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คณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร
จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ (workshop) ประจําป 2562
วันท่ี 10-12 กุมภาพันธ 2562 ณ ชื่นวารินรีสอรท

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
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วารสาร



	 เมือ่ถึงเดอืนมนีาคม-เมษายน	ของทุกปี	
ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปล่ียนแปลงชีวิตของ
ทุกคน	ทุกวยั	หากเป็นเดก็หรอืเยาวชน	ก็จะเป็น
ช่วงท่ีต้องสมัครเข้าเรียนใหม่	เช่น	เข้าเรยีนระดบั
ช้ันเดก็เล็กหรอือนบุาลหรอืช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี	 1	 และ/หรือระดับช้ันฟัรดูอัยน์ปีท่ี	 1	 หรือ
เรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	1	หรอื	4	 	 ซ่ึงอาจจะ
เป็นโรงเรียนเดิมหรือโรงเรียนแห่งใหม่ก็ตาม		
ตลอดจนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อ
ระดบัอุดมศึกษาหรอืมหาวทิยาลัย	เป็นต้น	พูด
ง่าย	ๆ	 ก็คือ	 ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาท่ีท้ังพ่อแม่	ผู้
ปกครองและเด็กหรือเยาวชนท่ีก�าลังอยู่ในวัย
ศึกษาเล่าเรยีน	 จะมกีารเดนิทางเพือ่การสมัคร
เรียนและ/หรือสอบคัดเลือกกัน			อย่างขวักไขว่	
เด็กและเยาวชนบางกลุ ่มอาจจะไม่มีการ
สมัครเรียนต่อหรือเปลี่ยนสถานท่ีเรียนใหม่	 ก็
จะเรียนพิเศษหรือเรียนเพิ่มเติมวิชานั้น/วิชานี้	
เรื่องนั้น/เรื่องนี้	 สุดแต่พ่อแม่	 ผู้ปกครองหรือ

ตัวเด็ก/เยาวชนเองจะตัดสินใจ
	 ประเด็นส�าคัญท่ีจะขอแบ่งปันความ
คิดกับพ่อแม่	 ผู้ปกครอง	 รวมท้ังเดก็และเยาวชน
มุสลิมก็คือ	 การใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนนี้	
ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุตรหลานท่ี
อยู่ในวัยเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้อิสลามท่ีเป็น
พื้นฐานชีวิตและฝึกปฏิบัติตนเพื่อการเป็น
มุสลิมท่ีดีในปัจจุบันและอนาคตตามหลัก
ธรรมค�าสอนของอิสลามให้มากท่ีสุด	 อาจจะ
เป็นค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อนท่ีมัสยิด/โรงเรียน	
ได้จัดเป็นหลักสูตรเร่งรัดเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเยาวชน	 ค่ายฝึกการอ่านอัลกุรอาน	 ค่าย
พฒันานาผู้น�าเยาวชน	ฯลฯ	ท้ังนี	้อาจจะเรยีกช่ือ							
ต่างกันไป		และใช้เวลาการเข้าค่าย	3	วัน/	5	วัน/	
7	วัน/	20	วัน	จนถึง	30	วัน	และมีบางมัสยิด/
ชุมชน	ใช้เวลามากกว่าหนึง่เดือนก็ม	ีบางมัสยิด/
โรงเรียนอาจจะจัดการสอนศาสนาอิสลาม
ภาคฟัรดูอัยน์แบบเข้ม	เพือ่การเตรยีมความ

พร้อมสูส่นามสอบของสมาคมครุุสมัพนัธ์	 ฯ	ซึง่ในช่วง
เวลาก่อนหน้านี	้อาจจะไม่มเีวลาเรยีนอย่างเต็ม
เวลา	ท�าให้ต้องมาเร่งรัดกันในช่วงเวลานี้	จึงมี
ค�าถามว่า	 หากการเรียนก่อนหน้านี้	 ผู้เรียน
สามารถเรยีนรูแ้ละเข้าใจอิสลามเพียง	20-30	%	
การเร่งรดัการสอนฟัรดอัูยน์ในช่วงปิดภาคเรียนนี	้
ต้องเร่งรัดให้ถึง	 70-80	 %	 กับช่วงเวลาหนึ่ง
เดอืนเศษ	ๆ 	จะสามารถเตมิเตม็องค์ความรูอิ้สลาม
ตามหลักสูตรท่ีก�าหนด	และซึมซับจิตวิญญาณ
เด็กหรือเยาวชนเพื่อการเป็นมุสลิมท่ีดีอย่าง
ยั่งยืนนั้น	จะอยู่ในระดับใด	ท้ังนี้	ต้องขอช่ืนชม
โรงเรยีนท่ีเปิดสอนฟัรดอัูยน์ในกรุงเทพมหานคร
หลายแห่ง	สามารถผ่านเกณฑ์ท่ีกล่าวถึงข้างต้น
อย่างน่าภาคภูมิใจยิ่ง
	 เมื่อส้ินสุดการพัฒนาตนเองในค่าย	
หรอืการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ/พเิศษ	หรอืการสอบประจ�า
ปีและการสอบเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนใหม่แล้ว	
ช่วงนี้ยังมีเวลาท่ีเด็กและเยาวชนจะสามารถ
เติมเต็มคุณภาพชีวิตและพัฒนาตนเองได้อีก
หลายมิติ	 ในฐานะพ่อแม่	 ผู้ปกครอง	 จะต้อง
ก�ากับดแูลบุตรหลานเป็นพิเศษ	 โดยเฉพาะการ
ใช้เวลาว่างให้เหมาะสมและเกิดประโยชน	์	
เพื่อเป็นการเติมเต็มความรู้หรือประสบการณ	์
จึงขอเสนอแนะกิจกรรมท่ีควรจัดให้เด็กและ
เยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน	ดังนี้	
 1. ระบุกิจกรรมที่เด็กอยากท�า
	 อันดับแรกของการวางแผนกิจกรรม	
พ่อแม่	ผู้ปกครองต้องเริม่จากการพดูคุยกับลูก	ๆ	
ก่อน	หากเป็นลูกเล็ก	ๆ	วัย	5-10	ขวบ	ถ้าให้
พ่อแม่คิดเอง	จัดการเองทุกอย่าง	ลูก	ๆ 	อาจไม่
สนใจและไม่อยากท�าก็ได้	 ลองถามลกูก่อนว่า	 เขา
อยากจะท�าอะไรในช่วงปิดภาคเรียนบ้าง	 เช่น	
เรยีนรูอ้สิลาม	ไปทะเล	ไปสวนสัตว์	ท�าขนม 

หัดวาดภาพ	ฯลฯ	แน่นอนว่า	พ่อแม่อย่าลืมจัด
ตารางของตัวเอง	 เพื่อท่ีจะได้หาเวลาพาลูก	 ๆ	
ไปท�ากิจกรรมท่ีพวกเขาอยากท�าด้วย
 

ช่วงเวลาปิดภาคเรียน
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต



 2. ก�าหนดกิจกรรมที่ต้องท�า
	 นอกจากจะถามถึงกิจกรรมพิเศษท่ี
เด็ก	ๆ	อยากท�าแล้ว	พ่อแม่ควรเอากิจกรรมท่ี
เด็ก	ๆ	ควรท�าเป็นประจ�าทุกวันลงไปด้วย	เช่น	
การปฏิบัติละหมาด	 การอ่านอัลกุรอาน	 งาน
บ้าน	การบ้าน	เรียนเสริม	หรือการทบทวนบท
เรียน	 เพื่อให้เขาได้รู้จักหน้าท่ีของตน	 และ
รู้จักแบ่งเบาภาระด้วย
 3. ท�าตารางกิจกรรม
	 เมือ่ได้กิจกรรมทุกอย่างแล้ว	ก็เริม่เขียน
เป็นตารางให้ลูก	ๆ	ได้	โดยพ่อแม่ต้องท�าพร้อม	ๆ	
กับลูก	 การท�าตารางอาจจะเป็นหนึ่งกิจกรรม
ท่ีให ้ ลูกน ้อยได ้ฝ ึกความคิดสร ้างสรรค ์	
ออกแบบตารางเป็นของตัวเอง		เขาจะได้รู้สกึภูมิใจ	
แต่กิจกรรมท่ีวางไว้ไม่ควรจะแน่นเกินไป	 เด็ก
วัยซน	ถ้าถึงเวลาเล่น	ก็ปล่อยให้เขาสนุกสนาน
อย่างเต็มท่ี	แต่ให้อยู่ในกรอบของอิสลาม
 4. งดเล่นมือถือ
 เวลาท่ีพ่อแม่กลับมาบ้าน	 ควรหาเวลา
พูดคุยอยู่กับลูกบ้าง	 อย่าห่วงแต่เล่นโทรศัพท์
มือถือจนไม่สนใจกันเพราะต้องหาวิธีการให้
สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาด้วยกัน	 โดยไม่
ต้องมีอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือหรือแท็ปเล็ตมา
รบกวน	การวางแผนกิจกรรมล่วงหน้า	จะช่วย
ท�าให้เด็กใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าและมีประโยชน์	
และเป็นการสอนเดก็เรือ่งการวางแผนในช่วง
ระยะเวลาท่ียาวมากข้ึน	 รวมท้ังการฝึกฝนควบคุม
การใช้เวลาของตนเองให้ถูกต้องอีกด้วย
 5. ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกัน
	 การใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนอย่าง
ฉลาดคือ	ควรมีการปฏบัิตศิาสนกิจร่วมกัน	ระหว่าง
พ่อแม่และสมาชิกในบ้าน	เช่น	ละหมาดและ/
หรอือ่านอัลกุรอานร่วมกัน	หรอือาจจะน�าลูก	ๆ	
ไปละหมาดท่ีมสัยดิด้วย	 กรณีท่ีบ้านอยูใ่กล้มัสยิด
หรือสถานท่ีละหมาดประจ�าชุมชน	(มุศ็อลลา)	
นอกจากจะเป็นการสร้างบรรยากาศในบ้านท่ี
ดแีล้ว	 ยังเป็นการเพิม่พนูความจ�าเรญิ	 (บะรอกัต)	
ให้แก่บ้าน/ท่ีอยู่อาศัยอย่างมีคุณค่ายิ่ง
 

 6.กระชับพื้นที่แห่งความรักและ
ความเป็นพี่น้องกัน
	 ช่วงเวลาปิดภาคเรยีน	มวีนัครอบครัว	
วันผู้สูงอายุ	พ่อแม่	ผู้ปกครองควรสร้างบรรยากาศ
ในครอบครัวให้อบอวลด้วยกล่ินอายของ
อิสลาม	 ความรัก	 และความมีเมตตาระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว	 และควรให้บุตรหลานมี
โอกาสพบปะปู่	ย่า	ตา	ยาย	(กรณียังมีชีวิตอยู่)	
ญาติพี่น้องฝ่ายพ่อและ/หรือแม่	 ท้ังท่ีอยู่ใกล้
และไกล	 เพื่อกระชับพื้นท่ีแห่งความรัก	ความ
เคารพยกย่องและสายสัมพันธ์แห่งความเป็น
เครือญาติให้กระชับแน่นอยู่เสมอ
	 จากข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมใน
ช่วงปิดภาคเรียนดงักล่าว	เป็นเพียงหลกัคิดเล็ก	ๆ	
ท่ีสามารถน�าไปปรับใช ้ ให ้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์หรือความพร้อมของแต่ละคนได้	
ประการส�าคัญก็คือ	 การรู้จักบริหารช่วงเวลา
นี้เพื่อการเติมเต็มและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่
ตนเองและสมาชิกใกล้ตัวสู ่ความดีงามนั้น	
เป็นเป้าประสงค์ท่ีส�าคัญยิ่ง
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 การทดสอบที่ผูคนสวนมากมักจะ
สอบตก คือการทดสอบในยามสุขสบายมี
ทรัพยสินเงินทองใชจายอยางฟุมเฟอย การ
ทดสอบน้ี มะลาอิกะฮทานน้ันไดกลับมาหา
พวกเขา และไดไปหาแตละคนในลักษณะ
ท่ีแตละคนเคยเปน เพ่ือเตือนใหเขาไดสำนึก
ในความโปรดปรานของอัลลอฮท่ีมีตอพวก
เขา มะลาอิกะฮไดไปหาคนแรกในรางของ
คนเดินทางที่ยากจนและเปนโรคดางขาว 
พรอมบอกแกเขาวาขาดเสบียงและขาดปจจัย

�ÊÇÔ¹.Á·¡Á     ÔÅÊØÁÃÒÊÃÒÇ

อรุณ บุญชม

º··´ÊÍº 
µÍ¹·Õè 2

ในการเดินทาง และไดขอเขาโดยอางอิงถึง
ผูท่ีไดประทานผิวหนังท่ีสวยงามและสีผิวท่ีดี
และทรัพยสินอันมากมายใหแกเขา เผ่ือวาเขา
จะไดเกิดสำนึก โดยไดขออูฐหน่ึงตัว เพ่ือเขา
จะไดใชเปนพาหนะเดินทางตอไป ชายคนแรก
ปฏิเสธความโปรดปรานของอัลลอฮ อีกทั้ง
มีความตระหนี่ และหาขอแกตัวตางๆนาๆ
วาตนเองมีภาระตองใชทรัพยอยางมากมาย 

มะลาอิกะฮที่จำแลงรางมาไดพยายามเตือน
ใหเขานึกถึงสภาพเดิมกอนท่ีเขาจะมีสภาพ

อยางท่ีเปนอยูน้ี แตเขาไดปฏิเสธอยางส้ินเชิง 
และอางวาที ่เขาร่ำรวยมาไดนี ้ก็เพราะ
ไดรับมรดกตกทอดกันมาจากบรรพบุรุษ 
มะลาอิกะฮจึงไดยกมือขอดุอาอวาถาหาก
เขาโกหก ขอให  เขากล ับไปส ู สภาพ
เดิมอยางท่ีเขาเคยเปน หลังจากน้ันเขาไดไป
หาคนท่ีเคยหัวโลน โดยจำแลงไปเปนคนหัวโลน 
และไดพูดกับเขาเหมือนท่ีพูดกับคนแรก และ
คนที่เคยหัวโลนก็ปฏิเสธความโปรดปราน
ของอัลลอฮ ไมแตกตางไปจากคนแรกที่
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ปฏิเสธความโปรดปรานของอัลลอฮ  
สวนคนตาบอดน้ันเขาเปนคนท่ีมีศรัทธา
และมีความยำเกรงตออัลลอฮ เขาเปน
ผูท่ีผานการทดสอบน้ี เขายอมรับในความ
โปรดปรานของอัลลอฮท่ีไดประทานใหแก
เขา เขาไมไดใหแกผูขอในสิ่งที่เขาตอง
การเทานั ้น แตเขาไดปลอยใหผู ขอ
ตัดสินใจเองตามความประสงควาจะ
เอาไปเทาใด และเขาไมลำบากใจท่ีผูขอ
จะเอาทรัพยไปมากมายเพียงใดก็ตาม 

เมื่อมาถึงจุดนี้มะลาอิกะฮจึงไดบอก
ขอเท็จจริงแกเขา และไดบรรลุถึง
เปาหมายคือการทดสอบคนท้ังสามแลว 
และอัลลอฮพอพระทัยคนตาบอด และ
โกรธเคืองคนทั้งสองกอนหนานั้น เขา
อยูในกลุมคนท่ีทานรอซูลุลเลาะฮ (ซ.ล.) 
ไดกลาววา 

 เร่ืองน้ีสอนเราวาส่ิงท่ีจะรักษา
ความโปรดปรานของอัลลอฮ ตาอาลา
ท่ีประทานมอบใหแกเราก็คือการสำนึก
ในบุญคุณของอัลลอฮ ที่ไดประทาน
ใหแกเรา และการขอบคุณอัลลอฮนั้น
ตั้งอยูบนหลักสามประการไดแก หนึ่ง 
ภายในจิตใจยอมรับในความโปรดปราน
ของอัลลอฮ สอง แสดงออกภายนอก
ดวยการพูดถึงความโปรดปรานของ
อัลลอฮ สาม ใชจายความโปรดปราน
นั้นไปในหนทางที่อัลลอฮรักและพอ
พระทัย ทั้งสามประการนี้จะรักษา
ความโปรดปรานของอัลลอฮไวให
ยั่งยืน ไมใหเสียหายและหมดสิ้นไป.

“นาชื่นชมกิจกรรม
ของผูมีศรัทธา ที่กิจกรรมของ

เขาทั้งหมดเปนความดี 
ไมมีใครไดรับความดีเชนนั้น
นอกจากผูมีศรัทธาเทานั้น 
ถาหากเขาไดรับความสุข 

เขาขอบคุณอัลลอฮ 
เชนนั้นเปนความดีสำหรับเขา 

และถาหากเขาประสบ
กับความทุกขยาก เขามีความศอบัร 

อดทน เชนนั้นก็เปน
ความดีสำหรับเขาดวย

เชนเดียวกัน” 
บันทึกโดยมุสลิม

 

"

"
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สมัย เจริญชาง

“การเมอืงกับชวีติมสุลมิ” 
(ตอนที ่2)

 วันที่ 24 มีนาคมนี้ เปนวันที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กําหนดและ
ประกาศใหเปนวันเลือกต้ังสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร (ส.ส.) จํานวน 500 คน โดย
เปน ส.ส.เขตเลือกต้ัง จํานวน 350 เขตๆละ 
1 คน และ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อหรือ
ปารต้ีลิสต จํานวน 150 คน โดยรฐัธรรมนญู
บัญญัติไวใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังลง
คะแนน ส.ส.ทัง้สองระบบ ดวยบัตรเลือกต้ัง
เพียง 1 บัตร และลงคะแนนไดเพียง 1 
หมายเลขเทานัน้ อีกทัง้ไดบัญญติัไวใหผูสมคัร 
ส.ส.ทุกคนตองสังกัดพรรคการเมือง จะลง
สมคัร ส.ส.แบบอิสระไมสังกัดพรรคการเมอืง
ไมได
 ดวยเหตุดังกลาว ในขณะนี้ในแต
ละเขตเลือกต้ัง จึงมีผู สมัคร ส.ส. เปน
จํานวนมาก และการเลือกต้ังครัง้นี ้ก็มพีรรค 
การเมืองมากมาย ทั้งพรรคเกาและพรรค
ทีจั่ดต้ังข้ึนใหม โดยแตละพรรคมเีปาหมาย
ทั้ง ส.ส.ระบบเขตเลือกต้ังและระบบบัญชี
รายชื่อหรือปารตี้ลิส (ซึ่งการได ส.ส.ระบบ
บัญชีรายชื่อตองคํานวณดวยสัดสวนทาง
คณิตศาสตรที่ผูมีสิทธ์ิเลือกต้ังสวนใหญยัง
ไมคอยเขาใจ) แตพอเขาใจไดวา ถาพรรค
ใดได ส.ส.ระบบเขตจํานวนมาก จะได ส.ส.
ระบบบัญชรีายชือ่จํานวนนอย แตถาพรรคใด
ได ส.ส.ระบบเขตจํานวนนอย ก็จะมโีอกาส
ได ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อจํานวนมาก ใน
ที่สุดก็คงจะได ส.ส. กระจัดกระจายอยู 
จํานวนหลายๆพรรค และแนนอนก็คงได
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รัฐบาลชุดใหมที่มาจากการรวมตัวกันของ
พรรคการเมืองหลายพรรค เปนรัฐบาล
ผสมอยางแนนอน จะตางกับการต้ังรฐับาล
ที่มาจากการเลือกตั้งครั้งกอนๆ
 เมื่อเราจะตองเลือกต้ัง ส.ส.กัน
ในเดือนนี ้ส่ิงทีเ่ราควรทราบคือ เลือก ส.ส.
ไปทาํหนาทีอ่ะไร? (คําถามนี ้นาจะลองนาํ
ไปถามผู สมัคร ส.ส.ดูบ างก็ดีนะครับ) 
ผูสมัคร ส.ส.บางคนก็ยังไมรู ว าที่ตนลง
สมัครและกําลังหาเสียงอยูในขณะนี้ ถาได
เปน ส.ส. จะตองเขาไปทําหนาที่อะไรบาง 
(เพราะคุณภาพผูสมัครบางคนยังไมถึง
มาตรฐานที่ควรจะเลือก)
 หน าท่ีของสมาชิกสภาผู แทน
ราษฎร หรอื ส.ส. มหีนาทีห่ลักอยู 4 ประการ 
คือ
 1) มีหนาที่ในการจัดต้ังรัฐบาล 
แทนประชาชน รัฐธรรมนญูฉบับนี ้กําหนด
ให ส.ส.รวมกับสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. 
มีอํานาจหนาที่ในการเลือกนายกรัฐมนตรี 
และกําหนดใหพรรคการเมอืงสามารถเสนอ
ชื่อบุคคลที่เหมาะสมเปนนายกรัฐมนตรี
เปนการลวงหนาไดพรรคละไมเกิน 3 คน
 2) มีหนาที่ควบคุมรัฐบาล ให
บริหารบานเมืองดวยความซ่ือสัตย สุจริต 
และสามารถตรวจสอบการบรหิารงานของ
รัฐบาลทุกกระทรวงรวมทั้งตรวจสอบการ
ปฏิบัติหนาที่ของขาราชการในกระทรวง
ตางๆ ไดทั้งการเปดอภิปรายซักฟอก เพื่อ
ลงมติไมไววางใจรัฐมนตรี เปนรายบุคคล
หรือไมไววางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ รวมท้ัง
การเรียกรัฐมนตรีและขาราชการใหมา
ชี้แจงขอซักถามในคณะกรรมาธิการคณะ
ตางๆของสภาผูแทนราษฎร
 3) มีหนาที่ในการรางกฎหมาย,
เสนอกฎหมาย,พิจารณากฎหมายของ
บานเมืองรัฐธรรมนูญบัญญัติไวเปนการ
ใหอํานาจแกผู ที่จะเสนอกฎหมาย คือ 
พระราชบัญญัติเขาสูสภาผูแทนราษฎรได
นั้น มี 2 ฝาย คือ รัฐบาล เปนผู เสนอ
กฎหมาย หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

เปนผูเสนอ บุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนสมาชิก
วุฒิสภา หรอืขาราชการประจําไมมอํีานาจ
จะเสนอกฎหมายเขาสูสภาได (ในหนาที่
นี้ จึงมีความจําเปนตองใชผู ที่มีความรู  
ประสบการณและความเขาใจในระบบของ
อํานาจนิติบัญญัติเปนอยางดี)
 4) มีหนาที่ในการนําปญหาของ
บานเมือง และปญหาของประชาชนเสนอ
แนะใหรัฐบาลนําไปปรับปรุงแกไขดวย
ระบบของสภา สามารถกระทําได 2 วิธี 
คือ
 (1) การยื่นกระทู
 (2) การยื่นญัตติ เพื่อใหประธาน
สภาบรรจุเขาสูวาระการประชุมของสภา 
เจาของกระทูและเจาของญัตติตองเปน
ผูอภิปรายในรายละเอียดตางๆ กอนที่
สภาจะลงมติเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ
 หนาท่ีทั้ง 4 ประการนี้ ทานผูมี
สิทธ์ิเลือกต้ังลองถามพวกที่เคยเปน ส.ส.
มาแลวดูซิครับวา พวกเขาเคยกระทํา
อะไรมาบาง? ถาทานไดคําตอบจากเขา
แบบสอบไมผ าน ทานก็ลองพิจารณา
เปล่ียนตัว ส.ส.ในเขตของทานบางก็ดีนะครับ
 

 สําหรับกติกามารยาทของมุสลิม
ที่เสนอตัวตองการจะเปน ส.ส. ทานมี
เหนียต (ต้ังเจตนารมณ) อยางไรครับ? 
การต้ังเจตนาที่ถูกตองสําหรับการจะเดิน
เขาไปทํางานในระบบการเมืองที่ไมใช
ระบบอิสลาม “ตองเหนยีต (ต้ังเจตนารมณ) 
วา จะเขาไปดะวะห (เชิญชวนสูสัจธรรม) 
และควรทําเปนรูปธรรม ใน 3 ประการนี้ 
คือ
 (1) จะดําเนินการในสิ่งที่ไมขัดตอ
หลักการอิสลามใหมากที่สุด
 (2) จะพยายามในการออกกฎ
กติกาตางๆ ใหสอดคลองกับหลักการของ
อิสลามใหมากที่สุด
 (3) จะพยายามปกปองมิใหเกิด
อันตรายตางๆ ตอหลักการของอิสลาม
ใหมากที่สุด
 ทานท่ีเคารพ ทานควรรบีสืบคนหา
บุคคลทีจ่ะเปนผูแทนของทานใหพบโดยเรว็ 
กอนตดัสินใจในการเลือกต้ังวันที ่24 มนีาคม 
2562 อินชาอัลลอฮ ทานจะเปนคนหนึ่ง
ที่ทํางานในรูปของดุนยา (โลกปจจุบัน) 
แตจะไดผลดีในอาคิเราะห (โลกสุดทาย) 
อยางแนนอนครับ
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สุชาติ  สุวรรณดี
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 ในระยะนี้  นอง ๆ ที่กำลังจะจบ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6)  กำลังหาท่ีเรียนตอในระดับอุดมศึกษา
หรือท่ีเรียกวาเรียนมหาวิทยาลัย การเปล่ียน
ผานของโลกต้ังแตอดีตมาถึงปจจุบัน ต้ังแต
ยุคสังคมเกษตร  ยุคสังคมอุตสาหกรรม  
ยุคสังคมคอมพิวเตอร  จนถึงยุคหุมยนต 
(หรือยุค 4.0  หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
4.0)  รัฐบาลกำหนดใหเปนเปาหมายการ
พัฒนาประเทศใน 20 ปขางหนา  ท่ีเรียกวา
“ไทยแลนด 4.0”
 ยุคสมัยมันเปลี่ยนไป การที่เราจะ
เลือกเรียนอะไรตอในระดับมหาวิทยาลัย  
นอกจากจะเลือกในส่ิงท่ีตนเองชอบ  ตนเอง
ถนัดแลว  อีกหนึ่งอยางที่ตองคำนึงก็คือ  
เรียนจบมาแลวมีงานรองรับ  ไมตกงาน 
เพราะวาในยุคสมัยน้ีมีนักศึกษาจำนวนมาก
ที่เรียนจบมาแลว  กลับหางานทำไมได  
หรือบางคนก็ไดงานไมตรงกับสายท่ีเรียนมา  
ดังนั้น  การที่เราจะเรียนตออะไร  ก็ตองมี
การวางแผนมองอนาคตขางหนาไวดวย
เชนกัน  สาขาท่ีเรียนจบมาแลวมีงานรองรับ  
ไมตกงานแนนอน  มีหลายสาขา  หลายคณะวิชา  
ครั้งนี้ขอเสนอในสาขาบริหารธุรกิจ

 สาขาการบัญชี  ยังครองแชมป 
จากการสำรวจความตองการของตลาดแรงงาน  
บัญชีอยูในอันดับ 1  เพราะปจจุบันบัญชี
อยูในภาวะขาดแคลน  ไมวาจะเปนธุรกิจ
ขนาดเล็กหรือใหญ  ก็ตองการบุคลากร
ทางดานบัญชี  หรือแมแตธุรกิจที่กำลังจะ
ถูกปดกิจการ  คนท่ีถูกเลิกจางเปนคนสุดทาย
ก็คือนักบัญชี  ถือวาเปนอาชีพท่ีสำคัญมาก 
ผู สำรวจไดพูดคุยกับหัวหนาภาควิชา
การบัญชีมหาวิทยาลัยของรัฐ  ถึงการผลิต
บัณฑิตปอนสู ตลาดมากขึ ้น ก็ทำไมได  
เพราะบุคลากร  อาจารยที่สอนในสาขา
วิชาการบัญชีมีจำนวนจำกัด  ถึงแมวา
มหาวิทยาลัยเอกชนหลายแหงก็เปดสอน
ในสาขาการบัญชี  แตก็ยังไมเพียงพอ
 อยางไรก็ดี นักบัญชีท่ีตลาดตองการ  
คือนักบัญชีที ่ม ีค ุณภาพเปนสำคัญซึ ่ง
ปจจุบันคนท่ีจะมาทำงานดานบัญชี  ไมใช
มีแคความรูทางดานบัญชีอยางเดียวตองมี
องคความรู หลาย ๆ ดานมากขึ ้น  เชน 

ทางดานคอมพิวเตอรไมเฉพาะการใชโปรแกรม
บัญชีเทานั ้น ตองสามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรไดหลากหลาย และภาษาท่ี 2 
และที่ 3 ดวย  เพราะปจจุบันธุรกิจใน
ประเทศไทยมีชาวตางชาติมาลงทุนมากข้ึน  
ดังน้ัน  การรูเร่ืองของภาษาเปนปจจัยสำคัญ  
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  ภาษาญี ่ป ุ น  
ภาษาจีน  และเชื่อวาในอนาคตอาจขยาย
ไปยังภาษาอ่ืน ๆ เชน  ภาษาเกาหลี  ภาษา
อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ดวยเหตุผลดังกลาว 
มหาวิทยาลัยที่เปดสอนสาขาการบัญชี จึง
ใหความสำคัญกับการเรียนภาษาที ่ 2 
และที่ 3  มหาวิทยาลัยใหญ ๆ ทั้งของรัฐ
และเอกชน  ถาใครเรียนบัญชีแลวพูด
ภาษาอังกฤษไมได  จะไมใหจบการศึกษา
 ปจจุบันทำใหบัณฑิตท่ีจบปริญญาตรี
ในคณะบริหารธุรกิจสาขาอ่ืน  หันมาเรียน
ปริญญาใบที่ 2 หรือปริญญาโทสาขาการ
บัญชีกันมากข้ึน  เพราะเปนวิชาชีพเฉพาะ
ตองจบทางดานบัญชีเทานั้น  ในอดีตคน
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ที่จบบริหารธุรกิจก็สามารถมาทำบัญชีได  
เมื่อมีการออก พรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543  
ทำใหคนที่คนที่ไมจบปริญญาตรีทางบัญชี
ตองมาเรียนเพ่ิม นอกจากน้ี  ผูบริหารหรือ
คนในสายอาชีพอื่นก็มองวา  การเรียน
บัญชีทำใหเขามีความรูทางดานการเงิน
อยางลึกซึ้ง  ซึ่งสงผลตอการบริหารงาน
ของเขาได  และทำใหเขารูวาธุรกิจมีทิศทาง
แบบใด  

 สาขาการตลาด  แตตองเปนการ
ตลาดยุคใหม  หรือที ่เรียนวาการตลาด
ออนไลน  หรือในบางมหาวิทยาลัยเรียนกวา 
“การบริหารจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม” 
คือการเรียนหลาย ๆ ศาสตร ไมใชมีความรู
ทางดานการตลาดอยางเดียว  ผูที่เรียนใน
สาขาน้ี  ตองมีความรูทางดานจิตวิทยาการ
ตลาด  สามารถโนมนาวใหลูกคาตัดสินใจ
ซ้ือสินคาได  หรือที่เรียกวา ปดการขายได  
ตองมีความรูทางดานคอมพิวเตอรเปนอยางดี  
มีความรูทางการบริหารการจัดการ และ
มีความรูทางดานภาษาท่ี 2 หรือท่ี 3 อีกดวย  
ย่ิงการขยายตัวของ e-Commerce จะเขา
มาเปล่ียนวงการคาปลีกแบบเดิม ใหกาวไป
สูการซ้ือขายและชำระเงินผานออนไลน แต
การสงมอบสินคาจากผูขายใหถึงมือผูซื้อ
ยังคงตองพ่ึงพาการขนสงสินคา
 

 สาขาการบริหารและจัดการ
อสังหาริมทรัพย  ในสมัยนี้ตลาดแรงงาน
ตองการผูที ่มีความรูเฉพาะทางมากขึ้น  
ประกอบกับมีการพัฒนาทางดานการตลาด
อสังหาริมทรัพย  ผูที่จบทางดานสาขานี้  
จะไปทำงานทางดานการวิเคราะหทางดาน
การลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย  การตลาด
อสังหาริมทรัพย  การบริหารจัดการ
คอนโดมิเนียม  ในสาขาน้ีจะตองเรียนการตลาด  
การโยธาเบื้องตน  โครงการอาคาร  การ

 สาขาการจัดการโลจิสติกส  หรือ
บางมหาวิทยาลัยเรียกวา “การขนสงระหวาง
ประเทศ”  การขนสงสินคาท้ังทางบน  ทางเรือ  
หรือทางอากาศ  เติบโตเร็วมากท้ังในประเทศ
และตางประเทศ  การบริการ Door to 
Door Service  คือการบริการถึงประตูบาน 
ในปจจุบันไดรับความนิยมเปนอยางมาก  
เพราะสะดวกทั้งผุสงและผูรับ  โดยมีการ
จัดการไปรับสินคา ณ สถานท่ีจัดเก็บสินคา 
และจัดการเอกสารใหทุกอยาง ตลอดจน
การเดินพิธ ิการศุลกากรที ่ท าเร ือหรือ
ทาอากาศยานแอรพอรต (กรณีสงสินคา
ตางประเทศ) จนสินคาข้ึนเรือหรือข้ึนเคร่ือง
แลว เอเยนตรับสินคาท่ีปลายทาง จะดำเนินการ
ผานพิธีการขาเขา และนำสินคาไปสงยัง
สถานที่ปลายทางที่ไดกำหนดไว หรืออาจ
จะหมายถึงการสงสินคาในประเทศโดยไปรับ
จากที่หนึ่งถึงมือผูรับอีกที่หนึ่งก็ได ยิ่งการ
ซ้ือขายเกิดข้ึนงายดายบนโลกออนไลนมาก
เทาไร ก็จะยิ่งเกิดความตองการใชบริการ
ขนสงสินคามากขึ้นเทานั้น จึงกลายเปน
โอกาสทองของธุรกิจโลจิสติกส

บริหารจัดการ  การบริหารงานบุคคล  
เปนตน  ในกรุงเทพมหานคร  จะเห็นวา
ที่ไหนมีรถไฟฟาผาน  จะมีคอนโดมิเนียม  
ตึกใหญ ๆ สูง ๆ เกิดขึ้นเปนจำนวนมาก  
ตึกเหลานี้ตองการผูที ่มีความรูเรื ่องการ
บริหารการจัดการอสังหาริมทรัพยทั้งนั้น  
และเปนอาชีพใหมสำหรับเมืองไทย



	 สวัสดีครับ	ช่วงนี้สภาพอากาศใน
ประเทศโดยเฉพาะท่ีกรุงเทพมหานครไม่ค่อย
ดีเลย 	 เ นื่ อ งจากมีสถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน	2.5	ไมครอน(PM2.5)	ได้ปกคลุม
ท่ัวไปท้ังกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด	 ซึ่ง
เท่าท่ีผมจ�าความได้ต้ังแต่ผมเกิดมาไม่เคยมี
สถานการณ์อย่างนี้เกิดข้ึนในประเทศไทยเลย	
ซึ่งท�าให้ผมรู้สึกว่าโลกเราทุกวันนี้อยู่ยากข้ึน
ทุกวันสถานการณ์หลายอย ่ า ง ท่ี เ กิ ด ข้ึ น	
เน่ืองจากมนุษย์เป็นผู้ท�าให้เกิดข้ึนเอง	ไม่ว่าจะ
เป็นภาวะโลกร้อน,ภาวะก๊าซเรื่องกระจก,สภาพ
ภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง
 

	 ท�าให้เกิดโรคอุบัติใหม่หลายโรค	 ซึ่ง
ยังไม่มีวคัซีนป้องกันและรกัษายาก	 ซ่ึงทุกอย่าง
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราเป็นอย่างยิ่ง	
ห้องแพทย์ฉบับนี้ผมจึงขอน�าเสนอความรูเ้รือ่ง
ดชันีคุ้ณภาพอากาศ	(AIR	QUALTY	INDEX:AQI)	
เพื่อให้พวกเราได้รับความรู ้กับสถานการณ์
มลพิษทางอากาศท่ีเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้	 ซึ่งมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเราอย่างไร	
ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวได้จากกองจัดการคุณภาพ
อากาศและเสียง	กรมควบคุมมลพิษ	กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality 
Index : AQI)	เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพ

อากาศในรูปแบบท่ีง่ายต่อความเข้าใจของ
ประชาชนท่ัวไป	 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์
มลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นท่ีว่าอยู่ในระดับ
ใ ดมี ผ ลกระทบต ่ อ สุขภาพอนามัยหรือไม่
ดัชนีคุณภาพอากาศ	 1	 ค่า	 ใช้เป็นตัวแทนค่า
ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ	6	ชนิด	
ได้แก่	
 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5 ไมครอน 
(PM2.5)	 เป็นฝุ่นท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน	
2.5	 ไมครอน	 เกิดจากการเผาไหม้ท้ังจากยาน
พาหนะ	 การเผาวัสดุการเกษตร	 ไฟป่า	 และ
กระบวนการอุตสาหกรรม	 สามารถเข้าไปถึง
ถุงลมในปอดได้	 เป็นผลท�าให้เกิดโรคในระบบ
ทางเดินหายใจ	 และโรคปอดต่างๆ	 หากได้รับ
ในปริมาณมากหรือเป็นเวลานานจะสะสมใน
เนื้อเยื่อปอด	 ท�าให้การท�างานของปอดเสื่อม
ประสิทธภิาพลง	ท�าให้หลอดลมอักเสบมอีาการ
หอบหืด
 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10)	 เป็นฝุ่นท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ไม่เกิน	 10	 ไมครอน	 เกิดจากการเผาไหม้เช้ือ
เพลิงการเผาในท่ีโล่งกระบวนการอุตสาหกรรม	
การบด	 การโม่	 หรือการท�าให้เป็นผงจากการ
ก่อสร้าง	ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเนื่องจากเมื่อ
หายใจเข้าไปสามารถเข้าไปสะสมในระบบ
ทางเดินหายใจ
 ก๊าซโอโซน (O3)	เป็นก๊าซท่ีไม่มีสี
หรอืมสีีฟ้าอ่อน	มกีล่ินฉุน	ละลายน�า้ได้เล็กน้อย	
เกิดข้ึนได้ท้ังในระดับบรรยากาศช้ันท่ีสูงจาก
ผิวโลก	 และระดับช้ันบรรยากาศผิวโลกท่ีใกล้
พื้นดิน	ก๊าซโอโซนท่ีเป็นสารมลพิษทางอากาศ
คือก๊าซโอโซนในช้ันบรรยากาศผิวโลกเกิดจาก
ปฏิกิริยาระหว่างก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน	
และสารประกอบอินทรย์ีระเหยง่าย	โดยมีแสงแดด
เป็นตัวเร่งปฏิกิรยิา	มผีลกระทบต่อสุขภาพ	โดย
ก่อให้เกิดการระคายเคืองตาและระคายเคือง
ต่อระบบทางเดินหายใจและเย่ือบตุ่างๆ	

นายแพทย์ชาติชาย	วงษ์อารี



ความสามารถในการท�างานของปอดลดลง	
เหนื่อยเร็ว	โดยเฉพาะในเด็ก	คนชรา	และคน
ท่ีเป็นโรคปอดเรื้อรัง
 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)	เป็น
ก๊าซท่ีไม่มีสี	กลิ่น	และรส	เกิดจากการเผาไหม้
ท่ีไม่สมบูรณ์ของเช้ือเพลิงท่ีมีคาร์บอนเป็น
องค์ประกอบ	ก๊าซนีส้ามารถสะสมอยูใ่นร่างกาย
ได้โดยจะไปรวมตัวกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือด
แดงได้ดกีว่าออกซิเจนประมาณ	200-250	เท่า	
เมื่อหายใจเข้าไปท�าให้ก๊าซชนิดน้ีจะไปแย่งจับ
กับฮโีมโกลบินในเลือด	เกิดเป็นคาร์บอกซีฮีโมโกลบิน	
(CoHb)	ท�าให้การล�าเลียงออกซิเจนไปสู่เซลล์
ต่างๆ	ของร่างกายลดน้อยลง	ส่งผลให้ร่างกาย
เกิดอาการอ่อนเพลีย	 และหัวใจท�างานหนัก
ขึ้น
 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เป็น
ก๊าซท่ีไม่มีสีและกลิ่น	 ละลายน�้าได้เล็กน้อย	 มี
อยู่ท่ัวไปในธรรมชาติ	หรือเกิดจากการกระท�า
ของมนุษย์	 เช่น	การเผาไหม้เช้ือเพลิงต่างๆ	
อุตสาหกรรมบางชนิด	 เป็นต้น	 ก๊าซนี้มีผลต่อ
ระบบการมองเห็นและผู้ท่ีมีอาการหอบหืด
หรือ	โรคเก่ียวกับทางเดินหายใจ
	 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	 (SO2)	 เป็น
ก๊าซท่ีไม่มสีี	หรอือาจมสีีเหลืองอ่อนๆ	มรีสและ
กล่ินท่ีระดบัความเข้มข้นสูง	 เกิดจากธรรมชาติ
และการเผาไหม ้ เ ช้ือ เพลิง ท่ี มีก� ามะ ถัน	
(ซัลเฟอร์)	 เป็นส่วนประกอบ	 สามารถละลาย
น�้าได้ดี	 สามารถรวมตัวกับสารมลพิษอื่นแล้ว
ก่อตัวเป็นอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กได้	 ก๊าซนี้มี
ผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ	 ท�าให้เกิดการ
ระคายเคืองต่อเยื่อบุตา	 ผิวหนัง	 และระบบ
ทางเดินหายใจ	หากได้รับเป็นเวลานาน	ๆ	จะ
ท�าให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังได้
						ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่ง
เป็น	5	ระดับ	คือ	ตั้งแต่	0	ถึง	201	ขึ้นไป	ซึ่ง
แต่ละระดับจะใช้สีเป็นสัญญลักษณ์เปรียบ
เทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย	
(ตารางท่ี	1)	โดยดัชนีคุณภาพอากาศ	100	จะ
มีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป	 หากดัชนี คุณภาพ
อากาศมีค่าสูงเกินกว่า	 100	 แสดงว่าค่าความ
เข ้มข ้นของมลพิษทางอากาศมีค ่ า เ กิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวันนั้นจะเริ่ม
มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน	

ความหมายของสี

ตารางที่	1	เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย
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ความหมาย

คุณภาพอากาศดีมาก

คุณภาพอากาศดี

ปานกลาง

เร่ิมมีผลกระทบต่อ
สุขภาพ

มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ

คุณภาพอากาศดีมาก	เหมาะส�าหรับกิจกรรมกลางแจ้ง
และการท่องเที่ยว

คุณภาพอากาศดี	สามารถท�ากิจกรรมกลางแจ้งและการ
ท่องเที่ยวได้ตามปกติ

ประชาชนทั่วไป	:	สามารถท�ากิจกรรมกลางแจ้งได้ตาม
ปกติ
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ	:	หากมีอาการเบื้องต้น	
เช่น	ไอ	หายใจล�าบาก	ระคายเคืองตา	ควรลดระยะ
เวลาการท�ากิจกรรมกลางแจ้ง	

ประชาชนทั่วไป	:	ควรเฝ้าระวังสุขภาพ	ถ้ามีอาการ
เบื้องต้น	เช่น	ไอ	หายใจล�าบาก	ระคายเคืองตา	ควร
ลดระยะเวลาการท�ากิจกรรมกลางแจ้ง	หรือใช้
อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจ�าเป็น
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ	:	ควรลดระยะเวลา
การท�ากิจกรรมกลางแจ้ง	หรือใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ตนเองหากมีความจ�าเป็น	ถ้ามีอาการทางสุขภาพ	
เช่น	ไอ	หายใจล�าบาก	ตาอักเสบ	แน่นหน้าอก	ปวด
ศีรษะ	หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ	คลื่นไส้	อ่อนเพลีย	ควร
ปรึกษาแพทย์

ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุก	หลีกเลี่ยง
พ้ืนที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง	หรือใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ตนเองหากมีความจ�าเป็น	หากมีอาการทางสุขภาพ
ควรปรึกษาแพทย์

ฟ้า

เขียว

เหลือง

ส้ม

แดง

สีที่ใช้ ข้อความแจ้งเตือน

ท้ายนี้ผมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพท่ีแข็งแรงทุกคนและดูแลสุขภาพของตัวเองและครอบครัว
อย่างต่อเนื่องต่อไป



�ÊÇÔ¹.Á· ¡ÁÔÅÊØÁÃÒÊÃÒÇ12 ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ ¡Í.¡·Á.

เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2562  นายอาหะหมัด  ขามเทศทอง เลขานุการ พรอมดวย นายสมัย  เจริญชาง 
นายทวิช  อารียะกิจโกศล และนายไพศาล  เต็งหิรัญ ซ่ึงเปนผูแทนคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร 

นำเงินท่ีไดรับจากการบริจาคจากมัสยิดและผูมีจิตศรัทธา จำนวน 266,000 บาท  ไปมอบใหกับ
ผูประสบวาตภัยดีเปรสชัน “ปาบึก”  ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 3 อำเภอ จำนวน 92 ครอบครัว ไดแก 

อำเภอปากพนัง 43 ครอบครัว อำเภอเมือง 24 ครอบครัว และอำเภอทาศาลา 14 ครอบครัว

¡Í.¡·Á.¹Óà§Ô¹ä»ª‹ÇÂàËÅ×Í¼ÙŒ»ÃÐÊºÇÒµÀÑÂ
ã¹¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª
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  นายสมัย  เจร ิญช าง ประธานโครงการอบรม
ศาสนาธรรมประจำวันเสาร เปดเผยวา กอ.กทม. ไดจัดการ
อบรมศาสนธรรมประจำวันเสาร ประจำป 2561 เพื่อเผยแผ
บัญญัติศาสนาอิสลามแกสาธารณชนทั่วไปและเพื่อใหผูเขา
อบรมไดนำบัญญัติศาสนาอิสลามไปใชในชีวิตประจำวันได
อยางถูกตอง เริ่มอบรมตั้งแตวันเสารที่ 10 มีนาคม 2561 
เปนตนมา มีผูเขาอบรมทั้งสิ้น  637 คน  และเมื่อวันที่ 26 
มกราคม 2562 นายอรุณ  บุญชม ประธานกรรมการอิสลาม
ประจำกรุงเทพมหานคร ไดเปนประธานในการจับรางวัล
มอบใหกับผูที่เขาอบรมเปนประจำโดยขาดการอบรมไมเกิน 
3 ครั้ง ในการจัดอบรมมีการมอบเงินใหกับผูเขาอบรมไปทำ
อุมเราะห 6 ทุน ทุนละ 50,000 บาท เพื ่อเปนขวัญและ
กำลังใจแกผูที่เขาอบรม ผูที่ไดรับรางวัลไดแก 
 1. นางชื่นกมล  บุญยี่ 
 2. นางสาลี่  อามีน  
 3. นางสะรีฟะ  สาริกาเกตุ 
 4. นางรัชนี  หมัดละ  
 5. นางโสภา  แสงสุข  
 6. นางสาวมะลิณีย  บุญซัน 
ซึ่งเงินดังกลาวไดรับการบริจาคจาก
 1. นายวิบูลย มุขตารี 
 2. ดร.เอกรินทร  อยูบำรุง 
 3. คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด
 กมาลุลเอียะซาน เขตมีนบุรี 
 4. นายยูซุฟ  มินศรี 
 5. สำนักงาน กอ.กทม. 
รวมเปนเงิน 300,000 บาท โดยผูที่ไดรับรางวัล
ไปทำอุมเราะหจะเดินทางในชวงเดือนเมษายน 2562

¡Í.¡·Á.ÁÍºà§Ô¹ä»·Ó¾Ô¸ÕÍØÁàÃÒÐË�
ãËŒ¡Ñº¼ÙŒà¢ŒÒÍºÃÁÈÒÊ¹¸ÃÃÁ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹àÊÒÃ�



สค. สนับสนุนงบประมาณจัดงานวันสตรีมุสลิม กทม. ครั้งที่ 2

กอ.กทม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อก�าหนดแผนงานปี 62

	 นพ.ชาติชาย		วงษ์อารี	ประธานฝ่ายกิจการเด็ก	สตรี	และเยาวชน	ของ	กอ.กทม.	เปิดเผยว่า	กรมกิจกรรมสตรีและสถาบันครอบครัว	
(สค.)	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ได้สนับสนุนงบประมาณ	จ�านวนเงิน	222,000	บาท	ให้กับคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�ากรุงเทพมหานคร	เพื่อจัดงานวันสตรีมุสลิม	กทม.	ครั้งท่ี	2	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้	 ทักษะ	และเพิ่มขีดความสามารถ
ต่อการพัฒนาการด�าเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในการมีส่วนร่วมพัฒนามัสยิดให้มีประสิทธิภาพ	ตลอดจนสร้างความเช่ือมั่นให้กลุ่มสตรีมีความ
เข้มแข็ง	 เป็นพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับมัสยิด	 และเป็นกลไกความร่วมมือประสานงานระหว่างกลุ่มสตรีในแต่ละ
มัสยิดเข้าด้วยกัน	ซ่ึงได้ก�าหนดจัดในวันเสาร์ท่ี	9	กุมภาพันธ์	2562	ณ	ห้องประชุมกัลปพฤกษ์	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์		
เขตหนองจอก	กรุงเทพฯ	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการกิจการเด็ก	สตรี	และผู้สูงอายุประจ�ามัสยิด	และผู้แทนสตรีมัสยิด	รวม	
876	 คน	 โดยได้รับเกียรติจากนายเลิศปัญญา	บูรณบัณฑิต	 อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	 เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 เป็นประธานพิธีเปิดงานปาฐกถา	 เรื่อง	 “บทบาทสตรีกับการพัฒนาสังคม”	 และมีการบรรยาย
เรื่อง	“บทบาทสตรีมุสลิม	กทม.	กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา”	โดย		นายอรุณ		บุญชม	ประธานกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	
และการเสวนาเรื่อง	“การพัฒนาศักยภาพของสตรีในสังคมผู้สูงอายุ”	โดยนางพัชรี		อารยะกุล	ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย	 เภสัชกรหญิง	 ดร.เกศแก้ว	 	 ช่วยการ	 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี	 และนายแพทย์ชาติชาย	 	 วงษ์อารี		
นายกสมาคมแพทย์มุสลิมแห่งประเทศไทย	และการบรรยายเรื่อง	“บทบาทของสตรีมุสลิมกับการท�างานเพื่อสังคมตามหลักการอิสลาม”	โดย
นายสมัย		เจริญช่าง		กรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร		และยังมีกิจกรรมอื่นๆ	อาทิ	การออกจัดแสดงผลงานของคณะอนุกรรมการ
กิจการเด็ก	สตรี	และผู้สูงอายุประจ�ามัสยิดของแต่ละมัสยิด	การจัดเลี้ยงน�้าชาการกุศล	เพื่อหารายได้เข้ากองทุนผู้สูงอายุ	เพื่อน�าไปช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุท่ีป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุท่ียากจนในช่วงเดือนรอมฎอนต่อไป

	 นายซีรอซันคาร		ปาทาน	รองประธานกรรมการ		ประธานฝ่ายนโยบายและ
ยุทธศาสตร์องค์กร	เปิดเผยว่า	ได้ด�าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	(workshop)	
คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรงุเทพมหานคร	 และเจ้าหน้าท่ีส�านกังาน	 ประจ�าปี	 2562	
เมือ่วนัที	่10-12	กุมภาพันธ์	2562	ณ	ชื่นวาริน	รีสอร์ท	อ�าเภอแกลง	จังหวัดระยอง	
เพื่อก�าหนดแผนงานประจ�าปี	 2562	 ให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการ
อิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	2561-2562	ท่ีจะพัฒนามัสยิดและสังคมมุสลิม
ในกรุงเทพมหานครให้มีความเจรญิก้าวหน้าในทุกๆ	ด้านตามความคาดหวังของสังคม



ฝ่ายกิจการเยาวชนของคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพฯ
	 นายปรีดา	หร่ายมณี	ประธานฝ่ายกิจการเยาวชน	กอ.กทม.เปิดเผยว่า	ในรอบปี	พ.ศ.2561	ที่ผ่านมา	ฝ่ายกิจการเยาวชนของ
คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพฯ	 ได้รณรงค์ส่งเสริมให้ทุกๆมัสยิดในกทม.เห็นความส�าคัญและให้โอกาสกับเยาวชนในมัสยิด	
มารวมกลุ่มกันท�างานจิตอาสาร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ	เช่น	ในการอบรมปฐมนิเทศ
กรรมการอิสลามประจ�ามัสยิดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่	 การเยี่ยมเยียนมัสยิดในช่วงเดือนรอมดอนและค่ายฯภาคฤดูร้อน	 การจัดงาน
ประจ�าปีของมัสยิด	 วารสารมุสลิมกทม	 นิวส์	 และการส่งหนังสือเชิญชวนถึงทุกๆมัสยิดให้จัดตั้งอนุกรรมการกิจการเยาวชนประจ�า
มัสยิด(อยม)	เป็นต้น	ซ่ึงได้รับความร่วมมือจากมัสยิดต่างๆส่งรายชื่อเยาวชนท่ีรวมกลุ ่มกันจัดตั้งเป็น“อนุกรรมการกิจการเยาวชน
ประจ�ามัสยิด(อยม)”	จ�านวน	22	มัสยิด	(ข้อมูล	ณ	22	ก.พ.	62)	ดังนี้

	 ในปี	 พ.ศ.2562	 ฝ่ายกิจการเยาวชนได้ประสานความ
ร่วมมือกับฝ่ายกิจการเด็ก	 สตรแีละผู้สูงอายขุองคณะกรรมการ
อิสลามประจ�ากรุงเทพฯในการรณรงค์ส่งเสริมให้มัสยิดต่างๆ
ด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดกันมาก
ยิ่งขึ้น	 ซึ่งนอกจากจะใช้ช่องทางการสื่อสารตามปกติแล้ว	 ยัง
เพิ่มช่องทางผ่านอนุกรรมการกิจการเด็ก	 สตรี	 	 และผู้สูงอายุ	
ประจ�ามสัยดิท่ีได้มกีารแต่งตัง้ไว้แล้วจ�านวน	69	มสัยดิ	เพือ่ช่วย
ผลักดันจากภายในมสัยดิของตนเอง	 โดยประสานงานกับคณะ
กรรมการอิสลามประจ�ามัสยดิ	 และบรรดาเยาวชนภายในมัสยิด	
ให้ทราบถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นในเรื่องดังกล่าว	 รวม
ไปถึงการช่วยเป็นพี่เล้ียงให้กับบรรดาเยาวชนในการท�างาน
และเรื่องอื่นท่ีจ�าเป็นต่อการท�างานร่วมกัน	 โดยจะท�างานร่วม

รายชือ่มัสยดิทีจั่ดต้ังอนกุรรมการกิจการเยาวชนประจ�ามสัยดิฯ	ปี	2561-2562
ข้อมูล	ณ	22	ก.พ.62

ล�าดับ	 	 	 มัสยิด	 										 												 	
		1	 ดารุ๊ลอีบาดะห์	(คลองสามวา)	 	 คลองสามวา	 	 	
		2	 ฮีดาย่าตุ้ลอิสลามียะห์	(แสนแสบ)	 	 คลองสามวา	 	
		3	 นูรุ้ลยากีน	(จอมทอง)	 	 	 จอมทอง	 	
		4	 สวนพูล		 	 	 	 ธนบุรี	 	
		5	 ริดวานุ้นอิสลาม	 	 	 	 บางกะปิ		
		6	 บางอุทิศ	 	 	 	 บางคอแหลม	 	
		7	 อัสสละฟียะฮ์	 	 	 	 บางคอแหลม	 	
		8	 ยามิอุลมุบตาดี	(บางเตยล่าง)	 	 บึงกุ่ม	 	
		9	 กามาลุ้ลอีมาน	 	 	 	 ประเวศ		
	10	 ดารุลฟะละฮ์	 	 	 	 ราชเทวี		
	11	 ดารุ้ลมู่ฮายีรีน	(ทับยาว)	 	 	 ลาดกระบัง	 		
	12	 บัดรู้ลมุมีนีน	 	 	 	 วัฒนา	 	
	13	 ยามิอุ้ลอิสลาม	(คลองตัน)		 	 สวนหลวง	 	
	14	 ย่ามีลุ้ลอิบาดะห์	(ลาดบัวขาว)	 	 สะพานสูง	 	
	15	 อิบาดิรเราะห์มาน	 	 	 สะพานสูง	 	
	16	 ซอลิฮุ้ลอิสลาม	(บึงเตย)	 	 	 หนองจอก	 	
17	 ดารุ้นนาซีฮะห์	 	 	 	 หนองจอก	 	
18	 ดารุ้ลน่าฮีม	 	 	 	 หนองจอก	 	
19	 นูรุลกอดีม(ล�าต้อยติ่ง)	 	 	 หนองจอก	 	
20	 ดารุ้ลนาอีม	 	 	 	 ทุ่งครุ	 	
21	 อัสสลาม	 	 	 	 บึงกุ่ม	 	
22	 ฟาลาฮ	 	 	 	 	 หนองจอก	 	

กันแบบ	3	ประสาน	ได้แก่		คณะกรรมการอิสลามประจ�ามัสยดิ	คณะอนกุรรมการกิจการเดก็	สตร	ี	และผู้สูงอาย	ุประจ�ามสัยดิ	และคณะอนุกรรมการ
กิจการเยาวชนประจ�ามัสยิด(อยม)	 อันจะน�าไปสู่การท�างานในภาพรวมของมัสยิดให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในมัสยิด
มากยิ่งขึ้น	
	 ส�าหรับมัสยิดท่ีได้มกีารจดัตัง้คณะอนุกรรมการกิจการเยาวชนประจ�ามสัยดิ(อยม)แล้ว	 ทางฝ่ายกิจการเยาวชน	 จะได้จดัให้มกีารพบปะ
พูดคุยกันในช่วงหลังเดือนรอมดอนนี้	 เพื่อท�าความรู้จัก	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์การท�างานร่วมกันในโอกาสต่อไป	 อินชา
อัลลอห์

เขต



	 โอกาสท่ีคนกรุงเทพมหานคร	 และ
ประชาชนชาวไทยทุกคนรวมท้ังนักท่อง
เท่ียวชาวต่างประเทศ	 จะได้เห็นคลองใน
กรงุเทพฯ	 มคีวามใสสะอาด	 ภมูทัิศน์โดยรอบ
สวยงามใกล้เป็นจรงิข้ึนมาทุกที	คาดว่าภายใน
เดือนเมษายน	2562	นี้	คลองโอ่งอ่าง	คลอง
ประวัติศาสตร์ในพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์	จะ
เป็นคลองแรกท่ีท�าให้ทุกคนรู้ว่า	 คลองสวย	
น�้าใสใน	กทม.สามารถท�าได้จริงๆ
										กรุงเทพมหานครได้จัดท�าโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อม

รอบเกาะรัตนโกสินทร์บริเวณคลองโอ่งอ่าง	
ซ่ึงสอดคล้องกับแผนพฒันากรุงเทพมหานคร	
ยุทธศาสตร์	 “มหานครปลอดภัย”	 ท่ีมีเป้า
หมายให้เมืองกรุงเทพมหานครปลอดจาก
ภัยพบัิตทิางธรรมชาต	ิ โดยวางมาตรการ	 การ
บริหารจัดการน�้าอย่างเหมาะสม	 การปรับปรุง
และเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน�้าท่ีทัน
สมัยและรวดเร็ว	
	 โดยมีหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ	
ได้แก่	 ส�านักการระบายน�้าซึ่งการปรับปรุง
ภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบเกาะ

รตันโกสินทร์บริเวณคลองโอ่งอ่าง	 เริม่ต้ังแต่สะพาน
โอสถานนท์	 ถึงสะพานด�ารงสถิต	 ความยาว	
750	 ม.	 รวม	 2	 ฝ่ัง	 ความยาว	 1,500	 ม.	 เริม่
สัญญาเมื่อวันท่ี	9	มิ.ย.61	ส้ินสุดสัญญาวันท่ี	
3	 มิ.ย.62	 ระยะเวลาก่อสร้าง	 360	 วัน	 โดย
ด�าเนนิการก่อสร้างเข่ือนค.ส.ล.	 และท่อรวบรวม
ระบบสาธารณูปโภค	การก่อสร้างระบบระบาย
น�้าเสียและระบบระบายน�้า	 เพื่อรวบรวมน�้า
เสียเข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน�้ารัตนโกสินทร์	
ซึ่งสามารถบ�าบัดน�้าเสียได้	40,000	ลบ.ม./วัน	

@ กทม.ปรับโฉมคลองโอ่งอ่างคืนคลอง
สวยน�้าใสรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 

ข้อมูลจาก..ส�านักงานประชาสัมพันธ์ กทม. เรียบเรียงโดย..กรณิศ บัวจันทร์



	 การก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์
ริมคลอง	 และการปรับปรุงสะพานข้ามคลอง
โอ่งอ่าง	 จ�านวน	 5	 แห่ง	 ประกอบด้วย	 การ
ก่อสร้างท่อรวบรวมระบบสาธารณูปโภค	
ความยาว	1,500	ม.	การก่อสร้างและปรับปรุง
เขื่อนค.ส.ล.	ความยาว	1,500	ม.	การก่อสร้าง
ผนังก่ออิฐโชว์ลาย	ความยาว	1,500	ม.	 และ
บันไดค.ส.ล.	 ลงท่าน�้า	 4	 แห่ง	 นอกจากนี้ได้
ด�าเนินการปรับปรุงสะพานข้ามคลอง	 5	 แห่ง	
ได้แก่	 สะพานด�ารงสถิต	 สะพานภาณุพันธ์	
สะพานหัน	สะพานบพิตรภิมุข	และสะพานโอ
สถานนท์	
	 รวม ท้ังได ้ ติดตั้ งกล ้องวงจรป ิด	
(CCTV)	 เพิ่มเติม	 จ�านวน	 46	 ตัว	 เพื่อดูแล
ความปลอดภัยแก่ประชาชน	
	 ขณะเดียวกันยังได้ปรับปรุงภูมิทัศน์
ริมคลองโอ่งอ่างให้มีความสะอาดสวยงาม
และร่มรื่น	 โดยการปลูกต้นไม้	 ได้แก่	ต้นเสลา	
ต้นไทรเกาหลี	ต้นกระดมุทอง	รวมถึงการออกแบบ
ฝาปิดบ่อพักและระบบสาธารณูปโภคให้มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีส่ือความหมายบ่งบอก
ถึงความส�าคัญของย่านดังกล่าวด้วย

	 ส�าหรับการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.	 จะ
ไม่มกีารท�าดาดท้องคลอง	 เนือ่งจากกรมศิลปากร
ต้องการให้อนุรักษ์สภาพพื้นคลองให้เป็นดิน
เหมือนในอดีตท่ีผ่านมา	
	 รวมท้ังด�าเนินการขุดลอกคลองจาก
เดิมความลึกของคลองระดับ	 -1.50	 ม.รทก.	
เป็นระดับความลึก	 -3.40	 ม.รทก	 นอกจากนี้
ได้ประสานการไฟฟ้าฯเพื่อย้ายเสาไฟฟ้าแรง
สูง	พร้อมเร่งปูพื้นทางเดิน	ติดตั้งราวกันตกริม
คลองโอ่งอ่าง	ช่วงสะพานด�ารงสถิตถึงสะพาน
ภานพุนัธ์	ความยาว	250	ม.	รวม	2	ฝ่ัง	ความยาว	
500	ม.	และปลูกต้นไม้แล้วเสร็จตั้งแต่ปลายปี	
2561	ท่ีผ่านมา
	 โฉมใหม ่ของคลองโอ ่งอ ่างและ
ทิวทัศน์โดยรอบ	 จะสวยงามขนาดไหน	 น�้าใน
คลองจะใสหรือไม ่	 ภายในเดือนเมษายน	
2562	นี้	 ทุกคนต้องติดตาม	และเช่นเดียวกัน
เมื่อกทม.ตั้งใจปรับโฉมคลองโอ่งอ่างคืนคลอง
สวยน�า้ใสรอบเกาะรตันโกสินทร์	 เพือ่ทุกคนแล้ว	
การดูแลรักษาส่งต่อความงดงามให้รุ่นลูกรุ่น
หลานต่อไป	 ก็เป็นสิ่งท่ีทุกคนต้องมสี่วนร่วม
ช่วยเช่นเดียวกัน.../



	 “มัสยิดมหานาค”เป็นมัสยิดอีกแห่ง
หนึ่งท่ีตั้งอยู่ในเขตพระบรมมหาราชวังช้ันใน 
นับเป็น หนี่งในสามมัสยิดท่ีมีสายสัมพันธ์กัน
มาอย่างยาวนานและต่อเนือ่งกับมสัยดิจักรพงษ์
และมัสยิดบ้านตึกดิน ตั้งแต่ต้นรัชสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์  
 มัสยิดมหานาคหลังแรกก่อสร้างคร้ัง
แรกในปี พ.ศ.ใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนปีพ.ศ. 2350 แรก
สร้างเป็นมสัยดิหลังเล็กๆครึง่ตกึครึง่ไม้ ผู้ท่ีเป็น
หัวเร่ียวหัวแรงในการก่อสร้างคือ ท่านพระเทพ
(หมึก) ซึ่งเป็นบิดาของขุนรัตนาภิบาล(เสงี่ยม)
ต่อมาในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2394 จึงได้มีการ
สร้างมัสยิดข้ึนอีกคร้ังและได้ท�าการย้ายสุสาน
(กุโบร์)มาอยู่ในท่ีๆเป็นปัจจุบัน
 ต้นรัชสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในแผ่น
ดินของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราชเม่ือปี พ.ศ.2322 ได้มพีีน้่องมุสลิม
เป็นจ�านวนมากเดินทางติดตามรายา(พระยา)
ปัตตาน ี ซ่ึงถูกจบัส่งตวัเข้ามายงักรงุเทพฯ เมื่อ
พี่น้องมุสลิมเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลท่ี 1 ได้ทรงพระ
กรุณาพระราชทานท่ีดินย่านบางล�าพูและตึก
ดินให้เป็นท่ีอยู่อาศัยและใช้เป็นท่ีท�ามาหากิน 
พี่น้องมุสลิมเหล่านี้มีจ�านวนหลายคนท่ีเป็น
ช่างฝีมือในด้านต่างๆ ซึ่งต่อมาได้ถวายตัวเข้า

รับราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี 1 เรื่อยมา ชาวไทยมุสลิมท่ีเข้ารับ
ราชการบางท่านได้รบัพระราชทานบรรดาศักดิ์ 
อาทิ หลวงศิลปศาสตร์(สิน), หลวงวิเศษ(สุข), 
ขุนสารพัดช่าง(นิ่ม) มหานาค, ขุนบริหารคู้
นคิม, พระเทพฯ(หมกึ) มหานาค, ขุนรตันาภิ
บาล (เสงี่ยม) มหานาค ฯลฯ
 ครั้นเมื่อพี่น้องมุสลิมบริเวณบาง
ล�าพูและตึกดินมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น จึงได้มี
การขยับขยายมาอยู่บริเวณสี่แยกมหานาค 
เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2345 – 2350 เพราะ
เป็นแหล่งท�ามาหากินส�าหรับผู ้ท่ีท�าการ
ค้าขาย และเป็นสถานท่ีท่ีมคีวามสะดวกสบาย

ในการสัญจรทางน�า้(คลองแสนแสบ) เหมาะสม
ท่ีจะใช้เดินทางไปปฏิบัติราชการในพระบรม
มหาราชวังและใช้ติดต่อไปมาหาสู่กับพี่น้อง
มุสลิมในแหล่งอื่นๆ ภายหลังได้มีพี่น้องมุสลิม
จากอยธุยา คลองสวน คลองลางหลวงและจาก
ท่ีอื่นๆย้ายมาอาศัยอยู่ด้วยเป็นจ�านวนมาก จึง
ได้มีการประชุมร่วมแรงร่วมใจกันท่ีจะจัดหา
ท่ีดินเพื่อท�าการก่อสร้างมัสยิดและเห็นพร้อง
ต้องกันว่าจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้าง
มสัยดิหลังใหม่ข้ึน และเห็นว่าท่ีดนิบรเิวณท่ีเป็น
มัสยิดในปัจจุบัน มีความเหมาะสมท่ีจะสร้าง
เป็นมสัยดิ จงึได้ท�าการเรีย่ไรเงินและวสัดอุุปกรณ์
ท่ีใช้ในการก่อสร้างขึ้น โดยมีพี่น้องมุสลิมจาก

มัสยิดมหานาค
(Mahanak Mosque)

เนื้อเรื่อง(บางส่วน)  :  อาจารย์เจริญ ตันมหาพราน
ประสานงาน/เนื้อเรื่องและเรียบเรียง  :  
นายอับดุลฮากิม( ชาญสิทธิ์)  วงศ์เสง่ียม  
นายรอมลีย์ (ชาลี)  วงศ์เสง่ียม 
นายมานิตย์  กรีมี



ท้องถ่ินอ่ืนๆได ้ เข ้าร ่วมสมทบทุนในการ
ก่อสร้างมัสยิดหลังใหม่ด้วย
 หลังจากสร ้างมัสยิดเสร็จพี่น ้อง
มุสลิมมหานาคได้ใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางใน
การประกอบศาสน กิจเรือ่ยมา ส่วนผู้ท่ีมคีวาม
รู ้ทางศาสนานอกจากท่านจะท�าหน้าท่ีเป็น
อิหม่ามในมัสยิดแล้ว ท่านยังได้อุทิศเวลาเพื่อ
สอนอัลกุรอ ่านและการละหมาดให ้แก ่
เยาวชนมุสลิมในชุมชนและต่างท้องถิ่นด้วย
 วนัอังคารท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2472 
เป็นวันแห่งความเศร้าสลดของชาวชุมชน
มัสยิดมหานาค เพราะเกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่
ภายในชุมชนรวมถึงตัวอาคารมัสยิดด ้วย 
ส�าหรับพี่น้องมุสลิมชาวมหานาคท่ีบ้านเรือน
ถูกไฟไหม้ไปด้วย ต่างมีความสลดหดหู่เพราะ
ต้องสูญเสียบ้านเรอืน ทรพัย์สมบัตแิละไม่มมีัสยิด
ท่ีจะใช้เป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสน
กิจร่วมกัน ข่าวไฟไหม้มัสยิดมหานาคกระจาย
ออกไปอย่างรวดเร็ว พี่น้องมุสลิมจากต่างท้อง
ถิ่นท่ีทราบข่าว ท้ังท่ีมีญาติมิตรและไม่มีญาติ
อยู่ท่ีบริเวณมัสยิดมหานาค ต่างเดินทางมา
เยี่ยมเยียนพี่น ้องมุสลิมชาวมหานาคเป็น
จ�านวนมากและแจ้งความจ�านงท่ีจะให้ความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ งานซ่อมแซมและ
ปรับปรุงมัสยิดในส่วนท่ีเป็นไม้ถูกไฟไหม้หมด 
ส่วนตัวอาคารส่วนท่ีเป็นปูนได้รับความเสีย
หายตรงปูนท่ีฉาบไว้เท่านั้น อิฐมอญท่ีก่อตัว
อาคารยังใช้การได้อยู่ และจะต้องได้รับการ
ซ่อมแซมใหม่ งานซ่อมแซมมสัยดิในครัง้นัน้อยู่
ในความดแูลของท่าน ตวนด�า่ บ้านเขียว บางอ้อ 
ส่วนตวนด�า่ขาว นัน้รบัผิดชอบดแูลควบคุมการ
ก่อสร้างบ่อน�า้หน้ามสัยดิ ส่วนงานปรบัปรงุซ่อมแซม
และต่อเติมมัสยิดด้านหน้านี้ได้ด�าเนินการมา
อย่างต่อเนือ่งและแล้วเสรจ็เมือ่วนัท่ี 6 มิถุนายน 
พ.ศ.2511 
 นอกจากการท�านุบ�ารุงมัสยิดเพื่อ
เป็นสถานท่ีประกอบศาสนกิจแล้ว มัสยิดแห่ง
นี้ยังเป็นท่ีท�ากิจกรรมในด้านต่างๆของชาว
บ้านในชุมชนด้วย โดยมีสถานท่ีส�าคัญอีกแห่ง

หนึง่ในชุมชน คือ โรงเรยีนบ�ารงุอิสลามวิทยา 
ซ่ึงมีบุคลากรท้ังด้านสามัญและศาสนา
ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันเพื่อท�าการสอน
วิชาการด้านต่างๆให้กับบุตรหลานใน
ชุมชน ในปัจจบัุนโรงเรยีนบ�ารงุอิสลามวิทยา 
เป ิดสอนระดับประถมศึกษาและสอน
ศาสนาในช่วงเยน็ ได้ผลิตบุคลากรและให้การ
บ่มเพาะไปจากสถาบันแห่งนี้สู ่สังสมใน
แขนงวิชาการต่างๆเป็นจ�านวนมาก
 วันเวลาผ่านไปพี่น ้องชาวไทย
มสุลิมมหานาคมจี�านวนมากข้ึน มสัยดิท่ีเป็น
ศูนย์รวมในการประกอบศาสนกิจและกิจ
กรรมอ่ืนๆดคัูบแคบลง จึงได้ประชุมปรึกษา
หารือกันและมีมติว่าให้ปรับปรุงและต่อ
เติมมัสยิดและบูรณะเพ่ิมเติมอีกหลายส่วน 
จนมีรูปแบบเป็นมัสยิดดังท่ีเราได้เห็นทุก
วันนี้ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวทางราชการได้
เห็นควรให้มีการตรา “พระราชบญัญัติการ
บรหิารองค์กรศาสนาอสิลาม	พ.ศ.2540	”	
ข้ึนมาบังคับใช้ ซ่ึงพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวได้ยึด
โยงและแก้ไขปรับปรุงจาก “พระราชบัญญัติ

มัสยิดอิสลาม	พ.ศ.2490” ซึ่งมัสยิดมหานาค
ได้ถือปฏิบัติในการบริหารงานตามพระราช
บัญญัติฉบับใหม่น้ี โดยเฉพาะการสรรหาและ
แต่งตั้งอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่นและคณะกรรม 
การอิสลามประจ�ามัสยิดฯ ได้ถือปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้น�าต่อเน่ืองมาโดยล�าดับจนถึงปัจจุบัน คือ
 1. ฮัจยีอับดุลเราะห์มาน กอเซ็ม
 2. ฮัจยีอุมัร(สามารถ) วงศ์เสง่ียม
 3. ฮัจยีอิสมาแอล(สมัย) วงศ์เสง่ียม 
และอิหม่ามท่านปัจจุบัน คือ
 4. ฮัจยีซิดดิก๊(วิโรจน์) รัมภักดิ ์ ได้รับ
การเลือกสรรให้เป็นผู ้น�าองค์กรแห่งน้ีเพื่อ
ดูแลและสืบสานต่อเจตนารมณ์ในการบริหาร
จัดการด้านต่างๆของมัสยิดฯแห่งน้ีต่อจาก
บรรดาท่านอิหม่ามในอดีต ซึ่งทุกท่านได้มี
บทบาทส�าคัญอันเป็นคุณูปการในการร่วมกัน
วางรากฐานขององค์กรแห่งน้ีไว ้จนเป็นท่ี
ยอมรับจากพี่น ้องมุสลิมโดยรวมและในปี 
2560 ท่ีผ่านมา มัสยิดมหานาคได้มีการบูรณะ
ปรับปรุงตัวอาคารมัสยิดอีกคร้ังหน่ึงเพื่อ
รองรับการเป็นศูนย์รวมทางจิตวิญญาณของ
อิสลามิกชนโดยรวมสบืไป อินชาอัลลอฮฺ ตะอาลา



	 1.	 บริษัท	 เค้ก	 แอนด์	 เบเกอรี่	 จ�ำกัด	 สถำนที่ผลิต	
๕๕๓/๒๑	ซอยแสงสุข	ถนนสำธุประดิษฐ์			แขวงช่องนนทรี 
เขตยำนนำวำ	กรุ ง เทพฯ	ผู ้ผ ลิต	ผลิตภัณฑ ์ช็อกโกแลต,	
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่	ขอเพิ่มเติมกำรรับรอง	22	รำยกำร
	 2.	 บริษัท	 เอฟแอนด์เอ็น	 ยูไนเต็ด	 จ�ำกัด	 สถำนที่ผลิต	
๙๕	ถนนท่ำข้ำม	แขวงแสมด�ำ	เขตบำงขุนเทียน	กรุงเทพฯ 

ผู้ผลิต	ไอศกรีม	ขอเพิ่มเติมกำรรับรอง	4	รำยกำร	และผลิตใหก้ับ
ผู้ว่ำจ้ำงผลิต	(OEM)		จ�ำนวน	2	สถำนประกอบกำร	
รวม	8	รำยกำร
	 3.	บริษัท	โอสถสภำ	จ�ำกัด	(มหำชน)	(โรงมีนบุรี)	
สถำนท่ีผลิต	๕๓	หมู ่ที่ 	๔	ถนนสุวินทวงศ์	แขวงแสนแสบ	
เขตมีนบุรี	กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	เคร่ืองดื่ม	ขอต่ออำยุกำรรับรอง	4	รำยกำร	 
	 4.	 บริษัท	 โอสถสภำ	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 (โรงหัวหมำก)	
สถำนที่ผลิต	๓๔๘	ถนนรำมค�ำแหง			แขวงหัวหมำก	เขตบำงกะปิ	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 เครื่องดื่ม	 ขอต่ออำยุกำรรับรอง	 65	 รำยกำร	
และขอเพิ่มเติมกำรรับรอง	3	รำยกำร
	 5.	บริษัท	ซีซีพี	แล็บบอรำทอรี่	จ�ำกัด	สถำนที่ผลิต	
2	ซอยโพธ์ิแก้ว	3	แยก	9	แขวงคลองจ่ัน	เขตบำงกะปิ	กรุงเทพฯ	
ผู้ผลิต	 เครื่องส�ำอำง	ขอกำรรับรองใหม่	3	รำยกำร	และผลิตให้
กับผู้ว่ำจ้ำงผลติ	(OEM)		จ�ำนวน	5	สถำนประกอบกำร	รวม	11	รำยกำร		

	 6)		บริษัท	สหภัณฑ์	เซ็นจูรี่	จ�ำกัด	สถำนที่ผลิต	๒๓๑/๖	
ซอยแจ้งวัฒนะ	๖	 แยก	๑	 ถนนแจ้งวัฒนะ	 แขวงตลำดบำงเขน	
เขตหลักส่ี	กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	อำหำรส�ำเร็จรูปในภำชนะบรรจุ
ปิดสนิท	ขอต่ออำยุกำรรับรอง	43	รำยกำร	และขอเพิ่มเติมกำร
รับรอง	17	รำยกำร	และผลิตให้กับผู ้ว ่ำจ ้ำงผลิต	(OEM)		
จ�ำนวน	5	สถำนประกอบกำร	รวม	29	รำยกำร
	 7 . 	บริ ษัท 	แฮปป ี ้ 	 บอกซ ์ 	 จ� ำ กัด 	สถำนที่ ผ ลิต	
70	ซอยรำมอินทรำ	 5	แยก	3-4	ถนนรำมอินทรำ	แขวงอนสุำวรย์ี	
เขตบำงเขน	กรุงเทพฯ	ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ข้ำวกล้อง,	ข้ำวกล้องด�ำป๊อป,	
ถัว่ทองป๊อป	และแผ่นถัว่เขยีวป๊อป	ขอต่ออำยุกำรรบัรอง	23	รำยกำร	
และขอเพิ่มเติมกำรรับรอง	8	รำยกำร	
	 8 . 	มูลนิ ธิทันตนวัตกรรม	ในพระบรมรำชูปถัมภ ์	
สถำนที่ผลิต	 157/4	 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม	 แขวงวังทองหลำง	
เขตวังทองหลำง	กรุงเทพฯ	ผู้ผลิตเจลล่ีโภชนำและวุ้นชุ่มปำก
ขอกำรรับรองใหม่	4	รำยกำร
	 9)		ลูกชิ้นเบ	สถำนที่ผลิต	เลขที่	79/64	ซอยรำมค�ำแหง	
118	แยก	48-11	แขวงสะพำนสูง	เขตสะพำนสูง	กรุงเทพฯ
ผู้ผลิตลูกชิ้น	ขอต่ออำยุกำรรับรอง	4	รำยกำร		

 กำรประชุมประจ�ำเดือนเดือนกุมภำพันธ ์ 	2562	
คณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำกรงุเทพมหำนคร	ได้มีมติในกำรประชุม	
ครั้งที่	2/2562	วันที่	2	กุมภำพันธ์	2562	อนุมัติรับรองผลิตภัณฑ์
ฮำลำลของสถำนประกอบกำรทีข่อรบัรองฮำลำล	จ�ำนวน	41	สถำน
ประกอบกำร	 รวม	 928	 ผลิตภณัฑ์	 ยกเลิกกำรรบัรองฮำลำลบำง
รำยกำรเนื่องจำกยกเลิกกำรผลิต	จ�ำนวน	7	สถำนประกอบกำร	
รวม	19	รำยกำร	และยกเลิกสถำนประกอบกำร	จ�ำนวน	5	แห่ง	
เนื่องจำกยกเลิกกำรผลิต	ดังนี้
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	 10.	 บริษัท	 ฟรำนซ์	 อินเตอร์เทรด	 จ�ำกัด	 สถำนที่ผลิต	
๙๐,๙๒,๙๒/๑-๓	ซอยลำดพร้ำว	๑๓๐	ถนนลำดพร้ำว	แขวงคลองจ่ัน	
เขตบำงกะปิ	กรงุเทพฯ	ผู้ผลิต	พำสต้ำ	ขอต่ออำยกุำรรบัรอง	74	รำยกำร		
	 11.	 บริษัท	 ไทยฟูดแอนด์เคมิคอล	 จ�ำกัด	 สถำนที่ผลิต	
135/1	ซอยลำซำล	48	แขวงบำงนำ	เขตบำงนำ	กรุงเทพฯ	
ขอรับรองกระบวนกำรผลิต	 ขอต่ออำยุกำรรับรอง	 1	 รำยกำร	
และผลิตให้กับผู้ว่ำจ้ำงผลิต	(OEM)		จ�ำนวน	1	สถำนประกอบกำร	
รวม	1	รำยกำร
	 12.	บรษัิท	ไทยฟู้ดส์	โปรดักส์	อินเตอร์เนชัน่แนล		จ�ำกัด	
สถำนที่ผลิต	๙๑/๓๘-๓๙	ถนนสุวินทวงศ์	แขวงมีนบุรี	เขตมีนบุรี	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ครีม,	 วัตถุเจือปนอำหำร,	 อำหำรในภำชนะ
บรร จุ ท่ีป ิดสนิท , 	ผ ลิต ภัณฑ ์ 	 เสริมอำหำร	ขอต ่ออำยุ
กำรรับรอง	59	รำยกำร	และขอเพิ่มเติมกำรรับรอง	2	รำยกำร
	 13.	บริษัท	ดูรำไซเอนซ์	(เอเชีย)	จ�ำกัด	สถำนที่ผลิต	
8	ซอยประเสริฐมนูกิจ	29	แยก	10	ถนนประเสริฐมนูกิจ	
แขวงจระเข้บัว	เขตลำดพร้ำว	กรงุเทพฯ	ขอรบัรองกระบวนกำรผลิต	
ขอต่ออำยุกำรรับรอง	 1	 รำยกำร	 และผลิตให้กับผู้ว่ำจ้ำงผลิต	
(OEM)		จ�ำนวน	1	สถำนประกอบกำร	รวม	5	รำยกำร
	 14.	 บริษัท	 โรงพยำบำลรำมค�ำแหง	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	
สถำนที่ผลิต	โรงพยำบำลรำมค�ำแหง	เลขที่	436	ถนนรำมค�ำแหง	
แขวงหัวหมำก	เขตบำงกะปิ	กรงุเทพฯ	ผู้ผลิต	อำหำรปรงุประกอบ
พร้อมบริโภค	 “ครัวฮำลำลโรงพยำบำลรำมค�ำแหง”	 ขอต่ออำยุ
กำรรับรอง	1	รำยกำร	
	 15.	บริษัท	เอสพีอำร์	ฟู๊ด	อินดัสทรี	จ�ำกัด	สถำนที่ผลิต	
17	ซอยพระรำมที	่2	ซอย	51	แยก	1	ถนนพระรำม	2	แขวงท่ำขำ้ม	
เขตบำงขุนเทียน	กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	ผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ	
ขอต่ออำยุกำรรับรอง	52	รำยกำร	และขอเพิ่มเติมกำรรับรอง	
2 	ร ำ ย ก ำ ร 	แ ล ะ ผ ลิ ต ใ ห ้ กั บ ผู ้ ว ่ ำ จ ้ ำ ง ผ ลิ ต 	( O EM )		
จ�ำนวน	2	สถำนประกอบกำร	รวม	9	รำยกำร
	 16.	บรษัิท	นโีอ	สุก้ีไทยเรสเทอรองส์	จ�ำกัด	สถำนท่ีผลิต	
๓๖๗๘/๒	ตรอกนอกเขต	ถนนประดู่	แขวงบำงโคล่	เขตบำงคอแหลม	
กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	น�้ำจ้ิมสุกี้	ขอต่ออำยุกำรรับรอง	1	รำยกำร
	 17.	บรษัิท	เอส	อำร์	แอสเซท็	จ�ำกัด	สถำนทีผ่ลิต	8	อำคำร
โกล์ดมำร์เก็ต	ชั้น	1	ถนนเทศบำลสงเครำะห์	แขวงลำดยำว	
เขตจตุจักร	 กรุงเทพฯ	 ผู้จ�ำหน่ำยและส่งสินค้ำผลิตภัณฑ์ฮำลำล	
ขอต่ออำยุกำรรับรอง	35	รำยกำร	
	 18.	บริษัท	เอส	อำร ์	วอเตอร์	จ�ำกัด	สถำนท่ีผลิต	
8	อำคำรโกล์ดมำร์เก็ต	ชัน้	1	ถนนเทศบำลสงเครำะห์	แขวงลำดยำว	
เขตจตุจักร	กรงุเทพฯ	ผู้ผลิต	น�ำ้ด่ืม	ขอต่ออำยกุำรรบัรอง	1	รำยกำร		
 

	 19.	บริษัท	จิตอำรี	น�้ำมันพืช	จ�ำกัด	สถำนที่ผลิต	๑/๑๑	
ซอยสุขำภบิำล	5	ซอย	70	ถนนรตันโกสินทร์สมโภชน์	แขวงออเงิน	
เขตสำยไหม	กรุงเทพฯ	ผู้แบ่งบรรจุ	น�้ำมันปำล์ม,	น�้ำมันมะพร้ำว	
ขอต่ออำยุกำรรับรอง	3	รำยกำร
	 20.	ห้ำงหุ ้นส่วนจ�ำกัด	มุมิน	สถำนที่ผลิต	72/164	
ซอยบึงขวำง	 1/1	 ถนนสุวินทวงศ์	 แขวงแสนแสบ	 เขตมีนบุรี	
กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	น�้ำอินทผลัม	ขอต่ออำยุกำรรับรอง	2	รำยกำร	
และขอเพิ่มเติมกำรรับรอง	2	รำยกำร
	 21.	บริษัท	อำหำรและเครื่องดื่ม	พรีเมียม	2005	จ�ำกัด	
สถำนที่ผลิต	 56/3	 หมู่	 3	 แขวงล�ำต้อยติ่ง	 เขตหนองจอก	
กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	อำหำรกึ่งส�ำเร็จรูป	ซอส,น�้ำจ้ิม	และเครื่องดื่ม	
ขอต่ออำยุกำรรับรอง	101	รำยกำร
	 22.	 นำยโอภำส	 มหิงสพันธ์ชู	 (OMOP)	 สถำนที่ผลิต	
๓/๓	ถนนรำษฎร์อุทิศ	แขวงแสนแสบ	เขตมีนบุรี	กรุงเทพฯ	
ผู้ผลิต	ไก่หยอง	ขอต่ออำยุกำรรับรอง	2	รำยกำร
	 23. 	บริ ษัท	อำหำรยอดคุณ	จ�ำ กัด	สถำนที่ผ ลิต	
๙	ถนนนมิิตใหม่	แขวงมนีบุร	ีเขตมีนบุร	ีกรงุเทพฯ	ผู้ผลิต	มนัฝร่ังกรอบ,	
ข้ำวโพดกรอบ,	 อำหำรเช้ำซีเรียล	 และอำหำรส�ำเร็จรูปที่พร้อม
บริโภคทันที	ขอต่ออำยุกำรรับรอง	14	รำยกำร	และขอเพิ่มเติม
กำรรับรอง	3	รำยกำร
	 24. 	บริ ษัท	เนสท ์ เล ่ 	( ไทย)	จ�ำ กัด	สถำนที่ผ ลิต	
๔๐	ซอยเสรีไทย	87	แขวงมนีบุร	ีเขตมนีบุรี	กรงุเทพฯ	ผู้ผลิต	ไอศกรีม	
ขอเพิ่มเติมกำรรับรอง	11	รำยกำร		
	 25.	บริษัท	ยูนิลีเวอร์	ไทย	โฮลดิ้งส์	จ�ำกัด	สถำนที่ผลิต	
๓๘	นคิมอุตสำหกรรมลำดกระบัง	ซอยฉลองกรงุ	๓๑	แขวงล�ำปลำทิว	
เขตลำดกระบัง	กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	ไอศกรีม	ขอเพิ่มเติมกำรรับรอง	
12	รำยกำร		
	 26.	บริษัท	เพียว	เดอริมำ	แลบบอรำทอรี่ส์	จ�ำกัด 

ที่อยู่	 88/34-35	 ถนนนำงลิ้นจ่ี	 แขวงช่องนนทรี	 เขตยำนนำวำ	
กรงุเทพฯ	ขอรับรองกระบวนกำรผลิต	ขอต่ออำยกุำรรับรอง	1	รำยกำร	
และผลิตให้กับผู้ว่ำจ้ำงผลิต	(OEM)		จ�ำนวน	2	สถำนประกอบกำร	
รวม	4	รำยกำร
	 27.	บรษัิท	โกลเด้น	แอพพรชีเีอชัน่	จ�ำกัด	ทีอ่ยู	่235/115	
ถนนเลียบคลองภำษีเจรญิฝ่ังเหนือ	หมูบ้่ำนธนทองซต้ีิ	แขวงหนองแขม	
เขตหนองแขม	กรุ ง เทพฯ	ผู ้ผ ลิต	เค ร่ืองส�ำอำงควบคุม	
และเครื่องส�ำอำงทั่วไป	ขอกำรรับรองใหม่	7	รำยกำร	และผลิตให้
กับผู้ว่ำจ้ำงผลิต	(OEM)		จ�ำนวน	1	สถำนประกอบกำร	รวม	5	รำยกำร
	 28.	บริษัท	กวงเม ้ง	จ�ำกัด	ที่อยู ่และสถำนที่ผลิต	
๓๔	ซอยศำลธนบุร	ี๓๕	ถนนศำลธนบุร	ี	แขวงบำงหว้ำ	เขตภำษีเจริญ	
กรุงเทพฯ	ผู ้ผลิต	ถั่วตัด,	คอเป็ด,	ตุ ้บต้ับ,	งำตัด	และงำด�ำ	
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ขอต่ออำยุกำรรับรอง	8	รำยกำร	
	 29. 	บริ ษัท	 เคนโกะ	สแนค	จ�ำ กัด	สถำนที่ผ ลิต	
3532	ถนนสุขุมวิท	แขวงบำงนำใต้	เขตบำงนำ	กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	
ขนมอบกรอบจำกถั่วเหลือง	ขอต่ออำยุกำรรับรอง	3	รำยกำร
	 30.	บริ ษัท	ฟำร ์มำ	ไซเอนซ ์	จ�ำกัด	สถำนที่ผลิต
7	ซอยอ่อนนชุ	65	แยก	5	ถนนสุขมุวิท	77	แขวงประเวศ	เขตประเวศ	
กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	เครื่องส�ำอำง	ขอกำรรับรองใหม่	9	รำยกำร			
	 31.	บริษัท		โนโลจี	เดอร์มำ	แคร์	 	จ�ำกัด	สถำนที่ผลิต	
50/15	 หมู่ที่	 8	 ถนนพหลโยธิน	 แขวงอนุสำวรีย์	 เขตบำงเขน	
กรุงเทพฯ	ขอรับรองกระบวนกำรผลิต	ขอกำรรับรองใหม	่
1	รำยกำร	และผลิตให้กับผู ้ว ่ำจ้ำงผลิต	(OEM)		จ�ำนวน	1	
สถำนประกอบกำร	รวม	1	รำยกำร
	 3 2 . 	บ ริ ษั ท 	ฟ ำ ดี นี่ 	 ฟู ้ ด 	 จ� ำ กั ด 	 ส ถ ำ นที่ ผ ลิ ต	
15/198	ถนนหทยัรำษฎร์	แขวงบำงชนั	เขตคลองสำมวำ	กรุงเทพฯ	
ผู ้ผ ลิต	สำหร ่ำยม ้วนอบกรอบ	และสำหร ่ำยทอดกรอบ	
ขอกำรรับรองใหม่	24	รำยกำร	
	 33.	 บริษัท	 ซีพีเอฟ	 (ประเทศไทย)	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	
สถำนที่ผลิต	๒๐/๒	หมู ่ที่	๓	ถนนสุวินทวงศ์	แขวงแสนแสบ	
เขตมนีบุรี	กรงุเทพฯ	ผู้ผลิต	ผลิตภณัฑ์แปรรปูจำกเนือ้ไก่,	เป็ด	นึ่ง-อบ	
แช่แข็ง	 ขอต่ออำยุกำรรับรอง	 44	 รำยกำร	 และขอเพิ่มเติมกำร
รับรอง	62	รำยกำร	และผลิตให้กับผู้ว่ำจ้ำงผลิต	(OEM)		จ�ำนวน	
7	สถำนประกอบกำร	รวม	61	รำยกำร					
	 34 . 	บริ ษัท 	ฮำนำมิ 	ฟู ้ ดส ์ 	จ� ำ กัด 	สถำนที่ ผ ลิต	
๙๔/๕	 ซอยเสรีไทย	 ๘๕	 แขวงคันนำยำว	 เขตคันนำยำว	
กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	ขนมถั่วลันเตำอบกรอบ,	ขนมถั่วทองอบกรอบ	
และขนมถั่วปำกอ้ำอบกรอบ	ขอต่ออำยุกำรรับรอง	14	รำยกำร	
	 35.	 บริษัท	 ซีพีเอฟ	 (ประเทศไทย)	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	
สถำนที่ผลิต	๔๘	หมู ่ 	๙	ถนนสุวินทวงศ ์ 	แขวงแสนแสบ	
เขตมนีบุร	ีกรงุเทพฯ	ผู้ผลิต	ผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่พร้อมปรงุ	ขอเพิม่เติม
กำรรับรอง	 13	 รำยกำร	 และผลิตให้กับผู้ว่ำจ้ำงผลิต	 (OEM)		
จ�ำนวน	3	สถำนประกอบกำร	รวม	3	รำยกำร
	 36.	 บริษัท	 เอ.เค.ฟู้ด	 อินดัสทรี	 จ�ำกัด	 สถำนที่ผลิต	
๒๙/๑๒๘-๑๒๙	หมู่	๓	แขวงล�ำผักชี	เขตหนองจอก	กรุงเทพฯ	
ผู้ผลิต	 กำแฟปรุงส�ำเร็จชนิดผง	 ผลิตให้กับผู้ว่ำจ้ำงผลิต	 (OEM)	
จ�ำนวน	2	สถำนประกอบกำร	รวม	5	รำยกำร
	 37.	บริษัท	วินเนอร์	คอสเมด	จ�ำกัด	สถำนท่ีผลิต	
932		ซอยหมู่บ้ำนเศรษฐกิจ	22		แขวงบำงแคเหนือ		เขตบำงแค	
กรงุเทพฯ	ผู้ผลิต	ยำสีฟัน,	เครือ่งส�ำอำง	ขอต่ออำยกุำรรบัรอง	8	รำยกำร	
และผลิตให้กับผู้ว่ำจ้ำงผลิต	(OEM)	จ�ำนวน	1	สถำนประกอบกำร	
รวม	1	รำยกำร	

	 38.	บริษัท	รีเจนท์	รำมค�ำแหง	จ�ำกัด	สถำนท่ีผลิต	
๔	 ซอยรำมค�ำแหง	 ๒๒	 ถนนรำมค�ำแหง	 แขวงหัวหมำก	 เขต
บำงกะปิ	 กรงุเทพฯ	 ผู้ผลิต	 อำหำรปรงุประกอบพร้อมรับประทำน	
“ครวัอำหำรฮำลำลโรงแรมรเีจนท์”	ขอต่ออำยกุำรรับรอง	1	รำยกำร	
	 39. 	นำยยุทธนำ	ซำกีรี 	(OMOP)	สถำนที่ผ ลิต
7	 หมู่	 14	 ซอยมิตรไมตรี	 6	 แขวงคลองสิบ	 เขตหนองจอก	
กรุงเทพฯ	ผู ้ผลิต	หอมเจียว,	กระเทียมเจียว,	น�้ำพริกเผำ	
ขอต่ออำยุกำรรับรอง	3	รำยกำร
	 40.บรษัิท	ไทยคำร์โก้แอนด์โลจิสติกส์อินเตอร์เนชั่นแนล	
จ�ำกัด	สถำนท่ีผลิต	31	ซอยรำมอินทรำ	5	แยก	7	ถนนรำมอินทรำ	
แขวงอนุสำวรีย์	เขตบำงเขน	กรุงเทพฯ	ผู้จ�ำหน่ำย	ผักและผลไม้	
ขอกำรรับรองใหม่	2	รำยกำร	
	 41 . 	บริ ษัท 	ซี . เ อ็ม . 	 กัมมี่ 	จ� ำ กัด 	สถำนที่ ผ ลิต	
1083,	 1085	 ซอยกำญจนำภเิษก	 008	 แขวงบำงแคเขตบำงแค	
กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	เยลลี่	กัมมี่	ขอต่ออำยุกำรรับรอง	6	รำยกำร
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	 อนุมัติยกเลิกกำรรับรองฮำลำล	
	 1.ยกเลิกกำรรับรองฮำลำลผลิตภัณฑ์
บำงรำยกำรเนื่องจำกไม่มีกำรผลิต

	 1)	บริ ษัท	จิตอำรีน�้ ำมันพืช	จ�ำกัด	สถำนที่ผลิต	
๑/๑๑	ซอยสุขำภิบำล	5	ซอย	70	ถนนรัตนโกสินทร์สมโภชน์	
แขวงออเงิน	 เขตสำยไหม	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 น�้ำมันปำล์ม,	
น�้ำมันมะพร้ำว	จ�ำนวน	4	รำยกำร	
	 2)	บริษัท	วินเนอร์	คอสเมด	จ�ำกัด	สถำนท่ีผลิต	
932	 ซอยหมูบ้่ำนเศรษฐกิจ	 22	 แขวงบำงแคเหนอื	 เขตบำงแค	
กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	ยำสีฟัน,	เครื่องส�ำอำง		จ�ำนวน	1	รำยกำร
	 3)	บริษัท	อำหำรและเครื่องดื่ม	พรีเมียม	2005	จ�ำกัด	
สถำนทีผ่ลิต	56/3	หมู	่3	แขวงล�ำต้อยต่ิง				เขตหนองจอก	กรุงเทพฯ	
ผู้ผลิต	อำหำรกึ่งส�ำเร็จรูป	ซอส,น�้ำจิ้ม	และเคร่ืองด่ืม	จ�ำนวน	1	รำยกำร
	 4)	บริษัท	ดูรำไซเอนซ์	(เอเชีย)	จ�ำกัด	สถำนที่ผลิต
เลขที่	8	ซอยประเสริฐมนูกิจ	29	แยก	10		ถนนประเสริฐมนูกิจ	
แขวงจระเข้บัว	เขตลำดพร้ำว	กรงุเทพฯ	ผู้รบัจ้ำงผลิต	ผลิตภัณฑ์
เสรมิอำหำร	ขอยกเลิกกำรรบัรองฮำลำลผลิตภณัฑ์ของผู้ว่ำจ้ำงผลิต	
จ�ำนวน	1	สถำนประกอบกำร	จ�ำนวน	6	รำยกำร
 



	 2.	ยกเลิกกำรรับรองฮำลำลสถำนประกอบกำร

	 5)	 บริษัท	 โอสถสภำ	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 (โรงหัวหมำก)	
สถำนท่ีผลิตเลขที	่๓๔๘	ถนนรำมค�ำแหง	แขวงหัวหมำก	เขตบำงกะปิ	
กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	เครื่องดื่ม	จ�ำนวน	3	รำยกำร
	 6 ) 	บริ ษัท 	อำหำรยอดคุณ	จ� ำ กัด 	สถำนที่ ผ ลิต
เลขที่	๙	ถนนนิมิตใหม่	แขวงมีนบุรี	เขตมีนบุรี	กรุงเทพฯ	
ผู้ผลิต	มันฝรัง่กรอบ,	ข้ำวโพดกรอบ	และซเีรยีล	จ�ำนวน	2	รำยกำร
	 7)	บริษัท	กวงเม ้ง	จ�ำกัด	สถำนที่ผลิตเลขที่ 	๓๔	
ซอยศำลธนบุร	ี๓๕	ถนนศำลธนบุร	ีแขวงบำงหว้ำ	 เขตภำษีเจริญ	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ถั่วตัด,	 คอเป็ด,	 ตุ้บตั้บ,	 งำตัด	 และงำด�ำ	
จ�ำนวน	2	รำยกำร
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	 1)	บริษัท	ทันน่ำ	ฟู๊ดส์	จ�ำกัด	สถำนที่ผลิตเลขที่	184/5	
ซอยบรมรำชชนนี	2	แขวงบำงบ�ำหรุ	เขตบำงพลัด	กรุงเทพฯ	
ผู้ผลิต	อำหำรปรงุส�ำเรจ็ทีพ่ร้อมบรโิภคทันท	ีหนงัสือรบัรองเลขที่	
366/2560	จ�ำนวน	5	รำยกำร	หมดอำยุวันท่ี	6	ตุลำคม	พ.ศ.	2561	
ขอยกเลิกฮำลำลสถำนประกอบกำรเนื่องจำกไม่ประสงค์
ที่จะขอใช้เครื่องหมำยรับรองฮำลำล
	 2)	ณิชกร	ข้ำวแตนเมอืงมีน	สถำนท่ีผลิตเลขท่ี	448/544	
ซอยรำษฎร์อุทิศ	54	ถนนรำษฎร์อุทิศ			แขวงแสนแสบ	เขตมนีบุรี	
กรงุเทพฯ	ผู้ผลิต	ข้ำวแตนน�ำ้แตงโม	น�ำ้ปลำหวำน	และกะปิหวำน	
หนังสือรับรองเลขที่	 911/2560	 จ�ำนวน	 6	 รำยกำร	หมดอำยุ
วันที	่3	พฤศจิกำยน	พ.ศ.	2561	ขอยกเลิกฮำลำลสถำนประกอบ
กำรเนื่องจำกไม่ประสงค์ที่จะขอต่ออำยุกำรรับรองฮำลำล
	 3)	คุณแหม่ม	แหนมเนืองไก ่ 	สถำนที่ผลิตเลขที	่
48/79	 ซอยสุขำภิบำล	 5	 ซอย	 27	 แขวงท่ำแร้ง	 เขตบำงเขน	
กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	แหนมเนืองไก่	หนังสือรับรองเลขที่	269/2560	
จ�ำนวน	1	รำยกำร	หมดอำยุวันที่	1	เมษำยน	พ.ศ.	2561 

ขอยกเลิกฮำลำลสถำนประกอบกำรเนื่องจำกไม่ประสงค์
ที่จะขอต่ออำยุกำรรับรองฮำลำล
	 4)	บรษัิท	โปรโนวำ	แลบบอรำทอรส์ี	จ�ำกัด	สถำนทีผ่ลิต
เลขที่	 7/162	 ซอยนวลจันทร์	 56	 แขวงนวลจันทร์	 เขตบึงกุ่ม	
กรุงเทพฯ	ผู้ผลิตวัตถุให้ควำมหวำนแทนน�้ำตำล	หนังสือรับรอง
เลขที่	090/2561	จ�ำนวน	1	รำยกำร	หมดอำยุวันที่	6	มีนำคม	

พ.ศ.	 2562	ขอยกเลิกฮำลำลสถำนประกอบกำรเนือ่งจำกไม่ประสงค์
ที่จะขอใช้เครื่องหมำยรับรองฮำลำล
	 5)	บรษัิท	คอสเมด	อินโนเวชัน่	จ�ำกัด	สถำนท่ีผลิตเลขท่ี	
1173	ซอยเพชรเกษม	94	แขวงบำงแคเหนอื	เขตบำงแค	กรุงเทพฯ	
ผู้ผลิต	ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร	หนังสือรับรองเลขที่	110/2561	
จ�ำนวน	22	รำยกำร	หมดอำยุวันที่	7	มีนำคม	พ.ศ.	2562	และ
ผู้ว่ำจ้ำงผลิต	(OEM)	จ�ำนวน	9	สถำนประกอบกำร	ดังนี้	
	 5.1)	 บริษัท	 คำนะ	 บิวตี้	 จ�ำกัด	 หนังสือรับรองเลขที่	
528/2561	จ�ำนวน	2	รำยกำร	หมดอำยุวันที่	2	มิถุนำยน	พ.ศ.	
2562
	 5.2)	บริษัท	เจแอลซี	กรุ๊ป	จ�ำกัด	หนังสือรับรองเลขที่	
529/2561	จ�ำนวน	3	รำยกำร	หมดอำยุวันที่	2	มิถุนำยน	
พ.ศ.	2562
	 5.3)	บริษัท	ริญญภัสร์	888	จ�ำกัด	หนังสือรับรอง
เลขที่	111/2561	จ�ำนวน	1	รำยกำรหมดอำยุวันที่	2	มีนำคม	
พ.ศ.	2562
	 5.4)	 บริษัท	 รีเทิร์น	 จ�ำกัด	 หนังสือรับรองเลขที่	
530/2561	จ�ำนวน	1	รำยกำร	หมดอำยุวันที่	2	มิถุนำยน	
พ.ศ.	2562
	 5.5)	บรษัิท	เวอรน่ีำ	อินเตอร์เนชัน่	จ�ำกัด	หนงัสือรับรอง
เลขท่ี	112	และ	531/2561	จ�ำนวน	1	และ1	รำยกำร	หมดอำยุ
วันที่	2	มีนำคม	และวันที่	2	มิถุนำยน	พ.ศ.	2562
	 5.6)	 บริษัท	 ศรัณย์แคร์	 จ�ำกัด	 หนังสือรับรองเลขที่	
113/2561	จ�ำนวน	2	รำยกำร	หมดอำยุวันที่	2	มีนำคม	
พ.ศ.	2562
	 5.7)	 ออกัส	 ไทยแลนด์	 หนังสือรับรองเลขที่	
532/2561	จ�ำนวน	1	รำยกำร	หมดอำยุวันที่	2	มิถุนำยน	พ.ศ.	
2562
	 5.8)	 บริษัท	 เอสเธอร์	 ซีเครต	 จ�ำกัด	 หนังสือรับรอง
เลขที่	114/2561	จ�ำนวน	1	รำยกำร	หมดอำยุวันที่	2	มีนำคม	
พ.ศ.	2562
	 5.9)	บริษัท	เฮก้ำ	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	หนังสือรับรอง
เลขที่	115/2561	จ�ำนวน	1	รำยกำร	หมดอำยุวันที่	2	มีนำคม	
พ.ศ.	2562
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