกำร
 35. บรษัิท คอสมำพรอฟ จ�ำกัด สถำนท่ีผลติ ๔๒,๔๔,๔๖ 
ซอยรำมค�ำแหง ๖๐/๓ ถนนรำมค�ำแหง แขวงหัวหมำก เขต
บำงกะปิ ผูผ้ลติ เครือ่งส�ำอำงต่ออำยกุำรรับรอง 404 รำยกำร ขอ
เพิม่เตมิกำรรับรอง 14 รำยกำร และผลติให้กบัผูว่้ำจ้ำงผลติ(OEM) 
จ�ำนวน 3 สถำนประกอบกำร รวม 3 รำยกำร
 36. บรษิทั ซีเอม็เอม็ดี จ�ำกดัสถำนทีผ่ลติ 116 ซอย
รำมค�ำแหง 60/3 ถนนรำมค�ำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ
ผูผ้ลติ ผลติภณัฑ์เสรมิอำหำร กำรรบัรองใหม่ 142 รำยกำร
 37. บรษิทั โรงงำนโภชนำหำรเชยีรศิร ิจ�ำกัด สถำนท่ี
ผลติ 119 ซอยมำเจรญิ 1 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้ำงพล ู
เขตหนองแขม ผู้ผลติ ข้ำวอบแห้ง ต่ออำยกุำรรบัรอง 8 รำยกำร
 38. บรษิทั เฟิสต์แลบ็ อินเตอร์โปรดกัส์ จ�ำกัด สถำนท่ี
ผลติ 1 ซอยสขุสวัสดิ ์33 (แยก 7) แขวงรำษฎร์บรูณะ เขต
รำษฎร์บรูณะรี ผูผ้ลติ สบู่, แชมพู, ครีมนวด, สครัป, สำรส้ม ต่อ
อำยกุำรบัรอง 28 รำยกำร
 39. บรษิทั ภัทรธ�ำรงค์ จ�ำกดั สถำนทีผ่ลติ 408 ซอย
เอกชัย 46 แขวงบำงบอน เขตบำงบอน ผูผ้ลติ น�ำ้ผึง้ ต่ออำยกุำร
รับรอง 3 รำยกำร และผลิตให้กบัผู้ว่ำจ้ำงผลิต (OEM) จ�ำนวน 2 
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สถำนประกอบกำร รวม 2 รำยกำร
 40. บริษทั  อีแลนด์ พร๊อพเพอร์ต้ี  จ�ำกัด สถำนท่ีผลติ 
๔๙๔ ถนนรมิคลองประปำฝ่ังขวำ แขวงบำงซือ่ เขตบำงซือ่ ผู้ผลิต 
อำหำรปรงุประกอบพร้อมรับประทำน “ครวัฮำลำลเดอะแกลล
อรี”่ ต่ออำยกุำรรบัรอง 1 รำยกำร
 41. บรษิทั นำโอะโกลเบิล จ�ำกดั สถำนทีผ่ลิต 159 
ซอยสขุมุวทิ 62 ถนนสขุมุวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง
ผูผ้ลติ ผ้ำเยน็ และกระดำษเยน็กำรรบัรองใหม่ 28 รำยกำร
 42. บรษิทั พำรำกอนเอสเทตกิ จ�ำกดั สถำนทีผ่ลติ ๘ 
ซอยโพธิแ์ก้ว ๓ แยก ๖/๑ แขวงคลองจัน่ เขตบำงกะปิ ผูผ้ลติ 
ผลติภัณฑ์เครือ่งส�ำอำง กำรรบัรองใหม่121 รำยกำร และผลติให้
กบัผูว่้ำจ้ำงผลิต (OEM) จ�ำนวน 2 สถำนประกอบกำร รวม 31 
รำยกำร
 43. บรษัิท พจีไีอ ฟูด้ส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ�ำกดั สถำนที่
ผลิต 16/1 ซอยบำงกระดี่ 23 แขวงแสมด�ำ เขตบำงขุนเทียน 
ผูผ้ลติ น�ำ้ตำลไอซ์ซิง่, น�ำ้ตำลบด, น�ำ้ตำลป่น ต่ออำยกุำร
รับรอง 4 รำยกำร
 44. บรษิทั บัวทอง เอก็ซ์ซบิช่ัิน กรุ๊ป จ�ำกดั สถำนที่
ผลติ ๙๑/๒๕๕-๒๕๖ ถนนสวุนิทวงศ์ แขวงมีนบุร ีเขตมนีบรุี 
ผูผ้ลติ ยำแผนโบรำณ ต่ออำยกุำรรบัรอง 1 รำยกำร
 45. บรษิทั เจ็น วำย ฟู้ดอินดสัทรี จ�ำกดั สถำนทีผ่ลติ 
23, 25 ถนนบำงบอน 5 แขวงบำงบอน เขตบำงบอน ผูผ้ลติ ยำ
แผนโบรำณ ต่ออำยกุำรรบัรอง 3 รำยกำร
 46. บรษิทั ทพิย์เดยีรดำ  จ�ำกัด สถำนทีผ่ลติ ๒๙๕ 
ซอยคู้บอน ๖ แยก ๖ ถนนรำมอนิทรำ แขวงรำมอนิทรำ เขต
คันนำยำว ผูผ้ลติ แหนม (เนือ้, ปลำ, ไก่), ไส้กรอกเนือ้, ไส้กรอก
อสีำน, ไส้กรอกปลำ, ยอเน้ือ, ฮอทดอกปลำ, ไส้กรอกไก่,ไก่ยอ
แท่ง และไส้กรอกไก่อสีำน ต่ออำยกุำรรบัรอง 3 รำยกำร ขอเพ่ิม
เตมิกำรรบัรอง 9 รำยกำร
 47. บรษิทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
สถำนท่ีผลติ ๑๑๑ ซอยบำงนำ-ตรำด ๒๐ แขวงบำงนำ เขต
บำงนำ ผูผ้ลติ ไก่-เป็ด เชอืด, เป็ดพะโล้, เนือ้เป็ดพะโล้, ช�ำแหละ
เนือ้ไก่-เป็ด แปรรปูแช่เยน็ และแช่เยอืกแข็ง และผลติภัณฑ์จำก
เนือ้ไก่-เป็ด ต่ออำยกุำรรบัรอง 19 รำยกำร ขอเพ่ิมกำรรบัรอง 
6 รำยกำร และผลิตให้กบัผู้ว่ำจ้ำงผลิต (OEM) จ�ำนวน 1 
สถำนประกอบกำร รวม 2 รำยกำร
 48. บรษัิท ซีพีเอฟเรสเทอรองท์แอนด์ฟูด้เชน จ�ำกัด
สถำนท่ีผลติ ๑๑๑ ซอยบำงนำ-ตรำด ๒๐ แขวงบำงนำ เขต
บำงนำ ผูผ้ลติ ผลิตภณัฑ์จำกเน้ือไก่ ต่ออำยกุำรรบัรอง 4 รำยกำร 
และขอเพิม่กำรรบัรอง 2 รำยกำร
 49. บรษิทั สยำมไบโอเบสท์ จ�ำกดั สถำนทีผ่ลติ ๓๐๔ 
ซอยลำดพร้ำว ๙๔ (ปัญจมติร) ถนนลำดพร้ำว แขวงพลับพลำ 
เขตวงัทองหลำง ผูผ้ลติ เครือ่งด่ืมธญัพชืชนดิผง, ผลติภณัฑ์เสริม
อำหำร ต่ออำยุกำรรบัรอง 15 รำยกำร และขอเพิม่กำรรบัรอง 2 
รำยกำร
        

 50. บรษิทั โฮปฟูด้ส์ จ�ำกดั สถำนทีผ่ลติ 89, 91, 93, 
95, 97, ซอยเอกชยั 110 ถนนเอกชัย แขวงบำงบอน ผูผ้ลติ 
วตัถเุจือปนอำหำร และวตัถปุรุงแต่งรสอำหำร ต่ออำยกุำรรบัรอง 
33 รำยกำร
 51. บรษิทั สโนว์บอย 1990 (ประเทศไทย) จ�ำกดั 
สถำนท่ีผลติ 340 ซอยลำดพร้ำว 112 ถนนลำดพร้ำว แขวง
พลบัพลำ เขตวังทองหลำงผูผ้ลติ ผงไอศกรมีส�ำเรจ็รปู ต่ออำยุ
กำรรับรอง 7 รำยกำร และขอเพิม่เตมิ 1 รำยกำร
 52. บรษิทั พี.เอม็.เค. นูด้เดิล้แฟมลิี ่จ�ำกดั สถำนทีผ่ลติ 
๑๓๔๐ ซอยเทยีนทะเล ๒๖ แยก ๖-๑ ถนนบำงขนุเทยีน-
ชำยทะเล แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทยีน ผูผ้ลติ บะหม่ี, แผ่น
เกีย๊ว, บะหม่ีสมนุไพร และเกีย๊วทอด ต่ออำยกุำรรบัรอง  11 
รำยกำร
 53. บรษิทั เคซจี ีคอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั (สำขำบำงนำ) 
สถำนท่ีผลติ 255, 255/1 ซอยบำงนำ-ตรำด 3 แขวงบำงนำ
เหนอื เขตบำงนำ ผูผ้ลติ แป้งส�ำเรจ็รปูส�ำหรับท�ำเค้ก และโดนทั, 
นมเปร้ียวโยเกติ, วุน้เจลำตนิ, ขนมเยลลีค่ำรำจแีนน ฯลฯ ต่อ
อำยกุำรรบัรอง 56 รำยกำร ขอเพ่ิมเตมิ 23 รำยกำร และผลติให้
กบัผูว่้ำจ้ำงผลิต (OEM) จ�ำนวน 1 สถำนประกอบกำร รวม 1 
รำยกำร
 54. บริษัท ทองหล่อเอ็นเตอร์ไพร์ส จ�ำกัด สถำนท่ีผลติ 
9 ซ.ศรีนครินทร์ 15 (รินรดำ) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  
ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ส�ำหรบัแต่งหน้ำ และผสมเบเกอรี ่และไอศกรมี 
และผลติภณัฑ์เฟลกไรซ์ส�ำหรบัโรยหน้ำเบเกอร่ี กำรรับรองใหม่ 
39 รำยกำร
 55. บรษิทั เฟลเวอร์พลสั จ�ำกัด สถำนท่ีผลติ ๔๐/๙ 
นคิมอุตสำหกรรมบำงชนั ซอยเสรไีทย ๘๕ ถนนเสรไีทย แขวง
คนันำยำว เขตคันนำยำว ผูผ้ลติ ผงเครือ่งปรงุกลิน่รส และเครือ่ง
ดืม่ในภำชนะบรรจปิุดสนทิ ต่ออำยกุำรรับรอง 374 รำยกำร และ
ขอเพ่ิมกำรรบัรอง 124 รำยกำร
 56. บริษัท เอสพอีำร์ ฟูด๊ อนิดัสทรี จ�ำกัด สถำนท่ีผลติ 
๑๗ ซอยพระรำมที ่๒ ซอย ๕๑ แยก ๑ แขวงท่ำข้ำม เขต
บำงขุนเทยีนผูผ้ลติ อำหำรส�ำเรจ็รูปทีพ่ร้อมบรโิภคทนัที ต่ออำยุ
กำรรับรอง 15 รำยกำร และผลติให้กับผู้ว่ำจ้ำงผลติ (OEM) 
จ�ำนวน 1 สถำนประกอบกำร รวม 8 รำยกำร
 57. บรษิทั เอ็น.ซ.ีฟู๊ดโปรดกัช่ัน จ�ำกัด สถำนทีผ่ลติ 
๒๐๔ ซอยพฒันำกำร ๑ ถนนสำธปุระดิษฐ์ แขวงบำงโพงพำง 
เขตยำนนำวำ ผูผ้ลติ เกำเหลำเนือ้ตุ๋น, ข้ำวหอมมะลิเนือ้ตุน๋, เนือ้
ตุน๋ และลกูชิน้กินซ่ำ เพ่ิมเตมิกำรรบัรอง 4 รำยกำร
 58. บรษิทั โรงพยำบำลวิภำรำม จ�ำกดั สถำนทีผ่ลติ 
2677 ถ.พฒันำกำร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
อำหำรปรงุประกอบพร้อมรับประทำน “ครวัฮำลำล โรงพยำบำล
วิภำรำม” (ส�ำหรบัผูป่้วย) ผูผ้ลติ อำหำรปรงุประกอบพร้อมรบั
ประทำน ต่ออำยุกำรรบัรอง 1 รำยกำร
 59. บรษิทั สโรนำ อนิเตอร์-โฮลเซลเลอร์ จ�ำกัด สถำน
ทีผ่ลติ 18/87 ซอยนวมนิทร์ 111 แยก 15 ถนนนวมินทร์ แขวง
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บำงนำ ผูผ้ลิต ไก่-เป็ด เชือด, เป็ดพะโล้, เนื้อเป็ดพะโล้, ช�ำแหละ
เนื้อไก่-เป็ด แปรรปูแช่เยน็ และแช่เยอืกแข็ง และผลิตภัณฑ์จำกเนือ้
ไก่-เป็ด จ�ำนวน 9 รำยกำร
 (10) บริษัท เอเพก็ซ์ฟดูส์ จ�ำกดั สถำนทีผ่ลติเลขที ่634 
ถนนบำงขนุเทยีน-ชำยทะเล แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขนุเทียน ผูผ้ลติ 
เมด็อมรสโกโก้เคลือบน�ำ้ตำลสีต่ำงๆ, นมอัดเมด็ ภำยใต้เครือ่งหมำยกำรค้ำ 
Apex Foods, มอร์มลิค์ จ�ำนวน 2 รำยกำร
 (11) บรษิทั นิวคอนเซพท์โปรดคัท์ จ�ำกดั สถำนท่ีผลิต 
เลขท่ี 156 ซอยลำดพร้ำว ๑๐๗ ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองจัน่ เขต
บำงกะปิ ผูผ้ลติ เครือ่งด่ืมส�ำเร็จรปู, ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร, วตัถุ
ให้ควำมหวำนแทนน�ำ้ตำล และกำแฟส�ำเรจ็รปูชนิดผง ภำยใต้
เครือ่งหมำยกำรค้ำ ฟิตเน่คอฟฟ่ี, ฮอทต้ำ, ตมูทพิ ฯลฯ จ�ำนวน 2 
รำยกำร
 (12) โชคชยัพำณชิย์ สถำนทีผ่ลติเลขที ่31/17 ซอย
เพชรเกษม ๑๑๔ ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม 
ผูผ้ลติ เครือ่งเทศ, สมุนไพร และผลติภณัฑ์เสรมิอำหำร ภำยใต้
เครือ่งหมำยกำรค้ำ โฟร์มำยด์ส, ดอกเก๊กฮวย และคิมิน จ�ำนวน 21 
รำยกำร
 (13) บรษิทั บวัทอง เอก็ซ์ซบิชิัน่ กรุป๊ จ�ำกดั สถำนทีผ่ลติ
เลขที ่91/255-256 ถนนสวุนิทวงศ์ แขวงมนีบรีุ เขตมนีบุรี ผูผ้ลติ 
ยำแผนโบรำณ ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ ตรำโหรทศพรโอสถ 
จ�ำนวน 34 รำยกำร
 (14) บรษัิท สโนว์บอย 1990 (ประเทศไทย) จ�ำกดั สถำนท่ี
ผลติ เลขที ่340 ซ.ลำดพร้ำว 112 ถ.ลำดพร้ำว แขวงพลบัพลำ เขต
วงัทองหลำ ผู้ผลิตไอศกรีม เครือ่งหมำยกำรค้ำ Snowboy จ�ำนวน 
3 รำยกำร
 (15) บรษิทั เคซจีี คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (สำขำบำงนำ) 
สถำนท่ีผลติเลขท่ี 255, 255/1 ซอยบำงนำ-ตรำด 3 แขวงบำงนำ
เหนอื เขตบำงนำ ผู้ผลิต แป้งส�ำเรจ็รปูส�ำหรบัท�ำเค้กและโดนทั, นม
เปรีย้วโยเกติ, วุน้เจลำตนิ, ขนมเยลลีค่ำรำจแีนน ฯลฯ ภำยใต้
เครือ่งหมำย กำรค้ำ อมิพเีรยีล, เคซจี ีคอร์ปอเรชัน่, อลำวร่ีซโีร่
ซอฟท์ ฯลฯ จ�ำนวน 9 รำยกำร
 (16) บรษิทั เอสพอีำร์ ฟูด๊ อนิดสัทร ีจ�ำกดั สถำนท่ีผลิต
เลขที่ 17 ซอยพระรำมที่ 2 ซอย 51 แยก 1 แขวงท่ำข้ำม เขต
บำงขุนเทยีน ผูผ้ลติ อำหำรส�ำเรจ็รปูท่ีพร้อมบริโภคทนัที ภำยใต้
เครือ่งหมำย กำรค้ำ โอโตริ, คำด้ำแมกซ์ จ�ำนวน 6 รำยกำร
 (17) บริษัท โรงงำนเภสัชอุตสำหกรรม เจเอสพี 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด สถำนทีผ่ลิตเลขที ่255, 257 ซอยสำธปุระดิษฐ์   
58 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ ผู้ผลติ ผลติภัณฑ์เสรมิอำหำร 
จ�ำนวน 99 รำยกำร
 (18) บริษทั อำหำรอนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ำกัด สถำนท่ีผลติ
เลขท่ี 95/6 ถนนท่ำข้ำม แขวงแสมด�ำ เขตบำงขนุเทยีน ผูผ้ลติ ถ่ัว
ลสิงอบกรอบ เครือ่งหมำยกำรค้ำยูน ิ555 จ�ำนวน 2 รำยกำร

นวมนิทร์ เขตบึงกุม่ ผูผ้ลติ ผลไม้อบแห้งตำมฤดกูำล ต่ออำยกุำร
รบัรอง 7 รำยกำร
 60. บรษิทั แอมเซลนิวทรำซตูคิลั จ�ำกดั สถำนทีผ่ลติ 
14 ซอยกรงุเทพกรฑีำ 31 ถนนกรงุเทพกรฑีำ แขวงสะพำนสงู 
เขตสะพำนสงู ผู้ผลติ ผลิตภัณฑ์เสรมิอำหำรต่ออำยกุำรรบัรอง 
22 รำยกำร และขอเพิม่กำรรบัรอง 10 รำยกำร
 61. บรษิทั ลำชูเล่คอสเมติคส์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
(ปำรีส) จ�ำกัด สถำนท่ีผลติ 102 ถนนสรณคมน์ แขวงสีกัน เขต
ดอนเมือง ผูผ้ลิต เครือ่งส�ำอำง เพิม่กำรรับรอง 4 รำยกำร
	 อนมุตัยิกเลกิการรบัรองฮาลาล
 1. ยกเลิกการรบัรองฮาลาลผลติภณัฑ์บางรายการ
เนือ่งจากไม่มกีารผลติ
 (1) สันติสุขน�ำ้มะนำว สถำนทีผ่ลติเลขที ่16 ซอยนมนิทร์  
74 แยก 3-8-1ถนนนวมนิทร์ แขวงรำมอินทรำ เขตคนันำยำว    
ผู้ผลิต วัตถุแต่งกล่ินรสมะนำวส�ำหรับปรุงอำหำร จ�ำนวน 1 
รำยกำร
 (2) บรษิทั ศรจีนัทร์สหโอสถ จ�ำกดั สถำนทีผ่ลติเลขที่ 
272/1 ซอยลำดพร้ำว 64 แยก 9 ถนนลำดพร้ำว แขวงวงัทองหลำง 
เขตวังทองหลำง กรงุเทพฯ ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์พอกผิวหน้ำ(ล้ำง
ออก), แป้งทำหน้ำ และแป้งฝุน่โรยตัวส�ำหรบัเดก็ จ�ำนวน 2 
รำยกำร
 (3) บรษิทั เจริญสขุเภสัชฮุน่ชวิ จ�ำกดั สถำนทีผ่ลติเลขที ่
191 ซอยเกสสวุรรณ (เพชรเกษม40) ถนนเพชรเกษม แขวงบำง
หว้ำ เขตภำษีเจรญิ  ผู้ผลิต ผลิตภณัฑ์เสริมอำหำร, กำแฟปรุง
ส�ำเร็จรปู, เครือ่งดืม่รสโกโก้ปรุงส�ำเรจ็ จ�ำนวน 6 รำยกำร
 (4) บริษัท มอนเดลซี อนิเตอร์เนชนัแนล (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด สถำนทีผ่ลติเลขท่ี 102/1 หมูท่ี ่๔ ถนนฉลองกรุง แขวงล�ำ
ปลำทวิ เขตลำดกระบงั  ผูผ้ลติ หมำกฝรัง่, ลกูอม, เมด็อม 
จ�ำนวน 10 รำยกำร
 (5) บรษิทั พิบลูย์ชยัน�ำ้พรกิเผำไทยแม่ประนอม จ�ำกัด 
สถำนท่ีผลติเลขท่ี 68/10  หมูท่ี ่12  ถนนบรมรำชชนน ี แขวง
ศำลำธรรมสพน์  เขตทววัีฒนำ ผูผ้ลิต น�ำ้พริกส�ำเรจ็รูป, น�ำ้จ้ิม
ส�ำเร็จรปู ซอส และผลติภัณฑ์พร้อมปรุงจ�ำนวน 1 รำยกำร
 (6) บรษิทั พำรำกอนเอสเทตกิ จ�ำกดั สถำนทีผ่ลติ เลข
ที ่8 ซอยโพธ์ิแก้ว 3 แยก 6/1 แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ ผูผ้ลิต 
ผลติภัณฑ์เครือ่งส�ำอำง จ�ำนวน 37 รำยกำร
 (7) บรษิทั ควอลิตีพ้ลัส เอสเทตคิ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ�ำกัด สถำนทีผ่ลติเลขที ่179/18-20 ซอยนำวงประชำพฒันำ 
15 ถนนนำวงประชำพฒันำ แขวงสกีนั เขตดอนเมือง ผู้ผลติ 
เครือ่งส�ำอำง จ�ำนวน 4รำยกำร
 (8) บรษิทั คอสมำพรอฟ จ�ำกัด สถำนท่ีผลิตเลขที ่
42,44,46 ซอยรำมค�ำแหง 60/3 ถนนรำมค�ำแหง แขวงหวัหมำก  
เขตบำงกะปิ ผู้ผลติ เครือ่งส�ำอำง จ�ำนวน 10 รำยกำร
 (9) บรษิทั ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน) 
สถำนท่ีผลติเลขท่ี 111 ซอยบำงนำ-ตรำด 20 แขวงบำงนำ เขต
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 กรุงเทพมหานครเปนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน มีพื้นที่ประมาณ 
1,568 ตร.กม.ปจจุบันมีประชากรตาม
ทะเบียนราษฎรราว 5,500,000 คน ไมนบั
จาํนวนประชากรแฝงและนกัทองเท่ียวท่ีเขา
มาพักอาศัยอีกเทาตัว
 ขณะเดียวกนักรงุเทพมหานคร 
มีขาราชการและบคุลากรทาํหนาทีใ่หบรกิาร
คนกรงุเทพฯประมาณ 90,000 คนเศษ ใน
จํานวนนี้มีขาราชการและบุคลากรท่ีเปน
มุสลิมอยูประมาณ 3,200 คน แบงเปน
ขาราชการประมาณ 600 คน และบุคลากร
ประมาณ 2,600 คน
 ขาราชการและบคุลากรมสุลิม
ของ กทม. มีการรวมตัวกันโดยจัดตั้งเปน
ชมรมมสุลมิสงักัด กทม. มกีจิกรรมเปนการ
ภายในมาแลวเปนระยะเวลาไมตํา่กวา 10 ป 
โดยทีไ่มเคยไดมีความสมัพนัธใดๆกบัองคกร
ทางดานศาสนาอิสลาม 
 กระทัง่มกีารคดัเลอืกกรรมการ
อิสลามประจํากรงุเทพมหานครในป 2560 
ที่ผานมา ผลการคัดเลือก มีขาราชการ
กรุงเทพมหานครไดรับการคัดเลือกเปน
กรรมการ 2 คน ไดแก นายซรีอซนัคาร ปาทาน 
ผู ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และ
นายแพทยชาติชาย วงษอาร ีรองผูอํานวยการ

โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์ 
 จากกรณดัีงกลาวขางตนจงึเกิด
แนวคิดรวมกันระหวางกรรมการอิสลาม
ประจํากรุงเทพมหานครและชมรมมุสลิม
สังกัด กทม.ในการสานความสัมพันธรวม
กันเพื่อสรรสรางการทําคุณประโยชนให
เกิดข้ึนแกสังคม โดยอาศัยการสนับสนุน
จากสถาบันพฒันาขาราชการกรงุเทพมหานคร 
ซึง่ไดจดัทาํโครงการเสริมสรางคณุธรรมเพ่ือ
พฒันาคุณภาพชวีติขาราชการและบคุลากร
ของกรุงเทพมหานคร(ธรรมอิสลาม)เปน
ประจําทุกป
 ดังนั้นกิจกรรมตามโครงการ
ดงักลาวทีจ่ดัขึน้ ระหวางวนัที ่1-3 สงิหาคม
ณ โรงแรมเมธาวลยั จ.เพชรบรุ ีคณะบริหาร
ของชมรมมสุลมิสงักดั กทม. จงึเสนอแนวคดิ
ใหสถาบนัพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร 
เชญิกรรมการอสิลามประจํากรงุเทพมหานคร

เขารวมโครงการฯและเปนวทิยากร เพือ่จดุ
ประกายความคิด คนหาแนวทางรวมกัน 
ในการทําใหขาราชการและบคุลากรมุสลมิ 
กทม. ไดพัฒนาตนเองและมีสวนรวมใน
การพัฒนาสังคมมุสลิมตามถิ่นที่อยูตาม
วาระโอกาสที่จะทําได
 ในทีส่ดุจากการสมัมนาดงักลาว
จึงไดเกิด"ปฏิญญาเพชรบุรี"
 เรื่องการเสริมสรางคุณธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการและ
บุคลากรของกรุงเทพมหานคร ขึ้น โดยมี
พันธะสัญญารวมกัน 5 ขอดังนี้
 ขอ 1. จะรวมกันครองตน 
ครองคนและครองงาน โดยยึดหลักการ
อิสลามมาปรับใชกับการดําเนินชีวิตและ
การทํางาน เพื่อการพัฒนาตนเอง นําไป
สูความกาวหนาของตนและองคกร
 ขอ 2. เสรมิสรางจติอาสาของ
บคุลากรมสุลมิกรงุเทพมหานครเพือ่พฒันา
ตนเองดวยหลักคุณธรรม จริยธรรม
 ขอ 3. สรางความเขมแขง็ของ
เครือขาย เพื่อพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการทํางานรวมกัน
 ขอ 4. ใหการสนบัสนนุ สงเสรมิ
เช่ือมประสานกิจการของมัสยิดชุมชน 
ประชากรมสุลมิและคณะกรรมการอสิลาม
ประจํากรุงเทพมหานคร ดวยความเตม็ใจ 
และตอเนื่องยั่งยืน
 ขอ 5. สรางความรวมมือกับ
องคกรตางๆในกรุงเทพมหานครดวยการ
สรางความเขาใจที่ชัดเจนและถูกตอง
เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม
 ปฏิญญาเพชรบุรีทั้ง 5 ขอนี้ 
คงจะเปนสัญญาใจ ของขาราชการและ
บุคลากรมุสลิมสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่
จะชวยเติมเต็มการพัฒนาตนเองใหอยูใน
แนวทางของอสิลามอยางม่ันคง การเกือ้หนนุ 
แบงปน และสรางสรรความดีงามสูสังคม 
รวมทัง้เปนพลงัขบัเคลือ่นใหเกดิความเขาใจ
อันดี ความรักและความสามัคคีในสังคม
พหุวัฒนธรรมตอไป..../

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ศูนยบริหารกิจการศาสนาอิสลามแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ 
45 หมู 3 ถนนคลองเกา แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 โทรศัพท : 0-2949-4259 โทรสาร : 0-2989-7108 
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ที่ปรึกษา : อรุณ บุญชม, จักรฤษณ เพิ่มพูน, สมัย เจริญชาง, อาหะหมัด ขามเทศทอง, ที่ปรึกษากฎหมาย : ประสิทธิ์ มะหะหมัด, 
ประสิทธิ์ รักสลาม บรรณาธิการ : ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี  บรรณาธิการผูชวย : อนุสิทธิ์ สุขุมานันท, อนุสรณ องอาจ, วสันต ทองสุข, 
มานัดร ปอมขุนพรม, กรณิศ บัวจันทร, สุชาติ สุวรรณดี, สุกิจ เหล็งศิริ, เอกราช มูเก็ม, บัญญัติ ทิพยหมัด, เกรียงไกร วัชรปรียากร,  
มานิตย กรีมี, สุกรี สุวินัย, โยธิน ยะกบ, มูฮัมหมัดเฟาซี แยนา, มาโนช มานหมัด, ศิริพงษ ตอเล็บ, สุรศักดิ์ จำป, เรวัตร รามบุตร,  
พิสูจนอักษร : ประสิทธิ์ เจริญผล  ประสานงาน : มนธรรม โพธิ์ทอง, มานพ มะดะเรส.
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