


2 เข็มทิศบรรณาธิการ
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

Welcome Ramadan 
A.H. 1440

	 ขณะนี้	เราก�าลังอยู่ในช่วงของ
เดือนรอมฎอนปีฮิจญเราะฮ์ศักราช	
1440	 ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความหมาย
และความส�าคัญยิ่งส�าหรับมวลมุสลิม
ทัว่โลก	ซึง่มปีระมาณเกือบ	2,000	ล้านคน	
ที่จะต้องปรับการใช้ชีวิตแห่งรอมฎอน
นี้ให้ดูดซับคุณงามความดีมากที่สุด	 ทั้ง
ต่อตนเอง	ครอบครัว	และสังคมโดยรวม	
ซึ่ งหลักคิดและวิธีการสู ่การซึมซับ
ความจ�าเริญแห่งรอมฎอนนั้น	 ท่านนบี
มุฮัมมัด	 ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมั	
ศาสนทูตแห่งอิสลาม	 ได้มีค�าสอนกับ
ประชาคม	(อุมมะฮ์)	ของท่านไว้อเนก
ประการ
	 รอมฎอน	 หรือ	 “เรามะฎอน” 

(ภาษาอาหรับ	 	( رمضان : เป็นเดือน
ที่	 9	 ของปฏิทินฮิจญเราะฮ์ศักราช
หรือปฏิทินอิสลาม	 เป็นเดือนที่มุสลิม
บ�าเพ็ญศีลอดทั้งเดือน	 ด้วยเหตุ
น้ีจึงเรียกกันอีกช่ือหนึ่งว่า“เดือน
บวช”	และถอืว่าเป็นเดือนทีส่�าคัญทีสุ่ด
เดือนหนึ่งท่ีมุสลิมจะงดเว ้นการรับ
ประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม		การมองดู
การได้ยิน/ฟังเรื่องไร้สาระหรือการใช้
ประสาทสัมผัสในส่ิงที่เป็น“อกุศล”	
ทั้งปวง	ยิ่งกว่านั้น	 เดือนนี้ยังเป็นเดือน
ที่พระคัมภีร์อัลกุรอานได้ถูกประทาน
ลงมาเพื่อเป็น“ทางน�า”	 แก่มนุษยชาติ
อิสลามจึงมีค�าสอนส�าหรับมุสลิมสู ่
เข็มมุ่งการอ่านอัลกุรอานให้มากที่สุด

เพ่ือศึกษาถึงสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าสอน
ให้มนุษย์รู้ว่าการด�ารงชีวิต	 ณ	 โลกนี้
และสิ่งที่จะต้องประสบ	ณ	 โลกหน้าเป็น
อย่างไร	 ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติ
ตนท่ีสอดคล้องกับหลักธรรม	 ค�าสอน
ของอิสลามในทุกมิติ
	 อีกนัยหนึ่ง	หากเปรียบเทียบ	
“รอมฎอน”เสมือนเป ็นอาคันตุกะ
พิเศษที่มาเยือนบ้านเรา	 แขกพิเศษนี้
มี ช่ื อว ่ า“รอมฎอน” ซ่ึงมีภริยา ช่ือ	
“อิฟฏอร์”	 มีบุตรชายชื่อ	 “สะฮูร”	 มี
บุตรสาวชื่อ“ตะรอเวียะฮ์”	และน�าของ
ขวัญจ�านวน	2	ชิ้นมาให้เราด้วย		ได้แก่
หนึ่งของขวัญสุดล�้าค่าเรียกว่า“อัลกุรอาน” 
และสองเป ็นของขวัญสุดประมาณ	
เรียกว่า	 “ลัยละตุนก็อดร์”	 อาคันตุกะ
คณะน้ีจะมาพักท่ีบ้านเราเป็นเวลาหนึ่งเดือน 

ในฐานะที่“เราเป็นเจ้าของบ้าน	เราควร
จะต้อนรับเพื่อสร้างความส�าคัญและ
ความสัมพันธ ์ที่ ดี กับอา คัน ตุกะ ผู ้
ประเสริฐคณะนี้อย่างไร	 จึงจะได้กุศล
ผลบุญในฐานะ“เจ้าของบ้าน”อย่าง
เต็มภาคภูมิตามค�าสอนของอิสลาม
	 แนวปฏิบัติเพื่อการต้อนรับ
รอมฎอน	1440	มีดังนี้
	 1.	 โดยการขอพร(ดุอาอ์)	 ต่อ
อัลลอฮ์	 สุบฮานนะฮูวะตะอาลา	 ให้มี
ชีวิตเพื่อปฏิบัติการภักดี(อิบาดะฮ์)	 ใน
เดือนรอมฎอนอีกครั้งหนึ่ง	ด้วยสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง	และสมบูรณ์ดัง

พ ร ะ ว จน ะ ขอ งท ่ า น น บี มุ ฮั ม มั ด	
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม	ซึ่งมีความ
หมายว ่า“ท ่านอนัสอิบนุมาลิกได ้
รายงานว่า	เมื่อถึงเดือนรอยับแล้ว	ท่าน
นบีจะกล่าวว่า	 “โอ้อัลลอฮ์	 ขอให้เรามี
ความจ�าเริญในเดือนรอยับและเดือน
ชะอ์บานและขอให้เราบรรลุสู ่เดือน
รอมฎอนด้วยเถิด”(บันทึกโดยอะห์มัด
และฏ็อบรอนีย์)
	 2.	 โดยการวางแผนและตั้งจิต
เพื่อการรับกุศล-ผลบุญอย่างเต็มเปี่ยม	
เพราะผู้เตรียมความพร้อมสู่อาคิเราะฮ์
จะมีการวางแผนเพื่อโลกหน้านั่นคือ	
การวางแผนในเดือนรอมฎอนได้แก่	
การจัดตารางเพ่ือการปฏิบัติอิบาดะฮ์
การท�าความดี	 และระบบการบริหาร
เวลาในเดือนนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 3.โดยการศึกษาหาความรู ้
อย ่างครบวงจรซึ่งสอดคล้องกับค�า
กล่าวที่ว ่า“เดือนบวช-เดือนเรียน”	
หมายถึงการเป็นผู้ใฝ่รู้	 ใฝ่เรียนในช่วง
ของรอมฎอนให ้ครอบคลุมสรรพ
วิทยาการ	 เช่น	 ความรู้เกี่ยวกับการ
ถือศีลอด	 ข้อมูลการปฏิบัติอิบาดะฮ์
อย่างถูกต้อง	 ดังนั้น	 จึงถือเป็นหน้าที่
ของทุกคนที่ต้องแสวงหาความรู้อย่าง
เท่าทัน	 ทั้งในระบบ	 นอกระบบ	 และ
ตามอัธยาศัย	โดยมี	“อัลกุรอาน”	เป็น
ฐานแห่งการเรียนรู ้และกระชับพื้นที่
แห ่งการบ ่มเพาะความคิดและจิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. วิศรุต  เลาะวิถี



จิต
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6 นวัตวิถี
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

 1. เป้ำหมำย	 เพื่อระดมทุน
ทรัพย ์จากผู ้ที่ ต ้องบริจาคซะกาต	
รวมทั้งการบริจาคด้วยความสมัครใจ	
(ซอดะเกาะห์)	 โดยน�ามาเป็นทุนการ
ศึกษามอบให ้ กับเยาวชนที่มีฐานะ
ยากจนและก�าพร้าในการศึกษาทั้งสาย
ศาสนศึกษาสายสามัญและวิชาชีพ
	 2.	 วิธีกำรจัดหำทุน	 คณะ
กรรมการอิสลามประจ�ากรุ ง เทพ
มหานคร	 (กอ.กทม.)	 ได้จัดต้ังคณะ
อนุกรรมการกองทุนซะกาตและ
สวัสดิการสังคม	 ขึน้คณะหนึง่	 มนีายทวิช	

อารียะกิจโกศล	 เป็นประธานคณะ
อนุกรรมการพร้อมด้วยบรรดาผู้มีจิต
สาธารณะจากมัสยิดต่างๆ	 ใน	กทม.มา
ร ่วมกันเป ็นคณะอนุกรรมการเพ่ือ
รวบรวมทุนทรัพย์จากกลุ่มเป้าหมาย	
คือ
	 ก .คณะกรรมการ อิสลาม
ประจ�ากรุงเทพมหานครและผู้ใกล้ชิด
	 ข.	 คณะอนุกรรมการกองทุน
ซะกาต
	 ค.	ผู้บริจาคทั่วไป
	 ง.	 การจัดงานการกุศล	 เพื่อ

เปิดโอกาสให้องค์กรมัสยิดและบุคคล
ทั่วไปได้ร่วมกันบริจาคซะกาต	 และ
บริจาคทานสมัครใจ	 (ซอดะเกาะห์)	
โดยจัดงานดังกล่าวปีละ	1	ครั้ง	โดยจัด
งานที่มูลนิธิช่วยเหลือเด็กก�าพร้าของ
สตรีไทยมุสลิม	 ถนนเจริญกรุง	 เขต
บางคอแหลม	 และที่มัสยิดยามิอุ้ลค็อย
รียะห์	 (สุเหร่ากองอาสาจาม)	 บ้านครัว	
เขตราชเทวี	 ต่อเนื่องกันมา	 ในการจัด
งานแต่ละครั้ง	 มีผู้บริจาคร้านค้า	 เพื่อ
จ�าหน่ายสินค้า	 อาหาร	 มอบรายได้
ทั้งหมดให้กับกองทุน	 และมีการตั้งโต๊ะ
รับบริจาคโดยตรง
 3. ผลกำรด�ำเนินกำร	คณะ
อนุกรรมการกองทุนซะกาตและ
สวัสดิการสังคมของ	 กอ.กทม.ได้จัดทุน
การศึกษาเป็น	2	ประเภท	คือ
	 ก .ประเภททุนเรียนศาสน
ศึกษาอิสลามมอบทุนการศึกษาเป็น
รายเดือนๆละ	จ�านวน	3,000	บาท	ต่อ
คน	(ปีละ	36,000	บาท/คน)
	 ข.ประเภททุนเรียนสามัญ
วิชาชีพและบูรณาการอิสลามศึกษา
มอบทุนการศึกษาเป็นรายภาคเรียน	
(เทอม)	ปีละ	2	ภาคเรียนๆ	ละ	จ�านวน	
9,000	บาทต่อคน	(ปีละ	18,000	บาท/
คน)

	 คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	 (กอ.กทม.)	 ซึ่งเป็นองค์กรกลางของมัสยิด
ในกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	184	มัสยิด	ได้จัดตั้งกองทุนซะกาต	(สินทรัพย์ที่มุสลิมต้องบริจาคตามศาสน
บัญญัติอิสลาม)ขึ้น	เมื่อ	7	ปีที่ผ่านมา	โดยมี

สมัย เจริญช่าง



7นวัตวิถี
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

	 คณะกรรมการอิสลามประจ�า
ก รุ ง เ ทพมหานคร เป ็ น ผู ้ ก� า หนด
คุณสมบัติของนักเรียนที่จะได้รับทุน
การศึกษาทั้ง	 2	 ประเภท	 และมอบ
หมายให้อิหม่ามและคณะกรรมการ
อิสลามประจ�ามัสยิดใน	 กทม.	 เป็น
องค์กรในการคัดสรรนักเรียนเข้ารับทุน
การศึกษา	ในช่วงระยะเวลา	6	ปีทีผ่่านมา		
	 คณะกรรมการอิสลามประจ�า
กรุงเทพมหานครได้มอบทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจนและ
ก�าพร้าในกรุงเทพมหานครเป็นเงิน	
จ�านวน	 8,246,000	 บาท	 (แปดล้าน
สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)	ซึ่งเงิน
จ�านวนดังกล่าว	 เป็นเงินซะกาต	 และ
เงินทานสมัครใจ	 (ซอดะเกาะห์)	 ที่ผู้มี
จิตศรัทธาได ้ร ่ วมกันเ สียสละเพื่ อ
อนาคตของเยาวชนผู ้อ ่อนแอและ
ก�าพร้า
 ง ำนแบ ่ ง ป ั น ซ ะ ก ำต กั บ	
กอ.กทม.ปี	2562
	 ส�าหรับในปีนี้	 (2562)	 คณะ
กรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	
(กอ.กทม.)	ได้จัดงาน	“แบ่งปันซะกาต”	
ในวันที่	 25-26-27	 พฤษภาคม	 2562	
ณ	 ลานพลาซ่า	 อินดอสเตเดี่ยม	 การ
กีฬาแห่งประเทศไทย	หัวหมาก	รามค�าแหง	
กทม.	โดยร่วมกับส่ือ	“มสุลิมไทยโพสต์”	
เป็นผู้รับผิดชอบการจัดงาน
	 งานในปีนี้	 จัดขึ้นใหญ่กว่าทุก
ครัง้	และจัดในช่วงเดือนรอมฎอน	(เดือน
แห่งการถือศีลอดของชาวมุสลิมทั่ว
โลก)
	 รูปแบบของงาน	 เป็นทั้งงาน
วิชาการมีการเสวนาสาระน่ารู ้	เรื่อง	
ซะกาตแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามหลักการอิสลาม”	 นอกจากนี้มี
เรื่อง	 “กทม.เมืองหลวงแห่งสังคมพหุ
วัฒนธรรม”	และเรื่อง	“สตรี	 คือ	พลัง
แห่งการสรรสร้างสังคม”		การละหมาด
ญะมาอะห์	 (ละหมาดเป็นหมู่คณะโดย
พร้อมเพียงกัน)	 การ่วมกันละศีลอด

ประจ�าวัน	การบริจาคซะกาต	และทาน
สมัครใจ	 (ซอดะเกาะห์)	 เข้ากองทุน	
รายการบุฟเฟ่ต์น�้าชา	 เพื่อผู้โชคดีได้ไป
ประกอบพิธีฮัจย์ฟรี	 และสามารถเดิน
ช๊อปสินค้าหลากหลายทั้งอาหารเพื่อ
ละศีลอดประจ�าวันจากฝ ีมือชุมชน
มุสลิม	 กทม.ทุกย่าน	อาหารซูโฮร์	 เพื่อ
เตรียมตัวถือศีลอดในวันใหม่	 อินทผลัม
หลากหลายสายพนัธ์จากตะวันออกกลาง	
เลือกซื้อชุดแต่งกายส�าหรับสตรี	 เด็ก	
และบุรุษที่จะสวมใส่ในวันส�าคัญทาง
ศาสนาอีด้ิลฟิตร์ิ	ในช่วงส้ินสุดการถือศีล
อดในเดือนรอมฎอน

	 พิเศษสุด	 ในงานมีบูธส�าหรับผู้
สนใจจะสอบถามเรื่อง	“อิสลาม”	 เรามี
มัคคุเทศก์	(ไกด์)	สู่เส้นทางสันติสุขคอย
ต้อนรับและให้ค�าตอบแก่ทุกท่านด้วย
บรรยากาศแห่งมิตรภาพตลอดทัง้	3	วัน
	 ขอเชิญทุกท่านไปร่วมงานกับ
เรานะครบั	วันที	่	25-26	และ	27	พฤษภาคม	
2562	เวลา	17.00	–	23.00	น.	ณ	ลาน
พลาซ่า	 อินดอสเตเดียมการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย	 หัวหมาก	 รามค�าแหง	
กทม.	ขอขอบพระคุณครับ	

สมัย เจริญช่าง





9ขับเคลื่อน กอ.กทม.
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

 (4)	 มสัยดิฟำลำฮ	 (คลองเก้ำ)	
ทะเบียนเลขที่	 80	 เขตหนองจอก	 ได้มี
การคัดเลือกอิหม่ามประจ�ามัสยิด	 เมื่อ
วันที่	 29	 มีนาคม	 2562	 โดยมีนาย
ประสิทธิ์	 	 เจริญผล	 เป็นประธานคณะ
กรรมการคัดเลือก	 นายอาลี	 	 กองเป็ง	
นายชาติชาย	 	 วงษ์อารี	 เป็นกรรมการ
คัดเลือก				ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่
นายวันชัย	 	 สละกูดิง	 เป ็นอิหม่าม
ประจ�ามัสยิด	 	

 (5)	มัสยิดฮี่ดำย่ำตุ้ลอิสลำม	
(ดอนสะแก)	 ทะเบียนเลขที่	 93	 เขต
วังทองหลาง	 ได้มกีารคัดเลือกกรรมการ
อิสลามประจ�ามัสยิด	ซ่อม	2	ราย	 เมื่อ
วันที่	31	มีนาคม	2562	โดยมีนายชาตรี		
แอนดาริส	 เป็นประธานคณะกรรมการ
คัดเลือก	 นายพิสิษฐ์	 	 อรุณพูลทรัพย์		
นายนริศ								อามินเซ็น	เป็นกรรมการ
คัดเลือก		ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่
	 1.	นายสิทธิชัย		มีปัญญา	 	
	 2.	นายอนุวัต		เจริญสุข

 

	 (6)	 มสัยิดยำมอีลุค็อยรยีะห์	
(บ้ำนครวั)	ทะเบียนเลขที	่74	เขตราชเทวี	
ได้มีการคัดเลือกอิหม่ามประจ�ามัสยิด	
เมื่อวันที่	31	มีนาคม	2562	โดยมีนาย
ประสิทธิ์	 	 เจริญผล	 เป็นประธานคณะ
กรรมการคัดเลือก	 นายอาหะหมัด		
ขามเทศทอง	นายวิบูลย์	 	มุขตารี	 เป็น
กรรมการคัดเลือก	 ผู้ได้รับการคัดเลือก	
ได้แก่	นายวุฒิ		นาฮิม		เป็นอิหม่าม
ประจ�ามัสยิด



10 สุขสาระ
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

	 สวัสดีครับห้องแพทย์ฉบับนี้
คงจะใกล้หรอือยู่ในช่วงเดอืนรอมฎอนพอด ี

และอยู่ในช่วงฤดูร้อนที่อากาศร้อน
มากๆคาดว่าฤดูร้อนปีนี้จะยาวนาน
และร้อนมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา	ขอให้
ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพด้วย
	 เนื่องจากขณะนี้อยู ่ ในช ่วง
ก่อนเดือนรอมฎอน	 ซึ่งเป็นเดือนอัน
ประเสริฐที่สุดพี่น้องมุสลิมคงเตรียม
พร้อมส�าหรับถือศีลอดกันแล้ว	 ส�าหรับ
ในปี น้ี	 ผมคิดคร่าวๆว่าเราต้องอด
อาหาร	 –	 น�้า	 กันราว	 12	 –	 13	 ซม.	
ครับ	 เริ่มตั้งแต่เวลาประมาน	 4.27	 น.	
ถึงประมาณ	 18.37	 น.	 เนื่องจากเป็น
เดือนอันประเสริฐพี่น้องมุสลิมทุกคน
คงไม่อยากจะขาดการถือศีลกัน	 ผมขอ
แนะน�าว่ผู้ที่จะถือศีลอดาควรมีร่างกาย
และสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับ	
ผู้ป่วย	,	หญงิมคีรรภ์	,	หญงิมปีระจ�าเดือน		
ผู้เดินทาง	และผู้ที่ต้องท�างานกลางแจ้ง
นานๆ	 ควรจะพิจารณาความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นด้วย	 เพราะศาสนาอนุโลมให้ไม่
ต้องถือศีลอด	เพราะกลุ่มคนที่ผมกล่าว
มาทั้งหมดมีความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่าง
มาก	 ถ้ายังฝืนที่จะถือศีลอด	 อาจจะ
เป็นอันตรายต่อตัวเองได้
	 อย ่างไรก็ ดี ผู ้ป ่วยที่มีความ
เสี่ยงต่อชีวิตหรือป่วยหนัก		ควรต้องงด

ไม่ถือศีลอดไปเลย		เพราะถ้าอดอาหาร
แล้ว	จะเป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ	
แต่ก็มีผู ้ป่วยโรคเรื้อรังบางโรคที่ทาง
การแพทย์และศาสนาอนุโลมให้ถือศีล
อดได้	 โดยต้องมีเตรียมตัวให้พร้อมและ
มีการปรับเปล่ียนวิธีทานยาประจ�าให้
เหมาะสมได้แก่	 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน,	
ความดันโลหิตสูง	 และโรคไขมันใน
เส้นเลือดผิดปกติ
	 ส�าหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน
นั้น	 ก็จะแบ่งเป็นผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน
ขั้นรุนแรง	,	ปานกลาง	และไม่รุนแรง	
ผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ	 ถ้าต้องการถือศีลอด
ขอให้ปรกึษาแพทย์	 และเภสัชกรทีดู่แลอยู่	
โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นรุนแรงและปาน
กลาง	 โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องใช้ยาฉีด
ร่วมด้วยอาจจะมีความยุ่งยากต่อการ
ปรับยาพอสมควร	ถ้าไม่สามารถปรับ
ยาได้ก็ไม่ควรเส่ียงถือศีลอดนะครับ
เพราะจะท�าให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย
มากกว่าได้ผลดี	 อาจจะเสี่ยงต่อชีวิตได้
ถ้าอย่างไรก็ขอให้ปรึกษาแพทย์และ
เภสัชกรประจ�านะครับ	 จากสถิติของ
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์	 3	ปี	 ย้อน
หลังมีผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาในโรง
พยาบาลด้วยเรื่องน�้าตาลในเลือดต�่าใน
เดือนรอมฎอนมากเป ็นล�าดับหนึ่ ง	
เนื่องจากมีการถือศีลอดและควบคุม

น�้าตาลได้ไม่ดี	 	ส�าหรับผู้ป่วยเบาหวาน
ที่ไม่รุนแรงทานยาอย่างเดียวก็ต้อง
ปรับยาเช่นกัน	 (เรื่องขนาดและเวลารับ
ประทาน)	 ต้องปรึกษาแพทย์และเภสัช	
แต่ความเส่ียงน้อยสามารถถือศีลอดได้	
ค่อนข้างอย่างปลอดภัย	 ที่โรงพยาบาล
เวชการุณย ์รัศมิ์ 	 (หนองจอก)	 ก็มี
โครงการให้ค�าแนะน�าการบริหารยาใน
เดือนรอมฎอนนี้เช่นกัน	 โดยมีเภสัชกร
ซึ่งส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาอิสลามด้วย	
ส�าหรับโรคความดันโลหิตสูง	และไขมัน
ในเลือดผิดปกตินั้นมีความยุ่งยากน้อย
กว่า	 ยาก็ทานไม่มากส่วนใหญ่จะทาน
เช้าหรือก่อนนอนอยู่แล้วยิ่งไม่น่าจะมี
ปัญหาอะไร	 อย่างไรก็แล้วแต่ผู้ป่วยทุก
คนที่ต ้องทานยาประจ�าถ้าต้องการ
ถื อ ศีลอดควรป รึกษาแพทย ์ และ
เภสัชกรที่ ดูแลอยู ่ก ่อน	 เพื่อความ
ปลอดภัยแก่ตัวท่านเอง
	 ยังมีการบริหารยาบางอย่างใน
เดือนรอมฎอนที่พวกเราก็ยังสับสนอยู่	
ผมมีข ้อมูลจากการสัมมนาทบทวน
มาตรฐานช่องทางการบริหารยาที่
ประเทศโมร็อกโก	ซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์
เก่ียวกับการบริหารยาที่ไม่ท�าให้เสีย
ศีลอด	ดังนี้

การบริหารยาที่ไม่ท�าให้เสีย
การถือศีลอด

นายแพทย์
ชาติชาย วงษ์อารี
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	 1.	กาใช้ยาหยอดตา	ยาป้ายตา	
และยาหยอดหู	 การหยอดตา	 ป้ายตา	
แม้ว่ายาจะเข้าไปภายในเบ้าตา	 หรือ	
เข้าถึงในล�าคอ	 หรือมีรสขมในล�าคอ	 ก็
ไม่ท�าให้เสียศีลอด	 เพราะตัวยาเหล่านี้
มีปริมาณน้อยเกินกว่าจะกลืนได้	 จึงไม่
เข้าสู่ร่างกาย	(อุมมุรีน,2546)

	 2.	 สารทุกชนิดที่เข้าสู่ร่างกาย
ทางผิวหนัง	 เช่น	 ครีม	 ออยท์เมนท์	
พลาสเตอร์	 หรือการสูดดมของหอม	
หรือยาดม	ไม่ท�าให้เสียศีลอด	(อุมมุรีน,
2546)

	 4.	การฉีดยาผ่านทางผิวหนัง	
กล้ามเนื้อ	 ข้อต่อ	 หรือเส้นเลือดด�า	 ไม่
ท�าให้เสียศีลอด	 ยกเว้น	 การให้สาร
อาหารทางเส้นเลือดด�า	 (Intravenous	
Feeding)	 การฉีดยาบ�ารุง	 การให้สาร
น�้าทดแทนทางเส้นเลือด	 (ให้น�้าเกลือ)	
(อุมมุรีน,2546)

	 5.	 การให้ออกซิเจนหรือก๊าซ
ดมยา

	 6.	 กรณีการดมยาเพื่อการ
ผ่าตัด	 ถ้าผู้ป่วยตัดสินใจจะถือศีลอด	
การให้ยาดมสลบหรือยานอนหลับ	 จน
ท�าให้ผู้ป่วยอยู่ในสภาพไม่มีความรู้สึก	
ซึ่งคล้ายกับอาการหมดสติ	ถ้าไม่เกิน	3	
วัน	ต้องถือศีลอดชดใช้	แต่ถ้าเกิน	3	วัน	
ก็จะอยู่ในกฎเช่นเดียวกับคนวิกลจริต	
ไม่ต้องถือศีลอดชดใช้	 กรณีคนเป็นลม
หมดสติ	 เมื่อฟื้นคืนสติก็ให้ถือศีลอดต่อ

	 3.	 การสอด/เหน็บยาเข้าช่อง
คลอด	 ในรังไข่	 และการสวนล้างช่อง
คลอด	 ถ้าแพทย์ท�าการตรวจทวารหรือ
ช่องคลอดแค่เพียงภายนอกไม่ท�าให้
เสียศีลอด	 แต่ถ้าลึกเข้าไปภายใน	 เช่น	
การสวนทวาร	การส่องกล้องที่สอดทาง
ทวารหนัก	 กล้องส่องทางเดินทาง
อาหาร	 กระเพาะและล�าไส้	 ท�าให้เสีย
ศีลอด	 ส่วนการส่องกล้องทางคอ	
หลอดลม	และปอด	ผ่านทางจมูก	หรือ
โพรงจมูก	ไม่ท�าให้เสียศีลอด	เนื่องจาก

 การบริหารยาที่ไม่ท�าให้เสียการถือศีลอด

	 จำกกำรสัมมนำทบทวนมำตรฐำนช่องทำงกำรบริหำรยำท่ีประเทศโมร็อกโก	มีมติเป็นเอกฉันท์เก่ียวกับ
ช่องทำงกำรบริหำรยำที่ไม่ท�ำให้เสียศีลอด	ดังต่อไปนี้

ไม่ได้เข้าสู่ภายในระบบอาหาร	 (อุมมุ
รีน,2546)

	 7.	 ยาเม็ดไนโตรกรีเซอรีน	อม
ใต้ลิ้น	ส�าหรับการรักษาโรค	Angina	ไม่
ท�าให้เสียการถือศีลอด

	 8.	 น�้ายาบ้วนปาก	 น�้ายากลั้ว
คอ	หรือยาพ่นทางปาก	แต่ต้องไม่กลืน
เข้าไปยังกระเพาะ

	 9.	 ยาหลอดจมูก	 ยาพ่นจมูก	
และเลือดก�าเดาที่ไหลออกทางจมูก	 ไม่
ท�าให้เสียการถือศีลอด	(อุมมุรีน,2546)

ได้ทันที	(อุมมุรีน,2546)

นายแพทย์
ชาติชาย วงษ์อารี
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	 10.	การเจาะเลือด	ตรวจเลือด	
ถ่ายเลือด	 ผ่าฝีและหนอง	 ไม่ท�าให้เสีย
ศีลอด	(อุมมุรีน,2546)

	 11.	 เลือดที่ไหลซึมตามซอก
ฟัน	 และเหงือก	 การกล้ัวปากด้วย
ยารักษาฟัน	ไม่ท�าให้เสียศีลอด

	 12.	 ยาสวนทวาร	 (Anal	 in-
jection)	ไม่ท�าให้เสียศีลอด
	 อย ่างไรก็ตามความเช่ือใน
เรื่องข้อห้ามต่างๆ	 ในด้านการใช้ยาใน
ระหว่างการถือศีลอดนั้น	 อาจแตกต่าง
กันไปในกลุ่มประชาชากรมุสลิม	 โดย
เฉพาะการฉีดยาโดยทั่วไป	บรรดาผู้รู	้
(อุลามาอฺ)	ก็มีความเห็นต่างๆกัน
	 ดังน้ันแพทย์ไม่ควรรักษาโดย
การฉีดยา	เจาะเลือดหรือตรวจภายใน
ทีไ่ม่จ�าเป็น	 หากมคีวามจ�าเป็นก็สามารถ
ท�าได้	 โดยผู้ป่วยบางส่วนมีความเชื่อว่า	
การถือศีลอดได้ถูกระงับไป	ก็จะท�าการ
ถือศีลอดชดเชยในโอกาสถัดไป

	 ในช่วงวันหยุดภาคฤดูร้อนของเด็กและเยาวชน	คณะกรรมการอิสลาม
ประจ�ากรุงเทพมหานคร	 โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมเด็ก	 สตรีและผู้สูง
อายุร่วมกับสมาคมแพทย์มุสลิม	 ได้จัดให้มีโครงการท�าสุหนัตหมู่ภาคฤดูร้อนมี
ก�าหนดการดังต่อไปนี้



13ขับเคลื่อน กทม.
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

	 คนท่ัวไปเข้าใจว่า	 การขริบหนัง
หุ ้มปลายอวัยวะเพศเป ็นการปฏิบัติ
เฉพาะชาวมุสลิมเท่านั้น	 แต่ทว่าการขริบ
นั้นเป็นวิถีปฏิบัติท่ีถ่ายทอดสืบต่อกันมา
จากบรรพชนในอดีตนานหลายพันปี	 จาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีเป็นภาพ
เขียนบอกเล่าเร่ืองการขริบในสมัยอียิปต์
โบราณเมื่อ	4,000	กว่าปีมาแล้ว	การขริบ
เป็นการปฏิบัติของฟาโรห์และนักบวชใน
ราชส�านักเพื่อรักษาสุขอนามัย	 ป้องกัน
รักษาโรคและยังเป็นการแยกระหว่างชาว
อียิปต์ออกจากคนท่ีมิใช่ชาวอียิปต์	 โดย
ชาวอียิปต์จะท�าการขริบท้ังชายและหญิง
เมื่อมีอายุ	 14	 ปี	 ยิ่งไปกว่านั้นยังได้มีการ
ปฏิบัติจนถือเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา	
เนื่องจากผู ้ ท่ีท� าพิธีขริบนั้นต ้องเป ็น
นักบวชทางศาสนา	 นอกจากนี้การขริบ
หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศยังเป็นประเพณี
ปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางในหมู่ชนเผ่าใน
แอฟริกา	 ออสเตรเลีย	 กลุ่มคนพื้นเมือง
บางกลุ่มในอเมริกาใต้และอเมริกากลาง	
ชนบางเผ่าถือว่าการขริบเป็นพิธีกรรมท่ี
แสดงถึงการก้าวเข้าสู่วัยหนุ่ม	 ส�าหรับผู้ท่ี
นับถือศาสนายูดาห์	 (Judaism)	 หรือยู
ดาย	 หรือศาสนายิวส์	 เป็นประชากรอีก
กลุ่มหนึ่งท่ีให้ความส�าคัญและเคร่งครัดใน
การขริบ	 เนื่องจากชาวยูดาห์ถือว่าการ
ขริบเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาท่ีมี
ต่อพระผู้เป็นเจ้า
	 จากการศึกษาถึงประวัติความ
เป็นมาของการขริบพบว่า	 บุคคลแรกท่ี
ขริบหนังหุ ้มปลายอวัยวะเพศ	คือ	นบี
อิบรอฮีม	 เพื่อเป็นการทดสอบถึงความ

ศรัทธาท่ีมีต่ออัลลอฮ์	 ดังท่ีพระองค์ได้
ด�ารัสไว้ว่า
 “ แ ล ะ จ ง ร� ำ ลึ ก ถึ ง ขณ ะ ที่
พระเจ้ำของอิบรอฮีมได ้ทดสอบเขำ	
ด้วยพระบัญชำบำงประกำร	แล้วเขำ
ก็ได ้สนองตำมพระบัญชำน้ันโดยครบ
ถ้วน”	(อัลบะเกำะเรำะฮ์:	124)
	 นบีอิบรอฮีมถูกทดสอบศรัทธา
จากอัลลอฮ์	 (ซ.บ.)	 ด้วยหลายบททดสอบ	
และการขริบก็เป็นอีกการทดสอบหนึ่งท่ี
นบีอิบรอฮีมปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์	 โดย
นบีอิบรอฮีมได้ท�าการขริบหนังหุ้มปลาย
อวัยวะเพศของตนเองด้วยขวานขนาด
เล็ก	 ดังท่ีมีรายงานเล่าว่า	 “นบีอิบรอฮีม
เคยคิตาน	 ขณะท่ีมีอายุ	 80	 ปี	 ด้วยกอด
ดูม”“อัลกอดดูม”	หมายถึง	“ขวานเล็ก”
จากศาสนประวัติของศาสนายูดาห์ได้ระบุ
ถึงการขริบไว้ในคัมภีร์ไบเบิล	โดยกล่าวถึง
การตัดหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศว่า	 เป็น
ค�าบัญชาแรกท่ีพระผู้เป็นเจ้ามีต่ออับรา
ฮัม(นบีอิบรอฮีม)	ซึ่งรับใช้พระผู้เป็นเจ้า
ด้วยความซื่อสัตย์มาเป็นเวลาหลายปี	 แต่
ท่านก็เพิ่งจะมาขริบหนังปลายองคชาต
ของท่านตามค�าบัญชาของพระเจ้าใน
ตอนท่ีท่านอายุได้	99	ปี	(ปฐมกาล	17	:	1)	
นอกจากอับราฮัมจะได้ขริบหนังหุ้มปลาย
องคชาตแล้ว	 ในวันเดียวกันนั้นอับราฮัม
ยังได้ท�าขริบให้กับอิชมาเอล	 (นบีอิสมา
อีล)	บุตรชายของเขาด้วยเช่นกัน	ดังท่ีระบุ
ไว้ในคัมภีร์ไบเบิลว่า	 “ในวันเดียวกันน้ัน	
อับรำฮัมจัดให้อิชมำเอลบุตรของตน	
และทำสทุกคนที่เกิดในบ้ำนหรือที่ซ้ือมำ	
คอืชำยทกุคนในบ้ำนของอบัรำฮมั	 เข้ำสุหนัต
ขรบิหนังหุม้ปลำยองคชำต	ตำมทีพ่ระเจ้ำ
ได้ทรงบัญชำ”(ปฐมกำล	17	:	1)
	 เป็นความสอดคล้องกันในทาง
ศาสนประวัติของท้ังศาสนาอิสลามและ
ศาสนายูดาห์ท่ีระบุถึงบุคคลแรกท่ีท�าขริบ
คือนบีอิบรอฮีมหรืออับราฮัม	 แม้จะมี
ความแตกต่างของช่วงอายุขณะท่ีท่าน
ท�าการขริบ	 โดยอายุท่ีระบุไว้ในคัมภีร์

ไบเบิล	นบีอิบรอฮีมขริบในวัย	99	ปี	 ใน
ขณะท่ีนบมีฮุมัมดั(ซ.ล.)	กล่าวว่า	อบิรอฮมี
ขริบในขณะท่ีมีอายุ	80	ปี	
	 นอกจากเรื่องราวการขริบของ
นบีอิบรอฮีมในคัมภีร์ไบเบิลแล้วในคัมภีร์
ยังได้ระบุถึงการขริบจากบรรดานบีท่า
นอื่นๆ	อีก	เช่น	ในยอห์น	7	:	22	กล่าวว่า	
“โมเสสให้พวกท่ำนเข้ำสุหนัต	 (สุหนัต
ไม่ได้มำจำกโมเสสแต่มำจำกบรรพบุรุษ)
และท่ำนก็ยังให้คนเข้ำสุหนัตในวันสะ
บำโต”	 (วันส�าคัญทางศาสนายูดาห์และ
ศาสนาคริสต์	 สะบาโต	 มาจากภาษา
ฮีบรู“ซับบาธ”	แปลว่า	“พัก”
	 การขริบของศาสดายอร์น(นบี
ยะฮ์ยา)	 กล่าวไว้ว่า	 “ต่อมำครั้นถึงวันที่
แปดแล้ว	เขำก็พำกันมำให้ทำรกน้ันเข้ำ
สุหนัต	และเขำจะให้ชื่อทำรกนั้นว่ำ	
เศคำริยำห์(นบีซะกำรียำ)	 ตำมชื่อบิดำ	
ฝ่ำยมำรดำตอบว่ำ	 ไม่ได้ต้องชื่อว่ำ	
ยอห์น	(ลูกำ	1	:	59-60)	เช่นเดียวกับใน
บทลูกา	2	 :	 21	 ได้กล่าวถึงการขริบของ
พระเยซู(นบีอีซา)ไว้ว่า	 “พระกุมำรเยซู
ทรงเข้ำสุหนัตครั้นครบแปดวันแล้วเป็น
วันให้พระกุมำรน้ันเข้ำสุหนัต	 เขำจึงให้
นำมว่ำ	 เยซู	ตำมซึ่งฑูตสวรรค์ได้กล่ำว
ไว้ก่อนยังมิได้ปฏิสนธิในครรภ์”	 (ลูกำ	
2	:	21)

การขริบตามความเชื่อกับผลทางการแพทย์ ตอนที่ 1
ดร.อดิศักดิ์(อับดุรรอซซาก) นุชมี**

**อิหม่ามมัสยิดคอลิดีน,	อาจารย์ประจ�าภาควิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต



 ในชวงเดือนเมษายนของทุกๆป มัสยิดสวนใหญในกรุงเทพมหานครไดจัดใหมีโครงการ
คายอบรมเยาวชนขึ้นทาง กอ.กทม. ไดเล็งเห็นความสำคัญของเรื ่องนี ้และไดสนับสนุนใน
การดำเน ินการด ังกล าวเป น 2 ร ูปแบบ ค ือ ค ายท ี ่พ ักแบบค างค ืน กอ.กทม. สน ับ
สนุน 5,000 บาท และคายที ่จ ัดแบบไป-กลับ กอ.กทม. ไดสนับสนุนงบให 3,000 บาท 

ทั้งนี้เพื่อเปนการมีสวนรวมระหวางมัสยิดในกรุงเทพมหานครที่ดำเนินการจัดใหมีโครงการคายฯ 
และ กอ.กทม. ที่สงเสริมงานในดานเยาวชนของมัสยิด
 “คายสรางคน คนสรางคาย” ขอความนี้ไมทราบที่มาที่ไป แตเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา คือ 
หัวใจของการทำคายฯ ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของ กอ.กทม.ในการพัฒนาบุคลากรและสรางการมี
สวนรวมระหวางมัสยิดกับเยาวชนคนรุนใหม ใหเปนระบบมากขึ้น
 กอ.กทม.จะพยายามรณรงคสงเสริมใหทุกมัสยิดในกรุงเทพมหานครจัดคายฯ
ในรูปแบบที่เหมาะสมกับความพรอมของแตละมัสยิด เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับ
เยาวชนของแตละมัสยิด ใหมีศักยภาพและมีความสามารถในการทำงานเพ่ือสวนรวม รวมกับคณะ
กรรมการอิสลามประจำมัสยิดในอนาคต อินชาอัลลอฮ

รายชื่อมัสยิดที่จัดค่ายอบรมภาคฤดูรอน ประจำป 2562 มีดังนี้
1. มัสยิดกมาลุลอีมาน (วังตาหนวด)        เขตคลองสามวา
2. มัสยิดกามาลุลอิสลาม (ทรายกองดิน)   เขตคลองสามวา
3. มัสยิดดารุลอีบาดะห (สามวา)      เขตคลองสามวา
4. มัสยิดดารุสสะอาดะ (คลองสี่)      เขตคลองสามวา
5. มัสยิดยามีอะห (คลองหนึ่ง)      เขตคลองสามวา
6. มัสยิดยามีอุลนาดียะห (ลำกระโหลก)   เขตคลองสามวา
7. มัสยิดอัล-เอาวกอฟ (กม.8)      เขตคันนายาว
8. มัสยิดนูรุลยะกีน (จอมทอง)      เขตจอมทอง
9. มัสยิดดารุลมูฮาญี่รีน (หวยขวาง)      เขตดินแดง
10. มัสยิดคอลิดีน        เขตทุงครุ
11. มัสยิดดารุนนาอีม (ทุงครุ)       เขตทุงครุ
12. มัสยิดเนียะมะตุลลอฮ       เขตทุงครุ
13. มัสยิดสวนพลู        เขตธนบุรี
14. มัสยิดอันซอริซซุนนะห (บางกอกนอย) เขตบางกอกนอย
15. มัสยิดดารุลอีบาดะห (หัวหมากนอย)   เขตบางกะป
16. มัสยิดฟตฮุลบารี        เขตบางกะป
17. มัสยิดยามิอุลมุตตะกีน (ลำสาลี)      เขตบางกะป
18. มัสยิดญามีอุลค็อยรอต (บางอุทิศใน)    เขตบางคอแหลม
19. มัสยิดอัลอะต๊ิก (สุเหราเกา)               เขตบางคอแหลม
20. มัสยิดอัสสละฟยะฮ (ถนนตก)       เขตบางคอแหลม
21. มัสยิดดารุล-อิหซาน (เพชรทองคำ)       เขตบางพลัด
22. มัสยิดบางออ         เขตบางพลัด
23. มัสยิดมิฟตาฮุนยีนาน (ลำเจียก)       เขตบึงกุม
24. มัสยิดยามิอุลมุบตาดี (บางเตยลาง)      เขตบึงกุม
25. มัสยิดซะหรอตุลอิสลาม (ประเวศ)       เขตประเวศ
26. มัสยิดนูรุลอิบาดะห (หนองบอน)       เขตประเวศ
27. มัสยิดยามิอุลอิบาดะห (ทางควาย)       เขตประเวศ
28. มัสยิดเราะหมาตุลอิสลาม (สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ
29. มัสยิดอันวาริซซุนนะห (คลองเคล็ด)     เขตประเวศ
30. มัสยิดอัลอาลาวี (บานมาลาง)       เขตประเวศ

14 นานาสาระ
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

ปรีดา หร่ายมณี
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14. มัสยิดอันซอริซซุนนะห (บางกอกนอย) เขตบางกอกนอย
15. มัสยิดดารุลอีบาดะห (หัวหมากนอย)   เขตบางกะป
16. มัสยิดฟตฮุลบารี        เขตบางกะป
17. มัสยิดยามิอุลมุตตะกีน (ลำสาลี)      เขตบางกะป
18. มัสยิดญามีอุลค็อยรอต (บางอุทิศใน)    เขตบางคอแหลม
19. มัสยิดอัลอะต๊ิก (สุเหราเกา)               เขตบางคอแหลม
20. มัสยิดอัสสละฟยะฮ (ถนนตก)       เขตบางคอแหลม
21. มัสยิดดารุล-อิหซาน (เพชรทองคำ)       เขตบางพลัด
22. มัสยิดบางออ         เขตบางพลัด
23. มัสยิดมิฟตาฮุนยีนาน (ลำเจียก)       เขตบึงกุม
24. มัสยิดยามิอุลมุบตาดี (บางเตยลาง)      เขตบึงกุม
25. มัสยิดซะหรอตุลอิสลาม (ประเวศ)       เขตประเวศ
26. มัสยิดนูรุลอิบาดะห (หนองบอน)       เขตประเวศ
27. มัสยิดยามิอุลอิบาดะห (ทางควาย)       เขตประเวศ
28. มัสยิดเราะหมาตุลอิสลาม (สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ
29. มัสยิดอันวาริซซุนนะห (คลองเคล็ด)     เขตประเวศ
30. มัสยิดอัลอาลาวี (บานมาลาง)       เขตประเวศ

15นานาสาระ
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

ปรีดา หร่ายมณี



16 ขับเคลื่อน กอ.กทม.
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

	 เรามักได ้ยินค� ากล ่ าวจาก
บุคคลหลากหลายที่ว่า	“เศรษฐกิจไม่
ดี”อยู่ตลอดเวลา	 นั่นก็หมายความว่าผู้
ที่กล่าวค�านี้มีรายได้ไม่สมดุลกับราย
จ่าย	 แล้วจะท�าอย่างไร	 ให้รายจ่ายกับ
รายได้มีความลงตัว	 แน่นอนวิธีการ
ง่ายๆไม่ต้องคิดให้ซับซ้อนก็คือ	 การหา
ทางเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น	 อีกทางหนึ่งก็
คือการลดค่าใช้จ่ายต่างๆให้เหลือน้อย
ที่สุด
	 เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้น
แก่ตนเอง	 ทุกคนอาจจะมวิีธีการท่ีหลาก
หลายต่างกนัไป	 ขึน้อยูกั่บประสบการณ์	
ความรู ้	 ความสามารถ	 และโอกาส
ของแต่ละคน	 ขณะเดียวกันการจะ
ประเมินว ่าส่ิงที่ท�าลงไปนั้นประสบ
ความส�าเร็จสนองตอบความต้องการ
ของตนเองได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่
กับเป้าหมายที่แต่ละคนคาดหวังไว้	

@ปิดไฟ ประหยัดเงิน
กรณิศ บัวจันทร์
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วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

	 กิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายที่
ชัดเจนในการลดใช้พลังงานและการ
รั กษ ์ ส่ิ งแวดล ้ อมที่ สอดคล ้ องกับ
กิจกรรม	Earth	Hour	 จุดปิดไฟเชิง
สัญลักษณ์	5	สถานทีห่ลัก	ได้แก่		วัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม	 (วัดพระแก้ว)	 วัด
อรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร	 เสา
ชิงช้า	 	สะพานพระราม	8	 	และภูเขาทอง	
(วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร)
	 โดยสามารถลดปริมาณการใช ้
ไฟฟ ้ า ได ้ถึ ง 	 1 ,514	 เมกะ วัตต ์	
เท่ากับลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้
กว่า	749	ตัน	คิดเป็นมูลค่า	6.05	ล้าน
บาท	
	 จ า ก กิ จ ก ร ร ม ที่ ท� า เ ป ็ น
สัญลักษณ์เพียงปีละ1ครั้ง	 หากเราทุก
คนน�ามาปฏบัิติและท�าทกุวัน	 ด้วยการ
ใช้ไฟฟ้าเท่าที่จ�าเป็น	 	 ถอดปล๊ักไฟ
ทุกครัง้เมือ่ไม่ใช้งาน				หรอื	หลีกเล่ียง
การใช้ไฟฟ้าในบ้านในปริมาณมากใน
เวลาเดียวกัน	เราก็จะลดค่าใช้จ่ายค่า
ไฟฟ้าแต่ละเดือนลงได้	 เมื่อรายจ่ายลด
ก็เท่ากับเป็นการเพิ่มรายได้วิธีการหนึง่
เช่นกัน	แถมยงัมีส่วนส�าคญัในการช่วย
ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	 และลด
ภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย.../

 อย่างไรกต็าม	มวิีธีการประหยัด
ค ่าใช ้จ ่ ายและเกิดประโยชน ์ เป ็น
สาธารณะ	ช่ึงหน่วยงานในประเทศไทย
กว่า	 160	 องค์กร	 และเมืองต่างๆใน
หลายประเทศทั่วโลกจ�านวน	 7,000	
เมืองจาก	 188	 ประเทศ	 ต่างก็ให้
ความร่วมมือกันปฏิบัติเป็นกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ต่อเนื่อง
กันมาทุกปี	 นั่นคือกิจกรรม	 “ปิดไฟ	 1	
ชั่วโมง	 เพื่อลดโลกร้อน	 (60+	 Earth	
Hour	2019)”	ซึ่งในปี	2562	กรุงเทพ
มหานคร	โดยส�านักสิ่งแวดล้อม	องค์กร	
WWF	 ประเทศไทย	 และมูลนิธิ ส่ิง
แวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน	(ประเทศไทย)	:	FEED	และ
เครือข่ายจากทุกภาคส่วนยังคงรณรงค์
ปิดไฟตั้งแต่เวลา	20.30	-	21.30	น.	ใน
วันเสาร์ที่	 30	 มีนาคม	 2562	 ภายใต้
ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายกว่า	
160	 หน ่วยงาน	 อาทิ	 การไฟฟ้า
นครหลวง,	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย,	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,	
บจก.กลุ่มเซ็นทรัล,บมจ.ทรู	คอร์ปอเรชั่น, 
CP-All,	 บมจ.อนันดา	 ดีเวลลอปเม้นท์, 
บมจ.บางจาก	 คอร์ปอเรช่ัน,	 บจก.
สยามพิวรรธน์,	 เดอะมอลล์	กรุป๊,	กลุ่ม
บรษัิท	แคนนอนประเทศไทย,	กลุ่มบรษัิท	
พฤกษา	โฮลดิ้ง	 จ�ากัด	 (มหาชน),	 บจก.	
มาสเตอร์	 แอด,	 บจก.แพลน	บี	 มีเดีย,	
รถไฟฟ้า	 BTS,	บมจ.	ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ,	Coca-cola,	บจก.	อ�าพลฟูด
ส์,	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน),	สมาคม
ธนาคารไทย	 ส่ือมวลชน-สถานโีทรทศัน์
ทกุช่อง,	Green	Wave	FM	106.5	MHz	ฯลฯ
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วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

	 เมื่อวันที่	 22-23	 เมษายน	 2562	 ฝ่ายกิจการฮาลาลร่วมกับฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการมาตรฐานฮาลาล	 คณะ
กรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินฮาลาลและที่ปรึกษาฮาลาล
ประจ�าสถานประกอบการ	ประจ�าปี	2562	โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจ�านวน	120	คน	ณ	ชื่นวาริน	รีสอร์ท	อ�าเภอแกลง	จังหวัด
ระยอง

ฝ่ายกิจการฮาลาลร่วมกับฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการมาตรฐาน
ฮาลาลจัดสัมมนาผู้ตรวจประเมินและท่ีปรึกษาฮาลาล



	 คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเลขานุการและเหรัญญิกประจ�ามัสยิด
ในการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงาน	 ฐานะการเงิน	 และทรัพย์สินของมัสยิด	 เพื่อสร้างความเข้าใจเก่ียวกับบทบาท
หน้าที่และให้ความรู้ในการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงาน	 ฐานะการเงิน	 และทรัพย์สินของมัสยิด	 โดยมีผู้เข้าประชุม
เชิงปฏิบัติการเป็นเลขานุการและเหรัญญิก	รวม	3	ครั้ง	จ�านวน	183	มัสยิดๆ	ละ	2	คน	รวม	366	คน	ดังนี้

19
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

กอ.กทม.จัดประชุมสัมมนาเลขานุการและเหรัญญิกประจ�ามัสยิด
ในกรุงเทพมหานคร

ขับเคลื่อน กอ.กทม.

	 ครั้ งที่ 	1 	มัสยิด โซน	B	วัน
อาทิตย์ที่	7	เมษายน	2562	จ�านวน	
56	มัสยิด	ณ	โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม	
เขตห้วยขวาง	กทม.
	 ครั้ง ท่ี	 2	 มัสยิดโซน	 C	 วัน
จันทร์ที่	 8	 เมษายน	 2562	 จ�านวน	
79	 มัสยิด	 ณ	 มัสยิดกามาลุลอิสลาม	
(ทรายกองดิน)	 เขตคลองสามวา	
กทม.
	 คร้ังท่ี	 3	 มัสยิดโซน	 A	 วัน
เสาร์ท่ี	 20	 เมษายน	 2562	 จ�านวน	
48	มัสยิด	ณ	มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห	์
(บ้านครัว)	เขตราชเทวี	กทม.



20 พันธกิจฮาลาล กอ.กทม.
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

	 เดือนเมษายน	 2562	 คณะกรรมการอิสลามประจ�า
กรุงเทพมหานคร	 ได้มีมติในการประชุม	ครั้งท่ี	 4/2562	วันท่ี	 6	
เมษายน	 2562	 อนุมัติรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลของสถาน
ประกอบการท่ีขอรับรองฮาลาล	จ�านวน	51	สถานประกอบการ	
รวม	 1,384	 ผลิตภัณฑ์	 ยกเลิกการรับรองฮาลาลบางรายการ
เนื่องจากยกเลิกการผลิต	จ�านวน	6	สถานประกอบการ	รวม	29	
รายการ	และยกเลิกสถานประกอบการ	จ�านวน	3	แห่ง	เนื่องจาก
ยกเลิกการผลิต	ดังนี้

อนุมัติรับรองฮาลาล

	 1.	บริษัท	คอนติเนนตัลฟูด	จ�ากัด	สาขา	2	สถานท่ีผลิต	
42/1	 ถนนร่มเกล้า	 แขวงคลองสามประเวศ	 เขตลาดกระบัง	
กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	วัตถุเจือปนอาหารขอการรับรองใหม่	6	รายการ
	 2.	บริษัท	 	 เบอร์ลี่	 	ยุคเกอร์	 	จ�ากัด	 (มหาชน)สถานท่ี
ผลิต	 บริษัท	 พงษ์จิตต์	 จ�ากัด	 เลขท่ี	 654/3,	 5-6	 ซอยริมคลอง
บางกอกใหญ่	แขวงวัดท่าพระ	เขตบางกอกใหญ่	กรุงเทพฯ	
ผู้ผลิต	เครื่องดื่มโกโก้ชนิดผง,	วัตถุดิบท่ีใช้ผลิตขนมปังขอต่ออายุ
การรับรอง	7	รายการ
	 3.	 บริษัท	 วูดู	 คาเฟ่ธิงค์ก้ิงสเปซ	 จ�ากัด	 สถานท่ีผลิต	
ร ้านอาหารวูดู 	คาเฟ ่ธิงค ์ ก้ิงสเปซ	เลขท่ี	44/7	หมู ่ ท่ี 	10	
แขวงหนองจอก	 เขตหนองจอกผู้ผลิต	 อาหารปรุงประกอบ

H A L A L

พร้อมบริโภค	 “ครัวร้อน”	 “ครัวเบเกอรี่”	 “ครัวเครื่องดื่ม”	 ขอ
การรับรองใหม่	3	รายการ
	 4.	 บริษัท	 เคนยากุ	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัดสถานท่ีผลิต		
๙๐	 ซอยลาดพร้าว	 ๙๑	 (เกษร)	 ถนนลาดพร้าว	 แขวงคลองเจ้า
คุณสิงห์	เขตวังทองหลางผู้ผลิต	ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขอต่ออายุ
การรับรอง	2	รายการและผลิตให้กับผู ้ว ่าจ้างผลิต	(OEM)		
จ�านวน	5	สถานประกอบการ	รวม	19	รายการ
	 5.	 บริษัท	 มินทานา	 จ�ากัดสถานท่ีผลิต	 ๕๐/๑	
ซอยเฉลิมพระเกียรติ	ร.๙	ซอย	๙	แยก	๒	แขวงหนองบอน	
เขตประเวศ	กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท,	
อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท,	ครีม,	กาแฟ,	วัตถุแต่งกลิ่นรส,	
ผลิตภัณฑ์นม,	 ครีมเทียม,	 ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่อง
ดื่ม	และนมผงขอต่ออายุการรับรอง	83	รายการ
	 6.	บริษัท	ซีพีเอฟฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจ	จ�ากัด	
สถานท่ีผลิต	๓๐/๓	หมู ่ ท่ี	๓	ถนนสุวินทวงศ์	แขวงล�าผักชี	
เขตหนองจอก	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ผลิตภัณฑ์อาหารส�าเร็จรูปขอ
เพิ่มเติมการรับรอง	 1	 รายการและผลิตให้กับผู้ว่าจ้างผลิต	
(OEM)		จ�านวน	1	สถานประกอบการ	รวม	1	รายการ
	 7.	ร้าน	ซันนี่	ฟู้ดสถานท่ีผลิต	๑๕๕/๑-๒	ซอยสุขุมวิท	
๑๑/๑	ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ
ผูผ้ลติ	โรตแีช่แขง็	และเครือ่งเทศขอต่ออายุการรบัรอง	10	รายการ
	 8.	ห ้างหุ ้นส ่วนจ�ากัด	เซ ้งฮวดสถานท่ีผลิต	785	
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ถนนทรงวาด	 แขวงจักรวรรดิ	 เขตสัมพันธวงศ์	 	 กรุงเทพฯผู้ผลิต	
ผงวุ้นขอต่ออายุรับรอง	2	รายการ
	 9.	บริษัท	ซินโนวา	จ�ากัดสถานท่ีผลิต	431	ซอยประดู่	1	
ถนนเจริญกรุง	แขวงบางคอแหลม	เขตบางคอแหลม	กรุงเทพฯ	
ผู้ผลิต	เบเกอร่ี,	แป้งส�าเร็จรูปส�าหรับท�าวาฟเฟิล,	น�้ารสผลไม้
แช่แข็ง,	สมูทตี้,	ไซรัป,	ผลิตภัณฑ์ส�าหรับไอศกรีม	และซอสขอต่อ
อายรัุบรอง	102	รายการ	และขอเพิม่เตมิการรบัรอง	165	รายการ
	 10.	บริษัท	กรีนสวิลล์	จ�ากัดสถานท่ีผลิต		33,	34	
ซอยฉลองกรุง	 31	 แขวงล�าปลาทิว	 เขตลาดกระบัง	 กรุงเทพฯ	
ขอรับรองกระบวนการผลิตขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการและ
ผลิตให้กับผู้ว่าจ้างผลิต	 (OEM)	 	 จ�านวน	 5	 สถานประกอบการ	
รวม	42	รายการ
	 11.	ห ้างหุ ้นส ่วนจ�า กัด	ไทย	อิมเม็กซ ์ 	 ( ไชน ่า )	
สถานท่ีผลิต	18	ซอยเฉลิมพระเกียรติ	ร.9	ซอย	48	แยก	24	
ถนนเฉลิมพระเกียรติ	 ร.9	แขวงดอกไม้	กรุงเทพฯ	ผู้ผลิตอาหาร
ส�าเร็จรูปท่ีพร้อมบริโภคทันทีขอต่ออายุการรับรอง	 7	 รายการ
และขอเพิ่มเติมการรับรอง	7	รายการ
	 12.	บริษัท	สยาม	ฮิวส์ตัน	จ�ากัด	สถานท่ีผลิต	55/183	
ถนนสุขุมวิท	103	แขวงหนองบอน	เขตประเวศ	กรุงเทพฯผู้ผลิต	
สาหร่ายสไปรูลินาขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 13.	นางมาเรียม	ซาลลี	(OMOP)	สถานท่ีผลิต	6/31
หมู่	3	ซอยรามค�าแหง	128	ถนนรามค�าแหง	แขวงสะพานสูง	
เขตสะพานสูง	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 สบู่น�้านมแพะขอต่อออายุการ
รับรอง	5	รายการ
	 14.	บริษัท	ซี	แอล	ที	อินเตอร์เทรด	จ�ากัดสถานท่ีผลิต	
846	ถนนทรงวาด	แขวงจักรวรรดิ	เขตสัมพันธวงศ์	กรุงเทพฯ	
ผู้แบ่งบรรจุ	วุ้นผงอะการ์อะการ์ขอต่ออายุการรับรอง	3	รายการ
	 15.	บริษัท	นูทริน่า	อินเตอร์ฟู้ดส์	 จ�ากัด	 (โรง	7/162)
สถานท่ีผลิต	7/162	ซอยนวลจันทร์	56	แขวงนวลจันทร์	
เขตบึงกุ่ม	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 กาแฟปรุงส�าเร็จชนิดผง,	 ชาเขียว
ส�าเร็จรูปชนิดผง,เครื่องด่ืมส�าเร็จรูปชนิดผงขอต่ออายุการรับรอง	
18	รายการและขอเพิ่มการรับรอง	5	รายการและผลิตให้กับผู้ว่า
จ้างผลิต	(OEM)		จ�านวน	1	สถานประกอบการ	รวม	2	รายการ
	 16.	บริษัท	นูทริน่า	อินเตอร์ฟู้ดส์	จ�ากัด	(โรง	15/598)
สถานท่ีผลิต	 15/598	 ซอยนวลจันทร์	 21	 แขวงนวลจันทร์	 เขต
บึงกุ่ม	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทขอ
ต่ออายุการรับรอง	7	รายการ
	 17.	 บริษัท	 ศิริธนโชค	 จ�ากัด	 สถานท่ีผลิต	 340	 ถนน
กาญจนาภิเษก	 แขวงบางแค	 เขตบางแค	 กรุงเทพฯ	 ขอรับรอง
กระบวนการผลิตไอศกรีมขอต่ออายุการรับรอง	 1	 รายการและ
ผลิตให้กับผู้ว่าจ้างผลิต	 (OEM)	 จ�านวน	 1	 สถานประกอบการ	
รวม	4	รายการ
	 18.	บริษัท	บิโล	ฟองดู	จ�ากัด	สถานท่ีผลิต	127/254-

259	ถนนพระราม	3	แขวงช่องนนทรี	เขตยานนาวา	กรุงเทพฯ	
ผู้ผลิต	 ช็อกโกแลตเคลือบช็อกโกแลตตกแต่ง,	 เยลลี่ผลไม้,	 แผ่น
พลาสติกลอกลายขอต่ออายุการรับรอง	281	รายการ
	 19.	บริษัท	สินธร	มีทซัพพลาย	จ�ากัดสถานท่ีผลิต	
21	ซอยโสอุดร		ถนนศรีนครินทร์	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	
กรุงเทพฯผู้ผลิต	 ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์	 และอาหารพร้อมปรุง
ขอต่ออายุการรับรอง	61	รายการและขอเพิ่มเติมการรับรอง	37	
รายการ
	 20.	บริษัท	ไนซ์ฟู ้ดส์โปรดักส์		จ�ากัด	สถานท่ีผลิต
16	 ซอยสุขสวัสดิ์	 30	 ถนนสุขสวัสดิ์	 แขวงบางปะกอก	 เขต
ราษฎร์บูรณะ	 กรุงเทพฯผู้ผลิต	 ซอสปรุงรสผลิตให้กับผู้ว่าจ้าง
ผลิต	(OEM)		จ�านวน	2	สถานประกอบการ	รวม	2	รายการ
	 21.	บริษัท	แบล็คแคนยอน	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
สถานท่ีผลิต	111/14	ถนนพระยาสุเรนทร์	แขวงสามวาตะวันตก	
เขตคลองสามวา	กรุงเทพฯผู ้ผลิต	กาแฟ,	แท่งเครื่องเทศ,	
ชาเขียวขอต่ออายุการรับรอง	7	รายการ
22.	 โรงฆ่าสัตว์ดาน่า	สถานท่ีผลิต	42/1	หมู่ท่ี	 5	ถนนผดุงพันธ์	
แขวงหนองจอก	 เขตหนองจอก	 กรุงเทพฯผู้เชือดสัตว์	 โคขอการ
รับรองใหม่	1	รายการ
	 23.	 โครงการส่วนพระองค์	 สวนจิตรลดา	 สถานท่ีผลิต
โครงการส่วนพระองค์	 	 สวนจิตรลดา	 พระราชวังดุสิต	 ถนน
ราชวิถี	 เขตดุสิตกรุงเทพฯผู้ผลิต	 นมพาสเจอร์ไรส์ขอต่ออายุการ
รับรอง	8	รายการ
	 24.บริษัท	สยามร่วมมิตร	จ�ากัดสถานท่ีผลิต	9/5	
ซอยเสรีไทย	56	แยก	1,	9/19	ซอยเสรีไทย	54	แยก	3,	100/3	
ซอยเสรีไทย	 85	 แขวงคันนายาว	 เขตคันนายาวกรุงเทพฯผู้ผลิต	
คุกก้ี,	 ข้าวเกรียบกุ้ง,	 ข้าวโพดอบกรอบ,	 ขนมหวาน,	 บิสกิต,	
อาหารส�าเร็จรูปท่ีพร้อมบริโภคทันที		ขอต่ออายุการรับรอง	
28	รายการ
	 25.	 บริษัท	 บัวทอง	 เอ็กซ์ซิบิช่ัน	 กรุ๊ป	 จ�ากัด	 สถานท่ี
ผลิต	 91/255-256	 ถนนสุวินทวงศ์	 แขวงมีนบุรี	 เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯผู้ผลิต	ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขอเพิ่มเติมการรับรอง	
3	รายการ
	 26.	บริษัท	อินชา	786	จ�ากัด	สถานท่ีผลิต	45/5	
ถนนพุทธมณฑลสาย	 3	 แขวงหนองค้างพลูเขตหนองแขม	
กรุงเทพฯ	ผู้เชือดสัตว์โคขอการรับรองใหม่	1	รายการ
	 27.	บริษัท	คอมพานี	บี	 จ�ากัด	สถานท่ีผลิต	 18	ถนน
กาญจนาภิเษก	 แขวงสะพานสูง	 เขตสะพานสูงกรุงเทพฯผู้ผลิต	
เนื้อแช่แข็ง-เนื้อบด	 และตัดแต่งเนื้อสัตว์ขอต่ออายุการรับรอง	 4	
รายการ
	 28.	ห้างหุ ้นส่วนจ�ากัด	น�้าพริกเผาไทย	จิวเซ่งเฮง
สถานท่ีผลิต	1463	ซอยกาญจนาภิเษก008	ถนนกาญจนาภิเษก	
แขวงบางแค	 เขตบางแคกรุงเทพฯผู้ผลิต	 น�้าพริกเผาและน�้ามัน
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น�้าพริกเผาขอต่ออายุการรับรอง	2	รายการ
	 29 . 	บริษัท 	พงษ ์จิ ตต ์ 	จ� า กัด 	สถาน ท่ีผ ลิต	654	
ซอยพงษ์จิตต์	ถนนเพชรเกษม	แขวงวัดท่าพระ	เขตบางกอกใหญ่	
กรุงเทพฯผู้ผลิต	ขนมเยลลี่,	วุ้นเจลาตินส�าเร็จรูป,	และขนมเคี้ยว
หนึบขอต่ออายุการรับรอง	 19	 รายการและผลิตให้กับผู้ว่าจ้าง
ผลิต	(OEM)		จ�านวน1	สถานประกอบการ	รวม	5	รายการ
	 30.	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 เอสเอส	 เทรนอินเตอร์โปรดักส์
สถานท่ีผลิต	35,	37,	39,	41,	43	ซอยศาลาธนบุรี	 19	แยก	2	
แขวงบางหว้า	เขตภาษีเจริญกรุงเทพฯผู้ผลิต	น�้าผลไม้,	ผลไม้
อบแห้งขอต่ออายุการรับรอง	7	รายการ
	 31.	 บริษัท	 ซันโก	 แมชีนเนอรี่	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด
สถานท่ีผลิต	13	ซอยมาเจริญ	1	แยก	3-2	ถนนเพชรเกษม	
แขวงหนองค้างพลู	 เขตหนองแขมกรุงเทพฯ	 ขอรับรอง
กระบวนการผลิตขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการและผลิตให้กับ
ผู้ว่าจ้างผลิต	 (OEM)	 	 จ�านวน4	 สถานประกอบการ	 รวม	 7	
รายการ
	 32.	บริษัท	โตโยอิ๊งค์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(โรง	1)
สถานท่ีผลิต	34,	34/1	หมู่	14	นิคมอุตสาหกรรมบางชัน	ซอยเสรี
ไทย	58	ถนนเสรีไทย	แขวงมีนบุรี	เขตมีนบุรีกรุงเทพฯผู้ผลิต	สาร
เคลือบบรรจุภัณฑ์,หมึกพิมพ์ขอต่ออายุการรับรอง	 16	 รายการ
และขอเพิ่มการรับรอง	3	รายการ
	 33.	บริษัท	โตโยอิ๊งค์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(โรง	2)
สถานท่ีผลิต	105	หมู่	๔	นิคมอุตสาหกรรมบางชัน	ถนนเสรีไทย	
แขวงคันนายาว	เขตคันนายาวกรุงเทพฯ		ผู ้ผลิตหมึกพิมพ์	
กราเวียร์และเฟล็กโซ่ขอต่ออายุการรับรอง	 7	 รายการและขอ
เพิ่มการรับรอง	14	รายการ
 34.	บริษัท	ทัชวัน	จ�ากัดสถานที่ผลิต	3/261	หมู่	9	
ถนนสุวินทวงศ ์ 	แขวงล�า ผักชี 	 เขตหนองจอกกรุงเทพฯ
ผู้ผลิตเครื่องส�าอางขอต่ออายุการรับรอง	7	รายการ	และขอเพิ่ม
การรับรอง	2	รายการ
	 35.	บริษัท	ยูไนเต็ด	โพรเกรส	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด
สถานท่ีผลิต	30,30/2	หมู ่ท่ี	8	ถนนสุวินทวงศ์	แขวงล�าผักชี	
เขตหนองจอกกรุงเทพฯ	 ผู้ผลิตเครื่องเทศ	 ขอต่ออายุการรับรอง	
135	รายการ
	 36.	บริษัท	ยูนิลีเวอร์	ไทย	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	สถานท่ีผลิต	
38	นคิมอตุสาหกรรมลาดกระบงั	ซอยฉลองกรงุ	31	แขวงล�าปลาทิว	
เขตลาดกระบังกรุงเทพฯ	 ผู้ผลิตไอศกรีมขอต่ออายุการรับรอง	
22	รายการ	และขอเพิ่มการรับรอง	3	รายการ
 37.	ห ้างหุ ้นส ่วนจ�ากัด	เอ็มชูก ้าร ์	สถานท่ีผลิต	
4	สตรีวิทยา	2	ซอย	6	ถนนโชคชัย	4	แยก	72	แขวงลาดพร้าว	
เขตลาดพร้าวกรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	ตุ๊กตาน�้าตาล,	เยลลี่เพคติน,เยลลี่
เจลลาตินขอต่ออายุการรับรอง	9	รายการ

	 38.	 บริษัท	 ดี	 คิว	 โอโล่	 แอสเซท	 จ�ากัด	 สถานท่ี
ผลิต	 5	 ซอยเคหะร่มเกล้า	 72	 แยก	 3	 แขวงสาพานสูง	 เขต
สะพานสูงกรุงเทพฯ	ขอรับรองกระบวนการผลิต
	 39.	บริษัท	สิงห์ฟาร์มา	จ�ากัดสถานท่ีผลิต	 	349/544	
ซอยพุทธมณฑลสาย	2	ซอย	15	ถนนพุทธมณฑลสาย	2	
แขวงบางไผ่	เขตบางแคกรุงเทพฯผู้ผลิต	ชา,	กาแฟ,	เครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุปิดสนิท	และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	ขอต่ออายุการ
รับรอง	70	รายการ	และขอเพิ่มการรับรอง	5	รายการ
	 40.	 บริษัท	 	 สยามแม็คโคร	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (สาขา
หนองจอก)	 	 สถานท่ีผลิต	 80	 ถนนเลียบวารี	 แขวงกระทุ่มราย	
เขตหนองจอก	กรุงเทพฯผู้ผลิต	ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ขอเพิ่มเติม
การรับรอง	7	รายการ
	 41.	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 เจ	 พี	 ผลิตภัณฑ์อาหารและ
เครื่องดื่มสถานท่ีผลิต	 12/3	 ซอยฉลองกรุง	 24	 ถนนฉลองกรุง
แขวงทับยาว	เขตลาดกระบัง	กรุงเทพฯผู้ผลิต	น�้าดื่ม	และน�้าส้ม
ขอต่ออายุการรับรอง	9	รายการ
	 42.	โรงพยาบาลเวชการุณย ์รัศ ม์ิ 	สถานท่ีผลิต	
โรงพยาบาลเวชการณุย์รศัม์ิ		38/2	ถนนเลียบวาร	ีแขวงกระทุ่มราย	
เขตหนองจอกกรุงเทพฯผู้ผลิต	 อาหารปรุงประกอบส�าเร็จพร้อม
รบัประทานครวัฮาลาลโรงพยาบาลเวชการณุย์รศัม์ิ	 (ส�าหรับผูป้่วย)
ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 43.	บริษัท	เฮลซ์เทรดดิ้ง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(โรง	1)
สถานท่ีผลิต	7/1	ซอยเสรีไทย	58	ถนนเสรีไทย	แขวงมีนบุรี	
เขตมีนบุรีกรุงเทพฯผู้ผลิต	 น�้าหวานเข้มข้นขอต่ออายุการรับรอง	
10	รายการ
	 44.	บริษัท	เฮลซ์เทรดดิ้ง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(โรง	2)
สถานท่ีผลิต	 14/2	 ซอยเสรีไทย	 58	 ถนนเสรีไทย	 แขวงมีนบุรี	
เขตมีนบุรีกรุงเทพฯผู้ผลิต	 น�้าหวานเข้มข้นขอต่ออายุการรับรอง	
2	รายการ
	 45.	 บริษัท	 ควอลิตี้พลัสเอสเทติค	 อินเตอร์เนช่ันแนล	
จ�ากัด	 สถานท่ีผลิต	 179/18-20	 ซอยนาวงประชาพัฒนา	 15	
ถนนนาวงประชาพัฒนา	แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพฯ			
ผู้ผลิต	 เครื่องส�าอางขอต่ออายุการรับรอง	 42	 รายการและขอ
เพิ่มการรับรอง	 2	 รายการและผลิตให้กับผู้ว่าจ้างผลิต	 (OEM)		
จ�านวน3	สถานประกอบการ	รวม	5	รายการ
	 46.	 บริษัท	 เอ็น.ซี.ฟู๊ดโปรดักช่ัน	 จ�ากัดสถานท่ีผลิต	
204	ซอยพัฒนาการ	1	ถนนสาธุประดิษฐ์	แขวงบางโพงพาง	
เขตยานนาวากรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	ลูกช้ินเนื้อ	ลูกช้ินเนื้อปิ้ง	เกาเหลา
เนื้อตุ๋น	 ข้าวหอมมะลิ	 เนื้อตุ๋น	 เนื้อตุ๋น	 และลูกช้ินกินซ่า	 ขอต่อ
อายุการรับรอง	12	รายการ
	 47.	 บริษัท	 ซันคอนซูเมอร์	 จ�ากัดสถานท่ีผลิต	 32/37	
หมู่	 4	แขวงจอมทอง	 เขตจอมทองกรุงเทพฯผู้ผลิต	 เครื่องดื่มใน
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ภาชนะปิดสนิทขอต่ออายุการรับรอง	16	รายการ
	 48.	บริษัท	จงไท้เจี้ยนหมิงเอี้ยวเอี้ย	(กรุ๊ป)	จ�ากัด	สถาน
ท่ีผลติ	 2/12,2/13	 ซอยเซ่งก่ี	 ถนนเจริญกรงุ	 แขวงบางคอแหลม	
เขตบางคอแหลม	 กรุงเทพฯผู้ผลิต	 สมุนไพรจีนขอต่ออายุการ
รับรอง	2	รายการ
	 49.	 เรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร	 สถานท่ีผลิต	 33	
ถนนงามวงศ์วาน	 แขวงลาดยาว	 เขตจตุจักร	 กรุงเทพฯผู้ผลิต	
อาหารปรุงประกอบพร้อมรับประทาน	 “โครงการครัวฮาลาล
เรอืนจ�าพเิศษกรงุเทพมหานคร”ขอต่ออายกุารรบัรอง	1	รายการ
	 50.	บรษัิท	โปรโฟร์ไลฟ์	จ�ากัดสถานท่ีผลิต	51	ซอยพ่ึงมี	
38	แขวงบางจาก	เขตพระโขนง	กรุงเทพฯผู ้ผลิต	เวชส�าอาง
ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 51.	 บริษัท	 นนทพันธ์เทรดดิ้ง	 จ�ากัด	 สถานท่ีผลิต	
49/102	ซอยหทัยราษฎร์	 37	ถนนหทัยราษฎร์	 แขวงสามวาตะ
วันตก	 เขตคลองสามวา	 กรุงเทพฯผู้ผลิต	 เวชส�าอางขอต่ออายุ
การรับรอง	2	รายการ

อนุมัติยกเลิกการรับรองฮาลาล

 1.ยกเลิกการรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์บางรายการ 
เนื่องจากไม่มีการผลิต

	 1)	 บริษัท	 นูทริน่า	 อินเตอร์ฟู้ดส์	 จ�ากัด	 สถานท่ีผลิต	
7/162	ซอยนวลจันทร์	56	แขวงนวลจันทร์	เขตบึงกุ่ม	กรุงเทพฯ	
ผู้ผลิต	กาแฟปรุงส�าเร็จชนิดผง	และเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิด
สนิท	จ�านวน	4	รายการ	
	 2)	 บริษัท	 เคนยากุ	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 สถานท่ีผลิต	
90	ซอยลาดพร้าว	91	(เกษร)	ถนนลาดพร้าว	แขวงคลองเจ้า
คุณสิงห์	เขตวังทองหลาง	กรุงเทพฯ	ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	
จ�านวน	2	รายการ
	 3)	บริษัท	 กรีนสวิลล์	 จ�ากัด	 สถานท่ีผลิต	 33,34	ซอย
ฉลองกรุง	31	แขวงล�าปลาทิว	เขตลาดกระบัง	กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	
เครื่องส�าอาง	และผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดในครัวเรือน	จ�านวน	
15	รายการ
	 4)	 โครงการส่วนพระองค์	 สวนจิตรลดา	 สถานท่ีผลิต	
โครงการส ่วนพระองค ์ 	 	สวนจิตรลดา	พระราชวังดุสิต	
ถนนราชวิถี	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	นมพาสเจอร์ไรส์	จ�านวน	
3	รายการ
	 5)	 	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 เอสเอส	 เทรนอินเตอร์โปรดักส์	
สถานท่ีผลิต	เลขท่ี	35,	37,	39,	41,	43	ซอยศาลาธนบุรี	19
แยก	 2	 แขวงบางหว้า	 เขตภาษีเจริญกรุงเทพฯผู้ผลิต	 น�้าผลไม้,	
ผลไม้อบแห้ง	จ�านวน	1	รายการ

	 6)	บริษัท	สินธร	มีทซัพพลาย	จ�ากัด	สถานท่ีผลิตเลขท่ี	
21	ซอยโสอุดร		ถนนศรีนครินทร์	แขวงสวนหลวง		เขตสวนหลวง	
กรุงเทพฯผู้ผลิต	 ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์	 และอาหารพร้อมปรุง	
จ�านวน	4	รายการ	

 2. ยกเลิกการรับรองฮาลาลสถานประกอบการ

	 1)	บริษัท	พีซีซีเอ	แล็บบอราเทอรี่	จ�ากัด	สถานท่ีผลิต	
เลขท่ี	 26	 ซอยนาคนิวาส	 48	 แยก	 14	 ถนนนาคนิวาส	 แขวง
ลาดพร้าว	 เขตลาดพร้าว	 กรุงเทพฯ	 ขอรับรองกระบวนการผลิต	
หนังสือรับรองเลขท่ี	326/2561	จ�านวน	1	รายการ	หมดอายุวัน
ท่ี	 3	 มีนาคมพ.ศ.	 2562	 และผู้ว่าจ้างผลิต	 (OEM)	 จ�านวน	 5	
สถานประกอบการ	 ขอยกเลิกฮาลาลสถานประกอบการเนื่องจาก
ย้ายสถานท่ีผลิตไปจังหวัดชลบุรีดังนี้
	 1.1)	บริษัท	เอิร์ธ	เวนเจอร์ส	จ�ากัดหนังสือรับรองเลขท่ี	
046/2562	 จ�านวน	 24	 รายการ	 หมดอายุวันท่ี	 3	 พฤศจิกายน	
พ.ศ.	2562
	 1.2)	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ทีเคมาร์เก็ตส์	14หนังสือรับรอง
เลขท่ี	047/2562	จ�านวน	6	รายการ	หมดอายุวันท่ี	3	พฤศจิกายน	
พ.ศ.	2562
	 1.3)	 บริษัท	 บิวติ	 ไบร์ท	 (ไทยแลนด์)	 จ�ากัดหนังสือ
รับรองเลขท่ี	 048/2562	 จ�านวน	 2	 รายการหมดอายุวันท่ี	 3	
พฤศจิกายน	พ.ศ.	2562
	 1.4)	 บริษัท	 มาดาม	 ริชช่ี	 จ�ากัด	 หนังสือรับรองเลขท่ี	
327-328/2561	 จ�านวน	 4	 และ	 1	 รายการ	 หมดอายุวันท่ี	 3	
มีนาคมและวันท่ี	4	พฤษภาคมพ.ศ.	2562
	 1.5)	บริษัท	สกินเรฟโวลูช่ัน	จ�ากัดหนังสือรับรองเลขท่ี	
329/2561	จ�านวน	10	รายการ	หมดอายุวันท่ี	4	พฤษภาคม
พ.ศ.	2562	
	 2)	บริษัท	ครัวเพชรรัตน์	จ�ากัด	สถานท่ีผลิตเลขท่ี	
ศูนย์อาหาร	ช้ัน	2	โรงพยาบาลพญาไท	2	เลขท่ี	943	ถนนพหลโยธิน	
แขวงสามเสนใน	 เขตพญาไท	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 อาหารปรุง
ประกอบพร้อมรับประทาน	“ครัวเพชรรัตน์”	หนังสือรับรองเลข
ท่ี	271/๒๕61	จ�านวน	1	รายการ	หมดอายุวันท่ี	3	 กุมภาพันธ์	
พ.ศ.	๒๕62	
	 3)	 บริษัท	 ณัฐกฤษกาญจน์อะกริเทค	 จ�ากัด	 ท่ีอยู่และ
สถานท่ีผลิต	เลขท่ี	42/44	ซอยแจ้งวัฒนะ	10	แยก	2	(เบญจมิตร)	
แขวงทุ่งสองห้อง	 เขตหลักสี่	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ข้าวกล้องเพาะ
งอก,	 เครื่องดื่มข้าวกล้องเพาะงอก,	 ข้าวพองอบกรอบ	 และข้าว
บดชนิดละเอียด	 หนังสือรับรองเลขท่ี	 263/2561	 จ�านวน	 13	
รายการ	หมดอายุวันท่ี	6	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2562	
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