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ว่า “นี่คือค�ำบัญชำกำรละหมำด 5 เวลำ 
และประชำคมของท่ำนจะได้รับรำงวัล
ตอบแทน (เท่ำกับ) 50 เวลำ ค�ำบัญชำ
ของฉัน (พระเจ้ำ) ณ วำระนี ้ไม่เปลีย่นแปลง”
	 การละหมาดท่ีเราได้รับบัญชา
จากพระผู้เป็นเจ้าผ่านท่านศาสดามุฮัมมัด	
(ศ็อลฯ)	 นั้น	 ถือเป็นการร�าลึกถึงพระองค์	
และเป็น	 “ทางน�า”	 ที่พระองค์ทรงเปิดใจ
ให้แก่เรา		เพื่อสร้างชีวิต	และเป็นส่วนหนึ่ง
ของการออกก�าลังกาย	 5	 ครั้งต่อวัน	 ส่วน
เวลาที่เหลือ	 ก็ต้องการให้เราได้ไตร่ตรอง
คุณค่าแห่งการศรัทธาและการปฏิบัติตน
ตามค�ากล ่าวข ้างต ้นของท ่านศาสดา	

	 การท�าความเข้าใจหลักการสู่การ
ปฏิบัติน้ัน		 เราต้องมีความกล้าและความ
สม�่าเสมอ	 ดังนั้น	 เมื่อพิจารณาแบบอย่าง	
(ซนุนะฮ์)	 ของท่านศาสดามฮุมัมดั	 (ศอ็ลฯ1)	
แล้ว	จะเห็นว่าคร้ังหนึ่ง	 เมื่อท่านปรากฏ
ตัวต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้า	ท่านกล่าวว่า	:	
“…อัลลอฮ ์ (ซุบฯ2) ทรงบัญชำกำร
ละหมำด 50 เวลำแก่ประชำคมของฉัน” 
เมื่อฉันกลับมาพร้อมกับค�าบัญชาของ
พระองค์	ฉนัผ่านศาสดามซูา(อะลยัฯ3)	ท่าน
กล่าวว่า	 “กลบัไปทีพ่ระผู้เป็นเจ้ำและขอลด
หย่อนจ�ำนวนเวลำละหมำด เพรำะประชำคม
ของท่ำนจะไม่สำมำรถรับได้” 	ดังนั้น	ฉัน
จึงกลับไปสู่พระองค์	และขอลดหย่อน	เมื่อ
ฉนัผ่านศาสดามซูา(อะลัยฯ)อกีคร้ัง	 และบอกเกีย่ว
กบัเรือ่งนี	้ท่านกล่าวว่า “กลบัไปหำพระผูเ้ป็นเจ้ำ
อกี เนือ่งจำกประชำคมของท่ำนจะไม่สำมำรถ
ปฏิบัติ ได ้”  ดั งนั้ น 	ฉันจึ งกลับไปหา
พระองค์อัลลอฮ์	 (ซุบฯ)	 และขอการลด
หย่อนต่อไป	ฉนัผ่านไปอกีครัง้	โดยศาสดามซูา
(อะลัยฯ)	พดูกับฉนัว่า“กลบัไปหำพระผูเ้ป็นเจ้ำ   
อีกครั้ง  แน่นอน ประชำคมของท่ำนจะ
ไม่สำมำรถปฏิบัติได้”	 ฉันจึงกลับไปหา
พระองค์อัลลอฮ์	 (ซุบฯ)	 และพระองค์ตรัส

บางครั้งตัวเลขท่ีจะยืนยันก่อนที่พระผู้เป็น
เจ้าจะมีบัญชาให้ปฏิบัติ	 50	 ครั้งต่อวันนั้น	
อนุมานได้ว่า	 อาจจะเป็นภาระมากเกินไป
ส�าหรบัประชาคมตามท่ีศาสดามซูา(อะลยัฯ)
ทัดทาน	ในขณะท่ีจ�านวนครัง้ทีเ่ราละหมาด
คือ	 5	 เวลา	 ส่วนช่วงเวลาที่เหลือนั้น	 จะ
ต้องเปี่ยมล้นด้วยการร�าลึกถึงพระผู้เป็น
เจ้าอย่างต่อเนื่อง	 เราจ�าเป็นต้องมีจิต
ผูกพันกับพระองค์อัลลอฮ์	 (ซุบฯ)	 ตลอด
เวลา	ไม่ว่าจะอยู่ในกาลเทศะใดก็ตาม	และ
ต้องน้อมน�าหลักธรรมค�าสอนของพระองค์
ในทุกลีลาชีวิตของเรา	 ก่อนที่จะพูดและ
ลงมือท�ากิจกรรมใดก็ตาม	 จ�าเป็นต้อง
ไตร ่ตรองถึงสิ่ งที่ พูดและกระท�า	 ซึ่ ง
กระบวนการท่ีจะท�าให้จิตใจบริสุทธ์ินั้น	
อิสลามถือว ่า	เป ็นการต ่อสู ้ 	 (ญิฮาด)	
รูปแบบหนี่ง	โดยต้องด�าเนินการด้วยความ
เข้มแข็ง	 อดทนและความเพียรด้วยความ
เชื่อมั่นในสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าได้เปิดใจแก่
เรา	
	 หลายคนกล่าวว่า	 ในช่วงวัยเด็ก	
เรารักษาสมุดบันทึกและบันทึกสิ่งต่างๆ	 ที่
เกิดข้ึนในช่วงเวลาดังกล่าว	 ภูมิปัญญามี
น้อยและสะท้อนให้เห็นชัดเจน	 	 เราจะท�า

อิสลามกับการพัฒนาตนเอง
ผศ.ดร.วิศรุต  เลาะวิถี

	 อิสลาม	เป็นศาสนาและระบบแห่งการด�าเนินชีวิต	(System	of	Life)	ซ่ึงมีหลักธรรมค�าสอน												
ครอบคลุมต้ังแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต	โดยเฉพาะในช่วงของการด�าเนินชีวิต	มีค�าสอนให้มุสลิมถือ
ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนของแต่ละวัน	 ดังนั้น	 การพัฒนาตนเองเพ่ือการปรับคล่ืนความคิด	
สติปัญญาและจิตวิญญาณ	จึงถือเป็นมิติที่ส�าคัญยิ่ง

	1	อ่านว่า	“ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม”	หมายความว่า	“ขออัลลอฮ์ทรงประทานความโปรดปรานและความสันติแด่ท่าน”	เป็นค�าที่มุสลิมใช้กล่าว	หลังจากกล่าวถึงนบีมุฮัมมัด

	2	อานว่า	“ซุุบฮานะฮูวะตะอาลา”	หมายความว่า	“พระองค์ทรงมหาบริสุทธิ์และสูงส่งยิ่ง”	เป็นค�าที่มุสลิมกล่าวยกย่องและสรรเสริญพระองค์อัลลอฮ์	หลังจากที่ได้เอ่ยนาม	พระองค์

	3	อ่านว่า	“อะลัยฮิสสะลาม”	หมายความว่า	“ขออัลลอฮ์ทรงประทานความสันติแด่ท่าน	“	เป็นค�าที่ใช้หลังจากกล่าวถึงท่านนบีหรือเราะสูลท่านอื่น	ยกเว้นท่านนบีมุฮัมมัด	
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เมื่อเราบันทึกสิ่งต่างๆไว้	และแยกแยะบาง
สิ่งจากส่ิงที่ไม่พึงปรารถนา	 เราต้องร�าลึก
ถึงความประทับใจในสิ่งที่เห็น	 ได้ยิน	 รู้สึก	
กระท�าและสร้างการเชื่อมโยงเพื่อเรียกคืน
ขึ้นมาอีกคร้ัง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ต้อง
ตรวจสอบหรือประเมินตนเองอีกครั้ ง	
หลายคนต ้องการช ่ วง เวลาของการ
ไตร่ตรองอย่างเงียบ	 ๆ	 เพื่อท�าความเข้าใจ
สู ่การได้รับทางน�าจากพระผู ้เป็นเจ้าใน
ที่สุด
	 บางคนถามว่า	มีค�ากล่าวเฉพาะที่
สามารถเอ่ยถงึขณะมกีารร�าลกึถงึพระผูเ้ป็นเจ้า	
โดยสะท้อนความคิดและการกระท�าของ
เรา	ศาสดาถามค�าถามเดียวกัน		แต่สิ่งที่ได้
รับการเตือนให้พูดโดยพระผู ้เป็นเจ้านั้น
ง่ายมาก	 และถือเป็นสิ่งที่ง่ายต่อการจดจ�า
และเปล่งออกมา	 ซ่ึงน�าไปสู่ความหมาย
โดยตรง	คอื		“ลำอลิำฮะอิลลัลลอฮ์ : ไม่มี
พระเจ้ำที่แท้จริงอื่นใด นอกจำกพระองค์
อัลลอฮ์”
	 การแสดงออกอย่างง่ายนี้	 เป็น
ความสุดยอดส�าหรับการพัฒนามนุษย	์
เพื่อเตือนตัวเองว่า	 “ไม่มีพระเจ้าที่แท้จริง	
แต่พระผู ้เป็นเจ้าได้จัดเตรียมกรอบการ
ท�างานที่ดีที่สุดส�าหรับการพัฒนามนุษย์	
เนื่องจากสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าบัญชาให้เราท�า

คือ	 เพื่อประโยชน์แห่งตน	 และไม่ยอม
จ�านนต่ออ�านาจใด	ๆ	ทั้งสิ้น	พระผู้เป็นเจ้า
เป็นผู้ทรงอ�านาจเหนือทุกสิ่ง	 และทรงจัด
กิจการอย่างถูกต้อง	 หากเรายื่นมือช่วย
เหลือบุคคลใด	ควรกล่าวว่า	“La ilaha illa 
Allah”	 (ไม่มีพระเจ้าที่แท้จริง	 นอกจาก
พระองค์อัลลอฮ์เท่านั้น)	 เราสามารถพูด
ได้บ่อยครั้ง	 ซึ่งอาจจะละเลยและไม่ร�าลึก
ถึงภูมิปัญญานี้	 หรือท�าสิ่งที่ผิด	 แม้จะไม่
ตั้งใจก็ตาม	ให้กล่าวว่า	 	“อัลฮัมดุลิลลำฮ์ 
: กำรสรรเสริญทั้งมวลเป็นของอัลลอฮ์”
	 พระองค์อลัลอฮ์	(สบุฯ)	ทรงแนะน�าเรา
ให้ท�าในสิ่งที่ถูกต้อง	 และสิ่งที่ดีงาม	 ซึ่งมา
จากพระองค์“อลัฮมัดลุลิลาฮ์	 (การสรรเสริญ
ทั้งมวลเป็นของอัลลอฮ์)	 เป็นการรับรู้ด้วย
ความถ่อมตนทั้งหมดที่ได้รับ	ก่อนและหลัง
การแสดงออกของค�ากล่าวที่ว่า	 La	 ilaha	
illa	 Allah	 และ	Alhamdulillah	 ถือเป็น
ข้อเตือนความจ�าในการจัดการชีวิต		และ
เป็นองค์ประกอบพื้นฐานแห่งการช�าระ
จิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ที่สุด
	 การแสดงออกส�าหรับการร�าลึก
ถึงพระผู้เป็นเจ้าเพื่อการพัฒนาตนเองคือ:

ถอดความบางส่วนจากบทความเรื่อง	Principles	of	Self	Development	in	Islam
					(www.islamreligion.com	ใน	 مبادئ تطويرالذات يف اإلسالم )

“พระเจ้ำนั้นมีควำมสมบูรณ์  และกำร
สรรเสริญต่อพระเจ้ำนัน้ ไม่มพีระเจ้ำอืน่ใด 
นอกจำกพระองค์อลัลอฮ์ และพระองค์ทรงเป็น
ผู้ย่ิงใหญ่ที่สุด นอกจำกน้ี ไม่มีพระเจ้ำ
ที่แท้จริง และไม่มีภำคีใดเทียบพระองค์ 
ส�ำหรับพระองค์นั้น มีอ�ำนำจ ได้รับมวล
กำรสรรเสริญ และทรงเหนือทุกส่ิงทุก
อย่ำง”
	 มีค�ากล่าวเพื่อแสดงออกสู่การ
ร�าลึกในความเมตตาแห่งพระผู้เป็นเจ้า	
และการแสวงหาความใกล้ชิดพระองค์	
เพื่อการพัฒนาตนเอง	ค�าง่าย	ๆ 	ที่สามารถ
เข้าถึงความลึกล�้าอันไร้ขอบเขตแห่งความ
หมาย	 เมื่อแสดงออกด้วยความจงรักภักดี
และความจริงใจแล้ว	 ย่อมเป็นพลังของ
ความเรียบง่ายที่น่าอัศจรรย์	 ซึ่งอยู่ไม่ไกล
จากพวกเราแต่อย่างใด
	 ท้ายที่สุด	 คือการรับประกันแห่ง
รางวัลที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาไว้	ดังนี้
 “แน่นอน ผู ้ท่ีขัดเกลำตนเอง 
ย่อมบรรลุควำมส�ำเร็จ และเขำร�ำลึกถึง
พระนำมแห่งพระเจ้ำของเขำ แล้วเขำ
ปฏิบัติละหมำด”	 (คัมภีร์อัลกุรอาน	 87:	
14-15)
                 



 อบินซุนีำ	(เกิดปี	ค.ศ.	980)	ผูเ้ป็น
อัจฉริยะทุกด้าน	 เขาเป็นแพทย์	 เป็นนัก
ฟิสิกส์		เป็นนักปรัชญา	เป็นนักการศาสนา	
และเป็นนกักว	ี เขาเป็นผูค้ดิค้นการวางยาสลบ	
ซึ่งก่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างมากมาย
ในการผ่าตัดใหญ่	และที่ต้องใช้เวลานาน
 อิบนุล ฮัยตัม	 (เกิดปี	ค.ศ.	965)	
เขาเป็นนกัค�านวณผูย้ิง่ใหญ่	 เป็นนักดาราศาสตร์	
และวชิาการท่ีเกีย่วกบัการมองเหน็		โรเจอร์		เบคอน
ผู ้ก่อตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ได้
ถ่ายทอดหนงัสอืของ	อบินลุ	ฮยัตมั	เรือ่งการ
ผ่าตาและวิธีการท�าให้มองเห็น	 เขาได้ระบุ
ว่า	อิบนุล	ฮัยตัม	เป็นคนแรกที่ได้เสนอราย
ละเอียดการผ่าดวงตา	 และเป็นผู้ประดิษฐ์
แว่นตา	 ที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้น
ในชีวิตของคนสายตาสั้น
 อะบุล กอซิม อัลมูซิล	ี เป็นคน
แรกที่รักษาอาการตาบอดท่ีเกิดข้ึนใน
เลนส์ตา	 ด้วยการผ่าตัดอย่างละเอียด	 โดย
ใช้เข็มกลวงดูดเกิดขึ้นในปี	 ค.ศ.	 1000	ซึ่ง
ชาวตะวันตกเพิ่งประสบผลส�าเร็จในการ
ผ่าตัดอย่างเดียวกันนี้ในปี	 ค.ศ.	 1846	 คือ
หลังนั้นจากแปดศตวรรษ
 อัลบัยรูนีย	์ มีความแตกฉานทาง
ด้านภูมิศาสตร์	 หนังสือของเขาชื่อ	 (ร่อง
รอยที่เหลืออยู ่จากยุคก่อน)	 	 ยังคงเป็น

 นั ก คิ ด มุ ส ลิ ม ช ำ ว ฝ รั่ ง เ ศ ส 
Roger Garaudy ญำรูดีย	์ได้เอ่ยนามของ
นักปราชญ์มุสลิมไว้มากมาย	 ซึ่งพวกเขา
เป็นผู้ก่อตัง้วทิยาการต่างๆ	และเป็นผูคิ้ดค้น
วิชาการแพทย์		คณิตศาสตร์		เคมี		และ
ภูมิศาสตร์
 ญำรูดียไ์ด้กล่าวว่า	 หอดูดาวแห่ง
แรกของโลกคือหอดดูาวทีค่อลฟีะฮ์	 อบัดลุมะลกิ	
แห่งราชวงศ์อมุยัยะฮ์เป็นผู้สร้างขึน้ในดามสักัด	
ปี	ค.ศ.	717	และเขาเป็นคนแรกท่ีก่อต้ัง
โรงพยาบาล	และได้จดัตัง้คณะแพทยศาสตร์ขึน้		
ขณะที่คณะแพทย์ศาสตร์ในยุโรปก่อตั้งขึ้น
หลงัจากนัน้	 โดยถ่ายทอดเอาความรูไ้ปจาก
โลกอิสลาม	 และท�าการสอนตามหลักสูตร
ทีม่หาวทิยาลยัอสิลามสอน	เช่น	มหาวทิยาลยั		
Salerno	ในอติาล	ีและมหาวทิยาลยั	Mont-
pellier		(มงเปอลเิย)	ในฝรั่งเศส		แม้กระทั่ง
มหาวิทยาลัยที่ เก ่ าแก ่ของยุ โรปก็ ถูก
ก่อสร้างขึน้ในรูปแบบของอิสลาม	 ภายหลงั
สามศตวรรษนับแต่การก่อตั้งมหาวิทยาลัย
อิสลาม
 อัลคอวำรซิมีย์ (เสยีชีวติ	ค.ศ.	847)	
เป็นผู้ริเริ่มในวิชาพีชคณิต	 จากที่ไม่มีอะไร
เลย	 และมุสลิมยังได้เพิ่มเติมตัวเลขซึ่งเป็น
ท่ีรู้จักกันดีในตะวันตกว่า	 เป็นตัวเลขของ
ชาวอาหรับ	 พวกเขาได้เพิ่มเติมเลขศูนย์
เข้าไปในตัวเลขต่างๆ	 ซึ่งก่อให้เกิดการ
ปฏิวัติคร้ังใหญ่ขึ้นอย่างแท้จริงในวิชา
ค�านวณ	และอัลคอวาริซมีย์		เป็นผู ้คิด
ประดิษฐ์	เลขก�าลังที่ใช้ในการค�านวณ									
 อิบนุลนะฟีส		(เกิดปี	ค.ศ.	1215)	
เป็นคนแรกที่ค้นพบระบบการหมุนเวียน
โลหิตของปอด	 ก่อนที่ฮาร์ฟี	 จะคิดค้นได้สี่
ร้อยปี	 และก่อนมิเชล	 เซอร์วิต	 สามร้อยปี	
ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่
ในทฤษฎีทางการแพทย์	 และการเยียวยา
รักษาอย่างถอนรากถอนโคน

พยานได้เป็นอย่างดีถึงแนวทางการค้นคว้า
ที่ปราชญ์มุสลิมก้าวไปถึง	 นักเดินเรือ
มุสลิมได้ท่องมหาสมุทรอินเดียตั้งแต่คริสต์
ศตวรรษที่เก้า	 และในคริสต์ศตวรรษที่สิบ
พ่อค้าชาวอาหรับชื่อสุลัยมาน	 ก็เดินทาง
ไปถงึประเทศจนีก่อนมาร์โคโปโล	สามศตวรรษ
 อิบนุ บะตูเตำะฮ	์ (1304-1356)	
นักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่	เขาเป็นคนแรกที่ชี้น�า
นักวิชาการให้วาดแผนที่ประเทศอาหรับ
ท้ังหมด	 รวมท้ังบุคอรอ	 อัฟกานิสถาน	
อินเดีย		ศรีลังกา	และจีน
 อัลอิดรีซี (เกิดในปี	 ค.ศ.	 1101)	
เป็นบุคคลแรกท่ีเรียบเรียงต�าราประกอบ
แผนท่ีโลกในศตวรรษกลาง		เขามีส่วน
อย่างมากในการเดินเรือ		แผนที่ของเขา
อ้างอิงถึงเส้นรุ้งเส้นแวงอย่างละเอียด	 เขา
ได้เขียนแผนที่ชายฝั่งทะเล	และแม่น�้า.
 อิบน ุมำญิด		(เกิดในปี	ค.ศ.	1430)	
เป็นเจ้าของต�าราการเดินเรือที่ส�าคัญชื่อ	
(ประโยชน์ในหลักวชิาการเดนิเรอื)	 เขาเป็น
นักเดินเรือที่ยิ่งใหญ่ได้รับการขนานนามว่า	
(สิงโตพายุ)	เขาเป็นบุคคลที่นักค้นคว้าชาว
ตะวันตกพยายามที่จะลืมเขาว่าเป็นผู้น�า
กองทพัเรอืของวาสโก	ดา	กามา	ชาวโปรตุเกต
จากชายฝั ่งของทวีปแอฟริกา	ไปจนถึง
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อรุณ บุญชม

นักปราชญ์มุสลิมที่ทำาคุณประโยชน์
ต่อมนุษย์ชาติทางด้านต่างๆ



ล่มสลายของมัน	
	 อารยธรรมอิสลามได้ให้ก�าเนิด
นักวชิาการท่ีมีช่ือเสยีงมากมาย	 	และท่ีเป็น
ดวงเด่นของนักคิดทางด้านปรัชญาคือ		
อลักนิดย์ี		อลัฟารอบบีย์		อบินซีุนา		ฆอซาลี	
อิบนุบาฮะฮ์		อิบนุตุฟัยล์		และอิบนุรุชด	์	
และความจริงในคริสตศตวรรษท่ีเก้าและที่
สิบก็สามารถยืนยันถึงขบวนการทางด้าน
ความคิดท่ีตื่นตัวอยู ่ตลอดเวลาของมวล
มุสลิมได้เป็นอย่างดี.
	 และ เมื่ อ มุ สลิ ม ได ้ ถ ่ า ยทอด
ปรชัญากรกีออกมาเป็นภาษาอาหรบั			ก็ย่อม
เป็นหลักประกันทางภูมิปัญญาของพวก
เขาได้เป็นอย่างดีว่าสามารถที่จะเข้าใจได้
อย่างแตกฉาน	 และเพิ่มเติมเข้าไปอีกทั้ง
วิจารณ์ข้อบกพร่องท่ีมอียูใ่นปรชัญาของกรกี	
โดยรู้เป็นอย่างดีว่าแนวคิดทางปรัชญานั้น
เป็นแนวคิดที่พัฒนาให้ก้าวหน้าได้	 ไม่ใช่
เป็นแนวคดิท่ีตายซาก	ดงันัน้การสร้างสรรค์
ทางปรัชญาจึงเป็นไปอย่างท่ีอะบูบักร์	
อัรรอซีย์	(ค.ศ.	864-925)	ได้กล่าวไว้ว่า
	 “เป็นการสร้างสรรค์ร่วมกันของ
คนหลายยุคหลายสมัย	และแต่ละยุคก็จะมี
สิง่ใหม่ๆ	ต่อเตมิเข้าไปอยูเ่สมอ	เป็นการปูทาง
ให้คนที่จะมาในยุคหลัง	ดังนั้นจึงไม่มีคนใน
ยุคใดยุคหนึ่ งกล ่าวได ้ว ่ าวิชาปรัชญา
สมบรูณ์แล้วในยคุของตน		 ถ้ามเิช่นนัน้แนว

เมืองกัลกัตตา	 ประเทศอินเดีย	 ในปี	 ค.ศ.	
1498		ซึ่งฟาสโก	เดอ	ยามา	ถือว่าเขาเป็น
คลังที่ยิ่งใหญ่
 อิบนุ คอลดูล	(ค.ศ.	1332-1406)	
เป็นบุรุษที่อยากจะหาใครเสมอเหมือน	
เขาเป็นนักคิด	เป็นนักปกครอง	เป็นศิลปิน	
เป็นนักนิติศาสตร์	 เป็นนักกฎหมาย	 และ
เป็นนักปรัชญา	 คุณลักษณะเหล่านี้เขามี
อยู่อย่างเพียบพร้อม		ชื่อของเขาถูกระบุไว้
ในหน้าประวัติศาสตร์พร้อมต�าราอันยิ่ง
ใหญ่ของเขาที่เขาได้เรียบเรียงไว้ในคริสต์
ศตวรรษที่ สิบส่ี	 เขาเป ็นผู ้ก ่อตั้ งวิชา
ประวัติศาสตร์	 และสังคม	 เขาเป็นคนแรก
ท่ีก�าหนดทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ส�าหรับ
ความเจริญรุ่งเรืองทางอารยธรรมและการ

ความคิดก็จะต้องพบกับความตายด้าน
และเป็นหมันถาวร”
	 ปัญญาชนมุสลิมมีความแตกฉาน
ทางวิชาการมากมายหลายแขนง	 ในที่น้ี
เราสามารถชี้ได้ว่ามุสลิมเป็นผู้ริเร่ิมในวิชา
พีชคณิต	จากที่ไม่มีอะไรเลย	และมุสลิมยัง
ได้เพิ่มเติมตัวเลขซึ่งเป็นที่ รู ้จักกันดีใน
ตะวันตกว่าเป็นตัวเลขของชาวอาหรับ	
พวกเขาได ้ เพิ่มเติมเลขศูนย ์ เข ้าไปใน
ตัวเลขต่างๆ	 ซึ่งก่อให้เกิดการปฏิวัติครั้ง
ใหญ่ข้ึนอย่างแท้จริงในวิชาค�านวณ	 นัก
วิชาการมุสลิมคนหนึ่งในวิชาคณิตศาสตร์		
คืออัลคอวาริซมีย์	 (เสียชีวิต	ค.ศ.	847)	
เป็นผู้คิดประดิษฐ์	 เลขก�าลังท่ีใช้ในการ
ค�านวณ									
	 ในที่นี้ไม่ใช่ที่ที่เราจะมาส�ารวจถึง
ความริเริ่มต่างๆที่นักวิชาการมุสลิมเป็น
ผู้ริเริ่มในโลกของวิชาการแขนงต่างๆ	 ซ่ึง
เป็นเรื่องยืดยาว	 และก็ไม่ใช่โอกาสที่จะ
กล่าวค�ายกย่องสรรเสริญบรรพบุรุษที่ได้
สร้างสรรค์คุณูปการไว้ให้	 	 เราต้องการแค่
เพียงยืนยันว่ามีบางสิ่งบางอย่างท่ีเป็นผล
ทางวิชาการอิสลาม	 ที่ได้รับการเพาะบ่ม
อยู่กับปัญญาชนมุสลิม	 จนเกิดความคิด
ริเริ่มขึ้นก่อนใครๆ	 ซึ่งต่อมาได้เคลื่อนย้าย
ไปสู่ยุโรปด้วยการแปลผลงานเหล่านั้น	 ท่ี
ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อศตวรรษที่สิบสอง	 ท�าให้
เกิดการตื่นตัวขึ้นอย่างใหญ่หลวง	 ซึ่งเรื่อง
นี้นักประวัติศาสตร์ชาวยุโรปท่ีมีความเป็น
ธรรมสามารถให้การยืนยันได้.
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เนื่องจากอัตราการมีบุตรที่มากกว ่ากลุ ่มอื่น	การอพยพย ้ายถิ่นฐานของมุสลิม
เข้าสู ่ภูมิภาค	และการมีผู้ศรัทธาเข้ารับอิสลามมากยิ่งขึ้น	
	 นอกจากนั้น	มุสลิมยังกระจายตัวอยู่ทุกภูมิภาคของโลก	รายงานของ	The	Royal	
Islamic	Strategic	Studies	Centre	ระบุว่า	มีอย่างน้อย	134	ประเทศทั่วโลก	ที่มี
ประชากรภายในประเทศมากกว่า	1%	นับถือศาสนาอิสลาม	
รูปที่ 1: แสดงสัดส่วนประชากรมุสลิมต่อประชากรโลกระหว่างปี ค.ศ.1990 – 2030 
 

                         ข้อมูลจาก	Pew	Research	Center

รูปที่ 2: แสดงการกระจายตัวของมุสลิมในแต่ละภูมิภาค 
 

                      ข้อมูลจาก	Pew	Research	Center

	 ในช่วง	2-3	ทศวรรษทีผ่่านมา	ฮาลาล
ได้ยกระดับจากประเด็นเกี่ยวเนื่องกับการ
บริโภคเฉพาะกลุ ่มมุสลิมสู ่อุตสาหกรรม
การค้าระดับโลก	 อีกทั้งกระจายขอบเขต
จากเดิมที่จ�ากัดเฉพาะเร่ืองของอาหาร
และเครื่องดื่มไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ	 เช่น	
เครื่องส�าอาง	(Halal	Cosmetics)		การ
เดินทางและการท่องเที่ยว	(Halal	Travel)	
แฟชั่น	(Modest	Fashion)	รวมไปถึงเรื่อง
การเงินการธนาคาร	(Islamic	Finance)	
	 จากรายงาน	The	State	Of	The	
Global	 Islamic	 Economy	Report	
2017/18	 ระบวุ่ามลูค่าการค้าสนิค้าฮาลาล
ทัว่โลกอยูท่ี่ประมาณ	2	ล้านล้าน	เหรยีญสหรฐั	
ในปี	พ.ศ.	2559	และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จนคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าเกิน	3	ล้านล้าน	
เหรียญสหรัฐ	ภายในปี	พ.ศ.	2565
 พูดได้ว่า ณ ปัจจุบัน ฮาลาล
เป ็นหน่ึงในธุรกิจเ ก่ียวเนื่องกับการ
บริโภคที่เติบโตมากที่สุดในโลก
	 นักวิชาการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อการเติบโตของธุรกิจและการค้า
สินค้าฮาลาล	สรุปได้หลักๆ	ดังนี้
 ประการแรก คือ การเพิ่มขึ้น
ของจ�านวนประชากรมุสลิมโลก	 จากการ
ศกึษาของ	Pew	Research	Center	ระบุว่า	
ประมาณการจ�านวนประชากรมสุลมิทัว่โลก
อยู ่ที่	1,800	ล้านคนเมื่อปี	พ.ศ.	2554	
แต่มอีตัราการเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่ง	คาดการณ์
ว่าภายในปี	พ.ศ.	2573	จ�านวนมุสลิมโลก
จะอยู่ที่ประมาณ	 2,200	 ล้านคน	 หรือ
เท่ากับ	26%	ของประชากรทั่วโลก	
	 การศึกษาดังกล่าวยังระบุอีกว่า
อัตราการเติบตัวของผู ้นับถือศาสนา
อิสลามถือว่าสูงที่สุดในทุกกลุ่มศาสนาโดย
เฉพาะในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ	

อย่าปล่อยให้ประเทศไทยเสียโอกาส
ด้านการค้าสินค้าฮาลาล

ดร.จริยวัตร เจริญช่าง
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ดร.จริยวัตร เจริญช่าง  ปัจจัยที่ 2 ที่ส่งเสริมการเจริญ
เติบโตของธุรกิจฮาลาล	 คือ	 ก�าลังซื้อที่
มากข้ึน	 และความต้องการทีห่ลากหลายขึน้	
ของผู้บริโภคมุสลิม	โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่	
	 น ่ า สน ใจว ่ า ในขณะที่ หลาย
ประเทศทั่วโลกประสบปัญหาเกี่ยวกับ
โครงสร้างประชากร	 และเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายุ	
(Aging	 Society)	 แต่ส�าหรับประเทศที่
ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมกลับพบว่า	
โดยเฉลี่ย	60%	ของประชากรมีอายุต�่ากว่า	
30	ปี		คนมุสลิมรุ่นใหม่เหล่านี้	ส่วนใหญ่มี
การศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่า
รุ่นพ่อแม่	 นอกจากนั้น	 ยังมีความต้องการ
ในการบริโภคที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น	
พวกเขามองหาสินค ้าที่ทันสมัยแต ่ยัง
สอดคล้องกับหลักการศาสนา	 จึงเป็นกลุ่ม
ลูกค้าที่น่าสนใจส�าหรับผู้ผลิตสินค้า	 และ
เปิดโอกาสให้กับผู้พัฒนาสินค้าใหม่ๆ	เข้าสู่
ตลาดธุรกิจฮาลาลมากยิ่งขึ้น
	 อีกเหตุผลหนึ่งคือความนิยมใน
สินค้าฮาลาลที่มากขึ้นในผู้บริโภคที่ไม่ใช่
มุสลิม	 โดยเฉพาะในกลุ่มที่ให้ความส�าคัญ
กับเรื่องสุขภาพ	คุณธรรม	และอนุรักษ์
สิง่แวดล้อม	เพราะในหลายประเทศ	แนวคิด
เรื่องฮาลาลได้ขยายขอบเขตกว้างขวาง
ออกไปครอบคลุมถึงบริบทอื่นๆ	 ตามหลัก
การอิสลาม	เช่น	การปราศจากสิ่งเจือปนที่
เป็นอันตราย	 การค้าที่เป็นธรรม	 การไม่
ทารุณกรรมสัตว์	 และการไม่สร้างมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น
	 ด้วยการเจริญเติบโตของการค้า
สินค้าฮาลาล	หลายประเทศต่างพยายามที่
จะพัฒนาธุรกิจฮาลาลภายในประเทศ	และ
สร้างศักยภาพในการแข่งขันของตนเพื่อ
แย่งชิงส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจการค้าสินค้า
ฮาลาลระหว่างประเทศ	
	 ประเทศมุสลิม	 เช่น	 มาเลเซีย	
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 (UAE)	 และตุรกี	

ดจูะโดดเด่นมากว่าประเทศอื่นในการมุ่งมั่น
ที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าฮาลาล
ของภูมิภาคของตนเอง	 มีการบรรจุไว้เป็น
แผนยุทธศาสตร์ของประเทศ	 อีกทั้งมีการ
จัดนิทรรศการการค้าฮาลาลที่ยิ่งใหญ่เป็น
ประจ�าทุกปี	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ประเทศ
มุสลิมเหล่านี้จะเห็นโอกาสด้านการค้า
สินค้าฮาลาล	 แต่ในความเป็นจริง	 ตลาด
การค้าฮาลาลระหว่างประเทศถูกยึดครอง
โดยประเทศ	 non-Muslim	 เป็นส่วนใหญ่	
แม้แต่อาหารฮาลาลที่บริโภคในประเทศ
สมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม	 (OIC)	
ก็จะพบว่าเกือบ	 80%	 เป็นสินค้าที่น�าเข้า
จากประเทศ	non-Muslim
รูปที่ 3: สัดส่วนสินค้าประเภทอาหาร
ฮาลาลที่ บ ริ โภค ในประ เทศมุ สลิ ม 
(ประเทศสมาชิก OIC)

 ข้อมูลจาก	The	State	Of	The	Global	Islamic	Economy	Report	2017/18

	 ประเทศไทยของเราเอง	ที่ผ่านมา
ต้องยอมรับว่าเราท�าผลงานด้านการค้า
สนิค้าฮาลาลได้เป็นอย่างดี	มาตรฐานฮาลาล
ของไทยก็ได้รับการยอมรับจากทุกสถาบัน
ฮาลาลระดับโลก	 ไม่ว่าจะเป็น	 JAKIM	
MUI	หรือ	SMIIC	
	 ข้อมลูจาก	UN	Comtrade	Database	
ระบมุลูค่าของสนิค้าในกลุ่ม	 “อาหารฮาลาล”	
ทีส่่งออกจากประเทศ	non-Muslim	สูต่ลาด
มุสลิม	20	ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่
สุด	ระหว่างปี	ค.ศ.2007-2016	สรุปรวมได้
ว่าประเทศไทยอยู่ในล�าดับที่	 9	 มีมูลค่า
เฉลีย่ต่อปี	ประมาณ	3	–	5	พนัล้านเหรยีญสหรฐั	

ซึ่งถือว่าไม่แย่เลยทีเดียว
 ตารางที่ 1: รายชื่อ 10 ประเทศ 
non-Muslim ที่ส่งออกอาหารฮาลาลไป
ตลาด OIC มากที่สุด(หน่วย พันล้าน
เหรียญสหรัฐ)

                  ข้อมูลจาก	UN	Comtrade	Database

	 ตลาดการค ้ าสินค ้ าฮาลาลมี
ศักยภาพในการเติบโตอีกมาก	 และที่ผ่าน
มาประเทศไทยเราก็ถือว่าด�าเนินการได้ดี
อย่างต่อเนื่อง	อย่างไรก็ตาม	ภายใต้กระแส	
Islamophobia	 ที่ เริ่มกระจายเข ้าสู ่
ประเทศ	 จนเร่ิมเห็นแนวคิดการต่อต้าน
มุสลิมและตราฮาลาลมีขึ้นประปรายโดย
เฉพาะในสื่อ	 Social	 Media	 ที่ง่ายต่อ
การน�าเสนอและไม่ต้องรับผิดชอบ	
	 อันที่จริง	 ความหลากหลายทาง
ศาสนาของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมเป็น
เรื่องที่ดี	 และสามารถก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ประเทศชาติได้	 หากพิจารณาโดยไม่มี
อคติและถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
ส�าคัญ
 

 It doesn’t matter wheth-
er a cat is black or white, as 
long as it catches mice.
  ไม่สำาคัญว่าแมวจะสีดำาหรือสีขาว 
ตราบที่สามารถจับหนูได ้ (ถือว่าดี)  
เติ้ง เสี่ยวผิง พูดประโยคนี้ไว้ แม้ไม่
เก่ียวอะไรกับเรือ่งสงัคมพหวุฒันธรรม 
แต่ผมว่าเป็นแนวคิดที่ดีและน่าจะสามารถ
มาประยุกต์ใช้กันได้
 

ข้อมูลอ้างอิง	
Charoenchang,	C.	(2019).	Determinants	of	Halal	Food	Export	Performance:	The	Impact	of	Halal	Certificate,	OIC	Trade-Cooperation,	And	the	Level	of	Restriction	on	Religion.	
Phd.	INCEIF.		Pew	Research	Center.	(2018).	The	Future	of	the	Global	Muslim	Population.	Washington,	D.C.	Retrieved	from	http://pewforum.org/	The-Future-of-the-Global-	Mus-
lim-Population.aspx	to	Thomson	Reuters.	(2017).	State	of	the	Global	Islamic	Economy	Report	2017/18.
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 จากสถานการณ์โรคปอดติดเชื้อรุนแรงที่เมืองอู่ฮั่นมณฑลเหอเป่ย์  
ประเทศจีน ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นเชื้อชนิดใด แต่มีความรุนแรงคล้ายโรค
ซาร์ส (SARS) ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขอความร่วมมือทุกโรง
พยาบาลได้คัดกรองผูป่้วยทีเ่ดนิทางมาจากเมอืงอูฮ่ัน่ โดยใช้แนวปฏบิตัเิช่นเดียว
กบัโรคซาร์ส (SARS) ไปก่อนจนกว่าจะทราบสาเหตุที่แท้จริง ซึ่งประเทศไทย
มีความเส่ียงจากประเทศท่ีบินตรงมาจากเมืองอู ่ฮั่นมาลงสุ ว ร ร ณ ภู มิ
ดอนเมือง  ภู เก็ต  และเชียงใหม ่ 

นายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี

	 ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าจะมี
การระบาดจากคนสู ่คน	 การตรวจ
เบื้องต้นไม่พบลักษณะไวรัสคล้ายโรค
ซาร์ส	(SARS)	หรอืไวรสัอืน่ๆ	ซึง่ลักษณะ
ส�าคญัของของโรคซาร์ส	 (SARS)	 คือจะ
ระบาดอย่างรวดเร็วจากคนสู่คน	 ซึ่ง
อ ย ่ า ง ไ ร ก็ ต าม เ ร าทุ กคนคงต ้ อ ง
ตระหนักและมีการเตรียมพร้อมไว้ก่อน	
ตอนนี้เรามารู้จักโรคซาร์ส	(SARS)	กัน
ดีกว่า	 ซึ่งมีแหล่งก�าเนิดมาจากประเทศ
จีนเหมือนกัน
 โรคซำร์ส	 (Severe	 Acute	
Respiratory	Syndrome:	SARS)	หรือ
โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้าย
แรง	 มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสในตระกูล
โคโรนาไวรัส	 (Coronavirus)	 เดิมพบ
การติดเชื้อนี้ได้เฉพาะในสัตว์ที่มีขนาด
เล็ก	 แต่ต่อมามีการกลายพันธุ์	 เกิดการ
ติดเชื้อในมนุษย์ขึ้น	และแพร่กระจายไป
อย่างรวดเร็ว	 ในช่วงแรกผู้ที่ติดเชื้อมี
อาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่เช่น	 มีไข้สูง
กว่า	38	องศาเซลเซียส	หรือมีอาการติด
เชื้อที่ปอดและทางเดินหายใจ	เช ่น	
ไอแห้ง	หรือหายใจล�าบาก	เป็นต้น		
การรายงานเกี่ยวกับโรคซาร์สเกิดขึ้น
ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน	ปี	 2002	

โรคซาร์ส

“ “
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ที่ประเทศจีน	 แพร่กระจายไปมากกว่า	
20	 ประเทศในทวีปเอเชียอเมริกาเหนือ	
อเมริกาใต้	 รวมถึงยุโรป	 และไม่พบ
รายงานการระบาดของโรคอีกตั้งแต่
ปี	2004

 อำกำรของโรคระบบทำงเดิน
หำยใจเฉียบพลันร้ำยแรง
	 ผู้ป่วยจะมีอาการหลังจากได้
รับเชือ้ไวรสัแล้วประมาณ	 2-7	 วนั	 บาง
รายอาจมีระยะฟักตัวของโรคนานถึง	
10	 วัน	 ในช่วงแรกมักมีอาการคล้ายกับ
ไข้หวัดใหญ่	รวมถึงอาจมีอาการต่างๆ	
ร่วมด้วยดังต่อไปนี้
	 -	มีไข้สูงกว่า	38	องศาเซลเซียส
	 -	วิงเวียนปวดศีรษะ
	 -	อ่อนเพลียมาก
	 -	ปวดเมื่อยตามร่างกาย
	 -	เบื่ออาหาร
	 -	ท้องเสีย
	 -	 เกิดการติดเชื้อที่ปอดและ
ทางเดินหายใจ	ท�าให้มีอาการไอแห้ง	
เจ็บคอ	หายใจล�าบาก	และมีความเสี่ยง
ต่อการขาดออกซิเจนในเลือด	จนอาจ
เสียชีวิตได้ในรายท่ีเป็นรุนแรงควรรีบไป
พบแพทย์โดยด่วนหากพบอาการของ
การติดเช้ือท่ีปอดและทางเดินหายใจ	
หรือมีอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่หลัง
การท่องเที่ยวหรือกลับจากประเทศที่มี
การระบาด	 หากปล่อยไว้และไม่ได้รับ
การรักษาอาจท�าให้เป็นอันตรายถึงชีวิต

 สำเหตุของโรคระบบทำงเดิน
หำยใจเฉียบพลันร้ำยแรง
	 นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าสาเหตุ
ท่ีท�าให้เกิดโรคซาร์สคือ	 เชื้อไวรัสที่อยู่
ในตระกูลเดียวกับ	โรโคนาไวรัส	(Coro-
navirus)	ซึ่งเป็นไวรัสที่ท�าให้เกิดไข้หวัด
เป็นไวรัสที่พบได้ในสัตว์ที่มีขนาดเล็ก	
และเชื้อเกิดการกลายพันธุ ์และแพร่
กระจายจนท�าให ้เกิดการติดเชื้อใน
มนุษย์ได้

 ไวรัสซำร์สแพร่กระจำยผ่ำน
สำรคัดหลั่งได้หลำยช่องทำง เช่น
	 -	การไอหรือจาม
		 -	การจูบหรอืกอดกบัผูท้ีต่ดิเชือ้
		 -การรับประทานอาหารหรือ
ดื่มน�้าร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อ
	 -	 การอยู่ใกล้ชิดตัวผู้ที่ติดเชื้อ
ในระยะไม่เกิน	 3	 ฟุต	 การหยิบจับ
สิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งของผู้ที่
ติดเชื้อ	 ไม่ล้างมือแล้วมาสัมผัสท่ีตา	
จมูก	หรือปากของตนเอง
 กำรป้องกันโรคระบบทำง
เดินหำยใจเฉียบพลันร้ำยแรง
	 ในขณะนี้ไม่พบรายงานการ
ระบาดของโรคตั้งแต่ปี	2004	แต่หากมี
การระบาด	 วิธีการป้องกันโรคซาร์สที่
ดีที่สุดคือ	 หลีกเล่ียงสถานท่ีท่ีมีการ
แพร่ระบาดของโรค	หากมีความจ�าเป็น
ต้องใกล้ชิดหรือดูแลผู ้ ท่ีติดเชื้อไวรัส	
ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสด้วย
การปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้
	 -	 สวมหน้ากากอนามัยให้คลุม

ทั้ งปากและจมูก ในสถานที่ ที่ มี คน
พลุกพล่านหรือสถานท่ีที่มีการแพร ่
ระบาดของโรค	 ควรล้างมือทั้งก่อนและ
หลังการสวมหน้ากากอนามัย	 ใช้เสร็จ
แล้วควรทิ้งลงถังขยะ	ไม่ควรให้หน้ากาก
อนามัยสัมผัสกับส่ิงของอื่นๆ	 และไม่
ควรน�ากลับมาใช้ซ�้า
	 -	 ล้างมือให้สะอาดเป็นประจ�า	
ด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์อย่างน้อย	60%
	 -	 สวมถุงมือยางที่ใช้แล้วทิ้ง	
หากจ�าเป็นต้องสัมผัสกับสารคัดหลั่ง	
ของเหลว	 หรืออุจจาระของผู้ป่วย	 หลัง
ใช้งานควรทิ้งลงถังขยะทันทีและล้างมือ
ให้สะอาด
	 -	 ท�าความสะอาดของใช้ส่วน
ตัว	 เช่น	 ภาชนะ	 ผ้าเช็ดตัว	 ผ้าปูที่นอน	
หรือเสื้อผ ้าของผู ้ที่ติดเชื้อไวรัสด้วย
ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดและน�้าร้อน
	 -	 ใช้น�้ายาฆ่าเช้ือท�าความ
สะอาดในบริเวณที่มีการปนเปื้อนสาร
คัดหลั่ง	 เช่น	 น�้าลาย	 น�้ามูก	 อาเจียน	
ป ัสสาวะ	หรืออุจจาระของของผู ้ที่
ติ ด เชื้ อควรสวมถุ งมื อยาง ในขณะ
ท�าความสะอาด
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“อำยะฮ์นี้คือสัญำณบ่งบอกถึงกำรจะ
จำกไปของท่ำนเรำะซูล(ศ็อลฯ)” 
	 หลังจากท่านเราะซูล(ศ็อลฯ)กลับ
มะดีนะฮ์ได้	9	วัน	ท่านก็เริ่มเจ็บหนัก	และ
เป็นช่วงเวลาทีอ่ายะฮ์สดุท้ายของอลักรุอาน
ในซูเราะฮ์อัลบะก็เราะฮ์	อายะฮ์ท่ี	281	
ถูกประทานมายังท่าน	 ความว่า	 “สูเจ้ำทั้ง
หลำยจงเกรงกลัววันหนึ่งที่สูเจ้ำทั้งหลำย
จะถูกน�ำกลับไปยังพระองค์อัลลอฮ์ แล้ว
ทุกชีวิตจะได้รับกำรตอบแทนตำมสิ่งที่
ตนได้แสวงหำไว้ โดยพวกเขำจะไม่
ถูกอธรรมแต่ประกำรใดเลย”	 เมื่อความ
เจ็บป่วยของท่านเราะซูล(ศ็อลฯ)ได้ทวี
ความรนุแรงขึน้	 ท่านจงึกล่าวแก่บรรดาศ่อฮาบะฮ์
ว่า	“ฉันต้องกำรไปเยี่ยมสุสำนของบรรดำ
ผู ้ เสียชีวิตในหนทำงของอัลลอฮ ์ ใน
สมรภูมิอุฮุด”	บรรดาศ่อฮาบะฮ์จึงพาท่าน
เราะซูล(ศ็อลฯ)	 ไปยังสุสานอุฮุด	 ที่นั่นคือ
สถานที่ฝังศพของบรรดาศ่อฮาบะฮ์หลาย
ท่าน	หนึ่งในนั้นคือ	ซัยดีนาฮ�าซะฮ์	ลุงท่าน
นบี	หลังจากที่ท่านนบีกล่าวสลามแก่ชาว
กุโบร์ท่านก็กล่าว	 “พวกท่ำนรุดหน้ำไป
ก่อน ส่วนฉันนั้นอินชำอัลลอฮ์ก�ำลัง
ตำมพวกท่ำนไปในไม่ช้ำนี้”	 ระหว่างเดิน
ทางกลับท่านเราะซูล(ศ็อลฯ)	ได้ร้องไห้	
บรรดาศ่อฮาบะฮ์เห็นเช่นนั้นจึงถามว่า	
ท่านเราะซูล(ศ็อลฯ)	 ท่านร้องไห้	 ด้วยเหตุ
ใด	ท่านเราะซูล(ศ็อลฯ)	ตอบว่า	“ฉันคิดถึง
พี่น้องของฉัน”	 บรรดาศ่อฮาบะฮ์จึงกล่าว
แก่ท่านว่า	“ท่ำนเรำะซูล(ศ็อลฯ)พวกเรำ
มิใช่พ่ีน้องของท่ำนกระนั้นหรือ?”	ท่าน
เราะซูล(ศ็อลฯ)จึงตอบพวกเขาว่า	 “พวก
ท่ำนคือศ่อฮำบะฮ์ของฉัน ส่วนพี่น้องของ
ฉันคือบรรดำผู้ที่ก�ำเนิดมำหลังยุคของฉัน 
พวกเขำต่ำงศรัทธำต่อฉันท้ังท่ีไม่เคยพบ
ฉัน”	 	จากค�าพูดของท่านเราะซูล(ศ็อลฯ)	
ประโยคนี้	 ท�าให้เราตระหนักว่าผู้ศรัทธา

	 การประกอบพิธีฮัจญ ์ 	 ได ้ ถูก
บัญญัติแก่ท่านเราะซูล(ศ็อลฯ)	 ในปีที่	 9	
ของการอพยพ	 (ฮิจเราะฮ์)	 ในปีนั้นท่าน
เราะซูล(ศอ็ลฯ)	ได้มอบหมายให้ท่าน	อะบบูกัร์	
อัศศิ๊ดดี๊ก	และท่านอาลี	บินอะบีตอเล็บ	น�า
บรรดาผู้ศรัทธาชาวมะดีนะฮ์มาประกอบ
พิธีฮัจย์	พร้อมกับค�าประกาศของท่าน
เราะซูล(ศ็อลฯ)	เพื่อแจ้งแก่ชาวกุเรช
นครมกักะฮ์ว่า	 นับแต่นีเ้ป็นต้นไป	 ไม่อนญุาต
ให้ผู้ใดต่อว๊าฟ	 (เดินเวียนรอบกะอฺบะฮ์)	
ตามแบบที่เคยปฏิบัติกันมาแต่อดีต	 คือ
การเวยีนรอบกะอบฺะฮ์ในสภาพเปลอืยกาย	
เพื่อคารวะต่อบรรดาเจว็ตที่เรียงรายอยู่
โดยรอบทั้งภายในและภายนอกกะอฺบะฮ	์
ตลอดจนไม่อนุมัติให้ผู้ปฏิเสธศรัทธาท่าน
ใดจะเข้ามาในสถานที่หวงห้ามแห่งนี้อีกต่อ
ไป	 ท่านเราะซูล(ศ็อลฯ)จึงมิใช่ท่านแรกที่
น�าบรรดาผู้ศรัทธาประกอบพิธีฮัจย์,	 ในปี
ต่อมา	 คือปีท่ี	 10	 ของฮิจเราะฮ์ศักราช	
ท่านเราะซูล(ศ็อลฯ)	 ได้น�าบรรดาผู้ศรัทธา
จากนครมะดีนะฮ์มาประกอบพิธีฮัจย์	ขณะ
ทีท่่านเราะซูล(ศอ็ลฯ)หยดุพกั	ณ.	ทุง่อะเราะฟะฮ์	
(วกูุ๊ฟ)	 ท่านได้กล่าวคุตบะฮ์แก่บรรดาผูร่้วม
ประกอบพิธีฮัจย์กับท่าน	 ขณะที่ท่านกล่าว
คุตบะห ์อยู ่นั้นได ้มีอายะฮ ์กุรอานถูก
ประทานมายังท่าน	 ที่หลายคนมักเชื่อกัน
ว่าเป็นอายะฮ์สุดท้ายของอัลกุรอานใน
ซูเราะฮ์อัลมาอิดะฮ์	อายะฮ์ที่	3	ความว่า	
“วันนี้ข้ำ (อัลลอฮ์) ได้ให้ศำสนำของ
สู เจ ้ ำ ท้ังหลำยสมบูรณ ์แล ้วและข ้ำ 
(อัลลอฮ์) ได้ให้ควำมกรุณำเมตตำของข้ำ
แก่สูเจ้ำทั้งหลำยครบถ้วนแล้ว และได้
เลือกอิสลำมให้เป็นศำสนำของสูเจ้ำทั้ง
หลำยแล้ว”		ท่านอบูบักร์	อัศศิ๊ดดี๊ก	ถึงกับ
ร�่าให้เมื่อได้ยินอายะฮ์นี้จากท่านเราะซูล
(ศ็อลฯ)	ศ่อฮาบะห์ท่านอื่นๆจึงถามท่านถึง
สาเหตุที่ท�าให้ท่านร�่าให้	 ท่านตอบสั้นๆว่า	

ทุกคนที่เกิดหลังยุคท่านเราะซูล(ศ็อลฯ)คือ
พี่น้องของท่าน	 ทั้งนี้ด้วยความศรัทธาท่ีมี
ต่อท่านทั้งที่ไม่เคยเจอท่าน	 เมื่อบรรดาศ่อ
ฮาบะฮ์ได้ยินเช่นนั้น	 ทุกคนต่างวิงวอนต่อ
พระองค ์อัลลอฮ ์ว ่า“ข ้ำแต ่พระองค ์
อัลลอฮ์ขอทรงให้พวกเรำเป็นหนึ่งใน
บรรดำพวกเขำด้วยเถิด”
	 ก่อนท่านเราะซูล(ศ็อลฯ)จะเสีย
ชีวิตเพียง	3	วัน	นางอาอีชะฮ์	ภรรยาท่าน
เราะซูล(ศ็อลฯ)เล่าว่า	 ท่านมีไข้สูง	 เหงื่อ
ออกท่วมตัว	 ท่านเราะซูล(ศ็อลฯ)	 ได้เรียก
บรรดาภรรยาของท่านมารวมกันแล้วท่าน
ก็กล ่าวกับพวกนางว ่า “พวกเธอจะ
อนญุำติให้ฉันไปพักป่วยท่ีบ้ำนนำงอำอชีะฮ์
ได้หรือไม่?”	 ภรรยาท่านร่อซูลุ้ลเลาะฮ์ทุก
คนต่างพร้อมใจยินยอมตามค�าขอของท่าน
เราะซูล(ศอ็ลฯ)	 ขณะนัน้ท่านเราะซูล(ศอ็ลฯ)
ไม่สามารถลุกเดินเองได้	 ท่านอาลี	 บิน	
อะบีตอเล็บ	และท่านฟัดล์	บิน	อับบาส	จึง
ช่วยกันพยุงท่านเราะซูล(ศ็อลฯ)แล้วน�า
ท่านไปยังบ้านขอนางอาอีชะฮ์	 เป็นคร้ัง
แรกที่บรรดาศ่อฮาบะฮ์เห็นท่านเราะซูล
(ศ็อลฯ)ในสภาพเช่นนี้	 จึงพิสูจน์ชัดว่าท่าน
เราะซูล(ศ็อลฯ)	 คือมนุษย์ธรรมดา	 แต่ที่
ประเสริฐเหนือมนุษย์ทุกคนคือท่านได้รับ
เลือกจากพระองค์อัลลอฮ์	 (ซ.บ.)	 ให้เป็น
ศาสนทูต	เมื่อท่านร่อซูลุ้ลเลาะฮ์ถูกถามว่า
ใครคือผู้ถูกทดสอบจากพระองค์อัลลอฮ์
หนกัและรนุแรงท่ีสดุ		ท่านตอบว่า	“บรรดำ
นบีของพระองค์อัลลอฮ์ ถัดมำคือบรรดำ
ผู้มีควำมศรัทธำที่ใกล้เคียงกับบรรดำนบี 
กำรทดสอบจำกพระองค์อัลลอฮ์จะเบำ
ลงตำมระดับควำมศรัทธำของแต่ละ
บุคคล” จึงไม่แปลกท่ีการทดสอบของ
พระองค์อัลลอฮ์ต่อเราะซูล(ศ็อลฯ)ของ
พระองค ์ จะ รุนแรง เมื่ อ เที ยบกับบท
ทดสอบที่เราได้รับ	 นางอาอีชะฮ์เล่าว่าไม่

ธรรมเทศนาสุดท้ายของท่านเราะซูล(ศ็อลฯ) ตอนที่ 1 

 วิโรจน์ บุญมาเลิศ
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ป่วยหนักอยู ่นั้น	 บรรดาศ่อฮาบะฮ์ต่าง
ชุมนุมกันที่มัสยิดของท่านนบี	 ต่างวิจารณ์
กันถึงสภาพของท่านเราะซูล(ศ็อลฯ)ด้วย
ความกังวลและห่วงใย	 เมื่อท่านเราะซูล
(ศ็อลฯ)ได้ยินจึงถามว่า	 พวกเขาเป็นอะไร
กัน	นางอาอีชะฮ์จึงตอบว่า	พวกเขาห่วงใย
ท่านกลัวว่าท่านจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต	
ท่านเราะซูล(ศ็อลฯ)	 จึงกล่าวว่า	 “โปรด

เคยเหน็ผูใ้ดมเีหงือ่ออกมากมายขนาดนีม้าก่อน	
นางได้ใช้มือท่านนบีเช็ดเหง่ือของท่านเอง	
เพราะมือของนางไม่คู้ควรและดีพอที่จะใช้
เช็ดเหงื่อของท่านนบี	นางได้ยนิท่านเราะซลู
(ศ็อลฯ)	 พึมพ�าเบาๆว่า “ไม่มีพระเจ้ำอื่น
ใดนอกจำกอัลลอฮ์ แท้จริงควำมตำยนั้น
ช่ำงทรมำนเสียนี่กะไร” 
	 ขณะที่ ท ่ าน เ ราะซูล ( ศ็อลฯ )	

ตกผลึกการประชุม

การประชุมคัดเลือกผู้แทน กอ.กทม. เป็น กอท.

	 การประชุมของคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานครที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ที่	4	มกราคม	2563	ที่ประชุมได้มีมติรับรอง
และแต่งตั้งคณะกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกใหม่	เพื่อเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด
ณ	ห้องประชุมเล็ก	ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ	เฉลิมพระเกียรติ	เขตหนองจอก	กทม.	โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
	 (1)	มัสยิดนูรุ้นอิสลาม	(วังใหญ่)	ทะเบียนเลขที่	50	เขตบางกะปิ	ได้มีการคัดเลือกบิหลั่นประจ�ามัสยิด	เมื่อวันที่	13	ธันวาคม	2562	
โดยมีนายอาหะหมัด	ขามเทศทอง	เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายไพศาล	เต็งหิรัญ		นายทวิช	อารียะกิจโกศล	เป็นกรรมการ
คัดเลือก	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่	นายปัญญา		เสน่หา	เป็นบิหลั่นประจ�ามัสยิด

	 ตามที่กรุงเทพมหานคร	 ได ้
ก� าหนดการประ ชุมคณะกรรมการ
อิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	 เพื่่อคัด
เลือกผู้แทนองค์กร	 เป็นกรรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย	 เมื่่อวันที่	 13	
ธันวาคม	2562	ณ	ห้องประชุมส�านักงาน
ปกครองและทะเบียน	 กรุงเทพมหานคร	
โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	มอบ
หมายให้นายสมภาคย์	 สุขอนันต์	 รอง
ปลัดกรุงเทพมหานคร	 เป็นประธานในที่
ประชุม		ผลการคัดเลือกกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย	 ในฐานะผู้แทน
คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรงุเทพมหานคร	
ได้แก่	นายสมัย		เจริญช่าง

พยุงฉันไปยังพวกเขำเพื่ อฉันจะได ้
ท�ำควำมเข้ำใจกับพวกเขำ บำงทีสิ่งที่
พวกเขำก�ำลังกลัวเกี่ยวกับตัวฉันจะ
เบำบำงลงบ้ำง กำรพูดคุยกับพวกเขำใน
ครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ำยส�ำหรับฉัน”
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แตกต่างจากผลติภณัฑ์อืน่ๆ	ในท้องตลาด
อย่างไร	 หรือเราจะสร้างความแตกต่าง
ให้ธุรกิจของเราได้อย่างไร	
 2. Customer Segment
						 กลุ ่ ม เป ้ าหมายในการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์ออก
มาให้ได้ว ่า	เราจะขายสินค้ากับใคร	
เพศใด	 อายุเท่าไหร่	 หลายคนมักคิดว่า	
สินค้าของตนเองส�าหรับทุกเพศ	 ทุกวัย		
แต่ความเป็นจรงิแล้ว	 เราต้องระบใุห้ได้ว่า	
กลุ ่มเป ้าหมายหลักของเราคือใคร	
เพราะการก�าหนดกลุ่มเป้าหมายหลัก
ได ้ชัดเจนจะท�าให ้เราสามารถที่จะ
ก�าหนดรายละเอียดอื่นๆ	 ที่เก่ียวข้อง	
อาทเิช่น	รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ์	บรรจภุณัฑ์		
ขนาด	 และราคา	 รวมถึงการโปรโมต
สินค้าได้ถูกต้อง
 3. Channels
						 เมือ่เราสามารถระบกุลุม่เป้าหมาย
ได้ชัดเจนแล้ว	 ต้องส�ารวจว่า	 ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ใดบ้างที่สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายของเรา	ถึงแม้ปัจจุบัน
ช่องทางการประชาสัมพันธ์จะมีมากขึ้น	

	 จากแนวคิดในการรณรงค์ให้
อนุกรรมการกิจการเด็ก		สตรี	และผู้สูง
อายุประจ�ามัสยิดในแต่ละมัสยิดสร้าง
ผลิตภัณฑ์และบริการ	 บนพื้นฐานของ
วัตถุดิบ	ทุนชีวิตหรือทุนทางสังคมท่ีมี
อยู่ในตนเองหรือในชุมชนของตนเอง	
เพื่อก่อให้เกิดรายได้	 และน�ารายได้นั้น
มาใช้ในการท�ากิจกรรมเพื่อมัสยิดและ
ชุมชนนั้น	 อนุกรรมการกิจการเด็ก		
สตรี	และผู้สูงอายุของคณะกรรมการ
อิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	 จึงได้
จัดการอบรมให้กลุ ่มสตรีได้รู ้จักกับ	
Business	Model	Canvas	ซึ่งถือเป็น
เครื่องมือง่าย	 ๆ	 ในการวางแผนธุรกิจ	
หรือวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 ใน
ฉบับน้ีดิฉันจะขอแนะน�าให้ผู ้อ่านทุก
ท่านได้รู ้จักกับ	 Business	 Model	
Canvas	หรือ	BMC	อย่างคร่าว	ๆ	กัน
ค่ะ

	 BMC	 เป็นโมเดลธุรกิจที่ได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลายและถูกใช้
เป ็นเครื่องมือในการออกแบบแผน

ดร.กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี

ธุรกิจชั้นน�าทั่วโลก		ซ่ึงถูกคิดค้นโดย	
Dr.	Alexander	Osterwalder	โดยเขา
ได้เผยแพร่แนวคิดโดยการเขียนหนังสือ
ชื่อ	 Business	 model	 generation	
โดยการวิเคราะห์ปัจจัยในการท�าธุรกิจ	
9	 ด้านลงบนผืนผ้าใบ	 (Canvas)	 หรือ
กระดาษเพียงแผ่นเดียว	เพ่ือให้ทุกคน
ท้ังภายในและภายนอกองค์กรสามารถ
สื่อถึงสิ่งเดียวกันได้อย่างตรงประเด็น	
เข้าใจง่าย	 และ	 น�าไปใช้งานได้ทันที	
เพื่อเสริมจุดแข็งและปรับจุดอ่อนรวม
ไปถึงการปรับกลยุทธ์การตลาดของ
องค์กรได้ง่ายและรวดเร็วอีกด้วย	
		 ในการที่เราจะคิดผลิตภัณฑ์
ของมัสยิดและชุมชนด้วย	 BMC	 เราจะ
ต ้องแบ ่ ง พ้ืน ท่ีของแผ ่นผ ้ า ใบหรือ
กระดาษออกเป็น	9	ช่องดังนี้
 1.Value Propositions 
	 อย่างแรกคือเราจะต้องรู้ว่า	จุด
แข็งของผลิตภัณฑ์ที่เราจะผลิตขึ้นน้ัน
คืออะไร	 ส่วนนี้เป็นส่วนท่ีส�าคัญมาก
ที่สุด	เราจะต้องตอบให้ได้ว่า	ผลิตภัณฑ์
ของเรามีคุณค่าหรือคุณสมบัติอย่างไร	

Business 
Model 
Canvas

เครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอนุกรรมการสตรี



เครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอนุกรรมการสตรี
แต่บางช่องทางอาจจะไม่เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์หรือเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย
ที่แท้จริงของเรา	ก็อาจท�าให้เราเสีย
งบประมาณไปกบัช่องทางประชาสมัพนัธ์
ที่ ไม ่ เหมาะสม	 นอกจากช ่องทาง
ประชาสัมพันธ์แล้ว		ช่องทางระหว่าง
เราในแง่ของการสื่อสารกับลูกค้า	 การ
สั่งซื้อ	 การจัดส่ง	หรือการดูแลหลังการ
ขาย	เป็นอย่างไร	จะต้องระบุให้ชัดเจน	
 4. Customer Relation-
ships
						 การสร ้างความสัมพันธ ์กับ
ลูกค้า	 ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลอื	
การอ�านวยความสะดวก	 บริการหลัง
การขาย	การตอบค�าถามต่างๆ	กเ็ป็นเรือ่ง
จ�าเป็นที่จะต้องให้ความส�าคัญเพื่อ
รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้
ลูกค้ารู้สึกผูกพัน	ซื้อซ�้า	และบอกต่อ
 5.Revenue Streams
					 การก�าหนดรูปแบบรายได้	เรา
จะต้องตอบให้ได้ว่ารายได้หลักของเรา
มาจากอะไร	เช่น	จากการขายสินค้าใน
ระบบปลกี	จากการขายสนิค้าในระบบส่ง	
จากการให้บริการ	 หรือจากการรับ
สมัครสมาชิกเครือข่าย	 นอกเหนือจาก
รายได้หลักมีรายได้รองอีกหรือไม่
ยกตวัอย่างเช่น	 เราเปิดร้านกาแฟชุมชน	
รายได้หลักของเราอาจจะมาจากการ
ขายกาแฟ	 ส่วนรายได้รองอาจจะมา
จากการรับสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องมาวาง
ขายในร้าน	 เช่น	 เบเกอรี่	 ขนมขบเคี้ยว	
และเมล็ดกาแฟ	เป็นต้น		การที่เราระบุ
แหล่งรายได้อย่างชดัเจน	 จะท�าให้เรารูว่้า
เราควรเน ้นหนักไปในทิศทางใด	
เพื่อก่อให้เกิดรายได้สูงสุด
 6. Key Resource
						 ทรัพยากรท่ีใช ้ในการสร ้าง
ผลิตภัณฑ์	 เราจะต้องระบุให้ได้ว่าต้อง

ใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง	 เช่น	 วัตถุดิบ	
เครื่องจักร	และจ�านวนคนท�างาน	อาจ
จะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือจ�าเป็นจะต้อง
จัดหามาเพิ่มเติม	 การเลือกวัตถุดิบที่มี
อยู ่ ในท ้องถิ่นจะท�าให ้กลุ ่มอนุสตรี
สามารถลดต้นทุนในการผลติได้มากยิง่ขึน้	
และการที่เราสามารถระบุทรัพยากรได้
อย่างชัดเจน	 จะท�าให้เราเห็นขีดความ
สามารถที่เราจะน�ามาพัฒนาส่วนต่างๆ	
ได้
 7. Key Activities
							 เราก็ต้องก�าหนดให้ได้ว่ามีงาน
หรือกิจกรรมอะไรที่เราต้องท�าบ้าง	 ใน
การสร้างและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	ซึ่ง
เราต้องระบุรายการอย่างละเอียด		และ
ต้องก�าหนดว่าใครจะต้องเป็นคนท�าส่ิง
นั้น	สิ่งนี้	ในช่วงเวลาใดบ้าง	
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 9. Cost Structure
							 การค�านวณค่าใช้จ่ายของการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์	 	 เป็นสิ่งที่เราจะต้อง
วางแผนทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	 หรือ
ค่าใช้จ่ายที่แปรผันไปตามปัจจัยต่างๆ	
เช่น	ราคาวัตถุดิบ	เราจะต้องรู้ว่าในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรามีค่าใช้จ่าย
อะไรบ้าง	 หากเรารู้ว่าค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น
จากอะไรบ ้างจะท�าให ้ เราสามารถ
วางแผนและพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์
ในอนาคตได้	
					 เหล่านี้คือ	 9	 ช่องของ	 Busi-
ness	 Model	 Canvas	 ที่กลุ่ม
อนุกรรมการกิจการเด็ก	 	 สตรี	 และผู้
สูงอายุประจ�ามัสยิดที่มีความพร้อมใน
การที่จะเริ่มต้นพัฒนาผลิตภัณฑ์จ�าเป็น
จะต้องวางแผน	 และสามารถใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อน�า
รายได ้มาท�าให ้ เ กิดกิจกรรมที่ เป ็น
ประโยชน์แก่มัสยิดของตนเอง	
		 ขอเป็นก�าลังใจให้แก่อนุสตรีฯ	
ทุกๆ	 มัสยิดในการเร่ิมต้นที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของตนเอง	หากไม่มีจุดเร่ิม
ต ้นก็จะไม ่มีก ้าวต ่อไป	การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จะช่วยให้กลุ่มมีงบประมาณ	
หากไม่มีงบประมาณก็จะไม่มีทุนในการ
ท�ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ให้เกิดกับ
มัสยิดและชุมชนของตนเอง	 การเป็น
มือบนนั้นประเสริฐกว่าการเป็นมือล่าง	
เรามาร่วมกันพัฒนาศักยภาพของผู ้
หญิงในทุกมัสยิดกันนะคะ	

 8. Key Partners
						 คู ่ค ้า	หรือเพ่ือนทางการค้า	
มีไว้คอยช่วยเหลือ	ปรึกษากัน	ไปจนถึง
เป็นผู ้คอยป้อนสินค้าให้เราในราคา
แบบมิตรภาพ	 ที่ถูกกว่าการไปซ้ือกับ
คนอื่น	คู ่ค ้าของเราอาจจะเป็นกลุ ่ม
อนุสตรีฯมัสยิดอื่ นที่ สามารถผลิต
วั ตถุ ดิ บ ในการท� าผลิ ตภัณฑ ์ และ
จ�าหน่ายให้แก่เรา	 หรืออาจจะเป็นร้าน
ค้าของอนุสตรีมัสยิดอื่นที่รับผลิตภัณฑ์
ของเราไปจ�าหน่าย	 การท�าธุรกิจไม่
สามารถด�าเนินการโดยไม่มีพันธมิตรได	้
ซึ่งจะเป็นรูปแบบการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกัน
และกัน
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จะก่อสร้างมสัยิดขึน้	 เพือ่ปฏบิตัลิะหมาด
ฟัรฎู	5	เวลา	และละหมาดญุมุอะฮ์
ดงันัน้	จงึได้ร่วมมอืร่วมใจกันก่อตัง้มสัยิด
คอลดีินขึน้	 โดยการน�าของตวนฮจัยชีลอ	
(อบัดลุเลาะห์)	ศรีสุวรรณฑา	เราะฮิมะฮลุเลาะฮ์
โดยรวบรวมทุนทรัพย์ของสมาชิกใน
ชุมชนเพื่อซื้อบ้านเรือนไทยทรงปั้นหยา	
2	ชัน้	มาสร้างเป็นมสัยดิ	ในราคาประมาณ
หลกัหมืน่	โดยมตีวนฮจัยวีาฮับ	บนิฮาซัน	
เราะฮิมะฮุลเลาะฮ์	 หรือแชร์เลาะฮ์บ้าน
แดง	 เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักพร้อม
ทั้งวากาฟที่ดินเพื่อการก่อสร้างมัสยิด	
จ�านวน	 5	 ไร่	 มัสยิดหลังดังกล่าวถูกใช้
เป็นสถานทีล่ะหมาดตัง้แต่สมยัแชร์โต๊ะมะฮ์
(แชร์อ้วน)	 เราะฮิมะฮุลเลาะฮ์	 บิดา
อหิม่ามอรุณ	(ฮารูณ)	นชุม	ีเราะฮมิะฮลุเลาะฮ์
เป็นคนน�าละหมาด	 เมื่อประมาณ	 70	
กว่าปีทีผ่่านมา	หรอืประมาณปีพทุธศกัราช	
2485	 หลังจากนั้นได้ขอจดทะเบียน
มัสยิดเป็นนิติบุคคลในปีพุทธศักราช	
2492	 และได้รบัใบอนญุาต	ทะเบยีน	 ธ.7	
โดยอิหม่ามคนแรกคือตวนฮัจยีวาฮับ	
บินฮาซัน	หรือแชร์เลาะฮ์บ้านแดง
	 หลังจากที่ได้ใช้เรือนปั ้นหยา
เป็นสถานที่ละหมาดอยู่ระยะหน่ึง	 ได้

	 ชุ ม ชนคอลิ ดี น ห รื อ ชุ ม ชน
สุเหร่าบ้านแดง	เกิดขึ้นจากการขยายตัว
ของชุมชนมุสลิมเช้ือสายมลายูที่อพยพ
จากปัตตานมีาตัง้ถิน่ฐานอยูท่ี่บ้านปากลดั	
อ�าเภอพระประแดง	จังหวดัสมทุรปราการ	
	 ชุมชนสุ เหร ่าบ ้านแดงเป ็น
ชุมชนที่มีความผูกพันอยู่กับสายน�้าและ
ล�าคลอง	คนส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริม
คลองอ้อมจาก	ทั้งสองฝั่งคลอง	ใช้น�้าใน
ล� า คลอ ง เพื่ อ อุ ป โ ภคและบริ โ ภค	
เนื่องจากขณะน้ันเป็นล�าคลองท่ีมีน�้าใส
สะอาด	 คนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลอง
ส่วนใหญ่ท�าอาชีพเกษตรกรรม	 ท�านา	
ท�าไร่	ซึ่งต่อมาท�าสวนส้มเขียวหวาน	
มีการเลี้ยงปลา	 เลี้ยงวัว	 เลี้ยงแพะนม	
ซึง่ถอืเป็นวถิชีวีติแบบพอเพยีง	 นอกเหนอื
จากการใช้น�้าในล�าคลองเพื่ออุปโภค	
บริ โ ภคและท� า เ กษตรกร รมแล ้ ว	
ล�าคลองยังเป็นเส้นทางของการสัญจร
ในการไปมาหาสู่กันและเพื่อการค้าขาย	
ดังนั้น	 จึงเห็นได้ว่าน�้าและล�าคลองคือ
ชี วิตของคนในคลองอ ้อมจากอย ่าง
แท้จริง	
	 ส�าหรับมัสยิดคอลิดีนนั้นเกิด
ขึ้นจากในอดีตที่ชาวไทยมุสลิมเชื้อสาย
มลายูย้ายถิ่นฐานจากบ้านปากลัดมาตั้ง
บ้านเรือนอยู่สองฝั่งคลองอ้อมจาก	 แต่
ทุก	 ๆ	 วันศุกร์จะต้องเดินเท้าหรือพาย
เ รื อ เพื่ อ ไปละหมาดญุ มุ อ ะฮ ์ห รื อ
ละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดดารอสอาดะฮ์
บ้านปากลัด	พระประแดง	ในช่วงแรก	ๆ	
ของการตั้งบ้านเรือนที่คลองอ้อมจาก	
ต่อมาเมื่อจ�านวนประชากรของชุมชน
คอลิดีนเพิ่มมากข้ึน	 กอปรกับความไม่
สะดวกในการเดินทางเพราะมีระยะทาง
ที่ห่างไกล	 ผู้ใหญ่ในชุมชนจึงมีแนวคิดที่

เกิดแนวคิดที่จะสร้างอาคารมัสยิดหลัง
ใหม่ขึ้นเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว	 ซึ่ง
ขณะนั้นเงินท่ีจะใช้ในการก่อสร้างก็ยังมี
ไม่เพียงพอ	แต่หลังจากที่ตวนฮัจยีวาฮับ
จดัสรรทีด่นิส่วนตวัขายได้เงินจ�านวนหนึง่	
การด�าเนินการก่อสร้างจึงเริ่มต้นขึ้น	
โดยตวนฮัจยีวาฮับ	 เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง
ส�าคัญ	 ส่วนท่ีเหลือคนบริเวณรอบๆ	
ชุมชนก็ช ่วยให ้การสนับสนุนบ ้าง	
คนละเล็กคนละน้อยตามความสามารถ
ของแต่ละคน	 ใช้เวลาในการด�าเนินการ
ก่อสร้างอยู่ประมาณ	 1	 ปีเต็ม	 อาคาร
มัสยิดจึงแล้วเสร็จ	 ส่วนบ้านเรือนไทย
ทรงป้ันหยาซึง่เคยใช้เป็นสถานทีล่ะหมาด	
ได้ถูกน�ามาใช้เป็นโรงเรียนสามัญอยู่
ระยะหนึ่ง	 โดยมีบังฟาซึ่งเป็นบตุรชาย
ของตวนฮจัยวีาฮบั	 เป็นครผููส้อน	 และใน
เวลาเดียวกันก็ใช ้เป ็นโรงเรียนสอน
คัมภีร ์อัลกุรอานในช ่วงเย็น	 ส ่วน
โรงเรียนสามัญนั้นเปิดท�าการเรียนการ
สอนอยู่ระยะหนึ่ง	จากน้ันจึงได้ปิดตัว
ลงเนื่องจากนักเรียนย ้ายไปเรียนที่
โรงเ รียนโต ๊ะเต ๊ะหรือโรงเรียนราง
ราชพฤกษ์นุชมีอุทิศในปัจจุบัน	 แต่บ้าน
หลังดังกล่าวยังคงใช้เป็นโรงเรียนสอน

ประวัติชุมชนและมัสยิดคอลิดีน (สุเหร่าบ้านแดง)
 ดร.อดิศักดิ์ นุชมี
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คัมภีร์อัลกุรอานอยู่อย่างต่อเนื่อง		
	 เมื่อตวนฮัจยีวาฮับ	 ป่วยลง	 ได้
มอบหมายให้ตวนฮจัยอีบัดุรรอชดี	โพธิด์�า	
(แชร์ซิบ)	 เราะฮิมะฮุลเลาะห์	 เป็นผู้น�า
ละหมาดแทน	 และเมื่อตวนฮัจยีวาฮับ
เสียชีวิตลง	 สมาชิกในชุมชนได้หารือกัน
และมอบความไว้วางใจให้ตวนฮัจยี
อับดุรรอชีดท�าหน้าท่ีเป็นอิหม่ามแทน	
แต่ตวนฮัจยีอับดุรรอชีดปฏิเสธ	 ดังนั้น	
จึงได้มอบหมายให้อิหม่ามนุช	 ซึ่งเดิม
เป็นคนคลอง	13	จังหวัดปทุมธานี	 เป็น
อิหม่ามคนที่	2	หลังจากอิหม่ามนุชได้ท�า
หน้าทีอ่หิม่ามอยูร่ะยะหนึง่	ได้ลาออกจาก
ต� า แ ห น ่ ง อิ ห ม ่ า ม 	 แ ล ะ จ า ก นั้ น
อิหม่ามสนั่น	 ศักกาฟ	 ได้รับการคัดสรร
ให้เป็นอิหม่ามคนที่	 3	 ซึ่งในช่วงที่ท่าน
ท�าหน้าที่เป็นอิหม่ามอยู่น้ัน	 ได้มีการ
ปรึกษาหารือของคณะผู้บริหารมัสยิด
และสัปปุรุษซ่ึงตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและวิชา
การด้านฟัรฎูอยัน์	 ซึง่เป็นพนัธกจิทีท่กุคน
จะต้องเรียนรู้	 ดังนั้นจึงมีมติร่วมมือ
ร่วมใจกันสร้างโรงเรียนข้ึนเป็นอาคาร
ไม้ชั้นเดียว	 พื้นยกสูง	 เมื่อปีพุทธศักราช	
2517	โดยตั้งชื่อโรงเรียนให้สอดคล้อง
กับมัสยิดว่า	 “คอลิดีน้ัลอิสลามียะฮ์”	
เพือ่จดัการเรยีนการสอนให้แก่บตุรหลาน
ท้ังภายในและภายนอกชุมชนมัสยิด	
โดยได้รับการบริจาคไม้บางส่วนจาก
ฮัจยีฮะห์	บุญมา	และเงินบริจาคจากผู้มี

จิตศรัทธาในชุมชน	 หลังจากที่อิหม่าม
สนั่นได้ท�าหน้าที่อิหม่ามอย่างต่อเนื่อง
จนในปีพุทธศักราช	2528	อิหม่ามสนั่น
ได้ขอลาออกจากต�าแหน่ง	 เนื่องจาก
ปัญหาสุขภาพ	จากนั้นสัปปุรุษมัสยิด
คอลิดีนก็ได้พร้อมใจกันมอบอะมานะฮ์
การเป็นอิหม่ามให้กับครูอรุณ	 นุชมี	
ซึ่งในขณะรับต�าแหน่งนั้น	 ท ่านรับ
ราชการเป็นผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการฝ่าย
บริหารโรงเรียนนาหลวง	 เป็นอิหม่าม
คนที่	4	 ในช่วงการเป็นอิหม่ามของท่าน
นั้น	 ได้ร่วมแรงร่วมใจกับคณะกรรมการ
บริหารมัสยิดและปวงสัปปุรุษมัสยิด
คอลิดีนก่อสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่
ขึ้นเป็นอาคาร	 2	 ชั้น	 ในปีพุทธศักราช	
2540	 ซ่ึงในช่วงเวลาดังกล่าวฮัจยะฮ์
สะอาดะฮ์	แม้นมินทร์	และฮัจยะฮ์
ฮาลีมะฮ์	แม้นมินทร์	หลานสาวของ
ตวนฮัจยีวาฮับ	 ได้บริจาคที่ดินด้านหน้า
มัสยิดให้กับมัสยิดเพิ่มเติมอีก	 1	 งาน	
นอกจากนี้ในช่วงการบริหารมัสยิดของ

อิหม่ามอรุณ	 ยังได้มีการปรึกษาหารือ
ร่วมกันกับคณะกรรมการบริหารและ
ปวงสัปปุรุษมัสยิดคอลิดีนในการสร้าง
โ ร ง เ รี ยนหลั ง ใหม ่ ขึ้ น เป ็ นอาคาร
คอนกรีต	 4	 ชั้น	 ขึ้นในปีพุทธศักราช	
2550	 เพื่อทดแทนโรงเรียนหลังเก่าที่
ช� า รุดทรุดโทรมเ กินกว ่ าจะบูรณะ
ซ่อมแซม	
	 ในช ่วงท ้ายของการปฏิ บัติ
หน้าที่	 อิหม่ามอรุณสุขภาพไม่ค่อยดีนัก	
ต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ่อย
ครั้ง	 จนกระทั่งในปีพุทธศักราช	 2554	
อิหม่ามอรุณได้เสียชีวิตลงอย่างสงบที่
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ	 และในปีถัดมา
นายอดิศักดิ์	 (อับดุรรอซซ๊าก)	 นุชมี	 ซึ่ง
เป็นบุตรชายของอิหม่ามอรุณได้รับการ
คัดสรรจากสัปปุรุษให้ท�าหน้าที่อิหม่าม
ตัง้แต่วนัที	่27	พฤษภาคม	2555	จวบจนถึง
ปัจจุบัน	 โดยมีฮัจยีรอฟิก	 โพธิ์ด�า	 เป็น
คอเต็บ	 และฮัจยีฟูอ๊าด	 แสงวิมาน	 เป็น
บิหลั่น



ล�ำดับ  ชื่อมัสยิด          เลขทะเบียน      เขต           อิหม่ำม
1	 กามาลุลอิสลาม	(ทรายกองดิน)	 	 6	 คลองสามวา	 นายวินัย		สะมะอุน
2	 ดารุสสะอาดะห์	(คลองสี่)	 	 11	 คลองสามวา	 นายวุฒิ		ฐิตะลักขณะ
3	 ดารุ๊ลอีบาด๊ะห์	(คลองสามวา)	 	 12	 คลองสามวา	 นายอับดุลเลาะ		หนุ่มสุข
4	 ย่ามีอะห์	(คลองหนึ่ง)	 	 	 15	 คลองสามวา	 นายหวังหมัด		ศรีประยูร
5	 ฮี่ดาย่าตุลอิสลามียะฮ์	(แสนแสบ)	 	 17	 คลองสามวา	 นายวิโรจน์			หมัดเซ็น
6	 บาหยัน	 	 	 	 7	 บางคอแหลม	 นายประสิทธิ์		สมคิด	
7	 บ้านอู่	 	 	 	 1	 บางรัก	 	 ว่าง
8	 ฮารูณ	 	 	 	 2	 บางรัก	 		 นายธนารัช		วัชระพิสุทธิ์
9	 ยามิอุลมุบตาดี	(บางเตยล่าง)	 	 18	 บึงกุ่ม	 	 นายจ�านงค์			สุขถาวร
10	 อัลฮุดา	(คลองสามประเวศ)	 	 5	 มีนบุรี	 	 นายวัชระ		ตุ้มเก็น
11	 อิดดฮาดร์อูลูมุดดีน	(แสนแสบฝั่งใต้)	 9	 มีนบุรี	 	 นายวุฒิวัย	หวังบู่
12	 เราะห์มาตุ้ลอิสลามียะ	(บ้านเกาะ)	 	 10	 มีนบุรี	 	 นายอารีย์		บัวเจริญ
13	 ซอลีฮุสสลาม	(บางชัน)		 	 13	 มีนบุรี	 	 นายเสน่ห์		ลังเด๋ง
14	 อัลเอียะห์ซาน	(ศาลาคู้)	 	 14	 มีนบุรี	 	 นายมนัส		หมั่นเจริญ
15	 อัตตั๊กวา	(คลองสองต้นนุ่น)	 	 16	 มีนบุรี	 	 นายอดุลย์		มณฑากลีบ
16	 น่าฟีอ๊ะฮ์	(ล�านายโส)	 	 	 8	 ลาดกระบัง		 นายลือชัย		อิสมัญ
17	 ยะมีอุ้นอิสลาม	(บางมะเขือ)	 	 23	 วัฒนา	 	 นายอับดุลเราะห์มาน		เยนา
18	 อั้ลกุ๊บรอ	(คลองเคล็ด)	 	 	 19	 สวนหลวง	 	 ว่าง
19	 อัลเอี๊ยะตีซอม	(หัวป่า)		 	 20	 สวนหลวง	 	 นายมุสตอฟา		ซอเซวี
20	 ยามิอุ้ลอิสลาม	(คลองตัน)	 	 21	 สวนหลวง	 	 นายนริศ		อามินเซ็น
21	 นูรุลอิสลาม	(บ้านป่า)	 	 	 22	 สวนหลวง	 	 นายไพจิตร			สะและมัด
22	 ยามิอุ้นอิดฮาด	(หัวหมากใหญ่)	 	 24	 สวนหลวง	 	 นายอับดุลรอฮีม		และมัด
23	 ยะวา	 	 	 	 4	 สาทร	 	 นายอามีน	หมัดป้องตัว

ล�ำดับ  ชื่อมัสยิด         เลขทะเบียน    เขต         อิหม่ำม
1	 ยัมอียะตุ้นมุสลีมีน	(สุเหร่าแดง)	 	 47	 คันนายาว		 นายสนิท		สะนี
2	 อ้ามาน่าตุ้ลอิสลาม	(ศาลาลอย)	 	 36	 ประเวศ	 	 นายสนิท		เอี่ยมฤทธิ์
3	 ย่ามีลุ้ลอิสลาม	(จรเข้ขบ)	 	 38	 ประเวศ	 	 นายสมนึก		อ�านวยพร
4	 อัลอ้าลาวี	(บ้านม้า)	 	 	 39	 ประเวศ	 	 นายพิสิษฐ์		อรุณพูลทรัพย์
5	 อันวาริซซุนนะห์	(คลองเคล็ด)	 	 41	 ประเวศ	 	 นายประเสริฐ	อยู่เป็นสุข
6	 เราะห์ม่าตุ้ลอิสลาม	(สวนหลวง	ร.9)	 42	 ประเวศ	 	 นายสนั่น	โตสมบูรณ์
7	 นูรุ้ลอิบาดะห์	(หนองบอน)	 	 43	 ประเวศ	 	 นายอาหมัด	บินอาวัง	
8	 ยามิอุลอิบาดะห์	(ทางควาย)	 	 44	 ประเวศ	 	 นายนราศักดิ์		นะมิ
9	 ดารุ้นมู่ฮิบบีน	(สนามกลางล�า)	 	 25	 หนองจอก		 นายสวัสดิ์		สนนุกิจ
10	 นูรุลอิสลาม	(บ้านนาตับ)	 	 26	 หนองจอก		 นายสุบิน		จินดานารี
11	 นูรุลลอห์	(ล�าโขล่)	 	 	 27	 หนองจอก		 นายสวัสดิ์		ยูซบ
12	 นูรุสสะลาม	(กุโบร์โต๊ะเยาะห์)	 	 28	 หนองจอก		 นายวิเชียร		หวังอับดุลเลาะ
13	 อัลยามิอะห์	(ล�าอีรั้ว)		 	 29	 หนองจอก		 นายประชาพร		ข�ากา
14	 คอยรุตตั๊กวา	(ล�าไทร)	 	 30	 หนองจอก		 นายชาลี		มานยาซิ
15	 คอยรุดดีน	(ล�าต้นกล้วย)	 	 31	 หนองจอก		 นายสมชาย		นุชมะหะหมัด
16	 ฮาซานุดดีน	(ศาลาแดง)	 	 32	 หนองจอก		 นายเมษา		มะแอ
17	 นูรุดดีน	(บ้านเกาะคลอง13)	 	 33	 หนองจอก		 นายพงษ์ศักดิ์		เด็ดดวง
18	 อินดารุลมีนา	(หะยีมีนา)	 	 34	 หนองจอก		 นายวิสุทธิ์		สุไลมาน
19	 อัลฮุสนา	(เจียรดับ)	 	 	 35	 หนองจอก		 นายวินิจ		สุมาลยศักดิ์
20	 ฮีดาย่าตุ้ลอิสลาม	(สามอิน)	 	 40	 วัฒนา	 	 นายบัณฑิต		วงศ์เดอรี
21	 ดารุ๊ลมุห์ซีนีน	(บ้านดอน)	 	 45	 วัฒนา	 	 นายอรุณ		บุญชม
22	 บัดรู้ลมุมีนีน	(ศาลาลอย)	 	 46	 วัฒนา	 	 นายปราโมทย์		มีสุวรรณ
23	 เนียะม่าตุ้ลอิสลาม	(ทับช้างล่าง)		 37	 สะพานสูง		 นายอดุลย์		ทรงศิริ

นายอนุสรณ์ องอาจ
081 609 8489

นายวิบูลย์ มุขตารี
081 173 3786

นายสมบัติ  ซูโอ๊ะ
081 207 8615

ดร.ธีระวุฒิ มูฮำาหมัด 
081 649 4687

นายมานัดร  ป้อมขุนพรม 
086 982 9336

ผศ.ดร.วิศรุต  เลาะวิถี 
081 825 2021

กลุ่มประสานงานมัสยิดในกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มที่ 1

กลุ่มประสานงานมัสยิดในกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มที่ 2
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ขับเคลื่อน กอ.กทม.
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

	 ตามที่คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	(กอ.กทม.)	ได้แต่งตั้ง	กอ.กทม.	เป็นผู้ประสานงานกลุ่มมัสยิด	รวม	10	กลุ่ม	นั้น	เพื่อให้การก�ากับดูแล

และประสานงานระหว่างมัสยิดกับ	กอ.กทม.	มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	จึงแต่งตั้ง	กอ.กทม.	เป็นผู้ประสานงานกลุ่มมัสยิด	รวม	8	กลุ่ม	จ�านวน	185	มัสยิด	ดังต่อไปนี้



ล�ำดับ  ชื่อมัสยิด          เลขทะเบียน      เขต           อิหม่ำม
1	 กามาลุลอิสลาม	(ทรายกองดิน)	 	 6	 คลองสามวา	 นายวินัย		สะมะอุน
2	 ดารุสสะอาดะห์	(คลองสี่)	 	 11	 คลองสามวา	 นายวุฒิ		ฐิตะลักขณะ
3	 ดารุ๊ลอีบาด๊ะห์	(คลองสามวา)	 	 12	 คลองสามวา	 นายอับดุลเลาะ		หนุ่มสุข
4	 ย่ามีอะห์	(คลองหนึ่ง)	 	 	 15	 คลองสามวา	 นายหวังหมัด		ศรีประยูร
5	 ฮี่ดาย่าตุลอิสลามียะฮ์	(แสนแสบ)	 	 17	 คลองสามวา	 นายวิโรจน์			หมัดเซ็น
6	 บาหยัน	 	 	 	 7	 บางคอแหลม	 นายประสิทธิ์		สมคิด	
7	 บ้านอู่	 	 	 	 1	 บางรัก	 	 ว่าง
8	 ฮารูณ	 	 	 	 2	 บางรัก	 		 นายธนารัช		วัชระพิสุทธิ์
9	 ยามิอุลมุบตาดี	(บางเตยล่าง)	 	 18	 บึงกุ่ม	 	 นายจ�านงค์			สุขถาวร
10	 อัลฮุดา	(คลองสามประเวศ)	 	 5	 มีนบุรี	 	 นายวัชระ		ตุ้มเก็น
11	 อิดดฮาดร์อูลูมุดดีน	(แสนแสบฝั่งใต้)	 9	 มีนบุรี	 	 นายวุฒิวัย	หวังบู่
12	 เราะห์มาตุ้ลอิสลามียะ	(บ้านเกาะ)	 	 10	 มีนบุรี	 	 นายอารีย์		บัวเจริญ
13	 ซอลีฮุสสลาม	(บางชัน)		 	 13	 มีนบุรี	 	 นายเสน่ห์		ลังเด๋ง
14	 อัลเอียะห์ซาน	(ศาลาคู้)	 	 14	 มีนบุรี	 	 นายมนัส		หมั่นเจริญ
15	 อัตตั๊กวา	(คลองสองต้นนุ่น)	 	 16	 มีนบุรี	 	 นายอดุลย์		มณฑากลีบ
16	 น่าฟีอ๊ะฮ์	(ล�านายโส)	 	 	 8	 ลาดกระบัง		 นายลือชัย		อิสมัญ
17	 ยะมีอุ้นอิสลาม	(บางมะเขือ)	 	 23	 วัฒนา	 	 นายอับดุลเราะห์มาน		เยนา
18	 อั้ลกุ๊บรอ	(คลองเคล็ด)	 	 	 19	 สวนหลวง	 	 ว่าง
19	 อัลเอี๊ยะตีซอม	(หัวป่า)		 	 20	 สวนหลวง	 	 นายมุสตอฟา		ซอเซวี
20	 ยามิอุ้ลอิสลาม	(คลองตัน)	 	 21	 สวนหลวง	 	 นายนริศ		อามินเซ็น
21	 นูรุลอิสลาม	(บ้านป่า)	 	 	 22	 สวนหลวง	 	 นายไพจิตร			สะและมัด
22	 ยามิอุ้นอิดฮาด	(หัวหมากใหญ่)	 	 24	 สวนหลวง	 	 นายอับดุลรอฮีม		และมัด
23	 ยะวา	 	 	 	 4	 สาทร	 	 นายอามีน	หมัดป้องตัว

ล�ำดับ  ชื่อมัสยิด         เลขทะเบียน    เขต         อิหม่ำม
1	 ยัมอียะตุ้นมุสลีมีน	(สุเหร่าแดง)	 	 47	 คันนายาว		 นายสนิท		สะนี
2	 อ้ามาน่าตุ้ลอิสลาม	(ศาลาลอย)	 	 36	 ประเวศ	 	 นายสนิท		เอี่ยมฤทธิ์
3	 ย่ามีลุ้ลอิสลาม	(จรเข้ขบ)	 	 38	 ประเวศ	 	 นายสมนึก		อ�านวยพร
4	 อัลอ้าลาวี	(บ้านม้า)	 	 	 39	 ประเวศ	 	 นายพิสิษฐ์		อรุณพูลทรัพย์
5	 อันวาริซซุนนะห์	(คลองเคล็ด)	 	 41	 ประเวศ	 	 นายประเสริฐ	อยู่เป็นสุข
6	 เราะห์ม่าตุ้ลอิสลาม	(สวนหลวง	ร.9)	 42	 ประเวศ	 	 นายสนั่น	โตสมบูรณ์
7	 นูรุ้ลอิบาดะห์	(หนองบอน)	 	 43	 ประเวศ	 	 นายอาหมัด	บินอาวัง	
8	 ยามิอุลอิบาดะห์	(ทางควาย)	 	 44	 ประเวศ	 	 นายนราศักดิ์		นะมิ
9	 ดารุ้นมู่ฮิบบีน	(สนามกลางล�า)	 	 25	 หนองจอก		 นายสวัสดิ์		สนนุกิจ
10	 นูรุลอิสลาม	(บ้านนาตับ)	 	 26	 หนองจอก		 นายสุบิน		จินดานารี
11	 นูรุลลอห์	(ล�าโขล่)	 	 	 27	 หนองจอก		 นายสวัสดิ์		ยูซบ
12	 นูรุสสะลาม	(กุโบร์โต๊ะเยาะห์)	 	 28	 หนองจอก		 นายวิเชียร		หวังอับดุลเลาะ
13	 อัลยามิอะห์	(ล�าอีรั้ว)		 	 29	 หนองจอก		 นายประชาพร		ข�ากา
14	 คอยรุตตั๊กวา	(ล�าไทร)	 	 30	 หนองจอก		 นายชาลี		มานยาซิ
15	 คอยรุดดีน	(ล�าต้นกล้วย)	 	 31	 หนองจอก		 นายสมชาย		นุชมะหะหมัด
16	 ฮาซานุดดีน	(ศาลาแดง)	 	 32	 หนองจอก		 นายเมษา		มะแอ
17	 นูรุดดีน	(บ้านเกาะคลอง13)	 	 33	 หนองจอก		 นายพงษ์ศักดิ์		เด็ดดวง
18	 อินดารุลมีนา	(หะยีมีนา)	 	 34	 หนองจอก		 นายวิสุทธิ์		สุไลมาน
19	 อัลฮุสนา	(เจียรดับ)	 	 	 35	 หนองจอก		 นายวินิจ		สุมาลยศักดิ์
20	 ฮีดาย่าตุ้ลอิสลาม	(สามอิน)	 	 40	 วัฒนา	 	 นายบัณฑิต		วงศ์เดอรี
21	 ดารุ๊ลมุห์ซีนีน	(บ้านดอน)	 	 45	 วัฒนา	 	 นายอรุณ		บุญชม
22	 บัดรู้ลมุมีนีน	(ศาลาลอย)	 	 46	 วัฒนา	 	 นายปราโมทย์		มีสุวรรณ
23	 เนียะม่าตุ้ลอิสลาม	(ทับช้างล่าง)		 37	 สะพานสูง		 นายอดุลย์		ทรงศิริ

ล�ำดับ  ชื่อมัสยิด         เลขทะเบียน     เขต          อิหม่ำม
1	 ดารุ๊สสลาม	(คลองแปด)	 	 66	 คลองสามวา	 นายไพศาล	เต็งหิรัญ
2	 ริดวานุ้นอิสลาม	(คลองจั่น)	 	 48	 บางกะปิ		 	 นายโรจน์ศักดิ์		มินสาคร
3	 ดารุลอีบาดะห์	(หัวหมากน้อย)	 	 49	 บางกะปิ		 	 นายสุธรรม		บุญมาเลิศ
4	 นูรุ้ลอิสลาม	(วังใหญ่)		 	 50	 บางกะปิ		 	 นายมูฮัมหมัด		เสน่หา
5	 ยามีอุลอิสลาม	(รามค�าแหง)	 	 52	 บางกะปิ	 	 นายสุธี		เกตุประสิทธิ์
6	 นูรุ้ลอิบาด๊ะห์	(คลองตรง)	 	 68	 บางกะปิ	 	 นายวสันต์		ทองสุข
7	 บางอุทิศ	 	 	 	 62	 บางคอแหลม	 นายอนุสรณ์		องอาจ
8	 มิฟตาฮุ้นยีนาน	(ล�าเจียก)	 	 53	 บึงกุ่ม	 	 นายมนตรี		โซ๊ะประสิทธิ์
9	 อัสสลาม	(คลองกุ่ม)	 	 	 56	 บึงกุ่ม	 	 นายทินกร		มีหิรัญ
10	 มหานาค	 	 	 	 55	 ป้อมปราบศัตรูพ่าย	 นายวิโรจน์		รัมภักดิ์
11	 ซีรอยุดดีน	(บ้านเกาะบัวขาว)	 	 64	 มีนบุรี	 	 นายทวี		จ้อยรุ่ง
12	 อัลบุซรอ	(คลองสี่วังเล็ก)	 	 65	 มีนบุรี	 	 นายสุเทพ	เปลี่ยนเดชา
13	 ดารุ้ลอะมาน	(พญาไท)	 	 67	 ราชเทวี	 	 นายมานิต	ทองแสง
14	 อัลยุซรอ	(หลอแหล)	 	 	 54	 สะพานสูง		 นายเสรี		ศรีวิเศษ
15	 ยามีลุ้ลอีบาดะห์	(ลาดบัวขาว)	 	 63	 สะพานสูง		 นายสนิท		อับดุลลา
16	 ดารุลนาอีม	(สุเหร่าใหม่)	 	 57	 หนองจอก		 นายศักดิ์ชาย		ศรีเจริญ
17	 ดารู้ลมุตตะกีน	(คู้ขวา)	 	 58	 หนองจอก		 นายฮานาฟี		เช่นขาว
18	 ดารุสสลาม	(บาหยัน)		 	 59	 หนองจอก		 นายชาตรี		แอนดาริส
19	 ย�าอุลอิควาน	(ล�ามดตะนอย)	 	 60	 หนองจอก		 นายดินัย		ชุ่มชื่น	
20	 อัลเอียะหซาน	(ล�าเจดีย์)	 	 61	 หนองจอก		 ว่าง
21	 ดารุลอะมาน	(ล�าต้อยติ่ง)	 	 69	 หนองจอก		 นายสวัสดิ์		ชมดอกไม้	
22	 ดารุ๊สซุนนี	(กระทุ่มราย)	 	 70	 หนองจอก		 นายมะยิด		อุสมาลี
23	 อีมาร่อตุดดีน	(คลองลาดพร้าว)	 	 51	 ห้วยขวาง	 	 นายสมนึก		อามินเซ็น

นายเสน่ห์  ลังเด๋ง 
081 613 7244

นายประสิทธิ์ มะหะหมัด 
081 814 8019

นายชาตรี  แอนดาริส 
086 795 9207

กลุ่มประสานงานมัสยิดในกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มที่ 3

ล�ำดับ ชื่อมัสยิด        เลขทะเบียน เขต  อิหม่ำม
1	 ยามีอุลนาดียะห์	(ล�ากระโหลก)	 	 82	 คลองสามวา	 นายอาบีดิน	แสงศรี
2	 นูรุ้ลอิสลาม	(บางกระบือ)	 	 84	 ดุสิต	 	 นายหวัง		ซอหมัด
3	 ยามิอุ้ลมุตตะกีน	(ล�าสาลี)	 	 75	 บางกะปิ	 	 นายประภาส		พ่วงศิริ
4	 ซีรอยุ้ลอิบาดะห์	(พระรามเก้า)	 	 76	 บางกะปิ	 	 นายอาหะหมัด	ขามเทศทอง
5	 ฟัตฮุ้ลบารี		 	 	 87	 บางกะปิ	 	 นายวิโรจน์	บุญมาเลิศ
6	 ดารุลอาบิดิน	(ตรอกจันทน์)	 	 71	 บางคอแหลม	 นายสุขุม		เด่นประภา
7	 อัสสละพียะฮ์	(ถนนตก)	 	 90	 บางคอแหลม	 นายวรพันธุ์		แสงมาน	
8	 อัลอะติ๊ก	(บางคอแหลม)	 	 77	 บางคอแหลม	 นายประพัฒน์		วรกาญจน์	
9	 อินโดนีเซีย	 	 	 85	 ปทุมวัน	 	 นายอณุโรจน์		กามิด
10	 ดารุ่ลมุดตากีน	(เกาะกลาง)	 	 73	 ประเวศ	 	 นายสมาน	มะแก้ว	
11	 จักรพงษ์	 	 	 	 89	 พระนคร	 	 นายสุธี	ผลทวี	
12	 นูรุลฮีดายะห์	(ไผ่เหลือง)	 	 92	 มีนบุรี	 	 นายอุหมัดรอโซน	โต๊ะหมัน	
13	 ยามีอุลค็อยรียะห์	(บ้านครัว)	 	 74	 ราชเทวี	 	 นายวุฒิ		นาฮิม
14	 ดารุ้ลมูฮายีรีน	(ทับยาว)	 	 86	 ลาดกระบัง	 นายอุดม		นาคนาวา
15	 มานารุลฮูดา	(ล�าอ้ายแบน)	 	 91	 ลาดกระบัง	 นายบุคอรีย์		อยู่บ�ารุง
16	 ดารุ้ลน่าฮีม	(แบนชะโด)	 	 78	 หนองจอก		 นายสมศักดิ์		ยอมิน
17	 นูรุลกอดีม	(ล�าต้อยติ่ง)	 	 79	 หนองจอก		 นายสมคิต	มะเตอรกี
18	 ฟาลาฮ	(คลองเก้า)	 	 	 80	 หนองจอก		 นายวันชัย		สละกูดิง
19	 ดารุ้ลกอนี	(โต๊ะนิล)	 	 	 81	 หนองจอก		 ว่าง
20	 สะฟีรุสซาลาม	(คลองสิบ)	 	 83	 หนองจอก		 นายอารม	ทรัพย์สมาน
21	 ดารุ้ลมูกร้อดร่อบีน	(ล�าหิน)	 	 88	 หนองจอก		 นายประสพ		ภู่ส�าลี
22	 ฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม	(ดอนสะแก)	 	 93	 วังทองหลาง	 นายอารักษ์		สันประเสริฐ
23	 ม่านาฟี่อุลอิสลาม	(คลองกะจะ)		 72	 สวนหลวง		 นายส�าราญ		เล๊าะม๊ะ

นายนริศ อามินเซ็น 
089 533 0604

นายอนุสิทธิ์ สุขุมานันท์ 
081 810 7787

นายสมัย เจริญช่าง 
081 668 3883
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ขับเคลื่อน กอ.กทม.

วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

กลุ่มประสานงานมัสยิดในกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มที่ 4



ล�ำดับ  ชื่อมัสยิด          เลขทะเบียน     เขต         อิหม่ำม
1	 อิควานุ้ลมุตตะกีน	(เกาะขุนเณร)	 114	 คลองสามวา		 นายหล่อ		สุดประเวศ
2	 มูฮายีรีน	(ดินแดง)	 	 	 94	 ดินแดง	 	 นายสมาน	พุ่มอ่อน
3	 ดารุ้ลมู่ฮาญี่รีน	(ดินแดง)	 	 108	 ดินแดง		 	 นายประดิษฐ์	มิ่งสมร
4	 อมันนฤมิต	(สาธุประดิษฐ์)	 	 107	 บางคอแหลม		 นายทองชุบ	ดาราฉาย
5	 นูรุ้นนะซีฮะฮ์	(ตรอกไวตี)	 	 113	 บางรัก	 	 นายปริญญา	ฟินดี้	
6	 กามาลุลอีมาน	(คลองทับช้าง)	 	 111	 ประเวศ		 	 นายฮาซัน	พุ่มเพ็ชร์
7	 นูรุลอิสลาม	(คูคต)	 	 	 98	 มีนบุรี		 	 นายสนอง		ลังประเสริฐ
8	 ลิวาอุ้ลอิสลาม	(สาธุประดิษฐ์)	 	 112	 ยานนาวา			 นายหมัด		โต๊ะทอง
9	 ดารุ้ลมุสลิมีน	(กลิ่นชื่นอุปถัมภ์)	 	 115	 ยานนาวา			 นายภาณุพงศ์	อังก๊าศ
10	 เนียะมาตุ๊ลอิสลาม	(มักกะสัน)	 	 96	 ราชเทวี		 	 นายสมชาย		แพจิตต์
11	 ซูลูกุ้ลมุตตากีน	(บ้านครัว)	 	 105	 ราชเทวี		 	 นายสง่า		นาคชม
12	 ดารุลมุกีม	(พระยาเพชร)	 	 116	 ลาดกระบัง		 นายประสพ	อาบิดีน
13	 ดอฮีรุลอิสลาม	(ทองหล่อ)	 	 100	 วัฒนา	 	 นายกอเซ็ม		มั่นคง
14	 อัลคอยรียะห์	(นวลน้อย)	 	 110	 วัฒนา		 	 นายสมหวัง		แฉล้มวารี
15	 อัลวารุ้ลอับร๊อด	(ซอยเจริญพัฒนา)	 106	 สวนหลวง		 นายบุญรอด		นาคนาวา
16	 นูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน	(ทับช้างบน)	 	 95	 สะพานสูง		 นายชูชาติ		ทองดี
17	 ดารุ้นนาซีฮะห์	(ล�าแขก)	 	 97	 หนองจอก		 นายสุดุ๊ด		อุหมัดละ	
18	 อัลฮิดายะห์	(ล�าบุหรี่พวง)	 	 99	 หนองจอก		 นายอนุสิทธิ์		สุขุมานันท์
19	 นูรุลยะกีน	(ท่าไข่)	 	 	 101	 หนองจอก		 นายสุนันท์		มูฮ�าหมัดเย็ง
20	 ดารุ้ลฮ่าซ่านัย	(คลองสิบเอ็ด)	 	 102	 หนองจอก		 นายศิริศักดิ์		สนนุกิจ	
21	 ดารุซซอลีฮีน	(คลองสอง)	 	 103	 หนองจอก		 นายไพฑูรย์		พูลทรัพย์
22	 เนี๊ยะมาตุ้ลมักบูลีน(แบนใหญ่)	 	 104	 หนองจอก		 นายวิรัช		รักกสิกร
23	 ยะมีอุ้ลมุตตะกีน	(ล�าหินใต้)	 	 109	 หนองจอก		 นายแสวง		ทองอ่อน	

ล�ำดับ  ชื่อมัสยิด         เลขทะเบียน เขต       อิหม่ำม
1	 กมาลุ้ลอีมาน	(วังตาหนวด)	 	 134	 คลองสามวา		 นายทวี		วันหวัง
2	 อัล-เอาว์ก๊อฟ	(กม.8)		 	 127	 คันนายาว		 นายนิแม		บินแวอารง
3	 ญามีอุ๊ลค็อยร๊อต	(บางอุทิศใน)	 	 121	 บางคอแหลม	 นายเนรมิตร		มูฮัมหมัดยูโซบ
4	 อัสสอาดะห์	(ซอยพัฒนาชุมชน)		 124	 ประเวศ		 	 นายสนั่น		แม้นมินทร์
5	 ซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม(ประเวศ)		 	 133	 ประเวศ		 	 นายสมชาย		บ�าเพ็ญกลึง
6	 บ้านตึกดิน	(ราชด�าเนินกลาง)	 	 132	 พระนคร		 	 นายกฤษดา		ศรีผล
7	 นูรุ้ลฮูดา	(คลองสองต้นนุ่น)	 	 117	 มีนบุรี		 	 นายพยุง		เดเลาะ	
8	 กมาลุ้ลเอียะห์ซาน	(แสงมาน)	 	 126	 มีนบุรี		 	 นายสุรศักดิ์		มานวงศ์
9	 อันนูรอยน์	(บึงขวาง)		 	 136	 มีนบุรี		 	 นายอับดุลเลาะ	หมัดนุรักษ์
10	 ดารุลฟะละฮ์	(บ้านครัว)	 	 122	 ราชเทวี		 	 นายสมนึก		จิตหยาดสุวรรณ์
11	 ดารุ้ลมูฮิบบีน	(แม่จันทร์)	 	 128	 ลาดกระบัง		 นายสมศักดิ์	โพธิ์วัน
12	 ดารุ้ลอามีน	(ศรีนครินทร์)	 	 119	 สวนหลวง		 นายเกษม	โสอุดร
13	 ดารุ้ลมูนีร	(บ้านม้าบน)	 	 130	 สะพานสูง		 นายประสิทธิ์		อรุณพูลทรัพย์	
14	 คอยริสซุนนะห์	(ลาดบัวขาว)	 	 137	 สะพานสูง		 นายอนุรักษ์	มุมณี
15	 ซอลิฮุ้ลมุสลิมีน	(ล�าต้นกล้วย)	 	 118	 หนองจอก		 นายรอหมัด		โพธิ์กระเจน
16	 ดารุลคอยรอต	(เจียรดับ)	 	 120	 หนองจอก		 นายสมรัก	ปิยะพันธุ์
17	 บิดายาตุ้ลฮีดายะห์	 	 	 123	 หนองจอก		 นายทวี	มะดะเรส
18	 ซอลาฮุดดีน	(ร.ร.ศาสนศึกษา)	 	 125	 หนองจอก		 นายอ�านวย	โพธิ์กระเจน
19	 นูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน	(ล�าตาจีน)	 	 135	 หนองจอก		 นายช่วย		หวังสะมะแอล
20	 ซอลิฮุ้ลอิสลาม	(บึงเตย)	 	 139	 หนองจอก		 นายปราโมทย์		เจริญสง่า
21	 ดารุลมุมินีน	(คู้ซ้าย)	 	 	 140	 หนองจอก		 นายสามารถ		หมัดมูซา
22	 อัรเราะห์มาน	(หนองปลาหมอ)	 	 141	 หนองจอก		 นายสมบัติ	ซูโอ๊ะ
23	 อุมัรอิบนุ้ลค๊อฏฏ๊อบ	 	 	 160	 หนองจอก		 นายสมัย		สะมะ

นายวุฒิวัย  หวังบู่ 
089 811 0105

นายไพศาล เต็งหิรัญ 
089 223 4024

นายทวิช  อารียะกิจโกศล 
081 918 5099

นายเจริญ  โต๊ะมางี 
081 731 8011
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ขับเคลื่อน กอ.กทม.
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

นายอาหะหมัด ขามเทศทอง
 081 626 5851

นายมูฮัมหมัด  เสน่หา 
081 812 1869

กลุ่มประสานงานมัสยิดในกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มที่ 5

กลุ่มประสานงานมัสยิดในกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มที่ 6



ล�ำดับ  ชื่อมัสยิด          เลขทะเบียน     เขต         อิหม่ำม
1	 อิควานุ้ลมุตตะกีน	(เกาะขุนเณร)	 114	 คลองสามวา		 นายหล่อ		สุดประเวศ
2	 มูฮายีรีน	(ดินแดง)	 	 	 94	 ดินแดง	 	 นายสมาน	พุ่มอ่อน
3	 ดารุ้ลมู่ฮาญี่รีน	(ดินแดง)	 	 108	 ดินแดง		 	 นายประดิษฐ์	มิ่งสมร
4	 อมันนฤมิต	(สาธุประดิษฐ์)	 	 107	 บางคอแหลม		 นายทองชุบ	ดาราฉาย
5	 นูรุ้นนะซีฮะฮ์	(ตรอกไวตี)	 	 113	 บางรัก	 	 นายปริญญา	ฟินดี้	
6	 กามาลุลอีมาน	(คลองทับช้าง)	 	 111	 ประเวศ		 	 นายฮาซัน	พุ่มเพ็ชร์
7	 นูรุลอิสลาม	(คูคต)	 	 	 98	 มีนบุรี		 	 นายสนอง		ลังประเสริฐ
8	 ลิวาอุ้ลอิสลาม	(สาธุประดิษฐ์)	 	 112	 ยานนาวา			 นายหมัด		โต๊ะทอง
9	 ดารุ้ลมุสลิมีน	(กลิ่นชื่นอุปถัมภ์)	 	 115	 ยานนาวา			 นายภาณุพงศ์	อังก๊าศ
10	 เนียะมาตุ๊ลอิสลาม	(มักกะสัน)	 	 96	 ราชเทวี		 	 นายสมชาย		แพจิตต์
11	 ซูลูกุ้ลมุตตากีน	(บ้านครัว)	 	 105	 ราชเทวี		 	 นายสง่า		นาคชม
12	 ดารุลมุกีม	(พระยาเพชร)	 	 116	 ลาดกระบัง		 นายประสพ	อาบิดีน
13	 ดอฮีรุลอิสลาม	(ทองหล่อ)	 	 100	 วัฒนา	 	 นายกอเซ็ม		มั่นคง
14	 อัลคอยรียะห์	(นวลน้อย)	 	 110	 วัฒนา		 	 นายสมหวัง		แฉล้มวารี
15	 อัลวารุ้ลอับร๊อด	(ซอยเจริญพัฒนา)	 106	 สวนหลวง		 นายบุญรอด		นาคนาวา
16	 นูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน	(ทับช้างบน)	 	 95	 สะพานสูง		 นายชูชาติ		ทองดี
17	 ดารุ้นนาซีฮะห์	(ล�าแขก)	 	 97	 หนองจอก		 นายสุดุ๊ด		อุหมัดละ	
18	 อัลฮิดายะห์	(ล�าบุหรี่พวง)	 	 99	 หนองจอก		 นายอนุสิทธิ์		สุขุมานันท์
19	 นูรุลยะกีน	(ท่าไข่)	 	 	 101	 หนองจอก		 นายสุนันท์		มูฮ�าหมัดเย็ง
20	 ดารุ้ลฮ่าซ่านัย	(คลองสิบเอ็ด)	 	 102	 หนองจอก		 นายศิริศักดิ์		สนนุกิจ	
21	 ดารุซซอลีฮีน	(คลองสอง)	 	 103	 หนองจอก		 นายไพฑูรย์		พูลทรัพย์
22	 เนี๊ยะมาตุ้ลมักบูลีน(แบนใหญ่)	 	 104	 หนองจอก		 นายวิรัช		รักกสิกร
23	 ยะมีอุ้ลมุตตะกีน	(ล�าหินใต้)	 	 109	 หนองจอก		 นายแสวง		ทองอ่อน	

ล�ำดับ  ชื่อมัสยิด         เลขทะเบียน เขต       อิหม่ำม
1	 กมาลุ้ลอีมาน	(วังตาหนวด)	 	 134	 คลองสามวา		 นายทวี		วันหวัง
2	 อัล-เอาว์ก๊อฟ	(กม.8)		 	 127	 คันนายาว		 นายนิแม		บินแวอารง
3	 ญามีอุ๊ลค็อยร๊อต	(บางอุทิศใน)	 	 121	 บางคอแหลม	 นายเนรมิตร		มูฮัมหมัดยูโซบ
4	 อัสสอาดะห์	(ซอยพัฒนาชุมชน)		 124	 ประเวศ		 	 นายสนั่น		แม้นมินทร์
5	 ซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม(ประเวศ)		 	 133	 ประเวศ		 	 นายสมชาย		บ�าเพ็ญกลึง
6	 บ้านตึกดิน	(ราชด�าเนินกลาง)	 	 132	 พระนคร		 	 นายกฤษดา		ศรีผล
7	 นูรุ้ลฮูดา	(คลองสองต้นนุ่น)	 	 117	 มีนบุรี		 	 นายพยุง		เดเลาะ	
8	 กมาลุ้ลเอียะห์ซาน	(แสงมาน)	 	 126	 มีนบุรี		 	 นายสุรศักดิ์		มานวงศ์
9	 อันนูรอยน์	(บึงขวาง)		 	 136	 มีนบุรี		 	 นายอับดุลเลาะ	หมัดนุรักษ์
10	 ดารุลฟะละฮ์	(บ้านครัว)	 	 122	 ราชเทวี		 	 นายสมนึก		จิตหยาดสุวรรณ์
11	 ดารุ้ลมูฮิบบีน	(แม่จันทร์)	 	 128	 ลาดกระบัง		 นายสมศักดิ์	โพธิ์วัน
12	 ดารุ้ลอามีน	(ศรีนครินทร์)	 	 119	 สวนหลวง		 นายเกษม	โสอุดร
13	 ดารุ้ลมูนีร	(บ้านม้าบน)	 	 130	 สะพานสูง		 นายประสิทธิ์		อรุณพูลทรัพย์	
14	 คอยริสซุนนะห์	(ลาดบัวขาว)	 	 137	 สะพานสูง		 นายอนุรักษ์	มุมณี
15	 ซอลิฮุ้ลมุสลิมีน	(ล�าต้นกล้วย)	 	 118	 หนองจอก		 นายรอหมัด		โพธิ์กระเจน
16	 ดารุลคอยรอต	(เจียรดับ)	 	 120	 หนองจอก		 นายสมรัก	ปิยะพันธุ์
17	 บิดายาตุ้ลฮีดายะห์	 	 	 123	 หนองจอก		 นายทวี	มะดะเรส
18	 ซอลาฮุดดีน	(ร.ร.ศาสนศึกษา)	 	 125	 หนองจอก		 นายอ�านวย	โพธิ์กระเจน
19	 นูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน	(ล�าตาจีน)	 	 135	 หนองจอก		 นายช่วย		หวังสะมะแอล
20	 ซอลิฮุ้ลอิสลาม	(บึงเตย)	 	 139	 หนองจอก		 นายปราโมทย์		เจริญสง่า
21	 ดารุลมุมินีน	(คู้ซ้าย)	 	 	 140	 หนองจอก		 นายสามารถ		หมัดมูซา
22	 อัรเราะห์มาน	(หนองปลาหมอ)	 	 141	 หนองจอก		 นายสมบัติ	ซูโอ๊ะ
23	 อุมัรอิบนุ้ลค๊อฏฏ๊อบ	 	 	 160	 หนองจอก		 นายสมัย		สะมะ

ล�ำดับ ชื่อมัสยิด          เลขทะเบียน เขต         อิหม่ำม
1	 มิตรภาพไทย-ปากีสตาน	 	 149	 บางรัก		 	 นายการีมมูลา	มูลากุล
2	 อัลบะเราะกะฮฺ	(กระทุ่มเสือปลา)	 163	 ประเวศ		 	 นายสุรสิทธิ์		รอมาลี
3	 เอี๊ยะห์ยาอิลอิสลาม	(ฟื้นฟูมรดกอิสลาม)	 165	 ประเวศ			 	 ว่าง
4	 อัลมาดานี	(มัรกัซ)	 	 	 157	 มีนบุรี		 	 นายอับดุลเราะห์มาน		เดชเลย์
5	 อะห์ลิสซุนนะห์วั้ลยะมาอะห์	 	 159	 มีนบุรี		 	 นายปิยะ		เปียมิน
6	 นูรุ้ลญันนะห์	 	 	 162	 มีนบุรี	 	 นายเกษม		วงษ์อารี
7	 ซิรอตุ้ลญันนะห์	(ขุมทอง)	 	 146	 ลาดกระบัง		 นายอาหมัด		อาบีดิน
8	 อันนูร	(ร่มเกล้า)	 	 	 153	 ลาดกระบัง		 นายอ�าพน		นะมิ
9	 ดาริสสลาม	(สวนหลวง)	 	 143	 สวนหลวง		 นายสมัย		แดงโกเมน
10	 ริยาดุสซอลิฮีน	(หมู่บ้านมิตรภาพ)	 144	 สวนหลวง		 นายเรืองศักดิ์		ซอเซวี
11	 เราฎ่อติ้ลญันนะฮ์	(บ้านป่า)	 	 145	 สวนหลวง		 นายบุญล้อม	สาตและ
12	 อัลอิศลาห์		 	 	 161	 สวนหลวง		 นายรัฐพล		อาด�า
13	 ดารุนนาอีม	(ทับช้างเชิงสะพาน)		 150	 สะพานสูง		 นายอภิวัฒน์	พิณทอง
14	 กันซุ้ลญันนะฮ์(พฤกษชาติ)	 	 155	 สะพานสูง		 นายเอนก		กลิ่นมาลัย
15	 อิบาดิรเราะห์มาน	 	 	 158	 สะพานสูง		 นายนพดล		หวังพิทักษ์
16	 อัล-ฮาดีย์	 	 	 	 131	 หนองจอก		 นายสมทรง	นิซู
17	 อัสซายิดีน	(หมอเศรษฐี)	 	 142	 หนองจอก		 นายเศรษฐา		สกุลดี
18	 อัลอิศลาห		 	 	 147	 หนองจอก		 นายเจริญ	โต๊ะมางี
19	 ดาริสซุนนะห์	 	 	 148	 หนองจอก		 นายดรศักดิ์		วังหิตัง
20	 อิบรอฮีม	 	 	 	 151	 หนองจอก		 นายอิทธิพล	บรอฮีมี
21	 อิบาดุ้ลมุอฺมิน	 	 	 156	 หนองจอก		 นายสง่า		มานยาซิ
22	 อัตเตาฮีด	 	 	 	 164	 หนองจอก		 นายสุนัน		ลามอ

นายอาลี  กองเป็ง 
087 805 8225

ล�ำดับ ชื่อมัสยิด          เลขทะเบียน เขต   อิหม่ำม
1	 เซฟี	(ตึกขาว)	 	 ธ.	9	 คลองสาน		 นายวิรุฬห์		พรพัฒน์กุล
2	 สุวรรณภูมิ		 	 ธ.	10	 คลองสาน		 นายอนันต์		วงษ์สวัสดิ์	
3	 กูวติลอิสลาม	(ตึกแดง)	 ธ.	17	 คลองสาน		 น.ต.นาวิน		สาสนกุล
4	 นูรุ้ลยากีน	(จอมทอง)		 ธ.20	 จอมทอง	 	 นายอุมัด		เชื้อผู้ดี
5	 อัตตักก์วา		 	 129	 ทุ่งครุ		 	 นายสมบูรณ์	โนรันต์
6	 ดารุ้ลอิบาดะฮ์	 	 138	 ทุ่งครุ		 	 นายยงยุทธ	หวังนิมิน
7	 เนียะมะตุลลอฮ์	 	 152	 ทุ่งครุ		 	 นายสุรินทร์	ประเสริฐกรรณ์
8	 นูรุ้ลฮิดายะห์	 	 154	 ทุ่งครุ		 	 นายนาฟี		สาริกาข�า
9	 ดารุนน่าอีม		(ทุ่งครุ)	 	 ธ.	5	 ทุ่งครุ		 	 นายสมนึก	นะสานี
10	 คอลิดีน	 	 	 ธ.	7	 ทุ่งครุ		 	 นายอดิศักดิ์		นุชมี
11	 นูรุลหุดา	 	 	 ธ.	13	 ทุ่งครุ		 	 นายสุนันท์		ใบตานี
12	 ดาริสสลาม	 	 ธ.	14	 ทุ่งครุ		 	 นายวรพจน์		เจริญราษฎร์
13	 ดาริลหะซัน	(สอนสมบูรณ์)	 ธ.15	 ทุ่งครุ		 	 นายมนู		คล้ายจาด
14	 อัลอิสตีกอมะห์	 	 ธ.19	 ทุ่งครุ		 	 นายสมมารถ	ยูซุบ
15	 บางหลวง	(กุฎิขาว)		 	 ธ.	1	 ธนบุรี		 	 นายรอมดอน	ท้วมสากล
16	 สวนพลู	 	 	 ธ.	2	 ธนบุรี		 	 ว่าง
17	 นูรุ้ลมู่บีน	(บ้านสมเด็จ)	 ธ.	3	 ธนบุรี		 	 นายสง่า		ผันผาย
18	 กุฎีหลวง	(กุฎีเจ้าเซ็น)		 ธ.	4	 บางกอกน้อย		 นายเสถียรภาพ	สุขส�าราญ
19	 อันซอริซซุนนะห์	 	 ธ.	16	 บางกอกน้อย		 นายอับดุลเราะห์มาน		กรีมี
20	 ผดุงธรรมอิสลาม	 	 ธ.	6	 บางกอกใหญ่		 นายสรรเพ็ชร		ช่วงรัศมี
21	 ต้นสน	 	 	 ธ.	11	 บางกอกใหญ่		 นายวิบูลย์		มุขตารี	(รักษาการแทน)
22	 ดินฟัลลห์	 	 	 ธ.	12	 บางกอกใหญ่		 นายโชคชัย	อาดัมอาลี
23	 บางอ้อ	 	 	 ธ.	8	 บางพลัด		 	 นายหมัดอร่าม	ทรงศิริ
24	 ดารุล-อิหซาน	 	 ธ.18	 บางพลัด		 	 นายมนู		เพ็ชรทองค�า

นายพิสิษฐ์ อรุณพูลทรัพย์ 
084 386 5552

นายปรีดา หร่ายมณี 
081 923 9921

นายซีรอซันคาร  ปาทาน 
089 967 3705
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นายประสิทธิ์ มะหะหมัด 
081 814 8019

นพ.ชาติชาย  วงษ์อารี 
081 821 8816

กลุ่มประสานงานมัสยิดในกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มที่ 7

กลุ่มประสานงานมัสยิดในกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มที่ 8
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ตอนนั้นเขาอายุเพียง	 16	 ปี	 ซึ่งถือว่าเป็น
ผู้น�าละหมาดที่เด็กมากที่ได้ขึ้นอ่านคุตบะฮ์
ในวนัศกุร์	และได้เริม่เป็นอหิม่ามน�าละหมาด
ตะรอเว๊ียะห์ในเดือนรอมฎอน		โดยการ
สนับสนุนของ	 อิหม่าม	 หะมาน	 เชื้อผู้ดี	 นี่
คือจุดเริ่มต้นของการท�ากิจกรรมศาสนาใน
วัยเด็ก
 “หลังจากจบฟัรดูอัยน์ท่ีบางอุทิศ
แล้วมาเรียนต่อสายศาสนาระดับซานาวีย์
ที่ โ ร ง เ รี ยนมิ ฟต าฮุ ้ ล อุ ลู มิ ด ดี นี ย ะห ์	
(บ ้านดอน)	โดยเรียนสามัญ	(กศน. )	
ควบคู ่ ไปด ้วย	เมื่ อจบระดับซานาวีย 	์
อาจารย์อรุณ	 บญุชม	 ประธานคณะกรรมการ
อิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	 	 แนะน�า
ให้ผมไปเรียนระดับปริญญาตรี	ณ	วิทยาลัย
อิสลามยะลา	 (มหาวิทยาลัยฟาฏอนีใน
ปัจจุบัน)	 เป็นนักเรียนโควต้า	และได้ทุน
การศึกษาจากมสัยดิบางอุทศิเป็นรายเดือนๆ	
ละ	1,000	บาท	จ�านวน	48	เดือน	รวมเงิน
ทั้งสิ้น	 48,000	 บาท	 เป็นทุนให้เปล่าไม่มี
เงือ่นไข	ไม่ต้องชดใช้ใด 	ๆซึง่ม	ีฮจัยมีนสั	เผ่าแสงนลิ	
อดีตผู้ช่วยเหรัญญิกเป็นผู้ด�าเนินการโอน
เงิน	 	 เมื่อไปอยู่ที่นั่นจิตวิญญาณของการ
เป็นนักกิจกรรมก็ยังอยู่	 ผมเป็นประธาน
ชมรมนักศึกษามุสลิมภาคกลางของ
วิทยาลัยอิสลามยะลา	 เป็นแกนน�าผู้ร่วม
ก่อต้ังชมรม	มีโอกาสจัดงานการกุศล	สิ่ง
เหล่านี้เกิดจากประสบการณ์ที่เราอยู่กับ
มัสยิดมาตลอด”	
	 ต่อมา	ในขณะที่ก�าลังศึกษาต่อใน
ระดบัปรญิญาโท	 ท่ี	 International	 Islamic	
University	Malaysia.	IIUM	โดยได้รับทุน
การศึกษา	 จ�านวน	 3	 ภาคการศึกษา	 โดย

 “มุสตอฟำ”	อนุสรณ์	องอาจ	วัย	
38	ปี	เป็นที่รู้จักกันในฐานะ	อิหม่ามมัสยิด
บางอุทิศ	 เจริญกรุง	 99	 กรุงเทพมหานคร		
ด้วยวัย	 38	 ปี	 และยังด�ารงต�าแหน่งเป็น
คณะกรรมการอสิลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	
และเป็นเลขานุการคณะกรรมการชะรีอะฮ์
บริษัท	 อิสลามิคเวลธ์	 โซลูชั่น	 จ�ากัด	 อีก
ด้วย
	 “ผมท�ากิจกรรมมัสยิดมาตั้งแต่
อายุ	 13	 ปี	 คลุกคลีอยู่กับมัสยิดมาตั้งแต่
เด็ก	 เกิดจากความผูกพัน	 คงเป็นที่อัลลอฮ์
ตะอาลาเปิดใจให้ผมท�างานมัสยิด	 แม้จะ
ไม่ได้ค่าตอบแทน	แต่ความรู้สึกของผม	คือ
มีความสุขที่ได้ท�า	 ได้พบผู้คน	 และถูกปลูก
ฝังมาตลอดว่าท�างานเหล่านี้และเราจะได้
ผลบุญ”	
	 เม่ือมีงานมัสยิดหรือช่วงเดือน
รอมฎอน	 ผู้คนที่บางอุทิศจะเห็นภาพเด็ก
ชายมุสตอฟาช่วยล้างจาน	 เก็บจาน	 ล้าง
พื้นมัสยิดอยู่เสมอ	 ขณะเดียวกัน	 เมื่อต้อง
เข้าเรียนฟัรดูอัยน์ภาคกลางคืนที่โรงเรียน
ศาสนศึกษาบางอุทิศ	 เขาท�ากิจกรรมด้าน
ศาสนาของโรงเรียนควบคู ่กันไปด ้วย
ตลอด	จนกระทัง่	ผอ.วิโรจน์		มนัตะเภา	ครใูหญ่
ในขณะนั้น	และอิหม่ามสมาน	กูบกระบี่	ได้
แนะแนวทางให้เขาศึกษาศาสนาให้มากขึ้น	
และเริม่เป็นครผููช่้วยภาคฟัรดอูยัน์	 สอนเดก็
เล็ก	มีโอกาสน�าละหมาดมักริบ	และ	อีซาอ์	
ทุกวัน	 หลังจากนั้นก็เลื่อนระดับมาเป็นครู
ประจ�าชั้น	 ฮัจยีเต็บ	 โพศรี	 คอเต็บมัสยิด
บางอทุศิท่านเก่า	 กเ็ริม่ให้โอกาสอ่านคตุบะฮ์

ให้ภาคการศึกษาละ	 50,000	 บาท	 รวม	
150 ,000 	 บาท 	 	 ซ่ึ ง เป ็ นทุน ให ้ โ ดย
ไม่มีเงื่อนไขหรือการชดใช้ใดๆ	 จากมัสยิด
บางอุทิศ	 และกลับมาท�าวิทยานิพนธ์ที่
กรุงเทพ	ฮจัยอีารย์ี	ปราณ	ีอหิม่ามท่านเก่า
ได้ลาออก	 คณะกรรมการมัสยิดฯ	 จึง
จ�าเป็นต้องสรรหาอิหม่ามคนใหม่	 โดย
ส่งเรื่องไปที่คณะกรรมการอิสลามประจ�า
จังหวัดและก�าหนดวันคัดเลือกแล ้วนั้น		
อาจเป็นเพราะคณะกรรมการฯ	เลง็เหน็ว่า
มสุตาฟา	 น่าจะท�าหน้าท่ีน้ีได้	 เพราะที่
ผ่านมาได้ท�างานศาสนามาโดยตลอด	 ไม่
ได้ลดหย่อนในเรื่องของการท�างานมัสยิด	
จึงท�าให ้ เขาก็ ได ้รับคัดเ ลือกให ้ด�ารง
ต�าแหน่งอิหม่ามโดยไม่มีการแข่งขันใดๆ	
ในวัยเพียง	31	ปี
	 แน่นอนว่าด้วยวัยวุฒิขณะนั้นกับ
ต�าแหน่งอหิม่าม	ต้องพบกับบททดสอบ	และมี
แรงเสียดทาน	 มีการตั้งค�าถามต่อการมา
ท�าหน้าที่ในจุดนี้	เขาเล่าต่อว่า	“เมื่อผมได้
รับโอกาส	 ผมก็ตั้งใจท�าหน้าที่ให้ดีท่ีสุด	
ชาวบ้านก็ไม่ได้กังขา	 เพราะเป็นท่ีรู้กันว่า
เราท�างานที่มัสยิดมานาน	 ดังนั้นการได้มา
ของต�าแหน่งอิหม่ามไม่ได้มาแบบฟลุคๆ	
หรือเรียนจบแล้วได้	 แต่ด้วยความที่เราอยู่
กับมัสยิดและผู ้คนมาอย่างยาวนาน	 เมื่อ
เป็นอิหม่ามต้องมีวิธีการในการพัฒนา
องค์กร	 เนื่องจากเราอายุน้อย	 จริงอยู่เรา
อาจจะได้เป็นอิหม่ามคนก็ชื่นชมว่าเป็น
อิหม่ามที่อายุน้อย	 แต่ความเชื่อมั่นที่เรา
จะสร้างต่อสังคมเพื่อให้รู้ว่ามัสยิดบางอุทิศ

“สัมภาษณ์อนุสรณ์ องอาจ 
จากเด็กที่ผูกพันกับมัสยิด...สู่อิหม่ามมัสยิดหน้าเอเชียทีค”
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ภายใต้การน�าของเรามันจะไปในทิศทาง
ไหน”
 กำรด�ำเนินงำนมัสยิด
	 “นโยบายแรกที่ท�าคือเรื่องของ
การพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบมัสยิด	 สร้าง
ห้องน�้าห้องส้วม	 ผมถือว่าความสะอาด
เป็นส่วนของการศรัทธา	 ดังนั้นการพัฒนา
ห้องส้วมจงึเป็นภารกจิแรกๆ		มสัยดิบางอทุศิ
ได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณจากผู้มี
จิตศรัทธาทั่วไป	 	จากหน่วยงานความร่วม
มือและประสานงาน	 ภายใต้ส�านักนายก
รัฐมนตรี	 แห่งสาธารณรัฐตุรกี-ทิก้า	 (The	
Turkish	Cooperation	and	Coordina-
tion	Agency	of		the	Prime	Ministry	of	
the	Republic	of	Turkey	–	TIKA)		โดย
สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างท่ี
อาบน�้าละหมาด	 	และปรับปรุงอาคาร
มัสยิด	 ห้องประชุม	 ลานมัสยิด	 ห้องครัว	
มัสยิดเราได ้รางวัลสุดยอดส้วมแห่งป	ี
2559	ของกรงุเทพมหานคร	ได้รบัป้ายรางวลั
มาติดไว้หน้าส้วมมีรูปอิหม่าม	 ผมก็ไม่ได้
คิดอะไรเพราะเป็นรางวัลของส้วม	 จึงติด
ไว้หน้าส้วมจะได้เป็นตัวอย่าง”	 โครงการ
ท้ังหมดต้องขอบคุณกรรมการมัสยิด	 คือ	
ฮัจยีโชติ 	 พุฒตาล	 ในฐานะประธาน
โครงการ	ฮจัยปีรชีา	กองเป็ง	คณุทนง	ชุม่ชืน่	
คุณทวีเดช	เจริญสง่า	คุณวนิดา	ไทยเจริญ	
คณุอมิรอน	 สรุตันมาลย์	 ที่ช่วยกันด�าเนิน
การจนท�าให้บรรลุเป้าหมายและสวยงาม
ตามที่เห็นในปัจจุบัน	
 คตพิจน์ ปรชัญำในกำรด�ำเนนิชวีติ
	 “เราจะต้องใส่ใจเรื่องส่วนรวม
เหมือนเรื่องส่วนตน	 คือจะต้องช่วยเหลือ
สังคมส่วนรวม	 เหมือนเรื่องส่วนตน	 แสดง
ให้เหน็ถงึคณุธรรมทีม่อียูใ่นจิตใจของคนน้ัน
และจงจ�าไว้เสมอว่า	ความชั่วไม่มีทางชนะ

ความดีได้	แม้ว่าจะใช้เวลายาวนาน	ถึงจะมี
คนดีเพียงเล็กน้อย	 แต่ความดีย่อมชนะ
ความชั่ว	 แม้เวลาจะผ่านไปแค่ไหน	 คนท�า
ดีน้อยแค่ไหน	 ถ้าสังคมไทย	 เรามีหน้าที่
ช่วยเหลือสังคม	ท�าสังคมมุสลิมให้ดี	ปฏิรูป	
พื้นฟู	สาธารณูปโภค	การศึกษา	หรือต่างๆ	
มเีร่ืองให้ท�ามากมาย	 ซึง่เราคงไม่ได้เก่งทกุอย่าง	
แต่อาจจะช่วยร่วมกับผู้ใหญ่ได้ท่านใช้อะไร	
เราเห็นอย่างไรก็เสนอความคิดเห็นนั้น”
 ฝำกถึงสังคมมุสลิม 
 “ผมท�างานเยาวชนมาตั้งแต่เด็ก	
อยากจะเห็นคนไทยท้ังพุทธมุสลิมเห็นถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน	
ลดเลกิความมทิีฐ	ิ ความอจิฉารษิยา	 จงร�าลกึ
ถึงความดีงามให้มาก	สังคมที่มีแต่คุณธรรม
และความดีจึงเป็นสังคมท่ีถูกยกระดับจาก
ความมืดให้ไปสู่ความสว่าง	 ยกระดับความ
คิดจิตใจให ้สู งส ่ ง 	 ถ ้ า เรามัวแต ่ เห็น
ประโยชน์ส่วนตนและคิดว่าเรายังไม่ได้
อะไร	 แต่กลับไม่เคยคิดว่าเราได้อะไรมา
บ้างแล้ว	 คิดแบบนี้คิดสั้นคิดเอาแต่ได้	
สังคมก็ไปต่อไม่ไหว	 คือพวกคิดแต่จะเอา
ไม่คิดให้	 	 เราโชคดีเป็นนักหนาแล้วที่เกิด
มาเป็นมุสลิม	 จึงเป็นหน้าที่ส�าหรับมุสลิม
ทุกคนจะต้องเดือดร้อนในเรื่องส่วนรวม
เหมือนเรื่องส่วนตน	 	ถ้าคิดแบบนี้ได้สังคม
ก็สูงส่ง	ความดีงามก็จะเกิดขึ้นในสังคมไทย	
การเสียสละด้วยความบริสุทธิ์ใจเท่านั้นท่ี
จะท�าให้โลกและสังคมนี้มีความสุข”

 กำรศึกษำ
	 -ประถมศกึษา	โรงเรยีนวดัราชสงิขร
	 -ระดับฟัรดูอัยน์	 โรงเรียนศาสน
ศึกษาบางอุทิศ
	 -มัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียน
ยานนาเวศวิทยาคม
	 -ระดับซานาวี	 โรงเรียนมิฟตาฮุ้ล
อูลูมิดดีนียะห์
	 -ปริญญาตรี	 สาขาวิชาภาษา
อาหรับ	คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์		
วิทยาลัยอิสลามยะลา
	 -ปริญญาโท	Master	of	Arts	 in	
Arabic	as	a	Second	Language	,	Kulli-
yyah	 of	 Islamic	 Revealed	 Knowl-
edge	and	Human	Sciences,	Interna-
tional	 Islamic	 University	 Malaysia.	
(IIUM)	
 รำงวัลที่ได้รับ
	 -รางวัลชนะเลิศการประกวด
สุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ	
ถ ้ ว ยพระร าชทานพระบาทสม เด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	9		จัดโดย	สมาคม
นสิติเก่าจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ในพระบรม
ราชูปถัมภ์		ปี	2548
		 -	เยาวชนดเีด่นสภาสงัคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	 ปี	
2548
		 -นักศึกษารางวัลพระราชทาน	
กระทรวงศึกษาธิการ	ปี	2549
	 -เยาวชนดเีด่นแห่งชาต	ิสาขาคณุธรรม	
จริยธรรม	ปี	2549
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พันธกิจฮาลาล กอ.กทม.
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

	 เดอืนมกราคม	2563	คณะกรรมการ
อิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	 ได้มีมติ
ในการประชุม	 ครั้งที่	 1/2563	 วันที่	 4	
มกราคม	 2563	 อนุมัติรับรองผลิตภัณฑ์
ฮาลาลของสถานประกอบการท่ีขอรับรอง
ฮาลาล	 จ�านวน	 20	 สถานประกอบการ	
รวม	243	ผลิตภัณฑ์	ยกเลิกการรับรองฮา
ลาลบางรายการเน่ืองจากยกเลิกการผลิต	
จ�านวน	 6	 สถานประกอบการ	 รวม	 97	
รายการ	 และยกเลิกสถานประกอบการ	
จ�านวน	 1	 แห่ง	 เนื่องจากยกเลิกการผลิต	
ดังนี้
อนุมัติรับรองฮำลำล
				 1.	 บริษัท	 จงไท้เจี้ยนหมิงเอี้ยว
เอี้ย	 (กรุ๊ป)	 จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 2/12,	
2/13	 ซอยเซ่งกี่	 ถนนเจริญกรุง	 แขวง
บางคอแหลม	เขตบางคอแหลม	กรุงเทพฯ	
ผู้ผลิต	 สมุนไพรจีน	 ขอต่ออายุการรับรอง	
2	 รายการ	 และขอเพิ่มเติมการรับรอง	 1	
รายการ	
	 2 . 	นางวรวรรณ		โชติ เทวัญ	
สถานที่ผลิต	 128	 ถนนนวมินทร์	 แขวง
รามอินทรา	เขตคันนายาว	กรุงเทพฯ	
ผู ้ผลิต	 อาหารปรุงประกอบพร้อมรับ
ประทาน	“ครวัฮาลาลศูนย์อาหารสหฟาร์ม	
โซน	เอ”	ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 3.	บริษัท	สหภัณฑ์	เซ็นจูรี่	จ�ากัด	
สถานที่ผลิต	 231/6	 ซอยแจ้งวัฒนะ	 6	
แยก	 1	 ถนนแจ ้งวัฒนะ	 แขวงตลาด
บางเขน	 เขตหลักสี่	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	
อาหารส�าเร็จรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท	
ขอต่ออายุการรับรอง	25	รายการ	และขอ
เพิ่มเติมการรับรอง	 3	 รายการ	 และผลิต
ให้กับผู้ว่าจ้างผลิต	 (OEM)	 	 จ�านวน	 6	
สถานประกอบการ	รวม	60	รายการ
	 4.	 บริษัท	 เนเจอร์	 ซีเล็คชั่น	
จ�ากัด	สถานที่ผลิต	24/2-4	ซอยสามเสน	
แขวงวั ดสามพระยา 	 เขตพระนคร	
กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	ไอศกรีม	ขอต่ออายุการ

รับรอง	24	รายการ
	 5.	บริษัท	ราม	49	จ�ากัด	สถานที่
ผลิต	 361/1-2	 ถนนรามค�าแหง	 แขวง
หัวหมาก	 เขตบางกะปิ	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	
อาหารปรุงประกอบพร้อมรับประทาน	
“ครัวฮาลาลโรงแรมบ้านไทยบูทีค”	 ขอ
การรับรองใหม่	1	รายการ
	 6.	 บริษัท	 มหานครไรซ์	 จ�ากัด	
สถานทีผ่ลติ	95/5	หมู	่9	ซอยสวุนิทวงศ์	60	
ถนนสวุนิทวงศ์	แขวงล�าผกัชี	เขตหนองจอก	
กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	ข้าวสาร	ขอต่ออายุการ
รับรอง	 17	 รายการ	 และผลิตให้กับผู้ว่า
จ้างผลติ	(OEM)		จ�านวน	1	สถานประกอบการ	
รวม	2	รายการ
	 7.	 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล	
ตงจั่น	สถานที่ผลิต	585	ซอยจรัญสนิทวงศ์	
13	ถนนจรัญสนิทวงศ์	แขวงบางแวก	เขต
ภาษีเจริญ	กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	แป้งมัน,	สาคู	
ขอต่ออายุการรับรอง	6	รายการ
	 8.	 แมรี่เป๊ปเป้อร์	 แอนด์	 สไปซ์	
สถานที่ผลิต	93/4	ซอยเอกชัย	83/1	ถนน
เอกชัยบางบอน	 แขวงบางบอน	 เขตบาง
บอน	กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	พริกไทยขาว	และ
พริกไทยด�า	 ขอต่ออายุการรับรอง	 2	
รายการ	
	 9 . 	 โครงการส ่ วนพระองค ์	
สวนจิตรลดา	 สถานที่ผลิต	 โครงการส่วน
พระองค์	 	 สวนจิตรลดา	 พระราชวังดุสิต	
ถนนราชวิถี	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	นม
พาสเจอร์ไรส์	 ขอต่ออายุการรับรอง	 7	
รายการ	
	 10.	 บริษัท	 สามเสน	 บริวเวอรี่	
จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 ๙๙๙	 ถนนสามเสน	
แขวงถนนนครไชยศรี	 เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	
ผู้ผลิต	 น�้าดื่ม	 ขอต่ออายุการรับรอง	 1	
รายการ	
	 11.	บรษิทั	สกนิเทค	อนิเตอร์โปรดกัส์	
จ� า กัด	 สถานที่ผลิต	 603/24	 ซอย
ลาดพร้าว	87	ถนนลาดพร้าว	แขวงคลอง

เจ้าคุณสิงห์	เขตวังทองหลาง	กรุงเทพฯ	
ผู้ผลิต	เครื่องส�าอาง	ขอต่ออายุการรับรอง	
10	รายการ	และขอเพิม่การรบัรอง	1	รายการ	
และผลติให้กับผูว่้าจ้างผลติ	(OEM)		จ�านวน	
1	สถานประกอบการ	รวม	1	รายการ
 12.	 บริษัท	 พร็อสเพอร์สโตน	
จ�ากัด	สถานที่ผลิต	7	ซอยโพธิ์แก้ว	3	แยก	
16	 ถนนลาดพร้าว	 101	 แขวงคลองจั่น	
เขตบางกะปิ	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ข้าวอบ
กรอบ	ขอการรับรองใหม่	3	รายการ
	 13.	บรษัิท	วายซีเอช	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 130	 ซอยฉลองกรุง	
31	แขวงล�าปลาทิว	เขตลาดกระบัง	ขอรับ
รองคลังเก็บสินค้าฮาลาล	 ขอการรับรอง
ใหม่	1	รายการ
	 14.	บริษัท	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 (สาขาร่มเกล้า)	 สถานที่
ผลิต	 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี	 สาขาร่มเกล้า	
เลขที่	 42,	 44	 ถนนร่มเกล้า	 แขวงมีนบุรี	
เขตมีนบุรี	 กรุงเทพฯ	 ผู้จ�าหน่าย	 ไก่และ
ช้ินส่วนไก่,	เป็ดและช้ินส่วนเป็ด	และ
เนื้อวัวฮาลาล	 ขอต่ออายุการรับรอง	 3	
รายการ	
	 15.	 บริษัท	 ซานาบิล	 เฮลตี้	 ฟู้ด	
จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 	 242/2	 ชั้น	 1	 ถนน
ราษฎร์อุทิศ	 แขวงแสนแสบ	 เขตมีนบุรี	
กรุงเทพฯ	ผู้แบ่งบรรจุ	เมล็ดธัญพืช	ขอต่อ
อายุการรับรอง	 9	 รายการ	 และขอเพิ่ม
เติมการรับรอง	2	รายการ
	 16.	บริษัท	ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	(มหาชน)	(โรงมนีบุร	ี2)	สถานท่ีผลติ	
20/2	หมูท่ี	่๓	ถนนสวุนิทวงศ์	แขวงแสนแสบ	
เขตมีนบุรี	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากเนื้อไก่,	 เป็ด	 นึ่ง-อบ	 แช่แข็ง	
ขอต่ออายุการรับรอง	 24	 รายการ	 และ
ผลิตให้กับผู้ว่าจ้างผลิต	(OEM)		จ�านวน	5	
สถานประกอบการ	รวม	34	รายการ
	 17.	บรษัิท	แคพซูลโปรดกัส์	จ�ากดั	
สถานที่ผลิต	2	ซอยสุขาภิบาล	2	แยก	13	

H A L A L   



H A L A L   
ถนนอ่อนนุช	 แขวงประเวศ	 เขตประเวศ	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 แคพซูลเจลาตินชนิด
แข็ง	ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 18.	 	 เรื่องของเนื้อ	 by	 ดามีญา	
โดยนางสาวอรณี	 ศุภลักษณ์เมธา	 (ร้าน
อาหารมุสลิม)	 สถานที่จ�าหน่าย	 ร้าน	
“เรื่องของเนื้อ	 by	 ดามีญา”	 เลขที่	 139	
ถนนร่มเกล้า	 แขวงแสนแสบ	 เขตมีนบุรี	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 อาหารปรุงประกอบ
พร้อมรับประทาน	 ขอการรับรองใหม่	 1	
รายการ
	 19.	ซาร่า	ฮาล้าลฟูด้	โดยนางสาว
ศวิา	อารยีเดช	(ร้านอาหารมุสลิม)	สถานที่
จ�าหน่าย	ร้าน	“ซาร่า			ฮาล้าลฟู้ด”	ศูนย์
อาหารเมกะฟูดมอลล์	อาคารศูนย์เอเนอยี่
คอมเพล็กซ์	 ชั้น	 4	 อาคาร	 C	 ถนน
วิภาวดีรังสิต	 แขวงจตุจักร	 เขตจตุจักร	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 อาหารปรุงประกอบ
พร้อมรับประทาน	 ขอการรับรองใหม่	 1	
รายการ
	 20.	 ฌาบีบี	 โรตี-ชา	 โดยนาย
ชนิตร์นันทน์	เกตุเลขา	(ร้านอาหารมุสลิม)	
สถานที่จ�าหน่าย	 ร้าน	 “ฌาบีบี	 โรตี-ชา”	
โครงการสวนหลวงสแควร์	ล็อคที่	16	
เลขที่	 20	 ซอยจุฬาลงกรณ์	 12	 ถนน
บรรทัดทอง	 แขวงวังใหม่	 เขตปทุมวัน	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 อาหารปรุงประกอบ
พร้อมรับประทาน	 ขอการรับรองใหม่	 1	
รายการ

อนุมัติยกเลิกกำรรับรองฮำลำล
 1. ยกเลิกการรับรองฮาลาล
ผลิตภัณฑ์บางรายการ เนื่องจากไม่มี
การผลิต
	 1 ) 	 โครงการส ่ วนพระองค ์	
สวนจิตรลดา	 สถานที่ผลิต	 โครงการส่วน
พระองค์	 	สวนจิตรลดา	 	พระราชวังดุสิต	
ถนนราชวิถี	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	นม
พาสเจอร์ไรส์	จ�านวน	1	รายการ
	 2)	บรษิทั	สกนิเทค	อนิเตอร์โปรดกัส์	
จ� ากัด 	 สถาน ท่ีผ ลิต	 603/24	 ซอย
ลาดพร้าว	87	ถนนลาดพร้าว	แขวงคลอง
เจ้าคุณสิงห์	เขตวังทองหลาง	กรุงเทพฯ	
ผู้ผลิต	 เครื่องส�าอาง	 จ�านวน	 3	 รายการ	
แ ล ะ ขอยก เ ลิ ก ก า ร รั บ ร อ ง ฮ า ล า ล
ผลิตภัณฑ์ของผู้ว่าจ้างผลิต	 จ�านวน	 2	
รายการ
	 3)	บริษัท	สหภัณฑ์	เซ็นจูรี่	จ�ากัด	
สถานทีผ่ลติ	231/6	ซอยแจ้งวฒันะ	6	แยก	1	
ถนนแจ ้งวัฒนะ	แขวงตลาดบางเขน	
เขตหลักสี่ 	 กรุงเทพฯ	 ผู ้ผลิต	 อาหาร
ส�าเ ร็จรูปใ นภ า ชน ะบ ร ร จุ ป ิ ด ส นิ ท	
จ�านวน	 35	 รายการ	และขอยกเลิกการ
รับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ของผู้ว่าจ้างผลิต	
จ�านวน	4	รายการ
	 4)	 บริษัท	 แฮปปี้	 บอกซ์	 จ�ากัด	
สถานทีผ่ลติ	70	ซอยรามอนิทรา	5	แยก	3-4	
ถนนรามอินทรา	แขวงอนสุาวรย์ี	เขตบางเขน	
กรุงเทพฯ	ผู ้ผลิต	ข ้าวกล้องด�าป๊อป,	

ถั่วทองป๊อป	 แผ่นถั่วเขียวป๊อป	 และข้าว
กล้องสามสีพองอัดแผ่น	 จ�านวน	 23	
รายการ
	 5)	 บริษัท	 ซานาบิล	 เฮลตี้	 ฟู้ด	
จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 242/2	 ชั้น	 1	 ถนน
ราษฎร์อุทิศ	 แขวงแสนแสบ	 เขตมีนบุรี	
กรุงเทพฯ	 ผู ้แบ ่งบรรจุ	 เมล็ดธัญพืช	
จ�านวน	2	รายการ
	 6)	บริษัท	ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 (โรงมีนบุรี	 2)	 สถานที่
ผลิต	๒๐/๒	หมู่ที่	๓	ถนนสุวินทวงศ์	แขวง
แสนแสบ	 เขตมีนบุรี	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อไก่,	เป็ด	นึ่ง-อบ	
แช่แข็ง	จ�านวน	27	รายการ
 2. ยกเลิกการรับรองฮาลาลส
ถานประกอบการ
	 1)	 บริษัท	 ที.เจ.เอส.มาร์เก็ตติ้ง	
จ�ากัด	ที่อยู่	เลขที่	152	ซอยพัฒนาการ	30	
ถนนพัฒนาการ	 แขวงสวนหลวง	 เขต
สวนหลวง	 กรุงเทพฯ	 สถานที่ผลิต	 เลขที่	
152	 ซอยพัฒนาการ	 30	 ถนนพัฒนาการ	
แขวงสวนหลวง	 เขตสวนหลวง	 กรุงเทพฯ	
ผู้แบ่งบรรจุ	 น�้ามันปาล์ม	 หนังสือรับรอง
เลขที่	 022/2562,023/2562	 	 จ�านวน	8	
รายการ	 	 หมดอายุวันที่	 3	 พฤศจิกายน	
พ.ศ.2562	 ขอยกเลิกฮาลาลสถาน
ประกอบการเนื่องจาก	ไม่ประสงค์ที่จะขอ
ต่ออายุการรับรองฮาลาล	
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พันธกิจฮาลาล กอ.กทม.

วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 16	 มกราคม	 2563	 นายนริศ	 อามินเซ็น	 ประธานฝ่ายการ
ศึกษา	 แจ้งว่า	 ฝ่ายการศึกษา	 กอ.กทม.ร่วมกับส�านักการศึกษา	 กทม.และชมรมวิทยากร
อิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร	จัดประชุมสัมมนา	 เพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรอิสลาม
ศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	ประจ�าปี	2563	โดยอาจารย์อรุณ	บุญชม	ประธาน
กรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	 เป็นประธานพิธีเปิดประชุมสัมมนาและบรรยาย
พเิศษ	เรือ่ง	“คร.ู..ตำมแบบฉบบัท่ำนนบ”ี	ต่อมา	น.ส.วไิลลกัษณ์	คมัภริานนท์	ผูอ้�านวยการ
ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	 ส�านักงานยุทธศาสตร์การศึกษา	 ส�านักงานการศึกษา	
ได้ให้แนวคิดในการประสานความร่วมมือกับวิทยากรอิสลามศึกษา	 หลังจากนั้น	 นายสมัย	
เจริญช่าง	 กรรมการอิสลามประจ�ากรุงเพมหานคร	 เป็นวิทยากรบรรยาย	 เรื่อง	 “อิสลำม
ศึกษำกับพหสุงัคมไทย”	 และมกีารชีแ้จงแนวทางการพัฒนาการเรยีนการสอนอสิลามศึกษา
พร้อมทั้งสรุปผลการด�าเนินงานของชมรมวิทยากรอิสลามศึกษา	กรุงเทพมหานคร	ในรอบปี
ที่ผ่านมา	 	ณ	ห้องประชุมเล็ก	ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ	 เฉลิมพระเกียรติ	
เขตหนองจอก	กรุงเทพมหานคร

กอ.กทม.จัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรอิสลามศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร



	 เมื่อวันที่	 9	 –	 11	 ธันวาคม	 2562	 คณะกรรมการ
อิสลามประจ�ากรุงเทพมหานครจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การ	 (Workshop)	 การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของ
คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	 “กำรยก
ระดับกำรบรหิำรงำน กอ.กทม.แบบทมีงำน” ประจ�าปี	2563	
โดยนายอรุณ	 บุญชม	 ประธานกรรมการอิสลามประจ�า
กรุงเทพมหานคร	กล่าวเปิดการประชุม	และบรรยายพิเศษ	
เรือ่ง	 “คณุค่ำและควำมประเสรฐิของกำรท�ำงำนแบบญะมำอะห์ 
(เป็นทมี)”	ต่อมา	ผศ.ดร.อาแว	มะแส	คณบดีคณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 (นิด้า)	 เป็น
วิทยากรให้ความรู้และแนวคดิเรือ่ง	 “กำรบรหิำรองค์กรด้วย
ระบบทีมงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ”	 ให ้ผู ้ เข ้าประชุม
สัมมนาได้รับประโยชน์	เพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิ	และได้มกีาร
ประชมุเพ่ือก�าหนดนโยบายเร่งด่วนในปี	2563	ณ	โรงแรมแกรนด์	
เบลล่า	พัทยากลาง	จังหวัดชลบุรี

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน
ของคณะกรรมการอิสลามประจำากรุงเทพมหานคร

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำกรุงเทพมหำนคร ศูนย์บริหำรกิจกำรศำสนำอิสลำมแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติ
45 หมู่ 3 ถนนคลองเก้ำ แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530 โทรศัพท์ : 0-2949-4259  โทรสำร : 0-2989-7108 
ต่อ25,26 เว็บไซด์ : www.islamicbangkok.or.th  E-mail : islamicbkk.com
ที่ปรึกษำ :	อรุณ	บุญชม		จักรกฤษณ์	เพิ่มพูน		สมัย	เจริญช่าง		อาหะหมัด	ขามเทศทอง		ซีรอซันคาร	ปาทาน
ที่ปรึกษำกฎหมำย :		ประสิทธิ์	มะหะหมัด		วิทยา	บูรณศิล		รอสัก	นุชนารถ		บรรณำธิกำร :  	ผศ.ดร.วิศรุต	เลาะวิถี
บรรณำธิกำรผู้ช่วย : 	อนุสิทธิ์	สุขุมานันท์		อนุสรณ์	องอาจ			มานัดร	ป้อมขุนพรม		ไพศาล	เต็งหิรัญ		วิโรจน์		บุญมาเลิศ	
รศ.ดร.กรรณสิทธิ์		สะและน้อย		วสันต์		ทองสุข		กรณิศ	บัวจันทร์		สุกิจ	เหล็งศิริ		เกรียงไกร	วัชรปรียากร		มานิตย์	กรีมี	
สุรศักด์ิ	จ�าปี		เรวัตร	รามบุตร		อามีน	ดาแหม็ง		พิสูจน์อักษร : ประสิทธ์ิ	เจริญผล		ประสำนงำน :	มนธรรม	โพธ์ิทอง			มานพ	มะดะเรส
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ขับเคลื่อน กอ.กทม.
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

	 กอ.กทม.ร่วมกับ	 กอท.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการรับรองฮาลาลและ
ที่ปรึกษาฮาลาล	ประจ�าปี	2563	เมื่อวันที่	17-19	มกราคม	2563	ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการมาตรฐาน
ฮาลาล	 ฝ่ายกิจการฮาลาลของ	 กอ.กทม.ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย	
จดัโครงการพฒันาบคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัการรบัรองฮาลาลและทีป่รกึษาฮาลาลประจ�าปี	 2563	 ณ	 โรงแรม
แกรนด์	เบลล่า	พัทยากลาง	อ�าเภอบางละมุง	จังหวัดชลบุรี	โดยมีหัวหน้าคณะตรวจประเมิน
สถานประกอบการฮาลาล	จ�านวน	4	คน	และที่ปรึกษาฮาลาลประจ�าสถานประกอบการ	จ�านวน	
120	คน	เข้าร่วมประชุม	
		 วันที่	17	มกราคม	2563	มีการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภารหน้าที่
ในการปฏิบัติงาน
	 วันที่	 18	 มกราคม	 2563	 นายสมัย	 เจริญช่าง	 รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย	เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม	นายเสรี	ล�้าประเสริฐ	รองเลขาธิการฯ	สกอท.บรรยายเรื่อง	
นโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำระเบียบ ข้อก�ำหนดฮำลำลของคณะกรรมกำรกลำงอิสลำม
แห่งประเทศไทย ต่อมา	นายสมศักดิ์	 ซูโอ๊ะ หัวหน้างานวิชาการ	ฝ่ายกิจการฮาลาล	สกอท.	บรรยาย
เรื่อง เทคนิคกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่ปรึกษำฮำลำลในกำรตรวจสอบกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ฮำลำล
นายอาหะหมัด	 ขามเทศทอง ประธานฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการมาตรฐานฮาลาล	 กอ.กทม.	
บรรยายเรือ่ง ควำมส�ำคญัของเครือ่งหมำยฮำลำลและกำรละเมดิกำรใช้เครือ่งหมำยฮำลำล 
	 วันที่	 19	มกราคม	2563	นส.นฤมล	ฉัตรสง่า	นักวิชาการอาหารและยา	ผู้ช�านาญการพิเศษ	
ส�านักอาหาร	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	บรรยาย	เรื่อง	ตัวช่วยส�ำคัญ รู้ทัน อย.	ต่อมา
นายปราโมทย์	เจริญวงษ์	ฝ่าย	IT	สกอท.	บรรยายเรื่อง กำรใช้เทคโนโลยี IT (4.0) ในกำรตรวจสอบ
รับรองฮำลำลและระบบฐำนข้อมูล CICOT	 และสรุปการอบรมสัมมนาพร้อมตอบข้อสักถาม	 และปิด
อบรมโดยนายไพศาล	เต็งหิรัญ	ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล	กอ.กทม.

กอ.กทม.ร่วมกับ กอท.จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพฮาลาล


