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ภาพแห่งความทรงจำา

“พิธีพระบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10”  

ของพสกนิกรชาวไทย อันมิรู้ลืม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศรุต  เลาะวิถี

รัชกาลที่ 9 มีการประกอบพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกมาแล้ว 11 ครั้ง และพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ระหว่าง
วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562  ซึ่งถือได้ว่า
เป็นคร้ังท่ี 12 ของไทย ท่ีจัดข้ึนในรอบ 69 ปี  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานพระราชพิธีฯ ใน
วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงเป็นพระ
มหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ และมีพระนาม
เต็มว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีส ิน  ทรมหาวชิราลงกรณ 
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ
อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม 
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” 
และพระบรมราชินี มีพระนามเต็มว่า 

 เมื่อวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ท่ี
ผ่านมา ประเทศไทยแห่งเรา มีพิธีสำาคัญยิ่ง 
ที ่ได้รับการจารึกภาพแห่งความทรงจำา
ในหมู่พสกนิกรชาวไทยทั้งผองอันมิรู้ลืม 
นั ่นคือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 
“พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เป็นราช
ประเพณีคู่สังคมไทยมายาวนาน การเรียก
ชื่อพิธีมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละ
สมัย เช่น สมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้นเรียกว่า “พระราชพิธีราชาภิเษก” 
หรือ “พิธีราชาภิเษก” แต่ในปัจจุบันเรียก
ว่า “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ใน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ต้ังแต่รัชกาลท่ี 1 ถึง 

“สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี”
 พ ร ะ ป ฐ ม บ ร ม ร า ช โ อ ง ก า ร
ท่ีพระราชทานโดยพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ถือได้ว่าเป็น
อีกหนึ่งสิ่งที่เหล่าพสกนิกรชาวไทยเฝ้ารอ
ฟัง และจะได้รับการบันทึกไว้อีกยาวนาน 
โดยพระปฐมบรมราชโองการนั ้น มีมา
ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 9 หลัง
จากท ี ่ทรงร ับเคร ื ่องราชกก ุธภ ัณฑ ์ 
ขัตติยราชวราภรณ์และพระแสงแล้ว 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
10 พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ          
มีเนื้อความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และ
ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อ
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ประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”
 สำาหรับในงานพระราชพิธี วัน
ที่ 5 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระบรม
ราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธยและ
สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์        
รวม 10 พระองค สำาหรับพระบรมวงศ์ที่
ได้รับสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ ประกอบ
ด้วย
 –พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ออกพระปรมาภิไธยว่า “พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร”
 –สม เด็ จพระนา ง เจ้ า สิ ริ กิ ติ์  
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ออก
พระนามาภิไธยว่า “สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง”
 – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ออกพระนามาภิไธย
ว่า “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี 
สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิย
ชาติ สยามบรมราชกุมารี”
 – สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ออก
พระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน ขัตติยราชนารี”
 – พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา ออกพระนามว่า “สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร กิติยาภา นเรน
ทิราเทพยวดี”
 – พระเจ้าหลานเธอ พระองค์
เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ออกพระนามว่า 
“สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี 
นารีรัตนราชกัญญา”
 – พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
ทีปังกรรัศมีโชติ ออกพระนามว่า “สมเด็จ

พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า   ทีปังกรรัศมีโชติ 
มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร”
 – พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ออก
พระนามว่า “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ”
 – พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
สิริภาจุฑาภรณ์ ออกพระนามว่า “พระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์”
 – พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
อทิตยาทรกิติคุณ ออกพระนามว่า “พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติ
คุณ”
 ห ลั ง จ า ก พ ร ะ ร า ช พิ ธี บ ร ม
ราชาภิเษกแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 เสด็จพระราชดำาเนินโดย
ขบวนพยุหยาตรา เพื่อให้พสกนิกรชาว
ไทยนเฝ้าชมพระบารมีในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 10 ได้เสด็จพระราชดำาเนินโดยขบวน
พยุหยาตราทางสถลมารค โดยประทับ
พระราชยานพุดตานทอง หลังพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกเสร็จสิ้นลง ในวันที่ 6 

พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จ
ออกสีหบัญชร พระที ่นั ่งพุทไธสวรรย์
ปราสาท เพื่อให้ประชาชนเฝ้าทูลละออง
ธุ ลี พ ระบาทถวายพระพรชั ยม งคล 
ในโอกาสนี ้ จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส 
พิทักษ์คุมพล) พร้อมคณะ และผู ้แทน
ศาสนาต่าง ๆ ได้ร่วมเข้าเฝ้าถวายพระพร
ชัยมงคลด้วย
 ในฐานะที่ประชาชนชาวไทยท่ี
นับถือศาสนาอิสลาม หรือ “มุสลิมไทย” 
ถือเป็นส่วนหนึ่งของพสกนิกรชาวไทยท่ี
มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ดุจ
เดียวกัน มีความเห็นพร้องต้องกันว่า พระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก มีความสำาคัญยิ่ง 
เน่ืองจากพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจ
ของพสกนิกรชาวไทย ทุกหมู่เหล่า และ 
ถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศว่า เป็น
พระมหากษัตริย์ของประเทศโดยสมบูรณ์  
ดังนั้น นอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็น
ถึงการยอมรับของประชาชนและนานา
อารยประเทศแล้ว ยังเป็นการสร้างความ
เป็นปึกแผ่น มั่นคง และความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของคนในชาติอีกด้วย
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 ค ำ า ส อ น ข อ ง ท ่ า น ศ า ส ด า
นบีมูฮำาหมัด (ซ.ล.) จะสะท้อนถึงหลัก
สัจธรรมของการดำาเนินชีวิตและความ
ต้องการของมนุษย์ ท่านจึงต้องการบอก
ให้มนุษย์ได้ทราบถึงแนวทางท่ีถูกท่ีควร
ในการดำาเนินชีวิต เพื่อความสุขทั้งโลก
นี้และโลกหน้า (อาคิเราะฮ์์) ท่านรอซูลุ้ล
เลาะฮ์(ซ.ล.)ได้กล่าวว่า
 “พวกท่านจะมีความโลภ
อยากได้ตำาแหน่งอย่างแน่นอน และ
ตำาแหน่งนั้นคือความโศกเศร้าเสียใจ
ในวันกิยามะฮ์ ตำาแหน่งหน้าที่เป็นแม่
ให้นมที่ดี แต่เป็นแม่หย่านมที่เลว” 
บันทึกโดยบุคอรี 
 ฮะดีษนี้อยู่ในหัวข้อเรื่องท่ีท่าน
บุคอรีตั ้งไว้คือ “ไม่สมควรอยากได้
ตำาแหน่ง” ท่านนบี(ซ.ล.) ได้กล่าวเตือน
ไว้ล่วงหน้า และมันได้เกิดขึ้นเป็นความ
จริง
 “ตำาแหน่งหน้าที่นั้นคือความ

โศกเศร้าเสียใจในวันกิยามะฮ์์” สำาหรับ
ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบ
ถ้วนสมบูรณ์
 “เป็นแม่ให้นมที ่ดี” เพราะ
เป็นเหตุให้ได้อำานาจ ได้ทรัพย์ ได้บริวาร 
และได้ความสุขในโลกนี้
 “ เ ป็ น แ ม่ ห ย่ า น ม ที่ เ ล ว ” 
เหมือนทารกที่ ถูกหย่านมก่อนวัยอัน
สมควร ทำาให้ทารกขาดสารอาหารที่
สำาคัญและอาจเสียชีวิตได้ หรือเหมือน
สภาพภายหลังการหมดอำานาจด้วย
ความตาย หรือด้วยสาเหตุอื่น และได้
พบการลงโทษท ี ่ จะต ิดตามมาใน
อาคิเราะห์
 ท่านรอซูลุ้ลเลาะฮ์ห้าม “อยาก
ได้ตำาแหน่ง” เพราะอาจทำาให้พบกับ
ความเสียใจในวันกิยามะฮ์เนื ่องจาก
ผู้ที่มีหน้าที่ก็จะต้องมีความรับผิดชอบ 
ยิ ่งม ีต ำาแหน่งใหญ่ความรับผิดชอบ
ยิ่งมากและเมื่อทำางานในหน้าท่ีความรับ

ผิดชอบได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ก็จะต้อง
ถ ู ก สอบสวนและถ ู กล ง โทษจาก
อัลเลาะฮ์ตาอาลาท่านรอซูลุ้ลเลาะฮ์
(ซ.ล.)ได้เปรียบเทียบให้ฟังว่าตำาแหน่ง
หน้าที่เหมือนเป็นแม่ให้นมลูกที่ดี ซึ่งลูก
ได้ดื่มกินนมจากแม่อย่างอิ่มหนำาสำาราญ 
และมีความเจริญเติบโต ตำาแหน่งหน้าที่
เป็นที่มาของอำานาจ เป็นเกียรติที่มีผู ้คน
ยกย่อง เป็นบ่อเกิดของทรัพย์สินเงิน
ทอง และมีบริวารห้อมล้อม แต่เมื่อหมด
ตำาแหน่ง อำานาจก็หมดลง  ช่องทางทำามา
หากินโดยใช้อำานาจถูกปิดลง เกียรติท่ี
เคยมีผู้คนยกย่องเส่ือมคลาย แม้กระท่ัง
บริวารที่เคยล้อมหน้าล้อมหลังก็ค่อย
ทยอยหายไปทีละคนสองคนท่านจึง
เปรียบว่ามันเหมือนกับแม่หย่านมลูกท่ีเลว
 อีกประการหน่ึงที่ท่านได้ห้ามก็
เพราะตำาแหน่งมีน้อย ผู้คนมีมาก ถ้า
หากทุกคนอยากได้ตำาแหน่งและการ
ได้มาของตำาแหน่งนั้นต้องใช้การคัด

อย่าอยากได้ตำาแหน่ง..อย่าขอตำาแหน่งและอย่าแสวงหาตำาแหน่งด้วย

การติดสินบน

อรุณ บุญชม
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เลือกและใช้คะแนนเสียงเข้ามาตัดสิน 
จะทำาให้เกิดการแข่งขันสูง และมีการ
เอาชนะกัน มีการหาเสียงผู้ที่ต้องการ
ได้ตำาแหน่งก็จะต้องออกไปหาเสียงจาก
ผู้คนที่มีสิทธิ์ลงคะแนน และไปขอความ
ช่วยเหลือจากผู้ที่มีบารมี และเมื่อได้รับ
ตำาแหน่ง เขาก็จะเป็นหนี้บุญคุณของคน
เหล่าน้ันซึ่งมีอยู่มากมายที่ผู้ได้ตำาแหน่ง
นั้นต้องทดแทนคุณ ท่านนบี(ซ.ล.) จึง
ห้ามไว้ 
 แต่ถ้าหากทุกคนอยู่บนพื้นฐาน
ไม่อยากได้ตำาแหน่ง ปล่อยให้สังคมทำา
หน้าท่ีคัดเลือกคนดีเข้ามาสู่ตำาแหน่ง 
โดยใช้หลักการปรึกษาหารือ (มุชาวะ
เราะห์) เฟ้นหาคนที่เหมาะสม และช่วย
กันผลักดันคนดี ให้เข้ามามีตำาแหน่งด้วย
การมาขอร้องให้เขารับตำาแหน่งไว้ เพราะ
ม ีความเหมาะสมม ีความสามารถ
หาก เขา รับตำ าแหน่ งสั งคมจะต้ อง
ช่วยเหลือเขาในการทำางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และมี
ความยุติธรรม เพราะเขาเข้าสู่ตำาแหน่ง
โดยไมเ่ป็นหนี้บุญคุณของผู้ใด ในทาง
กลับกันสังคมกลับเป็นหนี้บุญคุณของ
เขาที่ไปขอร้องให้เขามาเข้ารับตำาแหน่ง.
 

ท่านนบี (ซ.ล.) ได้ห้ามขอตำาแหน่ง
 ดัง ท่ี ท่านไ ด้กล่าวแก่อับดุ ร
เราะฮ์มาน  บิน สะมุเราะฮ์ ที่ได้มาขอ
ตำาแหน่งจากท่านว่า 
 “โอ้ อับดุรเราะห์มาน บิน สะมุ
เราะฮ์ ท่านอย่าขอตำาแหน่ง เพราะถ้า
หากท่านได้รับตำาแหน่ง มาจากการขอ  
ท่านจะถูกทอดทิ้งให้อยู่กับตำาแหน่ง
นั ้น แต่ถ้าหากท่านได้ร ับตำาแหน่ง 
โดยท่านไม่ได้ขอ ท่านจะได้รับความ
ช่วยเหลือในการดำารงตำาแหน่งนั้น” 
บันทึกโดยบุคอรีและมุสลิม.
 และท่ียิ่งไปกว่านั้นก็คือการได้
ตำาแหน่งมาโดยการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ซึ่ง
ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามที่จะกระทำาไม่ได้
โดยเด็ดขาดและเป็นบาปใหญ่ เพราะ
ท่านรอซูลุ้ลเลาะฮ์ (ซ.ล.) ได้กล่าวสาป
แช่งไว้ดังฮะดีษที่ว่า
 “ท่านรอซูลุ้ลเลาะฮ์ ได้สาป
แช่ง ผู้จ่ายสินบน และผู้รับสินบน” 
และรวมไปถึงผู้ประสานงานในการจ่าย
สินบนด้วย รายงานโดยต็อบรอนี   และ
การสาปแช่งนั้น หมายถึงการขอให้ผู้นั้น
ไม่ได้รับความเมตตาใดๆจากอัลลอฮ์ ตา
อาลา
 ก า ร ซ้ื อ สิ ท ธิ์ ข า ย เ สี ย ง ถื อ
เป็นการติดสินบนชนิดหนึ่งที่ทำาให้ผู้รับ
สินบนเกิดความลำาเอียงและเข้าข้างผู้ที่
จ่ายสินบนให้ โดยจะไม่ใช้ดุลพินิจใดๆ
ในการตัดสินใจอย่างเป็นธรรม เหล่านี้
คือคำาสั่งสอน คำาเตือน และคำาแนะนำา
ของท่านนบี(ซ.ล.) ผู ้ใดน้อมรับและ
ปฏิบัติตามเขาจะไม่ได้พบกับความ
เสียใจในอาคิเราะห์อย่างแน่นอน.
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 เมื่อศาสนบัญญัติอิสลามได้มี
คำาสอนที่ชัดเจนดังกล่าว มุสลิม (ผู้
ที ่นับถือศาสนาอิสลาม) จึงมีความ
ผูกพันกับ “มัสยิด” เป็นวิถีที ่แต่ละ
ปัจเจกบุคคลและแต่ละชุมชนต่างร่วม
มือกันในการแสดงออกเป็น “อัตลักษณ์” 
จนเป็นสัญลักษณ์ของ “ชุมชนมุสลิม” 
ทั่วโลก ชุมชนใดเป็นชุมชนมุสลิมจะ
ปรากฏว่ามีมัสยิดอยู่ในชุมชนนั้นๆ
 ความรับผิดชอบในการทำานุ
บำารุงองค์กรมัสยิด เป็นพันธกิจของ
มุสลิมทุกคน แต่สำาหรับผู ้ที ่มีความ
เหมาะสมจะเป็นผู้บริหารมัสยิดนั้น 
คัมภีร์อัลกุรอานได้บัญญัติไว้ในซูเราะฮ์
(บท) อัตเตาบะฮ์ อายะฮ์ (โองการ) 
ที่ 18 มีความหมายว่า “แท้จริงผู้ที่มี
ความเหมาะสมจะบริหารบรรดามัสยิด
ของอัลลอฮ์ คือ ผู้ที่มีความศรัทธาต่อ
อัลลอฮ์ ศรัทธาต่อวันปรโลก (ภพหน้า
ซึ่งเป็นภพสุดท้าย) ผู้ที่ดำารงรักษาการ

ละหมาดอย่างเคร่งครัด ผู้ท่ีบริจาคซะ
กาต (ทานที่ศาสนบัญญัติกำาหนดให้
จ่ายแก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับ) และผู้ที่เขามิได้
ยำาเกรงหรือสยบให้กับส่ิงใดนอกจาก
ยำาเกรงอัลลอฮ์เท่านั้น”
 สำาหรับการ “พัฒนามัสยิด” 
ควรจะได้พัฒนาทั้ง 2 ด้าน คือ
 ก.การพัฒนาทางกายภาพ 
ได้แก่ การพัฒนาอาคารสถานที่ พร้อม
ทั้งสาธารณูปโภคต่างๆของมัสยิด การ
พัฒนาทางกายภาพควรคำานึงถึงความ
สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ความสวยงาม ความร่มรื่น ความสงบใน
เขตของมัสยิดสถาน
 ข.การพัฒนาทางจิตภาพ 
ได้แก่ การพัฒนาผู้คนให้เพ่ิมพูนการต๊ักวา 
(ความยำาเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างมั่นคง) 
ด้วยการปฏิบัติละหมาดเป็นหมู่คณะ 
(ญะมาอะฮ์์) การปฏิบัติสมาธิ (เอี ๊ยะ
ติกาฟ) การศึกษาคำาสอนท่ีเป็นศาสนบัญญัติ

“มัสยิด”
 เป็นสถาบันของอัลลอฮ์ 
ซุบฮานะฮูวะตะอาลา (พระผู้

เป็นเจ้า) เพราะคัมภีร์
อัลกุรอานได้บัญญัติไว้ 
ในซูเราะฮ์อัลญิน อายะฮ์ 
(โองการ)ที่ 18 มีความ

หมายว่า “แท้จริง บรรดา
มัสยิดนั้น เป็นสิทธิ์ของ
อัลลอฮ์ และเจ้าทั้งหลาย 
จงอย่าวอนขอจากสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง พร้อมกับการ
วอนขอจากอัลลอฮ์เป็น

อันขาด”

การพัฒนา
บริบทของมัสยิด

สมัย เจริญช่าง
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อิสลามจากคัมภีร์อัลกุรอาน และซุน-
นะฮ์์ (จริยวัตรของท่านนบีมุฮัมมัด) การ
จัดพิธีนิกาห์ (การแต่งงาน) การประชุม
สัมมนาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ให้แก่บุคลากร เป็นต้น
 และการพัฒนามัสยิด ควรจะ
ตระหนักถึงการ “พัฒนาบริบทของ
มัสยิด” ให้ครบทั้ง 3 ส่วนที่เป็นองค์
ประกอบสำาคัญ คือ
 1. พัฒนาอาคาร สถานที่ของ
มัสยิด ซึ่งเป็นศาสนสถาน (การพัฒนา
ทางกายภาพ)
 2.พัฒนาชุมชนของมัสยิด 
เน่ืองจากการสร้างมัสยิดต้องสร้างใน
ชุมชนตามคำาสอนของท่านนบีมุฮัมมัด 
มัสยิดกับชุมชนต้องใกล้ชิดกัน จะแยก
ออกจากกันมิได้ ดังนั้น “ชุมชนมุสลิม” 
คือ “ชุมชนมัสยิด” การพัฒนามัสยิด
ต้องพัฒนาชุมชนด้วย บุคลากรในชุมชน
ทุกครัวเรือนต้องร่วมมือกันในการดูแล
จัดระเบียบชุมชนในเรื่องความสะอาด 
ความสงบ ความสวยงามของชุมชน 
เช่น ไม่มีขยะมูลฝอย โดยเฉพาะขยะที่
ย่อยสลายยาก ประเภทพลาสติก โฟม 
ขวดนำ้า โดยมีวิธีฝึกให้ลูกหลานเก็บขยะ
ประเภทน้ีรวบรวมไว้ในภาชนะที่เป็น
กิจจะลักษณะ เมื่อมีจำานวนมาก ก็นำาไป

ขายแลกเป็นเงิน เพ่ือนำามาใช้จ่ายใน
ชีวิตประจำาวัน ปลูกฝังทัศนคติให้เด็กๆ
ในชุมชนได้เกิดเจตคติว่า “ขยะคือเงิน” 
ต่อไปชุมชนต่างๆ ก็จะปราศจากขยะ
พิษเหล่านี้  และควรร ่วมมือกันปลูก
ต ้นไม ้ ในชุมชนให ้มาก เพื่ อความ
สวยงาม ลดฝุ่นละออง ร่มรื่นและลด
สภาวะโลกร้อน ชุมชนมัสยิดก็จะน่าอยู่ 
น่าอาศัย
 3.พัฒนาบุคลากรของมัสยิด 
คือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เป็น
สัปปุรุษ (สมาชิก) ของมัสยิดทุกเพศทุก
วัย โดยการพัฒนาบุคลากรของมัสยิด
ต้องพัฒนาให้ครบวงจรทั้ง 2 ด้าน คือ 
 ก.พัฒนาคุณธรรมสถาบัน
ครอบครัว สถาบันมัสยิด และชุมชน
ต้องร่วมมือกันในการปลูกฝังสร้างค่า
นิยมให้บุคลากรของมัสยิดเพรียบพร้อม
บริบูรณ์ในเรื่องการปฏิบัติตนให้อยู่ใน
กรอบของบัญญัติแห่งศาสนา ปฏิบัติตน
เป็นคนเคารพกฎหมาย และกติกาของ
สังคม มีมารยาทอันงดงาม พูดจาสุภาพ
ไพเราะ มีสัมมาคารวะต่อบุคคลโดย
ทั่วไป
 ข. พัฒนาคุณภาพ ครอบครัว
ของสมาชิกมัสยิด (สัปปุรุษ) ต้อง
ส่งเสริมให้บุตรหลานได้รับการศึกษา

ไตรภาคี คือ การศึกษาจริยธรรมทาง
ศาสนา การศึกษาสายสามัญ และการ
ศึกษาอาชีวะพร้อมทั้งปฏิบัติจริง
 มัสยิดควรมีบทบาทส่งเสริม
ในด้านการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ
ในแต่ละระดับให้กับสัปปุรุษ (สมาชิก
ของมัสยิด) โดยเฉพาะการศึกษาที ่
สอดคล้องกับตลาดแรงงานในปัจจุบัน
ที ่ม ีความต้องการเฉพาะด้าน และ
ประเภทแรงงานขาดแคลน เพื ่อการ
ศึกษาจะได้ไม่เกิดความสูญเปล่า
 และมัสยิดควรมีการจัดหา
ทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในการดูแล
รับผิดชอบของมัสยิดในกลุ่มเยาวชน
พิเศษ เช่น ลูกกำาพร้า ครอบครัวที่มี
ฐานะยากจนและผลการเรียนดีเยี่ยม
โดยอาจจัดตั้งเป็น “กองทุนการศึกษา
ของมัสยิด” มีทั้งประเภทให้ทุนฟรี และ
ประเภทให้ทุนยืมเรียนที่ไม่มีผลกำาไร 
และให้ผ่อนชำาระคืนแก่กองทุน เมื ่อ
สำาเร็จการศึกษาแล้ว มีงานทำา

 หากองค์กรมัสยิดในปัจจุบัน
ได้ “พัฒนาบริบทของมัสยิด” ตาม
แนวทางที ่นำาเสนอมานี้ ทุกๆมัสยิด
ก็จะเป็นองค์กร “ต้นแบบของการ
พัฒนา” และทุกชีวิตในชุมชนมัสยิด
จะมีความสุขร่วมกัน มีรอยยิ ้มแห่ง
ความสุข สมหวัง และเราได้ประสบ
ความสำาเร็จแล้วที่ “ไม่ทอดทิ้งใครไว้
ข้างหลัง เราจะเดินไปพร้อมๆกัน”
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 ฤดูร ้อนของประ เทศไทยป ีนี้ 
อุณหภูมิร้อนจัดมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ถ้า
ได ้คุยกับผู ้หลักผู ้ ใหญ่,โต ๊ ะ ,กีก็จะรู ้ว ่า
อากาศสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากกว่า
สมัยก่อนมาก เพราะอากาศร้อนผิดปกติ
จริงๆ โดยเฉพาะฤดูร้อนปีนี้อากาศร้อน
และแล้งมาก ฝนตกน้อยมาก ปรากฎการณ์
นี้อาจจะเกิดจากปรากฏ เอลนีโญ่ (ELNI-
no) เกิดขึ้นโดยที่กระแสน�้าอุ่นและกระแสน�้า
เยน็ของมหาสมทุรแปซิฟิกไหลเวยีนผดิปกติ 
ท�าให้เกิดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิด
ปกติ อากาศทางแถบประเทศเปรูและเอกัว-
ดอร์ที่เดิมอากาศเย็นจะอุ่นข้ึน และมีฝน
ตกฟ้าคะนองมาก แต่อากาศในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียตอน
บนจะแห้งแล้ง และอากาศร้อนผิดปกติ 

 สาเหตุทีท่ำาให้เกิดปรากฏการณ์
นี้ยังไม่แน่ชัดและระยะเวลาที่เกิดก็ไม่
แน่นอน แต่เมื่อมีอากาศร้อน และร้อน
มากกว ่าปกติก็อาจมีผลกระทบต ่อ
สุขภาพของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ 
โดยเฉพาะเรื่องโรคลมแดด
 ฮีทสโตรค หรือ โรคลมแดด 
คืออะไร?
    โรคฮีทสโตรค หรือ โรคลม
แดด มักเกิดในช่วงหน้าร้อน เนื่องจาก
สภาพอากาศที่ร้อนจัดทำาให้อุณหภูมิใน
ร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เบื้องต้นอาจ
แสดงอาการเป็นตะคริวแดด (Heat 
cramps) หรือมีอาการเพลียแดด (Heat 
exhaustion) เมือ่ยล้า อ่อนเพลีย หน้ามดื 
ปวดศีรษะ เป็นลม บางรายอาจมีอาการ
ทางสมอง เช่น หมดสติ พูดจาสับสน ชัก  
โดยวัดอุณหภูมิแกนกลางของร่างกาย
ทางทวารหนักได ้สูงกว ่า 40 องศา
เซลเซียส และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
ได้

 โรคลมแดดแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทคือ
 1) โรคลมแดดที่ไม่ได้เกิดจาก
การใช้กำาลังกายหนัก (classical heat-
stroke or non-exertional  heat-
stroke: NEHS) โรคลมแดดประเภทนี้
เกิดจากความร้อนในสิ่งแวดล้อมที่มาก
เกินไป มักพบได้บ่อยในผู้สูงอายุที่มีโรค
เรื้อรังซึ่งทำาให้ไม่สามารถทนต่อสภาพ
อากาศร้อนและการขาดนำ้าได ้ โรค
ลมแดดประเภทนี้ยังสามารถเกิดขึ้นกับ
คนในทุกๆ วัย โดยเกิดจากยารักษาโรค
บางชนิด หรือ การดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถ
ในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
 2) โรคลมแดดที่เกิดจากการใช้
กำาลังกายหนัก (exertional heat-
stroke: EHS) เช่น การออกกำาลังกายที่
หักโหมเกินไป มักเกิดขึ้นกับคนอายุ
น้อย นักกีฬา และทหารเกณฑ์ที่ฝึก
หนัก ในอากาศร ้อนจัดและสภาพ

H E A T 
S T R O K E

โรคลมแดด
heat stroke

นายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี
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แวดล้อมที่มีความชื้นสูง
 อาการของโรคลมแดด
 โรคลมแดดไม่ได้เกิดข้ึนทันที 
ที่สัมผัสกับอากาศร้อน แต่เกิดขึ้นจาก
การอยู ่ในสภาพอากาศท่ีร้อนจัดเป็น
เวลานานหรือใช้กำาลังกายในอุณหภูมิท่ี
ร้อนสูง ซึ่งเมื่ออุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น 
อาจเริ่มมีอาการวิงเวียนศีรษะ ปวด
ศีรษะ อ่อนแรงและคลื่นไส้ เมื่ออุณหภูมิ
สูงขึ้นเรื่อยๆ อาจทำาให้เกิดอาการผิด
ปกติ เช่น สับสน พูดไม่ชัดเจน กระสับ
กระส่าย หรือเห็นภาพหลอน หาก
รุนแรงมากอาจทำาให้เกิดการชักเกร็ง
และมีอาการโคม่าได้ในท่ีสุด สังเกตได้

ว่าเมื่อสัมผัสผู้ที่มีอาการจะพบตัวร้อน
มากและมีผิวสีแดงกว่าปกติ (flushing)
 การวัดอุณหภูมิสามารถวัดได ้
ทางปาก,รูหู,ผิวหนัง และทวารหนัก 
แต่การวินิจฉัยภาวะฮีทสโตรคจะใช้
อุณหภูมิ ท่ี วั ดทางทวารหนักซึ่ งสู ง
มากกว่า 40 องศาเซลเซียสเป็นเกณฑ์ 
เนื่องจากการวัดทางผิวหนัง รูหู หรือ
ทางปาก จะทำาให้ได้อุณหภูมิที่ตำ่ากว่า
อุณหภูมิแกนกลางจริงของร่างกาย อีก
ทั้งการวัดปรอททางปากไม่เหมาะกับผู้
ป่วยที่ไม่ค่อยรู ้สึกตัว เพราะอาจกัด
ปรอทแตกทำาให้เป็นอันตรายได้
 การปฐมพยาบาลภาวะฮีท

สโตรคหรือโรคลมแดด
 • หลักการสำาคัญที่สุด คือ การ
ลดระดับความร้อนของร่างกายลงให้
เร็วที่สุดก่อนนำาส่งโรงพยาบาล เช่น ใช้
ผ ้ า ชุ บ นำ้ า เ ย็ น ห รื อ ถุ ง ใ ส ่ นำ้ า แ ข็ ง 
หมุนเวียนประคบตามคอ ลำาตัว แขน
ขา ข้อพับต่างๆ
 • จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนหงาย ยก
เท้าให้สูงขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณเลือด
ที่ไหลเวียนกลับสู่หัวใจให้มากขึ้น
 • เมือ่ผูป่้วยรูส้กึตวัดขีึน้สามารถ
ด่ืมนำ้ า เ พ่ือชดเชยภาวะขาดนำ้ าของ
ร่างกายได้
 การป้องกันฮีทสโตรค
 •  ควรเลือกสวมเสื้อผ้าสี
อ่อนที่เบาสบาย อากาศถ่ายเทได้ดี และไม่
ควรทาครีมกันแดดหนาจนเกินไป
 • ดื่มน�้าให้พอเพียงกับความ
ต้องการของร่างกาย (6-8 แก้วต่อวัน) 
ไม่รอจนรู้สึกกระหายน�้า
 • หากเล่นกีฬานานกว่า 1 
ชั่วโมงควรดื่มน�้าเกลือแร่ เพื่อทดแทนน�้า
และเกลือแร่ที่สูญเสียไป
  • หลีกเลี่ยงการเล่นกีฬาใน
สภาพอากาศที่ร้อนจัดและมีความช้ืน
สัมพัทธ์ของอากาศสูง ไม่ควรเล่นกีฬาใน
ขณะที่มีไข้

 ขอขอบคุณข ้ อ มูลจากโรง
พยาบาลศิ ริ ร าชและโรงพยาบาล
บำารุงราษฎร์ และขอให้ท่านผู้อ่านมี
สุขภาพแข็งแรงตลอดไป
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สาเหตุที่มีความสนใจใน
“อิสลาม”

ป ร ะ วั ติ

“

”

นายวัชรินทร์  แก้วสมบัติ 
ชื่ออาหรับ : 
อามีน
ภูมิล�าเนา : 
เกิดที่ อ.อรัญประเทศ 
จังหวัดปราจีนบุรี (เดิม
เป็นลูกชาวนา)
อาชีพ : 
ปัจจุบันทำาอาชีพ ค้าขาย 
เป็นธุรกิจส่วนตัวเป็น 
บริษัท จำากัด

สาเหตุที่มีความสนใจในอิสลาม  
 ไม่มีสาเหตุใดๆเลย แต่มีความ
รู้สึกว่าศาสนาอื่น เช่น คริสต์ อสิลาม 
ฮนิด ู เขามพีระเจ้ากนั เขาอุทานออกมา
เป็นคำาพูดว่า “พระเจ้า โอ้พระเจ้า” 
“อลัลอฮ์ โอ้อลัลอฮ์” และผมละ พระเจ้า
คือใคร พระเจ้ามีหรือเปล่า ศาสนา
ผมไม่เคยเอ่ยถึงพระเจ้าเลย พอผม
พูดว่า “พระเจ้า” “คุณเป็นคริสต์หรือ” 
นอกจากผมไม่รู้จัก คำาว่าพระเจ้าแล้วใน
ขณะเดียวกันเห็นอะไรก็กราบไหว้ ตอ
ไม้ใหญ่ ต้นตะเคียน ไม้แกะสลัก หิน
แกะสลัก คอนกรีต ทองแดง ทองเหลือง 
หล่อเป็นรูปต่างๆแล้วก็เอามาต้ังไว้ให้
กราบไหว้ ผมถามตัวเองว่า ทำาไมศาสนา
อื่นเขาไม่มีรูปปั้นต่างๆเหล่านี้ไว้ให้คน
กราบไหว้ เมื่อตอนผมเป็นเด็กยังไม่รู ้
เรื่องศาสนาใดๆเลย ผมก็ไม่ชอบการสัก
ยันต์ การคล้องพระ คล้องตะกรุด หรือ
แม้แต่เวลามีคนเอาด้ายสายสิณญ์มาผูก
ข้อมือให้ พอคนเผลอผมก็แกะออก 
เพราะว่าไม่ชอบ ความรู้สึกของผมมัน
บอกว่าส่ิงต่างๆเหล่าน้ี ไม่สามารถ
คุ้มครองอะไรผมได้เลยนอกจากความดี
เท่านั้นท่ีคุ ้มครองตัวผมได้ คำาพูดท่ี
ติดปากตอนนั้นก็คือ คำาว่า “คนดีผีคุ้ม” 
แล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรทำาให้ผมรู้สึกว่า ผม
จะมาเป็นอิสลาม ตอนลูกเรียนจบ ป.6 
ซึ่งในตอนนั้นลูกชายผมเรียนอยู่ ป.6 แต่
ว่าไม่นานเท่าไหร่นัก ผมก็ตัดสินใจไป
สมัครเข้ารับอิสลามโดยที่ลูกผมยังไม่ได้
เข้า ม.1 ผมจึงตัดสินใจโดยการสอบถาม
ว่า จะไปเรียนทีไ่หน กบัใคร สุดท้าย โทร1133 
หาเบอร์สันติชน แล้วก็ไปสมัคร

ศกึษาศาสนาอสิลามอย่างไร จากทีใ่ด 
 โดยการไปสมัครเรียนที่มูลนิธิ
สันติชน เรียนทุกวันอาทิตย์ รวม 16 
อาทิตย์ 16 หัวข้อ และก็สอบวัดผล
ข้อสอบ 58 ข้อ (100 คะแนน) สอบผ่าน
ขั้นตำ่า (60 คะแนน) รอบแรกถ้าสอบไม่
ผ่าน สอบรอบที่ 2 (75 คะแนน) ถ้าสอบ
ไม่ผ่าน สอบครั้งที่ 3 (90 คะแนน) 
ตลอดระยะเวลาเรียน 16 อาทิตย์ ก็
เรียนภาคปฏิบัติ การละหมาดฟัรดู 
ละหมาดสุนัตก่อน-หลัง ละหมาดญะนา
ซะฮ์ (ละหมาดคนตาย) การอาบนำ้า การ
กาฟั่น การห่อการเอามัยยิตนอนตะแคง
เวลาใส่โลง หลังจากสอบภาควิชาการ
และภาคปฏิบัติแล้ว สันติชนก็จัดออก
ค่ายปฏิบัติจริงใช้ชีวิตจริง 2 วัน 1 คืน 
นอกสถานที่ มูลนิธิสันติชนก็จะออกใบ
ประกาศนียบัตรให้ว่าผ่านการอบรม
เรียนรู้ศาสนาอิสลามขั้นพื้นฐาน
 จากนั้นผมก็มาเรียนต่อที่มัสยิด
ยามีอะห์ (กีบหมู) เรียนอยู ่ 2 ปี กับ
อาจารย์มูฮัมหมัด ศรีประยูร อิหม่าม 
อาจารย ์มูฮัมหมัด ลั งประเสริฐ 
รองอิหม่าม และอาจารย์ยะฟัด เจ๊ะเซ็น 
คอเต็บ จนได้รับใบประกาศนียบัตรหลัง
จากนั้น ผมก็กลับมาเรียนกุรอานที่สันติ
ชนอีกครั้งหนึ่ง ผมใช้เวลาเรียนกุรอานที่
สันติชนทุกวันอาทิตย์ เป็นเวลา 10 
เดือน ถ้านับเป็นวันก็ประมาณ 40 วัน 
เพราะเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ จนอ่าน 
เขียนได้บ้าง แล้วก็สอบอ่าน 20 ซูเราะฮ์
ขั้นตำ่า แล้วท่องจำาปากเปล่า 10 ซูเราะฮ์
ขั้นตำ่า จนได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อ 
วนัที ่3 กมุภาพนัธ์ 2562 ท่ีผ่านมา

จตุรัสอิสลาม
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“

”

การใช้ชีวิตหลังจากเป็นมุสลิมแล้ว 
จะท�าอะไร จะพูดอะไร ก็ต้องสุขุม
มากขึ้น เพราะว่าเราเพิ่งละหมาด
เสร็จ หรือบางครั้ง ก็เหลือเวลา
อีกชั่วโมงกว่าจะเข้าเวลาละหมาด 
ท�าให้จิตใจสุขุมเย็นลง ไม่เป็นคน
เจ้าอารมย์เหมือนเมื่อก่อน ตอนที่
ยังไม่ได้เป็นมุสลิม นี่แหละ ชีวิต

ของผม

อามีน แก้วสมบัติ   

เมือ่ศกึษาศาสนาอสิลามแล้ว คดิว่าตนเอง
เปลีย่นแปลงอย่างไร 
 ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ชี วิ ต นั้ น 
เปลี่ยนแปลงไปคนละด้านเลยก็ว่าได้ 
มนุษย์นั้นมีวิวัฒนาการมาจากลิง ตามที่
ได้เรียนมาจากโรงเรียน แต่พอได้เรียนที่
สันติชนแล้ว ปรากฏว่า มนุษย์นั้นไม่ได้
เกิดมาจากลิง แต่มนุษย์น้ันเกิดมาจาก
มนุษย์ด้วยกัน เคยคิดเสมอว่า มนุษย์นั้น
ตายแล้วก็แล้วไป แต่พอมาเรียนศาสนา
อิสลามแล้ว จึงรู้ว่า มนุษย์นั้น ถูกสร้าง
ขึ้นมาจากพระเจ้า ซึ่งเราเรียกว่า อัลลอฮ์ 
ในศาสนาอิสลาม พึ่งมารู้ว่า ทุกอย่างที่มี
อยู่ แต่ถูกสร้างขึ้นทั้งสิ้น ไม่ไดเกิดขึ้นเอง
เลย ผมลองหลับตานึกว่า คน ชาย-หญิง 
คนแรกจะมาอย่างไร ช้าง ม้า วัว ควาย 
เป็ด ไก่ นก ปลา คู่แรก (ตัวผู้ ตัวเมีย) จะ
มาอย่างไร ถ้าไม่มีผู้สร้าง เมื่อผมรู้ว่า ผม
เกิดมาเป็นคน ผมก็เกิดจากคน คือ พ่อ 
แม่ ผมเพิ่งรู้ว่า ผมอยู่ในครรถ์มารดาได้ 
120 วัน พระเจ้าสั่งให้มะลาอิกะฮ์ เอา
วญิญาณมาเป่าใส่ท้องแม่ผม แล้วพระองค์
ก็กำาหนด อายุ เพศ อาชีพ คู่ครองต่างๆ 
ผมได้เข้าเรียนศาสนาอิสลามตอนอายุ 
48 ปี สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตผมโดยที่ผมไม่
เคยคิดไม่เคยเป็นมาก่อน มันเป็นความ

มหัศจรรย์ในชีวิต ไม่รู้จักคำาว่า ละหมาด 
ไม่เคยละหมาด ก็ได้ละหมาด ไม่เคยรู้จัก
กุรอาน ก็ได้รู้จัก ได้เรียน ได้อ่าน ได้รู้จัก
ว่า เกิดมาได้อย่างไร เกิดมาทำาไม ใครให้
ชีวิตมา ตายแล้วไปไหน มันเป็นเร่ือง
มหัศจรรย์ เกินจะอธิบายได้สำาหรับผม 
ผมบอกเลยว่า ผมเหมือนคนได้เกิดใหม่ 
ขอบคุณอัลลอฮ์
 การเปลี่ ยนแปลงด ้านชี วิต
ประจ�าวัน และสังคมรอบด้าน 
 ผมเป็นคนเชื้อสายจีน เคยไหว้
เจ้าตรุษจีนทุกปี ผมก็เลิกไหว้เจ้า ผม
เรียนแล้วผมกลับบ้าน ก็เปลี่ยนแปลงโดย
ค่อยเป็นค่อยไปใช้เวลาประมาณ 6 เดือน 
เริ่มต้นที่เก็บกระจกหกเหลี่ยม กระจก
เสือคาบดาบ รูปพระ ยันต์ต่างๆ เก็บกวน
อิม กวนอู อันสุดท้าย คือ หิ้งพระ เพราะ
ว่าผมทำางานออฟฟิศของตัวเอง พนักงาน
มีทั้งจีน ไทย อิสลาม เก็บยากที่สุดคือ หิ้ง
พระบูชา ตอนแรกเอาพระออกเหลือหิ้ง
กับกระถางธูป ต่อมาก็เอากระถางธูป
ออก สุดท้ายเอาหิ้งออกทั้งหมด แต่ครั้งที่
เก็บของทิ้งระยะห่าง 5-6 วัน ทำาตอนเช้า
มืด เป็นเรื่องที่ผมต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง 
มีแรงเสียดทานจากพนักงาน ส่วนสังคม 
บ้านจัดสรร ที่ผมไปซ้ืออยู่ เพื่อนบ้านก็

เคยกินเหล้าด้วยกัน เขาก็มาเรียกทุก
วัน ผมก็ปฏิเสธว่า ป่วย เจ็บคอบ้าง ไม่
สบายบ้าง จนในที่สุด เขามาเห็นผม
กำาลังละหมาด ผมก็ได้บอกเพื่อนตาม
ความจริง เพื่อนก็เข้าใจ แล้วก็ไม่มา
เรียกอีกเลย
 การใช้ชีวิตหลังจากเป็นมุสลิม
แล้ว ต้องละหมาดวันละ 5 เวลา + 
ละหมาดสุนัต ก่อน-หลัง การกินอาหาร
ก็ต้องเลือกร้านมุสลิม การไปไหนมา
ไหนนอกบ้าน ก็ต้องใส่กางเกงขายาว 
จะทำาอะไร จะพูดอะไร ก็ต้องสุขุมมาก
ขึ้น เพราะว่าเราเพิ่งละหมาดเสร็จ หรือ
บางครั้ง ก็เหลือเวลาอีกชั่วโมงกว่าจะ
เข้าเวลาละหมาด ทำาให้จิตใจสุขุมเย็น
ลง ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์เหมือนเม่ือก่อน 
ตอนที่ยังไม่ได้เป็นมุสลิม นี่แหละ ชีวิต
ของผม
 อัลฮัมดุลิลลาฮ์ การสรรเสริญ
ทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์แด่อัลลอฮ์ เพียง
พระองค์เดียว
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กรณิศ บัวจันทร์

วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

ข้าราชการมุสลิมร่วมฝึกรุ ่นละประมาณ 
2-3 คน และอาหารที่ใช้ในการรับประทาน
มักจะมาจากครัวเดียวกัน ซึ่งอาจไม่ฮาลาล 
เ วลามีป ัญหาไม ่ รู ้ จ ะ ไปปรึ กษา ใคร 
ข้าราชการมุสลิมกลุ่มดังกล่าว จึงหารือ
และคิดกันว่าควรจะรวบรวมสมาชิกและ
จัดต้ังชมรมมุสลิม สปภ. เพื่อนำาเสนอ
แนวทางแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 • จากวิกฤต สู่ จิตอาสา
 ป ี  2554 เกิดนำ้าท ่วมใหญ่ใน
กรุงเทพฯ ข้าราชการมุสลิมในสังกัด สปภ.
กทม.จึงเกิดการรวมตัวกันเพื่อลงพื้นท่ีช่วย
เหลือพ่ีน้องมุสลิมที่ประสบเหตุเดือดร้อน
ในนามมูลนิธิเพ่ือศูนย์กลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย โดยเริ่มจากสมาชิกที่รู้จักกัน
ประมาณ 15 คน จากทั้งหมด 35 คนใน
กองปฏิบัติการดับเพลิง2 หลังเสร็จภารกิจ
นำ้าท่วมใหญ่ จึงนัดประชุมก่อตั้งชมรมฯที่
สถานีดับเพลิงบางกะปิ โดยมีการเลือก
ประธานชมรมและคณะกรรมการบริหาร 
มีวาระ 2 ปี มีการจัดเก็บค่าสมาชิก 
คนละ 50 บาทต่อเดือนเพื่อใช้เป็นค่าใช้
จ่ายในกิจกรรมของชมรม ซึ่งปัจจุบันได้
ยกเลิกการจัดเก็บค่าสมาชิกรายบุคคลไป
แล้ว แต่ชมรมจะมีรายได้จากส่วนแบ่งของ
สมาชิกที่ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความ
รู้เร่ืองการป้องกันอุบัติภัยจากองค์กรและ
สถาบันต่างๆ โดยโดยปัจจุบันมีสมาชิก
ชมรมประมาณ 40 คน
 • ความปรารถนาที่ตั้งใจ
 ประเด็นสำาคัญได้แก่การรวมตัว
กันเป็นหนึ่งเดียวของข้าราชการมุสลิม 
สังกัด สปภ. การทำาความเข้าใจกับหน่วย

 ตลอดระยะเวลา2-3ปีที่ผ่านมา 
ในการจัดงานนำ้าชาการกุศลตามสถาบัน
การศึกษาและมัสยิดรวมถึงการอบรมภาค
ฤดูร้อนของศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและ
จริยธรรมประจำามัสยิดต่างๆ เรามักจะได้
เห็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่อง
การดับเพลิง การป้องกันอุบัติภัยในหลาย
รูปแบบ โดยนักดับเพลิงกลุ่มหนึ่งอยู่ตลอด
เวลา
 วารสารมุสลิม กทม.ฉบับนี้จึงขอ
แนะนำ า ให ้ สมาชิ ก ได ้ รู ้ จั ก กั บชมรม
ข ้ าราชการมุสลิมสำ านักป ้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย กรุงเทพมหานคร
(สปภ.กทม.)
 • กำาเนิดความคิด
 สำ า นั กป ้ อ ง กั น และบร ร เท า
สาธารณะภัยจะมีการฝึกอบรมทบทวน
ประจำ า ป ี ก า ร ฝ ึ ก อบรมแต ่ ล ะ รุ ่ น มี

งานในเรื่องท่ีเ ก่ียวข้องกับวิถีชี วิตของ
มุสลิมและการปฏิบัติทางศาสนา การให้
ความช่วยเหลือพี่น ้องมุสลิมที่ประสบ
สาธารณะภัยเช ่น บริจาคทุนทรัพย ์
การลงพื้นที่ชุมชนมุสลิม การอบรมให้
ความรู้ด้านป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งกิจกร
รมอื่นๆที่เก่ียวข้องกับภาระกิจของทาง
ราชการ
 • เดินหน้าต่อไปเพื่อสร้างสุข
 ชมรมข้าราชการมุสลิม สำานัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กทม.
เป็นชมรมที่ช่วยเติมเต็มให้ชมรมมุสลิม
สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นชมรมหลัก
ของข ้ า ราชการและบุคลากร มุสลิม
กรุงเทพมหานคร มีความสมบูรณ์แบบ
มากขึ้น กิจกรรมหลากหลายที่ชมรมมุสลิม 
สปภ.ดำาเนินการ อาทิ การออกร้านตาม
งานการกุศล การเป็นเจ้าภาพจัดละศีลอด
ตามมัสยิด การอบรมให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันภัยในโครงการค่ายเยาวชนภาค
ฤดูร้อนต่างๆ การฉีดล้างทำาความสะอาด
ศาสนสถาน รวมทั้งการลงพื้นให้การช่วย
เหลือพี่น้องชาวชุมชนที่ประสบเหตุเดือด
ร้อน ล้วนได้รับคำาชื่นชมตลอดเวลา
 ขณะเดียวกันการปฏิบัติราชการ
ในหน้าท่ีของสมาชิกชมรมข้าราชการมุ
สลิมสปภ.ก็สามารถปฎิบัติหน้าท่ีได้อย่าง
ย อ ด เ ยี่ ย ม ส ร ้ า ง ชื่ อ เ สี ย ง ใ ห ้ แ ก ่
กรุงเทพมหานครตลอดเวลา

@ชมรมข้าราชการมุสลิม

ส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร 

จิตอาสา ศาสนา เพื่อประชาชน

ชมรมข้าราชการมุสลิม ส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กทม. พร้อมที่จะบริการมัสยิดสถานศึกษาและชุมชนมุสลิม ตลอดเวลา หากสนใจ
จะใช้บริการ ประสานงานโดยตรงได้ที่ นายสมยศ อาด�า ประธานชมรม โทร.081-634-5595



13
สรรสาระ

วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

หุ้มปลายอวัยวะเพศเป็นสิ่งที่จำาเป็น และ

เป็นหน้าท่ีๆ ผูช้ายมสุลมิทุกคนจะต้องปฏิบัติ 

ถ้าหากผู้ใดไม่ขริบเม่ือถึงช่วงวัยที่ศาสนา

บังคับให้ปฏิบัติศาสนกิจ เช่น การปฏิบัติ

ละหมาด จะมีผลต่อการปฏิบัติศาสนกิจ

นั้นๆ ที่จะไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮ์

 ทัศนะที่สาม เป็นทัศนะที่เห็น

ว่าการไม่ขริบ เป็นผลทำาให้สิ่งสกปรก

ตกค้างสะสม และหมักหมมอยู่ภายใต้หนัง

หุ้มปลายอวัยวะเพศถือว่าร่างกายของผู้ไม่

ขริบน้ันไม่สะอาด ดังนั้นหากต้องการ

ปฏิบัติศาสนกิจ เช่นการละหมาด จำาเป็น

จะต้องล้างอวัยวะส่วนดังกล่าวทุกครั้ง

ก่อนปฏิบัติศาสนกิจการละหมาด เพราะ

ถือว่าเป็นอวัยวะภายนอก  จากทัศนะนี้ดู

เหมือนว่าการขริบไม่จำาเป็นมากนัก อาจ

จะไม่ขริบก็ได ้แต ่ทุกครั้ง ท่ีต ้องการจะ

ปฏิบัติละหมาดจะต้องล้างปลายอวัยวะ

เพศที่หนังห่อหุ้มอยู่

 จากความเห็นของนักวิชาการทั้ง 

3 ทัศนะ สามารถที่จะสรุปได้ว่า การขริบ

นั้นเป็นสิ่งที่จำาเป็นต่อมุสลิมทุกคนที่จะ

ต้องทำาการขริบก่อนถึงวัยท่ีศาสนาบังคับ

ให้ปฏิบัติศาสนกิจ เพราะการขริบเป็นอัต

ลักษณ์หนึ่งของมุสลิม หากไม่ขริบก่อนวัย

ที่ศาสนาบังคับก็จำาเป็นจะต้องล้างอวัยวะ

เพศส่วนปลายที่หนังห่อหุ้มอยู่ทุกๆ ครั้ง ดู

เหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ยุ ่งยากกับการ

ปฏิบัติ ดังนั้น ไม่ว่าการขริบจะเป็นวิถี

ปฏิบัติที่เป็นหน้าที่ๆ จำาเป็น หรือเป็นสิ่ง

ศาสนาสนับสนุนส่งเสริมให้ปฏิบัติก็ตาม 

การขริบก็ดีกว่าการไม่ขริบอย่างแน่นอน

เมื่อพิจารณาถึงความสำาคัญของความ

สะอาด และการดูแลสุขอนามัย 

ช่วงอายุที่เหมาะสมกับการขริบ

 มีการกำาหนดช่วงวัยที่เหมาะสม

กับการขริบที่แตกต่างกัน บทบัญญัติของ

การขริบในอิสลาม

 ศาสนาอิสลามถือว ่าการเข ้า

สุหนัตหรือการขริบเป็นสิ่งที่จำาเป็นสำาหรับ

ผู้ชายมุสลิมทุกคน ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมมา

แต่กำาเนิดหรือผู้ที่เข้ารับนับถืออิสลามใน

ภายหลัง แม้ว่าคำาสั่งการขริบมิได้ถูกระบุ

ไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานก็ตาม แต่การขริบ

เป็นสิ่งที่มุสลิมทุกๆ คนถือปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัด ผู้ใดมิได้ขริบถือว่าเขายังมิได้เป็น

มสุลมิทีส่มบูรณ์ เพราะการขรบิเป็นแบบฉบบั 

เป ็นวิถีปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดจาก

แบบอย่างการปฏิบัติซึ่งได ้มาจากพระ

วจนะของท่านนบีมุฮัมมัด ที่กล่าวไว้ว่า 

 “การปฏิบัติห้าประการซึ่งเป็น

สิ่งที่เป็นธรรมชาติที่จะต้องดูแลรักษาสุข

อนามัยคือ การขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะ

เพศ การโกนขนในร่มผ้า การตัดเล็บ การ

ถอนขนรักแร้ และการขริบหนวดให้สั้น” 

(บันทึกโดยมุสลิม : 257) 

 แม ้ว ่ านัก วิชาการมุสลิมต ่ าง

ยอมรับว่าการขริบหนังหุ ้มปลายอวัยวะ

เพศเป็นวิถีปฏิบัติ ตามหลักการศาสนา แต่

ก็มีความเห็นที่แตกต่างกันออกไป เกี่ยวกับ

ระดับความสำาคัญของการขริบ ดังนี้  

 ทัศนะแรกเห็นว่า การขริบนั้น

เป็นสิ่งที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ปฏิบัติ ไม่ใช่

สิ่งที่จำาเป็นต้องปฏิบัติ พิจารณาดูเหมือน

ว่าจะขริบหรือไม่ขริบก็ได้ แต่การทำาขริบดี

กว่าไม่ทำาขริบ  

 ทัศนะที่สองเห็นว่า การขริบหนัง

ศาสนายูดาห์ได้กำาหนดช่วงวัยที่เหมาะสม

และถือเป็นวิถีปฏิบัติทางศาสนาให้ขริบ

หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศเมื่อทารกมีอายุ

ได้ 8 วัน พร้อมทั้งตั้งชื่อที่ไพเราะและ

ความหมายที่ดี ให ้กับเด็กทารกในวัน

เดียวกันจากคัมภีร์ไบเบิลกล่าวไว้ว่า “เมื่อ

มีอายุแปดวัน เด็กชายทุกคน ทุกรุ่น รวม

ทั้งลูกทาสที่เกิดในบ้าน และทาสที่ซื้อมา

จากคนต่างด้าวที่ไม่ใช่เชื้อสายของท่าน 

จะต้องเข้าสุหนัต” (ปฐมกาล 17 : 12) 

หน้าท่ีในการทำาขริบให้เด็กชาวยิวส์นั้น

เป็นหน้าที่ของพ่อ ในกรณีที่พ่อไม่อยู่หรือ

ไม่สามารถจัดการทำาพิธีขริบได้ หน้าที่ก็จะ

เป็นของสังคมและชาวยิวส์ทุกคนจำาเป็น

ต้องจัดพิธีขริบให้

 สำาหรับช ่วงวัยในการขริบใน

ศาสนาอิสลามนั้น ไม่มีบัญญัติที่ระบุ

เจาะจง แต่มีหลักฐานว่าสามารถทำาได้ใน

หลายช่วงอายุ จากแนวทางของท่านนบี

มุฮัมมัดที่ได้เคยปฏิบัติไว้คือ ท่านได้ขริบ

หลานชายทั้ง 2 คนคือ อัลฮะซันและ

อัลฮุซัยน์เมื่อมีอายุได้ 7 วัน ดังฮะดีษที่ถูก

บันทึกไว้ว่า 

 “แท้จริงท่านศาสดามุฮัมมัดได้

ขริบอัลฮะซันและอัลฮุซัยน์ในวันที่ 7 นับ

จากการคลอดของบุคคลทั้งสอง” (อิบนุ 

ฮะญัร, 1995 : 2141) 

การขริบตามความเชื่อกับผลทางการแพทย์ ตอนที่ 2
ดร.อดิศักดิ์ (อับดุรรอซซาก) นุชมี ** 
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 ระหว่างวันที่  25-26-27 พฤษภาคม 2562    ณ ลานพลาซ่า อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก (กกท.) กรุงเทพมหานคร                                                          

 สรุปผลการจัดงาน

 คณะกรรมการอิสลามประจำากรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท เอ็มเน็ต โซลูชั่น จำากัด (มุสลิมไทยโพสต์) จัดงานวันแบ่งปันซะกาต 

กทม. โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1.เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษา แก่เด็กกำาพร้าและยากจน ที่เรียนภาคศาสน ระดับซานาวี บูรณาการ และสามัญ

 2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่กำาพร้าและยากจน ให้มีโอกาสทางการศึกษา

 3. เพื่อส่งเสริม และพัฒนาอาชีพให้กับครอบครัวของเด็กกำาพร้า

 4.เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม การพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม

 5.เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ 

 6.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทุกศาสนิก

 7.เพื่อให้บริษัทเอกชนมาจัดรับสมัครงาน   (JOB FAIR)

 8.เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับสังคมโดยทั่วไปในผลงานและภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามประจำากรุงเทพมหานคร

 9.สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการคืนความสุขสู่พี่น้องประชาชน

อนุสรณ์ องอาจ  
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 คณะกรรมการอิสลามประจำา

กรุงเทพมหานครได้รับอนุเคราะห์จาก 

อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และคณะกรรมการ

อิสลามประจำามัสยิดทั่วกรุงทพมหานคร   

รวมถึงพ่ีน้องมสุลิมผู้มจีติศรทัธาทัว่ไป ในการ

สนับสนุน เงินบริจาคเงิน   บริจาคซะกาต   

จำาหน ่ายอาหาร  นำ้ าชา  ภายในงาน       

เริ่มแรกคณะกรรมการอิสลามประจำา

กรุงเทพมหานครได้จัดงานการกุศลเพื่อ

ระดมเงินบริจาคมาแล้ว จำานวน 6 ครั้ง

โดยจัดที่  มูลนิธิช่วยเหลลือเด็กกำาพร้า

สตรีไทยมสุลมิแห่งประเทศไทย  จำานวน  2 

ครั้ง   มัสยิดญามีอุ้ลคอยรียะ (บ้านครัว) 

จำานวน  4 ครั้ง  ครั้งนี้ถือเป ็นคร้ังแรก

ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อิ ส ล า ม ป ร ะ จำ า

กรุงเทพมหานคร  ร่วมกับ  คุณบัญญัติ 

ทิพย์หมัด ในนาม บริษัทเอ็มเน็ต จำากัด  

(มุสลิมไทยโพสต์) จัดขึ้น  ณ  ลานพลาซ่า 

อินดอร ์ส เต เดี้ ยมหั วหมาก (กกท. ) 

กรุงเทพมหานคร   และมอบหมายให้ นาย

ทวิศ อารียะกิจโกศล ในฐานะ ประธาน

คณะอนุกรรมการกองทุนซะกาตและ

สวัสดิการสังคม เป็นผู้ดำาเนินการ  โดยให้ 

นายสมัย เจ ริญช ่าง นายประสิทธ ์  

มะหะหมัด  และนายซีรอซันคาร ปาทาน    

เป็นประธานจัดงาน  ทั้ง  3 วัน ตามลำาดับ  

โดยงานได้กำาหนัดจัดในวันที่  25-26-27 

พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา การดำาเนิน

งานเป็นไปด้วยความราบรื่น ไม่มีอุปสรรค

ใดๆ ในแต่ละคืนได้รับความกรุณาจาก

บุคคลสำาคัญมาเป็นประธานในพิธี ดังนี้

 วนัทึ ่25 พฤษภาคม 2562    ได้รับ

เกียรติจาก  พล.อ.อ.ชลิต  พุกผาสุข  

องคมนตรี                                                                                                             

 วนัที ่26 พฤษภาคม 2562   ได้รับ

เกียรติจาก  นายสมภาคย์  สุขอนันต์   

รองปลัดกรุงเทพมหานคร                                                                                         

 วนัที ่27 พษภาคม 2563     ได้รับ

เกียรติจาก ดร.ก้องศักด์ิ   ยอดมณี ผู้ว่า-

การการกีฬาแห่งประเทศไทย                                                              
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 ตลอดระยะเวลา 3 วนั  มกีิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 1.มอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำาพร้ายากจน   จำานวน   65 ทุน  ประกอบด้วย

 1.1 ทุนการศึกษาสำาหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นซานาวีกำาพร้าและมีฐานะ

ยากจน  จำานวน 11 ทนุ  ปีละ 36,000 บาท แบ่งจ่ายเป็นรายเดอืน เดือนละ 3,000 บาท                                                                                                                                            

 1.2 ทุนการศึกษาสำาหรับเด็กกำาพร้าบิดา (อาเน๊าะยาตีม) จำานวน  20 ทุน  

ทุนละ 18,000 บาท แบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาละ 9,000 บาท 

 1.3  ทุนการศึกษาภาคบูรณาการ  ปีละ 18,000 บาท  จำานวน  10 ทุน  แบ่ง

จ่ายเป็นรายภาคการศึกษาละ 9,000 บาท                                                                   

 1.4 ทุนการศึกษาภาคสามัญ 

ปีละ 18,000  บาท  จำานวน 24 ทุน แบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาละ 9,000 บาท

 โดยทุนการศึกษา ทั้ ง  4 ประเถทน้ีคณะกรรมการอิสลามประจำา

กรุงเทพมหานครได้มอบไปแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น  จำานวน 585,000 บาท และยังมีความมุ่ง

หวังว่าจะมอบทุนการศึกษาต่อไปอีกโดยเป็นทุนให้โดยไม่หวังผลตอบแทนหรือข้อผูกมัด

ใดๆ ทั้งสิ้น 

 2.กิจกรรมทดสอบความสามารถเยาวชน

 2.1 การทดสอบอ่านมูร๊อตตั้ล รุ่นอายุไมเ่กิน 15 ปี  จำานวน  45 คน                                                                                                                                    

 2.2 การทดสอบอาซาน  รุ่นอายุไม่เกิน  15 ปี  จำานวน  12 คน                                                                                                                                      

 2.3 การทดสอบสุนทรพจน ์   ระดับซานาวี จำานวน 12 คน                                                                                                                                            

 2.4 การทดสอบคุตบะห์   ระดับซานาวี จำานวน 6 คน                                                                                                                                                

 2.5  ตอบปัญหาศาสนา  ระดับซานาวี จำานวน 22  คน

         ฝ่ายทดสอบความสามารถเยาวชนได้เชิญคณะกรรมการติดสินจากสถาบันอัลกรุ

อ่านประเทศไทย อาทิ อ.ชาติชาย บัลบาห์  อ.มูฮำาหมัด มะหะหมัด  และได้มอบ

รางวัลต่างๆประกอบด้วย  รางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา  จำานวน  

2,000 บาท  รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา  จำานวน 1,500  บาท 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา  จำานวน 1,000  บาท   และรางวัล

ชมเชยได้รับถ้วยรางวัล 

 3.นิทรรศการ เพื่อการสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม 

ประกอบด้วย 

 -นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั รชักาลท่ี 10

 -นิทรรศการแรกเริ่ม....สู่ความรุ่งโรจน์ ความเป็นมาของคณะกรรมการอสิลาม

กรงุเทพมหานคร ตัง้แต่อดีตถงึปัจจุบนั                                                                  

 -นิทรรศการโครงการต่างๆของคณะกรรมการอิสลามประจำากรุงเทพมหานคร                                                                                                                   

 -นิทรรศการรางวัลสดุดี ต่างๆ ที่คณะกรรมการอิสลามประจำากรุงเทพมหานคร

ได้รับพระราชทาน                                                                                          

 -นิทรรศการซะกาต สานสัมพันธ์ และประวัติความเป ็นมาของกองทุน

ซะกาตและสวัสดิการสังคม

 4.การบริจาคเพื่อการประกอบพิธีฮัจญ์

   เนื่องจากผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะมอบทุนสำาหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์แก่ผู้

ให้การสนับสนุนงาน วันแบ่งปันซะกาต จำานวน  3 ทุน คณะกรรมการจัดงานจึงจับ
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รายชื่อผู้ได้รับทุนดังกล่าว   จำานวน 3 ราย  

ได้แก่ 

 4.1  นางสาวอลิศรา  หมัดนุรักษ์      

มัสยิด ซีรอยุ้ลอิบาดะห์ (พระรามเก้า)

 4.2 นาวรัตนาวดี ศรีวิเศษ                

มัสยิดอัลยุซรอ (หลอแหล)

 4.3 นางบุษณีย์ มิตรอำาพันธ์ 

มัสยิดซอลิฮุ้ลอิสลาม (บึงเตย)

   คณะกรรมการอิสลามประจำา

กรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีขอ

ให้ได้ฮัจญ์ท่ีมับรูรและขออัลลอฮ์ประทาน

ความดีงามแก่ผู้มอบทุนในครั้งนี้ด้วย

 5. การออกร้านจำาหน่ายอาหาร 

         ได้รับความกรุณาจากผู้ประกอบ

การร้านค้า  และผู้มีอุปการะคุณบริจาค

ทั้งทุนและกำาไรแก่งาน   สร ้างความ

ประทับใจให้แก่ผู ้ร ่วมงานได้มาซื้อหา

อาหารไปรับประทานละศิลอดและซูโฮร

เป็นประจำาทั้ง 3 วัน และเป็นการรวม

ผู ้คนทั่วกรุงเทพมหานครหลากหลาย

ศาสนิกให้มาเท่ียวชมงานและความสุข

ความอร่อยเป็นที่พอใจอย่างยิ่งสำาหรับทุก

คน

 6. การเสวนาวิชาการ 

 ตลอดระยะเวลา ทั้ง 3 วัน คณะ

กรรมการอิสลามประจำากรุงเทพมหานคร

ได้รับเกียรติจาก คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ร่วมเสวนาวิชาการในหัวข้องต่างๆ ดังนี้  

 6.1    วันที่ 25 พฤษภาคม 2562    

เสวนาเรื่อง  ซะกาตเส้นทางสู่การพัฒนา

เศรษกิจและสังคมตามหลักการอิสลาม 

โดย

 - ดร.ธวัช นุ้ยผอม

 - นายอิสเรศ มะหะหมัด

 - นายจริยวัตร เจริญช่าง

 - ดร.ศรัณย์ ศานติศาสน์ 

 - นายอนุสรณ์ องอาจ  ผู้ดำาเนิน-

การเสวนา

 6.2    วันที่ 26 พฤษภาคม 2562    

เสวนาเรื่อง  กทม. นครหลวงแห่งสังคม

พหุวัฒนธรรม โดย

 - นายสมัย เจริญช่าง    กรรมการ

อิสลามประจำากรุงเทพมหานคร

 - ท่านจันทร์ สมณะจันทเสฏฺโฐ 

สำานักสันติอโศก

 - บาทหลวงเปโตร สมเกียรติ 

บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่าย

งานธรรมทูตและช่วยงานอภิบาลวัดพระ

กุมารเยซู กม.8

 - ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี ผู้ดำาเนิน

การเสวนา

 6.3    วันที่ 27 พฤษภาคม 2562    

เสวนาเรื่อง  สตรี พลังแห่งการสร้างสรรค์

สังคม โดย

 - นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล  

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและครอบครัว 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ 

 - พนัเอก (พเิศษ) หญงิ ดร.กฤษณา 

บุญชม

 - ดร.กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี

 - ดร .พร ภินั นท ์  เ ลาะหนับ 

ผู้ดำาเนินการเสวนา

 การเสวนาทัง้ 3 หวัข้อ มปีระโยชน์

ต่อสังคมเป็นอย่างมาก คณะกรรมการ

อิสลามประจำากรุงเทพมหานครจะดำาเนิน

การสรุปและต่อยอดการพัฒนาต่อไปใน

อนาคต

 7.บุฟเฟ่ต์นำ้าชา

      คณะอิหม่าม คอเต็บ บิหล่ัน 

คณะกรรมการอิสลามประจำามัสยิดใน

กรุงเทพมหานคร คณะที่ปรึกษาฮาลาล

ประจำาสถานประกอบการ  คณะอนุสตรี

และผู้สูงอายุ   ผู้มีอุปการะคุณทั่วไป ได้

สละทุนทรัพย ์ ในการ ซ้ือบัตรนำ้ าชา 

ในราคา  100  บาท  ส ่ งผล ให ้ ได ้ มี

งบประมาณมาใช้ในการดำาเนินการจัด

งานและขอขอบคุณคณาจารย์  นักเรียน

โรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอูลูมิดดีนียะห์ ที่ดำาเนิน

การจัดเลี้ยงนำาชาตลอดทั้ง 3 วัน 

 ขออัลลอฮ์ ซ.บ. ทรงตอบแทน

ในคุณงามความดแีละความเสยีสละของทกุ

ท ่าน คณะกรรมการอิสลามประจำา

กรุงเทพมหานคร ได้รับความไว้วางใจจาก 

อิ ห ม ่ า ม แ ล ะ พี่ น ้ อ ง มุ ส ลิ ม ใ น

กรุงเทพมหานครให้ทำาหน้าที่ดูแล บริหาร

กิจการต่างๆ ในกรุงเทพมหานครให้เป็น

ไปด้วยความเรยีบร้อย โปร่งใส  และตรวจ

สอบได้ ท้ังหมดนี้ถือเป็นอามานะฮ์ที่

สำ าคัญยิ่ งสำ าหรับ กอ.กทม. ทุกคน   

ขออัลลอฮ ์ประทานความดีงามแด่ทุก

ท่าน  

         

          อิหม่ามอนุสรณ์ องอาจ  

คณะกรรมการอิสลามประจำากรุงเทพมหานคร
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ขับเคลื่อน กอ.กทม.
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

กลุ่มที่ 1 (ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี, นายปรีดา หร่ายมณี)

กลุ่มที่ 4 (นายสมัย เจริญช่าง, นายอนุสิทธิ์ สุขุมานันท์)

กลุ่มที่ 3 (นายเจริญ โต๊ะมางี, นายไพศาล เต็งหิรัญ, นายทวิช อารียะกิจโกศล)

กลุ่มที่ 2 (นายอาหะหมัด ขามเทศทอง, นายวุฒิวัย หวังบู่, นายมูฮัมหมัด เสน่หา)

คณะกรรมการอิสลามประจำากรุงเทพมหานครเยี่ยมเยียน

มัสยิดในกรุงเทพมหานคร ประจำาปี 2562 
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ขับเคลื่อน กอ.กทม.

วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

กลุ่มที่ 4 (นายสมัย เจริญช่าง, นายอนุสิทธิ์ สุขุมานันท์)

กลุ่มที่ 6 (นายชาตรี แอนดาริส, นายพิสิษฐ์ อรุณพูลทรัพย์)

กลุ่มที่ 5 (นายประสิทธิ์ เจริญผล, นายอาลี กองเป็ง, นายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี)

กลุ่มที่ 7 (นายมานัดร ป้อมขุนพรม, นายนริศ อามินเซ็น)

กลุ่มที่ 9 (นายกอเซ็ม มั่นคง, ดร.ธีระวุฒิ มูฮำาหมัด, นายมูฮัมหมัด เสน่หา)

กลุ่มที่ 8 (นายประสิทธิ์ มะหะหมัด, นายเสน่ห์ ลังเด๋ง, นายสมบัติ ซูโอ๊ะ)

กลุ่มที่ 10 (นายวิบูลย์ มุขตารี, นายซีรอซันคาร ปาทาน, นายอนุสรณ์ องอาจ
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มัสยิดเมืองหลวง
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

 “มสัยดิยามอีลุค็อยรียะห์” หรือ
ชือ่เดมิทีเ่รยีกขานกนัมาแต่อดีตว่า “สเุหร่า
กองอาสาจาม” สร้างขึน้ต้ังแต่ปีพ.ศ.ใดไม่
ปรากฏหลกัฐานชดัเจน แต่ทีไ่ด้รับการบอก
กล ่ าว เล ่ าขานต ่อกันมาจากบรรดา
บรรพบรุษุว่า มสัยิดหลังแรกได้ถกูสร้างขึน้
มาต้ังแต่สมัยพระยาราชบังสัน(แม้น) ใน
ตอนต้นกรงุรตันโกสนิทร์ และต่อมาสมยั
รชักาลที ่3 พระยาราชบงัสนั(ฉิม) เรียกชือ่
กันตอนเริ่มจัดสร้างว่า“สุเหร่าคลองนาง
หงส์”บ้าง หรือ“สเุหร่าเก่า”บ้าง” 
 ลกัษณะอาคารเดิมของมัสยดิฯที่
สร ้างขึ้นตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั้น 
หลังคาเป็นทรงปั้นหยามุงด้วยกระเบื้อง
แผ่นเล็กทีใ่ช้กบัศาสนสถานทัว่ๆไปและอกี
หลักฐานหนึ่งที่ปรากฏมาจนถึงปัจจุบันที่
พอจะเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่า บรรพบุรุษขอ
งมัสยิดฯแห่งนี้ ได ้ เข ้าไปถวายงานใน
พระบรมมหาราชวังมาอย่างต่อเนื่องก็คือ 
โคมไฟสีเขียวพระราชทาน ซึ่งในหลวง

รชักาลท่ี 6 ได้พระราชทานให้มสัยดิฯแห่ง
น้ีเมือ่ปี พ.ศ. 2453 ซ่ึงนบัเป็นหน่ึงของ
เครือ่งสงัเคด็ในรชัสมยัของในหลวงรชักาล
ที ่5 

เ ป ็ น อ า ค า ร ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก 
หลังคาเทคอนกรีตพื้นเรียบ มีขอบกันตก
เป็นผนังความสูงประมาณ 1.40 เมตร 
ลักษณะเป็นดาดฟ้า ส่วนหน้าเป็นอาคาร
โดมแปดเหลีย่ม รปูทรงเหมือนหลงัคาโดม
ของอาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระ
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว(กรมโยธาธิการเดิม ตั้ง
อยู ่ที่ หั วถนนหลานหลวงตัดกับถนน
ราชดำาเนิน) เข้าใจว่าอาคารโดมนี้ใช้
ประโยชน์เพื่อเป็นหออาซาน พื้นอาคารปู
กระเบื้องที่ใช้ในสมัยรัชกาลที่ 7 คงเหลือ
อยู่เต็มพื้นที่อาคารส่วนนี้ มีสัปปุรุษท่ีรู้
ประวัติความเป็นมาได้ร ่วมกันให้การ
อนรุกัษ์รกัษาพืน้ปูกระเบ้ืองไว้เป็นอนสุรณ์
ให้อนุชนรุน่หลงัได้เห็นจน ถงึทกุวนันี้
 ในวันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 
2494 มสัยดิแห่งนีไ้ด้จดทะเบยีนตามพระ
ราชบัญญตัมิสัยดิอิสลาม พ.ศ. 2490 เลข
ทะเบียนท่ี 74 โดยมช่ืีอเรยีกใหม่ว่า “มสัยดิ
ยามอีลุคอ็ยรยีะห์”ซ่ึงมคีวามหมายว่า “หอ
ประชุมแห่งคุณธรรม” หรือ“มัสยิดแห่ง
คณุธรรม”
 ต่อมาอาคารเดิมได้ถูกร้ือถอนลง
ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2497-2498 อาคาร
มสัยดิหลงัใหม่ท่ีสร้างข้ึนแทนหลงัเดมิ เป็น
อาคารคอนกรีตชั้นเดียว ผนังภายในฉาบ
เรยีบทาส ี ผนงัภายนอกเป็นหนิขดัหินล้าง 
โครงหลังคาเป็นไม้ทั้งหมด แผ่นหลังคา
เป็นกระเบ้ืองลอนคู ่ปูพืน้ไม้สกั ตรงไม้คาน
และเสาเป็นคอนกรตี การก่อสร้างในครัง้
นัน้แล้วเสรจ็ในปี พ.ศ. 2500 ได้ใช้แรงงาน
คนท้ังสิน้ เนือ่งจากบรเิวณทีต่ัง้มัสยดิฯใน
สมัยนั้นยังไม่มีถนนตัดผ่านเหมือนเช่นใน
ปัจจุบัน การคมนาคมใช้คลองแสนแสบ
เป็นเส้นทางหลัก การขนส่งวัสดกุ่อสร้างจงึ
ต้องใช้ลำาเลียงทางเรือ และใช้แรงงานคน

มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ 
(สุเหร่ากองอาสาจาม)บ้านครัว
เรื่อง : อิหม่ามดาวุด (วุฒิ)  นาฮิม
รูป :  วุฒินันท์ นาฮิม
ประสานงาน : มานิตย์ กรีมี

ในสมยัรัชกาลท่ี 7 ได้ก่อสร้างต่อเติมอาคาร
โดมตดิกบัอาคารมสัยดิฯเดมิด้านทศิตะวนัออก 
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มัสยิดเมืองหลวง

วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

ขนย้ายวัสดุจากศาลาท่านำ้าของมัสยิดขึ้น
ไปยังสถานที่ก ่อสร ้าง ซึ่งอยู ่ห ่างกัน
ประมาณ 100 เมตร แรงงานในการ
ก่อสร้างทั้งหมดได้รับการเสียสละร่วมมือ
ร่วมใจจากปวงสปัปรุษุท้ังสิน้ เว้นแต่ในงาน
ช่างฝีมอืบางชิน้ ทีต้่องจ้างช่างฝีมือชาวจีน
เซ่ียงไฮ้มาทำาวงกบบานหน้าต่างไม้ทัง้หมด 
ส่วนพืน้อาคารทัง้หมดใช้ไม้สกั ซึง่ได้รบัการ
บรจิาคจากพีน้่องมสุลมิบางอ้อ ซึง่มกิีจการ
โรงเล่ือยไม้อยูห่ลายแห่ง
 ตั้งแต่สร้างมัสยิดหลังแรกขึ้นมา 
ไม ่ปรากฏหลักฐานว ่าอิหม ่ามประจำา
มสัยดิฯตัง้แต่ท่านแรกเป็นใคร ? จวบจนมา
ถึงมัสยิดหลังปัจจุบันที่สร้างขึ้นใหม่แล้ว
เสรจ็ในปี พ.ศ. 2500 ได้รับการบอกเล่าต่อ
กันมาว่า โต๊ะอิหม่ามในขณะนั้นคือ ท่าน
อหิม่ามฮจัยวีาฮับ นนทโกวิท และภายหลงั
จากทีอ่หิม่ามท่านนีไ้ด้ถีงแก่อาญ้ัลลง กไ็ด้มี
ท่านผู้รู ้ได้รับหน้าท่ีอิหม่ามสืบต่อกันมา
จนถงึปัจจบุนั รวม 6 ท่าน ซึง่แต่ละท่าน
ตามรายนามด้านล่างนี้ได้รับผิดชอบทำา
หน้าที่อิหม่าม แต่ก็ไม่มีผู้ใดบันทึกไว้เป็น
หลกัฐาน ซึง่ในปัจจบุนัน้ีมผีูส้งูอายทุีพ่อจะ
เล่าเรื่องเก่าในอดีตได้เหลืออยู ่ไม่กี่คน 
เท่าท่ีผูเ้ขยีนจำาได้ ตัง้แต่อาคารมสัยดิหลงั
ใหม่แล้วเสรจ็ก ็คอื
 1. อิหม่ามฮจัยวีาฮบั นนทโกวทิ 
 2. อิหม่ามฮจัยวีาฮับ เพช็รทองคำา
 3. อิหม่ามฮจัยยีะฟัร (ครชูยั) 
    นนทโกวทิ

 4. อิหม่ามฮจัยสีไุลมาน (สมาน)  
               สพัพะเลข
 5.อหิม่ามอาจารย์ประภาพ   
              (สะอิด๊) วจิติรตระการสม
 6.อหิม่ามท่านปัจจบุนัคอื อหิม่าม
ฮจัยดีาวดุ(วฒิุ) นาฮมิ ซ่ึงได้รบัการแต่งตัง้
โดยคณะกรรมการอิสลามประจำาจังหวัด
กรุงเทพมหานครให้ดำารงตำาแหน่งอิหม่าม
เมือ่วันท่ี 6 เม.ย. 2562
 ท้ังน้ี อหิม่ามท่านล่าสดุก่อนท่าน
อหิม่ามท่านปัจจบัุนท่ีได้ดำารงตำาแหน่งนาน
ท่ีสดุคือ ท่านอหิม่ามประภาพ(ฮจัยีสะอิด๊) 
วจิติรตระการสม โดยท่านดำารงตำาแหน่ง
ตัง้แต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2530 จนถึงวาระ
สดุท้ายของท่านเมือ่วนัท่ี 2 มถินุายน 2561 
รวมระยะท่ีท่านอยู่ในตำาแหน่งฯทัง้สิน้ 31 
ปี ในขณะท่ีท่านดำารงตำาแหน่ง ท่านได้วาง
รากฐานและนโยบายต่างๆในการทำางานไว้
อย่างชัดเจน อาทิ การจดัเรยีนการสอนทัง้
ด้านสามัญ คอื “โรงเรยีนบ้านครวัวทิยา” 
ซ่ึงต่อมาเปลีย่นช่ือเป็น “ โรงเรยีนบ้านครวั
วทิยา ” และศาสนา การพัฒนาบคุลากรใน
องค์กรและปรบัปรงุพฒันาถาวรวัตถคุวบคู่
กนัไป การจดัการศกึษาสำาหรับสปัปรุษุทุก
เพศ ทุกวยั ให้เป็นระบบและมรีะเบียบ 
สจุรติ โปร่งใส รวมถึงสนบัสนนุและส่ง
เสรมิบคุลากรรุน่ใหม่ให้เข้ามารับใช้และรับ
ผดิชอบงานด้านต่างๆของสงัคมแห่งน้ี เน้น
ความสำาคัญท่ีเด็ก-เยาวชนเป็นอันดับแรก 
ด้วยเหตุท่ีท่านเป็นอาจารย์มาเกือบตลอด
ชีวติ  มลีกูศษิย์มากมาย นบัเป็นแบบอย่าง
ท่ีดสีำาหรบัผูน้ำาองค์กรมสุลมิในรุน่ต่อๆมาที่
จะเป็นต้นแบบให้กับสังคมมุสลิมโดยรวม
สบืไป  อนิชาอลัลอฮ ฺ ตะอาลา
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ตกผลึกการประชุม กอ.กทม.
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

 การประชมุของคณะกรรมการอสิลามประจำากรงุเทพมหานครทีผ่่านมาเมือ่วนัเสาร์ที ่ 6 กรกฎาคม 2562 ทีป่ระชุมได้มีมติ
รับรองและแต่งตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำามัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกใหม่ เพื่อเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศกรรมการ
อิสลามประจำามสัยดิ ณ ห้องประชมุเลก็ ศนูย์บรหิารกจิการศาสนาอสิลามแห่งชาต ิเฉลมิพระเกยีรต ิเขตหนองจอก กทม. โดยมีราย
ชือ่ดังต่อไปนี้
 (1) มสัยดิดารลุนาอมี (สเุหร่าใหม่) ทะเบยีนเลขที ่ 57 เขตหนองจอก ได้มกีารคัดเลอืกกรรมการอสิลามประจำามัสยดิ
เพิม่ 2 ราย เมือ่วนัที ่14 มถินุายน 2562 โดยมนีายสมยั  เจรญิช่าง เป็นประธานคณะกรรมการคดัเลอืก นายอนสุทิธิ ์ สุขุมานนัท์ เป็น
กรรมการคดัเลอืก  ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก ได้แก่
  1. นายเจรญิ  วราภโิมกข์
  2. นายสธุ ี สลามทร

 (2) มสัยดิอลัอศิลาหฺ ทะเบยีนเลขที ่147 เขตหนองจอก ได้มีการคดัเลอืกกรรมการอสิลามประจำามสัยดิ เม่ือวนัท่ี 14 
มถินุายน 2562 โดยมนีายกอเซม็  มัน่คง เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลอืก นายธีระวฒุ ิ มฮูำาหมดั  นายมูฮมัหมดั  เสน่หา เป็น
กรรมการคดัเลอืก ผูไ้ด้รบัการคัดเลอืก ได้แก่
  1. นายสรุชยั  สไุลมาน   7. นายเสร ี แสงสขุ
  2. นายสมชาย  หะยหีมดั   8. นายนศัรดุดนี  โต๊ะมางี
  3. นายมซูา  แสงสขุ   9. นายอาดมั  ดายอ
  4. นายเดวติ  สารด ี   10. นายอภสิทิธ์ิ  จนัท้วม
  5. นายรณภพ  พนูธนะสาร  11. นางภาวณิ ี ดาแหมง็
  6. นายสรุสทิธิ ์ มะมา   12. นางอรสา  มะลเีป็ง
 (3) มสัยดิมฮูายรีนี (ดนิแดง) ทะเบยีนเลขที ่94 เขตดนิแดง ได้มีการคดัเลือกกรรมการอสิลามประจำามสัยดิ เม่ือวนัท่ี 
21 มถินุายน 2562 โดยมนีายซรีอซนัคาร  ปาทาน เป็นประธานคณะกรรมการคดัเลอืก  นายพสิษิฐ์  อรณุพลูทรพัย์  
นายนรศิ  อามนิเซน็ เป็นกรรมการคดัเลอืก ผูไ้ด้รับการคดัเลอืก ได้แก่
  1. นายประสทิธิ ์ พุม่อ่อน   7. นายศกัดิด์า  อรณุพูลทรพัย์
  2. นายสมเกยีรติ  เหล่ียมหลมุภา  8. นายนพดล  ยิดนดุดนิ
  3. นายอนนัต์  ก่อเจรญิ   9. นายสมาน  พูนธนะสาร
  4. นายไพฑรูย์  เมฆลอย   10. นายกติต ิ ออกผล
  5. นายวลัลภ  พูนธนะสาร   11. นายอรรถพล  นิม่อนงค์
  6. นายสมหวงั  สว่างนวล    12. นางสมนกึ  ศาสตรานนท์
 
 (4) มสัยดินรูุล้ฮดิายะห์ (ทุง่คร)ุ ทะเบยีนเลขที ่154 เขตทุง่คร ุได้มกีารคดัเลอืกกรรมการอสิลามประจำามัสยดิ เม่ือวนัท่ี 
30 มถินุายน 2562 โดยมนีายซรีอซนัคาร  ปาทาน เป็นประธานคณะกรรมการคดัเลอืก นายอนสุรณ์  องอาจ  นายปรีดา  หร่ายมณี 
เป็นกรรมการคดัเลอืก ผูไ้ด้รบัการคดัเลือก ได้แก่
  1. นายวชิยั  อำาไพลำา้เลศิ   6. นายอบับสั  วงศ์รตันเสร ี  
  2. นายวรีะพล  ยภุญิโญ   7. นายบญัชา  ฉายวเิชยีร 
  3. นายสมาน  ธนะไพรนิทร์  8. นายปิยชน  นาวกิพนัธ์ 
  4. นายดำารง  จิก๊ลุ   9. นางสชุลิา  วงค์ส่ายถนอม 
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 เดือนกรกฎาคม 2562 คณะ
กรรมการอิสลามประจำากรุงเทพมหานคร 
ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 7/2562 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 อนุมัติรับรอง
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของสถานประกอบการ
ที่ขอรับรองฮาลาล จำานวน 38 สถาน
ประกอบการ รวม 1,269 ผลิตภัณฑ์ 
ยกเลิกการรับรองฮาลาลบางรายการ
เนื่องจากยกเลิกการผลิต จำานวน 8 สถาน

ประกอบการ รวม 59 รายการ และ
ยกเลิกสถานประกอบการ จำานวน 1 แห่ง 
เนื่องจากยกเลิกการผลิต ดังนี้
อนุมัติรับรองฮาลาล
 1. บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด 
(มหาชน) (สาขาหนองจอก) สถานที่ผลิต 
80 ถนนเลียบวารี  แขวงกระทุ่มราย เขต
หนองจอก กรุงเทพฯ ผู้ผลิตและจำาหน่าย 
ชำาแหละ ชิ้นส่วน และตัดแต่งเนื้อวัว เนื้อ
ไก่ เนื้อเป็ดฮาลาล และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 
ขอต่ออายุรับรอง 91 รายการ
 2. บริษัท ไทยเมซ โปรดักส์ 
จำากัด สถานที่ผลิต 5 ถนนนิมิตใหม่ แขวง

กรุงเทพฯ ผู้ผลิต เครื่องดื่ม ขอเพิ่มการ
รับรอง 6 รายการ
 6. บริษัท ซัคซีส โมเดล จำากัด 
สถานท่ีผลิต 69 ซอยพุทธบูชา 44 
ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพฯ ผู้ผลิต วัตถุเจือปนอาหาร, วัตถุ
แต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ ขอต่ออายุการ
รับรอง 71 รายการ และขอเพิ่มเติมการ
รับรอง 37 รายการ 
 7. บริษัท โมราวรรณ แพ็คกิ้ง 
จำากัด สถานที่ผลิต 565, 565/1-2 ซอย
อ่อนนุช 66 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ผู้ผลิต ลูกอม 
ขอต่ออายุรับรอง 6 รายการ 
 8. บริษัท เอชบีซี โพรดักซ์ อิน
ดัสตรี้ส์ จำากัด สถานที่ผลิต 182 ถนนศาล
ธนบุรี แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพฯ ผู้ผลิต เครื่องสำาอางระงับกลิ่น
กาย ขอต่ออายุการรับรอง 18 รายการ 
และผลิตให้กับผู ้ว ่าจ้างผลิต (OEM)  
จำานวน 2 สถานประกอบการ รวม 10 
รายการ 
 9. ร้านอเมริกันเบเกอร์ สถานที่
ผลิต 25, 27 ซอยเอกชัย 62 ถนนเอกชัย 
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 
ผู ้ผลิต ผงฟู และครีมสำาหรับผสมเค้ก 
ขอต่ออายุการรับรอง 2 รายการ
 10. บริษัท  จินเจน ฟูดโปรดัคส์ 
จำากัด สถานที่ผลิต 51, 53, 55, 57 ซอย
เทียนทะเล 26 แยก 2  ถนนบางขุนเทียน-
ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯ ผู้ผลิต ขิงผง, เก็กฮวยผง, 
โอเลี้ยง, กาแฟ, ชา และเก๊กฮวยนำ้า ขอต่อ
อายุการรับรอง 25 รายการ

มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ผู้ผลิต เกล็ด
ข้าวโพด และแป้งข้าวโพด ขอต่ออายุ
การรับรอง 4 รายการ 
 3. บริษัท นิดา ฟู ้ด จำากัด 
สถานที่ผลิต 133 ซอยราษฎร์อุทิศ 32 
ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขต
มีนบุรี กรุงเทพฯ ผู้ผลิต ชำาแหละและตัด
แต ่ ง เนื้ อ วั วแช ่ แ ข็ งและ เนื้ อ วั วปรุ ง
สำาเร็จรูป ขอต่ออายุการรับรอง 

11 รายการ และผลิตให้กับผู้ว่าจ้างผลิต 
(OEM)  จำานวน 1 สถานประกอบการ 
รวม 2 รายการ
 4. บริษัท แฮปปี้แลนด์ มีท 
ซัพพลาย จำากัด สถานที่ผลิต 139 ซอย
ราษฎร์อุทิศ 32 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวง
แสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ผู้ผลิต 
ชำาแหละและตัดแต่งเนื้อวัว ขอต่ออายุ
การรับรอง 24 รายการ และขอเพิ่มเติม
การรับรอง 9 รายการ
 5. บริษัท โอสถสภา จำากัด 
(มหาชน) สถานที่ผลิต 348 ถนน
รามคำาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

HALAL
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 11. บริษัท ไนซ์เบทเตอร์ จำากัด 
สถานที่ผลิต 16/16 ซอยเทียนทะเล 20 
ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ผู ้ผลิต ผง
ปรุงรส ขอการรับรองใหม่ 20 รายการ 
 12. บริษัท ติ๋ม อินเตอร์ ฟู้ด 
จำากัด สถานที่ผลิต 246 ซอย
ประชาสงเคราะห์ 24 ถนน
ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กรุงเทพฯ ผู้ผลิต ปลาแดดเดยีวแช่
แขง็ ขอการรบัรองใหม่ 10 รายการ 
 13. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำากดั 
สถานทีผ่ลติ 40 ซอยเสรไีทย 87 แขวง
มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ผู้ผลิต 
ไอศกรีม ขอต่ออายุการรับรอง 56 
รายการ และขอเพิ่มเติมการรับรอง 18 
รายการ 
 14. บริษัท เอสพีอาร์ ฟู๊ด อินดัส
ทรี จำากัด สถานที่ผลิต 17 ซอยพระรามที่ 
2 ซอย 51 แยก 1 แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กรุงเทพฯ ผู้ผลิต อาหาร
สำาเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ขอเพิ่มเติม
การรับรอง 1 รายการ และผลิตให้กับผู้ว่า
จ้างผลิต (OEM)  จำานวน 1 สถาน
ประกอบการ รวม 5 รายการ
 15. บริษัท ไฟร์เน็ต จำากัด สถานที่ี่
ผลติ 34 ซอยอ่อนนุช 66 ลอ็ค 10 แยก 19-5  
แขวงประเวศ เขตระเวศ กรุงเทพฯ ผู้ผลิต 
นำ้าดื่ม ขอต่ออายุการรับรอง 2 รายการ 
และขอเพิ่มการรับรอง 2 รายการ 
 16. บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป 
จำากัด (โรงแรมอัล มีรอซ) สถานที่ผลิต 4 
ซอยรามคำาแหง 5 (ริฟาอี) ถนน
รามคำาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ ผู้ผลิต อาหารปรุงประกอบ
พร้อมบริโภค “ครัวฮาลาลโรงแรมอลัมรีอซ” 
ขอต่ออายุการรับรอง 1 รายการ
 17. นายพวงเพชร ดงบัง สถาน
ที่ผลิต 54/15 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวง
คลองสองต ้นนุ ่ น  เ ขตลาดกระบั ง 
กรุงเทพฯ ผู้ผลิต ลูกชิ้นเนื้อ ขอการรับรอง

ใหม่ จำานวน 2 รายการ
 18. บริษัท พฤกษาธารา จำากัด 
สถานที่ผลิต 45/7 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 
แขวงคลองสองต้นนุ่น     เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพฯ ขอรับรองกระบวนการผลิต ขอ
ต่ออายุการรับรอง 1 รายการ และผลิตให้
กับผู้ว่าจ้างผลิต (OEM)  จำานวน 3 สถาน
ประกอบการ รวม 22 รายการ 
 19. บริษัท กรุงเทพทิพ จำากัด 
สถานที่ผลิต 67/6 หมู่ที่ 1 ถนนทวีวัฒนา-
กาญจนาภิเษก แขวง ทวีวัฒนา เขตทวี
วัฒนา กรุงเทพฯ ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร และเครื่องดื่มสมุนไพร ขอต่ออายุ
การรับรอง 17 รายการ และขอเพิ่มเติม
การรับรอง 10 รายการ
 20. บริษัท โรงงานแม่รวย จำากัด 
ส ถ า น ที่ ผ ลิ ต  1 1 / 1 ,  1 1 / 2  ถ น น
บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำา เขต
บางขุนเทียน กรุงเทพฯ ผู้ผลิต อาหาร
สำาเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ขอต่ออายุ
การรับรอง 82 รายการ 
 21.  บริษัท ทริปเป ิ ้ ล - เอ็ม 
โปรดักส์ จำากัด สถานที่ผลิต 653, 697, 
699 ซอยเทียนทะเล 26 แยก 6-1, 65 
ซอยเทียนทะเล 26 แยก 2 ถนน
บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กรุงเทพฯ ผู้ผลิต สาหร่าย
ทะเลปรุงรส, สาหร่ายอบกรอบ ขอต่อ
อายุการรับรอง 136 รายการ และขอเพิ่ม
เติมการรับรอง 44 รายการ
 22. บริษัท ปอเจริญฟู้ด (ไทย
แลนด์) จำากัด สถานที่ผลิต  73 ซอยแม้น
ศรี 2 ถนนบำารุงเมือง แขวงคลองมหานาค 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ผู้ผลิต 
ปลาไม้, ปลาไม้สเต๊ะ, ปลาหวาน, ปลา
ทอดกรอบ ขอต่ออายกุารรับรอง 7 รายการ 
 23. บริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรด
ดิ้ง (ไทยแลนด์) จำากัด สถานที่ผลิต  บริษัท 
พงษ์จิตต์ จำากัด เลขที่ 654/3, 5-6 ซอย
ริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ 
เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ ผู้แบ่งบรรจุ 

โกโก้ผง และผลิตภัณฑ์สำาหรับทำาเบเกอรี่ 
ขอต่ออายุการรับรอง 10 รายการ 
 24 . โ ร ง เ ชื อดแอนดาฟาร ์ ม 
(OMOP) สถานที่ผลิต  23/3 หมู่ที่ ๒ 
ถนนประชาสำาราญ แขวงคลองสิบสอง 
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ผู้เชือดสัตว์ โค, 
กระบือ, แกะ, แพะ และไก่ ขอต่ออายุการ
รับรอง 1 รายการ 
 25. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จำากัด (มหาชน) (โรงงานอาหารแปรรูป 
มีนบุรี 2) สถานที่ผลิต ๒๐/๒ หมู่ที่ ๓ 
ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 
กรุงเทพฯ ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ดต้ม-
ทอดแช่เยือกแข็ง ขอต่ออายุการรับรอง 
110 รายการ และขอเพิ่มเติมการรับรอง 
2 รายการ และผลิตให้กับผู้ว่าจ้างผลิต 
(OEM)  จำานวน 15 สถานประกอบการ 
รวม 43 รายการ
 26. บริษัท ไทยฟู้ดส์ โปรดักส์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด สถานที่ผลิต 
91/38-39 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี 
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ผู้ผลิต วัตถุเจือปน
อาหาร, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ผลไม้อบ
แห้ง, กาแฟ, อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท, ผลิตภัณฑ์ครีม, อาหารสำาเร็จรูปที่
พร้อมบริโภคทันที, ผลิตภัณฑ์นม และ
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ขอต่อ
อายุการรับรอง 69 รายการ และขอเพิ่ม
เติมการรับรอง 9 รายการ
27. บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) 
สถานที่ผลิต 171/1 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
ผู ้ผลิตอาหารปรุงประกอบพร ้อมรับ
ประทาน “ครัวฮาลาล ฝ่ายครัวการบิน
ดอนเมือง” ขอต่ออายุการรับรอง 13 
รายการ และขอเพิ่มเติมการรับรอง 31 
รายการ
 28. บริษัท อินดัสเทรียล ฟู้ด 
ซัพพลาย จำากัด สถานที่ผลิต 29/35 ซอย
สายไหม 58 ถนนสายไหม แขวงออเงิน 
เขตสายไหม ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว



สำาหรับทาขนมปัง และผลิตให้กับผู้ว่าจ้าง
ผลติ (OEM)  จำานวน 1 สถานประกอบการ 
รวม 2 รายการ
 29. บริษัท ตั้งวาณิชการค้า 
จำากัด สถานที่ผลิต 6/8 ถนนเพิ่มสิน 
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 
ผู้ผลิต เส้นบะหมี่ และแผ่นเกี๊ยว ขอต่อ
อายุการรับรอง 4 รายการ 
 30. บริษัท แฮทช์สแนค จำากัด 
สถานที่ผลิต 99/114 ซอย 01 กาญจนา
ภิ เ ษ ก  1 0 / 1  แ ข ว ง ร า ม อิ น ท ร า 
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ผู้ผลิต อาหาร
สำาเร็จรูปพร้อมบริโภค ขอต่อการรับรอง
ใหม่ 3 รายการ 
 31. ห้างหุ้นส่วนจำากัด ฟลาว
เ วอร ์ ฟู ด  สถ านที่ ผ ลิ ต  5 23  ซอย
รามอินทรา 5 ถนนรามอินทรา แขวง    
ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ ผู้ผลิต 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธัญพืช, ธัญพืชปรุง
รส ขอต่ออายุการรับรอง 154 รายการ 
และขอเพิ่มการรับรอง 18 รายการ
 32. บริษัท คันนา โกรเซอรีส์ 
จำากัด สถานที่ผลิต 1, 3, 5, 7, 9  อาคาร
จงึกานต์กลุ 2 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 7-3 
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 
ผู้ผลิต ขนมแปรรูป และผลไม้อบแห้งอบ
กรอบ ขอต่ออายุรับรอง 10 รายการ 
 33. บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียน
ฮ้อ) จำากัด สถานที่ผลิต 1 ซอย 44 ถนน
พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯ ผู้ผลิต ยาอมแก้ไอ ขอต่ออายุ
การรับรอง 5 รายการ 
 34. บริษัท วี.เค. แฟคตอรี่ จำากัด 
สถานที่ผลิต 6/12  ซอยสุขสวัสดิ์ 2 ถนน
สุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง 
กรุงเทพฯ ผู้ผลิต ปลากระป๋อง ขอต่ออายุ
การรับรอง 7 รายการ 
 35. บริษัท เอฟแอนด ์เ อ็น 
ยไูนเตด็ จำากดั สถานทีผ่ลติ 95 ถนนท่าข้าม 
แ ข ว ง แ ส ม ดำ า  เ ข ต บ า ง ขุ น เ ที ย น 
กรุงเทพฯ ผู้ผลิต ไอศกรีม ขอเพิ่มเติมการ

รับรอง 9 รายการ และผลิตให้กับผู้ว่าจ้าง
ผลติ (OEM)  จำานวน 1 สถานประกอบการ 
รวม 1 รายการ 
 36. บริษัท มีนบุรีการแพทย์ 
จำากัด สถานที่ผลิต โรงพยาบาลนวมินทร์ 
9 เลขที่ 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี 
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ผู้ผลิต อาหารปรุง
ประกอบพร้อมรับประทาน “ครัวฮาลาล” 
ขอต่ออายุการรับรอง 1 รายการ 
 37. บริษัท จูนำาชัย (พริกไทย) 
จำากัด สถานที่ผลิต 6, 8 ซอยท่าข้าม ๔ 
แยก 6-๔ แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯ ผู้ผลิต  พริกป่น, พริกไทยป่น, 
นำ้าตาล, ผงกะหรี่ และผงพะโล้ ขอต่ออายุ
การรับรอง 10 รายการ 
 38. ห้างหุ้นส่วนจำากัด ไสวเทรด
ดิ้ง สถานที่ผลิต 416 ถนนประชาพัฒนา 
แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
ผูผ้ลติ ถัว่ลสิงอบบด, เมลด็มะม่วงหิมพานต์
อบบด, อัลมอนด์อบบด และคุกกี้บด ขอ
ต่ออายุการรับรอง 4 รายการ 
 อนุมัติยกเลิกการรับรองฮาลาล
 1. ยกเลิกการรับรองฮาลาล
ผลติภณัฑ์บางรายการ เนือ่งจากไม่มกีารผลิต
 1) บริษัท เมดดิซาย อินเตอร์
เนชั่นแนล จำากัด สถานที่ผลิต 28 ซอย
วชิรธรรมสาธิต 51 ถนนสุขุมวิท แขวง
บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ผู้ผลิต 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จำานวน 3 รายการ 
 2) บริษัท นิดา ฟู้ด จำากัด สถาน
ที่ผลิต 133 ซอยราษฎร์อุทิศ 32 แขวง
แสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ผู้ผลิต 
ชำาแหละและตัดแต่งเนื้อวัว และอาหาร
แปรรูป จำานวน 2 รายการ 
 3) บริษัท ไฟร์เน็ต จำากัด สถาน
ทีผ่ลติ 34 ซอยอ่อนนชุ 66 ลอ็ค 10 แยก 19-5  
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
ผู้ผลิต นำ้าดื่ม จำานวน 1 รายการ 
 4) บริษัท โมราวรรณ แพ็คกิ้ง 
จำากัด สถานที่ผลิต 565, 565/1-2 ซอย
อ่อนนุช 66 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ผู้ผลิต ลูกอม 
จำานวน 1 รายการ 
 5) บริษัท พฤกษาธารา จำากัด 
สถานที่ผลิต 45/7 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 
แขวงคลองสองต้นนุ่น       เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพฯ ขอรับรองกระบวนการผลิต 
จำานวน 4 รายการ 
 6) บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำากัด 
สถานที่ผลิตเลขที่ ๔๐ ซอยเสรีไทย 87 
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ผู้ผลิต 
ไอศกรีม จำานวน 22 รายการ 
 7) บริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง 
(ไทยแลนด์) จำากัด สถานที่ผลิต บริษัท 
พงษ์จิตต์ จำากัด เลขที่ 654/3,5-6 ซอยริม
คลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ เขต
บางกอกใหญ่ กรงุเทพฯ ผูแ้บ่งบรรจุ โกโก้ผง 
และผลิตภัณฑ์สำาหรับทำาเบเกอรี่ จำานวน 
3 รายการ 
 8) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จำากัด (มหาชน) (โรงงานอาหารแปรรูป 
มีนบุรี 2) ที่ สถานที่ผลิต ๒๐/๒ หมู่ที่ ๓ 
ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 
กรุงเทพฯ ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อ
ไก่/เนื้อเป็ดอบ แช่เยือกแข็ง จำานวน 23 
รายการ  
 2. ยกเลิกการรับรองฮาลาลส
ถานประกอบการ
 1) บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์
เรจ จำากัด (ผลิตโดย บริษัท ซี.เอ็ม. กัมมี่ 
จำากัด) ที่อยู่ 99/2 หมู่ที่ 6 ตำาบลตลาด
จินดา อำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
สถานที่ผลิต เลขที่ บริษัท ซี.เอ็ม. กัมมี่ 
จำากัด เลขที่ 1083, 1085 ซอยกาญ
จนาภิเษก 008 แขวงบางแค เขตบางแค 
กรุงเทพฯ ผู้ผลิต เคียวโฮ เกรฟ กัมมี่ 
หนังสือรับรองเลขที่ 353/2561 จำานวน 1 
รายการ หมดอายุวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.
2562 ขอยกเลิกฮาลาลสถานประกอบ
การเนื่องจากไม่ประสงค์ที่จะขอต่ออายุ
การรับรองฮาลาล 
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 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. พลอากาศเอกชลิต  พุกผาสุข องคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน “เทิดไท้องค์ราชัน” 
ประจำาปี 2562 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ซ่ึงคณะกรรมการอิสลาม
ประจำาจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี ผศ.ดร. วิศรุต  เลาะวิถี เป็นประธานจัดงาน

องคมนตรีเปิดงาน “เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำาปี 2562 
และท่านจุฬาราชมนตรี กล่าวนำาถวายพระพรชัยมงคล

 ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมหลายอย่าง อาทิ พิธีถวายพระพร
ชัยมงคล และขอพร (ดุอาอ์) โดยจุฬาราชมนตรี การคัดเลือกนักอ่าน
พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน หรือ กอรี เพื่อเป็นผู้แทนของกรุงเทพมหานคร
เข้าทดสอบกอรีในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำาปีฮิจเราะห ์
1441 หรือพุทธศักราช 2563   (จัดข้ึนเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม  2562 
ณ มัสยิดดารุ้ลมุกร็อดรอบีน (ลำาหิน) เขตหนองจอก กรุงเทพฯ) การ
ปาฐกถาเรื่อง“พลังความผูกพันของพสกนิการชาวไทยมุสลิมท่ีมีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์” โดย นายสมัย  เจริญช่าง การประชุมสัมมนา
เรื่อง“พลังขับเคลื่อนประชาคมไทยสู ่สังคมยุคใหม่และสังคมผู ้สูง
อายุ”วิทยากร ประกอบด้วย ผู้แทนอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ผู้แทนอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนและผู้แทนผู้อำานวย
การสำานักงานพัฒนาสังคม และ ดร. กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี ผู้ดำาเนินการ
เสวนา  รวมทั้งการประกาศเกียรติคุณ อิหม่ามผู้พัฒนานวัตวิถี พ่อผู้
บำาเพ็ญประโยชน์ และแม่ผู้มีคุณธรรมซึ่งได้รับการคัดเลือกจากมัสยิดและ
สำานักงานในเขตกรุงเทพมหานคร
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ขับเคลื่อน กอ.กทม.
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายอรุณ  บุญชม ประธาน
กรรการอิสลามประจำากรุงเทพมหานคร นำาคณะ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการอิสลามประจำากรุงเทพมหานคร ผู้ตรวจรับรองฮาลาล 
และเจ้าหน้าที่สำานักงาน รวม 43 คน เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โดยมี ดร.มักตาร์ แวหะยี รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย และผศ. ดร. พายัพ มาศนิยม รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหารและพัฒนา
ให้การต้อนรับ ทั้งสองหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงานด้านกิจการฮาลาล หลักการบริหารกองทุน
ซะกาต สังคมสงเคราะห์ และตะกาฟุลตามหลักศาสนาอิสลาม โดยคาดว่า ทั้งสองหน่วยงานจะลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน
ในโอกาสต่อไป 

กอ.กทม. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับ สถาบันฮาลาล มอ.หาดใหญ่


