
ฉบับที่ 53 เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2020

สถานทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย 
โดย H.E. Mr. Khalid Bin Nasser A. Alfaris มอบถุงอาหารเพื่อละศีลอด (อิฟฏ็อร) 

แก่ผู้แทนมัสยิดในเขตหนองจอกและใกล้เคียง จัดโดย สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

The Embassy of Saudi Arabia in Thailand, 
H.E. Mr. Khalid Bin Nasser A. Alfaris 

gave bags of fasting food (Iftar) 
to Mosque representatives in Nong Chok District 

and nearby areas, organized by 
the Sheikhul Islam Office 

and the Office of Islamic Committee of Bangkok.
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เข็มทิศบรรณาธิการ
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

	 นบัเป็นเวลาเกอืบ	3	ปี	ที	่“วารสาร
มุสลิม	กทม.	นิวส์”	ของส�านักงานคณะ
กรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	
ได้ปรบัรปูโฉมจาก	“ข่าวสาร”	มาเป็น	“วารสาร”	
ผ่านมาประมาณ	 8	 เล่ม	 แล้ว	 เนื่องจากมี
ก�าหนดออกสู ่สายตาผู ้รัการอ่านและ
ผู้แสวงหาสรรพความรู้	ทุก	2	เดือน	โดยได้
จัดส่งให้แก่มัสยิดในกรุงเทพมหานคร	
จ�านวน	 185	 มัสยิด	 โรงเรียน/ส�านักงาน
เขตในกรงุเทพมหานคร	ประมาณ	100	แห่ง					
สถานประกอบการที่ขอรับรองฮาลาลใน
กรุงเทพมหานคร	 ประมาณ	 400	 แห่ง	
โรงเรียนซานะวีย ์/หลักสูตรบูรณาการ	
ประมาณ	30	แห่ง	มหาวิทยาลัย	ประมาณ	
20	แห่ง	สมาคม/มูลนิธิในกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล	ประมาณ	50	แห่ง	คณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย	 และคณะกรรมการ
อิ ส ล า มป ร ะ จ� า จั ง ห วั ด ทั่ ว ป ร ะ เ ทศ	
ประมาณ	 600	 ราย	 โรงเรียน/องค์กร/
สถาบันในปริมณฑล	ประมาณ	 50	 แห่ง	
รวมทั้งคณะองคมนตรี		คณะรัฐมนตร	ี
กระทรวง/กรม	 และหน่วยราชการทีเ่กีย่วข้อง	
อีกประมาณ	 200	 แห่ง/ราย	 และสมาชิก
ประจ�าประมาณ	 900	 ราย	 รวมประมาณ	
4,800-5,000	เล่ม/ครั้ง	
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    สารบััญ
        เข็มทิศบรรณาธิการ
  
         ธรรมศาสน์อิสลาม
   แนวทางในการสร้างความเข้าใจ

เร่ืองของอิสลามต่อมวลมนุษยชาติ (ตอนท่ี1)

นวัตวิถี
 ภารกิจมุสลิมจากบทบัญญัติว่าด้วยซะกาต

สุขสาระ
     โรคลมแดดคืออะไร?

เส้นทางช้างเผือก
  โซเฟีย ทพญ.ศิวนาถ โปษยาอนุวัตร์

ตกผลึกการประชุม กอ.กทม
  

มัสยิดเมืองหลวง
 ประวัติมัสยิดยะมีอุ้นอิสลาม (บางมะเขือ)

 
ขับเคลื่อน กอ.กทม.

ซาอุฯมอบถุงอาหารละศีลอด(อิฟฎ็อร)
แก่พี่น้องมุสลิม กทม.

พันธกิจฮาลาล

สื่อสารสื่อธรรม
ประกาศสำานักงานคณะกรรมการอิสลามประจำากรุงเทพมหานคร 

        เรื่อง การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะฮ์) และแนวปฏิบัติ

ขับเคลื่อน กอ.กทม.
     ในหลวง-พระราชินี 

โปรดเกล้าฯ ให้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร
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เข็มทิศบรรณาธิการ

วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

	 เป้าหมายส�าคัญของการจัดท�า
วารสารดังกล่าว	 เพื่อเผยแผ่องค์ความรู้
เกี่ยวกับอิสลามและวิถีมุสลิมสู่สาธารณชน	
ในฐานะที่สังคมไทยแห่งเราเป็นสังคม
พหุวัฒนธรรม	 ย่อมถือเป็นความจ�าเป็นที่
จะต้องสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
อยู่เสมอ	 	 ถึงแม้จะมีศาสตร์สาระเหล่านั้น
ไม่มากก็ตาม	รวมทั้งการเผยแพร่กิจกรรม/
กิจการของส�านักงานคณะกรรมการอสิลาม
ประจ�ากรงุเทพมหานครในรอบ	2	เดอืน	เพื่อให้
สังคมได้เกาะติดการท�างานของ	 กอ.กทม.	
อย่างต่อเนื่อง	เป็นส�าคัญ
	 ในช่วงต้นปี	 2563	 เป็นต้นมา
จนถึงเดือนพฤษภาคม	 ประเทศไทยเรา
ประสบภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา	2019	สายพนัธ์ใหม่	หรอื	COVID-19	
ค่อนข้างรุนแรงมาก	 ท�าให้ต ้องมีการ	
LOCK	 DOWN	 ตามประกาศภาวะฉุกเฉิน
ท่ัวประเทศ	 และผลพวงจากความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน	 ท�าให้การท�างานของ
แพทย์	 พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ทุกระดับ	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพย่ิง	
จนได้รับค�าชื่นชมยินดี	 ทั้งจาก	 พ่ีน้อง
ประชาชนชาวไทยทุกกลุ่ม	 และผู้น�าบาง
ประเทศ	 ตลอดจนชาวต่างประเทศอย่าง
มากมาย	 ซึ่งส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของ

ประเทศไทยและประชาชนชาวไทย
เป็นที่สุด		
	 ประเด็นท่ีจะขอน�ามากล่าวถึง	
ณ	ที่นี้คือ	ในภาวะแห่งการแพร่ระบาดของ
ไวรสัโควดิ-19	 ระหว่างเดอืนเมษายน-พฤษภาคม	
2563	 นี้	 อยู่ในช่วงที่มุสลิมทั่วโลกและใน
ประเทศไทย	ประมาณเกอืบ	2,000	ล้านคน	
ก�าลังบ�าเพ็ญศีลด้วยการถือศีลอดเดือน
รอมฎอน	(อ่านว่า	เราะ-มะ-ฎอน)	พอดี	ซึ่ง
เป็นเดอืนที	่9	ตามปฏิทนิ				ฮจิญเราะฮ์ศกัราชที	่
1441	หรือปฏิทินอิสลาม	กล่าวคือ	มุสลิม
ต้องเริ่มอดอาหาร/เครื่องดื่ม	 ห้ามการมี
เพศสัมพันธ์	 การพูด	 การมอง	 การรับฟัง	
การสัมผสั	การกระท�าทีไ่ร้สาระ	หรอืผดิศลีธรรม	

ผศ.ดร.วิศรุต  เลาะวิถี ตัง้แต่เวลารุง่สางจนถึงเวลาเมือ่ดวงอาทติย์
ลบัขอบฟ้า	โดยใช้เวลาประมาณ	14-15	ช่ัวโมง	
แต่มีค�าสอนให้มุสลิมถือปฏิบัติขณะที่
ถือศีลอดคอื	 การปรบัชีวติและจติวญิญาณ
ของตนสู่การสร้างสมคุณงามความดีด้วย
การอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน	 การมีจิตสัมผัส
กับพระเจ้า	(ซิกรุลลอฮ์)	การเสียสละ	การ
แบ่งปัน	การท�าทาน	ฯลฯ	โดยมีเป้าหมาย
เพื่อการเพิ่มพูนจิตภักดี	 (ตักวา)	 ของตน
ต่อพระเจ้า	เป็นส�าคัญ
	 อย่างไรก็ตาม	 วันสิ้นสุดของ
เดอืนแห่งการถือศลีอด	“รอมฎอน	1441”	
ประมาณวันที่	 23	 หรือ	 24	 พฤษภาคม	
2563	เรยีกว่า	“วนัอดีิล้ฟิตร์”	มใิช่	“วนัตรุษ”	
ในอิสลาม	 เพราะค�าว่า	 “ตรุษ”	 หมายถึง	
เทศกาลในโอกาสสิน้ปี	เช่น	ตรษุสงกรานต์	
ตรุษจีน	เป็นต้น	หรืออาจจะเรียกสั้น	ๆ	ว่า	
“วันอีด”	ก็ได้	 ส่วนค�าว่า	 “วันฮารีรายอ”	
นั้นเป็นค�าภาษายาวีที่มักใช้เรียกกันใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้	หรือทั่วไปจะเรียก
ว่า	“วันออกบวช”	นั่นเอง
	 ในโอกาสนี้	 ขออวยพรให้พ่ีน้อง
มุสลิมและผู้อ่านทุกท่าน	 ประสบความสุข	
ความเจริญ	 และความดีงามแห่งชี วิต
ส�าหรบัวนัแห่งการรอคอย	“อดีิล้ฟิตร์	1441”	
และขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยท้ังผอง	
และพี่น้องชาวโลกทั้งมวล	 สามารถผ่าน
พ้นวิกฤตแห่งเชื้อไวรัส	COVID-19	เพื่อรอ
ต้อนรับ	 “ความปกติสุข”กลับคืนสู่สังคม
ไทยและสังคมโลกโดยเร็ววัน-อินชา
อัลลอฮ์

 “ในโอกาสนี้ ขออวยพรให้พี่น้องมุสลิมและ
ผู้อ่านทุกท่าน ประสบความสุข ความเจริญ 

และความดีงามแห่งชีวิตสำาหรับวันแห่งการรอคอย 
“อีดิ้ลฟิตร์ 1441” และขอให้พี่น้องประชาชน
ชาวไทยทั้งผอง และพี่น้องชาวโลกทั้งมวล 

สามารถผ่านพ้นวิกฤตแห่งเชื้อไวรัส COVID-19 
เพื่อรอต้อนรับ “ความปกติสุข”กลับคืนสู่สังคม
ไทยและสังคมโลกโดยเร็ววัน-อินชาอัลลอฮ์”



สถานที่ต่างๆทั่วไปหมด	 เพื่อให้คนที่คิดไม่
ดีหรือจะก่อความผิดได้ส�านึกว่ามีกล้อง
คอยจบัอยู	่ถ้าคณุไปท�าความผดิ	คณุหนไีม่พ้น	
คนที่คิดไม่ดีก็จะไม่กล้าท�าความผิด	 แต่
ส�าหรับอิสลามนั้นเป็นยิ่งกว่ากล้อง	 เพราะ
กล้องบางมุมก็เข้าไปไม่ถึง	 ในที่มืดมากๆก็
จับภาพไม่ได้ชัดเจน	 แต่ส�าหรับอัลลอฮ์	
(ซ.บ.)	พระองค์ทรงเห็น		ไม่ว่าเราจะอยู่ใน
ที่มืดหรือที่แจ้ง	กลางวันหรือกลางคืน	ไม่มี
อะไรเป็นที่ปกปิดส�าหรับพระองค์เลย	ท่าน
ศาสดามูฮ�าหมัด	(ศ็อลฯ)	ได้มาสอนหลัก
การนี้ให้กับเหล่าศอฮาบะฮ์(อัครสาวก)
ของท่าน	และศอฮาบะฮ์ของท่านได้สอน
ตกทอดกันเรื่อยไปและมันเป็นผลส�าเร็จ	
มันสะท้อนภาพออกมาทุกยุคทุกสมัย	 ใน
ยุคของท่านคอลีฟะฮ์	 อุมัร	 บินค๊อฏฏ็อบ	
(ร.ด.)	คอลีฟะฮ์ท่านที่สอง	หลงัจากทีท่่าน
คอลฟีะฮ์	อะบูบักร	อซัซิกดกี	(ร.ด.)	คอลฟีะฮ์
ท่านแรกได้เสียชีวิตไป	ท่านอุมัรก็ได้ด�ารง
ต�าแหน่งคอลีฟะฮ์คนท่ีสอง	 ผลงานของ
ท่านมีมากมาย	ส่วนหนึ่งนั้นก็คือ	ท่านจะ
จัดเวรยามออกตรวจตราชาวเมืองใน
นครมะดีนะฮ ์ 	 เพื่ อดู แลทุกข ์สุ ขของ
ประชาชนที่เรียกว่า	 ชุรเตาะฮ์	 ต่อมาค�าว่า	
ชุรเตาะฮ์	เป็นค�าท่ีมาใช้เรียกต�ารวจ		

	 ท่านอหิม่ามฆอซาล	ีร่อฮม่ิาฮุล้เลาะฮ์	
ได้กล่าวว่า	 พระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านนั้นมี
อยู่	 6,236	 อายะฮ์	 และ	 420	 อายะฮ์นั้น	
เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบักฎเกณฑ์ทางหลกัชารีอะฮ์	
เหลอืจากนัน้	 เป็นเรือ่งของคุณธรรม	 จริยธรรม
ที่ต้องการจะชี้น�ามนุษย์ให้ไปสู ่ความดี”		
เพราะเป้าหมายของอิสลามอยู่ที่การช้ีน�า
มนุษย์ให้ไปสู่ความดี	 ให้ระวังตัวเองว่าถูก
ติดตามดูแลจากพระผู ้เป็นเจ้าที่เรียกว่า
หลักมู่รอก่อบะฮ์	 เป็นเป้าหมายหลักที่มี
ความส�าคัญมาก	 ซึ่งเรียกหลักนี้ว่า	 หลักเอี๊
ยะห์ซาน	คือ	หลักคุณธรรม	จริยธรรม	เมื่อ
คนอาหรับไร้ซึ่งคุณธรรม	 จริยธรรม	 ไร้
ระเบียบแบบแผนในการด�า เนิน ชีวิต	
อิสลามจึงมาเรียกร้องเรื่องนี้	 และไม่ได้
เจาะจงเฉพาะคนอาหรับเท่านั้น	 เพราะ
การท่ีอัลลอฮ์	 ตะอาลาได้แต่งต้ังท่านนบ	ี
(ศ็อลฯ)ให้เป็นศาสนทูต	 ก็เพื่อให้ท�าหน้าที่
ประกาศเผยแพร่หลักการอิสลามแก่มวล
มนุษยชาติทั้งหมด	ส�าหรับหลักการน้ีเรา
ทุกคนต้องมีส�านึกว่า	 เรานั้นถูกติดตาม
ดูแลจากพระผู้เป็นเจ้าอยู่ตลอดเวลา	 และ
หลักการดังกล่าวนี้	 โลกปัจจุบันได้น�ามาใช้
เหมือนกัน	 เพื่อให้รู้ว่า	 ถูกติดตาม	ถูกดูอยู่	
แต่เป็นการใช้กล้อง	 cctv	 ซึ่งติดตั้งอยู่ตาม

	 ท่านอุมัรเองได้ออกเดินตรวจกับ
คนสนิทของท่านชื่อ	 อัสลัม	 ในคืนวันหนึ่ง	
ท่านได้เดินไปสุดที่บ้านหลังหนึ่ง	ในบ้าน
หลังนั้นมีลูกสาวกับแม่ซึ่งมีอาชีพขายนม	
แม่บอกกับลูกสาวว่า	ให้เติมน�้าลงไปในนม
เพื่อเพิ่มปริมาณของน�้านม	 และเพื่อจะได้
ก�าไรเพิ่มมากข้ึน	 ลูกสาวบอกว่า	 จะท�า
อย่างนัน้ไม่ได้	คอลีฟะฮ์อุมัรได้ส่งเจ้าหน้าที่
มาประกาศตามตลาดและท้องถนนว่า	
ห้ามพ่อค้าขายนมเติมน�้าลงไปในนม	แม่ได้
บอกกับลูกสาวว่า	 คอลีฟะฮ์อุมัรคงจะไม่
มาเห็นเราหรอก	เราอยู่ในบ้าน	ขณะนี้เป็น
เวลามืดค�่าแล้ว	 ลูกสาวบอกกับแม่ว่า	 ถึง
แม้ว่าอุมัรจะไม่เห็น	 แต่พระเจ้าของอุมัร	
คืออัลลอฮ์	(ซ.บ.)	ทรงเห็นในสิ่งที่เราก�าลัง
จะท�านี	้ ซ่ึงเป็นสิง่ท่ีไม่ถูกต้อง	 เป็นความผดิ	
เป็นการฉ้อฉลต่อลูกค้าที่จะมาซื้อนมเรา	
เสียงที่ได้มีการพูดคุยกันนั้น	 คอลีฟะฮ์อมุรั
ได้ยนิท้ังหมด	ท่านได้บอกกบัเจ้าหน้าที่ที่ไป
ด้วยว่า	ให้ท�าเครื่องหมายที่ประตูบ้านหลัง
นี้	พรุ่งนี้เช้าเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง	เมื่อ
ถึงรุ ่งเช้าท่านคอลีฟะฮ์อุมัรได้ไปที่บ้าน
หลังนั้น	ได้พบกับเจ้าของบ้านซึ่งเป็นสตรี
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 อรุณ บุญชม
แนวทางในการสร้างความเข้าใจเรื่องของ
อิสลามต่อมวลมนุษยชาติ (ตอนที่ 1)  



ได้ว่า	 เข้ารับต�าแหน่งโดยไม่ต้องยื่นบัญชี
ทรพัย์สนิเลยเพราะท้ังสองไม่มทีรพัย์สนิอะไร	
มีแต่เงินเดือนในฐานะต�าแหน่งคอลีฟะฮ์ที่
ได้รับจากบัยตุลมาลเท่านั้น	 ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า	 เป็นการเข้าไปสู ่ต�าแหน่งอย่าง
โปร่งใส	 เมื่อกล่าวถึงเร่ืองนี้	 เราจะพบ
สัจธรรมอีกข้อหนึ่ง ท่ีท ่านร ่อซูลุลลอฮ์	
(ศ็อลฯ)	 ได้กล่าวไว้มีความว่า	“แท้จริง
แล้วกรรมพันธุ์หรือยีนตัวดีนี้ มันสืบทอด
ไปถึงกันได้”	 จากหญิงอุมมุอิมาเราะฮ์ที่
เป็นคนขายนมและมคีวามซือ่สตัย์	 มคีณุธรรม	
ย�าเกรงต่ออัลลอฮ์	 (ซ.บ.)	 ก็ตกทอดไปยัง
รุ่นหลาน	 คืออุมัรบินอับดุลอาซีซ	 ท่าน
ด�ารงต�าแหน่งได้ไม่นาน	 แต่ได้ท�าให้เกิด
ความเจริญขึ้นอย่างมากมาย	 ท่านท�างาน
ด้วยความซื่อสัตย์	 ความโปร่งใส	 ในขณะ
ท�างานข้างหน้าท่านมีตะเกียง	 2	 ดวง	 ใคร
มาหาท่าน	 ท่านจะถามว่า	 จะมาธุระส่วน
ตัวหรือว่า	 จะมาเรื่องราชการ	 ถ้ามาธุระ
ส่วนตัว	 ก็จะจุดตะเกียงดวงหนึ่ง	 	 ถ้ามา
เรื่องราชการ	 ก็จะจุดตะเกียงอีกดวงหนึ่ง	
ผู้คนก็สงสัยว่า	 ท�าไมท่านต้องมีตะเกียง
สองดวง	 ท่านได้บอกว่า	 ขณะที่ฉันคุยกับ
ท่านเรื่องส่วนตัว	ฉันใช้เงินเดือนของฉันซื้อ

หม้ายและมลีกูสาว	1	คน	ท่านคอลฟีะฮ์อุมัร
ได้ท�าการสู่ขอหญิงสาวคนนั้นให้กับบุตร
ชายของท่านชื่อ	 ฮาซิม	 หญิงสาวคนนัน้ชือ่	
อุมมุอิมาเราะฮ ์ 	บินติซุฟยาน	ทั้ งสอง
แต่งงานกันมีบุตรสาวชื่อ	 ไลลา	 เมื่อไลลา
โตเป็นสาวแล้วได้แต่งงานกับอับดุลอาซีซ	
บิน	 มัรวาน	 และได้ให้ก�าเนิดบุตรชายคน
หนึ่งช่ืออุมัรบินอับดุลอาซีซ	 ที่กล่าวมานี้
คือเรื่องราวของหลักคุณธรรม	 กลัวบาป
และรู้ว่า	 อัลลอฮ์ทรงเฝ้าติดตาม	 ผลพวงที่
เกดิขึ้นของหญิงที่ชื่อว่า	 อุมมุอิมาเราะฮ์ซึ่ง
เป็นหญิงที่มีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์	และ
ต่อมาท่านอมุรับนิอบัดลุอาซซี	 บนิมรัวาน	 ได้
รับสถาปนาให้เป็นคอลีฟะฮ์ของราชวงศ์
อุมัยยะฮ์	
	 ตลอดระยะ เวลาที่ ร าชวงศ ์
อุมัยยะห์ปกครองรัฐอิสลามอยู ่นั้น	 ได้
ฉ้อฉลเอาทรัพย์ของบัยตุลมาล	 คือ	 ทรัพย์
ส ่วนกลางเอาไปเป็นทรัพย์ของตระกูล
ตนเอง	ท่านอุมัร	บินอับดุลอาซีซเมื่อได้รับ
ต�าแหน่งคอลีฟะฮ์	 ก็รู้สึกว่าทรัพย์ที่ตนเอง
มีอยู่นั้น	 เป็นทรัพย์ที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง
ทั้งหมด	 จึงได้ประกาศขอคืนทรัพย์ของ
ตนเองทั้งหมดที่เขามีให้แก่บัยตุลมาล	และ
ไปเสนอกับภรรยาว่า	 ให้เธอคืนทรัพย์
ทั้งหมดเช่นกัน	ถ้าหากเธอไม่ยอมคืน	ฉันก็
จะหย่าเธอ	ภรรยาก็ได้คืนทรัพย์ทั้งหมดให้
กับบัยตุลมาล	 ท่านคอลีฟะฮ์อุมัรได้รับ
ต�าแหน่งโดยไม่มีทรัพย์สินอะไรเลย	 เรียก

น�้ามันใส่ตะเกียงดวงนี้	 ส่วนอีกดวงหนึ่งใช้
ในเรื่องราชการ	 ฉันเอาเงินจากบัยตุลมาล	
มาซื้อน�้ามันใส่ตะเกียงอีกดวงหนึ่ง	 นั้นคือ
การท�างานอย่างโปร่งใส	 แยกแยะ	 อะไร
เป็นทรพัย์ของกลาง	อะไรเป็นทรพัย์ส่วนตวั	
ไม่น�ามาปะปนกัน	 ประชาชนเมื่อรู้อย่างนี้	
จากที่ไม่เคยเอาทรัพย์ซะกาตมามอบให้	
เพราะรู้ว่าตระกูลอุมัยยะฮ์เอาไปเป็นของ
ส่วนตัว	 ก็น�าเอาทรัพย์ซะกาตมามอบ
คืนให้	 เพราะรู้ว่าผู้น�ามีความยุติธรรม	 มี
ความซื่อสัตย์	 เพราะฉะนั้นการปกครอง
ของท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซจึงมีความ
เจริญ	 มีความก้าวหน้า	 ผู้คนมีความสุขกับ
สิง่ทีไ่ด้เกิดขึน้	แม้กระทัง่สตัว์ทัง้หลาย	ท่านอมุัร
ก็ยังเผื่อแผ่ไปถึง	 เมื่อประชาชนมีความสุข
ดีแล้ว	 ท่านได้ซื้อข้าวโพด	 ข้าวฟ่าง	 ที่เป็น
อาหารของสัตว์ไปโปรยลงตามภูเขาต่างๆ	
เพือ่ให้สตัว์ทัง้หลายได้กนิกนัอย่างมีความสขุ	
นั่นคือหลักคุณธรรมที่อิสลามต้องการที่จะ
น�ามา	เพื่อมาสอนผู้คนในยุคก่อนอิสลามที่
ไร้คุณธรรมจริยธรรม	 และไร้อารยธรรม	
ให้ได้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีที่ถูกต้อง
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	 ซะกาต	คือ	ทานกุศลที่ก�าหนดไว้
ส�าหรับผู้ที่มีทรัพย์สินถึงจ�านวนที่ศาสนา
ก�าหนด	 และถือครองทรัพย์สินนั้นครบ
ตามระยะเวลาหนึ่งปี
	 ซะกาตเป็นหนึ่งในห้าศาสนกิจ
หลักของอิสลาม	หรือรู่ก่นอิสลาม	ที่มุสลิม
ทุกคนพึงจะต้องกระท�า	 และเป็นรู ่ก ่น
อิสลามที่มีความพิเศษเน่ืองจากพิจารณา
มิติทางเศรษฐกิจและทรัพย์สินเป็นส�าคัญ
	 ซะกาตเป็นแก่นของศาสตร์เรื่อง
เศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลาม	 ใน
บทความน้ีจะขออนุญาตยกตัวอย ่าง	
บทเรียนภารกิจของมุสลิมที่สามารถเรียน
รู ้ได ้จากบทบัญญัติศาสนาอิสลามเรื่อง
ซะกาต	 อย่างน้อยเพื่อสะท้อนมุมมองที่
รอบด้านมากยิ่งขึ้นตามค�าสอนของอิสลาม
 ประการแรก คือ เศรษฐกิจเป็น
มิติหนึ่งของศาสนา 
	 อิสลามไม่ได ้แยกเรื่องศาสนา
เป็นแต่เพียงพิธีกรรมส�าหรับผู้ทรงศีลที่มุ่ง
หวังผลตอบแทนในโลกหน้าและละทิ้งแล้ว
ซึ่งโลกน้ี	 หากแต่อิสลามครอบคลุมทุกวิถี
การด�าเนินชีวิตส�าหรับมุสลิมทุกคน	ทุก
กิจกรรมกิจการของมุสลิมจะสามารถ
กระท�าได้ตราบท่ีไม่ขัดแย้งกับบทบัญญัติ
ของศาสนา

ภารกิจมุสลิมจากบทบัญญัติ
ว่าด้วยซะกาต
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เร่ืองเศรษฐกจิ	เรือ่งของทรพัย์สนิ	ท่ีหลายๆ	
คนมองว่าเป็นเร่ืองทางโลกวสิยั	ไม่เก่ียวข้อง
กับศาสนา	 แต่อิสลามได้บัญญัติศาสนกิจที่
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินไว้เป็นเสาหลักท่ีสาม
ของศาสนา	 สะท้อนความเป็นจริงว่าเรื่อง
ของเศรษฐกิจเป็นสิ่งจ�าเป็นที่แยกไม่ได้
จากการด�าเนินชีวิตของมุสลิม	
 ประการที่สอง คือ มุสลิมต้องให้
ความส�าคัญกับเรื่องเศรษฐกิจ 
	 รู ่ก ่นอิสลาม	 เป็นเป้าหมายใน
ชีวิตที่มุสลิมพึงต้องแสวงหาเพื่อจะกระท�า
ให้ได้ครบถ้วน	 เพือ่การเป็นมุสลมิท่ีสมบูรณ์	
ดังอายะฮ์อัลกุรอานที่บัญญัติไว้ความว่า
 “โอ้ผู้ศรทัธาทัง้หลาย! จงย�าเกรง
อัลลอฮ์อย่างแท้จริงเถิด และพวกเจ้าจง
อย่าตายเป็นอันขาด นอกจากในฐานะ
มุสลิม(ที่สมบูรณ์)”	(3:102)
	 ส�าหรับมุสลิม	 รู่ก่นอิสลาม	 ไม่ใช่
เป็นเพียงหน้าที่หากแต่เป็นเป้าประสงค์ใน
ชีวิต	
	 ในกรณีที่ปัจจัยอื่นๆ	 มีค่าเท่ากัน	
ผู ้ที่บรรลุถึงภารกิจตามรู ่ก ่นอิสลามได้
มากกว่า	ย่อมอยู่ในฐานะมุสลิมที่สมบูรณ์
มากกว่า
	 รู่ก่นอิสลาม	 จึงไม่ใช่เป็นเพียงสิ่ง
ที่ จ� า เป ็ นต ้ อ งท� า เพราะสถานภาพ/

สถานการณ์ขณะนั้น	หากแต่เป็นเป้าหมาย
ท่ีมุสลิมจะพยายามพัฒนาตนเองไปสู ่
สถานะที่จะกระท�าได้	
	 เช่นนั้น	 เรื่องซะกาต	 จึงไม่ใช่แค่
เรื่ องเฉพาะของคนที่มีท รัพย ์สินครบ
จ�านวนแล้วต้องจ่าย	 หากแต่เป็นภารกิจ
ของมุสลิมทุกคนท่ีจะต้องพยายามในเร่ือง
ของเศรษฐกิจเพื่อไปให้ถึงโอกาสในการ
ประกอบศาสนกิจนี้
  ประการที่สาม คือ การบริหาร
การเงินมีความจ�าเป็นส�าหรับมุสลิม
	 ซะกาตเป ็นศาสนกิจว ่ าด ้วย
ทรัพย์สิน	 และเป็นหัวใจของแนวคิดการ
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อัลลอฮ์ในทุกๆ	 โอกาสและทรัพย์สินที่
พระองค์ได้ทรงประทานให้	 ยิ่งมีทรัย์สิน
มากก็ยิง่ต้องรบัผดิชอบมาก	ความจรงิ	เรือ่งนี้
เป ็นอีกตัวอย ่างของความสมดุลของ
อิสลาม	
	 สืบเนื่องจากในข้อก่อนหน้านี้เรา
พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจ	 การแสวงหา
ปัจจัยยังชีพ	 และการบริหารทรัพย์สิน	 ว่า
เป็นสิ่งที่มุสลิมจะต้องให้ความส�าคัญ	
	 แต่อีกมุมหนึ่งอิสลามก็สอนเราว่า
ทรัพย์สินเหล่านั้น	มุสลิมเป็นเพียงผู้ดูแล
ความโปรดปรานของพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ใน
มือของเขา	 ไม่ใช่เจ้าของ	 และที่ส�าคัญ	
อย ่ าตก เป ็นทาสของท รัพย ์ สินห รือ
วัตถุนิยม
	 การใช้จ่ายทรัพย์สินที่มุสลิมมีจึง
พึงกระท�าในขอบเขตท่ีไม่ขัดกับหลักการ
ของศาสนา	 และพึงระลึกเสมอว่าส่วน
หนึ่ งในทรัพย์ที่ เรามีนั้นเป็นสิทธิของผู ้
ยากไร้ขัดสน	 เรามีความรับผิดชอบซึ่งจะ
ต้องเจือจานความเมตตาของอัลลฮ์ไปสู่
พวกเขา	ทั้งในรูปซะกาต	หรือการให้ในรูป
แบบอื่น
 เหล่านี้คือบางส่วนจากส่ิงที่เรา
สามารถถอดบทเรียนจากบทบัญญัติ
เรื่องซะกาต ยังมีอีกหลากหลายประเด็น
ที่ไม่อาจจะหยิบยกมาน�าเสนอได้ครบ
ถ้วนในที่นี้ได้ 
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พระเจ้าผู้ทรงสร้าง	–	จิตวิญญาณ	ร่างกาย	
และทรยัพ์สิน	เป็นเรือ่งท่ีต้องบรหิารควบคูก่นั
หากเปรียบละหมาดคือความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและบุคคลในการดูแล	 ซะกาตก็
คือความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ขัดสน
ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องส่วนรวมล้วนเป็น
สิ่งที่มุสลิมต้องรับผิดชอบ	
	 ผู้ที่ประสบความส�าเร็จท่ีแท้จริง	
คือ	 ผู้ประสบความส�าเร็จในการดูแลรับผิด
ชอบหน้าที่ในทุกๆ	 ด้าน	 หาใช่การสุดโต่ง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
 ประการที่ห้า คือ มุสลิมมีหน้าที่
รบัผิดชอบต่อทรัพย์ทีพ่ระเจ้าประทานให้
	 ในขณะท่ีเศรษฐศาสตร์ท่ัวไปพูด	
“ถึงเรื่องการจัดการทรัพยากรที่มีอยู ่
อย่างจ�ากัดเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของมนุษย์ที่มีไม่จ�ากัด”
	 เ ศ รษฐศาสตร ์ อิ ส ล ามมอบ
บทบาทมติหินึง่ส�าหรบัมสุลมิด้วยอามานะฮ์	
(ความไว้วางใจ)	จากพระเจ้า	คือการเป็น
คอลีฟะฮ์	 (ผู้แทน)	 ของพระองค์บนหน้า
แผ่นดิน	 ภารกิจหนึ่งของการเป็นตัวแทนนี้
ก็คือการดูแลและจัดสรรทรัพยากรหรือ
ความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีอยู่ล้นเหลือไป
สู่เพื่อนมนุษย์ผู้ที่ขัดสนหรือด้อยโอกาสใน
การเข้าถึงความเมตตาของพระองค์ได้
	 มุสลิมจึงมีความรับผิดชอบต่อ

เงินอิสลาม	เริ่มต้นจาก	ความส�าคัญในการ
แสวงหาป ัจจัยยังชีพ	เพื่อให ้ได ้มาซึ่ ง
ทรัพย์สิน	 ตราบที่ไม่ขัดกับหลักการของ
อิสลาม	ครอบคลุมถึงความส�าคัญเรื่องการ
จัดบัญชี	 การวิเคราะห์	 จ�าแนก	 และการ
เข้าใจประเภทของทรัพย์สินแต่ละชนิด	
เหน็ได้จากการค�านวณอตัราการจ่ายซะกาตมี
ความแตกต ่ า งกันตามประ เภทของ
ทรัพย์สิน
	 ซะกาตยังสะท้อนถึงความส�าคัญ
ของการออมและการลงทุน	 ซึ่งมุสลิม
จ�าเป็นต้องมี	 เนื่องจากซะกาตนั้นไม่ใช่
เพียงแค่การมีทรัพย์สิน	 แต่รวมถึงการ
ครอบครองรักษาหรือออมทรัพย์สินนั้นให้
อยู่ครบรอบปีอีกด้วย	
	 นอกจากนี้	 ซะกาตยังให้มุมมอง
ความส�าคัญของการบริหารความเส่ียง	
กล่าวคือการเตรียมความพร้อมทางการ
เงินเพื่อรองรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต	การเก็บออมทรัพย์สินในจ�านวน
หนึ่งเพื่อการจ่ายซะกาต	 ท�าให้มีภูมิคุ้มกัน
ส�ารองไว้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน	 เพื่อ
บรรเทาปัญหาและไม่ท�าให้ต้องเป็นหนี้สิน
หรอืเข้าสูว่งัวนของดอกเบ้ีย	โดยหากภยัพบิตัิ
ไม่ได้เกิดขึ้นจริงในปีนั้น	 มุสลิมก็จะได้จ่าย
ซะกาตเพื่อเป็นการสรรเสริญพระผู ้เป็น
เจ้าและสร้างความบริสุทธิให้แก่ทรัพย์สิน
ของเขา
 ประการที่สี่ คือ มุสลิมต้องมี
ความสมดุลในการใช้ชีวิต
	 อิสลามตั้ งอยู ่บนพ้ืนฐานของ
ความสมดุล	สายกลาง	 ไม่สุดโต่งไปด้านใด
ด้านหนึ่ ง 	 มีบทบัญญั ติและหลักฐาน
มากมายที่สนับสนุนเรื่องนี้	 เรื่องซะกาตก็
เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สะท้อนความสมดุลและ
ทางสายกลาง
	 อลักุรอานบญัญติัถ้อยค�า	“ซะกาต”	
ไว้ทั้งสิ้น	33	ครั้ง	โดยมีถึง	28	ครั้งที่ระบุไว้
ด้วยกันกับถ้อยค�าว่า	 “ละหมาด”	 จน
เปรียบได้ว่าบทบัญญัติทั้งสองนี้ไม่สามารถ
แยกออกจากกันได้
	 หากเปรียบละหมาดเป็นภารกิจ
ทางร่างกายและจิตใจของบ่าว	 ซะกาตก็
คือภารกิจทางทรัพย์สินของบ่าว	 เพื่อ
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นายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี

รุนแรงอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้
 โรคลมแดดแบ ่งออกเป ็น 
2 ประเภทคือ
 1) โรคลมแดดที่ไม่ได้เกิดจาก
การใช้ก�าลังกายหนัก	(classical	heat-
stroke	 or	 non-exertional	 heat-
stroke:	 NEHS)	 โรคลมแดดประเภทนี้
เกิดจากความร้อนในสิ่งแวดล้อมที่มาก
เกินไป	 มักพบได้บ่อยในผู้สูงอายุที่มีโรค
เรื้อรังซึ่งท�าให้ไม่สามารถทนต่อสภาพ
อากาศร้อนและการขาดน�า้ได้	โรคลมแดด
ประเภทนี้ยังสามารถเกิดขึ้นกับคน

	 สวัสดีครับสาระน่ารู ้เกี่ยวกับ
การแพทย์ในวารสารมุสลิมกทม.	NEWS	
ฉบับน้ีคงต้องต่อเนื่องจากครั้งก ่อน	
สักเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องการระบาด
ของโรคทางเดินหายใจอักเสบจากเชื้อ
โคโรน่าไวรสัสายพนัธุ์ใหม่	หรอื	COVID	-19			
ซึ่งก�าลังระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้	 โดย
เฉพาะในยุโรปและอเมริกา	 ส�าหรับ
ประเทศไทยพบการติดเชื้อน้อยลง	และ
ได ้มีการผ ่อนปรนให้มีการเป ิดร ้าน
อาหาร	 และท�ากิจกรรมต่างๆร่วมกัน
มากขึ้น	รวมทั้งได้พิจารณาการละหมาด
วันศุกร ์ของแต่ละมัสยิดด้วย	ซึ่งขอ
เรียนว่าเราคงต้องอดทน	 และอยู ่ใน
ระเบียบวินัยที่เคร่งครัดต่อไปนะครับ	
จะหย่อนยานไม่ได้เพราะตราบใดที่เรา
ยังไม่มีวัคซีนที่จะป้องกัน	 หรือยาท่ีจะ
ใช้รักษาโดยตรงแล้วก็เป็นเร่ืองยากท่ีจะ
ป้องกันการติดเช้ือ	 COVID	 –19	 นี้ได้
เพราะเชื้อยังวนเวียนอยู่กับชีวิตเราอยู	่
การป้องกันที่ดีท่ีเราควรท�าคือ	“การ์ด
อย่าตก”	 ต้องท�า	 Social	 Distancing	
สวมหน้ากากอนามัย	กินร้อน	ช้อนส่วน
ตัว	 และล้างมือบ่อย	 ๆ	 นะครับ	 เราจะ
ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน	

	 					ในช่วงนี้เป็นช่วงที่มุสลิมทั่ว
โลกถอืศลีอดอยู	่โดยเฉพาะในประเทศไทย
ซึง่ขณะนีอ้ากาศร้อนมาก	 บางวนัมากกว่า	
40	องศาเซลเซียส	ซึ่งนับว่าร้อนมาก	ถ้า
ออกไปนอกบ้านนานๆ	 โดยไม่มีร ่ม
ป้องกันแดดโอกาสท่ีจะเป็น	“ลมแดด”	
หรือ	Heatstroke	ได้ง ่ายโดยเฉพาะ
ผู้ถือศีลอด	 ต้องอดน�้าอดอาหารแล้วยังมี
โอกาสเสีย่งมากเป็นพเิศษอะไรคอื	“ลมแดด”
หรือ	Heatstroke	กัน?	ผมมีเกร็ดความรู้
เล็กๆน้อยๆมาบอกกันครับ		
โรคลมแดดคืออะไร
	 โดยปกติร่างกายของมนุษย์จะมี
การรักษาความสมดุลของอุณหภูมิ
ระหว่างความร้อนจากร่างกายและสภาพ
แวดล้อม	โดยอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงอยู่
ระหว่าง	 36	 ถึง	 37.5	 องศาเซลเซียส
ตลอดทั้งวัน	 ทั้งนี้การระบายเหงื่อถือเป็น
กลไกส�าคัญในการลดความร้อนที่มาก
เกินไป
	 โรคลมแดดเกิดจากความล้ม
เหลวในการรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้
คงที่	 (thermoregulation)	 ส่งผลให้
อุณหภูมิของร ่างกายสูง ข้ึนกว ่าปกต	ิ
ท�าให้เกิดอาการต่างๆ	 ซ่ึงหากอาการ
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ในทุกๆ	 วัย	 โดยเกิดจากยารักษาโรคบาง
ชนิด	หรือ	การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	
ซ่ึงส่งผลต่อความสามารถในการควบคุม
อุณหภูมิของร่างกาย
 2) โรคลมแดดที่เกิดจากการใช้
ก�าลังกายหนัก	(exertional	heatstroke:	
EHS)	 เช่น	 การออกก�าลังกายที่หักโหม
เกินไป	มักเกิดขึ้นกับคนอายุน้อย	นักกีฬา	
และทหารเกณฑ์ที่ฝึกหนักในอากาศร้อน
จัดและสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง
อาการของโรคลมแดด
	 โรคลมแดดไม่ได้เกิดขึ้นทันทีที่
สัมผัสกับอากาศร้อน	 แต่เกิดขึ้นจากการ
อยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนจัดเป็นเวลานาน
หรือใช้ก�าลังกายในอุณหภูมิที่ร้อนสูง	 ซึ่ง
เมื่ออุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น	อาจเริ่มมี
อาการวิงเวียนศีรษะ	ปวดศีรษะ	อ่อนแรง
และคลื่นไส้	 เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ	
อาจท�าให้เกิดอาการผิดปกติ	 เช่น	 สับสน	
พูดไม่ชัดเจน	 กระสับกระส่าย	 หรือเห็น
ภาพหลอน	 หากรุนแรงมากอาจท�าให้เกิด
การชักเกร็งและมีอาการโคม่าได้ในที่สุด	
สังเกตได้ว่าเมื่อสัมผัสผู้ที่มีอาการจะพบ
ตัวร ้อนมากและมีผิวสีแดงกว ่าปกติ	
(flushing)
    

แนวทางการรักษาโรคลมแดด
	 ผู ้ป่วยโรคลมแดดควรได้รับ
การรักษาอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็น
ไปได้	 โดยเป้าหมายของการรักษาคือ
การลดอุณหภูมิภายในร่างกายของ
ผู้ป่วย	เช่น	การใช้น�้าพรมตามร่างกาย
และใช้พัดลมเป่าให้น�้าระเหย	หรือการ
ใช้ถุงน�้าแข็งประคบตามรักแร้	คอ	หลัง
และขาหนีบ
	 ท้ังนี้หากผู้ป่วยไม่ได้รับการ
รักษาโดยทันที	 อาจเกิดอาการที่
รุนแรงและบางคร้ังอาจไม่กลับมาเป็น
ปกติได้	 ยิ่งผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษา
นานเท่าใด	 โอกาสในการเสียชีวิตจะ
ยิ่งเพิ่มมากขึ้น
เคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงโรคลมแดด
	 ห า กอยู ่ ใ น ที่ อุ ณหภู มิ สู ง	
สามารถหลีกเลี่ยงโรคลมแดดได้โดย
การปฏิบัติตามค�าแนะน�าดังต่อไปนี้
	 •	ดื่มน�้ามากๆ	เพื่อให้ร่างกาย
ได้รับน�้าอย่างเพียงพอ	 ซ่ึงส่งผลให้
ร่างกายสามารถท�าตัวให้เย็นลงได้ตาม
ธรรมชาติผ่านทางเหงื่อ

	 • ห ลี ก เ ลี่ ย ง เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์	 เนื่องจากเพิ่มการขับน�้า
ทางปัสสาวะ	 อาจท�าให้ร่างกายสูญเสียน�้า
และเกลือแร่มากขึ้น
	 •	สวมใส่เสื้อผ้าที่เบาบางและไม่
รัดแน่นจนเกินไป	 ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายมี
อุณหภูมิที่เย็นอย่างเหมาะสม
	 •	 อย่าใช้ก�าลังกายมากเกินไปใน
ช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของวัน	 ให้ท�างานที่
ใช้ก�าลังมากที่สุดในตอนเช้าหรือตอนเย็น
เมื่ออุณหภูมิเย็นลง
	 •	 หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่มีแดดจัด	
รวมถึงการนั่งในรถยนต์ที่จอดไว้ถึงแม้จะ
เปิดกระจกทิง้ไว้หรือจอดรถยนต์ไว้ในทีร่่ม
ก็ตาม	 เพราะอุณหภูมิในรถยนต์สามารถ
ร้อนจัดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
	 ครับก็ขอให ้ เราทุกคนรักษา
สุขภาพนะครับ	 ขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติ
ศาสนกิจในเดือนรอมฎอนได ้ตามที่
ปรารถนา		และมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอด
ไปด้วยครับ
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ที่ผ่านมาได้ท�ากิจกรรมอะไรบ้าง ?
		 ถ้าเรื่องกิจกรรมอาจจะต้องแบ่ง
ออกเป็นสองช่วงคือ	ช่วงมัธยมและช่วง
มหาวิทยาลัย	 ช่วงมัธยมเนื่องจากได้มี
โอกาสไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนกลับมา	
ซึ่งเรารู ้สึกว ่าเราได ้ความรู ้ เรื่องภาษา
อังกฤษติดตัวกลับมาด้วย	 และปัญหาเรื่อง
ภาษาอังกฤษก็ยังเป็นเรื่องที่เยาวชนมุสลิม
เราในจังหวัดปัตตานีเองและรอบๆยังไม่
เก่งมาก	 ในช่วงมัธยมเลยมักจะรวมตัวกับ
เพ่ือนๆท�าค่ายอาสาไปตามโรงเรียนต่างๆ	
เน้นการสอนทักษะภาษาอังกฤษท้ังการฟัง	

	 อสัสลามอุะลยักมุ	โซเฟีย	ทพญ.ศิวนาถ	
โปษยาอนุวัตร์ค่ะ	 เป็นทันตแพทย์จบใหม่	
ต อ น นี้ อ า ศั ย อ ยู ่ ที่ จั ง ห วั ด ป ั ต ต า น	ี
ประวัติการศึกษาโดยย่อ	 จบประถมจาก
โรงเรียนบางกอกศกึษา	กรงุเทพฯ	มธัยมศกึษา
จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	 สตูล	
และคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	 สมัยเรียนมัธยมศึกษาก็ได้มี
โอกาสเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนทุนรัฐบาล
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา	1	ปีค่ะ	

พูด	 อ่าน	 เขียน	 รวมถึงพยายามสร้างแรง
บันดาลใจและความรูส้กึท่ีดต่ีอภาษามากขึน้	
เวลาที่เราเห็นน้องๆสามารถสนุกไปกับ
ภาษาองักฤษได้หรอืสนกุไปกบักจิกรรมทีท่�า	
ก็ท�าให้เรามีความสุขมาก
		 พอมาถึงช่วงมหาวิทยาลัย	 เรา
ศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์	ก็จะพลิก
ไปอีกแนวนึงค่ะ	 ก็จะเป็นกิจกรรมแนว
ด้านสุขภาพมากขึ้น	 ได้ท�างานในองค์กรที่
เกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศ	 ตรงนี้ก็
ท�าให้เราได้รับคัดเลือกเป็นนายกสมาพันธ์

โซเฟีย ทพญ.ศิวนาถ โปษยาอนุวัตร์
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เป็นผู้ก่อต้ัง แบรนด์ “Simfy” ? “Simfy” 
คืออะไร ?
		 “Simfy”	คอืช่ือแบรนด์	Disposable	
hijab	หรือภาษาไทยจะเรียกว่าฮิญาบแบบ
ใช ้แล ้วทิ้ งก็ ได ้ 	 เป ็นแบรนด ์แรกของ
ประเทศไทย	ฮญิาบนีจ้ะท�ามาจากผ้าสปันบอนด์
แบบเดียวกับท่ีท�าเสื้อกาวน์แบบใช้แล้วท้ิง	
แต่เราน�ามาตัดเย็บเองในรูปทรงฮิญาบที่
สามารถสวมทบัฮญิาบปกตขิองบคุลากรได้	
ป้องกนัฝุน่และละอองน�า้ต่างๆขณะปฏบิตังิาน	
เมื่อใช้เสร็จแล้วก็ถอดทิ้งไปได้เลย	

แรงบันดาลใจมาจากอะไร ?
		 ตัวโซเฟียเองเป็นทันตแพทย์
จบใหม่ค่ะ	 ซ่ึงแน่นอนว่างานทันตกรรมเนีย่มี
ไอละอองเกิดขึ้นมากมาย	 โดยเฉพาะเวลา
ขูดหินปูนหรือกรอฟันเพื่ออุดฟัน	 แม้ว่าจะ
ใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่าง	Facesheild	แล้ว	
ละอองนี้ ก็ยังสามารถติดบางส ่วนของ
ฮิญาบได้อยู่ดี	 ตอนที่เรียนคิดสิ่งเหล่านี้วน

นสิตินกัศกึษาทนัตแพทย์แห่งประเทศไทยด้วย	
ในระหว่างที่เราเป็นนายกก็ส่งเสริมการจัด
ค่ายนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์อาสา	เพื่อให้
เราได้ไปศกึษาชมุชนและร่วมพฒันาชมุชนด้วย	
และตัวเราเองก็เป็นประธานในการจัด	
Asia	pacific	dental	students	summit	
ที่ เป ็นการเชิญผู ้น� านิสิตนักศึกษาใน
ประเทศต่างๆของเอเชียมาร่วมประชุม
และแลกเปลี่ยนปัญหาด้านทันตกรรมใน
ประเทศของตน	 อันนี้ก็เป็นส่วนนึงที่เรา
ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างใหญ่สมัยเรา
เรียนมหาวิทยาลัย	 นอกน้ันก็จะมีเป็น
ประธาน	 เป็นผู้ประสานงาน	 กิจกรรม
ภายในคณะ	ภายในมหาวิทยาลัยแล้วแต่
โอกาสและหน้าที่ในตอนนั้น	 ซึ่งเราก็รู้สึก
สนุกและรุ ้ สึกขอบคุณทุกสิ่ งที่ เราได ้มี
โอกาสท�า	 ที่ให้ประสบการณ์ดีๆ	 รวมทั้ง
เป็นแบบฝึกในการเรยีนรู้การท�างานกบัผู้อืน่	
และพัฒนา	Soft	skills	ของเราอีกหลายๆ
ด้าน

ไปวนมาเสมอว่าจะท�าอย่างไรกับฮิญาบ
ขณะปฏิบัติงาน	 จะใส่ฮิญาบที่เราใส่ปกติก็
รู้สึกไม่ปลอดภัยและสะอาดเพียงพอ	จะใส่
เป็นหมวกการแพทย์ที่จะเปิดบริเวณช่วง
ล�าคอก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะหลักการทาง
ศาสนา	 จะน�าผ้าอีกผืนไปเปลี่ยนก็รู้สึกไม่
ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่
		 และจากประเด็น	3	อย่างนี้เองที่
เป็นท่ีมาของ	Simfy	โดย	Simfy	มหีลักการ	
3	อย่างหลักๆ	คือ	Safe	–	ลดการแพร่เชื้อ
ระหว่างบุคลากรและผูป่้วย	Comfy-	สบายใจ
แต่งกายตามหลกัศาสนา	และ	Simple	-	สวมใส่
ง่าย	ใช้งานสะดวก	

ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง 
		 ตอนนี้ เ ป ็ นช ่ ว ง เ ริ่ ม ต ้ นของ
แบรนด์	 โซเฟียเองก็ก�าลังพัฒนารูปแบบ
และรายละเอียดทางเทคนิคต่างๆเพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้นมาก
ที่สุด	 แต่สิ่งหนึ่งที่ท�าให้เรามีพลังในการท�า
ต่อไปคือ	 มีพี่ๆน้องๆมุสลีมะห์ทักเรามา
ทางแชทจ�านวนหนึ่ง	เป็นบุคลากรทางการ
แพทย์จากหลายๆสาขา	 มาแลกเปล่ียน
ความอึดอัดใจในเรื่องนี้และขอบคุณเรา
มากๆ	 ที่คิดค้นสิ่งนี้ขึ้นมา	 เป็นก�าลังใจให้
เราพัฒนาไปอีกหลายๆขั้น	 ให้ครอบคลุม
งานอีกหลายๆด้าน	 และดุอาร์ให้เราผ่าน
สิ่งต่างๆไปอย่างง่ายดาย	 ตรงนี้ก็เป็นก�าลัง
ใจส�าคัญให้เราเลยค่ะ	

ติดตามได้อย่างไร ?
		 ตอนนี้มีช่องทางเดียวคือทางเพจ
เฟสบคุ	Simfy	-	Disposable	Hijab	ฮญิาบ
การแพทย์	ฮิญาบใช้แล้วทิ้ง	เข้าติดตามกัน
ได้นะคะ	:)	
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ดร.กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี

อนุกรรมการกิจการเด็ก		สตรี	และผู ้สูง
อายุประจ�ามัสยิด	 การจัดท�าถุงฮาดีเยาะห์
แจกจ่ายไปยังแต่ละมัสยิดเพื่อมอบให้แก่
ผู ้ สู งอายุและผู ้ ป ่ วยติด เตียง 	 ก็ต ้อง
เปลี่ยนแปลงไป	 เพื่อเว้นระยะห่างทาง
สังคม	 (SOCIAL	 DISTANCING)	 ตาม
มาตรการของภาครัฐ	 รูปแบบหนึ่งของ
กิจกรรมท่ีคณะอนกุรรมการกิจการเดก็		สตรี	
และผู ้สูงอายุของคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�ากรุงเทพมหานคร	คือ	การให้ความรู้

	 เมื่อรอมฎอน	 เดือนอันประเสริฐ
ยิ่งได้หมุนเวียนมาพบกับมนุษยชาติอีก
รอบปีหนึ่ง	แต่ป ีนี้สถานการณ์โลกได้
เปลีย่นไปเน่ืองจากพิษภัยจากการระบาด
ของไวรัสโคโรนา	 หรือ	 โควิด-19	 เกิดการ
เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของวิถีชีวิตมนุษย์
บนโลกใบน้ี	 รวมทั้งพี่น้องมุสลิมทั่วทุกมุม
โลกด้วย	 เหตกุารณ์ทีไ่ม่เคยเกดิข้ึนในช่ัวชวีติ
ของคนทุกคนคือ	 ไม่เคยมีการปิดมัสยิด	
ห้ามละหมาด	 ก็เกิดข้ึน	 ท�าให้มนุษย์ได้
เ รี ยนรู ้ หลั กการที่ อิ สลามสอนไว ้ ใน
สถานการณ์โรคระบาด	ซึง่ถอืเป็นวทิยความรู้
ที่พระองค์ทรงประทานให้แก่มนุษยชาติ
	 กจิกรรมหลกั	ๆ	ในเดือนรอมฎอน
ทุก	ๆ	ปี	ที่ผ่านมาของคณะอนุกรรมการ
กิจการ เด็ก 		สตรี 	และผู ้ สู งอายุของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อิ ส ล า ม ป ร ะ จ� า
กรุงเทพมหานคร	 เช่น	 การเยี่ยมเยียน

ความเข้าใจท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องของสตรี
ผ่านทางช่องทางสื่อมวลชนและสื่อสังคม
ออนไลน์	 ทั้งในรูปแบบของรายการวิทยุ	
ช่วง	 วิถีมุสลิมกทม.(ในรายการเดือนบวช
กับวิทยุรัฐสภา)	 ทางคลื่น	 FM.87.5.Mhz.
และAM.1071KHz.	 พร้อมเครือข่าย	 14	
สถานีทั่วประเทศ	
	 และรปูแบบของ	Facebook	Live	
ผ่านรายการเสียงจากมิมบัรมัสยิดกทม.	
ของคณะกรรมการอสิลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	

รอมฎอน...อนุฯสตรี...
ท่ามกลางสถานการณ์โควิด
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	 ในส่วนของคณะอนุกรรมการกิจการเด็ก		สตรี		
และผู ้สูงอายุประจ�ามัสยิด	หลาย	ๆ	มัสยิดก็มีความ
เข้มแข็งมาก	และคิดสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์
แก่มัสยิดและชุมชนในรูปแบบต่าง	ๆ	อาทิเช่น
	 อนุกรรมการกิจการเด็ก	 	 สตรี	 	 และผู้สูงอายุ
ประจ�ามัสยิดอัสสอาดะห์ร่วมกับท่านอิหม่ามในการ
แจกถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน
มัสยิด

		 อนุกรรมการกิจการเด็ก	 	 สตรี	 	 และผู้สูงอายุ
ประจ�ามัสยิดคอลิดีนท�าขนมหวานละศีลอดแจกทุกวัน
จันทร์	 พุธ	 ศุกร์	 ตลอดเดือนรอมฎอน	 วันละ	 150	 ชุด	
โดยใช้งบประมาณจากการจ�าหน่ายสบู่บัวหิมะนมแพะ	
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอนุสตรีฯ

	 อนุกรรมการกิจการเด็ก	 	 สตรี	 	 และผู้สูงอายุ
ประจ�ามัสยิดยามีอุลอิสลาม	(รามค�าแหง)	จัดท�าอาหาร

กล่องละศลีอดแจกทุกวนัองัคารกบัศุกร์	 จ�านวน	 350	 ชุด	 และจัดจ�าหน่าย
ข้าวสารฟิตเราะห์	

 
	 อนุกรรมการกิจการเด็ก		สตรี		และผู้สูงอายุประจ�ามัสยิดมัสยิด
ยามีอุลค็อยรียะห์	(บ้านครัว)	จัดท�าคูปองอาหารรับอาหารฟรีโดยน�าภาชนะ
มาเอง	เพื่อช่วยลดโลกร้อนและรักษาสิ่งแวดล้อม
 

	 อนุกรรมการกิจการเด็ก		สตรี		และผู้สูงอายุประจ�ามัสยิดมัสยิด
ดารุ๊ลอิบาด๊ะห์	 (สามวา)	 จัดท�าถุงยังชีพในโครงการ	 “ดารุ๊ลอิบาด๊ะห์	 เราไม่
ทิ้งกัน”

	 เหล่านี้คือพลังอันเข้มแข็งที่เหล่าอนุกรรมการกิจการเด็ก	 	 สตรี		
และผู้สูงอายุประจ�ามัสยิด	 ท่ามกลางสถานการณ์โควิด	 ร่วมกันเป็นมือบน
ของสังคม	 แบ่งปัน	 ช่วยเหลือ	 และสร้างสรรค์ความสุขให้แก่พี่น้องมุสลิมใน
ชุมชนมัสยิดในเดือนรอมฎอนปีนี้	
	 ชีวิตคือการทดสอบและเรียนรู้...เราจะผ่านบททดสอบโควิดไปด้วย
กัน	อินชาอัลลอฮฺ
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	 การประชุมของคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานครท่ีผ่านมา	 เมื่อวันเสาร์ที่	 7	 มีนาคม	
2563	 ท่ีประชุมได้มีมติรับรองและแต่งต้ังคณะกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกใหม่	 เพื่อ
เข้ารับการอบรมปฐมนิเทศกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	 ณ	 ห้องประชุมเล็ก	 ศูนย์บริหารกิจการศาสนา
อิสลามแห่งชาติ	เฉลิมพระเกียรติ	เขตหนองจอก	กทม.	โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

	 (1)	มัสยิดอัลอิสตีกอมะห์	ทะเบียนเลขที่	ธ.19	เขตทุ่งครุ	ได้มีการ
คัดเลือกคอเต็บและกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	 เมื่อวันที่	 16	 กุมภาพันธ์	
2563	โดยมีนายวิบูลย์		มุขตารี	เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	
นายซีรอซันคาร		ปาทาน	นายอนุสรณ์		องอาจ	เป็นกรรมการคัดเลือก	ผู้ได้
รับการคัดเลือก	ได้แก่
- ต�าแหน่งคอเต็บ		ได้แก่	นายฉัตรชนก		นิมา
- ต�าแหน่งกรรมการ		ได้แก่	
1.	นายสมหวัง		อับดุลลอ		 7.	นายบัญชา		ฝากค�า
2.	นายศุกรีย์		สะเร็ม	 	 8.	นายนาวี		นุชมี
3.	นายสุรศักดิ์		บาลีเขต	 	 9.	นายสุชาติ		ชื่นชม
4.	นายวิรัช		เปี่ยมสวัสดิ์	 	 10.	นายเกษม		อายูมัน
5.	นายชาลี		อับดุลลอสุวรรณ	 11.	นายมีศักดิ์		แสงวิมาน
6.	นายวิชัย		สอี๊ดประเสริฐ	 12.	นายส�าราญ		แสนประเสริฐ

	 (2)	มัสยิดดารุสสะลาม	(บาหยัน)	ทะเบียนเลขที่	59	เขตหนองจอก	ได้
มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	 เมื่อวันที่	 21	 กุมภาพันธ์	 2563	
โดยมนีายกอเซม็		มัน่คง	เป็นประธานคณะกรรมการคดัเลอืก	นายประสพ		ภูส่�าลี	
นายสมบัติ		ซูโอ๊ะ	เป็นกรรมการคัดเลือก	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่
1.	นายส�ารวย		บินมุกดา	 	 7.	นายสมชาย		มีมูซอ
2.	นายสอาด		แอนดะริส	 	 8.	นายสงวนศักดิ์		วันหรั่ง
3.	นายมูฮ�าหมัด	ประดิษฐสุวรรณ	 9.	นายสุลัยมาน		อาด�า
4.	นายช่วง		หมื่นดัด	 	 10.	นายวินิต		ซันมิน
5.	นายสมบัติ		สลามัด	 	 11.	นางนิตยา		ยีมะสะและ
6.	นายดนัย		แอนดะริส	 	 12.	นางยุพา		เหมนิมัด
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	 (3)	มัสยิดอั้ลกุ๊บรอ	ทะเบียนเลขที่	19	เขตสวนหลวง	ได้มีการ
คัดเลือกอิหม่ามและกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	 เมื่อวันที่	 23	 กุมภาพันธ์	
2563	โดยมีนายวิศรุต		เลาะวิถี	เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	
นายวิบูลย์		มุขตารี	นายปรีดา		หร่ายมณี	เป็นกรรมการคัดเลือก		ผู้ได้รับการ
คัดเลือก	ได้แก่
- ต�าแหน่งอิหม่าม 	ได้แก่		นายองอาจ		สะยอวรรณ์
- ต�าแหน่งกรรมการ		ได้แก่
1.	นายประวัติ		ต�ามีรายิส		 7.	นายเสงี่ยม		สุวมิน
2.	นายมีชัย		นาคทิม	 	 8.	นายประมาณ		ปานเหล็ง
3.	นายปัญญา		ซอเซวี	 	 9.	นายธีรสิทธิ์		สายบริสุทธิ์
4.	นายเอกรัตน์		อุ่นแอบ	 	 10.	นายวันชัย		บุญประเสริฐ
5.	นายอนุชา		เงาะไพรวรรณ	 11.	นายสมชาย		เดวี
6.	ว่าที่	ร.ต.วุฒิพงษ์		ปานเหล็ง	 12.	นายสุชาติ		เงาะไพรวรรณ

	 (4)	มัสยิดดารุ๊สซุนนี	(กระทุ่มราย)	ทะเบียนเลขที่	70	เขตหนองจอก	
ได้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	 เมื่อวันที่	 28	 กุมภาพันธ์	
2563	โดยมีนายกอเซ็ม		มั่นคง	เป ็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	
นายเสน่ห์		ลังเด๋ง	นายชาตรี		แอนดาริส	เป็นกรรมการคัดเลือก	ผู้ได้รับการ
คัดเลือก	ได้แก่
1.	นายฟารุต		ยามันซาบีดิน	 7.	นายสุรศักดิ์		โซ๊ะมิน
2.	นายวินัย		นุ้ยนิ่ง	 	 8.	นายยะยา		เปียอรุณ
3.	นายศรายุทธ		มีมูซา	 	 9.	นายรอฟิก		อุสมาลี
4.	นายสมัย		เปียอรุณ	 	 10.	นายประกิต		สุวินัย
5.	นายประดิษฐ		โฉมฉิน	 	 11.	นายสุกิจ		หวังอิสลาม
6.	นายอุสมาน		อุสมาลี	 	 12.	นางมาเรียม		วันหมัด

	 (5)	มัสยิดดารุ้ลกอนี	(โต๊ะนิล)	ทะเบียนเลขที่	81	เขตหนองจอก	ได้มี
การคัดเลือกอิหม่ามและกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิดซ่อม	1	ราย	 เมื่อวันที่	
1	มีนาคม	2563	โดยมีสมัย		เจริญช่าง	เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	
นายนริศ		อามินเซ็น	นายอนุสิทธิ์		สุขุมานันท์	เป็นกรรมการคัดเลือก	ผู้ได้รับ
การคัดเลือก	ได้แก่
- ต�าแหน่งอิหม่าม		ได้แก่		นายวินัย		สนีเฮง
- ต�าแหน่งกรรมการ 	ได้แก่		นายฮะมะ		มาลายา
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และชาวเมืองสะโตย	 (สตูล)	บรรพชน
เหล่าน้ันได้รับพระราชทานที่ดินให้เป็น
ที่อยู่อาศัยและเป็นที่นาส�าหรับท�าการ
เกษตร	 ปลูกข้าวเป็นอาชีพ	 และส่วน
หนึ่งเพื่อส่งให้หลวงน�าไปเป็นยุทธปัจจัย
ในการหล ่อ เลี้ ย งทหารในกองทัพ	
ที่จะต ้องท�าศึกสงครามกับประเทศ
เพื่อนบ ้านอยู ่ เนือง	ๆ	ที่ดินที่ ได ้รับ
พระราชทานนัน้	เป็นป่าละเมาะและทุง่นา
กว้างใหญ่ไพศาลในบริเวณพื้นที่ราบลุ่ม
ระหว่างแม่น�้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก
ไปจรดแม่น�้าบางปะกงในเมืองแปดริ้ว	
และเมืองนครนายก
 

	 ภูมิหลังของบรรพชนมุสลิม
ชาวบางมะเขอื	เท่าทีส่บืความจากผูอ้าวโุส
ในหมูบ้่านได้ความว่า	บรรพชนบางมะเขอื
เป ็นกลุ ่ มชนที่ อพยพมาจาก เมื อ ง
กลันตันในแหลมมะลายู	 เป็นกลุ่มเครือ
ญาติเดียวกันกับพี่น้องที่ตั้งรกรากใน
หมูบ้่าน	“บ้านป่า”		และในละแวกใกล้เคยีง	
ซ่ึงปัจจบุนัอยูใ่นแขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่ ง
เกล้าเจ้าอยูห่วัฯ	รชักาลท่ี	3	แห่งกรุงรตันโกสนิทร์	
ถกูกวาดต้อนเข้ามาพร้อมๆ	กบัชาวตรงักาน	ู
กะดะห์	(เคดาห์)	ปะลิส	(เปอร์ลิส)	และ
ชาวเมืองปัตตานี	 (ปัตตานีในอดีตคือ	
ปัตตานี	 ยะลาและนราธิวาสในปัจจุบัน)	

ประวัติมัสยิดยะมีอุ้นอิสลาม
                      (บางมะเขือ)

ผู้ป
ระ
สา
นง

าน
 :
 อ

นุส
ิทธ

ิ์ ส
ุขุม

าน
ันท

์  
มา
นัด

ร 
ป้อ

มข
ุนพ

รม



17
มัสยิดเมืองหลวง

วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

	 ส� าหรั บบรรพชนของชาว
บางมะเขือน้ัน	 เม่ือมาตั้งรกรากถาวร
ก็ได้มีการก่อสร้างมัสยิดเป็นเรือนไม	้
เพื่อปฏิบัติศาสนกิจ	 แต่ไม่ปรากฏว่าเริ่ม
ก่อสร้างมัสยิดในปี	 พ.ศ.ใด	 แต่เท่าท่ี
ปรากฏตามหลักฐานท่ีคนรุ่นหลัง	ๆ	ได้
พบเห็นก็คือ	มัสยิดบางมะเขือ	อาคารที่
จดทะเบยีนจดัตัง้มสัยดิเป็นนติบุิคคลนัน้	
เป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูง	 สามารถจุคนท่ีมา
ปฏิบัติศาสนกิจได้ไม่ต�่ากว่า	500	คน	
เสาของมัสยิดเป็นเสาต้นกลมมีขนาด
ใหญ่	 ส่วนใต้ถุนของมัสยิดมีร้านค้าขาย
ขนมให้กับเด็ก	 ๆ	 ที่มาเรียนหนังสือใน
โรงเรียนประชาบาล	
	 ต่อมาในปี	พ.ศ.	2493	นายหะยเีตบ็		
และหมัด	ในฐานะอิหม่าม	นายหะยีรอด		
ทรงเต๊ะ	 ในฐานะคอเต็บ	 และนายหมัด		
ไทยเจริญ	 ในฐานะบิหลั่น	 ได้เป็นผู้ยื่น
ค�าขอจัดตั้งมัสยิด	 โดยใช้ชื่อว่า	 “มัสยิด
ยะมอีุน้อสิลาม	 (บางมะเขอื)”	ตัง้อยูเ่ลขที่	
242	หมู่ที่	8	ต�าบลพระโขนง	อ�าเภอ
พระโขนง	จงัหวัดพระนคร	และได้รบัการ
จดทะเบียนเมื่อวันที่	 4	 เมษายน	 2493	

เลขหมายทะเบียน	23	มัสยิด	“ยะมีอุ้น
อิสลาม	(บางมะเขือ)”
	 ในปี	 พ.ศ.	 2500	 ได้มีการรื้อ
อาคารมัสยิดหลังเรือนไม้เดิม	 เนื่องจาก
สภาพทรุดโทรมอย่างมาก	 และได้มีการ
ก่อสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่	 โดยผู้มี
จิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินและแรงงาน
ในการก่อสร ้างเป ็นอาคารชั้นเดียว
ยกพื้นสูง	 มีหออะซาน	 มัสยิดหลังใหม่
รองรับผู้มาปฏิบัติศาสนกิจได้มากกว่า
เดิม	เมื่อเวลาผ่านไป	ประมาณปี	2540	
คณะกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิดได้
จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมให ้มีขนาดเนื้อที่
มากกว่าเดิม	และได้สร้างอาคารมีมัสยิด
หลงัปัจจบุนั	เป็นอาคารคอนกรตีเสริมเหล็ก	
โดยใช้เงินในการด�าเนินการก่อสร้าง
ประมาณ	30	ล้านบาท	

	 ส� า ห รั บ ร า ย น า ม ผู ้ ด� า ร ง
ต�าแหน่งอิหม่ามประจ�ามัสยิด	มี	ดังนี้
	 1.	อหิม่ามดิด	(อัลดุลอาชสี)	ทรงเต๊ะ
	 2.อหิม่ามหะยเีตบ็	 (อับดลุละตฟี)	
และมัด
	 3.	อิหม่ามพร	และมัด
	 4.	อิหม่ามมูซอ	ดาราฉาย
	 5.	อหิม่ามพร	(สมหวงั)		และมัด
	 6.อิหม ่ามอับดุลเราะห์มาน	
เยนา	(อิหม่ามคนปัจจุบัน)
	 สถานท่ีติดต่อ	มัสยิดยะมีอุ ้น
อิสลาม(บางมะเขือ)	 เลขที่	 8	 ถนนปรีดี
พนมยงค ์ 	ซอย	4	แขวงพระโขนง	
เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110
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อิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	 เพื่อหารือ
เก่ียวกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่
ต ้องพบกับประชาชนที่นับถือศาสนา
อิสลามในพื้นท่ี	 ให้เป็นไปตามพระราช
ก�าหนดการบริหาราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	ในการหารือครั้งนี้เป็น
ไปด้วยดี	โดยผู ้น�าศาสนาอิสลามและ
ผู ้ บ ริ ห า ร มั ส ยิ ด จ ะต ้ อ ง ปฏิ บั ติ ต า ม
ประกาศจุฬาราชมนตรี	 เรื่อง	 มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	ฉบบัที	่1-	3	
โดยงดการจัดกิจกรรมและการรวมตัว
เป็นกลุม่ส�าหรบัพืน้ท่ีในเขตกรงุเทพมหานคร	
ปริมณฑล	 และในพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศ
ห้ามรวมตัว	 เพื่อลดการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส

	 กองบัญชาการต�ารวจนครบาล	 3	
(บกน.3)	 น�าผูก้�ากบัการสถานตี�ารวจนครบาล	
13	 สถาน	ี เข้าพบผูแ้ทนส�านกัจุฬาราชมนตรี
แ ล ะคณะกร รมก า รอิ ส ล ามประจ� า
กรุงเทพมหานคร	 หารือแนวทางเกี่ยวกับ
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตามประกาศใช้	
พ.ร.ก.การบริหาราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 2563	 เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
	 เมื่อวันที่	13	เมษายน	2563	เวลา	
14.00	น.	ณ	ห้องประชุมเล็ก	ศูนย์บริหาร
กิ จ ก า ร ศ า ส น า อิ ส ล า ม แ ห ่ ง ช า ติ
เฉลิมพระเกียรติ	 เขตหนองจอก	กรุงเทพฯ	
พ.ต.อ.รัฐศักดิ์		รักสลาม	รอง	ผบก.ฯ	ปรท.
ผบก.น.3	 	 พร้อมด้วยผู ้ก�ากับการสถานี
ต�ารวจในสังกัด	 11	 สถานี	 เข้าพบผู้แทน
ส�านักจุฬาราชมนตรี	และคณะกรรมการ

	 ในช่วงเดือนรอมฎอน	 ฮ.ศ.1441	
ระหว่างวันที่	24	เมษายน	–	25	พฤษภาคม	
2563	 ส�านักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�ากรุงเทพมหานครได้จัดโทรทัศน์	
“เสียงจากมิมบัร	มัสยิด	กทม.”	ทางยาตีม
ทวีทีกุวันเสาร์-อาทติย์	เวลา	15.40	–	16.30	น.	
facebook	live	ทกุวัน	เวลา	19.00	–	20.00	น.	
และสถานีวิทยุ	 รายการ	 “เดือนบวชกับ
รัฐสภา”	ของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย	 และรายการวิทยุมุสลิม
สัมพันธ์ของสมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิม
แห่งประเทศไทย

บกน.3 เข้าพบผู้แทน สฬ. และ กอ.กทม. หารือแนวทางการป้องกัน
เชื้อไวรัสโควิด-19 สำาหรับมุสลิม

กอ.กทม.จัด Facebook Live ทีวีและวิทยุในช่วงเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1441
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ขับเคลื่อน กอ.กทม.

วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 7	 พฤษภาคม	
2563	ส�านักจุฬาราชมนตรี	และส�านักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อิ ส ล า ม ป ร ะ จ� า
กรุงเทพมหานคร	 (สกอ.กทม.)	 ได้ให้การ
ต้อนรบั	H.E.	Mr.	Khalid	Bin	Nasser	A.	Alfaris	
อุปทูตซาอุดิอารเบียประจ�าประเทศไทย	
และ		Dr.	Yousef	Abdullah	S.	Alhumoudi	
ทูตวัฒนธรรมของสถานทูตซาอุดิอาระเบีย
ป ระจ� า ป ระ เทศ ไทย ได ้ เ ดิ นท า งม า
เยี่ยมเยียนผู ้น�ามัสยิดในเขตหนองจอก	
กรุงเทพฯ	 ในโอกาสเดือนรอมฎอน	 และ
ด ้วยความห ่วงใยต ่อพี่น ้องมุสลิมใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา	 โควดิ-19	 ได้มอบอาหารละศีลอด
(อิฟฎ็อร)ผ ่านอิหม่ามมัสยิด	 13	 แห่ง	
จ�านวน	250	ชุด	เพื่อน�าไปพิจารณามอบ
แก่ผู้ขาดแคลนต่อไป

ซาอุฯ มอบถุงอาหารละศีลอด(อิฟฎ็อร)แก่พี่น้องมุสลิม กทม.
จากปก........
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พันธกิจฮาลาล กอ.กทม.
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

อนุมัติรับรองฮาลาล 
	 1.	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 ชัยณรงค์
ฤทธิ์	สถานที่ผลิต	986/11,12,45,46	ซอย
วัดจันทร์ใน	 ถนนประดู่	 1	 แขวงบางโคล่	
เขตบางคอแหลม	ผู้ผลิต	ถั่วต่างๆ	อบปรุง
รส	 ต่ออายุการรับรอง	 11	 รายการ	 และ
ขอเพิ่มเติมการรับรอง	7	รายการ
	 2.	บรษัิท	เดอะวนั	แลบ็บอราเทอรส์ี	
จ�ากัด		 สถานที่ผลิต	311,	315	ซอย
นวมินทร์	 111	 แขวงนวมินทร์	 เขตบึงกุ่ม	
ต่ออายกุารรบัรองกระบวนการผลติ	 ผูผ้ลติ
ยาสีพัน	 และผลิตให้กับผู ้ว ่าจ ้างผลิต	
(OEM)	2	สถานประกอบการ	ได้แก่
	 (1)	บรษิทั	บายโภคา	จ�ากัด	ต้ังอยู่
เลขที่	 196	 หมู่ที่	 3	 ต�าบลจระ เข ้ หิ น	
อ� า เภอครบุ รี 	 จั งหวั ดนครราชสมีา	ต่อ
อายกุารรบัรอง	1	รายการ
	 (2)	บริษทั	พฤกรษิา	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	ตั้งอยู่เลขที่	8/60	ซอย	01	กาญจนา
ภเิษก	10/1	แขวงคนันายาว	 เขตคนันายาว	
ต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 3.	 บริษัท	 พี	 อี	 แอนด์	 พี	 เทค	
จ�ากัด	สถานท่ีผลิตเลขที่ 	180/3	ซอย
พุทธบูชา	36	แขวงบางมด	 เขตทุ่งครุ	ขอ
ต่ออายุการรับรอง	1	รายการ	ผู้ผลิตน�้าดื่ม	
และผลิตให้กับผู้ว่าจ้างผลิต	 (OEM)	 4	
สถานประกอบการ	ได้แก่
	 (1)		บริษัท	ไทยฟู้ดส์	กรุ๊ป	จ�ากัด	
(มหาชน)	 	 ตั้งอยู่เลขที่	 1010	 อาคารชิน
วัตรทาวเวอร ์ 	 3	 ชั้น	 11-12	 ถนน
วิภาวดีรังสิต	แขวงจตุจักร	เขตจตุจักร	
ผู้ว่าจ้างผลิตน�้าดื่ม	 ขอต่ออายุการรับรอง	
1	รายการ	
	 (2)	บริษัท	เดอะ	แพลทินัม	กรุ๊ป	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 ตั้งอยู่เลขที่	 222/1398	

อาคารเดอะแพลทินัม	 แฟชั่นมอลล์	 ชั้นที่	
11	ถนนเพชรบุรี	 แขวงถนนเพชรบุรี	 เขต
ราชเทวี	 ผู้ว่าจ้างผลิตน�้าดื่ม	 ขอต่ออายุ
การรับรอง	1	รายการ	
	 (3)	 	 บริษัท	 ซีพี	 ออลล์	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 ตั้งยู่เลขที่	 313	 อาคาร	 ซี.พี.
ทาวเวอร์	ชั้น	24	ถนนสีลม	แขวงสีลม	เขต
บางรัก	ผู้ว่าจ้างผลิตน�้าดื่ม	ขอต่ออายุการ
รับรอง	1	รายการ	
	 (4)	บริษัท	สห	ลอว์สัน	จ�ากัด	ตั้ง
อยู่เลขที่	 631/7	 ตรอกวัดจันทร์ใน	 แขวง
บางโคล่	 เขตบางคอแหลม	 ผู้ว่าจ้างผลิต
น�้าดื่ม	ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ	
	 4.	 ร้านซันนี่	 ฟู้ด	 สถานที่ผลิต	
เลขที่	 155/1-2	 ซอยสุขุมวิท	 11/1	 ถนน
สุขุมวิท	 แขวงคลองเตยเหนือ	 เขตวัฒนา	
ผู้ผลิตโรตีแช่แข็งและเครื่องเทศ	 ขอต่อ
อายุการรับรอง	10	รายการ	
	 5.	 บริษัท	 บราเทอร์	 โกลบอล	
จ�ากัด	 สถานที่ผลิตเลขที่	 134/105-106	
ซอยคู้บอน	27	แยก	15	แขวงท่าแร้ง	เขต
บางเขน	 ผู ้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	
และผลิตให้กับผู้ผู้ว่าจ้างผลิต	 (OEM)	 19	
สถานประกอบการ	ได้แก่	
	 (1)	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 กันทมาศ	
ต้ั งอยู ่ เ ลข ท่ี 	 278/31 	 ถนนนิพั ทธ์
สงเคราะห์	 5	 ต�าบลหาดใหญ่	 อ�าเภอ
หาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 ผู ้ว่าจ้างผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 กาแฟปรุงส�าเร็จ
ชนิดผง	 และอาหารควบคุมหรือลดน�้า
หนัก	ต่ออายุการรับรอง	4	รายการ	
	 (2)	 บริษัท	 กานต์ชุดา	 (ไทย
แลนด์)	 จ�ากัด	 ตั้งอยู่เลขที่	 15/4	หมู่ที่	 4	
ต�าบลเขากะลา	 อ�าเภอพยุหะคีรี	 จังหวัด
นครสวรรค์	 ผู้ว่าจ้างผลิตกาแฟปรุงส�าเร็จ

ชนิดผง	การรับรองใหม่	1	รายการ	
	 (3)บริษัท	ชาร์มมิ่งเวิลด์	อินเตอร์
เนชั่นแนล	จ�ากัด	ตั้งอยู่เลขที่	165/52-53	
ถนนรามอินทรา	 แขวงอนุสาวรีย์	 เขต
บางเขน	 ผู้ว่าจ้างผลิตกาแฟปรุงส�าเร็จ
ผสมชนิดผง	ต่ออายุการรับรอง	1	รายการ	
	 (4)	 บริษัท	 ซีเว่น	 บิลเลี่ยนส์	
คอร์ปอเรชั่น	 จ�ากัด	 ตั้งอยู่เลขที่	 98/77	
ซอยรามค�าแหง	 39	 (เทพลีลา	 1)	 แขวง
พลับพลา	 เขตวังทองหลาง	 ผู้ว่าจ้างผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 ต่ออายุการรับรอง	
1	รายการ	
	 (5)	บริษัท	ดีดับบลิว	พลัส	จ�ากัด	
ตั้งอยู่เลขที่	 432/311	 หมู่	 4	 ต�าบลหลัก
หก	อ�าเภอเมืองปทุมธานี	จังหวัดปทุมธานี	
ผู ้ ว ่ าจ ้ างผลิตผลิตภัณฑ ์ เสริมอาหาร	
ต่ออายุการรับรอง	 4	 รายการ	 	 และเพิ่ม
การรับรอง	1	รายการ
	 (6)	 นางจันทร์จิรา	 จิวิริยะวัฒน์	
ตั้งอยู่เลขที่	8/110	ซอยพหลโยธิน	7	ถนน
พหลโยธนิ	แขวงพญาไท	เขตพญาไท	ผูว่้าจ้าง
ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 ต่ออายุการ
รับรอง	1	รายการ	
	 (7)	 บริษัท	 แนนเต้	 คอสเมติค	
จ�ากัด	 ตั้งอยู่เลขที่	 20/1	 หมู่	 9	 ต�าบล
บางปูใหม่	 อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ	
จังหวัดสมุทรปราการ	 ผู ้ว ่าจ ้างผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 ต่ออายุการรับรอง	
1	รายการ	
	 (8)	 บริษัท	 บายดี ซีน	 อินซ์	
(ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ตั้งอยู่เลขที่	 9	 อา
คารภคินท์	 ห้องเลขที่	 108	 ชั้น	 1	 ถนน
รัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	ผู้ว่า
จ ้ า ง ผ ลิ ต ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ เ ส ริ ม อ า ห า ร	
การรับรองใหม่	2	รายการ	

HALAL  
 เดือนเมษายน 2563 คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 23 
เมษายน 2563 อนุมัติรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลของสถานประกอบการท่ีขอรับรองฮาลาล จ�านวน 58 สถานประกอบการ 
ผู้ว่าจ้างผลิต (OEM) 65 สถานประกอบการ รวม 2,594 รายการ และที่ประชุมมีมติยกเลิกการรับรองฮาลาลสถานประกอบ
การที่ไม่ประสงค์จะต่ออายุการรับรองฮาลาล เนื่องจากย้ายสถานที่ผลิตไปต่างจังหวัด 3 สถานประกอบการ ยกเลิกผู้ว่าจ้าง
ผลิต (OEM)  9 สถานประกอบการ เนื่องจาก ไม่ประสงค์จะต่ออายุการรับรองฮาลาล และยกเลิกสถานประกอบการที่ไม่ยื่นต่อ
อายุการรับรองฮาลาล 2 สถานประกอบการ ดังนี้



	 (9)	 บริษัท	 บีดีเอ็มเอส	 เวลเนส	
คลินิก	 จ�ากัด	 ตั้งอยู่เลขที่	 2/4	 ถนนวิทยุ	
แขวงลุมพินี	 เขตปทุมวัน	 ผู้ว่าจ้างผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 การรับรองใหม่	 1	
รายการ	
	 (10)	 บริษัท	 เมดม่า	 เฮลธ์	 กรุ๊ป	
จ�ากัด	ตั้งอยู่เลขที่	88/22	หมู่	1	ต�าบลบาง
ตะไนย์	 อ�าเภอปากเกร็ด	 จังหวัดนนทบุรี	
ผู้ว่าจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,กาแฟ
ปรุงส�าเร็จชนิดผง	 ต่ออายุการรับรอง	 2	
รายการ	
	 (11)	 บริษัท	 เมดีสส์	 แฟมมีลี่	
จ�ากัด	 ตั้งอยู่เลขที่	 512	 ถนนปุณณกัณฑ์	
ต�าบลคอหงส์	 อ�าเภอหาดใหญ่	 จังหวัด
สงขลา			ผู ้ว ่าจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร	ต่ออายุการรับรอง	2	รายการ	และ
เพิ่มการรับรอง	1	รายการ
	 (12)	 บริษัท	 รุติมาศทัศติ์	 จ�ากัด	
ตั้งอยู่เลขที่	 56	 ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง	
ต�าบลในเมอืง	อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช	
จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ผู ้ว่าจ้างผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 ต่ออายุการรับรอง	
4	รายการ	
	 (13)	บริษัท	เรนาต้า	อินโนเวชั่น	
กรุ๊ป	จ�ากัด	ตั้งอยู่เลขที่	127	หมู่	12	ต�าบล
อ้อมน้อย	 อ�าเภอกระทุ่มแบน	 จังหวัด
สมุทรสาคร	 ผู้ว่าจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร	ต่ออายุการรับรอง	4	รายการ	และ
เพิ่มการรับรอง	1	รายการ
		 (14)	บริษัท	ไลฟ์	สตาร์	จ�ากัด	ตั้ง
อยู่เลขที่	419/2	ซอยลาดพร้าว	15	ถนน
ลาดพร้าว	แขวงจอมพล	 เขตจตุจักร	ผู้ว่า
จ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 ต่ออายุ
การรับรอง	1	รายการ	
	 (15)	 สกินเนท	ตั้งอยู่เลขที่	 774	
หมู ่ ท่ี 	 6	 ต�าบลจอหอ	 อ�า เภอเมือง
นครราชสมีา	จงัหวดันครราชสมีา	ผูว่้าจ้าง
ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 การรับรอง
ใหม่	1	รายการ	
	 (16)	 บริษัท	 อินโนเซลล์	 เทค	
จ�ากัด	 ตั้งอยู่เลขที่	 125/4	 ร่วมฤดี	 ถนน
เพลนิจติ	 แขวงลมุพนิ	ี เขตปทมุวนั	 ผูว่้าจ้าง
ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 การรับรอง
ใหม่	1	รายการ	

	 (17)	 บริษัท	 แอบโซลูท	 โปรฟิท	
จ�ากัด	 	ตั้งอยู่เลขที่	 79/165	ซอยสุขุมวิท	
46	แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	ผู้ว่าจ้าง
ผลิตกาแฟปรุงส�าเร็จชนิดผง	 การรับรอง
ใหม่	1	รายการ	
	 (18)	บริษัท	เฮลท์ธอรี่	จ�ากัด	ตั้ง
อยู่เลขที่	 52/20	 ซอยกรุงเทพกรีฑา	 15	
แขวงสะพานสูง	 เขตสะพานสูง	 ผู้ว่าจ้าง
ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 ต่ออายุการ
รับรอง	1	รายการ	
	 (19)	 บริษัท	 แฮปปี้	 โปรดักส์	
แอนด์	 เซอร์วิส	 จ�ากัด	 ตั้งอยู่เลขที่	 333	
อาคารเล้าเป้งง้วน	1	ชั้นที่	27	โซนเอ	ซอย
เฉยพ่วง	 ถนนวิภาวดีรังสิต	 แขวงจอมพล	
เขตจตุจักร	 ผู้ว่าจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร	การรับรองใหม่	2	รายการ	
	 6.	 บริษัท	 เซาท์ฮิลล์	 อินเตอร์
เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 819/1		
ซอยเพชรเกษม	53	ถนนเพชรเกษม	แขวง
หลักสอง	 เขตบางแค	 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร	 ต ่ออายุการรับรอง	 13	
รายการ		
	 7.	 บริษัท	 คอนติเนนตัล	 ฟูด	
จ�ากดั	สาขา	2		สถานทีผ่ลติ	42/1	ถนนร่มเกล้า	
แขวงคลองสามประเวศ	เขตลาดกระบัง	
ผู้ผลิตวัตถุเจือปนอาหาร	 ต่ออายุการ
รับรอง	6	รายการ	
	 8.	บริษัท	อินชา	786	จ�ากัด	โรง
เชือดตั้งอยู่เลขที่	 45/5	 ถนนพุทธมณฑล
สาย	3	แขวงหนองค้างพลู	เขตหนองแขม		
ผู้เชือดโคและช�าแหละเนื้อโค	 ต่ออายุการ
รับรอง	 54	 รายการ	 และเพิ่มเติมการ
รับรอง	 	 4	 รายการ	 และมีผู้ผู้ว่าจ้างผลิต	
OEM	1	สถานประกอบการ	ได้แก่
	 (1)	บริษัท	สยามแม็คโคร	จ�ากัด	
(มหาชน)	 ตั้ งอยู ่ เลขที่ 	 1468	 ถนน
พัฒนาการ	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	
ผู้ผู้ว่าจ้างผลิตช�าแหละและตัดแต่งเนื้อโค	
การรับรองใหม่	113	รายการ	
	 9.	 บริษัท	 สยามแม็คโคร	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 สถานท่ีจ�าหน่ายห้างสรรพสินค้า
แม็คโคร	 (สาขาลาดพร้าว)	 เลขที่	 3498	
ถนนลาดพร ้าว	 แขวงคลองจั่น	 เขต
บางกะปิ	 ผู้จัดจ�าหน่ายชิ้นส่วน-เนื้อ	 ไก่	

เป็ด	 วัว	 และแกะ	 ต่ออายุการรับรอง	 4	
รายการ		
	 10.	บรษิทั	 เจ.ที.เอส	อนิเตอร์ฟูดส์	
จ�ากัด		สถานที่ผลิต	29/8	ซอยจันทร์	43	
ถนนจันทร์	แขวงทุ่งวัดดอน	เขตสาทร		
ผู้ช�าแหละตัดแต่งและจ�าหน่าย	 ชิ้นส่วน
เนื้อวัวฮาลาล	 ต่ออายุการรับรอง	 11	
รายการ	
	 11.	บรษิทั	โปรเกรสฟูด๊	โปรเซสซ่ิง	
จ�ากัด		ท่ีอยูส่ถานทีผ่ลติ	3/344		ซอยสุวินทวงศ์	39		
ถนนสวุนิทวงศ์		แขวงล�าผกัช	ี	เขตหนองจอก	
ผู้ผลิตไก่เสียบไม้,	โครงไก่เลาะ,	เนื้อไก่บด,	
ชิ้นส่วนไก่	 แช่เย็น/แช่แข็ง	 ต่ออายุการ
รับรอง	11	รายการ	
	 12.	 บริษัท	 พัฒนาโภคภัณฑ์	
จ�ากัด	สถานที่ผลิต	22/2	หมู่ที่	๘	ถนน
ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี	แขวงศาลาธรรมสพน์	
เขตทวีวัฒนา	 ผู้ผลิตบะหมี่สด,	 แผ่นเกี๊ยว
สด	ต่ออายุการรับรอง	11	รายการ	
	 13.	 บริษัท	 กรุงเทพทิพโอสถ	
จ�ากัด	 	 สถานที่ผลิต	 67/5	 ซอยเกิดโชค	
(ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก	 31)	 ถนนทวี
วัฒนา-กาญจนาภิเษก	 แขวงศาลาธรรมส
พน์	 เขตทวีวัฒนา	 ผู้ผลิตยาแผนโบราณ	
ต่ออายุการรับรอง	11	รายการ	
		 14.	บริษัท	ซีเนเชอรัล	ฟาร์มาซู
ติคอล	 จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 	 3/284-289	
หมู่ที่	9	ถนนสุวินทวงศ์	แขวงล�าผักชี	เขต
หนองจอก	 ผู้ผลิตยาสมุนไพรแผนโบราณ	
ต่ออายกุารรบัรอง	12	รายการ	และผู้ว่าจ้าง
ผลิต	(OEM)	1	สถานประกอบการ	ได้แก่
	 (1)	 บริษัท	 เอ็น.เอ.ที.ที.	 กรุ๊ป	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ที่อยู่	259/128	ถนน
กรุงเทพกรีฑา	 แขวงสะพานสูง	 เขต
สะพานสูง	กรุงเทพฯ	ผู้ว่าจ้างผลิตยาแผน
โบราณ	การรับรองใหม่	2	รายการ
	 15.	 บริษัท	 นิดา	 ฟู้ด	 จ�ากัด	
สถานที่ผลิต	 133	 ซอยราษฎร์อุทิศ	 32	
ถนนราษฎร์อุทิศ	 แขวงแสนแสบ	 เขต
มีนบุรี	 ผู้ผลิตช�าแหละและตัดแต่งเนื้อวัว
แช่แข็ง	 และเนื้อวัวปรุงส�าเร็จรูป	 ต่ออายุ
การรับรอง	 8	 รายการ	 และเพิ่มเติมการ
รับรอง	13	รายการ
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	 16.	 บริษัท	 แฮปปี ้แลนด์	 มีท	
ซัพพลาย	 จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 เลขที่	 139	
ซอยราษฎร์อุทิศ	 32	 ถนนราษฎร์อุทิศ	
แขวงแสนแสบ	 เขตมีนบุรี	 ผู้ผลิตชิ้นส่วน
เนื้อวัวแช่แข็ง	 และเนื้อแพะแช่แข็ง	 ต่อ
อายุการรับรอง	33	รายการ
	 17.	บริษัท	โมเดิรน์คาส	อินเตอร์
เนชั่นแนล	คอสเมติคส์	จ�ากัด	สถานที่ผลิต
เลขที่	 26	ซอยเฉลิมพระเกียรติ	 ร.9	ซอย	
30	แยก	12	แขวงดอกไม้	เขตประเวศ		ผู้
ผลิตเคร่ืองส�าอางและผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร	 ต่ออายุการรับรอง	 12	 รายการ	
และมีผู ้ว ่าจ ้างผลิต	 (OEM)	 1	 สถาน
ประกอบการ	ได้แก่
	 (1)	 บริษัท	 ศรีจันทร์สหโอสถ	
จ�ากัด	ที่อยู่	1193	ถนนพระราม	9	แขวง
พัฒนาการ	 เขตสวนหลวง	 ผู้ว่าจ้างผลิต
เครือ่งส�าอาง	ต่ออายกุารรบัรอง	2	รายการ	
	 18.	 บริษัท	 ซูพีเรีย	 ควอลิตี้	 ฟู๊ด	
จ�ากัด	 	สถานที่ผลิต	26	ซอยอ่อนนุช	59	
แยก	 1	 ถนนอ่อนนุช	 แขวงประเวศ	 เขต
ประเวศ	 ผู้ผลิตเบเกอร์เนื้อวัว-เนื้อแกะ,	
ผลิ ต ภั ณ ฑ ์ แ ป ร รู ป จ า ก เ นื้ อ สั ต ว 	์
และอาหารส�าเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที
ต่ออายุการรับรอง	 21	 รายการ	 และเพิ่ม
เติมการรับรอง	17	รายการ	
	 19.	 บริษัท	 ยูไนเต็ดฟูดส์	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 	 สถานที่ผลิต	 95	 ถนนท่าข้าม	
แขวงแสมด�า	 เขตบางขุนเทียน	 ผู้ผลิต
ขนมปังกรอบ,เวเฟอร์,ลูกอม,อัลมอนด์
เคลือบรสช็อกโกแลต,ขนมปังแท่ง,ขนม
หวาน,สาหร่ายย่าง,ข้าวโพดคลุกน�้าตาล
และเนย,กาแฟปรุงส�าเร็จชนิดผง,วุ ้น
ส�าเร็จรูป	 และขนมเจลลี่	 ต่ออายุการ
รับรอง	65	รายการ	และเพิ่มการรับรอง	5	
รายการ	 และมีผู้ว่าจ้างผลิต	 (OEM)	 1	
สถานประกอบการ	ได้แก่
	 (1)	 TONGEE	 TRADING	 SEN.
BHD.	ที่อยู่	3	&	5,	jalan	Segambut	Pu-
sat,	 Segambut	 Indsutrial,	 51200	
Kuala	 Lumpur,	 Malaysia.	 ผู้ผู้ว่าจ้าง
ผลิต	 Biscuit	 Stick	 การรับรองใหม่	 2	
รายการ	
	 20.	 บริษัท	 มิลตั้น	 ไบโอเทค	

จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 37	 หมู่	 9	 ถนนสังฆ
สันติสุข	 แขวงกระทุ่มราย	 เขตหนองจอก	
ผู้ผลิตถั่งเช่าสีทองอบแห้ง	 และอาหาร
เสริมจากถั่งเช่าสีทอง	 การรับรองใหม่	 3	
รายการ	
	 21.	 บริษัท	 บีเอสซีเอ็ม	 ฟูดส์	
จ�ากัด	สถานที่ผลิต	102	ซอยริมทางรถไฟ
บางซื่อ	 แขวงบางซื่อ	 เขตบางซื่อ	 ผู้ผลิต
ข้าวสวยพร้อมรับประทาน/น�้าข้าว	 เพิ่ม
เติมการรับรอง	1	รายการ	
	 22.	 บริษัท	 โมราวรรณ	 แพ็คกิ้ง	
จ�ากัด		สถานที่ผลิต	565,	565/1-2	ซอย
อ่อนนุช	66	ถนนอ่อนนุช	แขวงสวนหลวง	
เขตสวนหลวง	 ผู้ผลิตลูกอม	 ต่ออายุการ
รับรอง	2	รายการ	
	 23.	 บริษัท	 เอก	 วิกร	 จ�ากัด	
สถานที่ผลิต	 เลขที่	 12	 ซอยหนองระแหง	
5	 แขวงคลองสามวาตะวันตก	 เขตคลอง
สามวา	ผู้ผลิตน�้าดื่ม	ต่ออายุการรับรอง	3	
รายการ	และเพ่ิมเตมิการรบัรอง	1	รายการ
	 24.	 บริษัท	 วูดู	 คาเฟ่	 ธิงค์กิ้ง	
สเปซ	 จ�ากัด	 	 สถานที่ผลิตร้านอาหารวูดู	
คาเฟ่	ธิงค์กิ้ง	สเปซ	เลขที่	44/7	หมู่ที่	10	
แขวงหนองจอก	 เขตหนองจอก	 ผู้ผลิต
อาหารปรุงประกอบพร้อมบริโภค	ต่ออายุ
การรับรอง	3	รายการ	
	 25.	 บริษัท	 คอมพานี	 บี	 จ�ากัด	
สถานท่ีผลิต	 18	 ถนนกาญจนาภิเษก	
แขวงสะพานสูง	เขตสะพานสูง	ผู้ผลิตเนื้อ
แช่แข็ง	–	เนื้อบด	และตัดแต่งเนื้อสัตว์	ต่อ
อายุการรับรอง	2	รายการ
	 26.	บริษัท	เลมาค	ฟู้ด	โปรดักส์	
จ�ากัด		สถานที่ผลิต	61/4	ซอยบางแค	3	
ถนนบางแค		แขวงบางแค		เขตบางแค	
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่,	 เบเกอรี่แช่แข็ง,	
Sugar	 Replacer	 ต่ออายุการรับรอง	 84	
รายการ	
	 27.	 บริษัท	 เซนจูเรีย	 แลบอรา
ทัวรี่	 จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 89/252	 ถนน
เทศบาลสงเคราะห์	 แขวงลาดยาว	 เขต
จตุจักร	ผู้ผลิตธัญพืชออร์แกนิค	และสนิค้า
เกษตรอบแห้ง	การรบัรองใหม่	19	รายการ	
	 28.บริษัท	ยาคูลท์	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 1/3	 หมู่	 2	 ถนน

วิภาวดีรังสิต	 แขวงตลาดบางเขน	 เขต
หลกัสี	่ผูผ้ลตินมเปรีย้ว	ต่ออายกุารรบัรอง	1	รายการ	
	 29.	 บริษัท	 ศิริธนโชค	 จ�ากัด	
สถานที่ผลิต	 340	 ถนนกาญจนาภิเษก	
แขว งบา งแค 	 เ ขตบา งแค 	 รั บ รอ ง
กระบวนการผลิตไอศกรีม	 ต่ออายุการ
รับรอง	 1	 รายการ	 และผู ้ว ่าจ้างผลิต	
(OEM)	1	สถานประกอบการ	ได้แก่
	 (1)	บริษัท	เจเอ	เจเนอรัล	จ�ากัด	
ที่อยู่	 2250/129	 ถนนเจริญกรุง	 แขวง
บางคอแหลม	 เขตบางคอแหลม	 ผู้ว่าจ้าง
ผลิตไอศกรีม	อายุการรับรอง	4	รายการ
	 30.ศูนย์สมุนไพรพิมพาเภสัช	
สถานที่ผลิต	 15	 ซอยอ่อนนุช	 55	 ถนน
อ่อนนุช	แขวงประเวศ	เขตประเวศ	ผู้ผลิต
ยาแผนโบราณ	 ต่ออายุการรับรอง	 11	
รายการ	และเพิ่มการรับรอง	20	รายการ
	 31.	 บริษัท	 อาร์	 แอนด์	 บี	 ฟู้ด	
ซัพพลาย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 สถานที่ผลิต	
3395	 ซอยลาดพร้าว	 101	 (วัดบงึทองหลาง)	
ถนนลาดพร้าว	แขวงคลองจ่ัน	เขตบางกะปิ	
ผู ้ผลิตเกล็ดขนมปัง,ซอส,น�้าจ้ิมไก่,วัตถุ
เจือปนอาหาร,วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนแบบ
ธรรมชาติ,ขนมปังบันเบอร์,แป้งข้าวโพด	
และสีผสมอาหาร	ต่ออายุการรับรอง	432	
รายการ	 และเพิ่มการรับรอง	 1	 รายการ	
และผู้ว่าจ้างผลิต	(OEM)	3	สถานประกอบ
การ	ได้แก่
	 (1)	บริษัท	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	
จ�ากัด	(มหาชน)	ที่อยู่	97/11	ชั้น	6	ถนน
ราชด�ารห์ิ	แขวงลมุพนิ	ีเขตปทมุวัน	ผู้ว่าจ้าง
ผลิตเกล็ดขนมปัง	 ต่ออายุการรับรอง	 1	
รายการ
	 (2)	บริษัท	สยามแมคโคร	จ�ากัด	
(มหาชน)	 ที่อยู ่ 	 1468	 อาคารธารา
พฒันาการ	 ถนนพฒันาการ	 แขวงสวนหลวง	
เขตสวนหลวง	 	 ผู้ว่าจ้างผลิตเกล็ดขนมปัง	
ต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 (3)	บริษัท	เอก-ชัย	ดิสทริบิวชั่น	
ซิสเทม	จ�ากัด	ที่อยู่	629/1	ถนนนวมินทร์	
แขวงนวลจันทร์	 เขตบึงกุ่ม	 ผู้ว่าจ้างผลิต
เกล็ดขนมปัง	 ต ่ออายุการรับรอง	 2	
รายการ	อ่านต่อฉบับหน้า.....
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ประกาศส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร
เรื่อง	การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์	(ญุมอะฮ์)	และแนวปฏิบัติ

--------------------------------------
	 ตามทีรั่ฐบาลได้ออกข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	9	แห่งพระราชก�าหนดการบรหิารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉกุเฉนิฯ	(ฉบบัท่ี	5)	ลงวนัท่ี	
1	พฤษภาคม	2563	และจุฬาราชมนตรี	มีประกาศ	(ฉบับที่	5/2563)	ลงวันที่	3	พฤษภาคม	2563	เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชือ้ไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	 ว่าด้วยการผ่อนปรนให้ปฏิบตัศิาสนกิจละหมาดวันศกุร์	 (ญมุอะฮ์)	 และแนวปฏบิตั	ิ ตามความละเอยีดแจ้งแล้วน้ัน	
คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	ได้ประชุมปรึกษากับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อและ
ผู้ก�ากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร	 เมื่อวันที่	 13	พฤษภาคม	2563	 เกี่ยวกับแนวทางและมาตรการในการเปิดมัสยิด
เพื่อปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์	(ญุมอะฮ์)	และมีความเห็นร่วมกันให้ประกาศแจ้งมัสยิดในกรุงเทพมหานครได้รับทราบโดยทั่วกันว่า	มัสยิดใด
ประสงค์จะปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์	(ญุมอะฮ์)	ต้องด�าเนินการดังนี้		
						1.	จัดประชุมคณะกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิดและมีมติเห็นชอบให้จัดปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์	(ญุมอะฮ์)	
						2.	ยืน่หนงัสอืขอเปิดมสัยดิเพ่ือปฏบิตัศิาสนกจิละหมาดวนัศุกร์	(ญมุอะฮ์)	ตามแบบท้ายประกาศต่อส�านกังานคณะกรรมการอสิลามประจ�า
กรงุเทพมหานคร	โดยอหิม่าม/ประธานกรรมการอสิลามประจ�ามสัยิดเป็นผูล้งนาม
						3.	คณะกรรมการอสิลามประจ�ากรุงเทพมหานครพจิารณาถงึความพร้อมของมสัยดิทีย่ืน่ความประสงค์จะปฏบิติัตามประกาศของจฬุาราชมนตรี
							4.	มัสยิดใดที่คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานครได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว	จะส่งเรื่องไปยังส�านักงานเขตท้องที่ที่มัสยิดตั้งอยู่
เพื่อตรวจสอบความพร้อมทางกายภาพร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิดตามแนวปฏิบัติที่ระบุในประกาศฉบับนี้	เมื่อตรวจสอบแล้ว
มีความพร้อม	ให้มัสยิดจัดปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์	(ญุมอะฮ์)	ได้
					5.	คณะกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	ต้องด�าเนินการดังนี้
	 5.1	 ท�าความสะอาดพื้นมัสยิดก่อนและหลังการละหมาดวันศุกร์	 (ญุมอะฮ์)	 ทุกครั้ง	 และไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ	 โดยเปิดหน้าต่างมัสยิด	
ผ้าม่าน	เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	กรณีมัสยิดที่มีการปูพรม	ต้องน�าพรมออกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
	 5.2	จัดท�าเครื่องหมายจุดละหมาดที่สามารถระบุต�าแหน่ง	โดยเว้นระยะห่างระหว่างแต่ละจุด	1.50	–	2	เมตร
	 5.3	ควบคุมดูแลทางเข้า-ออกมัสยิดและจัดระเบียบระยะห่างขณะเดินเข้าและเดินออกจากมัสยิด
	 5.4	 จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามัสยิด	 และมีคณะเจ้าหน้าที่ของมัสยิดในการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรการโดยเคร่งครัด	
ตลอดระยะเวลาที่เข้ามาในบริเวณมัสยิด
	 5.5	จัดวางแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้บริเวณประตูทางเข้ามัสยิด
	 5.6	บันทึกชื่อ-นามสกุล	พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้มาร่วมละหมาดวันศุกร์	(ญุมอะฮ์)	และบันทึกภาพในขณะปฏิบัติละหมาดวันศุกร์	
(ญุมอะฮ์)	เพื่อสะดวกในการติดตามกรณีที่มีการแพร่ระบาดเกิดขึ้น
	 5.7	ควบคุมผู้มาร่วมปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์	(ญุมอะฮ์)	ให้มีจ�านวนไม่เกินที่แจ้งไว้
	 5.8	กระชับเวลาในการละหมาดวันศุกร์	(ญุมอะฮ์)	นับแต่อะซาน	คุตบะฮ์	และละหมาด	ไม่เกิน	20	นาที
	 5.9	งดเว้นการจัดอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองผู้มาร่วมปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์	(ญุมอะฮ์)
	 5.10	ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติให้ผู้มาร่วมปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์	(ญุมอะฮ์)	ทราบ
6.	ผู้เข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์	(ญุมอะฮ์)	ต้องด�าเนินการดังนี้
	 6.1	อาบน�้าละหมาดจากที่บ้าน
	 6.2	ใช้ผ้าปูละหมาด	(ผ้าซะญาดะฮ์)	ส่วนตัว	โดยน�ามาจากบ้าน
	 6.3	ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือที่มัสยิดจัดเตรียมไว้
	 6.4	สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาของการเข้ามาในบริเวณมัสยิด
	 6.5	งดการสลามด้วยการสัมผัสมือ	การสวมกอด	และการสัมผัสแก้ม	โดยให้ยกมือพร้อมกล่าวสลามเท่านั้น
	 6.6	หากมีอาการไข้	ไอ	เจ็บคอ	มีน�้ามูก	แม้จะมีอาการไม่มาก	ให้งดการไปร่วมละหมาดวันศุกร์	(ญุมอะฮ์)	ที่มัสยิด
	 6.7	งดเว้นการรวมกลุ่มท�ากิจกรรมใด	ๆ	ในบริเวณมัสยิด
	 6.8	เด็ก	และสตรี	ให้งดการร่วมละหมาดวันศุกร์	(ญุมอะฮ์)	ที่มัสยิด
	 6.9	เว้นระยะห่างระหว่างแถวและในแถว	1.50	–	2	เมตร	และให้ยืนตามจุดที่ได้จัดท�าเครื่องหมายไว้
	 ทั้งนี้	หากมีการแพร่ระบาดของโรคจากการชุมนุมในการจัดละหมาดวันศุกร์	(ญุมอะฮ์)	ณ	มัสยิด	คณะกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด
ต้องรับผิดชอบในการติดตามผู้แพร่ระบาดเชื้อและผู้รับเชื้อให้เข้าสู่กระบวนการควบคุมโรคของทางราชการ
  
	 	 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	14	พฤษภาคม	พ.ศ.	2563

(นายอรุณ		บุญชม)
ประธานกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร
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สื่อสารสื่อธรรม



ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
45 หมู่ 3 ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 โทรศัพท์ : 0-2949-4259  โทรสาร : 0-2989-7108 
ต่อ25,26 เว็บไซด์ : www.islamicbangkok.or.th  E-mail : islamicbkk.com
ที่ปรึกษา :	อรุณ	บุญชม		จักรกฤษณ์	เพิ่มพูน		สมัย	เจริญช่าง		อาหะหมัด	ขามเทศทอง		ซีรอซันคาร	ปาทาน
ที่ปรึกษากฎหมาย :		ประสิทธิ์	มะหะหมัด		วิทยา	บูรณศิล		รอสัก	นุชนารถ		บรรณาธิการ :  	ผศ.ดร.วิศรุต	เลาะวิถี
บรรณาธิการผู้ช่วย : 	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		ประสานงาน :	มนธรรม	โพธ์ิทอง			มานพ	มะดะเรส
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	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	และ	สมเด็จพระนางเจ้าฯ	
พระบรมราชินี	 ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดจากโรคตดิเช้ือไวรสั	โคโรนา	2019	(โควดิ-19)	โปรดเกล้าฯ	
ให้เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรในพื้นที่ชุมชนแออัด	
กรุงเทพมหานคร	ทั้ง	50	เขต
	 ในโอกาสนี้	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นท่ีชุมชนแออัดเขต
ต่าง	 ๆ	 ของกรุงเทพมหานคร	 ซึ่งได้เริ่มด�าเนินการตั้งแต่วันที่	 5	
เมษายน	 2563	 เป็นต้นมา	 และได้มอบถุงพระราชทานในพื้นที่
ชุมชนมุสลิมแออัด	 กรุงเทพมหานคร	 หลายชุมชน	 ได้แก่	 ชุมชน
จักรพงษ์		ชุมชนมหานาค	ชุมชนท่าเรือคลองเตย	ชุมชนบ้านดอน	
ชุมชนรามค�าแหง	 53	 ชุมชนเทพลีลา	 ชุมชนสุเหร่าแดง	 ชุมชน
เกาะจวน	 ชุมชนวิมานสุข	 ชุมชนล�าสาลี	 ชุมชนวังโสม	 ชุมชน
สามัคคีพัฒนา	 ชุมชนซอยสมหวัง	 ชุมชนอัสสลาม	 คลองกุ่ม	 และ
สามวา	 เป็นต้น	 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น	 ยัง
ความปลืม้ปิตแิก่ประชาชนทีไ่ด้รบั	และต่างส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	
พระบรมราชินี	เป็นล้นพ้น	ที่ทรงห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่า

ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ ให้เชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎร 
ในชุมชนของ 50 สำานักงานเขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19


