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พัฒนาได้
	 การพัฒนาคน	 อาจมีมุมมอง
ที่แตกต่างกัน	 ท้ังในฐานะท่ีเป็นความ
สนใจขั้นพื้นฐาน	 และเป็นวินัยของการ
ศึกษา	เช่น	จิตวิทยา	วิทยาศาสตร์	ปรัชญา	
สังคมวิทยา	มานุษยวิทยา	และอื่น	ๆ	การ
ศึกษาร่วมสมัยเกี่ยวกับการพัฒนาคน	มักมี
ส่วนในการวิเคราะห์และการเยียวยา	 เมื่อ
การพัฒนาคนถูกขัดขวาง	 เนื่องจาก
อารมณ์	ปัญหาเกี่ยวกับการระบุตัวตนหรือ
อัตลักษณ์ของผู้ปกครอง	สังคม	โอกาสและ
ปัจจัยอื่น	 ๆ	 ทั้งนี้	 เราจะมุ่งเน้นที่หลักการ
พื้นฐานของการพัฒนาคน	 โดยมีเป้าหมาย
เพื่อครอบคลุมองค์ประกอบที่อาจเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนา	
	 พึงทราบเถิดว่า	 “คน”	 ย่อมมี
ความสามารถแตกต่างกัน	 สิ่งที่ควรท�าเพื่อ
ให้เกิดความมั่นใจว่า	พวกเขาทั้งหมดจะได้
รับการพัฒนาสู่ความสามารถที่ดีที่สุด	 เพื่อ
บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ		ในขณะที่มีองค์
ประกอบหลายอย ่างที่จ�าเป ็นในการ
พฒันาคน	เราควรเน้นสิง่ทีเ่ป็นพ้ืนฐานมากกว่า	
องค์ประกอบท่ีส�าคัญที่สุดและมีบทบาท
ส�าคัญคือ	 การตระหนักถึงตนเอง	 มคีวาม

 การพัฒนาตามแนวคิดการเพิ่ม
ศักยภาพ	 หมายถึง	 การขับเคลื่อนไปข้าง
หน้าจากต�าแหน่งที่ก�าหนดไปสู ่ความ
ส�าเร็จ	โดยมโีอกาสและผลประโยชน์มากขึน้	
การพัฒนาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ ่ม	
จ�าเป็นต้องก�าหนดเป้าหมายสู่การบรรลุ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลและเป้าหมายเพื่อการ
พัฒนา	 แต่ละคนเกิดมาพร้อมกับสติ
ปัญญาข้ันพ้ืนฐาน	 และวิธีการใช้ปัญญา	
สิ่งเหล ่านี้ขึ้นอยู ่กับความสามารถโดย
ธรรมชาติ	 รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อม
และอิทธิพลภายนอกด้วย
	 อิสลามให้ความส�าคัญกับการ
พัฒนาตนเองเป็นอย่างมาก	 แต่ละคนมี
ความรับผิดชอบในการท�าความเข้าใจจุด
ประสงค์ของชีวิตแห่งตน	และท�าชีวิตให้ดี
ที่สุด	 เพื่อประโยชน์แห่งตนและสังคมโดย
รวม	 นอกจากนี้อิสลามยังให้ทางน�าเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายดังกล่าวอีกด้วย
	 การพัฒนาคน	 ประกอบด้วย
กระบวนการแห่งการเจริญเติบโตและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง
วันสุดท้ายของชีวิต	 กระบวนการพัฒนา
นั้นได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก	จาก
การรับความรู้สึกผ่านอวัยวะและการขับ
เคลื่อนภายในที่เกิดขึ้นในร่างกายและ
จิตใจ	จุดร่วมของเราในที่นี่คือ	การพัฒนา
จิตใจ	 ซึ่งเกิดผ ่านการป้อนข้อมูลทาง
ประสาทสัมผัสและกระบวนการทางจิต
ภายใน	 การพัฒนาในที่นี้	 หมายรวมถึง	
การเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส	 และถูก
จ�าแนกออกเป็นความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ใน
อนาคต
	 อิสลามได ้ระบุสองแหล ่งที่มี
บทบาทในการส่งเสริมหรือท�าลายการ
พัฒนาคน	แรงบันดาลใจจากทางนำแห่ง
พระผูเ้ป็นเจ้าทีส่่งเสรมิการพฒันาคน	 การไม่
ให้ความสนใจกับทางน�า	 ก็จะมีผลต่อการ

ตัง้ใจท�าในสิง่ท่ีถูกต้อง	 และหลกีเลีย่งการ
ทำตามความต้องการแห่งตนต่างหาก
	 เราจะน�าองค์ประกอบเหล่านี้มา
ใ ช ้ ใ น ก า ร ด� า ร ง ต น ไ ด ้ อ ย ่ า ง ไ ร ?		
แน่นอน	 ต้องผ่านกระบวนการท่ีเรียกว่า	
การระบุตัวตนหรือการสร้างตัวตน		เช่น	
การค้นหาหลักการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพ
ของตนที่ดีที่สุด	 และแบบจ�าลองบทบาทที่
ท�าให้หลักการเหล่านั้นเป็นจริง	 ทั้งนี้	 อาจ
ถูกมองว่า	 เป็นกระบวนการยึดความเป็น
เจ ้าของกับสิ่งที่แตกต ่างและมีคุณค่า	
แทนท่ีจะใช้วิธีปฏิบัติท่ีสังเกตเห็นได้ง่าย	
ซึ่งอาจจะดูง ่ายกว่าที่ เป ็นแบบอย่างที่
ดีแล้วเลียนแบบบุคคลนั้น	 อย่างไรก็ตาม	
การค้นหาแบบอย่างท่ีดีในสภาพแวดล้อม
แห่งการใช้ชีวิตร่วมสมัยของเรา	อาจไม่ใช่
เรื่องง่าย	 บางครั้งท�าให้เกิดความสับสน
โดยเฉพาะอย่างยิง่	 หากสิ่งที่ต้องผ่านการ
เปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง	ทั้งนี้	แบบ
อย ่าง เ ดียวไม่ว ่าจะดี เพี ยง ใดอาจไม ่
สามารถเป ็นตัวอย่างทุกอย่างในชีวิตได้
แม้ว่าสิง่นัน้จะเป ็นจริง	 หลักการท่ีเป ็น
แบบจ�าลองบทบาทเป็นตัวอย่างอาจไม่
ชัดเจน	 หลักการอาจได้มาจากการสังเกต
หลาย	ๆ	ครั้ง	ทั้งนี้	ประวัติศาสตร์ช่วยให้
หลักคิดแก่เราได้	เราสามารถดูแบบจ�าลอง
ต่าง	 ๆ	 จากประวัติศาสตร์	 และสามารถดู
บทเ รียน ท่ีดีจากประวัติศาสตร ์แห ่ ง
อารยธรรม	 ปัจจัยท่ีส�าคัญที่สุดในการ
พฒันาคนคอื	เราจ�าเป็นต้องแสวงหาทางน�า	
ซึ่งเป็นหลักการที่ไม่อาจปฏิเสธได้	 และ
เลือกแบบอย่างที่ดี	 ส่วนใหญ่จะมีความ
เช่ือมั่นต่อพระเจ้า	ในฐานะผู ้ประทาน
ทางน�าที่ถูกต้อง	 ความรู้ที่พระเจ้ามอบให้
เรากล ่าวถึงความดีและความไม ่ดี ใน
อารยธรรมมนุษย์	 และศาสดาผู้ประกาศ
ค�าสอน	 ซึ่งท�าหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ส� าหรับการบรรลุ สู ่ ความเป ็นเลิศใน

 หลักการพัฒนาตนเองในอิสลาม
ผศ.ดร.วิศรุต  เลาะวิถี
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ศักยภาพของมนุษย์	 ดังนั้น	 การร�าลึกถึง
พระเจ้าให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับการ
พัฒนาศักยภาพของมนุษย์	 เราได้รับการ
ปลอบใจจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ	พูด
คุยกับพระเจ้าในความเจริญรุ่งเรืองและ
ความทุกข์ยาก	 รักษาบุคลิกภาพแห่ง
ความสมดุล	 และหลีกเลี่ยงอันตรายจาก
ความเครียดในความทุกข์ยาก	แน่นอน	เรา
จะพบว่า	 เป็นเรื่องง่ายในความพยายามให้
บรรลุสู่เป้าหมายเดียวกัน	 อย่างไรก็ตาม	
การสร้างความใกล้ชิดต่อพระผู ้เป็นเจ้า	
สามารถรู้สึกได้	 โดยทุกคนยกมือขอดุอาอ์
ต่อพระองค์	 น่ันคอื	 สิง่ทีพ่ระเจ้าจะรบัดุอาอ์
ของเรา	 ปัจจัยส�าคัญอื่น	 ๆ	 ที่อาจเกิดขึ้น
คือ	ความซ่ือสัตย์และตรงไปตรงมา	และ
การแสวงหาความเป็นอยู ่ของตนและ
ส่วนรวม	เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้	
การแสวงหาความรูแ้ละการได้รบัความรูเ้ชิง
นวัตกรรม	ย่อมถือเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง
	 ส� าหรั บการท� า ให ้ เ กิ ดความ
บริสุทธ์ิจากความผิดพลาดท้ังหลายน้ัน	
ลองพิจารณาว่า	 เราล้างมือเป็นประจ�า
ก่อนรับประทานอาหาร	 เน่ืองจากมือ
สัมผัสวัตถุต่าง	 ๆ	 มากมาย	 ซึ่งอาจรวมถึง
เชื้อโรคที่ เป ็นอันตราย	 เราซักเสื้อผ้า
ให้เหงื่อและส่ิงสกปรกออกจากร่างกาย		
เราอาบน�้าเพื่อให้ร่างกายสะอาด	 เพื่อให้มี
สุขภาพร่างกายที่ดี	 มีหลายอย่างที่มีส่วน
ท�าให้จิตใจของเราสะอาดและมีสุขภาพดี	
และมีหลายอย่างที่อาจท�าให้จิตใจของเรา
เสียหายก็ได้	 เราเห็นคนที่แสวงหาความพึง
พอใจจากการกดปุ่ม	 และท�าให้คนอื่นได้
รับความอัปยศ	 น่ันถือเป็นการสร้างความ
ฝังใจไว้	เราเห็นคนประสบความส�าเร็จผ่าน
การโกหกและการคดโกง	 โดยเฉพาะอย่างยิง่	
หากผู้คดโกงและผู้โกหกเหล่านี้ถูกจับได้	
หากเป็นเดก็	กอ็าจถกูท�าโทษจากผูป้กครอง	
ซึ่งพบเห็นในสังคม	 ดังนั้น	 เมื่อเด็กคนนั้น
โตขึ้น	 ก็อาจมีพฤติกรรมที่เป็น	 “หลุมด�า”	
ในชีวิตได้
	 ทั้งสายตาและการได้ยิน	 มีความ
จ�าเป็นต่อการเรียนรู ้และการพัฒนาของ

มนุษย์	 พวกเขาสามารถได้รับการขับ
เคลื่อนสู ่ความเป็นเลิศของมนุษย์ได ้	
มิฉะนั้น	 สิ่งท่ีเห็นและได้ยิน	 อาจท�าให้
จิตใจเสื่อมเสียและต�่าต้อยจนกลายเป็น	
“จุดเสื่อม”	ของการด�ารงชีวิตในที่สุด
	 กระบวนการช� า ระจิ ต ใจ ให ้
บริสุทธิ์ซ่ึงเรียกว่าการช�าระล้างจิตใจและ
วิญญาณ	 เป ็นที่รู ้จักกันดี 	 ในค�าสอน
อิสลามว่า	“تزكية ตซักยีะฮ์”	สิ่งที่ต้องมก่ีอน
ของการมส่ีวนร่วมใน	 	”ตซักยีะฮ์ تزكية“ คือ	
การรู ้ว ่าจิ ต ใจม นุษย ์มี แนวโน ้ม ท่ีจะ
สร้างความเสียหาย	 ความเสียหายอาจเกิด
จากภายในตั ว เ อ งหรื อ จ ากอิ ท ธิ พล
ภายนอก	หรือทั้งสองอย่าง	อย่างไรก็ตาม	
ความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมที่ ไม ่พึง
ประสงค์นั้นขึ้นอยู ่กับผู ้กระท�า	 ทุกคนมี
ความรับผิดชอบโดยตรงต่อการกระท�า
ของตน	 ระบบกฎหมายจะท�าให้เราพบค�า
ตอบที่ถูกต้องได้	 พระเจ้าทรงเห็นและ
ได้ยินทุกสิ่ง	 ดังนั้น	 เพื่อช่วยเราให้รอดพ้น
จากการท�าร้ายตวัเองและผูอ้ืน่	 แนวค�าตอบ
ส� า ห รั บ ก า ร ก ร ะ ท� า ห นึ่ ง เ รี ย ก ว ่ า
มัสอูลียะฮ”์ ความส�าเร็จในการ مسؤولية“
ท�าให้จิตใจบริสุทธิ์นั้น	 สามารถสร้างจุด
ร่วมเพื่อควบคุมจิตใจและผลักดันเราให้
ห่างไกลจากความเย่อหยิ่งได้	ดังปรากฎนัย
จากอัลกุรอานดังนี้
 “แท้จริง จิตใจนั้นถูกครอบง�าไว้
ด้วยความชั่ว”	(อัลกุรอาน	12:53)
	 แน ่นอน	 ทุกคนเกิดมาพร ้อม
กับวิญญาณที่บริสุทธิ์	 ปราศจากความผิด
พลาดหรือบกพร ่องสัญชาตญาณตาม
ธรรมชาติ	 หรือการจัดการของจิตวิญญาณ
มนุษย์คือ	 การท�าสิ่งที่ถูกต้อง	 เมื่อเจริญ
เติบโต	 สิ่งที่เป็นอันตรายผ่านการมองเห็น	
การได้ยิน	 การสัมผัสกลิ่นและความรู้สึก
อื่น	 ๆ	 ส่งผลกระทบต่อความบริสุทธิ์ของ
จิตวิญญาณมนุษย์	 ดังนั้น	 ประสบการณ์
ของมนุษย์จะต้องได้รับการพิจารณาจาก
อิทธิพลที่เกิดข้ึน	 การปฏิรูปตนเองเพื่อ
ก� า จั ด ค ว า ม เ สื่ อ ม เ ห ล ่ า นี้ เ รี ย ก ว ่ า	
กระบวนการท�าให้เกิดความบริสุทธิ์หรือ	

	ดงัปรากฏในคัมภร์ีอลักรุอาน	ตซักยีะฮ์” تزكية“
ดังนี้:
 “และด้วยชีวิต และที่พระองค์
ทรงท�าให้มันสมบูรณ์ แล้วพระองค์ทรง
ดลใจมันให้รู ้ว ่า ทางชั่วของมันและ
เกิดความย�าเกรง แน่นอน ผู้ขัดเกลา
ชีวิตย่อมได้รับความส�าเร็จ และแน่นอน
ผูห้มกมุน่ (ด้วยการท�าชัว่) ย่อมล้มเหลว” 
(อัลกุรอาน	91:	7-10)
 “และส่วนผู้ที่ย�าเกรงยืนต่อหน้า
พระผู ้ เป ็นเจ ้าของเขา และหักห ้าม
ตนเองจากความปรารถนาอันช่ัวช้า 
ดังนั้น สรวงสวรรค์จะเป็นท่ีพ�านักของ
เขา” (อัลกุรอาน	79:	40-41)
	 ถึงแม้จะมีความพยายามที่จะ
ท�าให้จิตใจบริสุทธิ์	 แต่ความผิดพลาดก็
อาจเกิดข้ึนได้	 การท�าสิ่งที่ผิดพลาดหรือ
ท�าบาป	 จะเกิดอะไรข้ึน?	 จิตใจมนุษย์ที่
ได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้อง	 มีส่ิงท่ีเรียก
ว่าการท�าโทษตัวเอง النفس اللوامة (อันนัฟ
ซูลเลาวามะฮ์)	ซึ่งจะสนองด้วยการยอมรับ
ว่า	มีบางอย่างผิดปกติ	 และจะมีส่วนที่ใน
การปฏิรูปตัวเอง	 แต ่ตรงกันข ้ าม	 คน
ท่ีมี จิต ใจ ท่ีดื้ อดึ ง อันนัฟ)	 النفس االمارة 
ซูลอะมาเราะฮ์)	 อาจถูกมองว่า	 เป็นการ
พฤติกรรมที่ผิด	และมีแนวโน้มว่าจะมาก
ขึ้นเรื่อย	ๆ	ในอนาคต	ดังนั้น	เพื่อหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมดังกล่าวซ�้า	ๆ	นั่นคือ	การพัฒนา
ตนเอง	 และพึงละเว้นการกระท�าที่น�าไปสู่
ความเสียหายของจิตวิญญาณ	 และความ
เสื่อมถอยแห่งตนทุกรูปแบบ
 (ถอดความจากบทความเรื่อง 
Principles of Self Development in Islam 
.ใน www  مبادئ تطوير الذات يف اإلسالم )
islamreligion.com)
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อรุณ บุญชม

	 อิสลามคือระบอบที่ สมบูรณ ์	
ท่ีอัลลอฮ์ได้ทรงประทานเป็นเกียรติแก่
มนุษย์ชาติ	 เพื่อให้มนุษย์ด�าเนินชีวิตอยู่
ในโลกน้ีได้อย่างมีความสุข	 และความสุข
ท่ีสมบูรณ์ก็คือการที่มนุษย์รู้จักตัวเอง	 คือ
รู้ว่าตนเป็นข้าทาสของพระเจ้าองค์เดียว	
ผู้ทรงลักษณะสมบูรณ์	นั่นคืออัลลอฮ์ผู้ทรง
ยิ่งใหญ่และเกรียงไกร	 และด้วยการมี
ป ัจจัยในการด�าเนินชีวิตอย่างมีเกียรต	ิ
ท�าให้มนุษย์สามารถประกอบกิจกรรม	 ที่
แสดงออกถึงความเป็นข้าทาสของพระผู้
เป็นเจ้าได้อย่างเต็มที่	 มนุษย์ไม่อาจมี
ปัจจัยที่ครบสมบูรณ์ในการด�าเนินชีวิต
อย่างมีเกียรติได้	นอกจากต้องอาศัยความ
ร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	
บนพื้นฐานของการให้เกียรติซ่ึงกันและ
กัน	โดยจะต้องไม่เป ิดช ่องทางให้ผู ้ใด
ทุจริตหรือตักตวงผลประโยชน์
	 อิสลาม	 คือระบอบที่จะท�าให้
ความจ�าเป็นพ้ืนฐานต่างๆของมนุษย์เกิด
เป็นความจริงขึ้นมา	 อย่างสอดคล้องกับ
ธรรมชาติและความทะเยอทะยานของ
มนุษย์
 

	 อิสลาม	 จะเริ่มต้นด้วยการจัด
ระบบอะกีดะฮ์	 (หลักศรัทธา)	 ระบบการ
พิ จ า รณาชี วิ ต และจั ก ร ว าล 	 ร ะบบ
จ ริ ย ธ ร ร ม และก�าหนดขอบเขตความ
ประพฤติของมนุษย์
	 ซะกาต	 ถูกบัญญัติขึ้นมาเพ่ือใช้
เป็นตัวก�าหนดความประพฤติของมนุษย์
ประการหนึ่งท่ีสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ของความสงบสุขในสังคม	 ท้ังส่วนรวม
และส่วนตัว
	 หน ้ า ท่ีของซะกาต	 คือการ
ควบคุมรายได้ส่วนบุคคล	 ไม่ให้เพ่ิมพูน
ขึ้นจนเกินระดับของความพอดี	 และ
ควบคุมให้ความเจริฐเติบโตของรายได้
ส่วนบุคคล	 อยู่บนพื้นฐานของการที่ทุก
คนสามารถพึ่ งพาตน เอง ได ้ 	 ซ่ึ ง เ ร า
สามารถพบหลักการนี้ได้จากค�าพูดของ
ท่านนบี	(ซ.ล.)	ที่ก�าชับแก่เหล่าสาวกของ
ท่านขณะที่ถูกส่งไปยังหัวเมืองและยังเผ่า
ต่างๆว่า	:
 “ท่านจงเชิญชวนพวกเขาสู ่
อิสลาม ด้วยการกล่าวค�าปฏิญาณว่า
ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะโดยเที่ยง
แท้นอกจากอัลลอฮ์ และปฏิญาณว่าฉัน

เป็นศาสนฑูตของอัลลอฮ์… ดังนั้นถ้า
หากพวกเขายอมรับค�าเชิญชวน ก็ให้
ท ่านจงแจ้งแก่พวกเขาว่าอัลลอฮฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ์ ได ้
ก�าหนดการบริจาคทานให้เป็นหน้าที่
ของพวกเขาโดยเก็บจากคนรวยของ
พวกเขา และจ่ายคืนให้แก่คนจนของ
พวกเขา”	รายงานโดยบุคอรี	และมุสลิม	
	 ดังกล่าวนี้คือบัญญัติอิสลาม	 ที่
จะไม่ยอมปล่อยให้บุคคลต้องพ่ึงความ
มานะพยายาม	และความสามารถของตน
แต่เพียงอย่างเดียวในการบริหารงานและ
แสวงหาปัจจัยของเขาโดยล�าพัง	 และจะ
ไม ่ปล ่อยให ้เขาใช ้ความรู ้สึกทางด ้าน
มนุษยธรรมแต่เพียงอย่างเดียว	 ในการ
หยิบย่ืนความช่วยเหลือแก่พ่ีน้องของเขา	
แต ่อิ สลามจะก� าหนดกฎเกณฑ ์และ
ระเบียบต่างๆที่เอื้ออ�านวยให้บุคคลได้รับ
ความช่วยเหลือ	 และให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้อื่น	 เพื่อเป็นการค�้าประกันว่าบุคคล
สามารถจะด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีเกียรต	ิ
และควบคุมจิตใจไม่ให้เกิดความโลภและ
เห็นแก่ตัว	 ความจริงข้อนี้จะปรากฏชัด
ส�าหรับผู้ที่รู ้ข้อก�าหนดต่างๆของซะก๊าต	
วิธีการจัดเก็บซะกาต	 การแจกจ่ายซะก๊าต	
และข้อก�าหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรุกุ ่น
(หลักการ)อิสลามท่ียิ่งใหญ่และส�าคัญยิ่ง
ประการนี้
	 ซะก๊าตมีรากศัพท์มาจากค�าว่า	
يَْزكُو  ، اليشُء  	 َزكَا  แปลว่า	 ส่ิงนั้นได้
เพิ่มพูนและงอกงามและค�าว่าซะกาต	 ได้
ถูกน� า ไปใช ้ ในความหมายของความ
สะอาด	ได้แก่ค�าด�ารสัของอลัลอฮ์ตาอาลาท่ี
มีความว่า	:
 “ผู้ที่ช�าระจิตใจให้สะอาดย่อมได้รับ
ความสุข”	(อัชชัมส์	:	9)
	 ต่อมาค�าว่าซะก๊าตได้ถูกน�าไป
ใช้ในความหมายทางศาสนาซึ่งหมายถึง	

ความส�าคัญของซะกาต
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พิกัดของทรัพย์สินบางประเภทที่จ�าเป็น
ต้องจ่ายแก่บุคคลบางจ�าพวกเมื่อครบ
เงื่อนไข	 เหตุที่เรียกทรัพย์นี้ว่าซะกาต	 ก็
เพราะทรัพย์เดิมจะเพิ่มพูนขึ้นด้วยความ
ดีของการบริจาค	 และค�าวิงวอนของผู้รับ
ท่ีขอให้แก่ผู้บริจาค	 และเพราะซะกาตจะ
ช� าระให ้ทรัพย ์สินที่ เหลืออยู ่ สะอาด
บริสุทธิ์	 และท�าให้ผู้ขัดสนและยากจนได้
รับสิทธิ์ของตนที่มีอยู่ในซะกาต
	 การบัญญัติซะกาต	เกิดขึ้นในปี
ฮิจเราะฮ์ที่สองก่อนบัญญัติการถือศีลอด
ในเดือนรอมาดอน	 ตามทัศนะที่ซอเฮียะห์
(ถูกต้อง)
	 ซะกาต	 เป ็นรุก ุ่น(หลักการ)
อิสลามประการหน่ึงที่มีความส�าคัญมาก	
มีหลักฐานมากมายท่ีบ่งชี้และยืนยันว่า
ซะกาตน้ันเป็นข้อก�าหนดทางศาสนาที่
ชัดเจน	 เป็นที่รู้กันโดยท่ัวไปถึงขั้นที่ผู ้ใด
ปฏิเสธ	 ก็จะต้องส้ินสภาพการเป็นมุสลิม	
หลักฐานจากค�าด�ารัสของอัลลอฮ์ตาอาลา
ท่ีมีความหมายว่า
  “พวกท่านทั้งหลายจงด�ารง
ละหมาดและจงจ่ายซะกาต”	 (อัลบะกอ
เราะห์	43)
	 ค�าสั่งให ้จ ่ายซะก๊าต	ได ้มีการ
ระบุซ�้าอยูในอัลกุรอานหลายอายะฮ์	 ดัง
ปรากฏรายงานว่ามีระบุอยู่ถึงสามสิบสอง
แห่ง
	 หลักฐานจาก	ซุนนะฮ์	:	ท่านนบี	
(ซ.ล.)	กล่าวว่า
 “อิสลามถูกก่อข้ึนอยู ่บนหลัก
ห้าประการคือ ปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้า
ที่ถูก สักการะโดยเที่ยงแท ้นอกจาก
อัลลอฮ์ และมุฮ�าหมัดเป็นศาสนฑูต
ของอั ลลอฮ ์  ด� า ร งละหมาด  จ ่ า ย
ซะกาต ประกอบพิธีฮัจญ์ ถือศีลอดใน
เดือนรอมาดอน”		บันทึกโดยบุคอรี	และ
มุสลิม	 และค�าพูดของท่านนบี	 (ซ.ล.)	 ที่
กล ่าวแก ่มุอ ๊าซ	(ร.ด.)	ขณะส ่งเขาไป
ยะมัน(เยเมน)มีความว่า	:
 “ดังน้ันถ้าหากพวกเขายอมรับ
ค�าเชิญชวน ก็ให้ท่านจงแจ้งแก่พวกเขา
ว่า อัลลอฮ์ได้ก�าหนดการบริจาคทานให้

เป็นหน้าท่ีของพวกเขา โดยเก็บจาก
คนรวยของพวกเขา และจ่ายคืนให้แก่
คนจนของพวกเขา”	 บันทึกโดยบุคอรี
และมุสลิม	
	 ซะกาตมีเคล็ดลับและประโยชน์
มากมาย	แต่สามารถสรุปได้ว่าเคล็ดลับ
และผลประโยชน์ทั้งหมดนั้น	 จะสะท้อน
กลับไปสู่ผู ้ให้และผู้รับ	 และจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งกับส่วนบุคคลและส่วนรวม	
ดังนี้
	 ซะกาตจะท�าให้ผู้จ่ายเคยชินกับ
ความเสียสละและบริจาค	 และช่วยขจัด
ความตระหนี่ออกไปจากจิตใจของเขา		
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาได้สัมผัสกับผล
ของมันด้วยตนเอง	 และเขาจะระลึกอยู่
เสมอว่า	 ซะกาตจะท�าให้ทรัพย์สินเพิ่มพูน
ขึ้นยิ่งกว่าจะท�าให้น้อยลง	ท่านรอซูลุ้ลลอฮ์	
(ซ.ล.)	ได้ยืนยันว่า	
 “ ก า ร บ ริ จ า ค จ ะ ไ ม ่ ท� า ใ ห ้
ทรัพย์สินลดน้อยลง” มุสลิม	(2588)
	 ท รั พ ย ์ สิ น จ ะ ลดน ้ อ ย ล ง ไ ด ้
อย ่างไร	 ?	 ในเมื่ออัลลอฮ์ตาอาลา	 จะ
เพิ่มพูนให้เพราะการบริจาคด้วยการไม่
ให้เขาและครอบครัวต้องประสบกับโรค
ภัยไข้เจ็บ	 ไม่ให้มีใครปองร้ายเขาและ
ทรัพย์สินของเขา	 และอัลลอฮ์จะเอื้อ
อ� า น วย ให ้ เ ข าพบลู ่ ท า ง ท่ี จ ะท� า ใ ห ้
ทรัพย์สินของเขางอกเงยขึ้นอย่างง่ายดาย	
ทั้งนี้นอกเหนือจากผลบุญอันยิ่งใหญ่ที่เขา
จะได้รับตอบแทนจากพระองค์
	 ซะกาตท�าให้สายสัมพันธ์แห่ง
ความเป็นพี่น้องและความรักระหว่างผู้ให้
กับผู ้ รับมั่นคงแน่นเหนียว	และถ้าหาก
รุก่น(หลักการ)อิสลามข้อนี้ถูกยกข้ึนมา
ปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในสังคม	 และ

มุสลิมทุกคนที่ครอบครองซะกาตได้จ่าย
แก่ผู ้มีสิทธิ์ได้รับอย่างครบถ้วนเราก็จะ
เห็นภาพความสนิทสนมซึ่งสายใยของมัน
จะสอดคล ้องประสานสังคมมุสลิมให ้
แน่นแฟ้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่าง
ชัดเจนที่สุด	 และถ้าปราศจากความสนิท
สนมนี้	 สังคมก็ไม่อาจก่อติดกันได้	 ซ่ึงโดย
หน้าท่ีของมันแล้วจะต้องก่อติดและยึด
กันแน่นดุจดังอาคาร	และมีความอาทร	มี
ความรักดุจร่างเดียวกัน
	 ซะกาตจะช ่ วยให ้สมาชิก ใน
สังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะมี
เหตุการณ์ใดเกิดข้ึนอันจะน�าไปสู่ความ
แตกต่างกันทางสังคมหรือท�าให้เกิดความ
ยากจนขัดสนขึ้นในสังคม
	 ซะกาต	 ถือได้ว่าเป็นกลไกเพียง
อย่างเดียว	 ที่จะช่วยค�้าประกันและรักษา
สังคมให้พ้นจากความแตกต่างทางชนชั้น	
และให้พ้นจากความยากจนและความ
ขัดสนที่ได้ผลที่สุด
	 ซะกาตจะช่วยขจัดปัจจัยและ
สาเหตุของการว่างงานให้หมดไป	เพราะ
สาเหตุส�าคัญของการว่างงาน	ก็คือการ
ไม่มีเงินทุนท่ีจะน�าไปใช้ในกิจการของตน	
และเมื่อบัญญัติ เรื่องซะก ๊าตถูกน�ามา
ปฏิบัติคนจนก็จะได้รับซะกาตไปเป็นทุน
เพื่อด�าเนินกิจการท่ีเหมาะสมกับความ
ช�านาญและความสามารถของตน
	 ซะกาตเป็นแนวทางเดียวเท่านั้น
ที่จะช�าระจิตใจให ้สะอาด	จากความ
อาฆาตมาดร้าย	 และจากความอิจฉา
ริษยา	 ซึ่งเป็นสนิมร้ายที่เกาะกินสังคมใน
ยามที่ความเมตตาสงสาร	ความช่วยเหลือ	
และเอื้ออาทรต่อกันเหือดหายไป	 และส่ิง
เหล่านี้ไม่ใช่จะแสดงออกได้โดยทางค�า
พูด	 แต่ต้องด้วยการกระท�า	 ผลของมันจึง
จะปรากฏออกมา	 อัลลอฮ์ตาอาลาได้ทรง
ยืนยันไว้ว่า	:
 “ท่านจงเก็บเอาส่วนหนึ่งจาก
ทรัพย์สินของพวกเขา มันจะช�าระพวก
เขาให้สะอาด และท่านจะใช้มันขัดเกลา
พวกเขาให้บรสุิทธิผ์ดุผ่อง”	(อตัเตาบะฮ์	103)
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 “ธุรกิจฮาลาล”เป็นธุรกิจที่
สังคมไทยก�าลังให้ความสนใจและเป็น
กระแสตื่นตัวของวงการผู้ผลิตสินค้าทั้ง
รายเก่าและรายใหม่	 (start	 Up)	 ใน
บริบทของโลกปัจจุบันที่มีประชากร
ประมาณ	 7,700	 ล้านคน	 ในจ�านวนดัง
กล่าวขณะนี้	 มีประชากรมุสลิมท่ัวโลก
ไม่น้อยกว่า	2,100	ล้านคน	ซึ่งประชากร
มุสลิมมีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู ่กับฮาลาล	
(Halal)	 ในทุกมิติ	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
อุปโภคบริโภค	การแต่งกาย	การซื้อขาย	
การลงทุน	การครองตน	การครองเรือน	
เป็นต้น
	 ฮาลาลในอดีต	เป็นที่รู ้จักอยู่
เฉพาะในสังคมมุสลิมเท่านั้น	แต่ปัจจุบัน
ได้แผ่ขยายออกสู่วงกว้างโดยไร้ขอบเขต	
อาจกล่าวได้ว่า“ฮาลาล”เป็นที่รู้จักของ
ป ร ะ ช า ค ม โ ล ก พ ร ้ อ ม ๆ กั บ รู ้ จั ก	
“อิสลาม”	 โดยเฉพาะชาวโลกจะเข้าใจ
ถึงเรื่อง	 “อาหารฮาลาล”	 มากที่สุดว่า
คืออาหารที่ชาวมุสลิมสามารถบริโภค
ได้เพราะเป็นที่อนุมัติตามหลักการ

ศาสนาอิสลามให้ผู้นับถือศาสนาอิสลาม
หรือมุสลิมรับประทานได้	และก็อนุญาต
ให้ชนต่างศาสนิกรับประทานได้เช่น
เดียวกัน	 จึงอาจกล่าวได้ว่า “อาหารฮา
ลาล” คือ	อาหารที่อนุญาตให้มนุษย์ทุก
ชาติพันธุ ์ 	ทุกศาสนา	บริโภคได้โดย
สะอาดปลอดภัยและมีคุณค ่าแก ่ ผู ้
บริโภค

	 ในขณะเดียวกัน	 ประเทศไทย
ของเรา	เป็นแหล่งส�าคัญของการ	“ผลิต
อาหาร”นานาชนิด	จนเกิดเป็นนโยบาย	
“ไทย คือ ครัวของโลก”	กล่าวคือ	ผู้ใด
ประสงค์จะรับประทานอาหารชนิดใด										
ก็สามารถเรียกหาได ้ “ในครัว”แผ่นดิน
ไทยอุดมสมบูรณ์	 ทั้งสัตว์บก	 สัตว์น�้า	
สัตว ์ป ีก	 และพืชพันธุ ์ ธัญญาหารท่ี
สามารถน�ามาแปรรูปและปรุงเป ็น
อาหารได้ทุกชนิด	 โดยเฉพาะมีผลไม้
นานาพันธุ์ที่หลากรสต่างสี	 และมีทุก
ฤดูกาลตลอดทั้งปี	 “อาหารไทย”	 เป็น
อีกเรื่องหนึ่งที่ชาวโลกนิยมบริโภคกัน
มากขึ้นทั้งในยุโรป	อเมริกา	ออสเตรเลีย	
และดินแดนทั่วเอเชียแปซิฟิก	 อาหาร
ไทยสามารถสร้างเป็น“อาหารฮาลาล” 
ได้สะดวกท่ีสุด	 เพราะโดยธรรมชาติ
อาหารส่วนใหญ่มีส่วนประกอบท่ีฮาลาล
เป็นองค์รวม	 เพียงแต่ป้องกันบางส่วน
อย่าให้ปนเปื้อน	 การปนเปื้อนที่เรียกว่า	
“ฮารอม”	เช่น	เนื้อและส่วนต่างๆ	ของ
สุนัข	 สุกร	 รวมท้ังเจลาตินจากสุกร	

ธุรกิจฮาลาล
Halal Business

สมัย เจริญช่าง
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แอลกอฮอล์ที่ใช้ผสมในอาหาร	สุราหรือ
ของเหลวในลักษณะเดียวกัน	เลือด	สัตว์
ที่ตายโดยที่ไม่ผ่านการเชือดโดยมุสลิม
เป็นผู้เชือด	เหล่านี้เป็นต้น
	 แต่ด ้วยเหตุที่ประเทศไทยมี
ประชากรเป็นชาวมุสลิมอยู่ไม่มาก	 คือ	
มอียูป่ระมาณ	8-9	เปอร์เซน็ต์ของประชากร
ทั้งประเทศ	 การรับรู้ในเรืองฮาลาลของ
ประชากรของประเทศส่วนใหญ่	 จึงยัง
ไม่แพร่หลายและทั่วถึง	 โดยเฉพาะใน
กลุ่มของผู้ผลิต	“อุตสาหกรรมอาหาร” 
ส่วนใหญ่เจ้าของสถานประกอบการจะ
เป็น	Non	Muslim	
	 ด ้ วย เหตุดั งกล ่ าว เพื่ อ เป ิด
โอกาสให้แก่ผลิตภัณฑ์สินค้าฮาลาล	
สัญชาติไทย	 ทั้งสินค้าอาหาร	 และ
นอกจากอาหาร	 (Food	 and	 Non	
Food)	 สามารถครองตลาดผู้บริโภคได้	
ท้ังผู้บริโภคในประเทศและผู้บริโภคต่าง
ประเทศ	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	 จึง
จ�าเป็นต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนใน
การส่งเสริม	“ผลิตภัณฑ์ฮาลาล”	เพราะ
เป็นท่ีทราบกันดีอยู่แล้วว่า	 รายได้เข้า
ประเทศไทยของเรามีที่มาจาก	 2	 ทาง	
คือ	1.	การท่องเที่ยว	และ	2.	คือการส่ง

สินค้าออกไปต่างประเทศและสินค้าที่
ส่งออกมากที่สุดคือสินค้าอาหาร
	 ส�าหรับในภาครัฐนั้น	 ก็ได้ริเริ่ม
มาหลายปีแล้ว	 โดยเมื่อปี	พ.ศ.	2552	
ข้าพเจ้าซึ่งในขณะนั้นเป็นสมาชิกสภาผู้
แทนราษฎร	 กรุงเทพมหานคร	 ได้น�า
เสนอแผนและโครงสร ้างการจัดตั้ง	
“คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพธุรกิจและสินค้าฮาลาล”	 แก่
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น	 คือ	 นาย
อภสิทิธิ	์	เวชชาชวีะ	ซึง่ต่อมา	นายกรัฐมนตรี	
ได ้ออกค�าสั่ งส�านักนายกรัฐมนตรีที่	
125/2552	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพธุรกิจและสินค้า
ฮาลาล	 เมื่อวันที่	 7	 พฤษภาคม	 2552	
เพื่อให้การด�าเนินการของรัฐบาลในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศ
เป็นไปอย่างมีเอกภาพ	ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล	 เป็นผลดีต่อทุกภาค
ส ่วนที่ เกี่ยวข ้องและเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยส่วนรวม	 และต่อมา	 ได้มี
การประชุมคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 19	
พฤษภาคม	 2552	 และที่ประชุมคณะ
รัฐมนตรี	 มีมติเห็นชอบให้รองนายก
รัฐมนตรี	 ฝ่ายเศรษฐกิจ	 เป็นประธาน คณะกรรมการ	 รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

อุตสาหกรรม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ	 รัฐมนตรีประจ�าส�านัก
นายกรัฐมนตรี	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์	 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 เป็น
รองประธานกรรมการ	 และกรรมการ
ประกอบด้วยอีกหลายหน่วยงาน	หลัง
จากนัน้	มกีารตัง้งบประมาณปีละจ�านวน
มากๆ	 ให้กับกระทรวงต่างๆ	 รวมท้ัง	
มหาวิทยาลัยของรัฐบางแห่ง	 เพื่อเป้า
หมายในการส่งเสริมพัฒนาเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารธุรกิจและสินค้าฮาลาล
ของประเทศไทย	 ให้เป็นที่รู้จักและเป็น
ที่นิยมของผู้บริโภค	 ทั้งในประเทศและ

Halal Business
สมัย เจริญช่าง
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ต่างประเทศทั่วโลก	 และได้กระท�าต่อ
เนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
	 แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมา	 10	 ปี	
กิจการฮาลาลของประเทศไทย	ยังมีช่อง
ว่างเสมือน	 “ฟันหลอ”	 ที่ยังไม่สามารถ
เติมเต็มได้	 คือ	 การท่ีประเทศไทยเป็น
ประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่มิใช่มุสลิม
หรือเป็น	 Non	 Muslim	 Country	
องค์กรภาครัฐเองหากจะเป็นหน่วยงาน
ใ น ก า ร ก� า ห น ด เ กณฑ ์ ม า ต ร ฐ า น															
ฮาลาล	 (Standard	 Halal)	 หรือเป็นผู้
ตรวจรับรองฮาลาล	 (Halal	 Auditor)	
หรือออกเอกสารรับรองฮาลาล	(certifi-
cate	 Halal)	 โดยล�าพังก็คงไม่เป็นที่น่า
เช่ือถือและได้รับความไว้วางใจจากผู ้
บริโภคมุสลิมทั้งในและนอกประเทศ
อย่างแน่นอน	 (เพราะธุรกิจฮาลาลใน
ปัจจุบันมีการแข่งขันสูงในตลาดสากล)
	 จากเหตุผลเก่ียวกับความเชื่อ
ทางศาสนา		กิจการฮาลาลจึงได้รับการ
มอบหมายจากภาครัฐให้องค์กรการ
บริหารกิจการศาสนาอิสลาม	 2	 ระดับ	
เป็นผู้ช่วยท�าธุระจัดการแทน	คือ	สถาน
ประกอบการที่ ตั้ งอยู ่ ในจั งหวัด ใด	
ประสงค์จะขอรับรองฮาลาล	 ให้เป็น
อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�าจังหวัดนั้นๆ	 เป็นผู้ตรวจรับรอง	
และถ ้าสถานประกอบการตั้งอยู ่ ใน
จังหวัดที่ ไม ่มีคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�าจังหวัด	 ให้คณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย	 ท�าหน้าที่แทน
คณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด	ใน
การตรวจรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ของ
สถานประกอบการนั้นๆ
	 องค์กรบริหารกิจการศาสนา
อิสลามทั้ง	2	ได้สนองความต้องการของ
รัฐและภาคธุรกิจเอกชนด ้วยความ

เต็มใจ	 ตามความประสงค์ของภาครัฐ	
แต่ภาครัฐโดยกระทรวงต่างๆ	มิได้ตั้งงบ
ประมาณไปอุดหนุนองค์กรที่เป็น	 “คน
ท�างานตัวจริง”	แม้แต่น้อย	มีข้ออ้างว่า	
“องค์กรศาสนามิใช่ส่วนราชการจึงรับ
งบประมาณของแผ่นดินไม่ได้”
	 ก็ยังไม่ทราบว่า	อีกนานแค่ไหน
ถึงกฎเกณฑ์กติกาต ่างๆที่ ใช ้อยู ่ ใน
ป ั จ จุ บั น จึ ง จ ะ ไ ด ้ รั บ ก า ร แ ก ้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงเสียที
	 วันนี้	 ผู ้บริหารองค์กรศาสนา
อิสลามก็ยังก้มหน้าก้มตามุ่งมั่นท�างาน
เพื่อหวังว่า “ฮาลาลจะมีส่วนช่วยชาติ
ได้”ในภาวะเศรษฐกิจตกต�่าเช่นปัจจุบัน	
อนึ่งองค์กรศาสนาอิสลามของเมือง
หลวง	คือ	คณะกรรมการอิสลามประจ�า
กรุงเทพมหานคร	 ได้ตระหนักถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากสังคมในเรื่องกิจการฮาลาล	 เราจึง

ได้กระจายความรับผิดชอบเป็น	 3	 ฝ่าย	
คือ
	 1.ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการ
มาตรฐานฮาลาล	 ท�าหน้าที่วางเกณฑ์
มาตรฐานฮาลาล	ในการตรวจผลิตภัณฑ์
ต่างๆ	ทั้งด้านกายภาพ	ชีวภาพ	และเคมี	
และการวางระบบผู้มีส่วนเก่ียวข้องใน
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
	 2.ฝ่ายกิจการฮาลาล	 ท�าหน้าที่
รับผิดชอบบุคลากรในการตรวจพิสูจน์
ค้นหาสิ่งที่ไม่ฮาลาล	(Non	Halal)	หรือ	
Auditor	และรับผิดชอบที่ปรึกษา
ฮาลาลประจ�าสถานประกอบการ	 เพื่อ
ท�าหน้าที่ตรวจติดตามผล
	 3.ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจฮาลาล	 ท�า
หน้าที่แนะน�า	 ส่งเสริม	 พัฒนาโอกาส
ทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิตสินค้าฮาลาล
และผู้สนใจที่จะลงทุนท�าธุรกิจฮาลาล	
ทั้งผู้ประกอบการรายใหม่	 (Start	 Up)	
และธุ รกิ จ รับจ ้ า งการผลิต (OEM)	
นอกจากนั้น	จะแจ้งข่าวชี้ช่องทางให้ผู้
ประกอบการได ้ รับทราบข ่ าวการ
เคลื่อนไหวของตลาดฮาลาลโลก	 และ
งานมหกรรมสินค ้ าฮาลาลHa la l	
Expo	 ที่จะจัดขึ้นในจุดต่างๆ	 ของโลก	
รวมทั้ งแลกเปลี่ ยนข ้อ มูลเ ก่ียวกับ
นวัตกรรมฮาลาล	 (Halal	 Innovation)	
กั บ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ ผู ้ มี
ประสบการณ์ในสาขาต่างๆ	 เพื่อเพิ่ม
โอกาสและช่องทางให้แก่ฮาลาลไทย
มากยิ่งขึ้น
	 อินชาอัลลอฮ์	 หากเป็นความ
ประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า	“ผลิตภัณฑ์
ฮาลาลสัญชาติไทย”	 คงจะเพิ่มมูลค่า
และคุณค่าให้กับประเทศไทยอย่าง
แน่นอน
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ขับเคลื่อน กอ.กทม.

วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ดูแลมัสยิด (โต๊ะเซี๊ยะ) 
สู่การเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1

	 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรของ	กอ.กทม.	จัดประชุมเชิงปฏิบัติ
การผูด้แูลมสัยดิในกรงุเทพมหานคร	หลกัสตูรผูด้แูลมสัยดิ	(โต๊ะเซ๊ียะ)	
สู่การเปลี่ยนแปลง	รุ่นที่	1	เมื่อวันเสาร์ที่	16	พฤศจิกายน	2562	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดระเบียบความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อมของมัสยิดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 และเพื่อยก
ระดับการพัฒนาผู ้ดูแลมัสยิด	 (โต ๊ะเซี๊ยะ)	 ให ้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม	 ซึ่งมีอาจารย์อรุณ	 บุญชม	 ประธาน
กรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	 เป็นประธานเปิดการ
ประชุม	 พร้อมให้ความรู้เรื่อง	 “อิสลามให้ความส�าคัญกับผู้ดูแล
บ้านของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) อย่างไร”	 อาจารย์สมัย	 เจริญช่าง	
บรรยายเรื่อง	 “มัสยิดของอัลลอฮ์กับมัสยิดของเรา - บุคคลใด
ส�าคัญที่สุด”	 ผศ.ดร.วิศรุต	 เลาะวิถี	 บรรยายเรื่อง	 “ศิลปะการ
ท�างานของผู้ดูแลมัสยิดให้มีความสุขใจ”	 หลังจากนั้น	 มีการ
แบ่งกลุ่มสัมมนา	4	กลุ่ม	 โดยมีวิทยากรประจ�ากลุ่ม	คือ	อิหม่าม
อาหะหมัด	 ขามเทศทอง	 อิหม่ามนริศ	 อามินเซ็น	 อาจารย์สุเทพ	
เลาะลาเมาะ	 และอาจารย์รังสรรค์	 ปู่ทอง	 ช่วงบ่ายหัวหน้ากลุ่ม
แต่ละกลุ่มได้ออกมารายงานผลการสัมมนากลุ่ม	 มอบเกียรติบัตร
และประกาศ	 “ปฎิญญาโต๊ะเซี๊ยะ คลองเก้า”	 ณ	 ห้องประชุม	
ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ	 เฉลิมพระเกียรติ	 เขต
หนองจอก	กรุงเทพฯ
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สุขสาระ
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

	 ส วัสดีครับห ้องแพทย ์ฉบับ
เดือน	พฤศจิกายน-ธันวาคม	2562	
ผมขออนุญาตให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคไส้
เลื่อนนะครับเพราะจากการที่ผมได้มี
โ อกาสออกตรวจ ผู ้ ป ่ วยนอกของ
โ ร ง พ ย า บ า ล เ ว ช ก า รุ ณ ย ์ รั ศ มิ	์
(หนองจอก)	 ทุกวันพฤหัสบดี	 ตั้งแต่
เวลา	 8.00	 -	 12.00	น.	 มีสถิติผู้สูงอายุ
ผู้ชายมาปรึกษาเกี่ยวกับก้อนที่ขาหนีบ
ขวาหรือทับอยู่จ�านวนไม่น ้อยเลยคิด
เป็นประมาณ	 20%	 ของผู้ป่วยของผม
เลยที่เดียว
 โรคไส้เล่ือน	 ความหมายก็คือ	
การท่ีล�าไส้หรืออวัยวะอื่นๆในช่องท้อง
เลื่อนไหลผ่านบริเวณหรือจุดที่อ่อนแอ
ของหน้าท้อง	 ออกมาให้เหน็เป็นก้อนปกติ
พบมากบริเวณขาหนีบ	 เรียกว่าไส้เลื่อน
ขาหนีบซึ่งพบมากในผู้ชายที่อายุมากผู้
หญิงพบน้อยกว่า

ไส้เลื่อนมีหลายชนิดแต่ที่พบบ่อยก็คือ
	 1.	ไส้เลื่อนขาหนีบพบมากที่สุด
เป็นได้ทั้งสองข้าง	พบมากในชายอย่างที่
กล่าวแล้ว

 

	 2.	 ไส้เลื่อนที่สะดือ	 พบมากใน
เด็กเล็ก
 

	 3.ไส้เลื่อนบริเวณแผลผ่าตัด	ซึ่ง
เกิดขึ้นหลังจากผ่าตัดแล้วผนังหน้าท้อง
อ่อนแอ	 ความดันในช่องท้องสูง	 ท�าให้
เกิดอวัยวะในช่องท้องเลื่อนออกมา

นายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี

	 ในส่วนของไส้เลื่อนขาหนีบ
ส่วนใหญ่เกิดจากผนังหน้าท้องบริเวณ
ขาหนีบอ่อนแอในผู้สูงอายุ	 และในราย
ที่ท�างานแบกหามยาของหนักๆ	 ความ
ดันในช่องท้องสูงหรือเป็นผลมาจากโรค
อื่นที่ท�าให้ความดันในช่องท้องสูง	 เช่น	
โรคท้องผูกเรื้อรังท ้องเบ่งเป ็นเวลา
นานๆ	,	โรคต่อมลูกหมากโต	ต้องเบ่ง
ปัสสวะเป็นเวลานานๆ	 หรอืโรคไอเรือ้รงั	
ส่วนไส้ส่วนมากก็จะเกิดจากตามพยาธิ
สภาพของโรค	 โรคไส้เลื่อนที่สะดือใน
เด็กก็เกิดจากหลังแรกคลอดแผลที่
สะดือยังไม่หายที่บริเวณสะดืออ่อนแอ	
เด็กร้องมากๆ	 ท�าให้เกิดแรงดันในช่อง
ท้องมา	 และบ่อยท�าให้อวัยวะภายใน
เลื่อนออกมา	 ,	 ภาวะมีน�้าในช่องท้อง	 ,	
การล้างไตผ่านหน้าท้อง
	 โรคไส้เลื่อนที่แผลผ่าตัดก็เกิด
จากแผลผ่าตัดผนังหุ้มหน้าท้องอ่อนแอ
ส่วนใหญ่เกิดจากมีการติดเชื้อในช่อง
ท้อง	 ,	 หรือผู้ป่วยผ่าตัดที่อ้วนมากๆ	 มี
เพียงส่วนน้อยท่ีเกิดจากการเย็บผนังหุ้ม
หน้าท้อง

สาเหตุที่ท�าให้เกิดโรคไส้เลื่อน

โรคไส้เลื ่อน 

(ผวิหนงั)
(ผนังหนา้ทอ้ง) (เยือ่บชุอ่ง)

(ล�าไส เ้ลก็)

(ไส เ้ลือ่นขาหนบี)

(ไส เ้ลือ่นทีส่ะดอื)
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วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

อาการของโรคไส้เลื่อน
	 ผู ้ป่วยจะสังเกตเห็นก้อนโป่ง
นูนขึ้นบริเวณที่เป็นไส้เลื่อน	คล�าได้ก้อน
นิ่ม	 กดไม่เจ็บ	 ก้อนนี้โป่งนูนขึ้นเวลายืน	
หรือออกแรงเบ่ง	 ท�าให้แรงดันในช่อง
ท้องเพิ่มขึ้น	ก้อนจะยุบลงและหายไปได้
เวลานอนพัก	 ถ้าใช้มือลูบดันก้อนจะ
กลับเข้าที่	อาการมักเป็นๆ	หายๆ	

ภาวะแทรกซ้อนของโรคไส้เลื่อน
	 Bowel	 obstruction	 เกิดเมื่อ
อุจจาระไม่สามารถเคลื่อนผ่านล�าไส้นี้
ไปได้ผู้ป่วยจะปวดท้องมวนๆ	 คลื่นไส้
อาเจียน	ท้องอืดไม่ผายลม	

รักษาตามอาการลดปัจจัยที่เพิ่มความ
ดันในช่องท้อง
	 1.	ลดน�้าหนัก
	 2.	งดการยกของหนัก
	 3.	รักษาภาวะไอเรื้อรัง
	 4.ทานยาระบายลดการเบ่ง	
	 			อุจจาระ
 การผ่าตัด	 คือ	 การเปิดหน้า
ท้องแล้วดันล�าไส้กลับเข้าช่องท้อง	 จาก
นั้นเย็บซ่อมผนังหน้าท้องให้แข็งแรง	มัก
ใช้วัสดุเสริมความแข็งแรงช่วยเสริมด้วย	
	 ก า รผ ่ า ตั ด ไ ม ่ ยุ ่ ง ย ากและ
ปลอดภัยมาก	 ,	 ฉีดยาที่หลัง	 เพื่อให้ผู้
ป่วยบรเิวณทีผ่่าตดั	ใช้เวลาผ่าตดัประมาณ	
30	 –	 45	 นาที	 ผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาล
ประมาณ	3	วัน	ก็	1½	-	2	เดือน	ครับ

	 1.ใช ้ เวลานอนโรงพยาบาล		
3-5	วัน
	 2.	 ท�าแผลทุกวัน	 ระวังอย่าให้
เปียกชื้น
	 3.	นัดตัดไหม	7	วัน
	 4.ถ้าไอหรือจามให้ใช้ฝ ่ามือ
หรือผ้าหนานุ่มกดประคองแผล
	 5 .หลี ก เ ลี่ ย ง ก า ร เบ ่ ง ถ ่ า ย
อุจจาระ	หรือปัสสาวะ	
	 6.ห้ามท�างานหนัก	หรือยกของ
หนัก	อย่างน้อย	2	เดือน	
 
 สุดท้ายนี	้ ผมขอให้ท่านผู้อ่าน
ทุกคนรักษาสุขภาพกันนะครับ	 ถ้ามี
อาการผิดปกติอย่างไรเกิดข้ึนกับตัวเอง
ก็ขอให้ปรึกษาแพทย์โดยเร็ว	 จะได้รีบ
แก้ไขปัญหาได้แต่เนิ่นๆนะครับ

สาเหตุที่ท�าให้เกิดโรคไส้เลื่อน

การดูแลหลังผ่าตัด

จดุรดัล�าไส ้

ไส เ้ลือ่นขาหนบี

ชอ่งทอ้ง

ผนงัหนา้ทอ้ง

ลกูอณัฑะ
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พระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาเป็นเผ่าตระกูล
ที่มีวัฒนธรรม	ภาษา	หรือแม้แต่สีผิว	 และ
ความเชื่อที่แตกต่างกัน	จุดประสงค์คือเพื่อ
ให้มนุษย์ได้ท�าความรู้จักและสร้างความ
คุ้นเคยต่อกัน	 ใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมด้วย
ความสงบ	 เอื้อเฟื้อต่อกัน	 เคารพสิทธิและ
หน้าที่ซึ่งกันและกัน	 อิสลามมิได้สอนให้
มุสลิมดูถูกหรือชิงชังกันเพียงเพราะความ
ต่างทางวัฒนธรรมหรือประเพณีปฏิบัติ	 ใน
ความหลากหลายของวัฒนธรรมความเช่ือ
ของสังคมนั้น	 สิ่งเดียวที่มุสลิมไม่สามารถ
ร่วมปฏิบัติได้คือการปฏิบัติที่เกิดจากความ
เชื่อและศรัทธาทางศาสนา	 ยิ่งไปกว่านั้น
พระองค์อัลลอฮ์	 (ซบ)	 ยังยืนยันชัดเจนใน
ด�ารัสของพระองค์ข้างต้นว่า	 ผู้ที่มีเกียรติ์

	 ด ้ วยพระนามแห ่ งพระองค ์
อัลลอฮ์	 ผู ้ทรงกรุณาปราณีผู ้ทรงเมตตา
เสมอ	ขอพรอันประเสริฐจากพระองค์
อัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างจงประสบแด่ท่านร่อซูล
ลุลลอฮ์	ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม	
	 เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่า	มนุษย์
เป็นสัตว์สังคมที่จ�าเป็นต้องใช้ชีวิตรวมกัน
เป็นกลุ่มเพื่อเติมเต็มปัจจัยต่อกัน	 โดยไม่
จ�าเป็นต้องมีวัฒนธรรมหรือความเชื่อเป็น
อย่างเดียวกัน	อิสลามได้กล่าวถึงเรื่องนี้
มากว่า	 1,400	 ปีแล้ว	 โดยแจ้งให้ทราบว่า
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่ง
ที่ถูกก�าหนดโดยพระองค์อัลลอฮ์	(ซ.บ)	ดัง
ด�ารัสของพระองค์	ในบท	อัล-ฮุจร ๊อต	
อายะห์ที่	13	ความว่า	“โอ้มนุษย์ทั้งหลาย 
เรา(อัลลอฮ์) สร้างสูเจ้าทั้งหลายจากเพศ
ชายและเพศหญิง แล้วเรา(อัลลอฮ์) ได้
ท�าให้สูเจ้าทั้งหลายเป็นประชาชาติและ
เผ่าตระกูลต่างๆ (ท้ังนี้)เพื่อสูเจ้าทั้ง
หลายท�าความรู้จักต่อกัน แท้จริงผู้ที่มี
เกียรติยิ่ง  ณ พระองค์อัลลอฮ์คือผู ้ ท่ี
ย�าเกรงยิ่งในหมู่สูเจ้า” จากด�ารัสของพระ
องค์อัลลอฮ์	 (ซ.บ)	 ข้างต้นนี้	 เข้าใจได้ว่า

ยิ่งท่ีพระองค์ทรงยอมรับคือผู ้ที่ย�าเกรง
พระองค์	 หมายถึงผู้ที่ปฏิบัติตามค�าสั่งของ
พระองค์	 และเป็นบุคคลที่ท�าให้สังคมมี
ความสงบสุขและปลอดภัย	ดัง ท่ีท ่าน
ร่อซู้ล	 ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม	 กล่าว
ตอนหนึ่งว่า “มุสลิมที่แท้จริงคือ ผู้ที่ผู้อื่น
ได้รับความปลอดภัยจากลิ้นและมือของ
เขา” หมายถึงบุคคลที่สังคมจะได้รับความ
ปลอดภัยจากค�าพูดและการกระท�าของ
เขา	 ไม่ปรากฏตัวบทใดในค�าสอนอิสลาม
ส ่งเสริมให ้มุสลิมยึดถือเผ ่าพันธุ ์หรือ
ชาตินิยมเพื่อแบ่งชนชั้นในสังคมเดียวกัน	
ท่านร่อซูลลุลลอฮ์	 ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
ซัลลัม	 ยังได้กล่าวอีกว่า	 “ไม่ใช่พวกของ
เรา บคุคลทีย่ดึถือชาติและเผ่าพนัธุนิ์ยม”
	 ในการปฏิบัติตนต ่อสังคมที่มี
วัฒนธรรมและความเช่ือท่ีหลากหลายนั้น	
อิสลามสอนให ้มุ สลิมยึดถือกฏแห ่ ง
ธรรมาภิบาล	 ปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค
โดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่างทางเช้ือชาต	ิ
ตระกูล	 สีผิว	 หรือแม้แต่ศาสนา	 ทั้งนี้ดัง
ปรากฏในด�ารสัของพระองค์อลัลอฮ์	 ตะอาลา	
ในบท	อัลมุมตะฮินะฮ ์ 	อายะฮ ์ที่ 	 8	

มุสลิมกับ
พหุวัฒนธรรม

อิหม่ามวิโรจน์(นาอีม) บุญมาเลิศ มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี-บางกะปิ

“ “
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วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

เ ล ่ า ว ่ า “ มี ช า ว ย ะ ฮู ดี วั ย ก ล า ง ค น 
ผู ้หนึ่ ง เกลียดชั งท ่ านร ่อซูลลุลลอฮ ์ 
ศ๊อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอย่าง
มาก จึงได้เอาขยะของตนมาวางหน้าบ้าน
ท่านร่อซูลลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัย
ฮิวะซัลลัม ท่านร่อซูลุ้ลลอฮ์ก็น�าขยะนั้น
ไปทิ้งในท่ีเฉพาะของมันโดยไม่เคยต�าหนิ
หรือโกรธชาวยะฮูดีผู ้นั้นแต่อย่างใด
อยู ่ ม า วั นหนึ่ ง ท ่ า น ร ่ อ ซู ล ลุ ล ลอฮ ์ 
ศ๊อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ไม่เห็นขยะ
ที่หน้าบ้านดังเช่นทุกวัน ท่านจึงกลับเข้า
บ้านแล้วรวบรวมปัจจัยที่พอหาได้ใน
บ้านของท่านเพ่ือน�าไปเย่ียมชาวยะฮูดีผู้
นั้นโดยคิดว่าเขาคงป่วย เมื่อชาวยะฮูดี
เห็นท ่านร ่อซูลลุลลอฮ ์ ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัมมาเยี่ยมที่บ้าน จึงท�าให้
รู ้สึกผิดและซาบซึ้งในน�้าใจท่านร่อซูล

ความว่า “พระองค์อัลลอฮ์มิได้ทรงห้าม
พวกเจ้าท�าดีและให้ความยุติธรรม ต่อ
บรรดาผู้ที่มิได้รุกรานพวกเจ้าทางศาสนา 
(ศัตรูทางศาสนา และขับไล่พวกเจ้าออก
จากบ้านเรือนของพวกเจ้า แท้จริงพระ
องค์อัลลอฮ์ทรงรักผู้ที่มีความยุติธรรม”  
	 น่ีคือส่ิงยืนยันชัดเจนถึงการอยู ่
ร ่วมของมุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรม	
ฉ ะนั้ น ค� า กล ่ าวที่ ว ่ ามุสลิม เป ็นกลุ ่ ม
อันตรายที่ชอบสร ้างป ัญหาและความ
รุนแรงในสังคม	 จึงเป็นค�ากล่าวท่ีไม่เป็น
ความจริง	 และไม่ตรงตามค�าสอนของ
อิสลาม	
	 ท่านร่อซูลลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุ
อะ ลั ย ฮิ ว ะ ซั ล ลั ม คื อ แ บบอ ย ่ า ง ที่ ดี
ส�าหรับมนุษย์ทั้งมุสลิมและมิใช่มุสลิมที่
กล่าวเช่นนี้ก็เพราะคร้ังหน่ึงท่านร่อซูล
ลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลั ยฮิ วะ ซัลลัม	
กล่าวแก่บรรดาสาวกของท่านว่า“ฉันถูก
ส่งมาพร้อมกับการมีสัจจะ(ทั้งค�าพูดและ
การกระท�า)และการให้อภัย”เพราะสิ่ง
ส อ งป ร ะ ก า รที่ ท ่ า น ร ่ อ ซู ล ลุ ล ล อ ฮ ์	
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม	 น�ามานี้หาก
อยู ่ในสังคมใดสังคมนั้นย่อมมีแต่ความ
ผาสุกและปลอดภัย	 สาวกท่านหนึ่งของ
ท่านร่อซูลลุลลอฮ์ศอ็ลลัลลอฮอุะลยัฮวิะซลัลมั

ลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 
เนื่องจากไม่เคยคิดเลยว่าบุคคลที่ตน
กลั่นแกล้งและคิดไม ่ดีต ่อเขามาโดย
ตลอดจะเป็นบุคคลท่ีให้อภัยตนและยังมี
น�้าใจต่อตนเช่นนี้  ด ้วยความซาบซึ้ง 
ท�าให ้ชาวยะฮู ดี ผู ้ น้ันศรัทธาและรับ
อิสลาม” นี่คือแบบอย่างการปฏิบัติของ
มุสลิมต่อบุคคลต่างศาสนา	ท่านร่อซูล
ลุลลอฮ์	ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม	ได้
ถูกถามจากสาวกท่านหนึ่งว่า	 “ศาสนาใด
ที่เป็นที่รักของท่าน ? “ท่านร่อซูลลุลลอฮ์ 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า 
“ที่มีสัจจะและใช้ให้อภัยต่อกัน” 
	 ด้วยเหตุดังข้างต้นนี้จึงสรุปได้ว่า	
มุสลิมสามารถใช้ชีวิตร ่วมในสังคมที่มี
ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ทั้ ง ด ้ า น ศ า ส น า
วัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียมประเพณีที่รู้จัก
กันในค�าว่า “สังคมพหุวัฒนธรรม” โดย
ยึดถือด�ารัสของอัลลอฮ์ตะอาลา	 และแบบ
อย ่างที่ ดี งามของท ่านร ่อซูลลุลลอฮ 	์
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม	 ความหลาก
หลายทางวัฒนธรรมในสังคมไม่เป็นอุป
สรรคใดๆแก่การด�ารงชีวิตของมุสลิม	 แต่
กลับเป็นโอกาสดีที่จะแสดงออกให้สังคม
และเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน
ได ้เห็นถึงความโดดเด ่นของจริยธรรม
อิสลาม	 และลบล้างความเข้าใจในด้านลบ
ที่มีต่อมุสลิมและศาสนาอิสลาม	

มุสลิมกับ
พหุวัฒนธรรม

อิหม่ามวิโรจน์(นาอีม) บุญมาเลิศ มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี-บางกะปิ

“

“

 พระองค์อัลลอฮ์มิได้ทรง
ห้ามพวกเจ้าท�าดี และให้ความ
ยุติธรรมต่อบรรดาผู้ที่มิได้
รุกรานพวกเจ ้าทางศาสนา 
(ศัตรูทางศาสนา) และขับไล่
พวกเจ้าออกจากบ้านเรือน
ของพวกเจ้า แท้จริงพระองค์
อัลลอฮ์ทรงรักผู ้ที่มีความ
ยุติธรรม
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	 คณะอนุกรรมการกิจการเด็ก		
สตรี		และผู้สูงอายุของคณะกรรมการ
อิสลามประจ�ากรุงเทพมหานครจึงได้มี
แนวคิดในการรณรงค์และส่งเสริมให้
อนุกรรมการกิจการเด็ก	 	 สตรีและผู้สูง
อายุประจ�ามัสยิดมีศักยภาพทางด้าน
ธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 เพื่อจะ
เป็นกลไกส�าคัญในการหารายได้เพื่อ
เป็นทุนทรัพย์ในการท�ากิจกรรมเพื่อ
มัสยิดและชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน
ก่อให้เกิดโครงการ	One	Product	for	
Masjid	 ขึ้น	 โดยโครงการดังกล่าวแบ่ง
การท�างานออกเป็น	4	ระยะ	ได้แก่		
 ระยะที่ 1	 การอบรม	 “ผู้น�า
สตรีเพ่ือสร้างงานและอาชีพ”	 จัดข้ึน
ครั้งที่	 1	 เมื่อวันที่	 29	กันยายน	2562	
และครั้งที่	 2	 เมื่อวันที่	 9	 พฤศจิกายน	
2562	 มีมัสยิดเข้าร่วมกว่า	 60	 มัสยิด	
เป็นการให้ความรู ้เกี่ยวกับการสร้าง

	 หนึ่ ง ผลิ ตภัณฑ ์ เพื่ อมั สยิ ด	
(One	 Product	 for	 Masjid)	 เป็น
สโลแกนในการพัฒนาอนุกรรมการ
กิจการเด็ก		สตรี	และผู้สูงอายุในปีน้ี	
โดยมีแนวคิดเพื่อให้กลุ่มอนุกรรมการ
กิจการเด็ก		สตรี	และผู้สูงอายุประจ�า
มัสยิดในแต่ละมัสยิดสร้างผลิตภัณฑ์
และบริการ	บนพื้นฐานของวัตถุดิบ	ทุน
ชีวิตหรือทุนทางสังคมที่มีอยู่ในตนเอง
หรือในชุมชนของตนเอง	 เพื่อก่อให้เกิด
รายได้	และน�ารายได้นั้นมาใช้ในการท�า
กิจกรรมเพื่อมัสยิดและชุมชน		
	 จ า ก ก า ร เ ก็ บ ข ้ อ มู ล ข อ ง
อนุกรรมการกิจการเด็ก		สตรี		และ
ผู้สูงอายุประจ�ามัสยิดส่วนใหญ่พบว่า	
กลุ ่มสตรีมีความพร้อมในการท�างาน
เพื่อมัสยิดและชุมชน	แต่ปัญหาหลักคือ
การขาดแคลนทุนทรัพย์ของกลุ่มที่จะ
ใช้ในขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง	ๆ	

หนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อมัสยิด
One Product for Masjid

ดร.กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี



ธุรกิจและผลิตภัณฑ์โดยบนพื้นฐาน
ของส่ิงที่มัสยิดและชุมชน	 การเขียน
แผนธุรกิจแบบง่าย	ๆ	และการเรียนรู้
จากกรณศีึกษาธุรกิจเล็ก	 ๆ	 ที่
ประสบความส�าเร็จได้จริง	 	 โดยได้รับ
การอนุ เคราะห ์วิทยากรจากคณะ
บริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี	
 ระยะที่ 2	 จะเป็นการศึกษาดู
งานกลุ่มสตรีท่ีประสบความส�าเร็จใน
การท�าผลิตภัณฑ์หรือการรวมกลุ่มใน
ลักษณะของวิสาหกิจชุมชนหรือ	SME
	 ระยะที่	 3	 คือระยะในการบ่ม
เพาะ	 ขับเคลื่อนการพัฒนาตาม	 Busi-
ness	Model	 ที่วางแผนร่วมกัน	 สร้าง
ผลิตภัณฑ์หรือบริการให้เกิดในชุมชน
ของตน
 ระยะที่ 4	Show	&	Share	คือ
การน�าผลิตภัณฑ์หรือบริการของแต่ละ
มัสยิดมาน�าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ในงานวันสตรีมุสลิมกทม.ครั้งที่	3
	 โครงการ	 One	 Product	 for	
Masjid	 เป็นการปูพื้นฐานด้านอาชีพให้

แก ่กลุ ่มสตรี 	 ให ้สามารถพัฒนา
นวัตกรรมหรือต่อยอดผลิตภัณฑ์จาก
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นแต่ละมัสยิด	 เพื่อ
ให ้ เกิด เป ็นอัตลักษณ ์ 	 และเป ็น
ผลิตภัณฑ์ประจ�ามัสยิดของตนเอง	เพื่อ
สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผู้หญิงในชุมชน	
อีกทั้งยังเป ็นช ่องทางในการหาทุน
ทรัพย ์ เพื่อประกอบกิจกรรมท่ีเป ็น
ประโยชน์แก่	เด็ก	สตรี	และผู้สูงอายุใน
แต่ละมัสยิด		หากโครงสามารถเกิดเป็น
รูปธรรมได้จริง	จะท�าให้อนุกรรมการ
กิจการเด็ก		สตรี		และผู้สูงอายุประจ�า
มัสยิดทุกมัสยิด	มีรายได้ของกลุ่มสะสม
เป็นทุนทรัพย์เพ่ือเป็นมือบนท่ีพร้อมจะ
ขับเค ล่ือนกิจกรรมเ พ่ือมัสยิดและ
ชุมชนของตนเองต่อไป

One Product for Masjid
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	 การประชมุของคณะกรรมการอสิลามประจ�ากรุงเทพมหานครทีผ่่านมาเมือ่วันเสาร์ที	่ 5	 ตลุาคม	 2562	 ได้มีมตริบัรองและ
แต่งตัง้คณะกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกใหม่เพื่อเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	
ณ	ห้องประชมุเลก็	ศนูย์บรหิารกิจการศาสนาอสิลามแห่งชาต	ิเฉลมิพระเกยีรต	ิเขตหนองจอก	กทม.	โดยมรีายช่ือดงัต่อไปนี้
    

 

 

	 (2)	มสัยดิฮดีาย่าตลุอสิลามียะฮ์	(แสนแสบ)	ทะเบยีนเลขท่ี	17	
เขตคลองสามวา	 ได้มกีารคดัเลือกกรรมการอสิลามประจ�ามสัยดิ	 เมือ่วนัที	่
13	กนัยายน	2562	โดยมนีายวศิรตุ			เลาะวิถ	ีเป็นประธานคณะกรรมการ
คดัเลือก	นายอนุสิทธิ์	สุขุมานันท์		นายประสิทธิ์		เจริญผล	เป็นกรรมการ
คดัเลือก	ผูไ้ด้รบัการคัดเลอืก	ได้แก่
	 1.	นายสมศกัดิ	์	ยฮูนัเงาะ			 7.	นายศภุวฒุ		หมัดเซน็	
	 2.	นายประหยดั		โต๊ะแอใบเซน็		 8.	นายสมนึก		มะลิซ้อน
	 3.	นายมาลกี	ี	หมดัสมนั	 		 9.	นายปราโมช		มานะ
	 4.	นายมฮู�าหมดั		สะกมุา	 		 10.	นายสมศกัด์ิ		แสงมาน
	 5.	นายบญุช	ู	ชืน่ข�า	 	 11.	นายมซูา		บญุเพชร์
	 6.	นายมฮู�าหมดั		ยฮูนัเงาะ		 12.	นายไพโรจน์		โต๊ะเหม

	 (1)	มสัยดิอัตตกัก์วา	 (บางมด)	ทะเบียนเลขที	่129	 เขตทุ่งคร	ุ ได้มี
การคัดเลอืกกรรมการอิสลามประจ�ามสัยดิ	เมือ่วันที	่8	กนัยายน	2562	โดย
มนีายประสทิธิ	์ มะหะหมดั	 เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลอืก	 นายเสน่ห์	
ลงัเด๋ง		นายสมบตั	ิซโูอ๊ะ	เป็นกรรมการคัดเลอืก	ผู้ได้รบัการคดัเลือก	ได้แก่
	 1.	นายประสทิธ์ิ		ยฮูนัเงาะ		 7.	นายโยธิน		โนรนัต์
	 2.	นายสมพงษ์		มะหะหมัด	 8.		นายสทิธ์ิ		ใบตานี
	 3.	นายอารดี		อสิมาแอล	 	 9.	นายวชิาญ		มาลัยพงษ์
	 4.	นายธนะ		ซันล	ี	 	 10.	นายมาโนช		ประยงค์
	 5.	นายมานติ		ประยงค์	 	 11.นางสทุธดิา		เซน็หลวง
	 6.	นายช�านาญ		โนรนัต์	 	 12.	นางรญัชิดา		มุสตาฟา

	 (3)	มัสยิดอีมาร่อตุดดีน	(คลองลาดพร้าว)	ทะเบียนเลขที่	51	
เขตห้วยขวาง	 ได้มีการคดัเลอืกกรรมการอสิลามประจ�ามสัยดิ	 เม่ือวันท่ี	 15	
กนัยายน	 2562	 โดยมนีายเจรญิ	 โต๊ะมาง	ี 	 เป็นประธานคณะกรรมการคัด
เลอืก	นายไพศาล	เตง็หิรญั		นายทวิช	อารยีะกจิโกศล	เป็นกรรมการคัดเลือก	
ผูไ้ด้รบัการคัดเลอืก	ได้แก่
	 1.	นายนพินธ์		หมดัโรจน์	 	 7.	นายสมศกัดิ	์	เพ็งสะและ
	 2.	นายอมัรนิทร์		มสีวุรรณ		 8.	นายกติติ		อามินเซน็
	 3.	นายรงัสรรค์		จัน่มณี	 	 9.	นายปรญิญา		อามินเซน็
	 4.	นายสมหวงั		ฤทธิง์าม	 	 10.	นายเอกรนิทร์		ฤทธิง์าม
	 5.	นายมาโนช		อามนิเซ็น	 	 11.	นายอมร		เพง็สะและ
	 6.	นายสมศกัดิ	์	อามนิเซน็		 12.	นายสมควร		ลงสุวรรณ์
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ตกผลึกการประชุม กอ.กทม.

วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

	 (6)	มสัยดิซะห์ร่อตุ้ลอสิลาม	(ดอกไม้)	ทะเบียนเลขที	่133	เขตประเวศ	
ได้มีการคดัเลอืกกรรมการอสิลามประจ�ามสัยดิ	 เมือ่วนัที	่ 29	 กนัยายน	 2562	
โดยมนีายประสทิธิ	์ มะหะหมดั	 เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลอืก	 นายเสน่ห์	
ลงัเด๋ง		นายสมบตั	ิซโูอ๊ะ	เป็นกรรมการคัดเลอืก	ผู้ได้รบัการคดัเลือก	ได้แก่
	 1.	นายธาน	ี	ศรสีอาด	 	 7.	ร.ต.อ.ญาณพทัธ์		คงช�านาญ
	 2.	นายสมหวงั		ประกอบผล	 8.	นายสมาน		กรสิและ
	 3.	นายสมศกัดิ	์	ประกอบผล	 9.	นายสมหมาย		เตาเฟ็ส
	 4.	นายกานยั		ศรสีมยั	 	 10.	นายเลศิศักดิ	์	สิทธปัิญญา
	 5.	นายจตรุงค์		ธรรมด	ี 	 11.	นายมานพ		บ�าเพญ็กลึง
	 6.	นายมบูนี		คุโณภาส	 	 12.	นายสมทรง		พงษ์เพง็

	 (4)	มสัยดิอลัยามอิะห์	(ล�าอร้ัีว)	ทะเบียนเลขที	่29	เขตหนองจอก	ได้มี
การคัดเลอืกกรรมการอสิลามประจ�ามสัยดิ	เมือ่วนัที	่20	กนัยายน	2562	โดยมี
นายประสทิธิ	์ เจรญิผล	 เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลอืก	 นายวฒิุวยั	 หวงับู่		
นายมฮูมัหมดั	เสน่หา	เป็นกรรมการคดัเลอืก	ผูไ้ด้รับการคดัเลอืก	ได้แก่
	 1.	นายซาเรบ็		วนัหรัง่	 	 7.	นายรุง่โรจน์		เลาะผู้ดี
	 2.	นายประสทิธ์ิ		สขุโข	 	 8.	นายพชิยั		เดวเีลาะ
	 3.	นายสมชาย		โซ๊ะสลาม	 	 9.	นายจ�ารัส		โซ๊ะสลาม
	 4.	นายวริชั		โซ๊ะสลาม	 	 10.	นายสมเดช		โซ๊ะสลาม
	 5.	นายปรชีา		ทองพุม่	 	 11.	นายสายหยดุ		ใยโพธ์ิทอง
	 6.	นายววิธัน์		แถมวนั	 	 12.	นายบรุฮาร		เลาะมิน

	 (5)	มสัยดิดารุล้มนูรี	(บ้านม้าบน)	ทะเบียนเลขที	่130	เขตสะพานสงู	ได้
มกีารคัดเลอืกกรรมการอสิลามประจ�ามสัยดิ	เมือ่วันที	่22	กนัยายน	2562	โดยมี
นายประสทิธิ	์มะหะหมดั	เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลอืก	นายเสน่ห์	ลงัเด๋ง		
นายสมบตั	ิซโูอ๊ะ	เป็นกรรมการคดัเลอืก	ผู้ได้รบัการคดัเลอืก	ได้แก่
	 1.	นายนาว	ี	ลีอ�า่		 	 7.	นายอดุม		มานชู
	 2.	นายประภาศ		ค้าสวุรรณ	 8.	นายสมศกัดิ	์	แก้วน้อย
	 3.	นายเกษม		อรณุพลูทรพัย์	 9.	นายสมบัต	ิ	มนัปเูต๊ะ
	 4.	นายฟารดี		อารพีทัิกษ์	 	 10.	นายธรีะพนัธ์		รอดป่ิม
	 5.	นายกอเซม็		เสน่หา	 	 11.	นายไพบลูย์		มะหะหมดั
	 6.	นายช�านาญ		โมหมดัตาเฮต	 12.	นายมฮัูมหมดั		พุม่พวง
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ขับเคลื่อน กอ.กทม.

“การสัมมนาเยาวชน”

วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 27	 ตุลาคม	
2562	 นายปรีดา	 หร่ายมณี	 ประธาน
ฝ่ายกจิการเยาวชนของ	กอ.กทม.แจ้งว่า
ฝ่ายกิจการเยาวชนได้จัดสัมมนาคณะ
อนุกรรมการกิจการเยาวชนประจ�า
มัสยิด	“เราต้องการคุณ คุณได้จากเรา 
เ ร าและคุณร ่ วมกั นสร ้ า งสรรค ์
ประชาคมมุสลิม กทม.”	 ซึ่งมีมัสยิด
เข้าร่วมสัมมนา	จ�านวน	13	มัสยิด	 40	
คน	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อขับเคลื่อน
การท�างาน	 เสริมสร้างความรู้	 ทักษะ	
ให ้ เยาวชนเป ็นผู ้มีจิตอาสาในการ
พัฒนามั สยิ ดและ ชุมชนและ เพื่ อ
กระตุ้นให้เยาวชนมีความรู ้	 เป็นต้น
แบบในการพัฒนา	สามารถขยายผลแก่
เยาวชนมัสยิดอื่นๆในอนาคต	 การจัด
สมัมนาในวนัดงักล่าว	มนีายอนสุรณ์	องอาจ	
กรรมการอสิลามประจ�ากรงุเทพมหานคร	
เป ็นประธานเป ิดการสัมมนาและ
บรรยายพิเศษเรื่อง	 “ความรัก ความ
ห ่ ว ง ใยและความคาดห วั งจาก 
กอ.กทม.ต่อเยาวชน” การน�าเสนอ
โครงการหรือกิจกรรมด้านเยาวชนของ
มัสยิดที่ได้ด�าเนินการแล้วหรือก�าลังจะ
ด�าเนนิการ	การระดมสมอง	ในหวัข้อเรือ่ง 

“โอกาส ความเข้าใจ และการเปิดใจ 
ทีเ่ยาวชนขอจากผู้ใหญ่คอื...สิง่เหล่านี”้ 
ณ	ห้องประชุมโรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม	
ซอยเพชรพระราม	 6	 เขตห้วยขวาง	
กรุงเทพฯ
	 คณะกรรมการอิสลามประจ�า
กรุงเทพมหานครขอขอบคุณมัสยิด
ที่ จัดส ่ งกรรมการมัสยิดฝ่ายกิจการ
เยาวชนและตัวแทนเยาวชนเข้าร่วม
สัมมนาในคร้ังนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
มัสยิดอื่นๆจะได ้ จัด ต้ังฝ ่ายกิจการ
เยาวชนและอนุกรรมการ กิจการ
เยาวชนประจ�ามัสยิด	 เพื่อเปิดพื้นที่ให้
กับคนรุ่นใหม่ได ้เข ้ามามีส ่วนร ่วมใน
การบริหารกิจการและกิจกรรมของ
มัสยิด	ต่อไปในอนาคต

ปรีดา หร่ายมณี
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พันธกิจฮาลาล กอ.กทม.

วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

	 เดื อนตุ ล าคม 	 2562 	 คณะ
กรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	
ได้มีมติในการประชุม	ครั้งที่	10/2562	
วันที่	 5	 ตุลาคม	 2562	 อนุมัติรับรอง
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของสถานประกอบการ
ที่ขอรับรองฮาลาล	 จ�านวน	 53	 สถาน
ประกอบการ	 รวม	 1,184	 ผลิตภัณฑ์	
ยกเลิกการรับรองฮาลาลบางรายการ
เนื่องจากยกเลิกการผลิต	จ�านวน	6	สถาน
ประกอบการ	 รวม	 53	 รายการ	 และ
ยกเลิกสถานประกอบการ	จ�านวน	4	แห่ง	
เนื่องจากยกเลิกการผลิต	ดังนี้
อนุมัติรับรองฮาลาล
	 1.	บริษัท	กรผกา	เทรดดิ้ง	จ�ากัด	
สถานที่ ผลิต 	 77/42	 หมู ่ 	 5 	 ซอย
พระยาสุเรนทร์	 30	 แยก	 5	 แขวงบางชัน	
เขตคลองสามวา	 กรุ ง เทพฯ	 ผู ้ ผ ลิต	
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 ขอการรับรองใหม่	
15	 รายการ	 และผลิตให้กับผู้ว่าจ้างผลิต	
(OEM)		จ�านวน	1	สถานประกอบการ	
รวม	1	รายการ
	 2.บริษัท	บีเอสซีเอ็ม	ฟูดส์	จ�ากัด	
สถานที่ผลิต	102	ซอยริมทางรถไฟบางซื่อ	
แขวงบางซื่อ	เขตบางซื่อ	กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	

สินค้าบิ๊กซี	 สาขาหนองจอก	 เลขที่	 ๓๔	
ถนนเลียบวารี	 แขวงกระทุ่มราย	 เขต
หนองจอก	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 อาหารปรุง
ส�าเร็จพร้อมบริโภค	 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่	
และเนื้อสัตว์สด	 ขอต่ออายุการรับรอง	
326	รายการ	
	 7.	 บริษัท	 ซีพี	 รีเทลลิงค์	 จ�ากัด	
สถานที่ผลิต	 159/30	 หมู่	 3	 ซอยวิภาวดี	
62	ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงตลาดบางเขน	
เขตหลักสี่	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 เมล็ดกาแฟ
คั่ว	ขอต่ออายุการรับรอง	9	รายการ	
	 8 . 	บริษั ท 	ต ้ นตะวั น 	จ� ากั ด	
สถานที่ผลิต	31/1ซอยสุวินทวงศ์	28	ถนน
สุวินทวงศ์	 แขวงแสนแสบ	 เขตมีนบุร	ี
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	
ขอต่ออายุการรับรอง	25	รายการ	
	 9.	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ซี.วี.ซี.ฟู้ดส์	
เซอร์วิส	 สถานที่ผลิต	 31/1	 ซอยสุวินท
วงศ์	 28	 ถนนสุวินทวงศ์	 แขวงแสนแสบ	
เขตมีนบุรี	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 วัตถุเจือปน
อาหาร	ขอต่ออายุการรับรอง	77	รายการ	
	 10.	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 ธนสินธุ์	
แมนูแฟคเจอริ่ง	 สถานที่ผลิต	 152	 ซอย
ประชาอุทิศ	27	แยก	8	แขวงราษฎร์บูรณะ	

เครื่องดื่มชาไทย	ขอเพิ่มเติมการรับรอง	4	
รายการ	 	 	
	 3.	 บริษัท	 ตะวันคอมเมอร์เชียล	
จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 12	 ตรอกไวตี	 (สีลม	
13)	 ถนนสีลม	 แขวงสีลม	 เขตบางรัก	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 วัตถุแต่งกลิ่นรส	 ขอต่อ
อายุการรับรอง	3	รายการ	
	 4.	 บริษัท	 จังเจริญขนมปัง-ลูก
กวาด	 จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 ๑๖๗	 ถนนทวี
วัฒนา	แขวงหนองค้างพลู	 เขตหนองแขม	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ขนมปังกรอบ,	 แครก
เกอร์,	เวเฟอร์,	ขนมอบกรอบ,	เวเฟอร์	
สติกสอดไส้	 และลูกอม	 ขอต่ออายุรับรอง	
24	รายการ	และขอเพิ่มเติมการรับรอง	6	
รายการ
	 5.	 บริษัท	 ปาร์คโฮเต็ลแอนด์
รสีอร์ท	จ�ากัด	สถานท่ีผลติ	โรงแรมเจ้าพระยา
ปาร์ค	 เลขที่	 247ถนนรัชดาภิเษก	 แขวง
ดินแดง	 เขตดินแดง	 กรุงเทพฯ	 ผู ้ผลิต	
อาหารปรุงประกอบพร้อมรับประทาน	
“ครัวฮาลาล	ภัตตาคาร	เอล	ธารา”	ขอต่อ
อายุการรับรอง	1	รายการ	
	 6.	บริษัท	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 สถานที่ผลิต	 ห้างสรรพ
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เขตราฎร์บูรณะ	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ขนม
โดนัท	ขอต่ออายุการรับรอง	3	รายการ	
	 11.	บริษัท	เคล	อินดัสทรีแอนด์
มาร์เก็ตติ้ง	 จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 42,	 44	
ซอยพุทธบูชา	 36	 ถนนพุทธบูชา	 แขวง
บางมด	เขตทุ่งครุ	กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	อาหาร
ส�าเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที,	 ขนมข้าว
กล้องผสมธัญพืช,	 ขนมอบกรอบผสมถั่ว
เขียว	 และข้าวกล้องโปรตีนจากถั่วลันเตา
และผลิตให ้กับผู ้ว ่าจ ้างผลิต	 (OEM)		
จ�านวน	 2	 สถานประกอบการ	 รวม	 5	
รายการ
	 12.	 บริษัท	 สยามไบโอเบสท์	
จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 304	 ซอยลาดพร้าว	
94	 (ปัญจมิตร)	 ถนนลาดพร้าว	 แขวง
พลับพลา	 เขตวังทองหลาง	 กรุงเทพฯ	 ผู้
ผลิต	 เครื่องดื่มธัญพืชชนิดผง,	 ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร	 ขอต่ออายุการรับรอง	 16	
รายการและขอเพิ่มการรับรอง	6		รายการ
	 13.	 บริษัท	 เพรซิเดนท์	 เบเกอรี่	
จ�ากัด	 (โรงลาดกระบัง	 2)	 สถานที่ผลิต	
324	หมู่	4	แขวงล�าปลาทิว	เขตลาดกระบัง	
กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	เกล็ดขนมปัง	ขอต่ออายุ
การรับรอง	3	รายการ	
	 14.	 บริษัท	 พี.เอ็ม.เค.	 นู้ดเดิ้ล	
แฟมลิี	่จ�ากดั	สถานทีผ่ลติ	1340	ซอยเทยีน
ทะเล	 26	 แยก	 6-1ถนนบางขุนเทียน-
ชายทะเล	 แขวงท่าข้าม	 เขตบางขุนเทียน	
กรุงเทพฯ	ขอต่ออายกุารรบัรอง	11	รายการ	
และขอเพิ่มการรับรอง	5	รายการ
	 15.	บริษัท	เอเพ็กซ์	ฟูดส์	จ�ากัด	
สถานที่ผลิต	 634	 ถนนบางขุนเทียน-
ชายทะเล	 แขวงท่าข้าม	 เขตบางขุนเทียน	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 เม็ดอมรสโกโก้เคลือบ
น�า้ตาลสต่ีางๆ,	นมอดัเมด็	และนมปรุงแต่ง
อัดเม็ด	ขอต่ออายุการรับรอง	3	รายการ	
	 16.	บริษัท	 ไทยเอเชีย	 เบสฟู้ดส์	
จ�ากัด	สถานที่ผลิต	101	ซอยเอกชัย	40/1	
ถนนเอกชัย	 แขวงบางบอน	 เขตบางบอน	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 หนังปลาแซลมอนทอด
กรอบ	และหนังปลาทอดกรอบ	ขอต่ออายุ
การรับรอง	8	รายการ	

	 17.โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี	
สถานที่ผลิต	 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี	
เลขที	่679	ถนนรามอินทรา	แขวงคันนายาว	
เขตคันนายาว	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 อาหาร
ปรงุประกอบพร้อมรบัประทาน	 “ครวัฮาลาล
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี”	 ขอต่ออายุ
การรับรอง	1	รายการ
	 18.	 บริษัท	 เพชรทองค�าสวีท	
จ�ากัด	สถานที่ผลิต	โรงแรม	ZAYN	เลขที่	
593,	959	ถนนศรนีครินทร์	แขวงพัฒนาการ	
เขตสวนหลวง	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 อาหาร
ปรุงประกอบพร้อมรับประทาน	 “ห้อง
อาหาร	 Chaza	 และ	 Zayn	 Coffee	
โรงแรม	 ZAYN”	 ขอการรับรองใหม่	 1	
รายการ	
	 19.	 สันติสุขน�้ามะนาว	 สถานที่
ผลิต	๑๖	ซอยนวมินทร์	๗๔	แยก	๓-๘-๑	
ถนนนวมนิทร์	แขวงรามอนิทรา	เขตคันนายาว	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 วัตถุแต่งกลิ่นรสมะนาว
ส�าหรับปรุงอาหาร	 ขอต่ออายุการรับรอง	
2	รายการ
	 20.	บริษัท	มอนเดลีซ	อินเตอร์
เนชันแนล	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 สถานที่
ผลิต		102/1	หมู่ที่	4	ถนนฉลองกรุง	แขวง
ล�าปลาทิว	 เขตลาดกระบัง	 กรุงเทพฯ	 ผู้
ผลิต	 หมากฝรั่ง,	 ลูกอม,	 เม็ดอม	 ขอต่อ
อายุการรับรอง	30	รายการ	
	 21.	บริษัท	นูทริน่า	อินเตอร์ฟู้ด	
จ�ากัด	 (โรง	 7/162)	 สถานที่ผลิต	 7/162	
ซอยนวลจันทร์	 56	 แขวงนวลจันทร์	 เขต
บึงกุ่ม	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	17	
รายการ	 ขอเพิ่มการรับรอง	 3	 รายการ	
และผลติให้กับผูว่้าจ้างผลติ	(OEM)		จ�านวน	
3	สถานประกอบการ	รวม	4	รายการ
	 22.	บริษัท	นูทริน่า	อินเตอร์ฟู้ด	
จ�ากัด	(โรง	15/598)	สถานที่ผลิต	15/598	
ซอยนวลจันทร์	 21	 แขวงนวลจันทร์	 เขต
บึงกุ่ม	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร	ขอต่ออายุการรับรอง	6	รายการ	
	 23.	บรษัิท	เจ็น	วาย	ฟูด้	อนิดสัทรี	
จ�ากัด	สถานที่ผลิต	23,	25	ถนนบางบอน	
5	แขวงบางบอน	 เขตบางบอน	กรุงเทพฯ	

ผู้แบ่งบรรจุ	โชยุ	(ซอสถั่วเหลืองญี่ปุ่น)	ขอ
ต่ออายุการรับรอง	3	รายการ
	 24.	 คุณพลอยขวัญ	 ขุนแก้ว	
สถานที่ผลิต	ตลาดทุ่งครุพลาซ่า	61	เลขที่	
187/7	 หมู่	 1	 ถนนประชาอุทิศ	 ซอย	 54	
แยก	11	แขวงทุ่งครุ	เขตทุ่งครุ	กรุงเทพฯ	
ผู ้ผลิตอาหารปรุงประกอบพร ้อมรับ
ประทาน	 “ครัวฮาลาลตลาดทุ่งครุพลาซ่า	
61”	ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ		
	 25.	บรษัิท	เรอืนไทยเฮลท์	แอนด์	
บิวตี้	 จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 62	 ซอยลาซาล	
11	แขวงบางนา	เขตบางนา	กรุงเทพฯ	
ผู้ผลิต	 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 ขอการ
รับรองใหม่	18	รายการ	
	 26	 บริษัท	 แม็กซ์เวย์	 จ�ากัด	
สถานที่ผลิต	 335/47	 ถนนศรีนครินทร์	
แขวงหนองบอน	เขตประเวศ	กรุงเทพฯ	
ผู้ผลิต	 วัตถุเจือปนอาหาร	 และวัตถุเจือน
ปนอาหารชนิดผสม	 ขอการรับรองใหม่	 8	
รายการ	
	 27.	บรษัิท	ไพพรรณรัตน์	มาร์เกต็ติง้	
จ�ากัด	สถานที่ผลิต	19/8	ซอยรามอินทรา	
62	แขวงรามอนิทรา	เขตคันนายาว	กรุงเทพฯ	
ผู้ผลิต	 ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม	 ขอต่อ
อายุการรับรอง	28	รายการ	
	 28.	บริษัท	อาหารชีวภาพ	จ�ากัด	
สถานที่ผลิต	 48	 ซอยลาซาล	 43	 แขวง
บางนา	 เขตบางนา	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 น�้า
ว่านหางจระเข้ผสมลูกยอ,	ผลิตภัณฑ์
อาหารเจ,	น�้าสลัดครีม,	น�้าสลัดงาคั่ว	และ
น�า้สลดัโชย	ุขอต่ออายกุารรบัรอง	18	รายการ
	 29.บริษัท	เดลี่ฟู้ดส์	จ�ากัด	สถาน
ที่ผลิต	9/3	นิคมอุตสาหกรรมบางชัน	ซอย
เสรีไทย	85	ถนนเสรีไทย	แขวงคันนายาว	
เขตคันนายาว	 กรุงเทพฯ	 ขอต่ออายุการ
รับรอง	 57	 รายการ	 และขอเพิ่มเติมการ
รับรอง	9	รายการ					
	 30.	 บริษัท	 ยูโรสแกน	 จ�ากัด	
สถานที่ผลิต		12/2	ซอยรามค�าแหง	130	
ถนนรามค�าแหง	 แขวงสะพานสูง	 เขต
สะพานสูง	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 น�้าสลัดแขก	
ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ



	 31.	โรงพยาบาลสิรินธร	สถานที่
ผลิต	 โรงพยาบาลสิ รินธร	 เลขที่ 	 20	
อ่อนนุช	 90	 แขวงประเวศ	 เขตประเวศ	
กรุงเทพฯ	 ผู ้ผลิต	 อาหารปรุงประกอบ
พร ้ อมรั บประทาน	ค รั วฮาลาล โรง
พยาบาลสิรินธร	 (ส�าหรับผู้ป่วย)	 ขอต่อ
อายุการรับรอง	1	รายการ	
	 32.	บริษัท	 เพรเซ้นท์	 เพอร์เฟค	
มีเดีย	จ�ากัด	สถานที่ผลิต	937	ซอยพิบูลย์
อุปถัมถ์	แขวงสามเสนนอก	เขตห้วยขวาง	
กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	น�้าปลาหวาน	น�้าเมี่ยงค�า	
และแม่ต้อยเมี่ยงค�า	 ขอการรับรองใหม่	 3	
รายการ	
	 33.	 บริษัท	 เอ.เค.ฟู้ด	 อินดัสทรี	
จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 29/128-129	 หมู่	 3	
แขวงล�าผักชี	เขตหนองจอก	กรุงเทพฯ	
ผู้ผลิต	กาแฟปรุงส�าเร็จชนิดผง	ขอต่ออายุ
การรับรอง	5	รายการ	และผลิตให้กับผู้ว่า
จ ้างผลิต	 (OEM)	 	 จ�านวน	 5	 สถาน
ประกอบการ	รวม	6	รายการ	
	 34.	 มาม่า	 ชาบู	 แอนด์	 กริลล์	
โดยนางรุ่งทิพย์	เรืองปราชญ์	(ร้านอาหาร
มุสลิม)	 สถานที่ผลิต	 ร้าน	 “มาม่า	 ชาบู	
แอนด์	 กริลล์”	 เลขที่	 103	 ถนนนางลิ้นจี่	
แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	
ผู ้ผลิตอาหารปรุงประกอบพร ้อมรับ
ประทาน	ขอการรับรองใหม่	1	รายการ
	 35.	บริษัท	บี	เอส	เจ	โปรดักชั่น	
จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 1597	 ถนนนิมิตใหม่	
แขวงทรายกองดิน	 เขตคลองสามวา	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ผลิตภัณฑ์แปรรูป	 และ
ผลิตให้กับผู้ว่าจ้างผลิต	(OEM)		จ�านวน	1	
สถานประกอบการ	รวม	7	รายการ	
	 36.	 บริษัท	 เศรษฐธนานันท	์
จ�ากัด	สถานที่ผลิต		โรงแรมโกลเด้นทิวลิป	
ซอฟเฟอริน		เลขที่	92	ซอยแสงแจ่ม	ถนน
ริมคลองบางกะปิ	 แขวงบางกะปิ	 เขต
ห้วยขวาง	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 อาหารปรุง
ส�าเร็จพร้อมบริโภค“ครัวฮาลาล”	 ขอต่อ
อายุการรับรอง	1	รายการ	
	 37.	บรษิทั	นวิคอนเซพท์	โปรดคัท์	
จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 156	 ซอยลาดพร้าว	

107	 ถนนลาดพร้าว	 แขวงคลองจั่น	 เขต
บางกะปิ	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 เครื่องดื่ม
ส�าเร็จรูป,	สารสกัดจากถั่วขาว,	ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร	 และกาแฟส�าเร็จรูปชนิดผง	
ขอต่ออายุการรับรอง	41	รายการ	และขอ
เพิ่มการรับรอง	6	รายการ
	 38.	 บริษัท	 ทิพย์สมัย	 (รางน�้า)	
จ�ากัด	สถานที่ผลิต	ร้านทิพย์สมัย	ผัดไทย
ประตูผี		เลขที่	8/1	ถนนรางน�้า	แขวงถนน
พญาไท	 เขตราชเทวี	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	
อาหารปรงุส�าเรจ็พร้อมบรโิภค	“ครวัฮาลาล”	
ขอการรับรองใหม่	1	รายการ	
	 39.	บริษัท	ทิพย์สมัย	 (สยามพา
รากอน)	จ�ากัด	สถานที่ผลิต	ร้านทิพย์สมัย	
ผัดไทยประตูผี	 	 เลขท่ี	991/1	อาคาร
ศูนย์การค้าสยามพารากอน	ชั้น	 จี	 ผู้ผลิต	
อาหารปรงุส�าเรจ็พร้อมบรโิภค	“ครวัฮาลาล”	
ขอการรับรองใหม่	1	รายการ	
	 40.	บริษัท	พี	แอนด์	พี	ฟู้ดแอนด์
เบฟเวอเรจ	จ�ากัด	สถานที่ผลิต	37/25-26	
ซอยเอกชัย	 16	 ถนนเอกชัย	 แขวง
บางขุนเทียน	เขตจอมทอง	กรุงเทพฯ	
ผู้ผลิต	ปลาสวรรค์กรอบปรุงรส,	ปลาแผ่น
อบกรอบ	ขอต่ออายุการรับรอง	6	รายการ	
	 41.	บริษัท	พีจีไอ	ฟู้ดส์	อินเตอร์
เนชั่นแนล	จ�ากัด	สถานที่ผลิต	16/1	ซอย
บางกระดี	่23	แขวงแสมด�า	เขตบางขุนเทยีน	
กรงุเทพฯ	ผูผ้ลติ	น�า้ตาลไอซ์ซ่ิง,	น�า้ตาลบด,	
น�า้ตาลป่นขอต่ออายกุารรบัรอง	4	รายการ	
	 42.	 บริษัท	 ทิพย์สมัย	 จ�ากัด	
สถานที่ผลิต	ร้านทิพย์สมัย	ผัดไทยประตูผี		
เลขที่	299	ศูนย์อาหารไอคอนสยาม	ชั้น	6	
ห้องเลขที่	 อาร์	 602,	 อาร์	 603	 ถนน
เจรญินคร	แขวงคลองต้นไทร	เขตคลองสาน	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 อาหารปรุงส�าเร็จพร้อม
บริโภค	 “ครัวฮาลาล”	 ขอการรับรองใหม่	
1	รายการ	
	 43.	 บริษัท	 ทิพย์สมัย	 (ผัดไทย
ประตูผี)	จ�ากัด	สถานที่ผลิต	ร้านทิพย์สมัย	
ผัดไทยประตูผี		เลขที่	315	ถนนมหาไชย	
แขวงส�าราญราษฎร์	 เขตพระนคร	 กรงุเทพฯ	
ผู ้ผลิตอาหารปรุงส�าเร็จพร้อมบริโภค	

“ครวัฮาลาล”ขอการรบัรองใหม่	1	รายการ	
	 44.	บรษิทั	ควอลติี	้พลสั	เอสเทตคิ	
อินเตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	
179/18-20	 ซอยนาวงประชาพัฒนา	 15	
ถนนนาวงประชาพัฒนา	 แขวงสีกัน	 เขต
ดอนเมือง	กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	เครื่องส�าอาง	
ขอต่ออายุการรับรอง	 4	 รายการ	 และขอ
เพิ่มการรับรอง	1	รายการ	และผลิตให้กับ
ผู้ว่าจ้างผลิต	 (OEM)	 	 จ�านวน	 2	 สถาน
ประกอบการ	รวม	2	รายการ
	 45.	 บริษัท	 อินดัสเทรียล	 ฟู้ด	
ซัพพลาย	จ�ากัด	สถานที่ผลิต	29/35	ซอย
สายไหม	 58	 ถนนสายไหม	 แขวงออเงิน	
เขตสายไหม	กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	ซอส	(ไซรัป,	
เพียวเร่),	 ฟรุ้ตท็อปปิ้ง,	 และโค้ตติ้ง,	 ซอส	
(เพส	 คัสตาร์ด	 ริพเพิล	 เพียวเร	 แยม	 วุ้น
ส�าเร็จรูปคาราจีแนน)	ท็อปปิ้ง,	ฟรุ้ตเพรบ
พาเรชั่น,	ฟรุ้ตเบสเพรบพาเรชั่น,	ท็อปปิ้ง,	
ผลิตภัณฑ์ส�าหรับแต่งหน้าและท�าไส้ขนม	
ขอต่ออายุการรับรอง	42	รายการ	และขอ
เพิ่มการรับรอง	 13	 รายการ	 และผลิตให้
กับผู้ว่าจ้างผลิต	(OEM)		จ�านวน	5	สถาน
ประกอบการ	รวม	11	รายการ
	 46.	บริษัท	กวงเม้ง	จ�ากัด	สถาน
ที่ผลติ	34	ซอยศาลธนบรุ	ี35	ถนนศาลธนบุรี	
แขวงบางหว้า	เขตภาษีเจริญ	กรุงเทพฯ	
ผู้ผลิต	ขนมตุ้บตั้บ,	ถั่วตัด,	คอเป็ด,	งาตัด	
และงาด�า	ขอต่ออายกุารรับรอง	8	รายการ	
	 47.	บริษัท	ดีดี	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	
สถานที่ผลิต	67,	69	ซอยเอกชัย	94	แยก	
5	แขวงบางบอน		เขตบางบอน	กรุงเทพฯ	
ผู้ผลิต	พริกไทย		และวัตถุเจือปนอาหาร	
ขอต่ออายุการรับรอง	 5	 รายการ	 และขอ
เพิ่มเติมการรับรอง	 1	 รายการ	 และผลิต
ให้กับผู้ว่าจ้างผลิต	 (OEM)	 	 จ�านวน	 1	
สถานประกอบการ	รวม	1	รายการ
	 48.	 บริษัท	 ฟเลเวอร์ส	 ออฟ	 ดิ	
โอเรียนท์	 จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 45	 ชั้น	 2	
ถนนอนุวงศ ์ 	 แขวงจักรวรรดิ 	 เขต
สัมพันธวงศ์	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ผลไม้อบ
แห้ง,	 อบกรอบ	 และก้านอบเชยประดับ
น�้าตาล	ขอต่ออายุการรับรอง	8	รายการ	
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	 49.	 บริษัท	 ภัทรภร	 โฮมเมด	
จ�ากดั	สถานทีผ่ลิต	174	ถนนเฉลมิพระเกยีรติ	
ร.9	 ซอย	 81	 แขวงประเวศ	 เขตประเวศ	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 เม็ดมะม่วงหิมพานต์
เคลือบคาราเมล	 ขอต่ออายุการรับรอง	 7	
รายการ	
	 50.	บริษัท	เอสทูจี	(888)	จ�ากัด	
สถานที่ผลิต	 ๑๖๘/9	 นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง	 ซอยฉลองกรุง	 ๓๑	 แขวงล�า
ปลาทิว	 เขตลาดกระบัง	กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต		
ข้าวโพดอบกรอบ,	ขนมปังกรอบ,	เวเฟอร์,	
ข้าวกรอบ,	 มันฝรั่งแท่งทอดกรอบ,	 คุกกี้	
ขอต่ออายุการรับรอง	 116	 รายการ	 และ
ขอเพิ่มเติมการรับรอง	 1	 รายการ	 และ
ผลิตให้กับผู้ว่าจ้างผลิต	(OEM)		จ�านวน	1	
สถานประกอบการ	รวม	2	รายการ
	 51.	บริษัท	ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 (โรงงานแปรรูปเนื้อไก่-
เป็ด	 บางนา)	 สถานที่ผลิต	 ๑๑๑	 ซอย
บางนา-ตราด	 ๒๐	 แขวงบางนาใต้	 เขต
บางนา	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ไก่-เป็ด	 เชือด,	
เป็ดพะโล้,	 เนื้อเป็ดพะโล้,	 ช�าแหละเนื้อ
ไก่-เป็ด	 แปรรูปแช่เย็น	 และแช่เยือกแข็ง	
และผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่-เป็ด	 ขอต่ออายุ
การรับรอง	 22	 รายการ	 และขอเพิ่มการ
รับรอง	 42	 รายการ	 และผลิตให้กับผู้ว่า
จ ้ า งผลิต 	(OEM)		จ� านวน	1	สถาน
ประกอบการ	รวม	2	รายการ
	 52.	บริษัท	ซีพีเอฟ	เรสเทอรองท์	
แอนด์	 ฟู้ดเชน	 จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 ๑๑๑	
ซอยบางนา-ตราด	 ๒๐	 แขวงบางนาใต้	
เขตบางนา	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ผลิตภัณฑ์
จากเนื้อไก่	 ขอต่ออายุการรับรอง	 43	
รายการ	และขอเพิ่มการรับรอง	9	รายการ
	 53.	บริษัท	ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 สถานที่ผลิต	 ๔๘	หมู่	 ๙	
ถนนสุวินทวงศ์	แขวงแสนแสบ	เขตมีนบุรี	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ชิ้นส่วนไก่ช�าแหละ	 ขอ
เพิ่มเติมการรับรอง	 6	 รายการ	 และผลิต
ให้กับผู้ว่าจ้างผลิต	 (OEM)	 	 จ�านวน	 1	
สถานประกอบการ	รวม	1	รายการ	

อนุมัติยกเลิกการรับรองฮาลาล
	 1.ยกเลิกการรับรองฮาลาล
ผลิตภัณฑ์บางรายการเนื่องจากไม่มีการ
ผลิต
	 1)	บริษัท	ชาเขียว	จ�ากัด	สถาน
ที่ผลิต	 40/1	 ซอยสุทธินิเวศน์	 ถนน
สุทธิสาร	 แขวงสามเสนนอก	 เขตห้วยขวาง	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร	
และเครื่องดื่มชาสมุนไพร	 จ�านวน	 27	
รายการ
	 2)	 บริษัท	 เอ.เค.ฟู้ด	 อินดัสทรี	
จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 29/128-129	 หมู่	 3	
แขวงล�าผักชี	เขตหนองจอก	กรุงเทพฯ	
ผู้ผลิต	กาแฟปรุงส�าเร็จชนิดผง	ขอยกเลิก
การรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ของผู้ว่าจ้าง
ผลิต	 บริษัท	 เอ็นดี	 มาสเตอร์ฟาร์มา	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	จ�านวน	1	รายการ
	 3)	บริษัท	มอนเดลีซ	อินเตอร์
เนชันแนล	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 สถานที่
ผลิต	102/1	หมู่ที่	4	ถนนฉลองกรุง	แขวง
ล�าปลาทิว	เขตลาดกระบัง	กรุงเทพฯ		
ผู้ผลิต	หมากฝรั่ง,	ลูกอม,	เม็ดอม	จ�านวน	
18	รายการ
	 4)	 บริษัท	 นูทริน่า	 อินเตอร์ฟู้ด	
จ�ากัด	สถานที่ผลิต	7/162	ซอยนวลจันทร์	
56	แขวงนวลจันทร์	เขตบึงกุ่ม	กรุงเทพฯ		
ผู้ผลิต	 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 และเครื่อง
ดื่มส�าเร็จรูปชนิดผง	จ�านวน	4	รายการ
	 5)	 บริษัท	 สยามไบโอเบสท์	
จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 304	 ซอยลาดพร้าว	
94	 (ปัญจมิตร)	 ถนนลาดพร้าว	 แขวง
พลับพลา	เขตวังทองหลาง	กรุงเทพฯ
ผู้ผลิต	เครื่องดื่มธัญพืชชนิดผง,	ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร	จ�านวน	1	รายการ
	 6)	บริษัท	ไทยฟูดแอนด์เคมิคอล	
จ�ากัด	สถานท่ีผลติ	135/1	ซอยลาซาล	48	
แขวงบางนา	เขตบางนา	กรุ ง เทพฯ	
ผู้รับจ้างผลิต	ผงชูรสแท้	 (เอ็มเอสจี)	 วัตถุ
ปรงุแต่งรสอาหาร	 ภายใต้เครื่องหมายการค้า	
เด็กสมบูรณ์	จ�านวน	2	รายการ

 2.ยกเลิกการรับรองฮาลาล
สถานประกอบการ
	 1)	บรษัิท	กสัโต้	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	
ที่อยู่และสถานที่ผลิต	เลขที่	145	ซอย	19	
(ถนนเสรี	 2)	 แขวงหัวหมาก	 เขตบางกะปิ	
กรุงเทพฯ	ผู ้ผลิต	เห็ดอบกรอบ,	เผือก
อ บ ก ร อ บ 	 ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง เ ล ข ที	่
480/2561	จ�านวน	10	รายการ	หมดอายุ
วันที่	2	มิถุนายน	พ.ศ.	2562	ขอยกเลิก
ฮาลาลสถานประกอบการเนื่องจากไม่
ประสงค์ขอการรับรองฮาลาล
	 2)	บริษัท	วี.เค.	แฟคตอรี่	จ�ากัด	
ที่อยู่และสถานที่ผลิต	 เลขที่	 6/12	 ซอย
สุขสวัสดิ์	 2	 ถนนสุขสวัสดิ์	 แขวงจอมทอง	
เขตจอมทอง	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ปลากระ
ป๋อง	 หนังสือรับรองเลขที่	 530/2562	
จ�านวน	 7	 รายการ	 หมดอายุวันที่	 15	
มิถุนายน	พ.ศ.	2563	ขอยกเลิกฮาลาล
สถานประกอบการเนื่องจากไม่มีวัตถุดิบ
ในการผลิต
	 3)	ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั	เนเชอรัล	เอก็ซ์	
ที่อยู่และสถานที่ผลิต	เลขที่	161	หมู่บ้าน
ธารารมณ์	ซอย	43/1	แขวงพลับพลา	เขต
วังทองหลาง	กรุงเทพฯ	ผู้รับจ้างแบ่งบรรจุ	
คอลลาเจน	 ขอรับรองกระบวนการผลิต	
หนังสือรับรองเลขที่	345/2561	จ�านวน	1	
รายการ	หมดอายุวันที่	4	พฤษภาคม	พ.ศ.	
2562	 ขอยกเลิกฮาลาลสถานประกอบ
การเน่ืองจากไม่ประสงค์ที่จะขอต่ออายุ
การรับรองฮาลาล
	 4)	Chaloms	(ชลอม)	ที่อยู่และ
สถานที่ผลิต	 เลขที่	 101	 ซอยประชา
ร่วมใจ	 9	 ถนนประชาร่วมใจ	 แขวงทราย
กองดิน	เขตคลองสามวา	กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	
เนื้อวัวแปรรูป	 หนังสือรับรองเลขท่ี	
216/2561	 จ�านวน	 1	 รายการ	 หมดอายุ
วันที่	6	เมษายน	พ.ศ.	2562		ขอยกเลิก
ฮาลาลสถานประกอบการเนื่องจากไม่
ประสงค์ที่จะขอต่ออายุการรับรองฮาลาล
   

เริ่มแล้ว !! กทม.เป
ิดรับลงทะเบียนขอ

รับเบี้ยยังชีพ 



	 กรุงเทพมหานคร	ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ	60	ปีบริบูรณ์	ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	และผู้สูงอายุ
ที่จะมีอายุครบ	60	ปีบริบูรณ์	ในปีงบประมาณ	2564	ซึ่งนับอายุจนถึงวันที่	1	กันยายน	2564	(เกิดก่อนวันที่	2	กันยายน	2504)	ลงทะเบียน
ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ�าปีงบประมาณ 	 พ .ศ . 	 2 563 	 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจ�า
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือน	ต.ค.-พ.ย.	2562	และเดือน	ม.ค.-ก.ย.	2563	
	 โดยขอให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ	 60	 ปีบริบูรณ์แล้ว	 และผู้สูงอายุที่จะมีอายุ
ครบ	60	ปีบริบูรณ์	ในปีงบประมาณ	2564	ซึ่งนับอายุจนถึงวันที่	1	ก.ย.2564	(เกิดก่อนวันที่	2	ก.ย.	2504	)	รวมทั้งผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิล�าเนา
เข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครแต่ยังไม่ได้ยื่นค�าขอลงทะเบียน
	 กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีการย้ายภูมิล�าเนาจากกรุงเทพมหานครไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	
หรือย้ายภูมิล�าเนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นมาอยู่กรุงเทพมหานคร	ต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ณ	องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายเข้า	 ตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือน	 พ.ย.ของปีนั้น	 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดิมยังคงจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู ้สูงอายุถึงเดือน	 ก.ย.ของปีงบประมาณที่ย้ายภูมิล�าเนา	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใหม่จะด�าเนินการจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเนื่องในเดือน	ต.ค.ปีงบประมาณถัดไป
	 ทั้งนี้ขอให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจ�านงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือน	 ต.ค.-พ.ย.
2562	และเดือน	ม.ค.-ก.ย.2563	ด้วยตนเอง	หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค�าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน	ณ	ส�านักงานเขตพ้ืนท่ี
ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน	ระหว่างเวลา	08.30	–	16.30	น.	(ในวันและเวลาราชการ)		โดยมีหลักฐาน	ได้แก่	บัตรประจ�าตัวประชาชน	หรือบัตร
อื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย	 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน	 (ที่เป็นปัจจุบัน)สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ	 /	 ผู้ได้รับ
มอบอ�านาจจากผู้มีสิทธิ	(ส�าหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)		เพื่อจะได้มีสิทธิรับงินเบี้ยยังชีพ	
	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	ส�านักพัฒนาสังคม	กรุงเทพมหานคร	(ส�านักงานสวัสดิการสังคม	โทร.	0	2245	5166	
โทรสาร	0	2245	5166)

เริ่มแล้ว !! กทม.เป
ิดรับลงทะเบียนขอ

รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 
60 ปีบริบูรณ์ 

กรณศิ บวัจันทร์
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“ส�านักงานเขตมีนบุรี เปิดห้องปฏิบัติศาสนกิจ (ห้องละหมาด)”

	 “นายอรุณ	 บุญชม	 ประธานกรรมการอิสลามประจ�า
กรุงเทพมหานคร	 เป็นประธานพิธีเปิดห้องปฏิบัติศาสนกิจ	 (ห้อง
ล ะหม า ด ) พ ร ้ อ ม ด ้ ว ย คณะก ร ร มก า ร อิ ส ล า มป ร ะ จ� า
กรุงเทพมหานคร	 และอิหม่ามประจ�ามัสยิดในเขตมีนบุรี	 เมื่อวัน
ศุกร์ที่	 8	 พฤศจิกายน	 2562	 เวลา	 15.00	 น.	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่	
และผู้มาติดต่อราชการได้ปฏิบัติศาสนกิจ	 โดยมีนายไพโรจน	์
จันทรอด	 ผู้อ�านวยการเขตมีนบุรี	 ให้การต้อนรับ	 หลังจากนั้นได้
ร่วมละหมาดอัสริพร้อมกัน	ณ	ส�านักงานเขตมีนบุรี	กรุงเทพฯ”
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สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ศูนยบริหารกิจการศาสนาอิสลามแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ 
45 หมู 3 ถนนคลองเกา แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 โทรศัพท : 0-2949-4259 โทรสาร : 0-2989-7108 
ตอ 25,26 เว็บไซด : www.islamicbangkok.or.th  E-mail : islamicbkk.com
ที่ปรึกษา : อรุณ บุญชม  จักรฤษณ เพิ่มพูน  สมัย เจริญชาง  อาหะหมัด ขามเทศทอง  ที่ปรึกษากฎหมาย : ประสิทธิ์ มะหะหมัด 
ประสิทธิ์ รักสลาม บรรณาธิการ : ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี  บรรณาธิการผูชวย : อนุสิทธ์ิ สุขุมานันท   อนุสรณ องอาจ   วสันต ทองสุข 
มานัดร ปอมขุนพรม   กรณิศ บัวจันทร   สุชาติ สุวรรณดี   สุกิจ เหล็งศิร   เอกราช มูเก็ม   บัญญัติ ทิพยหมัด   เกรียงไกร วัชรปรียากร   
มานิตย กรีมี   สุกรี สุวินัย   โยธิน ยะกบ   มูฮัมหมัดเฟาซี แยนา   มาโนช มานหมัด   ศิริพงษ ตอเล็บ   สุรศักด์ิ จำป   เรวัตร รามบุตร  
พิสูจนอักษร : ประสิทธิ์ เจริญผล  ประสานงาน : มนธรรม โพธิ์ทอง  มานพ มะดะเรส


