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        ตามคำาสอนอิสลาม สิ่งที่มนุษย์
ต้องพึงพาอันดับแรกคือ พระเจ้า-ผู้สรร
สร้างสรรพสิ่งต่าง ๆ พร้อมเชื่อฟังและ
ปฏิบัติตามทางนำาที่มาจากพระเจ้า นั่น
คือ คัมภีร์อัลกุรอาน  ซึ่งเป็นทางนำาของ
มนุษยชาติบนโลกใบนี้  ส่วนหนึ่งจาก
ทางนำาจากอัลกุรอานคือ การช่วยเหลือ 
เอื ้ออาทร และการให้ค้ ำาประกันด้าน
ความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม
แห่งการอยู่ร่วมกัน ดังปรากฎนัยแห่งอัล
หะดีษ ความว่า

 คำาว่า “ตะกาฟุล” (تكافل
/Takaful) เป็นคำาภาษาอาหรับ หมาย
ถึงรูปแบบของการประกันท่ีถูกต้องตาม
หลักศาสนาอิสลามหรือชะรีอะฮ์  โดย
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือและ
ความร่วมมือระหว่างกัน ดังนั้น ระบบ
การประกันแบบอิสลาม (Islamic In-
surance) หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ 
หลักการของตะกาฟุล หมายถึง การค้ำา
ประกันร่วม (Joint Guarantee) ตาม
นัยแห่งอัลกุรอาน ความว่า
 “ท่านทั้งหลาย จงร่วมมือกัน
ด้วยคุณความดีและความยำาเกรง” (5 : 2)
 นอกจากน้ี ท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล) 
ยังมีคำาสอนในเรื่องของการช่วยเหลือ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกี่ยวกับความทุกข์ยาก 
ความว่า
 จากท่านอบูฮุรอยเราะฮ์จ า ก
ท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล) ได้กล่าวว่า “บุคคล
ใดที่ได้รับการปลดเปล้ืองภาระหรือ
ความทุกข์ยากในการดำารงชีวิตของผู้
ศรัทราในโลกนี้ อัลลอฮ์  (ซ.บ.)จะทรง
ปลดเปลื้องความทุกข์ของเขาในโลก
หน้า และบุคคลใดที่ช่วยบรรเทาความ
ทุกข์ยากของผู้ ท่ีต้องการความช่วย
เหลือ พระองค์ก็จะทรงบรรเทาความ
ทุกข์ยากของเขา ทั้งในโลกนี้และโลก
หน้า ” รายงานโดย มุสลิม         

 “อัลลอฮ์จะให้ความช่วย
เหลือบ่าวตราบใดที่บ่าวยังคงให้ความ
ช่วยเหลือพี่น้องของเขา” 
 ดังนั้นย่อมชี้ให้เห็นถึงโลกทัศน์
ของอิสลามที่ต้องมีการช่วยเหลือกันใน
สิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะ
เป็นการช่วยเหลือโดยหวังการตอบแทน
ในโลกหน้าจากพระเจ้า หรือการช่วย
เหลือที่หวังกำาไรในโลกนี้ตามครรลอง
ธรรมแห่งอิสลาม

คุณรู้จัก “ตะกาฟุล” ผลิตภัณฑ์การประกันแบบอิสลามอย่างไร ?
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 ท้ังน้ี อาจจะกล่าวได้ว่า “ตะกาฟุล”
เป็นอี กตั ว เลื อกห น่ึ ง ในระบบการ
ประกันแบบอิสลามทำาให้ผู้ทำาประกัน
แบบ “ตะกาฟุล” ได้รับความดีงามแก่
ชีวิตและจิตวิญญาณ เพราะสอดคล้อง
ตามหลักชะรีอะฮ์ จึงถือเป็นการสร้าง
ความสุขและความมั่นคงในชีวิตที่มี
ประสิทธิภาพ และบังเกิดประสิทธิผล
อย่างแท้จริง
 การประกันภัย “ตะกาฟุล” 
เป็นระบบการประกันที่มีการใช้ในหลาย
ประเทศ เช่น มาเลเซีย ซาอุดิอาระเบีย 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และบาห์เรน รวม
ทั้งประเทศตะวันตก เช่น สหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ เป็นต้น โดยทั่วไป หลักการ
ประกันมี 2 ระบบคือ การประกันระบบ
สากล ซึ ่งมีกระบวนการรายละเอียด
และต้นกำาเนิดมาจากประเทศตะวันตก 
แต่มิได้มีจุดเริ่มมาจากกฎหมายอิสลาม 
และอีกระบบหนึ่งเป็นการประกันระบบ
อิสลาม เป็นการประกันแบบชะรีอะฮ์ 
ซึ่งอยู ่ในกรอบของอิสลาม ถึงแม้ราย
ละเอียดบางเรื่องยังไม่ครอบคลุมหลัก
การอิสลามท้ังหมด แต่ถือเป็นส่ิงท่ี “ฮาลาล” 
และมุสลิมยอมรับได้

         ก า ร ศึ ก ษ า เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ประสิทธิภาพของ“ตะกาฟุล”งาน
วิจัยเรื่อง“การเปรียบเทียบความมี
ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมประกัน
ภ ัยระหว ่ างประก ันภ ัยท ั ่ ว ไปก ับ
“ตะกาฟุล” ของ ผศ.ดร.มนชยา อุรุยศ 
ได้ทำ าการศึ กษา เกี ่ ย วกับลั กษณะ 
ความสำาคัญและแนวโน้มของตลาด
ตะกาฟุลในโลกและวิเคราะห์ถึงความ
มีประสิทธิภาพของบริษัทตะกาฟุล
เปรี ยบ เ ทียบกับบ ริษัทประกันภั ย
ทั่วไปโดยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพนี้ 
ทำาการวิเคราะห์ในด้านของต้นทุนและ
กำาไรของกลุ่มบริษัทประกันชีวิตและ
ประกันวินาศภัย ผ่านการประมาณการค่า
ประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการทางเศรษฐ
มิติ Stochastic Frontier Approach 
(SFA) และวิธีการทางคณิตศาสตร์ Data 
Envelopment Analysis (DEA) โดย
ใช้ข้อมูลงบการเงินของบริษัทประกัน
ภัยท่ีดำาเนินการอยู่ในปัจจุบันจากบริษัท 
A.M. Best รวมทั้งสิ้น 8 ประเทศ
 ผลการศ ึกษาพบว ่าบร ิษ ัท
ตะกาฟุลมีประสิทธิภาพในด้านต้นทุน
สูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งสะท้อนว่าบริษัท

ที ่ดำาเนินงานภายใต้รูปแบบตะกาฟุล
มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ ในด้ า นต้ น ทุน ท่ี ดี
กว่ าบริษัทที่ ดำ า เนินงานภายใต้ รูป
แบบประ กันภั ยทั่ ว ไ ปนอกจ ากนี้
ประสิทธิภาพในด้านของกำาไรพบว่า
ประสิทธิภาพในด้านกำาไรของประกัน
วินาศภัยท่ัวไปและตะกาฟุลมีค่าสูงที่สุด 
หากทำาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ในภาพรวมก็จะเห็นได้ว่า ประสิทธิภาพ 
ทั้งในด้านต้นทุนและด้านกำาไร เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
 จากสารัตถะดังกล่าว จะเห็น
ว่า ตะกาฟุล หรือผลิตภัณฑ์การประกัน
แบบอิสลามนั ้น เป็นวิธีการแห่งการ
สร้างความมั่นคงและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินอีกตัวเลือกหนึ่ง
สำาหรับมุสลิม ซึ ่งไม่ทำาให้เสียหลัก
การศรัทธาและสร้างรอยมลทินให้กับ
ชีวิตแต่อย่างใด  ตรงกันข้ามกลับจะ
นำาไปสู่ความจำาเริญและสร้างคุณค่า
แห่งชีวิตและจิตวิญญาณอีกมิติหนึ่ง
ด้วย ดังน้ันจึงเป็น“ปรัศนีย์” ท่ีชวนคิดได้
ว่า “คุณรู้จักตะกาฟุล-ผลิตภัณฑ์การ
ประกันแบบอิสลามอย่างไร ?” ทั้งนี้ 
อาจจะได้คำาตอบสู่การเติมเต็มชีวิต เพื่อ
สร้างความม่ันคงและความจำาเริญให้กับ
ตนเองและครอบครัวด้วย “ตะกาฟุล” 
ได้หรือยัง?

คุณรู้จัก “ตะกาฟุล” ผลิตภัณฑ์การประกันแบบอิสลามอย่างไร ?
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ผู้รู้คนหนึ่งเล่าว่า
 มีชายคนหนึ่ งมีหนี้ สินและ
วันหน่ึงเจ้าหนี้ได้มาทวงหน้ี เขาเคาะ
ประตูบ้าน ลูกคนหนึ่งของเจ้าของบ้าน
ไปเปิดประตู เจ้าหนี้ถลันเข้าไปในบ้าน
โดยไม่ได้สลามทักทาย และไม่ให้เกียรติ
แก่เจ้าของบ้าน เขาตรงเข้าไปจับไหล่
เจ้าของบ้านไว้แน่น เขย่า แล้วพูดขึ้นว่า
จงกลัวอัลเลาะฮ์บ้างและใช้หนี้ให้ฉัน
เสียที  ฉันคอยด้วยความอดทนมานาน
เกินความจำาเป็นแล้วและบัดนี้ความ
อดทนของฉันก็หมดแล้วด้วย  จะให้ฉัน
ทำาอย่างไรกับท่าน ?
 ลูกชายคนหนึ่งของเขาได้เข้า
มาพร้อมใบหน้าที่นองนำ้าตา ขณะที่เขา
เห็นพ่อตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้เขา
ถามเจ้าหนี้ว่า พ่อของฉันเป็นหน้ีท่าน
อยู่เท่าไหร่?  เขาตอบว่า 90,000 ริยาล
ลูกชายได้กล่าวว่า ปล่อยพ่อฉันเถิด..
ใจเย็นๆไว้ก่อนท่านจะได้เงินคืนอย่าง
แน่นอน
 ชายหนุ ่มตรงไปในห้องนอน  

แล้วตรงไปท่ีตู้เส้ือผ้าท่ีเขาได้พยายาม
เก็บสะสมเงินจากเงินเดือนของเขาไว้ได้
จำานวน 27,000 ริยาล เพื่อไว้สำาหรับวัน
แต่งงานที่เขารอคอย
 แต่เขาตัดสินใจแล้วที่จะนำาเงิน
ก้อนนี้มาปลดเปลื้องหนี้สินของพ่อ เขา
ออกไปพบกับเจ้าหนี้และกล่าวแก่เขาว่า 
นี่คือเงินจำานวน 27,000 ริยาล ที่ฉันขอ
ชำาระหนี้แทนให้แก่พ่อของฉันเป็นงวด

แรกและฉันจะรีบชำาระหนี้จำานวนที่
เหลือทั้งหมดให้แก่ท่านโดยเร็ว ทันทีที่
ฉันมีเงิน อินชาอัลลอฮ์
 พ่อร้องไห้และขอร้องชายคน
นั้นให้คืนเงินแก่ลูกชายเพราะเขามี
ความต้องการใช้เงินจำานวนนั้น  และ
เขาไม่ใช่เป็นผู้ก่อหนี้ แต่ชายหนุ่มก็ยืน
กรานให้เจ้าหนี้รับเงินจำานวนนั้นไป
 ชายหนุ ่มเดินไปส่งเจ ้าหนี้ที่
ประตูบ้านและขอร้องเขาไม่ให้มาทวง
หนี้จากพ่อของเขาอีก แต่ให้เขามาทวง
หนี้ที่เหลือจากเขาได้โดยตรง
 หลังจากนั้นชายหนุ่มได้เดินมา
หาพ่อ จูบที่หน้าผากของพ่อ แล้วกล่าว
ว ่าพระคุณของพ ่อยิ่ งใหญ ่กว ่าเงิน
จำานวนนั้นมากมายนัก ทุกสิ่งจะได้รับ
การทดแทนเมื่ออัลลอฮ์ให้เรามีสุขภาพ
ที่ดีและมีอายุยืนอยู่ต่อไป    ฉันรับไม่
ได้กับสถานการณ์เช่นที่เกิดขึ้นนี้ฉันไม่
ต้องการเห็นนำ้าตาสักหยดเดียว ที่ไหล
ลงมาอาบแก้มของพ่อ
 พ่อสวมกอดลูกไว้แน่น ร้องไห้ 

อรุณ บุญชม

พระคุณพ่อ
เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ไม่ประสงค์เปิดเผย
ชื่อของผู้เกี่ยวข้อง
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จูบลูกแล้วกล่าวขึ้นว่า ลูกรัก ขออัลลอฮ์
ทรงพอพระทัย ลูกรั กของพ ่อและ
พระองค์จะชี้นำาให้ลูกให้ได้พบกับความ
สำาเร็จตามที่ลูกต้องการ
 ในวันต ่อมาขณะที่ เด็กหนุ ่ม
กำาลังง่วนอยู่กับการทำางานในหน้าที่  ได้
มีเพื่อนคนหนึ่งของเขาท่ีไม่ได้พบปะกัน
เป็นเวลานานแล้วมาเยี่ยมเขาภายหลัง
จากสลามทักทายกันและไต่ถามทุกข์สุข
กันแล้ว เพื่อนของเขาได้พูดขึ้นมาว่า
 เพื่อนรักเมื่อวานนี้ฉันได้พบกับ
นักธุรกิจใหญ่คนหนึ่ง  และเขาได้ขอร้อง
ฉันให้ช่วยหาคนหนุ่มไฟแรง ซื่อสัตย์ มี
นิสัยดี และมีความสามารถบริหารงาน
ได้ เพื่อไปร่วมงานกับเขาและฉันไม่เห็น
ใครที่ ฉั น รู ้ จั ก มี คุณสมบั ติ เ ช ่ นนั้ น
นอกจากเพื่อนเท่านั้นเพื่อนจะเห็นเป็น
อย่างไรหากเราจะไปพบกับเขาด้วยกัน
เย็นนี้
 ใบหน้าของชายหนุ ่มแช่มชื่น
ขึ้นมาทันทีด้วยข่าวดีนี้ เขากล่าวว่านี่คือ
คำาวิงวอนของพ่อฉัน อัลเลาะห์ได้ตอบ
สนองคำาวงิวอนแล้ว ขอขอบคณุอลัลอฮ์
เป็นอย่างยิ่ง

 เย็นวันนั้นตัวเขาและเพื่อนได้
ไปพบกับนักธุรกิจตามเวลาที่นัดหมาย
ไว้ เมื่อนักธุรกิจเห็นหน่วยก้านของเขา
แล้ว จึงได้บอกแก่เขาว่า พรุ่งนี้ให้เขาไป
ยื่นใบลาออกจากงาน และไปทำางานกับ
เขา โดยจะได้รบัเงนิเดอืน 15,000 รยิาล 
และจะได้รับส่วนแบ่งจากผลกำาไรอีก 
10 เปอร์เซ็นต์ โบนัสสองเดือน ค ่ า ท่ี
พั ก แ ล ะ ร ถ ย น ต ์ ป ร ะ จำ า ตำาแหน่ง 
และจะมอบเงินเดือนให้หกเดือนเพื่อ
นำาไปปรับปรุงสถานะของเขา
 ทันที ท่ี เขาได ้ยินข ้อเสนอนี้
นำ้ า ต า เ ข า ไหลออกมาด ้ ว ยค ว าม
ปลาบปล้ืมและพูดออกมาว่า คุณพ่อ
ครับ จงรับข่าวดีเถิด นักธุรกิจคนนั้นได้
ถามเขาว่าร้องไห้ทำาไม  เขาได้เล่าเรือ่งราว
ที่ เกิ ดขึ้ น เมื่ อสองวัน ท่ีแล ้ ว ให ้ฟ ั ง 
นักธุรกิจคนนั้นจึงได้สั่งให้ใช้หนี้แทน
บิดาของเขาทั้งหมด
 ในปีแรกท่ีเขาได้เข้าไปบริหาร
งานให้แก่บริษัทของนักธุรกิจคนนั้น 
ปรากฏว่าบริษัทมีผลกำาไรไม่ตำ่ากว่าคร่ึง
ล้านริยาล

         แง่คิด 
 การแทนคุณบิดามารดาถือ
เป็นการภักดีที่ยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮ์ และ
เป็นการทำาตนให้ได้ใกล้ชิดกับพระองค์
การแทนคุณบิดามารดาจะทำาให้ได้รับ
ความเมตตาและโปรดปรานจาก
อัลลอฮ์ และเป็นการปัดเป่าภัยพิบัติให้
พ้นไปอัลลอฮ์ ตาอาลาได้ให้ความยิ่ง
ใหญ่กับเรื่องการแทนคุณบิดามารดา 
โดยนำาการแทนคุณบิดามารดามารวมไว้
กบัการให้เอกภาพแก่พระองค์ (เตาฮีด) 
ดังพระองค์ได้ตรัสไว้มีความว่า
 “และองค์อภิบาลของท่านได้
กำาชับว่าพวกท่านอย่าสักการะส่ิงใด
นอกจากพระองค์เท ่านั้น และจง
ทดแทนคุณบิดามารดาของท่าน เป็น
ไปได้ที่ในวัยชราจะมีคนใดคนหนึ่ง
หรือท้ังสองคนจากบิดามารดาของ
ท่านมาอยู่ร่วมกับท่าน ดังนั้นท่านอย่า
ใช้วาจาที่แสดงความไม่พอใจต่อบิดา
มารดา อย่าขู ่ตะคอกบิดามารดา  
แต่ท่านจงพูดกับบิดามารดาด้วยคำา
พูดที่สุภาพ ให้เกียรติยกย่องและจง
ปฏิบั ติ ต ่ อบิดามารดาด ้ วยความ
นอบน ้อมที่ เกิดจากความเมตตา
สงสารและจงวิงวอนว่า ข้าแด่องค์
อภิบาลของข้าพเจ้าได้โปรดให้ความ
เมตตาแก่บิดามารดาดุจดังที่เขาทั้ง
สองได้เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาในยามเยา
วัย” 

(อัลอิสรออ์ 23-24)
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 สวัสดีครับ ช่วงนี้เป็นช่วงหน้า
ฝนของประเทศไทย อากาศร้อนสลับกับ
มีฝนตกบ้าง ซึ่งอาจทำาให้เราเป็นหวัดไม่
สบายได้ขอให้เราดูแลรักษาสุขภาพของ
ตัวเองกันนะครับ ทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ ออกกำาลังกายวันละอย่าง
น้อย 30 นาที 3-4 วันใน 1 อาทิตย์ นอน
หลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่าลืมนะครับ
คนที่มีสุขภาพแข็งแรง แต่ขาดการพัก
ผ่อนที่พอเหมาะ ก็อาจเป็นอันตรายต่อ
ตัวเองได้ ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงแต่อายุ
เริ่มมากแล้ว ใครที่ยังไม่เคยตรวจ
สุขภาพเลยก็น่าจะไปตรวจสุขภาพท่ีโรง
พยาบาลบ้างนะครับ โปรแกรมตรวจก็
จะมี แล ้ วแต ่ ช ่ ว งอายุนะครับ เช ่น             
30 – 40 ปี , 40 – 50 ปี และ 60 ปี จะ
ต้องตรวจอะไรบ้าง เช่น ตรวจเบาหวาน 
หัวใจ, เอ๊กซเรย์ปอด ฯลฯ เพราะบาง
คนอาจจะเข้าใจว่าตัวเองแข็งแรงแต่
ไม่เคยตรวจร่างกายเลย พอไปตรวจ
ร่างกายอาจจะพบโรคท่ีแฝงอยู่ก็ได้นะ
ครับ เช่น โรคยอดฮิต 3 อันดับแรก 
ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง, เบาหวาน
และไขมันในเลือดผิดปกติ ก่อนไปโรง
พยาบาลก็อย่าลืมงดนำ้าและอาหารก่อน
ตรวจ 6 ชั่วโมง นะครับ
 สำาหรับเนื้อหาของห้องแพทย์
ฉบับนี้ผมเลือก เร่ืองไตวายเรื้อรัง ให้
เป็นความรู้สำาหรับผู้อ่านนะครับ เพราะ

ว่าคนเราอาจอายุมากขึ้น อยู่ในสภาพ
แวดล้อมต่างๆนี้เป็นความเส่ียงต่อภาวะ
ไตวายเร้ือรังกันมากข้ึน ทำาให้เราได้
เรียนรู ้และเข ้าใจถึงสาเหตุและการ
ดำาเนินโรค เพื่อที่จะได้ป้องกันการเกิด
ไตวาย เพราะถ้าเราไม่ได้ป้องกันและ
เกิดเป็นโรคไตวายขึ้นมาก็จะเป็นภาระ
ยุ่งยากกับตัวเองและคนรอบข้างมากๆ
เลย เพราะเป็นโรคท่ีต้องใช้เงินเยอะ
และต้องเสียเวลากับการฟอกไต อาทิตย์
ละ 2-3 วัน ขอให้เราได้ดูแลสุขภาพของ
ตัวเองให้มากๆนะครับ เราต้องดูแลตัว
เองก่อนที่จะให้ใครมาดูแลนะครับ
 โรคไตเรื้อรังเป็นโรคที่ถ้าปล่อย
ท้ิงไว้โดยไม่ได้รับการรักษาจะเข้าสู่ไต
วายเรื้อรังระยะสุดท้าย ซ่ึงนอกจากผู้
ป่วยจะเสียค่าใช้จ่ายสูงในการรักษาด้วย
การบำาบัดทดแทนไตแล้วยังมีโอกาสเสีย
ชีวิตก่อนวัยอันควร
ไตคืออะไร ?
 ไตเป็นอวัยวะท่ีมีรูปร่างคล้าย
ถั่วแดงขนาดเท่ากำาปั้นอยู่บริเวณบั้นเอว
ทั้ง 2 ข้าง
ไตทำาหน้าที่อะไร ?
 ไตทำาหน้าที่ขับนำ้าและของเสีย
จากเลือดออกนอกร่างกาย ควบคุม
ปริมาณนำ้าและเกลือแร่ ควบคุมการ
ทำางานของฮอร์โมนในร่างกายที่ควบคุม
ความดันโลหิต การสร้างเม็ดเลือดแดง 

โรคไตเรื ้อรัง

นายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี

และ การดูดซึมแคลเซียม
โรคไตเรื้อรังคืออะไร ?
 โรคไตเรื้อรังเป็นภาวะที่เนื้อไต
ถูกทำาลายอย่างถาวร ทำาให้ไตค่อยฝ่อ
เล็กลง แม้อาการจะสงบแต่ไตจะค่อยๆ 
เสื่อม และเข ้าสู ่ ไตวายเรื้อรังระยะ
สุดท ้ายในที่สุด ซ่ึงไตวายชั่ วคราว 
สามารถฟื้นกลับมาทำาหน้าที่ได้อีก หาย
เป ็นปกติได ้ซึ่ งแตกต ่างจากไตวาย
เฉียบพลัน

1. อันดับหนึ่ง โรคเบาหวาน
2. อันดับสอง ความดันโลหิตสูง
3. สาเหตุอื่นๆ ได้แก่
 - โรคนิ่วในไต
 - โรคไตอักเสบเรื้อรังจากการ
ติดเชื้อ
 - โรคเก๊าท์
 - โรคไตจากการกินยาแก้ปวด
ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ
 -โรคถุงนำ้าไตที่ถ ่ายทอดทาง
กรรมพันธุ์
 - โรคหลอดเลือดฝอยไตอักเสบ 
เช่น โรค เอส-แอล-อี
 ผู้ที่มีภาวะหรือโรคดังกล่าว จะ
มีโอกาสเกิดโรคไตเรื้อรังในอนาคต
ถ้าไม่ได้การรักษาที่ถูกต้อง

 โรคไตเรื้อรังเกิดจากอะไร



 โรคไตเรื้อรังเกิดจากอะไร
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ใครมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต ?
 1. ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง
 2. ผู้ที่มีโรคเบาหวาน
 3. ผู้ที่โรคไตอักเสบชนิดต่างๆ 
และ / หรือ โรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ
จากการติดเชื้อ
 4. ผู้ใช้ยาแก้ปวดกระดูก ยาแก้
ยอก ยาชุด ยาหม้อ ติดต่อกันเป็นเวลา
นาน
 5. ผู้ที่มีโรคเก๊าท์
 6. ผู ้ที่ มีโรคหัวใจ และ โรค
หลอดเลือด
 7. ผู ้ที่มีสมาชิกในครอบครัว
เป็นโรคไต
 8. ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
 
อาการแสดงเมื่อเป็นโรคไต
 1. บวม
 2. ปัสสาวะผิดปกติ เช่น ขุ่น 
เป็นฟอง เป็นเลือด สีชาแก่ นำ้าล้างเนื้อ 
แสบขัด
 3. การถ่ายปริมาณน้อย
 4. ความดันโลหิตสูง
 5. ซีด อ่อนเพลีย
โรคไตวายเรื้อรังรักษาให้หายได้ไหม ?
 เมื่อไตเสื่อมหน้าที่อย่างเรื้อรัง 
การทำางานของไตจะเสื่อมลงเรื่อยๆ จน
กระทั่งไตฝ่อ ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หาย
เป็นปกติได้แต่เราสามารถชะลอการ
เสื่ อมของไตได ้ โดยการลดอาการ
ประเภทโปรตีนและควบคุมความดัน
โลหิต ให้อยู่ในภาวะปกติ

ปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อรู ้ว่าเป็นโรคไต
เรื้อรัง ?
 สาเหตุของโรคไตเรื้อรังหลาย
อย่าง สามารถป้องกนัถ้าได้รบัการรักษาแต่
เนิ่นๆ เช่น การควบคุม เบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูงให ้ดี แต่เป ็นที่น ่า
เสียใจว่า ผู้ป่วยโรคไตบางคนละเลยการ
รักษา จนทำาให้ไตวายอย่างรวดเร็วจน
เสียชีวิต 
 ดังนั้นผู ้ป่วยที่รู ้ว ่าเป็นโรคไต
เรื้อรังจากสาเหตุใดๆก็ตาม ควรปฏิบัติ
ตัวดังนี้
 1. พบแพทย์สมำ่าเสมอ
 2. ควบคุมความดันโลหิตน้อย
กว่า 130 / 80 และระดับนำ้าตาลสะสม
น้อยกว่า 7%
 3. ควบคุมการทานอาหารรส
เค็ม และจำากัดอาหารจำาพวกโปรตีน
 4. หลีกเล่ียงการใช้ยาแก้ปวด 
ยาหม้อ และยาชุด โดยไม่ปรึกษาแพทย์
 5. เลิกสูบบุหรี่ งดดื่มสุรา
 6. ออกกำาลังกายสมำ่าเสมอ

 ป้องกันอย่างไรไม่ให้เป็นโรคไต ?

ที่มา : สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

 1. ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพ
เป็นประจำาอย่างน้อยปีละครั้งรวมถึง
การตรวจปัสสาวะ และตรวจเลือด
 2. หลีกเลี่ยงการทานอาหารรส
เค็ม
 3. หลีกเลี่ยงการใช้ยา และสาร
พิษต่างๆติดต่อกันเป็นเวลานานไตจะ
เสื่อมสมรรถภาพจนไตวายได้ เช่น 
 - ยาลดไข้หรือยาแก้ปวดข้อ 
ปวดกระดูก ยาแก้ยอก ยาชุด ยาหม้อ
 -  ยาปฎิชีวนะ เช่น เจนตามัย
ซิน คานามัยซิน
 -  เฮโรอีน ยากันชัก
 4. หลีกเล่ียงการกล้ันปัสสาวะ
นานๆหรือการสวนปัสสาวะเพราะทำาให้
เชื้อโรคเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะ และเกิด
การอักเสบได้
 5. หลีกเลี่ยงการสูบบุรี่
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@ นายศักดิ์ชัย บุญมา
จากนักเรียนริมคลองสู่...รองผู้ว่าฯกทม.

 เช้าวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 
สื่อมวลชนได้เสนอข่าวพลตำารวจเอก
อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพ
มหานคร มีคำาสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครคนใหม่ ชื่อว่านาย
ศักดิ์ชัย บุญมา โดยให้ดำารงตำาแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เป็นต้น
ไป ด ้ วยความเห็นชอบของนายก
รัฐมนตรี
 นานาสาระ วารสารมุสลิม 
กทม.ฉบับนี้ จึงขอนำาเกร็ดชีวิตของนาย
ศักดิ์ชัย บุญมา หรือ “อับบาส” มาบอก
เล่าให้ทุกคนได้รู้จักพอสังเขป

• พื้นฐานชีวิตของคนชื่อ “ศักดิ์ชัย”                                                   
 ศักดิ์ชัย บุญมา เกิดที่เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร ทางบ้านมีอาชีพทำา

สวนส้ม เรียนจบชั้นประถมศึกษาตอน
ต้น(ป.4) จากโรงเรียนสามัคคีบารุง เขต
ทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร และได้ไป
ศึกษาต่อช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 
(ป.5) เป็นโรงเรียนปอเนาะ(โรงเรียน
อิสลามฉะเชิงเทราบึงสิงห์ ปัจจุบันคือ
โรงเรียนหมอนทองวิทยา) ตั้งอยู่คลอง
สิบแปด อ.บางนำ้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 
จากท่ีอยู ่บ้านเป็นชาวสวน เมื่อย้าย
โรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนปอเนาะ ทำาให้ 
“ศักดิ์ชัย”ต้องช่วยเหลือตนเองทั้งซักผ้า 
รีดผ้า พร้อมกับการได้เรียนรู้เรื่องการ
ทำ านาตามวิถีชี วิ ตของคนริมคลอง 
อ.บางนำ้าเปรี้ยว
 ห ลั ง จ บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น
ต้น“ศักดิ์ชัย”ไปเข้าเรียนต่อกระทั่งจบ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) ที่

คนดีศรี กทม.

กรณิศ บัวจันทร์



@ นายศักดิ์ชัย บุญมา
จากนักเรียนริมคลองสู่...รองผู้ว่าฯกทม.
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โ ร ง เ รี ย น อิ ส ล า ม วิ ท ย า ลั ย แ ห ่ ง 
ประเทศไทย เขตทุ่งครุ จากน้ันได้เข้า
ศึกษาต ่ อและจบการ ศึกษาที่ คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
 • การเข้าสู่ชีวิตในงานราชการ       
 “ศักดิ์ชัย”เริ่มประกอบอาชีพ
หลังจากจบการศึกษาตามวิชาชีพท่ีเรียน
มาด้วยการเป็นทนายความ ซึ่งท่ีตั้งของ
สำานักงานทนายความอยู ่ใกล้กับศาลา
ว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ดัง
นั้น เมื่อกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัคร
สอบบุคคลเข้ารับราชการ จึงได้ไปสมัคร
สอบในตำาแหน่งนิติกร และสอบได้ลำาดับ
ที่ 12 ซึ่ง “ศักดิ์ชัย” คิดว่าคงไม่ได้เรียก
บรรจุเป ็นข้าราชการ แต่ด ้วยความ
ประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่กำาหนดมา
แล้วว่า “ศักดิ์ชัย”จะต้องเป็นข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร ก็ได้
ประสานให้ไปรายงานตัวเข้ารับราชการ
เ ป ็ น ค น สุ ด ท ้ า ย ข อ ง บั ญ ชี ส อ บ                    
“ศักดิ์ชัย”เริ่มรับราชการในตาแหน่ง
นิติกร ระดับ 3 ที่กองกฎหมายและคดี 
สำานักปลัดกรุงเทพมหานคร และได้รับ 
แต่งตั้งให ้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าฝ ่าย 
เป็นเวลา 9 ปี ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้

อำ านวยการกอง จัดกรรม สิทธิ์ ท่ี ดิ น
(อำานวยการต้น) สำานักการโยธา เป็น
เวลา 8 ปี ด้วยความที่เป็นคนไม่ได้มี
ความทะเยอทะยานในการทำางานแต่
อย่างใด แต่มีความตั้งใจในการทำางานมา
โดยตลอด และด้วยความประสงค์ของ
พระผู้เป็นเจ้า ในปี พ.ศ.2559 ผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครเห็นว่า “ศักดิ์ชัย” ดำารง
ตำาแหน่งทางบริหารมาหลายปีแล้วและมี
ผลงานในการทำางาน จึงแต่งต้ังให้เป็น
รองผู้อำานวยการสำานักผังเมือง(บริหาร
ต้น)โดยที่ไม่ต้องผ่านการดำารงตำาแหน่ง
อำานวยการสูง (ตำาแหน่งผู้อำานวยการ
สำานักงานหรือ ผู้อำานวยการเขต) เป็น
รองผู ้ อำ านวยการสำ านั กผั ง เมื อง ได ้
ประมาณ 3 เดือน ก็ได้รับคำาสั่งเลื่อนให้
เป็นผู้อำานวยการสำานักผังเมือง แล้วต่อ
มา ก็ได้รับคำาส่ังใหย้ายไปเป็นผู้อำานวย
การสำานักการโยธา                 
• ความมุ่งหวังในงานราชการ           
 “ศักดิ์ชัย”มีความตั้งใจและมุ่ง
หวังที่จะเป็นผู้อำานวยการ เขต มาก แต่ก็
ไม่มีโอกาสได้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ
เขตตามความมุ่งหวังแต่อย่างใด แม้จะมี
ความรู้สึกผิดหวังแต่ก็ไม่เคยมีความรู้สึก
หมดหวัง การที่ได้ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้
อำานวยการสำานักการโยธา ขณะที่จบการ
ศึกษามาทางด้านนิติศาสตร์ มีความรู้
ด้านกฎหมาย ไม่มีความรู้เรื่องก่อสร้าง 
แต่เมื่อผู ้บริหารแต่งตั้งให้เป็นผู้อำานวย
การสำานักการโยธา ซ่ึงท่านคงเห็นว่า
บริหารงานได้  จึงต้องต้ังใจทำางานและ
ทำาให้ดีที่สุดดังคำาสอนของศาสนาอิสลาม
ที่ว ่า “ทุกคนมีหน ้าที่  ซึ่ งหน ้าที่นี้ก็ 
คือหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติ
ของศาสนา ตามที่พระผู ้เป็นเจ้าทรง
สัง่ใช้ และกม็หีน้าทีต่่อเพือ่นมนษุย์ด้วย”

• ทำาอย่างไรจงึได้มาเป็นรองผู้ว่าราชการ                                       
 “ศักดิ์ชัย” กล่าวว่า เราทุกคน
ไม ่รู ้หรอกว ่าว ่าอนาคตเราจะเป ็น
อย่างไร พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้กำาหนดมา
แล้วทั้งสิ้น ผู ้ที่มีหน้าที่บริหารต้อง
มี วิสัยทัศน ์ที่ ดี ในการบริ ห าร ง าน 
ตนเองดำารงตำาแหน ่งผู ้อำานวยการ
สำานักการโยธา ได้ไม่กี่เดือน ท่านผู้
ว่าฯ (พลตำารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง) 
ก็แต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งเป็นรองผู้ว่า
ราชการกรุงเทมหานคร (ข้าราชการ
การเมือง)เหตุท่ีตนเองยอมรับที่จะเป็น
รองผู้ว่าฯแม้ว่าจะเหลืออีก 1 ปี ที่จะ
เกษี ยณอายุ ร าชการ (ข ้ า ราชการ
ประจำา)และการดำารงตำาแหน่งรองผู ้
ว่าฯ ก็ไม่มีความแน่นอนว่าจะเป็นไปได้
นานเท่าใด แต่ตนเองมีความคิดว่าการ
ท่ีได้เป็นรองผู ้ว ่าฯ ตนเองไม่ได้ได้
คนเดียว แต่จะส่งผลไปถึงครอบครัว 
ญาติพี่น ้องข้าราชการ-ลูกจ้างมุสลิม
ในสังกัด กทม.ทุกคน จะได้รับเกียรติ
ไปด้วย ตนเองต้ังใจว่า ตลอดเวลาที่
อยู่ในตำาแหน่งรองผู้ว่าฯ จะตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อสร้างความสง่างาม
ในฐานะที่เป็นมุสลิม
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 ประวัติการศึกษา
 สถาบัน   ปีที่สำาเร็จการศึกษา คุณวุฒิและวิชาเอก
 โรงเรียนเกษมพิทยา  2516  ประถมศึกษาปีที่ 7
 โรงเรียนปทุมคงคา   2521  มัธยมศึกษาปีที่ 5
 UNIVERSITY OF CHITTAGONG  2529  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
 (ประเทศบังคลาเทศ)
 แพทยสภา   2536  วุฒิบัตรศัลศาสตร์ทั่วไป
 แพทยสภา   2545  อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว
 ประวัติการรับราชการ
 เริ่มรับราชการ วันที่  25 กันยายน 2532  ในตำาแหน่ง นายแพทย์ 4 สังกัด กลุ่มเทคนิคบริการทางการแพทย์ 
(สาขาศัลยกรรม) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
 ปี พ.ศ. 2539 หัวหน้างาน กลุ่มงานอุบัติเหตุและนิติเวชวิทยา
   โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำานักการแพทย์กรุงเทพมหานคร
 ปี พ.ศ. 2550 หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
   สำานักการแพทย์กรุงเทพมหานคร
 ปี พ.ศ. 2554 นายแพทย์ชำานาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) 
   และรองผู้อำานวยการ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศม์ิ สำานักการแพทย์กรุงเทพมหานคร
 15 ส.ค. 62 – ปัจจุบัน ผู้อำานวยการ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำานักการแพทย์กรุงเทพมหานคร

  ประวัติการฝึกอบรม และดูงาน
    ปี พ.ศ. 2547     หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่น 34 สถาบัน สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
 ปี พ.ศ. 2551     การบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 37 สถาบันโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 ปี พ.ศ. 2558     ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูง 
    รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า

 ประสบการณ์ในการปฎิบัติงาน
 ปี พ.ศ. 2543 - 2546 นายกสมาคมแพทย์มุสลิม
 ปี พ.ศ. 2550 – 2558 อุปนายกสมาคมแพทย์มุสลิม (รอบใหม่)
 ปี พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิวงษ์อารีอนุสรณ์ (เพื่อการ
    ศาสนาและสาธารณกุศล) 

 “นายแพทย์ชาติชาย 
วงษ ์อาร ี  (ไฟซ ้อล) เป ็นชาว
กรุงเทพโดยกำาหนิด เกิดที่ชุมชน
บ้านสามอิน เขตพระโขนง เป็น
บ ุตรคนท ี ่สองของอ ัลม ัรฮ ูม
ฮัจยปีระเสริฐ (อีซา) และฮัจยะห์
ลัดดา (เซาดะห์) วงษ์อารี มีพี่
น้องชายหญิงรวม 7 คน ในวัย
เด็กพ่อแม่อยากให้เรียนแพทย์ 
เพราะเห็นว่าลูกคนนี้เป็นคนสุขุม
ใจเย็น อ่อนน้อม ถ่อมตน”
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 ปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน นายกสมาคมแพทย์มุสลิม (รอบใหม่)
 ปี พ.ศ. 2560 – 2566 กรรมการอิสลามประจำากรุงเทพมหานคร
อุดมคติในการทำางาน  พึงรักษาความดี ดั่งเกลือรักษาความเค็ม
คติประจำาตัว  ตนนั้นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตน

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
พ.ศ.2536 - แพทย์หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ออกหน่วยแพทย์พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
      และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ผ่าตัดผู้ป่วยต่อมไทรอยด์โต ที่ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ 
พ.ศ.2550 - รางวัลชมเชยแพทย์ดีเด่น โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
พ.ศ.2552 - เป็นตัวแทนแพทย์กรุงเทพมหานคร ดูแลผู้ประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาราเบีย 
พ.ศ.2554 - รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขา การแพททย์ โรงเรียนเกษมพิทยา ในงานเกียรติภูมิ 50 ปี เกษมพิทยา  วันท่ี 19   มีนาคม 2554
พ.ศ.2555 - รางวัล “คนดีศรีเวชการุณย์รัศมิ์” กลุ่มสายการแพทย์ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
พ.ศ.2559 - หัวหน้าคลินิกศัลยกรรม หน่วยแพทย์ เคลื่อนที่พระราชทานเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จ 
     พระนางเจา้พระบรมราชนินีาถ จัดโดยนกัศกึษาประกาศนยีบตัรธรรมาภบิาลทางการแพทยส์ำาหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู     
       รุ่นที่ 4 (ปธพ.4) สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2559 (มีผู้มาใช้บริการในคลินิกต่างๆ มากกว่า 8,400 คน)
     - ออกหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีสมาคมแพทย์มุสลิม บริการตรวจรักษาฟรีแก่ประชาชนผู้ป่วยยากไร้ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2530 ถึงปัจจุบัน
     - ออกหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีสมาคมแพทย์มุสลิม บริการขริบอนามัยแก่เยาวชนมุสลิมผู้ยากไร้ต้ังแต่ปี พ.ศ.2533 ถึง ปัจจุบัน
    - เป็นประธานฝ่ายบริการทางการแพทย์งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยหลายสมัย
    - มีส่วนผลักดันให้โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศม์ิ สำานักการแพทย์กรุงเทพมหานครได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล            
      (HOSPITAL ACCREDITATION) และ REACCREDITATION
    - บุคคลตนแบบด้านคุณธรรม โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
พ.ศ.2560 - ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญดีเด่น โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
    - รางวัล Popular Vote สาขาการแพทย์ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
พ.ศ.2561 - บุคลากรในดวงใจ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
    - รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาน ชั้นที่ 1 ประถมภรณ์มงกุฎ (สาย1)
พ.ศ.2562 - ข้าราชการกรุงเทพมหานครสายสามัญ ระดับหน่วยงาน (สำานักการแพทย์) กรุงเทพมหานครประจำาปี2561
    - รางวัลเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่น สาขาแพทย์จากสมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิมแห่งประเทศไทย

 จากวันวานถึงวันนี้
  เมื่อสำาเร็จการศึกษาคณะแพทย์จากประเทศบังคลาเทศใหม่ๆ ตั้งใจว่าจะอุทิศตนเป็นแพทย์ที่ดี
และจะไปทำางานในถิ่นทุรกันดาร เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจน แต่ในสถานการณ์จริง ไม่สามารถ
ทำาอย่างที่ตั้งใจได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์เปลี่ยนไป โดยเฉพาะเรามีพ่อแม่ ปู่ย่าตา
ยายอยู่ที่กรุงเทพ การศึกษาต่อยอดของแพทย์ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่กรุงเทพฯ และเมื่อได้แต่งงานมีครอบครัว
มีลูกแล้ว ความคิดจึงเปลี่ยนไป แม้ว่าจะไม่ได้เป็นแพทย์ในถิ่นทุรกันดาร แต่เราก็สามารถช่วยเหลือคน
ได้อย่างมากมายในที ่ที ่คุณอยู ่ โดยเฉพาะการได้ทำางานที ่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์และ

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ รวมทั้งได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้กับสมาคมแพทย์
มุสลิม ทั้งหน่วยตรวจรักษา และหน่วยผ่าตัดทำาสุหนัตมามากกว่า 30 ปี ได้รับเกียรติแต่งตั้ง
ให้เป็นนายกสมาคมแพทย์มุสลิม 2 ครั้ง  เป็นประธานมูลนิธิวงษ์อารีอนุสรณ์ ตั้งแต่ปี 
2548 ถึงปัจจุบัน และได้รับการคัดเลือดให้เป็นกรรมการอิสลามประจำากรุงเทพมหานคร 
ตั้งแต่ปี 2560 รวมทั้งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการอิสลามประจำากรุงเทพมหานคร
ให้เป็นประธานฝ่ายกิจการเด็ก สตรีและผู้สูงอายุ จะเห็นได้ว่างานสาธารณกุศลจึงมีให้ทำาอยู่
ตลอดเวลา ต้องขอขอบคุณภรรยา ลูกๆและคุณแม่ และญาติพี่น้องทุกคน ที่เป็นกำาลังใจ
ในการทำางานมาตลอด และจะตั้งใจทำางานสาธารณะกุศลนี้ตลอดไป เท่าที่สามารถทำาได้
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 2 .การขริบคืออัตลักษณ ์ของ
อิสลามและมุสลิม สามารถจำาแนกระหว่าง
มุสลิมกับต่างศาสนิกได้
 3.การปฏิบัติละหมาดของผู้ท่ีมิได้
ขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศมีผลทำาให้
การปฏิบัติละหมาดไม่ถูกตอบรับ
 4.สัตว์ท่ีเป็นอาหารของมุสลิม 
เช่น วัว แพะ แกะ เป็ด ไก่ จะต้องผ่านการ
เชือดโดยมุสลิมจึงจะเป็นอาหารท่ีฮาลาล 
ในทางตรงกันข้ามหากมุสลิมท่ีเชือดยังมิได้
ทำาการขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของ
ตนเอง กม็ผีลทำาให้สตัว์ท่ีถูกเชือดไม่ฮาลาล
ทีจ่ะนำามาบรโิภค เนือ่งจากมฮีะดษีของท่าน
นบีมุฮัมมัดเคยกล่าวไว้โดยมีความหมายว่า 
“การปฏิบัติละหมาดของผู้ที่ไม่ขริบนั้น
จะไม่ถูกตอบรับ และไม่อนุมัติให ้ รับ
ประทานสัตว์ที่เชือดโดยผู้ที่มิได้ขริบ” 
(บันทึกโดยอิบนุ อบีชัยบะฮ์: 23334)
 5.ไม่อนุญาตให้ผู ้ ท่ียังมิได้ขริบ
หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศไปประกอบพิธี
ฮัจย์ ท่านนบีมุฮัมมัดเคยกล่าวไว้โดยมี
ความหมายว่า “ผู้ที่มิได้ขริบ ไม่สามารถ
ไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ บัยตุลลอฮ์ได้ 
จนกว ่า เขาจะทำาขริบมันเสียก ่อน” 
(บันทึกโดยอัลบัยฮะกีย์ : 17564) 
 6. ไม่อนุญาตให้มุสลิมะฮ์แต่งงาน
กับชายที่มิได้ขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ
 7 .การไม ่ขริบหนั งหุ ้ มปลาย
อวัยวะเพศอาจทำาให้ร่างกายไม่สะอาด 
เนื่องจากไม่สามารถทำาความสะอาดได้ท่ัว
ถึงภายในหนังหุ ้มปลายอวัยวะเพศได ้ 
เพราะปัสสาวะอาจตกค้างอยู่ภายในหนัง
หุ้มปลายอวัยวะเพศซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติ
ศาสนกิจ เช่น การอาบนำ้าละหมาดเพื่อทำา
พิธีละหมาด ตลอดจนการปฏิบัติละหมาด 

ต่อจากฉบับที่แล้ว.......
 นอกจากจะสามารถทำาการขริบ
ในวันที่ 7 ได้แล้วก็สามารถยืดหยุ่นให้ทำา
ขริบได้ตลอดระยะเวลาก่อนที่เด็กจะเข้าสู่
วัยที่ศาสนาบังคับให้ปฏิบัติศาสนกิจ เช่น 
การปฏิบัติละหมาด การถือศีลอด เป็นต้น 
อิสลามมิได้ระบุว่าผู้ท่ีมีหน้าที่ทำาการขริบ
ให้ทารกคือใคร ซึ่งอาจเป็นหน้าที่ของบิดา 
หรือญาติพี่น้อง และในปัจจุบันเด็กทารก
มุสลิมที่เกิดในโรงพยาบาลก็มักจะทำาการ
ข ริ บหนั ง หุ ้ ม ปล ายอวั ย ว ะ เพศ โดย
ศัลยแพทย์ผู้ชำานาญการซึ่งปลอดภัยและ
สะดวก เนื่องจากเห็นว ่าวัยเด็กยังไม ่
สามารถรับรู้ความรู้สึกได้อย่างเต็มที่ จึง
ไม่รู ้สึกเจ็บจากการขริบมากนักและแผล
จะหายเร็ว แตกต่างจากศาสนายูดาห์ที่
เห็นว่าการนำาทารกไปขริบหนังหุ้มปลาย
อวัยวะเพศโดยศัลยแพทย์ที่โรงพยาบาล
นั้น ถือว่ายังไม่สมบูรณ์ตามความต้องการ
ของพิธีการเข้าสุหนัต เพราะยังจะต้องมี
พิธีกรรมทางศาสนาอื่นๆ ร่วมอีกด้วย  
 การขริบกับข ้อบัญญัติทาง
ศาสนาอิสลาม 
 ในปัจจุบันพบว่ามีการขริบหนัง
หุ ้มปลายอวัยวะเพศกันอย่างแพร่หลาย 
มิใช่แต่เฉพาะชาวมุสลิม หรือชาวยิว
เท่านั้น เน่ืองจากการขริบมีประโยชน์ใน
ด้านศาสนา ด้านสังคม ดีต่อสุขภาวะและ
เป็นการง่ายต่อการดูแลสุขอนามัย สำาหรับ
ประโยชน์ทางด้านศาสนาและทางสังคม
สรุปได้ดังนี้
 1 .การข ริบคือวิ ถีปฏิบั ติ ตาม
บทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม เป็นการ
แสดงออกถึงความเชื่อความศรัทธา
  

การขริบกับการแพทย์
 เด็กผู้ชายทุกคนเมื่อเกิดมา จะมี
หนังท่ีหุ้มอยู่บริเวณปลายอวัยวะเพศจาก
ข้อมูลทางการแพทย์พบว่าบริเวณหนังหุ้ม
ปลายอวัยวะเพศเป็นจุดรวมของเชื้อโรค
เป็นจำานวนมาก เพราะไม่สามารถล้าง
ทำาความสะอาดได้อย่างทั่วถึง จึงมักจะ
เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ มากมาย เช่น 
การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ภาวะหนังหุ้ม
ปลายตีบแน่น และกามโรค ดังนั้นทางการ
แพทย์จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศตั้งแต่วัยเด็ก 
เพราะจะทำาให้สามารถดูแลและทำาความ
สะอาดอวัยวะเพศได้ง่ายขึ้น สะอาดมาก
ข้ึนและลดโอกาสการเป็นโรคร้ายได้มาก
ขึ้น    
 การขริบ เป็นเรื่องที่ถกเถียงกัน
ถึงข้อดีและข้อเสียโดยพิจารณาถึงผลท่ีมี
ต่อสุขภาพ สภาพสังคม และวัฒนธรรม ใน
อดีตหลักฐานและข้อมูลทางการแพทย์ 
อาจยังไม่มีนำ้าหนักเพียงพอที่จะสนับสนุน
ให้มีการขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศกับ
เด็กผู้ชายทุกคนที่เกิด แต่ในปัจจุบันเมื่อมี
การศึกษาและงานวิจัยออกมามากขึ้น 
ทำาให้พบว่าได้เพิ่มนำ้าหนักในข้อดีและ
ประโยชน์ของการขริบมากขึ้นเช่นกัน ดัง
นั้นการขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศนอก
เหนือจากการปฏิบัติตามหลักศาสนาแล้ว 
โดยในทางการแพทย์ได้กล่าวถึงข้อดีของ
การขริบไว้ดังนี้ 
 1. ทำาความสะอาดง่ายขึ้น โดย
ปกติผู้ชายส่วนใหญ่คิดว่าการล้างทำาความ
สะอาดอวัยวะเพศจากภายนอกก็สะอาด
แล้ว แต่รู ้ไหมว่ายังมีคราบสกปรกและ
เหงื่อไคลที่สะสมอยู่ภายในหนังหุ้มปลาย

การขริบตามความเชื่อกับผลทางการแพทย์ (ตอนจบ)

ดร.อดิศักดิ์ (อับดุรรอซซาก) นุชมี 
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อวัยวะเพศไม่มีผิวหนังปกคลุม จะทำาให้รับ
ความรู้สึกได้เร็วมากขึ้น ส่งผลให้มีเพศ
สัมพันธ์ได้ในเวลาสั้นลงหรือน้อยลง 
 จากข้อมูลทางการแพทย์ โดย
นายแพทย์เปรมสันติ์ สังฆ์คุ้ม (http://
prostate-rama.com) ได้วิเคราะห์ถึง
เร่ืองการขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศต่อ
สมรรถภาพทางเพศไว้ว่าจากผลการศึกษา
ในประเด็นผลของการขริบหนังหุ้มปลาย
อวัยวะเพศต่อสมรรถภาพทางเพศ โดยมี
การศึกษาที่เป็น systematic review คือ 
งานวิจัยท่ีเกิดจากการรวบรวมผลลัพธ์ของ
งานวิจัยท่ีมีคุณภาพดีหลายๆ งานวิจัย 
แล ้วนำาผลลัพธ ์นั้นมาวิ เคราะห ์อย ่าง
ละเอียดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบคำาถาม
ที่จำาเพาะเจาะจงในประเด็นใดประเด็น
หนึ่ง ซึ่งในแวดวงทางการแพทย์ถือว่างาน
วิจัยประเภทนี้ มีความน่าเชื่อถือค่อนข้าง
สูง โดยทีมผู้วิจัยได้คัดเลือกงานวิจัย 36 
งานวิจัยที่มีคุณภาพดีจาก 2,675 งานวิจัย
ที่ทำาการศึกษาเก่ียวกับการขริบหนังหุ ้ม
ปลายอวัยวะเพศกับสมรรถภาพทางเพศ 
โดยใน 36 งานวิจัยนี้ มีประชากรที่อยู่ใน
งานวิจัยมากถึง 40,473 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
ที่ไม่ได้ขริบหนังหุ้มปลาย 19,542 คน และ
กลุ่มที่ขริบหนังหุ้มปลาย 20,931 คน ซึ่ง
ผลการศึกษาพบว่า การขริบหนังหุ้มปลาย
ไม่ได้ส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศ (Sexu-
al function) การรับความรู้สึกบริเวณ
อวัยวะเพศ (Sexual sensitivity) และ
ความพึงพอใจจากการมีเพศสัมพันธ์ (Sex-
ual satisfaction) อธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้น
คือ ทั้งกลุ ่มท่ีขริบ และไม่ขริบหนังหุ ้ม
ปลายอวัยวะเพศมีความสุขจากการมีเพศ
สัมพันธ์เท่าๆ กันทั้งสองกลุ่ม การขริบไม่
ได้ทำาให้สมรรถภาพทางเพศหรือความสุข
จากการมีเพศสัมพันธ์ลดลงแต่อย่างใด 
 ส่วนประเด็นเรื่องการขริบหนัง
หุ ้มปลายอวัยวะเพศส่งผลให้หลั่งเร็วขึ้น
หรือหลั่งช้าลงหรือไม่ มีการศึกษาใน 5  
ประเทศ คืออังกฤษ เนเธอร์แลนด์ สเปน 
ตุรกี และสหรัฐอเมริกา ในประชากร 500 

อวัยวะเพศ ซึ่งนั่นถือเป็นแหล่งเชื้อโรคชั้น
ดีและเป็นต้นเหตุของอาการป่วยที่เกิดขึ้น
กับอวัยวะเพศและระบบสืบพันธุ์อีกด้วย 
 2. ลดความเสี่ยงจากการเป็นโรค
มะเร็ง เชื้อโรคที่สะสมอยู่ภายในหนังหุ้ม
ปลายอวัยวะเพศอาจทำาให้เสี่ยงต่อการ
เกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้น การขริบหนังหุ้มปลาย
อวัยวะเพศจึงเป็นวิธีที่จะช่วยลดความ
เสี่ยงมะเร็งอวัยวะเพศได้ 
 3. ป ้องกันกามโรค ซึ่ ง เป ็น
โรคหนึ่งที่เกิดได้มากในผู้ชาย สาเหตุหนึ่ง
เกิดจากความไม่สะอาดของหนังหุ้มปลาย
อวัยวะเพศที่มีสิ่งสกปรกและคราบเหงื่อ
ไคลสะสมอยู่เป็นจำานวนมาก 
 4. ลดอัตราการติดเชื้อทางเดิน
ปัสสาวะ ช่วยป้องกันภาวะหนังหุ้มปลาย
ตีบตันได้อีกด้วย การขริบช่วยลดการติด
เชื้อทางเดินปัสสาวะในเด็กเล็กได้ 
 5. การขริบช่วยลดการเกิดโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 6. การขริบลดการเกิดโรค HIV 
(Human immunodeficiency virus) 
และโรคติดเชื้อ HPV (Human papillo-
ma virus) ในผู้ชาย นอกจากนี้ยังช่วยลด
การเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกในหญิงที่เป็น
คู่นอนได้
ผลของการขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ
ต่อสมรรถภาพทางเพศ
 หลายคนมีความกังวลว่าการขริบ
หนังหุ ้มปลายอวัยวะเพศจะส ่งผลต ่อ
สมรรถภาพทางเพศ ซึ่งบางคนมีความเชื่อ
ว่า การตัดหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศออก 
จะช่วยลดการเสียดสีระหว่างหนังหุ ้ม
ปลายกับบริเวณส่วนปลายของอวัยวะเพศ
ซ่ึงส่วนน้ีเป็นส่วนที่ไวต่อความรู้สึก ทำาให้
ความรู้สึกทางเพศลดลง ทำาให้บางคนเชื่อ
ว่าจะส่งผลให้มีเพศสัมพันธ์ได้นานขึ้น บาง
ครั้งถึงกับมีการแนะนำากันว่า ถ้าใครมี
อาการหลั่งเร็วให้ขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะ
เพศ อาการหลั่งเร็วจะดีขึ้น ในทางตรงกัน
ข้ามบางคนเชื่อว่าการตัดหนังหุ ้มปลาย
อวัยวะเพศออกนั้น จะส่งผลให้ส่วนปลาย

คู่ จากการศึกษาพบว่าการขริบหรือไม่
ขริบไม่ได้ส่งผลต่อการหลั่งเร็วหรือหลั่งช้า
เช่นกัน 
 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในเพศ
หญิงเช่นกันว่า หลังจากที่ฝ่ายชายขริบ
หนังหุ ้มปลายอวัยวะเพศแล้ว มีผลต่อ
ความสุขทางเพศของฝ่ายหญิงหรือไม่ โดย
ศึกษาในผู้หญิง 455 คน เปรียบเทียบ
ความสุขทางเพศก่อนและหลังจากฝ่าย
ชายขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ ผลการ
ศึกษาพบว่า มีเพียง 2.9% เท่านั้นท่ีมี
ความสุขทางเพศลดลง 57.3% ความสุข
ทางเพศเท่าเดิม และ39.8% ความสุขทาง
เพศเพ่ิมขึ้น แต่เมื่อดูถึงสาเหตุที่ทำาให ้
ความสุขทางเพศเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักๆ มา
จากความสะอาดที่ดีขึ้น 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การขริบหนัง
หุ้มปลายอวัยวะเพศไม่มีผลต่อสมรรถภาพ
ทางเพศ หรือทำาให้ความสุขจากการมีเพศ
สัมพันธ์ของฝ่ายชายลดลงแต่อย่างใด และ
จากการศึกษาพบอีกว่า การขริบหรือไม่
ขริบมิได้ส่งผลต่อการทำาให้หล่ังเร็วหรือ
หลั่งช้าเช่นกัน นอกจากนี้ผู้ชายที่ขริบหนัง
หุ้มปลายอวัยวะเพศหรือไม่ขริบก็ไม่มีผล
ต่อความสุขทางเพศของฝ่ายหญิง แต่เมื่อดู
ถึงสาเหตุท่ีทำาให้ความสุขทางเพศของผู ้
หญิงเพิ่มข้ึนนั้น สาเหตุหลักๆ มาจาก
ความสะอาดที่ดีขึ้น ผู้ชายที่ไม่ได้ขริบหนัง
หุ ้มปลายอวัยวะเพศแต่หากหมั่นดูแล
ความสะอาด ก็สามารถทำาให้ฝ่ายหญิงมี
ความสุขเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน
บทสรุป
 การขริบ เป็นวัฒนธรรมและเป็น
วิถีปฏิบัติของศาสนายูดาห์ คริสต์และ
อิสลาม เนื่องจากทั้ง 3 ศาสนานั้นมีความ
ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และมีความเชื่อเรื่อง
พระเจ้าผู้สร้างโลก ดังนั้นจึงมีประวัติความ
เป็นมาของการขริบที่สอดคล้องกัน และมี
การยืนยันตรงกันว่าบุคคลแรกที่ขริบคือ
นบีอิบรอฮีม แต่จะมีความแตกต่างกัน
เกี่ยวกับความเชื่อ โดยศาสนายูดาห์เห็นว่า 
การขริบหรือการเข้าสุหนัตเป็นพิธีกรรม

ดร.อดิศักดิ์ (อับดุรรอซซาก) นุชมี 
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ทางศาสนาเนื่องจากเป็นเครื่องหมายแห่ง
พันธสัญญาระหว่างศาสดาอิบรอฮีมกับลูก
หลานวงศ์วานอิสรออีล ผู้ใดไม่เข้าสุหนัต
หรือไม่ขริบถือว่าไม่รักษาพันธสัญญาของ
พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งจะถูกตัดออกจากชนชาติ 
เพราะเขาละเมดิพนัธสญัญาของพระผูเ้ป็นเจ้า 
ในขณะที่ศาสนาคริสต์ให้ความสำาคัญกับ
การขริบหรือการเข ้าสุหนัตเพียงการ
ประพฤติปฏิบัติตามกฎธรรมบัญญัติ ก็
ถือว่าเขาได้เข้าสุหนัตแล้ว โดยไม่ต้องเข้า
สุหนัตด้วยการขริบหนังหุ ้มปลายอวัยวะ
เพศเน่ืองจากการประพฤติปฏิบัติตามกฎ
ธรรมบัญญัติถือเป็นการเข้าสุหนัตด้าน
จิตใจตามพระวิญญาณ ไม ่ ใช ่ตามตัว
บทบัญญัติ สำาหรับศาสนาอิสลามถือว่าการ
ขริบเป็นการปฏิบัติตามพระบัญชาของ
อัลลอฮ์ เป็นการปฏิบัติตามแนวทางของ
นบีอิบรอฮีมและท่านนบีมุฮัมมัด การขริบ
มิใช่พิธีกรรมทางศาสนา เนื่องจากการขริบ
นั้นจะไม่มีพิธีกรรมใดๆ ทางศาสนามา
เกี่ยวข้อง เนื่องจากวัตถุประสงค์สำาคัญของ
การขริบก็เพ่ือความสะอาดทางด้านสุข
ภาวะ และเป็นการขจัดสิ่งสกปรกที่เป็นต้น
เหตุของโรคร้ายต่างๆ การขริบเป็นการ
ดูแลด้านสุขอนามัย เป็นการลดความเสี่ยง
การเป็นโรคร้าย ซึ่งก็สอดคล้องกับทางการ
แพทย์ที่กล่าวโดยสรุปว่า การขริบหนังหุ้ม
ปลายอวัยวะเพศช่วยลดความเสี่ยงการเป็น
โรคมะเร็ง การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 
ป้องกันกามโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
อื่นๆ 

 นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำากรุงเทพมหานครได้

มอบหมายให้นายประสพ ภูส่ำาล ีและคณะกรรมการอิสลามประจำากรงุเทพมหานคร

เดินทางไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยนำ้าท่วมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งที่

ประชุม กอ.กทม.ครั้งที่ 9 วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ได้อนุมัติเงินจำานวน 

100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) เพื่อนำาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้าท่วมในภาค

อีสาน ซึ่งมีคณะกรรมการอิสลามกรุงเทพมหานครเดินทางไป เมื่อวันที่ 14-15 

กันยายน 2562 ประกอบด้วย นายวิบูลย ์ มุขตารี นายชาตรี แอนดาริส 

นายประสพ ภู่สำาลี นายสมบัติ ซูโอ๊ะ นายมานัดร ป้อมขุนพรม  และมีผู้ร่วม

เดินทางไปด้วยคอื นายสมพล สนนกุจิ นายเกชา เขม็ทำา และ นายสธุรรม จนัทรปรุงตน

ม ุสล ิม กทม. 
ช ่วยเหล ือผ ู ้ประสบภ ัยน ้ ำ �ท ่วมในภ�คอ ีส�น 
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 • จุดที่หนึ่งที่มัสยิดดารุ้ลอะมาน 

บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีนายทรงศักดิ์ 

ปาทาน เป็นอิหม่าม และเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการอิสลามประจำาจังหวัด

ขอนแก่น เป็นผู ้ประสานงานให้นายก

เทศมนตรีประสานงานนำาผู้ประสบภัยมา

รับความช่วยเหลือจำานวน 50 ครอบครัว 

ครอบครัวละ 1,000 บาท

 • จุดที่สองที่ศาลาประชาคม 

หมู่ 7 ตำาบลนาเลิง อำาเภอเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอด็ โดยมคีณุชยัยศ (อับดลุเลาะฮ์) ชยัพฤกษ์ 

ซึ่งเป็นมุสลิมที่เป็นนายกเทมนตรีเทศบาล

ตำาบลอุ่มเม้า อำาเภอธวัชบุรี เป็นผู้ประสาน

งานนำาผู้ประสบภัยมารับความช่วยเหลือ  

การช่วยเหลือที่นี่นายกเทศมนตรีได้ช่วย

จัดทำาเป็นถุงยังชีพมีข้าวสาร 10 กก.ปลา

กระป๋อง  และยารักษาโรคนำ้ากัดท้าว มอบ

ให้จำานวน 90 ครอบครัว   

 • ท้ังนี ้ในวนัพธุท่ี 18  กนัยายน 2562 

คณะกรรมการอสิลามประจำากรงุเทพมหานคร

นำาเงิน ไปมอบผ่านสภากาชาดไทย ณ ที่

สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

เวลา 10.00 น.เพื่อนำาไปช่วยบรรเทาทุกข์

ผู้ประสบภัยนำ้าท่วมภาคอีสาน อีกจำานวน 

100,000 บาท ทั้งนี้หากมัสยิดหรือองค์กร

หรือผู้ที่มีความประสงจะร่วมบริจาคช่วย

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยนำ้าท่วม  ขอให้

ติดต่อบริจาคได้ที่สำานักงานคณะกรรมการ

อิสลามประจำากรุงเทพมหานคร ศูนย์

บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ 

เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก ้า เขต

หนองจอก กทม. โทรศัพท์ 0-2949-4259,

0-2949-4330,0-2989-7108

ม ุสล ิม กทม. 
ช ่วยเหล ือผ ู ้ประสบภ ัยน ้ ำ �ท ่วมในภ�คอ ีส�น 
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 ศูนย์อาหารมัสยิดอัสสลามเดิม

เป็นร้านอาหาร ท่ีร้านค้าแต่ละร้านมา

ปลูกสร้างกันเองส่วนมากจะเป็นอาหาร

แบบซื้อกลับบ้าน หรือบางร้านก็มีที่นั่ง

ให้ลูกค้าทานอาหาร ตามความเหมาะ

สมของแต่ละร้าน มาเป็นเวลาช้านาน

 คณะกรรมการอิสลามประจำา

มัสยิดอัสสลาม ได้มีการประชุมปรึกษา

หารือกัน ท่ีจะพัฒนาร้านอาหาร เป็น

ศูนย์อาหารมัสยิดตามโครงการเดินหน้า

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นนโยบาย

หลักของมัสยิดจึงมีมติในที่ประชุมให้

สร้างศูนย์อาหารมัสยิดอัสสลาม พร้อม

กับเชิญร้านค้าท่ีขายอยู่เข้าร่วมประชุม

ปรึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผล

จากการประชุมได้รับการตอบรับจาก

ร้านค้าเป็นอย่างดีคณะกรรมการจึงได้

ดำาเนินการสร้างศูนย์อาหารมัสยิดให้ได้

ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ร อ ง รั บ โ ค ร ง ก า ร

ประชาคมอาเซียนไปในตัว ศูนย์อาหาร

มัสยิดอัสสลาม ได้เปิดอย่างเป็นทางการ 

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 โดยได้รับ

เกียรติจากท่านผู้อำานวยการเขตบึงกุ่ม 

พร้อมคณะผู้บริหารเขตบึงกุ่ม มาร่วม

แสดงความยินดี พร้อมกล่าวดุอาขอพร 

 ศูนย ์อาหารมัสยิดอัสสลาม 

มีล๊อกร้านค้าท้ังหมด 15 ร้านค้า มี

สำานักงาน ห้องละหมาด สถานที่จอดรถ 

ห ้องนำ้าชาย-หญิง ร ้านค ้าที่มาขาย

อาหารกเ็ป็นสัปปรุุษประจำามสัยดิอสัสลาม 

ที่มีเสน่ห์ปลายจวักในด้านอาหารนานา

ชนิด หรือบางร้านก็ได้รับการติดต่อ

ศูนย์อาหารมัสยิดอัสสลาม
ประสาน  ส ันโดษ
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มัสยิดเมืองหลวง

วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

จากบริษัทห้างร้านต่างๆ ในช่วงเทศการหรือกิจกรรมสำาคัญ ให้

ไปออกร้านอาหารในงานนั้นๆ ตามที่บริษัทห้างร้านร้องขอมา

 ศูนย์อาหารมัสยิดอยู ่บนถนนเสรีไทยระหว่างซอย

เสรไีทย 20 - 22 พร้อมให้บริการอาหารตัง้แต่เวลา 04.30 - 23. 00 น.  

มีอาหารหลากหลายชนิด ให้ท่านเลือกซ้ือทานที่ศูนย์อาหาร 

หรือจะซื้อกลับบ้าน ในช่วงเดือนรอมฎอน ศูนย์อาหารมัสยิด

อัสสลาม พร้อมต้อนรับท่านด้วยอาหารคาว หวาน หลากหลาย

ชนิด ให้ท่านเลือกซื้อไปละศีลอด

 พเิศษ ในเดอืนอนัประเสรฐิของทกุๆปี (เดอืนรอมฎอน) 

คณะกรรมการอิสลามประจำามสัยดิอสัสลาม ร่วมกบัศูนย์อาหาร

มัสยิดอัสสลาม ได้จัดกิจกรรมร่วมกัน จัดเลี้ยงอาหารละศีลอด 

และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอเรียนเชิญพี่น้องผู้ศรัทธา

ร่วมละศลีอดพร้อมกนั ทุกวนั ตลอดทัง้เดอืนรอมฎอน ณ บรเิวณ

มัสยิดอัสสลาม

 ถ้าท่านผ่านมาด้านถนนเสรีไทย เชิญแวะมาลิ้มรส

อาหารของเรา หรือจะซื้อกลับบ้านฝากครอบครัว “รสชาติของ

ความอร่อยบนถนนเสรีไทยต้องศูนย์อาหารมัสยิดอัสสลาม

เท่านั้น”
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ตกผลึกการประชุม กอ.กทม.
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

 การประชมุของคณะกรรมการอสิลามประจำากรงุเทพมหานครทีผ่่านมาเมือ่วนัเสาร์ที ่ 7 กนัยายน 2562 ทีป่ระชุมได้มีมติ
รับรองและแต่งตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำามัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกใหม่ เพื่อเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศกรรมการอิสลาม
ประจำามสัยดิ ณ ห้องประชมุเลก็ ศนูย์บรหิารกจิการศาสนาอสิลามแห่งชาต ิเฉลมิพระเกยีรต ิเขตหนองจอก กทม. โดยมีรายช่ือดงัต่อ
ไปนี้
 (1) มสัยดิดารุ้ลกอน ี(โต๊ะนลิ) ทะเบยีนเลขที ่81 เขตหนองจอก ได้มกีารคดัเลือก
กรรมการอสิลามประจำามสัยิด ซ่อม 1 ราย เมือ่วนัที ่9 สงิหาคม 2562 โดยม ีนายประสทิธิ ์เจรญิผล 
เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก นายชาติชาย วงษ์อารี เป็นกรรมการคัดเลือก 
ผูไ้ด้รบัการคัดเลอืก ได้แก่ นายปรชีา บริสทุธิ์

 (2) ดารุล้ฮ่าซ่านยั (คลองสบิเอด็) ทะเบยีนเลขที ่102 เขตหนองจอก ได้มกีารคดัเลอืกกรรมการอสิลามประจำามัสยดิ เม่ือวัน
ที ่9 สงิหาคม 2562 โดยม ีนายชาตร ี แอนดาริส  เป็นประธานคณะกรรมการคดัเลอืก นายพสิษิฐ์  อรณุพลูทรพัย์ นายนรศิ อามนิเซน็       
เป็นกรรมการคดัเลอืก ผูไ้ด้รบัการคดัเลือก ได้แก่
 1. นายสวสัดิ ์ มมีซูอ  7. นายสมยั  ป้อมขนุพรม
 2. นายสามารถ  มมีซูอ  8. นายศกัสทิธิ ์ อบับสั
 3. นายเสรมิศกัดิ ์ สนนุกจิ  9. นายปรชีา  มะหะหมดัซอและ
 4. นายอนนัต์  อบับสั  10. นายปรดีา  มะหะมดุ
 5. นายสทุธชิยั  มมีซูอ  11. นายวรีเดช  มมีซูอ
 6. นายวริตัน์  นชุอร่ามเนตร 12. นายสมนกึ  ผูม้สีขุ

 (3) มสัยดิอสัสละพยีะฮ์ (อฟ.(ถนนตก)) ทะเบยีนเลขท่ี 90 เขตบางคอแหลม ได้มกีารคดัเลอืกกรรมการอสิลามประจำามัสยดิ 
เมือ่วันที ่18 สงิหาคม 2562 โดยม ีนายประสทิธ์ิ เจรญิผล  เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลอืก นายเจรญิ โต๊ะมาง ี 
นายชาตชิาย วงษ์อาร ี นายไพศาล เตง็หรัิญ เป็นกรรมการคดัเลอืก ผู้ได้รบัการคดัเลอืก ได้แก่
 1. นายดาเนยีล  มัน่ใจอารย์ 7. ว่าที ่ร.ต.พพิฒัน์  ไมตรธีรรม
 2. นายสชุาต ิ ไพทยะทตั  8. นายขวญัชยั  ฉายวเิชยีร
 3. นายอนสุรณ์  สาโรวาท  9. นางสาวอลสิา  สาโรวาท
 4. นายสทิธริตัน์  เดชสวัสดิ ์ 10. นางสาววนิติา  สาโรวาท
 5. นายธรีะยทุธ  ทองนิม่  11. นางสาวศริิลกัษณ์  หิรญัเรอืง
 6. นายรงัสรรค์  บญุเยาะห์  12. นางสาวปิยธิดา  สาโรวาท

 (4)  ทะเบียนเลขที ่8 เขตลาดกระบงั ได้มกีารคัดเลอืกกรรมการอิสลามประจำามสัยดิ เมือ่วนัที ่23 สงิหาคม 2562 โดยมี 
นายวศิรตุ เลาะวถีิ  เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลอืก นายปรีดา หร่ายมณี  นายอนสุทิธิ ์สขุมุานนัท์ เป็นกรรมการคดัเลือก ผู้ได้รบั
การคัดเลอืก ได้แก่
 1. นายประเสริฐ  บนิอานดั 6. นายสชุาต ิ กะแตเซ็ง 
 2. นายภญิโญ  ต๋ึงลำาโส  7. นายฟาริด๊  มงัคลงั
 3. นายอดุม  หวงัใจ  8. นายอดลุย์  กะแตเซง็
 4. นายเกษม  กะแตเซ็ง  9. นายมนิ  วงษ์ภู่
 5. นายสะมะแอ  กะแตเซ็ง  10. นายสวุฒัน์  ต่ายหลี
 
 (5) มสัยดิรดิวานุน้อสิลาม (คลองจ่ัน) ทะเบียนเลขที ่48 เขตบางกะปิ ได้มกีารคัดเลอืก
บหิล่ันประจำามสัยิด เมือ่วันที ่25 สงิหาคม 2562 โดยมี นายเจริญ โต๊ะมาง ี เป็นประธานคณะกรรมการ
คดัเลอืก นายไพศาล เตง็หริญั  นายประสิทธ์ิ เจรญิผล เป็นกรรมการคดัเลอืก ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก
 ได้แก่ นายสมศักดิ ์ เด่นยิง่โยชน์
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พันธกิจฮาลาล กอ.กทม.

วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

 เดือนกันยายน 2562 คณะ
กรรมการอิสลามประจำากรุงเทพมหานคร 
ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 
7 กันยายน 2562 อนุมัติรับรองผลิตภัณฑ์
ฮาลาลของสถานประกอบการท่ีขอรับรอง
ฮาลาล จำานวน 50 สถานประกอบการ 
รวม 1,554 ผลิตภัณฑ์ ยกเลิกการรับรอง
ฮาลาลบางรายการเนื่องจากยกเลิกการ
ผลิต จำานวน 10 สถานประกอบการ รวม 
48 รายการ และยกเลิกสถานประกอบ
การ จำานวน 6 แห่ง เนื่องจากยกเลิกการ
ผลิต ดังนี้
อนุมัติรับรองฮาลาล
 1. บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล 
อุตสาหกรรม จำากัด สถานที่ผลิต 288/18 
ถนนเอกชัย แขวงคลองบางพราน เขต
บางบอน กรุงเทพฯ ผู้ผลิต วัตถุแต่งกลิ่น 
ขอต่ออายุรับรอง 3 รายการ และขอเพิ่ม
เติมการรับรอง 4 รายการ
 2. บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ 
จำากัด (มหาชน) (โรงลาดกระบัง 1) สถาน
ที่ผลิต 91 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง แขวงลำาปลาทิว เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ ผู้ผลิต ขนมปัง ขอ
ต่ออายุรับรอง 18 รายการ และขอเพิ่ม
เติมการรับรอง 12 รายการ
 3 .  บ ริ ษั ท  วี . เ ม น .  ฟ ิ ล ส ์ 
(ประเทศไทย) จำากัด สถานที่ผลิต 284 
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เขตทั่วไป
โครงการ 3 หมู่ 4 ถนนฉลองกรุง แขวงลำา
ปลาทิว  เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ผู้ผลิต 
วัตถุแต่งกลิ่นรส, ผงปรุงรส และซอสผง 
ขอต่ออายุรับรอง 81 รายการ และขอเพิ่ม
เติมการรับรอง 113 รายการ
 4. บริษัท วันไทยอุตสาหกรรม
การอาหาร จำากัด สถานที่ผลิต 2/4 ซอย

10. บริษัท ตี๋น้อย ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง 
จำากัด สถานที่ผลิต 6/9 ซอยเทียนทะเล 
25 ถนนบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กรุงเทพฯ ผู้ผลิต ผลไม้อบ
แห้ง, ผลไม้อบกรอบ ขอต่ออายุการ
รับรอง 11 รายการ
 11. บริษัท ไทยวิคเตอร ์ ฟู ้ด 
จำากัด สถานที่ผลิต 258 ถนนเลียบคลอง
ภาษีเจริญฝั ่งใต้ แขวงหนองแขม เขต
หนองแขม กรุงเทพฯ ผู้ผลิต ลูกอมกลิ่น
ผลไม้, ขนมอบกรอบ, นำ้าผลไม้ผสมวุ้น
มะพร้าว นำ้าผลไม้ 25% ขอต่ออายุการ
รับรอง 38 รายการ
    12. บริษัท ซันโก แมชีนเนอรี่ 
(ประเทศไทย) จำากัด สถานที่ผลิต 13 
ซอยมาเจริญ 1 แยก 3-2 ถนนเพชรเกษม 
แขวงหนองค ้ างพลู  เขตหนองแขม 
กรุงเทพฯ ขอรับรองกระบวนการผลิต 
และผลิตให้กับผู ้ว ่าจ ้างผลิต (OEM)  
จำานวน 1 สถานประกอบการ รวม 1 
รายการ
 13. บริษัท พัฒนาโภคภัณฑ์ 
จำากัด สถานที่ผลิต 22/2 หมู่ที่ 8 ถนนปิ่น
เกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ 
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ผู้ผลิต บะหมี่สด, 
แผ่นเก๊ียวสด ขอต่ออายุการรับรอง 11 
รายการ
 14. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
วงศ์ทวี สถานที่ผลิต 473/46 ซอยมังกร 
ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ  เขต
สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ผู ้แบ่งบรรจุ วุ ้น
ผงอะการ ์  ขอต ่ออายุการรับรอง 2 
รายการ
 15. บริษัท เพชรบุญมา จำากัด 
สถานที่ผลิต โรงแรมแกรนด์ไดมอนด์สวีท 
เลขที่  888/19 ถนนเพชรบุ รี  แขวง

เสรีไทย 58 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขต
มีนบุรี กรุงเทพฯ ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์บะหมี่
กึ่งสำาเร็จรูป, เครื่องปรุงชนิดผง, เครื่อง
ปรุงชนิดนำ้ามัน และเครื่องปรุงชนิดอบ
แห้งขอต่ออายุรับรอง 119 รายการ
 5. บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด 
(มหาชน)  สถาน ท่ีผลิต  904 ถนน
รามอินทรา  แขวงคั นนายาว  เขต
คันนายาว กรุงเทพฯ ผู้จำาหน่าย ไก่, เป็ด, 
เนื้อวัว, เนื้อแพะ, เนื้อแกะ ฮาลาล ขอต่อ
อายุการรับรอง 5 รายการ
 6. บริษัท ฟู ้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง 
เซอรวิสเซส  จำากัด สถานที่ผลิต โรง
พยาบาลสมิติเวช ศรีนทครินทร์ เลขท่ี 
488 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ผู้ผลิต อาหาร
ปรุงประกอบพร้อมรับประทาน “ครัวฮา
ลาลสำาหรับผู้ป่วยและบุคคลทั่วไป ขอการ
รับรองใหม่ 1 รายการ
 7. บริษัท จิวนู ้ดเดิ้ล (ไท้สูง 
1958) จำากัด สถานที่ผลิต 1545 ซอย
จรัญสนิทวงศ์ 75 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ผู้
ผลิต บะหมี่ และแผ่นเกี๊ยว ขอต่ออายุการ
รับรอง 9 รายการ
 8. บริษัท สวนผึ้งหวาน จำากัด 
สถานที่ผลิต 7 ซอยรามคำาแหง 118 แยก 
42–2 ถนนรามคำาแหง แขวงสะพานสูง 
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ ผู้ผลิต ผลไม้
แปรรูป ขอต่ออายุการรับรอง 23 รายการ 
และขอเพิ่มเติมการรับรอง 2 รายการ
 9. บริษัท โรงงานโภชนาหาร
เชียรศิริ จำากัด สถานที่ผลิต 119 ซอยมา
เจริญ 1 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้าง
พลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ ผู้ผลิต ข้าว
อบแห้ง ขอต่ออายุการรับรอง 8 รายการ

HALAL 
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พันธกิจฮาลาล กอ.กทม.
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

เพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ผู้ผลิต 
อาหารปรุงประกอบพร้อมรับประทาน 
“ครัวฮาลาลโรงแรมแกรนด์ไดมอนด์
สวีท” ขอต่ออายุการรับรอง 1 รายการ
     16. บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ 
จำากัด (มหาชน) (โรงงานบางชัน) สถานที่
ผลิต 1, 1/1 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี 
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เบ
เกอรี่ ขอเพิ่มเติมการรับรอง 6 รายการ
    17. บริษัท เกรท ฟู ้ด แอนด์ 
นิวทริชั่น จำากัด สถานที่ผลิต 43, 45  
ถนนเย็นจิต  แขวงทุ่งวัดดอน  เขตสาทร 
กรุงเทพฯ ผู้ผลิต กาแฟปรุงสำาเร็จชนิดผง 
ขอต่ออายุการรับรอง 3 รายการ
 18. บริษัท คอมพานี บี จำากัด 
สถานที่ผลิต 18 ถนนกาญจนาภิเษก 
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 
ผู้ผลิต ตัดแต่งเนื้อสัตว์ และเนื้อวัวแปรรูป 
ขอต่ออายุการรับรอง 21 รายการ และขอ
เพิ่มการรับรอง 1 รายการ
 19. บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น 
จำากัด (สาขาบางนา) สถานที่ผลิต 255, 
255/1 ซอยบางนา-ตราด 3 แขวงบางนา
เหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ ผู้ผลิต แป้ง
สำาเร็จรูปสำาหรับทำาเค้กและโดนท, นม
เปรี้ยวโยเกิต, วุ้นเจลาติน, ขนมเยลลี่คา
ราจีแนน, ผลิตภัณฑ์เนยเทียม, ผลิตภัณฑ์
เนยผสม, ผลิตภัณฑ์สำาหรับทำาไส้ขนมทำา
ขนมเบเกอร่ี, วัตถุเจือปนอาหาร และ
นำ้ามันผสม ขอต่ออายุการรับรอง 62 
รายการ และผลิตให้กับผู ้ว ่าจ้างผลิต 
(OEM)  จำานวน 1 สถานประกอบการ 
รวม 1 รายการ
     20. บริษัท ลา ปาโลมา จำากัด 
สถานที่ผลิต 632 ถนนบางขุนเทียน-
ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯ ผู้แบ่งบรรจุ ชิ้นส่วนเนื้อวัว ขอ
ต่ออายุการรับรอง 30 รายการ
 21. บริษัท เคอร์รี่ แอนด์ สไปร์ 
จำากัด สถานที่ผลิต 1 ถนนสวัสดิการ 2 
ซอย 9 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม 

กรุงเทพฯ ผู ้ผลิต พริกแกง, นำ้ามันงา, 
เครื่องเทศ, นำ้ามะขาม, นำ้าตาลมะพร้าว, 
กะปิ ขอต่ออายุการรับรอง 34 รายการ
 22. บริษัท โอวีวา คอร์ป จำากัด 
สถานท่ีผลิต 42/35 ถนนหทัยราษฎร์ 
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ผู้ผลิต 
กาแฟ, ชานมปรุงสำาเร็จชนิดผง, เครื่องดื่ม
นมแพะปรุงสำาเร็จชนิดผง ขอต่ออายุการ
รับรอง 13 รายการ
 23. บริษัท สโนว ์บอย 1990 
(ประเทศไทย) จำากัด สถานท่ีผลิต 340 
ซอยลาดพร้าว 112 ถนนลาดพร้าว แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ผู้
ผลิต ผงไอศกรีมสำาเร็จรูป ขอต่ออายุการ
รับรอง 8 รายการ และขอเพิ่มการรับรอง 
5 รายการ
 24. บริ ษัท มิ เนอรัล คอฟฟี ่ 
จำากัด สถานที่ผลิต 75 ซอยรามคำาแหง 
60 (สวนสน) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ ผู้ผลิต กาแฟคั่ว/บด ขอต่ออายุ
การรับรอง 6 รายการ
 25. บริษัท อุตสาหกรรมมิตร
มงคล จำากัด สถานท่ีผลิต 136 ซอย
พระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4 แขวงแสมดำา 
เขตบาง ขุนเ ทียน กรุ ง เทพฯ ผู ้ ผลิต 
ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด ขอต่ออายุการ
รับรอง 1 รายการ ขอเพิ่มการรับรอง 3 
รายการ และผลิตให้กับผู ้ว ่าจ ้างผลิต 
(OEM)  จำานวน 1 สถานประกอบการ 
รวม 1 รายการ
 26. ห้างหุ้นส่วนจำากัด โรงงาน
เส้นหมี่เซ่งเฮง สถานท่ีผลิต  136 ซอย
อ ่อนนุช  35 ถนนสุ ขุม วิท 77 แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 
ผู้ผลิต เส้นหมี่เตี๊ยว,เส้นมักกะโรนี และ
เส้นสปาเกตตี้ ขอต่ออายุการรับรอง 11 
รายการ และขอเพิ่มการรับรอง 5 รายการ
 27. บริษัท โง้ว เจง ง้วน จำากัด 
สถานที่ผลิต 6/16 หมู่ 4 ซอยสุขสวัสดิ์ 2 
ถนนสุ ขสวั สดิ์  แขวงจอมทอง  เขต
จอมทอง กรุงเทพฯ ผู้ผลิต ฟองเต้าหู้ และ
นำ้านมถั่วเหลือง ขอต่ออายุการรับรอง 9 

รายการ และขอเพิม่เติมการรบัรอง 7 รายการ
 28. บริษัท ไชยยศ แลนด์ จำากัด 
สถานที่ผลิต  ห้องอาหารชาโคว์ โรงแรม
เฟรเซอร์ สวีท สุขุมวิท  เลขที่ 38/8 ถนน
สุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ผู้ผลิต อาหารปรุง
ประกอบพร้อมรับประทาน “ครัวฮาลาล” 
ขอต่ออายุการรับรอง 1 รายการ
 29. บริษัท แม็กซ์ม่าฟู้ด จำากัด 
สถานท่ีผลติ  14 ซอยเฉลมิพระเกียรต ิร.9 
ซอย 2 แยก 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ ผู้ผลิต 
วุ้นสำาเร็จรูปและขนมเยลลี่ ขอการรับรอง
ใหม่ 3 รายการ
 30. บริษัท อดินพ จำากัด สถานที่
ผลิต  21 ซอยบางบอน 3 ซอย 12 แขวง
หลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ ผู้ผลิต สี
ผสมอาหาร, วัตถุให ้ความหวานแทน
นำ้าตาล, วัตถุแต่งกลิ่นรส, วัตถุเจือปน
อาหาร และวัตถุดิบเครื่องสำาอาง ขอต่อ
อายุการรับรอง 368 รายการ และขอเพิ่ม
การรับรอง 5 รายการ
 31. กะหรี่พัพสามวา โดยนาง
สาวิกา พึ่งและ (ร้านอาหารมุสลิม) สถาน
ที่ผลิต ร้าน “กะหรี่พัพสามวา” เลขที่ 67 
ถนนราษฎร์นิมิตร แขวงสามวาตะวันออก 
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ผู้ผลิต อาหาร
ปรุงประกอบพร้อมรับประทาน ขอการ
รับรองใหม่ 1 รายการ
 32. นำ้าสมุนไพรธรรมชาติ โดย
นายสมจิตต์ วัดวิเศษ (ร้านอาหารมุสลิม) 
สถานที่ผลิต ร้าน “นำ้าสมุนไพรธรรมชาติ” 
เลขที่ 237 ซอยประชาร่วมใจ 63 แขวง
ทรายกองดนิใต้ เขตคลองสามวา กรงุเทพฯ 
ผู ้ผลิตอาหารปรุงประกอบพร ้อมรับ
ประทาน ขอการรับรองใหม่ 1 รายการ
 33. นาเดีย อร่อยเหาะ โดยนาย
สถาพร การสมเจตน์ (ร้านอาหารมุสลิม) 
สถานที่ผลิต ร้าน “นาเดีย อร่อยเหาะ” 
เลขที่ 9/284 ซอยลาดปลาเค้า 78 ถนน
รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ ผู ้ผลิต อาหารปรุงประกอบ



พร้อมรับประทาน ขอการรับรองใหม่ 1 
รายการ
 34. หลังรามเมี่ยงปลาเผา สาขา
คู้ขวา โดยนางมาลินี ดีเจริญ (ร้านอาหาร
มุสลิม) สถานที่ผลิต ร้าน “หลังรามเมี่ยง
ปลาเผา สาขาคู้ขวา” เลขที่ 439 ถนน
ราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 
กรุงเทพฯ ผู้ผลิต อาหารปรุงประกอบ
พร้อมรับประทาน ขอการรับรองใหม่ 1 
รายการ
 35. นัทข้าวมันไก่ โดยนายวรพล 
บุญมาเลิศ (ร้านอาหารมุสลิม) สถานที่
ผลิต ร้าน “นัทข้าวมันไก่” เลขที่ 2657 
(ตกึแดง) ถนนเจรญิกรงุ แขวงบางคอแหลม 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ ผู้ผลิต อาหาร
ปรุงประกอบพร้อมรับประทานขอการ
รับรองใหม่ 1 รายการ
 36. ครวัฮาลาลฟูดส์ โดยนางสาว
ประการัตน์ ไตรวัฒนวงษ์ (ร้านอาหาร
มสุลมิ) สถานทีผ่ลติ ร้าน “ครวัฮาลาลฟดูส์” 
เลขที่ 31 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวง
คลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 
ผู ้ผลิตอาหารปรุงประกอบพร ้อมรับ
ประทาน ขอการรับรองใหม่ 1 รายการ
 37. ซีซีเฮ้าส์ โดยนายธานี ไชยสุ
กุมาร (ร้านอาหารมุสลิม) สถานที่ผลิต
ร้าน “ซีซีเฮ้าส์” เลขที่ 8 ซอยเจริญพัฒนา 
23 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขต
คลองสามวา กรุงเทพฯ ผู้ผลิต อาหารปรุง
ประกอบพร้อมรับประทาน ขอการรับรอง
ใหม่ 1 รายการ
 38. ฟาร์ทต้าฟาร์ตี้ฮาลาลสเต็ก 
โดยนายมานิต เลาะหมัด (ร้านอาหาร
มุสลิม) สถานที่ผลิต ร้าน “ฟาร์ทต้าฟาร์ตี้
ฮ า ล าลส เต็ ก ”  เ ลข ท่ี  8 5 / 1  ซอย
รามอินทรา 117 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพฯ ผู ้ผลิต อาหารปรุงประกอบ
พร้อมรับประทาน ขอการรับรองใหม่ 1 
รายการ
 39. ไลลา ฮาลาลฟู้ด โดยนาง
สาววัลลา สหกุล (ร ้านอาหารมุสลิม) 
สถานที่ผลิต ร้าน “ไลลา ฮาลาลฟู้ด” เลข

ที่ 65/1 ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง
บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ผู้ผลิต 
อาหารปรุงประกอบพร้อมรับประทาน 
ขอการรับรองใหม่ 1 รายการ
 40. มาม่า เมด โรตี โดยนางสาว
อารีนา สุไลมาน (ร้านอาหารมุสลิม) 
สถานที่ผลิต ร้าน “มาม่า เมด โรตี” เลขที่ 
103 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพฯ ผู ้ผลิต อาหารปรุง
ประกอบพร้อมรับประทาน ขอการรับรอง
ใหม่ 1 รายการ
 41. ครัวนัจวา โดยนางนิระมล 
ทรงศิริ (ร้านอาหารมุสลิม) สถานที่ผลิต 
ร้าน “ครัวนัจวา” เลขท่ี 166/1 ซอย
สาธุประดิษฐ์ 30 แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กรุงเทพฯ ผู้ผลิต อาหารปรุง
ประกอบพร้อมรับประทาน ขอการรับรอง
ใหม่ 1 รายการ
 42. บริษัท ชาเขียว จำากัด สถาน
ที่ผลิต  40/1 ซอยสุทธินิ เวศน ์  ถนน
สุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ ผู้ผลิต เครื่องดื่มขิงผงสำาเร็จรูป, 
เครื่องดื่มชา และเครื่องดื่มสมุนไพร ขอ
ต่ออายุการรับรอง 71 รายการ
 43. บริษัท  ไทยเอ็มฟู้ดโปรดักส์  
จำากัด สถานที่ผลิต  100/118 ซอยเอกชัย 
47 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กรุงเทพฯ ผู้ผลิต ขนมหวาน ขอต่อ
อายุการรับรอง 5 รายการ
 44. บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ 
จำากัด สถานที่ผลิต 553/21 ซอยแสงสุข 
ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กรุงเทพฯ ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์
ช็อกโกแลต, ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ขอต่ออายุ
การรับรอง 361 รายการ
 45. บริษัท โมราวรรณ แพ็คกิ้ง 
จำากัด สถานที่ผลิต 565, 565/1-2 ซอย
อ่อนนุช 66 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ผู้แบ่งบรรจุ 
ลูกอม ขอเพิ่มเติมการรับรอง 1 รายการ
 46. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำากัด 
สถานที่ผลิต 40 ซอยเสรีไทย 87 แขวง

มีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ ผู ้ผลิต 
ไอศกรีม ขอเพิ่ม เติมการรับรอง 10 
รายการ 
 47. บรษัิท ยนูลิเีวอร์ ไทย โฮลดิง้ส์
จำากัด สถานที่ผลิต 38 นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง  ซอยฉลองกรุง 31  แขวงลำา
ปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ผู้ผลิต 
ไอศกรีม ขอต ่ออายุการรับรอง 51 
รายการ และขอเพิ่มการรับรอง 10 
รายการ
 48. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จำากัด (มหาชน) (โรงอาหารแปรรูป มีนบุรี 
2) สถานที่ผลิต 20/2 หมู่ที่ 3 ถนนสุวินท
วงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 
ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ เนื้อเป็ดอบแช่
เยือกแข็ง เนื้อเป็ดนึ่งแช่เยือกแข็ง และ
เนื้อเป็ดย่าง-อบ แช่เยือกแข็ง ขอเพิ่มการ
รับรอง 10 รายการ
 49. บริษัท รวินท์ อินเตอร์
เนชั่นแนล คอสเมติค จำากัด สถานที่ผลิต  
321/15-16 ถนนนาง ล้ิน จ่ี  แขวง
ช ่องนนทรี  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 
ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางสำาหรับผิว
หน้า ขอต่ออายุการรับรอง 4 รายการ
 50. บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า 
เฟรช (ประเทศไทย) จำากัด สถานที่ผลิต 
99/30 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์นม
พาสเจอร์ไรส์, นมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์ 
ขอเพิ่มการรับรอง 5 รายการ

อนุมัติยกเลิกการรับรองฮาลาล
 1.ยกเลิกการรับรองฮาลาล
ผลิตภัณฑ์บางรายการเนื่องจากไม่มีการ
ผลิต
 1) บริษัท ตี๋น้อย ฟู้ด แมนูแฟค
เจอริ่ง จำากัด สถานที่ผลิต 6/9 ซอยเทียน
ทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ผู้ผลิต ผลไม้
อบแห้ง, ผลไม้อบกรอบ จำานวน 3 
รายการ
 2) บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำากัด 
สถานที่ผลิต ๑ ซอยวิภาวดีรังสิต ๔๑ แยก 
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๑ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขต
ดอนเมือง กรุงเทพฯ ผู้ผลิต นำ้าดื่ม จำานวน 
2 รายการ
 3) บริษัท โง้ว เจง ง้วน จำากัด 
สถานที่ผลิต 6/16 หมู่ 4 ซอยสุขสวัสดิ์ 2 
ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง 
กรุงเทพฯ ผู้ผลิต ฟองเต้าหู้ และนำ้านมถั่ว
เหลือง จำานวน 7 รายการ
 4) บริษัท ไทยวิคเตอร์ฟู้ด จำากัด 
สถานที่ผลิต 258 ถนนเลียบคลอง
ภาษีเจริญฝั ่งใต้ แขวงหนองแขม เขต
หนองแขม กรุงเทพฯ ผู้ผลิต ลูกอมกลิ่น
ผลไม้, ขนมอบกรอบ, นำ้าผลไม้ผสมวุ้น
มะพร้าว นำ้าผลไม้ 25% จำานวน 4 รายการ
 5) บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น 
จำากัด (สาขาบางนา) สถานที่ผลิต 255, 
255/1 ซอยบางนา-ตราด 3 แขวงบางนา
เหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ ผู้ผลิต แป้ง
สำาเร็จรูปสำาหรับทำาเค้กและโดนท, นม
เปรี้ยวโยเกิต, วุ้นเจลาติน, ขนมเยลลี่คารา
จีแนน ฯลฯ จำานวน 18 รายการ
 6) บริษัท เคอร์รี่ แอนด์ สไปร์ 
จำากัด สถานที่ผลิต 1 ถนนสวัสดิการ 2 
ซอย 9 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม 
กรุงเทพฯ ผู้ผลิต พริกแกง, นำ้ามันงา, 
เครื่องเทศ, นำ้ามะขาม, นำ้าตาลมะพร้าว, 
กะปิ ผลิตภัณฑ์ของผู้ว่าจ้างผลิต บริษัท 
ฟู้ด เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จำากัด จำานวน 
3 รายการ
 7) บริษัท โอวีวา คอร์ป จำากัด 
สถานที่ผลิต 42/35 ถนนหทัยราษฎร์ 
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ผู้ผลิต 
กาแฟ, ชานมปรุงสำาเร็จชนิดผง, เครื่องดื่ม
นมแพะปรุงสำาเร็จชนิดผงฯลฯ จำานวน 2 
รายการ
 8) บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ 
จำากัด (มหาชน) (โรงลาดกระบัง 1) สถาน
ที่ผลิต 91 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง แขวงลำาปลาทิว เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ ผู ้ผลิต ขนมปัง 
จำานวน 2 รายการ
 9) บริษัท สวนผึ้งหวาน จำากัด 
สถานที่ผลิต 7 ซอยรามคำาแหง 118 แยก 
42–2 ถนนรามคำาแหง แขวงสะพานสูง 

เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ ผู้ผลิต ผลไม้
แปรรูป จำานวน 4 รายการ
 10) บริษัท วันไทยอุตสาหกรรม
การอาหาร จำากัด สถานที่ผลิต 2/4 ซอย
เสรีไทย 58 ถนนเสรีไทย    แขวงมีนบุรี 
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์
บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป, เครื่องปรุงชนิดผง, 
เครื่องปรุงชนิดนำ้ามัน และเครื่องปรุงชนิด
อบแห้ง จำานวน 3 รายการ
 2.ยกเลิกการรับรองฮาลาล
สถานประกอบการ
 1) บริษัท สโรนา อินเตอร์-โฮล
เซลเลอร์ จำากัด ที่อยู่และสถานท่ีผลิต 
18/87 ซอยนวมินทร์ 111 แยก 15 ถนน
นวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ ่ม 
กรุงเทพฯ ผู ้ผลิต  ผลไม้อบแห้งตาม
ฤดูกาล หนังสือรับรองเลขที่ 850/2561 
จำานวน 7 รายการ หมดอายุวันท่ี  2 
กันยายน พ.ศ. 2562 ขอยกเลิกฮาลาลส
ถานประกอบการเนื่องจากย้ายสถานท่ี
ผลิตไปยังจังหวัดปทุมธานี
 2) โรงแรมอัญชลีน่า กรุงเทพ ที่
อยู่เลขที่ 453 ซอยลาดพร้าว 122 ถนน
ลาดพร ้าว แขวงวังทองหลาง เขต
วังทองหลาง กรุงเทพฯ สถานที่ผลิต ครัว
อียิปต์ โรงแรมอัญชลีน่า กรุงเทพ เลขที่ 
453 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ ผู ้ผลิต อาหารปรุงประกอบ
สำาเร็จพร้อมรับประทาน “ครัวอียิปต์” 
หนังสือรับรองเลขที่ 008/2562 จำานวน 
1 รายการ หมดอายุวันที่  18 สิงหาคม 
พ.ศ.  2562 ขอยกเลิกฮาลาลสถาน
ประกอบการเนื่องจากมีการปรับปรุง
สถานที่
 3) บริษัท แนทฟู้ดส์ จำากัด ที่อยู่ 
1126 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำาภูล่าง 
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ สถานที่ผลิตเลข
ที่ 34 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ 
เขตประเวศ  กรุงเทพฯ ผู ้รับจ้างผลิต 
เคร่ืองด่ืม ในภาชนะบรรจปิุดสนทิ และชา 
หนังสือรับรองเลขที่ 613/2561 จำานวน 
1 รายการ หมดอายุ วันท่ี 2 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 ขอยกเลิกฮาลาลสถาน

ประกอบการเนื่องจากไม่มีลูกค้าประสงค์
ขอการรับรองฮาลาล
 4) บริษัท คนมีเส้น จำากัด ที่อยู่ 
954/11-12 ซอยวัดยางสุทธาราม ถนน
พรานนก แขวงบ ้านช ่างหล ่อ เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ สถานที่ผลิตเลข
ที่ 954/8, 12 ถนนพรานนก แขวงบ้าน
ช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 
ผู ้ผลิต ผลิตภัณฑ์บะหมี่และแผ่นเกี๊ยว 
หนังสือรับรองเลขที่ 750/2561 จำานวน 
12 รายการ หมดอายุวันที่ 12 กันยายน 
พ.ศ.  2562 ขอยกเลิกฮาลาลสถาน
ประกอบการเนื่องจากย้ายไปจังหวัด
นนทบุรี
 5) บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท 
(ประเทศไทย) จำากัด ที่อยู่และสถานที่
ผลิต เลขที่ 40/20 หมู่ 9 แขวงหนองจอก 
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ผู้ผลิต เครื่อง
สำาอาง หนังสือรับรองเลขที่ 500/2561 
จำานวน 13 รายการ หมดอายุวันที่ 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2562 และหนังสือรับรอง
เลขที่ 501/2561 จำานวน 7 รายการ หมด
อายุวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ขอ
ยก เ ลิ ก ฮ า ล าลสถ านประกอบกา ร
เนื่องจากไม่ประสงค์ที่จะขอต่ออายุการ
รับรองฮาลาล
 6) บริษัท โอมาริน ฟู๊ดส์ จำากัด ที่
อยู่ 48/11 ถนนเสนานิคม 1 (หมู่บ้าน
เสนานิ เ วศน ์ )  แขวงลาดพร ้ าว  เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ สถานที่ผลิต เลขที่ 
2/9 หมู่ 5 ถนนผดุงพันธ์ แขวงหนองจอก 
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ผู้ผลิต หนังปลา
ทอดกรอบ, ซอส, นำ้าจิ้มสุกี้, นำ้าสลัด และ
นำ้ า จิ้ ม ซี ฟู ้ ด ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง เ ล ข ที่ 
440/2561 จำานวน 22 รายการ หมดอายุ
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และ
หนังสือรับรองเลขที่ 441/2561 จำานวน 3 
รายการ หมดอายุวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 
2562 ขอยกเลิกฮาลาลสถานประกอบ
การเน่ืองจากไม่ประสงค์ที่จะขอต่ออายุ
การรับรองฮาลาล
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 คณะกรรมการอิสลามประจำากรุงเทพมหานคร จัดประชุมสู่การกระชับสัมพันธ์กับชมรมนิสิตนักศึกษามุสลิมของมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานคร จากการประชุมสัมมนาดังกล่าว มีมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวม 30 สถาบัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 
กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ผลของการประชุมสัมมนาดังกล่าว ได้เกิดความ
ร่วมมือกันอีกระดับหนึ่ง นั่นคือ ชมรมศาสนศึกษา แผนกอิสลาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ประสานงานมายังมัสยิดอัสสละฟียะฮ์(ถนน
ตก) เพื่อขออนุญาตใช้สถานที่ ในการจัดกิจกรรม โครงการ ปันยิ้มสู่น้อง ปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 
08.00 - 16:00 น. โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กอ.กทม.กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ
ในกรุงเทพมหานคร และเพื่อชี้แจงขอบข่ายงานของ กอ.กทม.อันจะนำามาซึ่งความร่วมมือในการพัฒนาสังคมมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 
โดยทางชมรมฯขอให้มัสยิดสนับสนุน ขนม อาหารกลางวัน ให้แก่ นักศึกษาและเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมประมาณ 120 คน ซึ่งทางมัสยิด 
ได้มีมติ สนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยมอบหมายให้อนุกรรมการกิจการเด็กสตรีและผู้สูงอายุเป็นเจ้าภาพร่วมกับอนุกรรมการกิจการ
เยาวชนและฝ่ายงานอื่นๆของมัสยิด ประสานความร่วมมือกับชุมชนรอบๆมัสยิด สัปปุรุษประจำามัสยิด เพื่อให้กิจกรรมนี้ สำาเร็จด้วยความ
เรียบร้อย ทั้งนี้ยังได้สัดส่วนงบประมาณจัดเลี้ยงอาหารเช้า และอาหารกลางวัน เป็นเงิน 15,000 บาท
 นับว่าเป็นความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างกรรมการอิสลามประจำากรุงเทพมหานคร กรรมการอิสลามประจำามัสยิด และ
ชมรมนักศึกษามุสลิมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ คาดหวังว่า จะเกิดความร่วมมือกันมากขึ้นในมิติต่างๆต่อไปในอนาคตอินชาอัลลอฮ์

 เมื่อวันพุธที่ 18  กันยายน 2562 คณะ
กรรมการอิสลามประจำากรุงเทพมหานคร คณะ
อิหม่าม คณะกรรมการอิสลามประจำามัสยิดใน
กรุงเทพมหานคร โดย นายอาหะหมัด  ขามเทศ
ทอง, นายทวิช อารียะกิจโกศล, นายมูฮัมหมัด 
เสน่หา, นายปรดีา หร่ายมณ,ี นายพศิษิฐ์ อรณุพลูทรพัย์, 
นายอนุสรณ์ องอาจ และนายบุคอรีย์ อยู่บำารุง 
เป็นผู้แทนร่วมมอบเงินบริจาค จำานวน 100,000  
บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน)   ผ่านสภากาชาดไทย 
เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน โดย
มี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำานวยการ
สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ 
สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ

คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร จัดประชุมสู่การกระชับสัมพันธ์กับ    
ชมรมนิสิตนักศึกษามุสลิมของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร

กอ.กทม.มอบเงินผ่านสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน
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ขับเคลื่อน กอ.กทม.
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น  ณ ห้อง 1-301 
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต สำานักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจำากรุงเทพมหานคร ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยรังสิต เพ่ือร่วมกันพัฒนาบุคลากรและสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮาลาลสู่ความเป็นเลิศ นั่นคือการ
กำาหนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานฮาลาลไทย 4.0 
 ใ น พิ ธี ดั ง ก ล ่ า ว มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อิ ส ล า ม ป ร ะ จำ า
กรุงเทพมหานคร อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตมาร่วม
เป็นเกียรติด้วย เริ่มด้วยการรายงานความเป็นมาของการลงนาม
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โดยนายสมัย  เจริญช่าง ประธานศูนย์
มาตรฐานฮาลาล มหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งนี้ มีนายอรุณ  บุญชม ประธาน
กรรมการอิสลามประจำากรุงเทพมหานคร เป็นผู้ลงนามฝ่าย กอ.กทม. 
นายอาหะหมัด ขามเทศทอง เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำา
กรุงเทพมหานคร ลงนามในฐานะพยาน และ ดร. อาทิตย์  อุไรรัตน์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้ลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัยรังสิต  
ผศ.ดร. ปิยสุดา  ม้าไว คณบดีคณะศิลปศาสตร์  ลงนามในฐานะพยาน  
บรรยากาศการลงนามบันทึก MOU ครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และน่าชื่นชมยิ่ง

เปิดมิติใหม่คณะกรรมการอิสลาม กทม. 
ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยรังสิต


