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เนื่องในโอกาสวันอีดิ้ลอัฎฮา 
ประจำาปีฮิจเราะฮ์ศักราช 1441 
คณะกรรมการอิสลามประจำา
กรุงเทพมหานคร ขอส่งความ
ระลึกถึงและความปรารถนาดี
มายังอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น 
และพี่น้องมุสลิมที่เคารพรัก
ทุกท่าน และขอวิงวอนจาก
อัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ได้โปรดคุ้มครองทุกท่านให้

ปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคีเราะห์
 และขอประสบแด่ความสุข 
สมบูรณ์ วัฒนาถาวร ทั้ง

ภารกิจส่วนตัว ครอบครัว และ
ส่วนรวมเป็นทวีคุณยิ่งๆ ขึ้น 

จงทุกประการ อามีน

นายอรุณ บุญชม
ประธานกรรมการอิสลาม
ประจำากรุงเทพมหานคร
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 วารสารมสุลมิ กทม. นวิส์ เล่มนี้ 
เป็นเล่มประจ�ำเดอืนกรกฎำคม - สงิหำคม 
2563 ซึ่งในช่วงเวลำทั้งสองเดือนนี้ มีวัน
ส�ำคัญแห่งปี ดังนี้ :
 วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เป็น
วนัคล้ำยวนัประสตู ิสมเดจ็พระเจ้ำน้องนำงเธอ 
เจ้ำฟ้ำจฬุำภรณวลยัลกัษณ์ อคัรรำชกุมำรี 
กรมพระศรสีวำงควฒัน วรขตัตยิรำชนำรี 
 วนัที ่13 กรกฎาคม 2563 เป็น
วันคล้ำยวันประสูติ พระเจ้ำวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้ำโสมสวล ีกรมหมืน่สทุธนำรนีำถ 
 วนัที ่28 กรกฎาคม 2563 เป็น
เฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จ-
พระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำ-
วชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
รัชกำลที่ 10 
 วนัที ่ 31  กรกฎาคม 2563 เป็น
วนัอดีิล้อัฎฮำ ฮ.ศ 1441 (โดยคำดกำรณ์ว่ำ 
อำจจะเป็นวันที่ 10 เดือนซุลฮิจญะฮ์) 
หรือรอฟังประกำศจำกจุฬำรำชมนตรี
อีกครั้ง
 วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เป็น
วนัเฉลมิพระชนมพรรษำ สมเดจ็พระนำงเจ้ำ-
สริกิิติ ์พระบรมรำชนินีำถ พระบรมรำชชนน-ี
พันปีหลวง และวันแม่แห่งชำติ
 วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เป็น
วันขึ้นปีใหม่ของปฏิทินฮิจเรำะฮ์ศักรำช 
1442 (โดยคำดกำรณ์ว่ำ อำจจะเป็นวนัที่ 
1 เดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ 1442) หรือรอฟัง
ประกำศจำกจุฬำรำชมนตรีอีกครั้ง

 กำรที่หยิบยกวันส�ำคัญในช่วง 
2 เดอืนนี ้เพียงเพือ่เป็นกำรทบทวนควำม 
“ตระหนักรู้” ของตัวเรำว่ำ นอกจำกจะ
เป็นวันส�ำคัญของชำติแล้ว ยังเป็นวันที่มี
ควำมหมำยยิ่งส�ำหรับประชำคมชำว
ไทยมุสลิมอีกด้วย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
วันอีดิ้ลอัฎฮำ ฮ.ศ 1441 ซึ่งเป็นวันแห่ง
ควำมยินดีและกระชับสัมพันธ ์ของ
พี่น้องมุสลิมท่ัวโลก ส่วนวันขึ้นปีใหม่
ของอิสลำม ฮ.ศ 1442  ก็เป็นวันเริ่มต้น
ของป ีใหม ่ ท่ี เชิญชวนให ้มุสลิมต ้อง
ใคร ่ครวญและทบทวนตนเองสู ่กำร
เปลี่ยนแปลงวันเวลำและวิถีชีวิต ถึงแม้
จะไม่มีกำรเฉลิมฉลองเฉกเช่น วันปีใหม่
สำกลก็ตำม
 ในช่วงเวลำ 4-5 เดือนเศษทีผ่่ำนมำ 
เรำผ่ำนช่วงวิกฤติแห่งกำรแพร่ระบำด
ของเช้ือไวรสัโควดิ-19    กนัถ้วนหน้ำท้ังโลก  
เพยีงแต่จะมำกหรอืน้อย ในแต่ละประเทศ 
และภูมิภำคของโลกเท่ำนั้น ถึงวันน้ี            

ผศ.ดร.วิศรุต  เลาะวิถี

(11 กรกฎำคม 2563) ทัว่โลก มีผู้ตดิเช้ือ 
จ�ำนวน 12,652,819 คน ผู้เสียชีวิต 
จ�ำนวน 563,488 คน ผู้รักษำหำย 
จ�ำนวน 7,386,534 คน ส่วนประเทศไทย 
มีผู้ติดเชื้อ จ�ำนวน 3,216 คน ผู้เสียชีวิต 
จ�ำนวน 58 คน และผู้รักษำหำย จ�ำนวน 
3,088 คน
 ประเทศท่ีมีผู้ติดเชื้อมำกที่สุด
ในโลก ได้แก่ สหรฐั จ�ำนวน 3,355,646 คน 
ผู้เสียชีวิต จ�ำนวน 137,403 คน และ
ผู้รักษำหำย จ�ำนวน 1,490,446 คน 
 ประเทศท่ีมีผู้ติดเชื้อมำกที่สุด
ในทวีปเอเชีย ได้แก่ อินเดีย มีจ�ำนวน 
850,358 คน ผูเ้สยีชวิีตจ�ำนวน 22,687 คน 
และผู้รักษำหำย จ�ำนวน 536,231 คน
 จำกข้อมลูดงักล่ำว เป็น “ปรศัน”ี 
ที่เรำต้องขบคิดต่อไปว่ำ “เชื้อไวรัสโค
วิด-19”นี้ จะลดจ�ำนวนผู ้ติดเชื้อลง  
และหำยจำกโลกนี้ไปเมื่อใด  แน่นอน 
คงไม่มีใคร “ฟันธง” ชัดเจนได้  เพรำะ
มำตรกำรทีแ่ต่ละประเทศก�ำหนดขึน้มำ 
เป็นเพียงกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
ให้อยู่ในขอบเขตจ�ำกัดเท่ำนั้น  หำก
พลเมอืงของประเทศนัน้ๆ ให้ควำมร่วมมือ
ในกำรปฏบิติัตนให้เป็นไปตำมมำตรกำร
ดังกล่ำว ก็จะช่วยลดกำรแพร่ระบำดลง
ได้ระดับหนึ่ง  ดังเช่นพี่น้องประชำชน
ชำวไทย ย่อมเป็นตัวอย่ำงที่ดีในเรื่องนี้ 
ท�ำให้นำนำประเทศแสดงควำมช่ืนชม
ยินดีกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด

“จงรักษาเถิด แท้จริง พระองค์อัลลอฮ์
จะไม่ทรงนำาโรคลงมา  

เว้นแต่พระองค์จะนำายามา เพื่อการบำาบัด
ลงมาด้วย ยกเว้นโรคเดียวทีไ่ม่มยีารกัษาโรค

คือ โรคชรา” 
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ไวรัสโควิด-19 ที่ประเทศไทยบริหำร
จัดกำรได้เป็นอย่ำงดี 
 อย่ำงไรกต็ำม  ควำมเป็นไปได้ที่
เชือ้ไวรสัโควดิ-19 จะลดลงหรอืหำยจำก
โลกมนุษย์ได้  ก็ต่อเม่ือมนุษย์สำมำรถ
ผลิตวัคซีนป้องกันเชื้อได้เป็นผลส�ำเร็จ  
ซึ่งขณะนี้ ทรำบว่ำ มีนักวิชำกำรทำงกำร
แพทย์ เภสัช และสำธำรณสุข  ได้ทุ่มเท
กำรศึกษำ วจิยัและทดลองค่อนข้ำงได้ผล
เป็นที่น่ำพอใจแล้ว คำดว่ำคงจะมีข่ำวดี
เกี่ยวกับเรื่องนี้ในเร็ววัน  ทั้งนี้ แนวโน้ม
ทำงออกของปัญหำนี้ มีควำมสอดคล้อง
กับค�ำสอนที่ท่ำนนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัล
ลำฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ศำสนทูตแห่ง
อิสลำม ที่ว่ำ “จงรักษาเถิด แท้จริง 
พระองค์อัลลอฮ์จะไม่ทรงน�าโรคลงมา  
เว้นแต่พระองค์จะน�ายามาเพื่อการ
บ�าบัดลงมาด้วย ยกเว้นโรคเดียวที่ไม่มี
ยารักษาโรคคือ โรคชรา” (บันทึกโดย 
บุคอรี และมุสลิม)
 สิ่งที่เป็น “หลักคิด” ส�ำคัญของ
กำรใช้ชีวิตในช่วงนี้คือ กำรจัดระบบ
ชีวติวถิใีหม่ หรอืทีเ่รยีกว่ำ “New Normal” 
นั่นเอง ระบบชีวิตวิถีใหม่ (New Nor-
mal) เป็นแนวทำงที่หลำยๆ คน จะต้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในช่วงนี้  อำจจะ
เป็นสำเหตทุ�ำให้เปลีย่นชวีติเรำไปอกีนำน 
ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตพร้อม
กันทั่วโลก จำกที่เคยออกจำกบ้ำน เพื่อ
ไปท�ำงำน ไปโรงเรียน ไปมัสยิด เรำต้อง
หันมำท�ำทุกอย่ำงที่บ้ำน เช่น เอำน�้ำ
ละหมำด หรือท�ำธุระส่วนตัวที่บ้ำน หำก
มคีวำมจ�ำเป็นต้องออกจำกบ้ำนไปซือ้ของ 
แม้กระทั่งไปมัสยิด โรงเรียน พบแพทย์  
ต้องใส่หน้ำกำกอนำมยัเพือ่ป้องกนัโรค ต้องเว้น
ระยะห่ำงส�ำหรับบุคคล ล้ำงมือบ่อยๆ 
หรือใช้เวลำอย่ำงน้อย 20 วินำที เช็ดมือ
ด้วยแอลกอฮอล์ รวมถึงกำรปรับเปลี่ยน
ทำงด้ำนธรุกจิและบรกิำรต่ำงๆ ให้ทนัต่อ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน ดังนั้น จึงต้องปรับ

เปลี่ยนไปสู ่กำรเปิดระบบลงทะเบียน
ออนไลน์ กำรใช้ระบบซือ้ขำยและบริกำร
ทำงออนไลน์ สิ่งนี้ เกิดเป็นวิถีใหม่ใน
กำรด�ำรงชีวิต ซ่ึงเมื่อเรำจ�ำต้องปฏิบัติ
กันเป็นปกติต่อเนื่องในระยะเวลำหนึ่ง 
จนเกิดเป็นควำมพอใจ ในทีส่ดุกไ็ด้กลำย
เป็น New Normal ในสังคมของเรำ
นั่นเอง 
  อีกนัยหนึ่ง ถึงแม้หลำยคนอำจ
จะประสบปัญหำจำกผลกระทบของ
กำรแพร่ระบำดไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อ
ตนเองหรือครอบครัวก็ตำม จนเกิด
ควำมว้ำวุ่น ซับสน หรือหลุมด�ำในจิตใจ 
อิสลำมมีค�ำสอนชัดเจน ว่ำด้วยห้ำมกำร
ท�ำร้ำยตัวเอง ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรฆ่ำตวัตำย ถอืเป็น
บำปอย่ำงยิ่ง ดังนั้น จะเห็นว่ำผู้ป่วย
มุสลิมที่มีอำกำรซึมเศร้ำหรือป่วยเป็น
โรคซึมเศร้ำ แม้จะมีควำมคิดเรื่องควำม
ตำยหรืออยำกตำย (เพรำะเป็นอำกำร

ของโรค) แต่มักจะไม่ฆ่ำตัวตำยหรือ
ลงมอืกระท�ำ จึงพบสถิติกำรฆ่ำตัวตำย
น้อยที่สุด ส่วนผู้ที่ทนทุกข์ทรมำนจำก
ควำมเจ็บป่วยในระยะสุดท้ำย อำจจะมี
อำกำรปวด หรอืทรมำนมำกจนทนไม่ไหว 
บำงคนขอให้แพทย์ฉีดยำให้ตำย ซึ่งถือ
เป็นสิง่ต้องห้ำมในอสิลำม ท่ำนนบีมุฮัมมัด 
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้กล่ำว
เตือนสติประชำคมมุสลิมว่ำ “คนใดคนหนึง่ 
ห้ามคิดอยากตาย อันเนื่องเพราะเกิด
จากการเจ็บป่วย แต่หากเขาจ�าเป็น
ต้องกล่าวข้อความใดออกมา กจ็งกล่าว
ว่า “โอ้ อัลลอฮ์ ขอให้ฉันมีชีวิตคงอยู่
ต่อไป หากการมีชีวิตอยู่นั้น เป็นสิ่งที่
ดีส�าหรับฉัน และขอให้ฉันจบชีวิตลง 
หากการจบชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ดีส�าหรับ
ฉัน” (บันทึกโดย บุคอรี)
 ท้ังนี้ ท่ำนนบีมุฮัมมัด (ศ็อล-
ลลัลอฮุอะลยัฮวิะซัลลมั) ผูเ้ป็นศำสนทูต
แห ่งอิสลำม ยังได ้กล ่ำวเตือนสติ
ประชำคมมุสลิมทั้งหลำยอีกว่ำ “คนใด
คนหนึง่ในหมู่พวกเจ้า ห้ามคดิอยากตาย 
เพราะบางทเีขาก็เป็นคนดี เมือ่เขามอีายุยาว
ต่อไป ความดีของเขาก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น 
และหากเขาเป็นคนเลว เมือ่ชวิีตยาวออกไป 
บางทีเขาอาจจะได้กลับเนื้อกลับตัว 
หรือส�านึกผิดก็ได้”



ฮำวำ จึงมีควำมเป็นเครือญำติกัน ไม่ว่ำจะ
อยู่ส่วนไหนของโลก เมื่อเป็นมนุษย์แล้วก็
ถื อว ่ ำ เป ็นพี่ น ้ อง กัน ท้ั งหมด ใครจะ
ประเสรฐิเลศิดกีว่ำกันก็วดักันท่ีควำมด ี คนท่ี
ดทีีส่ดุนัน้ คือคนที่ท�ำประโยชน์ให้แก่มนุษย์
ได้มำกที่สุด สิ่งที่อัลกุรอ่ำนบทนี้ชี้ให้เห็น
ควำมแตกต่ำง ไม่ว่ำจะเป็นศำสนำเชื้อชำติ
ของมนษุย์ท่ีไม่เหมอืนกนั กม็คีวำมหลำกหลำย 
แต่สำมำรถอยู่ร่วมกันได้ เมื่อได้มำท�ำควำม
รู้จัก มำท�ำกำรเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตรงนี้
เป็นเรื่องท่ีในสังคมไทยเรำอำจจะขำดใน
ส่วนนี้ คือควำมไม่เข้ำใจ เรำไม่เข้ำใจเขำ 
เขำไม่เข้ำใจเรำ นี้อำจจะเป็นเหตุอันหนึ่งที่
ท�ำให้เกิดควำมแตกแยก แต่ถ้ำหำกเรำได้มี
กำรเรยีนรูท้�ำควำมรูจั้ก ไปมำหำสูกั่นรู้จักกัน 
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ก็จะ
ดีขึ้น เป็นสิ่งที่อัลกุรอ่ำนได้บอกเอำไว้ ให้
เรำได้มำท�ำควำมรู้จักกันมำเรียนรู้กัน
 คนท่ีนับถือศำสนำแตกต่ำงกัน 
ไ ม ่ ไ ด ้ ห ม ำ ย ค ว ำ ม ว ่ ำ เ ป ็ น ศั ต รู กั น
ในประเทศไทยเรำนั้น มีศำสนำทำงกำร
รับรอง 5 ศำสนำ ศำสนำพุทธเป็นศำสนำที่
มีคนนับถือมำกท่ีสุด รองลงมำศำสนำ
อสิลำม รองลงมำคอืศำสนำครสิต์ รองลงมำ
คือศำสนำพรำหม์-ฮินดู และศำสนำซิกข์ 

 อิสลำมเช ่นเดียวกันที่สอนให ้
มนุษย์เรำทุกคนน้ัน มีควำมรู้สึกถึงควำม
เป็นพ่ีน้องกนั พระองค์อลัลอฮ์ ตะอำลำ ได้ตรสั
ไว้ในมหำคัมภีร์อัลกุรอ่ำนว่ำ “โอ้มวล
มนุษยชาติทั้งหลาย เราได้สร้างพวกเจ้า
ขึน้มา จากชายหน่ึงและหญงิหนึง่ คอือาด�า
และฮาวา และเราได้ให้พวกเจ้าแบ่งออก
เป็นก๊กเป็นเหล่า เป็นเผ่าพันธุ์ต่าง ๆ เพื่อ
ที่พวกเจ้านั้นจะได้มาศึกษา มาเรียนรู ้
มาท�าความรูจ้กัซึง่กนัและกนั แท้ทีจ่รงิแล้ว 
คนที่มี เกียรติยิ่ งในหมู ่ สู ่ เจ ้านั้น ก็คือ
ผู้ที่มีคุณธรรม ผู ้ที่มีความย�าเกรงต่อ
พระเจ้ามากที่สุด” ก็คือคนที่มีคุณธรรม
มำกที่สุด ผู้นั้นถือว่ำเป็นผู้ที่มีเกียรติที่สุด 
จำกอัลกุรอำนบทนี้ เรำจะเห็นได้ว่ำมนุษย์
ทั้งหลำยนั้นตำมหลักควำมเชื่อของอิสลำม 
มำจำกต้นก�ำเนิดเดียวกัน นั้นก็คืออำด�ำ
และฮำวำ มำจำกมนุษย์คนแรกทีพ่ระผูเ้ป็นเจ้ำ
ได้สร้ำงขึ้นทั้งชำยและหญิง และพระองค์
ไ ด ้ ใ ห ้ แยกออก เป ็ น เ ผ ่ ำพั น ธุ ์ ต ่ ำ งๆ 
หลำยสีผวิหลำยวัฒนธรรม หลำยควำมเชือ่ 
เป็นฮิกมะฮ์ที่พระองค์อัลลอฮ์ ต้องกำรให้
เกิดขึ้น แต่พระองค์ก็ได้บอกว่ำ ควำมเป็น
เผ่ำพันธุค์วำมเป็นชำตติระกลูต่ำง ๆ เหล่ำน้ี 
ไม ่ ได ้มำเป ็นตัวชี้วัดว ่ำใครจะมีควำม
ประเสริฐ หรือใครจะมีเกียรติมำกกว่ำกัน 
ควำมประเสริฐของมนุษย์ไม่ได้วัดกันที่สีผิว 
ไม่ได้วัดกันที่พื้นที่ทำงภูมิศำสตร์ ว่ำใครจะ
เกิดที่ไหนหรือจะดีกว่ำใครที่ไหน แต่ควำม
ประเสริฐนั้นอยู่ที่ควำมดีงำม คุณธรรมของ
แต่ละคนที่มี ใครท�ำควำมดีไว้มำกคนนั้นก็
มีคนที่มีเกียรติมำก และเป็นคนที่มีควำม
ประเสริฐมำก ณ พระองค์อัลลอฮ์ ท่ำนนบี
(ศอ็ลฯ) เองกบ็อกไว้  ควำมว่ำ “ไม่ใช่ว่าคนอาหรบั
จะดีกว่าคนที่ไม่ใช่คนอาหรับ ไม่ใช่ว่า
ผวิขาวจะดกีว่าคนผิวด�า เพราะทุกคนนัน้
มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกัน ทุกคนมา
จากอาด�า และอาด�ามาจากดิน”  เพรำะ
ฉะนั้นเรำก็ต้องเข้ำใจว่ำ มนุษย์ทุกคนมีต้น
ก�ำเนิดมำจำกแหล่งเดียวกัน คืออำด�ำและ

ทั้งหมดนี้อยู่ร่วมกันมำอย่ำงสงบสุข ไม่เคย
มีควำมขัดแย้งใดๆ ทั้งนี้ก็เนื่องจำกเรำมี
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเป็นเอกอัคร
ศำสนูปถัมภ์ภก ให้ควำมอุปกำระดูแล
ทุกศำสนำ ซึ่งเป็นสิ่งที่เรำจะต้องชูโกร์ต่อ
อัลลอฮ์ และขอบคุณในควำมรักควำม
สมัครสมำนควำมสำมัคคี ที่เกิดขึ้นจำก
พระบำทสมเด็จพระเจ ้ำอยู ่ หัว ท่ี เป ็น
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 อรุณ บุญชม

แนวทางในการสร้างความเข้าใจเรื่องของ
อิสลามต่อมวลมนุษยชาติ (ตอนที่ 2)  



ไม่ใช่เรือ่งง่ำย เพรำะชำวกุเรซซ่ึงคอยขัดขวำง 
และมแีผนในกำรทีจ่ะลอบสงัหำรท่ำนรอซู้ล 
เมือ่อลัลอฮ์ ตะอำลำได้อนมัุตใิห้ท่ำนเดนิทำง
จำกมักกะฮ์ไปสู่นครมะดีนะฮ์ จึงได้มอบ
แนวทำงในกำรที่ท่ำนจะออกเดินทำง คือ
ในยำมบ่ำย ท่ำนได้ออกไปพบท่ำนอะบูบักร์ 
และได้บอกกับท่ำนอะบูบักร์ว่ำ เรำได้รับ
อนุมัติจำกพระผู้เป็นเจ้ำให้ฮิจเรำะฮ์แล้ว 
ท่ำนอะบูบักรได้ขอติดตำมไปด้วย และขอ
เป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำย ในกำรจัดหำพำหนะ 
ในกำรเดินทำง แต่ท่ำนรอซูรุ้ลลอฮ์ไม่ยอม 
ท่ำนบอกว่ำ ส�ำหรับอูฐตัวที่ฉันจะขี่ไปนั้น
ฉันต้องซื้อเอง และท่ำนอะบูบักรก็ซื้ออูฐ
ของตนเอง คือซื้ออูฐกันคนละตัว และใน
กำรทีเ่ดนิทำงไปยงัดนิแดนท่ีไม่เคยไปมำก่อน 
จ�ำเป็นต้องมีผู้น�ำทำง ที่มีควำมช�ำนำญ จึง
ได้ไปว่ำจ้ำง บุคคลคนหนึ่งชื่อ อับดุลลอฮ์
อิบนุ อุรอยกิต บุคคลผู้นี้ไม่ใช่เป็นมุสลิม
และเขำไม่ได้เข้ำรับอิสลำมจนเสียชีวิต แต่
เขำมำเป็นผู้น�ำทำง ที่จะน�ำพำท่ำนนบีออก
จำกมักกะฮ์ ไปสู่นครมำดีนะฮ์ ทั้งสำมคน
จึงได้ตกลงว่ำ ท่ำนนบีกับท่ำนอบูบักร์จะ
ไปหลบซ่อนตัวอยู ่ทำงใต ้ของมักกะฮ์
สกัระยะหนึง่ก่อน ส่วนจุดหมำยคอืมะดนีะฮ์
นั้นอยู่ทำงเหนือ ทั้งสองได้ไปซ่อนตัวอยู่ใน
ถ�้ำที่ภูเขำ เซำร์ เป็นเวลำ 3 คืน และหลัง
จำกครบแล้ว ให้อับดุลลอฮ์ บิน อุรอยกิต 
คนน�ำทำงไปรับคนทั้งสองเพ่ือเดินทำงไป
ยังนครมะดีนะฮ์ต่อไป เมื่อครบก�ำหนด 3 
คืนแล้ว อับดุลลอฮ์ คนน�ำทำงก็ไปตำมนัด 
แต่ในคืนท่ีท่ำนนบี จะออกจำกบ้ำนนั้น

เอกอคัรศำสนูปถมัภ์ ให้กบัทกุๆศำสนำ เรำจะ
เห็นได้ว่ำเรำมีหลักฐำนท่ีชัดเจนในกำรอยู่
ร่วมกันอย่ำงสงบสันติ บำงมัสยิดก็อยู่ติด
กับวัด บำงแห่งทั้งมัสยิดทั้งโบสถ์ของคริสต์
ก็อยู่ติดกันสิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้ไม่ได้สร้ำงควำม
แตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคมแต่อย่ำงใด 
เพรำะฉะนัน้เรำทกุคนทีเ่กดิมำบนผืนแผ่นดนิไทย 
ต้องขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮ์ ตะอำลำ 
ท่ีท�ำให้เรำใช้ชีวิตอยู ่ในประเทศไทยนี้ 
อย ่ำงมีอิสระในกำรประกอบศำสนกิจ  
แล้วก็มีควำมเป็นสุข อัลลอฮ์ ตะอำลำ ได้
ให้แนวทำงไว้ในพระมหำคัมภีร์อัลกุรอ่ำน 
อีกมำกมำยและเรำจะเห็นได้จำกตัวอย่ำง
หนึ่งที่ท�ำให้เห็นได้ว่ำกำรอยู่ร่วมกัน ที่เป็น
พหุวัฒนธรรม ก็คือกำรฮิจเรำะฮ์ของท่ำน
นบี(ศ็อลฯ) ท ่ำนนบีได ้ท�ำกำรเผยแผ ่
ศำสนำอยู่ในนครมักกะฮ์เป็นเวลำถึง13ปี 
ที่ถูกต่อต้ำน ถูกกดขี่ข่มเหง จะละหมำด
บำงครั้งมีคนเอำมูลของอูฐ ไปใส่ไว้ที่ศีรษะ
ของท่ำน ในขณะที่ท่ำนก้มลงกรำบสูญูด 
ต่อพระผู้เป็นเจ้ำ จนกระทั่งลูกสำวของ
ท่ำนคือฟำตีมะฮ์ ไปเอำออก ต้องเอำน�้ำไป
ล้ำงให้ท่ำน สิ่งต่ำง ๆ เหล่ำนี้เกิดขึ้น ท่ำน
อดทนกับเหตุกำรณ์เหล่ำนี้ในกำรเผยแผ่
ศำสนำ จนในที่สุดพระองค์อัลลอฮ์ ได้
อนุมัติให้ท่ำนฮิจเรำะฮ์คือ อพยพจำกถิ่นที่
ถูกกดขี่ข่มเหง รังแกไปยังดินแดนที่มีควำม
เป็นอิสระเสรีในกำรประกอบศำสนกิจนั้น
คอื นครมะดนีะฮ์ แต่กำรจะออกจำกมกักะฮ์

ท่ำนได้ให้อำลี บิน อะบีตอเล็บ ซึ่งเป็นเด็ก
หนุ่มยังเป็นวัยรุ่น ให้มำนอนแทนท่ำนบน
เตยีงนอนท่ีบ้ำน เพรำะนอกบ้ำนถกูฝ่ำยกเุรช
ได้มำปิดล้อม โดยวำงแผนให้คนจำก 11 
ตระกูล ลงมือสังหำรท่ำนพร้อมกัน เพรำะ
กำรลอบสังหำรโดยลงมือพร้อมกันจะ
ท�ำให้พวกของท่ำนนบีไม่สำมำรถท่ีจะล้ำง
แค้นได้ พวกเขำจึงได้วำงแผนกัน ให้มือ
สงัหำรพร้อมกนัท้ัง 11 ตระกูล  คนเหล่ำนัน้
ได้มำปิดล้อมบ้ำนของท่ำนนบีไว้ พร้อมทั้ง
คอยดูว ่ำท ่ำนนบียังอยู ่ ในบ้ำนหรือไม ่ 
เพรำะต้องกำรจะลงมอืสงัหำรตอนเทีย่งคืน 
ท่ำนนบีจึงให้ท่ำนอำลี บินอบีตอเล็บ มำ
นอนอยู่บนเตียงนอนของท่ำน ถ้ำพวกนั้น
มำแอบดูรอยแตกของประตูบ้ำน ก็จะเห็น
มีคนนอนอยู่บนเตียง ท�ำให้พวกเขำเข้ำใจ
ว่ำนั้นคือ ร่ำงของท่ำนนบี (ศ็อลฯ)  
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 มี ทฤษฎี ท ำ ง เศ รษฐศำสตร ์
มหภำคอยูเ่รือ่งหนึง่ ชือ่ว่ำ The Resource 
Curse Theory ใช่ครับ ค�ำว่ำ Curse ที่
แปลว่ำ ค�ำสำปแช่ง ควำมชั่วร้ำย หรือ
หำยนะ บำงท่ำนให้ควำมหมำยเป็นภำษำ
ไทยว่ำ ทฤษฎีค�ำสำปแช่งแห่งทรัพยำกร
ประมำณว่ำ ยิ่งมีทรัพยำกรมำก ยิ่งหำยนะ
มำกเท่ำนั้น
 ทฤษฎีนี้เกิดจำกสมมุติฐำนเพื่อท่ี
จะหำค�ำตอบของข้อเท็จจริงที่ว่ำ เหตุใด
ประเทศที่มีทรัพยำกรธรรมชำติเหลือล้น 
(abundance of natural resources) ไม่
ว่ำจะเป็นน�้ำมันหรือแร่ธรรมชำติ กลับเป็น
ประเทศท่ีอ่อนแอและล้ำหลังมำกกว่ำ
ประเทศอื่น 
 ท�ำไมประเทศท่ีร�ำร่วยทรพัยำกร จงึ
ด้อยพัฒนำและเต็มไปด้วยปัญหำ ทั้งใน
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ยิ่งกว่ำประเทศที่มี
ทรัพยำกรน้อยกว่ำหลำยๆ ประเทศใน
แอฟริกำ  และตะวันออกกลำง เป ็น
ตัวอย่ำงที่ดี ที่สนับสนุนทฤษฎีค�ำสำปแช่ง
แห่งทรัพยำกรนี้

สมบัติต้องคำาสาป

ดร.จริยวัตร (มุฮัมมัดกามิล) เจริญช่าง
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 มคี�ำอธบิำยทีห่ลำกหลำย ทีพ่ยำยำม
จะชี้แจงถึงสำเหตุของปรำกฎกำรณ์ดัง
กล่ำว
 หนึ่ง คือ ทรัพยำกร ท�ำให้รัฐมี
รำยได้โดยไม่ต้องพ่ึงภำษีจำกประชำชน 
เพียงแค่ขุดน�้ำมันขุดแร่ธำตุขึ้นมำขำยก็
สร ้ำงเงินมหำศำลให้กับประเทศ เมื่อ
ประชำชนไม่ต้องจ่ำยภำษี ควำมรู้สึกเป็น
เจ้ำของเงนิงบประมำณของประเทศกน้็อยลง 
กำรตรวจสอบรัฐบำลก็น้อยลงไปด้วย 
ท�ำให้ง่ำยต่อกำรรั่วไหลและกำรคอร์รัปชั่น
ของผู้มีอ�ำนำจ
 สอง คือ กำรพัฒนำตนเองและ
ควำมกระตือรือร ้นของประชำชนใน
ประเทศร�่ำรวยทรัพยำกรมักมีน้อยกว่ำ
ประเทศอื่น เน่ืองจำกรัฐมักให้สวัสดิกำร
ประชำชนจำกเงินส่วนหนึ่งของรำยได้จำก
กำรขำยทรัพยำกร ท�ำให้ประชำชนอยู่ได้
โดยพึ่งพำเงินสวัสดิกำรของรัฐ โดยไม่จ�ำ
ต้องแข่งขันและแสวงหำเพิ่มเติม
 สำม คือ ในมุมมองของผู้มีอ�ำนำจ 
ที่พยำยำมจะรักษำฐำนอ�ำนำจของตัวเอง

เอำไว้กับครอบครวัและพรรคพวกของตวัเอง 
มั ก ไม ่ ให ้ ควำมส� ำคัญกับกำร พัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลของประเทศ โดยเฉพำะ
ในเรือ่งของกำรศกึษำ เมือ่คนมกีำรศกึษำน้อย 
ฉลำดน้อย ย่อมปกครองได้ง่ำยกว่ำคนมี
กำรศึกษำมำก
 สี่ คือ เมื่อควำมร�่ำรวยขึ้นอยู่กับ
ก ำ ร เ ป ็ น ผู ้ มี อ� ำ น ำ จ ใ น ก ำ ร จั ด ก ำ ร



ดร.จริยวัตร (มุฮัมมัดกามิล) เจริญช่าง
ของบุคคล ควำมโปร่งใสของรัฐบำล และ
อื่นๆ  
 คุณภำพเปรียบเหมือนภูมิคุ้มกัน 
สังคมที่มีคุณภำพสูง กำรมีทรัพยำกรสร้ำง
โอกำสในกำรพัฒนำให้เจริญรุ่งเรือง ตรง
กันข้ำมกับ สังคมที่มีคุณภำพต�่ำ ทรัพยำกร
กลับสร้ำงปัญหำให้ยิ่งถดถอย

 แม้ทฤษฎีเรื่องค�ำสำปแช่งแห่ง
ทรพัยำกรจะเป็นเรือ่งแนวคดิระดบัมหภำค 
แต่ก็น�ำมำเปรียบเทียบกับเรื่องจุลภำค
ระดับบุคคลได้เช่นกัน
 บำงคนทรพัย์สมบัตทิีม่เีป็นต้นทุน
ในกำรสร้ำงโอกำสและกำรพัฒนำต่อยอด 
แต่บำงคนควำมร�่ำรวยกลับน�ำมำซ่ึงควำม
อ่อนแอและปัญหำสำรพัด ไม่ว่ำจะเรื่องยำ
เสพติด กำรพนัน กำรถูกฉ้อโกง หรือควำม
ขัดแย้งระหว่ำงพี่น้อง 
 เพรำะอะไร–คงตอบรวมๆ ได้ว่ำ
ปัจจัยผลิกผันคือ “คุณภำพเชิงบุคคล”
คุณภำพในระดับบุคคล แบ่งออกเป็น 2 
ด้ำนใหญ่ๆ คือ “ควำมรู้และคุณธรรม”
 ผู้ที่บริบูรณ์ทั้ง 2 มิติ ย่อมน�ำไปสู่
กำรยกระดับฐำนะของตนเองให้สูงขึ้น (อัล
กุรอำน 22:11) ในทำงตรงกันข้ำม บุคคลที่
บกพร่องในคณุภำพ เปรยีบเสมอืนภมูคุ้ิมกนั
ที่ไม่สมบูรณ์ ที่ไม่สำมำรถต้ำนทำนควำม
เสี่ยงต่ำงๆ ที่เข้ำมำในชีวิตได้ดีพอ
 มีความรู้ ไม่มีคุณธรรม ทรัพย์ก็
อำจหมดไปด้วยอบำยมุข 
 มีคุณธรรม ไร้ซึ่งความรู้ ก็ง่ำย
ต่อกำรถูกล่อลวง ฉ้อฉล
 แว๊บหนึ่ง ผมระลึกถึงเรื่องเล่ำ
จำกผู้รู ้ท่ำนหนึ่ง เป็นเรื่องเล่ำสนับสนุน
กำรยกย่องท่ำนอำลี บินอบีตอลิบ ในฐำนะ
ผู้มีควำมรู้ “ดั่งประตูของคลังวิทยำกำร”
ครั้งหนึ่ง ท่ำนอำลีตอบค�ำถำมของกลุ่มคน 
ด้วยเหตุผล 10 อย่ำง ว่ำเหตุใดควำมรู้จึง
ประเสริฐกว่ำทรัพย์ หนึ่งในเหตุผลที่ท่ำน
ให้ 
 “ข้อดีหนึ่งของควำมรู้นั้นคือมัน
ดแูลผูเ้ป็นเจ้ำของ ส่วนทรัพย์สินนั้นผู้เป็น
เจ้ำของต้องดูแลมัน”
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 นอร์เวย์เป็นตัวอย่ำงท่ีโดดเด่น
ของประเทศที่ค�ำสำปแช่งแห่งทรัพยำกร
ไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้จริง
 นอร์เวย์ เป็นประเทศท่ีร�่ำรวย
ธรรมชำติทั้งทำงพื้นดิน ป่ำไม้ และทะเล ที่
ส�ำคัญคือมีกำรค้นพบแหล่งน�้ำมันและก๊ำซ
ธ ร รมช ำติ จ� ำ น วนมหำศ ำล ในพื้ น ท่ี
ทะเลเหนือ ตั้งแต่ปี 1970s
 นอร์เวย์ใช้รำยได้จำกกำรขำย
น�้ำมัน มำเป็นแหล่งทุนตั้งต้นเพื่อกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศและ
ระบบสวัสดิกำรสังคม เช่น สำธำรณูปโภค 
กำรศึกษำ กำรรักษำพยำบำล กำรดูแล
ผู้พิกำรและผู้สูงอำยุ และสนับสนุนกำร
สร้ำงอุตสำหกรรมอื่นๆ ในประเทศ
 เมื่อกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ระบบสวัสดิกำร และอุตสำหกรรมอื่นๆ 
พัฒนำได้อยู่ตัวในระดับหนึ่งแล้ว ประเทศ
ก็แทบไม่ได้พึง่พำรำยได้จำกกำรขำยน�ำ้มนัอกี 
รำยได้ส่วนใหญ่จำกกำรขำยน�ำ้มนัส่วนใหญ่ 
ถูกน�ำไปจัดตั้งเป็นกองทุนแห่งชำติ (Sov-
ereign Wealth Funds) เพื่อท�ำกำรลงทุน
ในสินทรัพย์ต่ำงๆ ทั่วโลก 
 ป ัจจุ บันกองทุนแห ่งชำติของ
นอร์เวย์เป็นกองทุนแห่งชำติท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลก มีมูลค่ำมำกกว่ำล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐ 
ประเทศแทบไม่ต้องพึ่งพำรำยได้กำรขำย
น�้ำมันอีกต่อไป เพรำะผลตอบแทนท่ีได้
จำกกำรลงทุนสร ้ำงรำยได้ให ้ประเทศ
มำกกว่ำกำรขำยน�้ำมันเสียอีก นอกจำกนั้น
อุตสำหกรรมอื่นๆ ในประเทศก็พัฒนำได้ดี

ถามว่า อะไรคือสิ่งที่ท�ำให้กำรมีทรัพยำกร
ล้นหลำม ส่งผลกระทบแตกต่ำงกัน บำง
ประเทศช่วยสร้ำงควำมเจริญรุ่งเรือง แต่
กับบำงประเทศเป ็นต ้นเหตุของควำม
หำยนะ? 
 ข้อมูลจำกกำรวิจัยเชิงปริมำณ
พิสูจน์ว่ำ ปัจจัยที่ส�ำคัญนั้น คือ สิ่งที่เรียก
ว ่ำ  Inst i tut ion Qual i tyเป ็นศัพท ์
ทำงเศรษฐศำสตร์ แสดงถึงแนวคดิซึง่แสดงถงึ 
“คุณภำพเชิงสังคม” อันมีองค์ประกอบ
โดยรวมหลำย  ๆอย่ำง เช่น มำตรฐำนกำรศึกษำ 
ควำมศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมำย สิทธิเสรีภำพ

ทรพัยำกรธรรมชำต ิ จึงน�ำไปสูค่วำมขัดแย้ง 
กำรสู้รบ และสงครำมกลำงเมือง โดยกลุ่ม
ท่ีมีก�ำลังอำวุธ ก�ำลังทหำร หรือกลุ่มที่ได้
รับกำรสนับสนุนจำกต่ำงประเทศ เพื่อให้
ได้อ�ำนำจรัฐและจัดกำรทรัพยำกรเพื่อ
ประโยชน์ของตนและกลุ่มผลประโยชน์  
 ห้ำ คือ เหตุผลทำงเศรษฐศำสตร์
ท่ีรำยได้จำกกำรขุดทรัพยำกรขำยเป็น
อุปสรรคต ่อกำรพัฒนำธุรกิจอื่นของ
ประเทศ กล่ำวคือ เมื่อประเทศมีรำยได้
หลักจำกกำรขำยทรัพยำกร สมมติว ่ำ
น�้ำมัน รำคำขำยน�้ำมันมักจะถูกผูกติดกับ
สกุลเงินหลักอย ่ำงใดอย ่ำงหนึ่ ง เช ่น 
ดอลลำห์สหรัฐ และมีแนวโน้มที่ค่ำเงินของ
ประเทศนั้นๆ จะมีควำมแข็งแรงเกินควำม
เป็นจริง ค่ำเงินที่แข็งเป็นอุปสรรคต่อกำร
ส ่งออกของสินค ้ำประเภทอื่นไปต ่ำง
ประเทศเพรำะท�ำให้สินค้ำของประเทศ
แพงกว่ำคูแ่ข่งขนั สดุท้ำยธรุกจิอืน่กไ็ปไม่รอด 
และแทนที่จะผลิตอะไรขึ้นใช้เอง ก็เอำเงิน
ท่ี ได ้จำกกำรขำยน�้ ำมันไปซื้ อมำจำก
ภำยนอกซึ่งง่ำยกว่ำ สุดท้ำยอุตสำหกรรม
อื่นในประเทศก็ตำย จึงเห็นได้ว่ำประเทศ
ร�่ำรวยทรัพยำกรมักพึ่งพำกำรน�ำเข้ำสินค้ำ
จำกต่ำงประเทศทั้งสิ้น

ถามว่า ทฤษฎีค�ำสำปแช่งแห่งทรัพยำกร 
เป็นจริงเสมอไปหรือไม่? ค�ำตอบคือไม่จริง
เสมอไป
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นายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี

 1.8 กำรพัฒนำศักยภำพกำร
ตรวจรักษำ/กำรปรับเปลี่ยนทำงกำยภำพ
ที่สำมำรถลดควำมเสี่ยงในกำรติดเชื้อ เช่น
 I กำรพฒันำศกัยภำพในกำรอ่ำน
ผล และวินิจฉัยภำพถ่ำยทำงรังสีในระยะ
ไกล (Teleradiology)
       Ii กำรติดตั้งอุปกรณ์ Slit lamp 
Shield ในกำรตรวจผู ้ป ่วยด ้ำนจักษุ 
เป็นต้น
 1 . 9  ก ำ ร ห ลี ก เ ล่ี ย ง ก ำ ร จั ด
บุคลำกรที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเป็นโรคชนิด
รุนแรง เช่น มีโรคปอดเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง 
โรคหลอดเลอืดหัวใจ ควำมดนัโลหติสงู เบำ
หวำน ภำวะอ้วน ตบัแขง็ ภำวะภูมคิุม้กนัต�ำ่ 
เข้ำบ�ำบดัรักษำผู้ป่วย COVID – 19
 2. มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัส และ
จากฝอยละอองที่มีเชื้อในอากาศ ได้แก่
 2.1 กำรท�ำควำมสะอำดพื้นที่ใน
โรงพยำบำล เช่น ห้องตรวจ ห้องผ่ำตัด หอ
ผู้ป่วย ห้องน�้ำ เป็นต้น
 2.2 กำรท�ำควำมสะอำดจดุสัมผัส
สำธำรณะภำยในโรงพยำบำลเป็นระยะๆ 
อย่ำงสม�่ำเสมอ
 2.3 หลีกเลียงกำรสนทนำแบบ
ประจันหน้ำ (face to face) ควรสนทนำ
ผ่ำนกระจกกั้น
      2.4 กำรระมัดระวังอย่ำใช้มือสัมผัส

 สิ่งที่ โรงพยาบาลควรด�าเนิน
การในระยะสั้นเพ่ือพลิกฟื้นโรงพยาบาล
หลังสถานการณ์ Covid - 19
 ในช ่วงหลำยเดือนที่ ผ ่ ำนมำ
ประเทศไทยและทั่วโลกได้รับผลกระทบ
เกีย่วกบัโรคทำงเดนิหำยใจอกัเสบ จำกเชือ้ 
Covid–19 มำพอสมควร ในขณะนีส้ถำนกำรณ์
ในประเทศไทยเร่ิม ไม่มี ไม่พบผู้ติดเช้ือ
ใหม ่ในประเทศมำกกว ่ำ 36 วันแล ้ว
แต่สถำนกำรณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกำ 
บรำซิล อินเดีย ยังไม่เบำบำงลง
 ส�ำหรับประเทศไทยเรำคงต้องมี
กำรเตรียมตัวหลำยอย่ำงไม่ว่ำจะเป็นกำร
ป้องกันในกำรระบำดระลอกสอง กำรพลกิฟ้ืน
สถำนกำรณ์ปรับปรุง ระบบต่ำง ๆ เพื่อ
รองรบักำรมฐีำนวถิชีวีติใหม่หรอื New Normal 
หลงัวิกฤตโควิด–19 น้ี โดยเฉพำะโรงพยำบำล 
ที่ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลง
 10 มาตรการหลายๆอย่างเพื่อ
ความปลอดภัยของบุคลากรและผู้มารับ
บริการ 10 มาตรการเพื่อความปลอดภัย
สูงสุดของบุคลากร และผู้มารับบริการ 
 1.มาตรการท่ีเก่ียวข้องกับการ
ลดโอกาสในการรับเช้ือให ้น ้อยท่ีสุด 
ได้แก่
 1.1 กำรก�ำกบัให้มกีำรสวมหน้ำกำก
อนำมยัตลอดเวลำส�ำหรบับคุลำกร และผูม้ำ
รบับริกำร/ผู้มำ ติดต่อทุกท่ำน

 1.2 กำรใช้ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วน
บคุคล(PPE) อย่ำงเหมำะสมส�ำหรบับุคลำกร
 1.3 กำรท�ำควำมสะอำดมือบ่อยๆ
ด้วย Alcohol gel
 1.4 กำรเว้นที่ระยะห่ำง(Physical 
distancing)
 1.5 กำรปรับปรุงระบบระบำย
อำกำศ และลักษณะของสถำนที่หรือห้องที่
ใช้ตรวจรักษำ/ท�ำหัตถกำรกับผู้ป่วย
 1.6 กำรใช้ Telemedicine หรือ 
Technologies อื่นๆ ช่วยในกำร screen 
และ manage ผู้ป่วย
 1.7 กำรปรับ Work flow เพื่อ
จ�ำกัดจ�ำนวนบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำร
ตรวจรักษำผู้ป่วย

โรงพยาบาลกับฐานวิถีชีวิตใหม่
(New Normal)
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บริเวณตำ จมูก และปำก
 3. มาตรการที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารจัดการการเข้า–ออก และการใช้
พื้นที่ภายในโรงพยาบาลของผู้มารบับรกิาร 
และผูม้าตดิต่อ ได้แก่
     3.1 มำตรกำรคัดกรองครบทุกจุด
ทำงเข้ำ
 i. กำรใช้ระบบตรวจจับควำมร้อน
ในร่ำงกำยก่อนเข้ำอำคำร (Human Body 
Temperature Detection) ครอบคลุมกำร
เข้ำ – ออก ทุกจุด
 ii. กำรจัดให้มบีรกิำร Alcohol gel / 
หน้ำกำกอนำมัย
 iii.กำรซักประวัติเพิ่มเติม : ผู้ป่วยที่
จะเข้ำรับกำรตรวจรักษำในสถำนพยำบำล/
กลุ่มบริกำรทำงกำรแพทย์ จะต้องได้รับกำร
คัดกรองจำกกำรซักประวัติ (Social risk 
factor, Physical/Medical risk factor) 
เพื่อแยกผู้ป่วยที่มีภำวะเสี่ยง
         i.v.กำรแยกอำคำรให้บริกำรผู้ป่วย
โรคหวดั และผู้ป่วยต้องสงสยัอำกำร Covid – 19
(ARI Clinic/PUI Clinic)
     3.2 กำร Implement Platform 
ไทยชนะ และขอควำมร่วมมือให้ผู ้มำรับ
บริกำร/ผูม้ำตดิต่อทกุท่ำนบนัทกึเวลำเข้ำ-ออก 
กำรใช้บริกำรในแอพลิเคชั่นไทยชนะ ตำมค�ำ
แนะน�ำของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์แพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
หรือ ศบค. เพื่อป้องกัน และลดควำมเสี่ยง
กำรแพร่กระจำยของเชื้อไวรัสโควิด-19
 3.3 กำรเว้นที่ระยะห่ำงในทุกจุด
บริกำร/ในลิฟท์โดยสำร เช่น กำรก�ำหนดจุด
นั่งรอตรวจให้มี Physical distancing
     3.4 กำรลดควำมแออัดในสถำน
พยำบำล ได้แก่
 i. กำรปรับช่วงเวลำนัด และเวลำ
บริกำรให้เหมำะสม 
 ii. กำรบริกำรส่งยำทำงไปรษณีย์
 i i i .กำรเพิ่มระยะเวลำในกำรนัด
ติดตำมอำกำร 
 iv. กำรพัฒนำระบบ Telemedicine, 
Teleconsultation 
 v. กำรจ�ำกดัจ�ำนวนญำตทิีม่ำเฝ้ำไข้ 

ช่วงที่มำเฝ้ำไข้ให้ใส่หน้ำกำกอนำมัย
ตลอดเวลำ 
         vi. กำรจ�ำกัดกำรเข้ำเยี่ยมผู้ป่วย
ตลอดช่วง Admit โรงพยำบำล เป็นต้น
 4.มาตรการที่ เกี่ยวข ้องกับ
การเตรียมความพร้อมกรณีพบผู้ป่วย
สงสัยติดเชื้อ COVID – 19
 a .กำรเตรียมควำมพร ้อมที่ 
คลินิกผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ COVID – 19
         b. กำรเตรยีมควำมพร้อมท่ี ห้อง
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
          c. กำรบรหิำรจดักำรชุด ป้องกัน
ส่วนบุคคล (PPE)
  d. กำรจัดให้ม ีTransport cap-
sule ส�ำหรับกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยสงสัย
ติดเชื้อ COVID – 19
 e. กำรจัดให้มี Negative pres-
sure room ส�ำหรับกำรตรวจรักษำ
ผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ COVID – 19
 5.มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการ
ท�าความสะอาด และการท�าให้ปลอด
เชื้อของเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ 
 6.มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการ
ท�าความสะอาด และการท�าให้ปลอด
เชื้อในหอผู้ดป่วย ICU ห้องผ่าตัด และ
ห้องฉุกเฉิน เป็นต้น
 7.มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการ
ก�าจัดของเสียอย ่างเหมาะสม โดย
เฉพาะอย่างย่ิงการคัดแยก/การขน
ถ่าย/การเกบ็/การท�าลายขยะตดิเชือ้ และ

ขยะอันตราย
 8. มำตรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัด
ระบบรำยงำนภำยในโรงพยำบำล และระบบ
ร ำ ย ง ำ น กั บ ห น ่ ว ย ง ำ น ส ำ ธ ำ ร ณ สุ ข 
ครอบคลุมถึง
 8.1 กำรมีระบบติดตำม ก�ำกับ 
และประเมินผลอย่ำงใกล้ชิด
 8.2 Perform random checks 
across sectors to ensure compliance
 9.มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการบุคลากรทางการแพทย์ที่มี
อาการเจ็บป่วยหรือสัมผัสโรค
 10. มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการ
ฝึกอบรม และให้ความรู ้แก ่บุคลากร
ทางการแพทย์เกี่ยวกับ Covid 19
 10.1 กำรฝึกอบรมให้บุคลำกรทุก
ระดับที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงเจ้ำหน้ำที่รับ-ส่งผู้
ป่วย และเจ้ำหน้ำที่ซักล้ำงท�ำควำมสะอำด) 
ให้สำมำรถใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวได้อย่ำงถูก
ต้อง ทั้งกำรใส่ กำรถอด กำรทดสอบกำรรั่ว
ของหน้ำกำกอนำมัย และกำรท�ำลำยทิ้ง
 10.2  Promote mandatory 
health and hygiene protocols for em-
ployees (eg, washing  hands, wearing 
masks and gloves)
 ขอบคุณข้อมูลจำกอำจำรย์สุกิจ  
ศรีทิพวรรณ รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกำร
แพทย์ กรุงเทพมหำนคร ขอให้ทุกคนอดทน 
ปรับตัว เพื่อก้ำวผ่ำนวิกฤต COVID – 19 ไป
ด้วยกันนะครับ
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อยู่ในบรรดำโองกำรต่ำงๆของอัลกุรอำน 
ด�ำรสัของพระองค์อลัลอฮ์ (ซ.บ.) หลำยตอน
ที่ย�้ำให้มนุษย์พิจำรณำตัวเองและสรรพสิ่ง
รอบข ้ำงเพื่อยืนยันควำมยิ่ งใหญ ่ของ
พระองค ์  พร ้อมกับท ้ำทำยผู ้ที่ คิดว ่ ำ
อัลกุรอำนคือบทประพันธ์ของท่ำนร่อซู้ล 
(ซ.ล.) ว่ำให้น�ำเสนอมำเพียงหนึ่งซูเรำะฮ์ที่
คล้ำยกับอัลกุรอำนนี้ และค�ำท้ำทำยนี้ยัง
คงรอผู้สนองตอบตรำบเท่ำทุกวันนี้
 ในปี ค.ศ. 1991 มีนักค้นคว้ำวิจัย
กลุ่มหนึ่งน�ำโดย ดร. แอนดริว อำร์โมร์   
(Dr.Andrew Armour) ชำวแคนำดำ ที่
จ�ำนนต่อข้อมูลควำมจริงของอัลกุรอำนจน
พวกเขำเข้ำรับอิสลำมหลังจำกท่ีได้พิสูจน์
ให้ชำวโลกรับรู้และตระหนักว่ำ สิ่งที่พวก
เขำพบคือควำมจริงที่ไม ่อำจปฏิเสธได้ 
ควำมสนใจของพวกเขำหยุดอยู่ตรงเรื่อง
รำวของหัวใจและหน้ำท่ีที่แท้จริงของมัน
ตำมที่ระบุในอัลกุรอำน หลังจำกที่พวกเขำ
สงสัยว่ำเหตุใดอัลกุรอำนจึงระบุว่ำหัวใจ
นั้นไม่เพียงแต่ท�ำหน้ำท่ีสูบฉีดโลหิตไปหล่อ
เลี้ยงร่ำงกำยเท่ำนั้น แต่ยังเป็นศูนย์รวม
ข้อมูลควำมคิดและเป็นศูนย์สั่งกำรหลัก

 บรรดำผู ้ศรัทธำต ่อพระองค ์
อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ต่ำงเชื่อม่ันว่ำอัลกุรอำน 
คือคัมภีร์ที่เป็นด�ำรัสแห่งพระผู้ทรงสร้ำง
ทุกสรรพสิ่ง ทั้งที่สำมำรถสัมผัสได้ด้วยสื่อ
สัมผัสของมนุษย์และที่ไม่สำมำรถสัมผัสได้ 
อัลกุรอำนนอกจำกจะผนวกไว้ด้วยบัญญัติ
หลักควำมเชื่อทำงจิตวิญญำณและหลัก
ปฏิบัติแล ้ว ยังเป ็นแหล ่งวิชำควำมรู้ที่
ท้ำทำยและรอกำรพิสูจน์จำกบรรดำนัก
ค้นคว้ำวิจัยเพื่อแสวงหำข้อเท็จจริงที่แฝง

ของร่ำงกำยมนษุย์มใิช่สมองตำมท่ีเข้ำใจกนั 
ผลจำกกำรค้นคว้ำท�ำให้พวกเขำเข้ำถึงข้อ
เท็จจริงที่ตรงตำมอัลกุรอำนระบุ พวกเขำ
พบว ่ำในใจกลำงหัวใจมนุษย ์มี เซลล ์
ประสำทสมองอยู่ประมำณ 40,000 เซลล์
ซ่ึงมำกว่ำท่ีมีอยูใ่นสมองถึง 100 เท่ำ  เซลล์
เหล่ำนีท้�ำหน้ำท่ีคดิประเมนิผลและเกบ็ข้อมลู 
นอกจำกนี้ยังเป ็นศูนย ์รวมข ้อมูลทำง
วิชำกำร จำกกำรค้นคว้ำของพวกเขำ 
ท�ำให้บรรลุข้อเท็จจริงต่ำงๆดังนี้
 1. หัวใจคือศูนย์บัญชำกำรหลัก
ของมนุษย์ พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรง

ความมหัศจรรย์ของ
 วิโรจน์ บุญมาเลิศ“อัลกุรอาน”
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อำยะฮ์ 74 ควำมว่ำ “หลังจากนั้น หัวใจ
ของพวกเขาก็แข็งกระด้างประดุจหิน 
หรือแข็งกระด้างยิ่งกว่า (หิน)” 
 2. เซลล์สมองในหัวใจบำงตัว ท�ำ
หน้ำที่เก็บข้อมูลทำงวิชำกำร โดยที่พระ
องค์อัลลอฮ์ทรงก�ำหนดให้ทุกข้อมูลที่
มนุษย์ได้รับจัดเก็บในหัวใจมิใช่สมอง ดัง
ด�ำรัสของพระองค์ในซูเรำะฮ์ อำลอิมรอน 
ตอนท้ำยของอำยะห์ท่ี 154 ควำมว่ำ “และ
เพือ่ท่ีพระองค์อัลลอฮ์จะทดสอบสิ่งที่อยู่
ในหัวอก(หัวใจ)ของพวกเจ้า  และพระ
องค์อัลลอฮ์ห์คือผู ้ทรงรอบรู ้สิ่งท่ีอยู่ใน
หัวอก” อำยะฮ์นี้ระบุชัดว่ำสิ่งที่พระองค์
อัลลอฮ์ (ซ.บ.) จะทรงทดสอบนั้น คือ
ข้อมูลควำมจริงที่เก็บรักษำอยู่ในหัวใจ 
 3. ควำมบกพร่องบำงประกำรที่
เกิดกับหัวใจ ส่งผลให้เกิดควำมสูญเสียกำร
ได้ยิน ดังด�ำรัสของพระองค์อัลลอฮ์(ซ.บ.) 
ในซูเรำะฮ์ อัลอะอ์ร๊อฟ อำยะฮ์ที่ 100 
ควำมว่ำ “และเรา (อัลลอฮ์) จะประทับ
ตราบนหัวใจของพวกเขา แล้วพวกเขาก็
จะไม่ได้ยิน” กำรประทับตรำบนหัวใจได้
ท�ำให้มนุษย์สูญเสียกำรได้ยิน
 4. หัวใจคือศูนย์กลำงรับรู้ ใน
กระบวนกำรรับรู้ของมนุษย์หัวใจท�ำหน้ำท่ี
ส่งข้อมูลมำยังสมอง อัลกุรอำนกล่ำวถึง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหัวใจกันประสำทรับ
รูไ้ว้ในซเูรำะฮ์ อตัเตำบะฮ์ อำยะฮ์ที ่93 ควำมว่ำ   
“ และพระองค์อัลลอฮ์ทรงประทับตราลง

ก�ำหนดให้หัวใจเป็นอวัยวะที่มีหน้ำที่คิด
และท�ำควำมเข้ำใจ ดังด�ำรัสของพระองค์
อลัลอฮ์ (ซ.บ.) ในซเูรำะฮ์ อลัฮจัย์ อำยะฮ์ที่ 
46 ควำมว่ำ “พวกเขามิได้ท่องไปยังแผ่น
ดินดอกหรือ เพื่อใช้หัวใจที่มีอยู่ของพวก
เขาจะได้พิจารณา หรือมีหูเพื่อสดับฟัง 
เพราะแท้จริงการมองด้วยตานั้นมิได้
บอด แต่หัวใจที่อยู่ในทรวงอกต่างหากที่
บอด” และในซูเรำะฮ์ อัลอะอ์ร๊อฟ อำยะฮ์
ที่ 179 ควำมว่ำ “และแน่นอน เราได้
บังเกิดส�าหรับ ญะฮันนมั (นรก) มากมาย
จากญนิและมนุษย์ ทีพ่วกเขามหีวัใจ แต่ไม่
ใช้ท�าความเข้าใจ” จำกสองอำยะฮ์น้ี เข้ำใจ
ได้ว่ำหัวใจคือศูนย์รวมควำมคิดและควำม
เข้ำใจ ดงัน้ันผู้ทีไ่ม่ยอมท�ำควำมเข้ำใจบญัญติั
อิสลำม พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) จึงทรง
เปรียบหัวใจที่แข็งกระด้ำงของพวกเขำว่ำ
เสมือนหิน ดังในซูเรำะฮ์ อัลบะเกำะเรำะฮ์ 

บนหัวใจพวกเขา แล้วพวกเขาก็ไม่รับรู้” 
แสดงถึงกำรมีเซลล์ประสำทรับรู้ในหัวใจ
 5. ผลกำรทดลองอย่ำงละเอียด
ของ ดร.แอนดริว อำร์โมร์ และคณะท�ำให้
พวก เขำบรรลุ ควำมจริ งที่ ส� ำคัญอี ก
ประกำรหนึ่งคือ  หำกสมองส่ังกำรมนุษย์
ปฏิบัติโดยมิได้ผ่ำนกำรสั่งจำกหัวใจ กำร
ปฏิบัติไม่ว่ำจะเป็นพูดหรือกำรกระท�ำก็
ย่อมไม่ตรงตำมควำมเป็นจริงที่เก็บรักษำ
ในหัวใจ พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงตรัส
เกี่ยวกับลักษณะของมุนำฟิกีน (คือผู้ที่พูด
หรือกระท�ำในสิ่งที่ไม่ตรงกับควำมเป็น
จริง) ในซูเรำะฮ์ อัลฟัตฮ์ อำยะฮ์ที่ 11 
ควำมว่ำ “พวกเขากล่าวด้วยลิ้น ในสิ่งที่
ไม่ปรากฏอยู่ในหัวใจของพวกเขา”และ
พระองค์อลัอฮ์ (ซ.บ.) ยงัทรงตรสัในซูเรำะฮ์ 
อัลอะลัก อำยะห์ที่ 15,16 ถึงอวัยวะส่วน
หน้ำของศรีษะท่ีเรียกว่ำขม่อมที่ส่ังกำรให้
มนุษย์ปฏิบัติโดยมิได้รับค�ำส่ังจำกหัวใจ 
ควำมว่ำ “หากเขาไม่หยุดยั้ง(การฝ่าฝืน) 
เราจะจิกที่ขม่อมอย่างแน่นอน  ขม่อมที่
โกหกที่ประพฤติชั่ว” 
 6.นักวิชำกำรต่ำงยอมรับว่ำหัวใจ
มีบทบำทส�ำคัญในควำมเชื่อมิใช่สมอง ซึ่ง
ตรงกับอัลกุรอำนในซูเรำะฮ์ อัลมำอิดะฮ์ 
อำยะฮ์ที่ 41 ควำมว่ำ “โอ้ ร่อซู้ลเอ๋ย จง
อย่าให้บรรดาผู ้ที่ เร ่งรีบปฏิเสธ จาก
บรรดาผูท่ี้กล่าวด้วยวาจาว่า เราศรทัธาแล้ว 
แต่หัวใจของพวกเขามิได ้ศรัทธาแต่
อย่างใด ท�าให้เจ้าต้องเศร้าเสียใจเลย”
 จำกกำรที่นักวิชำกำรกลุ ่มนี้
ศึกษำอัลกุรอำนจนท�ำให้พวกเขำจ�ำนนต่อ
ควำมจริงจนต้องเข้ำรับอิสลำม ได้เป็นไป
ตำมด�ำรัสของพระองค์อัลลอฮ์ที่มีควำมว่ำ 
“แท้จริงผู ้ย�าเกรงอัลลอฮ์นั้นมาจาก
บรรดาบ่าวผู้มีความรู้”
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ดร.กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี

(Work from Home) , กำรเรยีนออนไลน์ 
(Online Learning), ระยะห่ำงทำงสงัคม 
(Social Distancing)  เป็นต้น ผู้เขียน
เชื่อว่ำถึงแม้วันหนึ่งโรคระบำดจะหำย
ไปจำกโลกแต่วิถีชีวิตแบบใหม่จะยังคง
อยู่กับคนทั้งโลกต่อไป 

 “New Normal” หรือ New 
Norm หมำยถงึ “ควำมปกตใิหม่” นัน่คอื 
กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนใน
กำรใช้ชีวิตประจ�ำวันและกำรขับเคลื่อน
ทำงเทคโนโลย ีค�ำๆ นีถ้กูน�ำมำใช้โดย Bill 
Gross ผูก่้อต้ังบรษิทับรหิำรสนิทรพัย์ชำว
อเมรกัิน โดยใช้อธบิำยถึงสภำวะเศรษฐกจิ
โลก หลังจำกเกิดวิกฤติเศรษฐกิจแฮม
เบอเกอร์ ในสหรัฐฯ ตั้งแต่ช่วงระหว่ำงปี 
2007-2009 แต่กไ็ม่ได้เป็นค�ำทีแ่พร่หลำย
ไปทั่วโลก จนกระทั่งเกิดกำรระบำดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่ำ (โควิด-19) ท�ำให้ค�ำๆ 
นี้ถูกน�ำมำใช้อย่ำงแพร่หลำยอีกครั้ง 
เนื่องจำกวิถีชีวิตที่ไม่คุ้นเคยกลำยเป็น
วิถีชีวิตปกติในรูปแบบใหม่เกิดขึ้น  
 New Normal กลำยเป็นค�ำที่
คุ ้นชินส�ำหรับคนไทยพร้อมๆ กับอีก
หลำยๆ ค�ำ เช ่น กำรท�ำงำนท่ีบ ้ำน 

 วิถีชีวิตแบบใหม่ของเด็กไทยที่
ชดัเจนคอืกำรเรยีนออนไลน์ หรอื  Online 
Learning จำกเดิมเด็กทุกคนจะต้องไป
โรงเรียนทุกวนัจนัทร์ถงึศุกร์ New Normal 
ท�ำให้เดก็ไทยต้องเรยีนท่ีบ้ำน ต้องสลบักนั
ไปโรงเรยีน ต้องเรยีนผ่ำนสือ่และเทคโนโลยี 

New Normal กับวิถีชีวิตทุกช่วงวัยที่เปลี่ยนไป
 “โลกเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 มาตั้งแต่ปี 2001 มาถึงวันนี้เป็นเวลา 20 ปี แล้ว ที่ผ่านมานักวิชาการมากมาย
ในทุกวงการได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบเกิดขึ้น 
เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ๆ ส�าหรับเด็กและเยาวชน เกิดการท�างานในรูปแบบใหม่ ๆ ของคนท�างาน เกิดวิถึ
ชีวิตแบบใหม่ ๆ ส�าหรับชีวิตประจ�าวันของคนทั่วไป เกิดสังคมผู้สูงอายุขึ้นทั่วโลกที่จะเป็นภารกิจที่รัฐต้องดูแล  
แต่การเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ันที่ผ่านมาเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนกระทั่งไวรัสโคโรน่าแพร่ระบาดขึ้นบนโลก
ใบนี้ การเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ เหล่านั้นก็ถูกพลิกเป็นแบบกะทันหันในทันที”
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ซึ่งโดยควำมเป็นจริงแล้ว พัฒนำกำร
เรื่องกำรเรียนออนไลน์เกิดขึ้นมำใน
เมืองไทยกว่ำ 20 ปี แต่ก็ไม่มีวี่แววว่ำจะ
ประสบควำมส�ำเรจ็ เนือ่งจำกวถีิชวีติเดิมๆ 
เ ร ำ ก็ยั งค งส ่ งลู กหลำนไป เรี ยนที่
โรงเรียนเป็นหลักอยู่ดี New Normal 
ท�ำให้ครทูกุคนลกุขึน้มำค้นหำและเรยีนรู้
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่จะใช้จัดกำร
เรียนกำรสอนผ่ำนจอต่ำงๆ ได้ ผู้เรียนก็
เช่นกัน แนวโน้มกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในอนำคตอำจจะเปลี่ยนแปลงไป 
โรงเรียนอำจจะต ้องค�ำนึ งถึ ง เ ร่ือง
เทคโนโลยีกำรสอนมำกยิ่งขึ้น มำกกว่ำ
กำรสร้ำงอำคำรเรยีนและห้องเรยีนเพิม่ขึน้  
หรือบำงทีอำจจะท�ำให้เกิดกำรเรียนรู้
โดยครอบครัวมำกขึ้น เพรำะผู้ปกครอง
กเ็ร่ิมเคยชนิกบักำรสอนลกูเอง ผ่ำนกจิกรรม
กำรเรยีนรูท้ีโ่รงเรยีนออกแบบและมอบหมำย 
และโรงเรียนก็อำจจะกลำยเป็นพื้นที่ที่
ใช้เฉพำะในกำรส่งเสริมบำงทักษะที่
จ�ำเป ็นและวัดประเมินคุณภำพกำร
เรียนรู้ของเด็กในอนำคต
 ซึ่ง New Normal เร่ืองกำร
เรียนของเด็ก ก็สอดคล้องกับ New 
Normal ของผูป้กครองทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
จำกเดิมทุกคนจะต ้องไปท�ำงำนที่
ออฟฟิศ เมือ่เกดิโรคระบำด New Normal 

ท่ีเกิดขึ้นทั่วโลกคือกำรท�ำงำนที่บ ้ำน  
กำรไปท�ำงำนตำมเวลำเข้ำออกงำนที่
หน่วยงำนก�ำหนดแต่ไม่ได้ผลงำนถูกแปร
เปลี่ยนเป็นกำรท�ำงำนที่บ้ำนตำมควำม
สบำยใจแต่ต้องมีผลงำนตำมที่หน่วยงำน
ก�ำหนดเป็นวถิชีวีติแบบใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
สิ่งที่หน่วยงำนได้รับจำก New Normal 
คือกำรประหยัดทรัพยำกรของออฟฟิศ 
ไม่ว่ำจะเป็นค่ำน�้ำ ค่ำไฟ และทรัพยำกร
ทีต้่องสนบัสนนุกำรท�ำงำนของคนท�ำงำน 
ทุกคนใช้ทรัพยำกรที่บ้ำนของตนเองใน
กำรท�ำงำน บริหำรชีวิตครอบครัวโดยที่
ประสทิธิผลของงำนต้องไม่ลดลง นอกเหนอื

จำกประโยชน์ที่หน่วยงำนได้รับจำก 
New Normal แล้ว ประเทศชำติก็ได้
ผลประโยชน์เช่นกันเพรำะปัญหำต่ำงๆ 
หลำยๆ ปัญหำจะลดลง เช่น ปัญหำรถตดิ 
และปัญหำมลพิษในอำกำศ เป็นต้น 
 ส�ำหรับ New Normal ของ
ผู้สูงอำยุนั้น เรำต้องยอมรับว่ำ กลุ่มผู้สูง
อำยุเป็นช่วงวัยที่ตกเป็นเหยื่อของไวรัส
โคโรน่ำมำกที่สุด จำกสถิติกำรเสียชีวิต
ทั่วโลก พบว่ำผู้สูงอำยุเป็นกลุ่มที่เสีย
ชีวิตมำกที่สุด แนวโน้มที่ทุกคนกลัวว่ำ
ผู้สูงอำยุจะล้นโลกก็น่ำจะน้อยลง ดังนั้น 
New Normal ของผู้สูงอำยุคือกำร
ใส่ใจดูแลสุขภำพอยู่ที่บ้ำน และมีกำร
ป้องกันตนเองทุกครั้งที่ออกจำกบ้ำน 
รักษำสุขอนำมัยของตัวเอง 
 หำกเรำพิจำรณำให้ดแีล้ว เรำจะเหน็
ได้ว่ำNew Normal ไม่ใช่กระบวนกำร
ในกำรตั้งใจเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่
โดยมนษุย์ แต่เป็นผลมำจำกกระบวนกำร
ที่พระผู ้เป็นเจ้ำได้สร้ำงสมดุลให้กับ
มนุษยชำติโดยกำรทดสอบผ่ำนโรค
ระบำดที่แพร่สะพัดไปทั่วโลก พระองค์
ได ้ทรงคืนควำมสมบูรณ ์และควำม
สมดุลให้โลกของเรำที่มนุษย์ได้ท�ำลำย
ไปอย่ำงมำกมำย และกำรปรับปรุง 
เรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงตนเองเท่ำนั้น
ที่จะท�ำให้มนุษย์อยู่รอดได้ต่อไป 
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ทายาทของอดีตจุฬาราชมนตรีผู้เดินบน 2 เส้นทาง 
กอ.กทม. – กอท. และ ส.ส.

 นำยประสทิธิ ์  มะหะหมดั หรอื
ฮัจยีอุสมำน เป็นบุตรคนที่ 1 ในจ�ำนวน 
7 คนของนำยหะยีประเสริฐ และนำง
หนับ มะหะหมัด ปัจจุบันอำยุ 62 ปี 
เป็นชำวกรุงเทพมหำนครโดยก�ำเนิด

การศึกษา
 มธัยมศกึษา โรงเรียนปทุมคงคำ
ปริญญาตร ี
 -นิตศิำสตร์บัณฑิตมหำวทิยำลัย
รำมค�ำแหง
 -หลักสูตรประกำศนียบัตร
บั ณ ฑิ ต วิ ช ำ ชี พ ค รู ศึ ก ษ ำ ศ ำ ส ต ร ์ 
มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
ปริญญาโท       
 - รั ฐ ป ร ะ ศ ำ ส น ศ ำ ส ต ร
มหำบัณฑิตวิทยำลัยศรีปทุม
ปริญญาโท   
 - รัฐศำสตร์มหำบัณฑิต  กำร
สื่อสำรกำรเมือง  มหำวิทยำลัยเกริก
การศึกษาด้านศาสนา ระดับซะนำวีย์ 
โรงเรยีนมฟิตำฮุ้ลอลุมูดิดนียีะห์ บ้ำนดอน 
เขตวัฒนำ กทม.

 เมื่อปี พ.ศ.2524 นำยหะยี
ประเสริฐ มะหะหมัด ผู้เป็นบิดำได้รับ
กำรคัดสรรให้เป็น “จุฬำรำชมนตรี” 
และได้รับพระมหำกรุณำธิคุณโปรด
เกล้ำโปรดกระหม่อมจำกพระบำท
สมเด็จพระเจ ้ำอยู ่หัวฯ และด�ำรง
ต�ำแหน่งจนถึง 1 สิงหำคม 2540 ใน
ช่วงเวลำดงักล่ำว “ประสทิธิ ์มะหะหมดั” 
ไ ด ้ ป ฏิ บั ติ ห น ้ ำ ที่ เ ล ข ำ นุ ก ำ ร
จุฬำรำชมนตรีเป็นเวลำ 16 ปี
 เมือ่บดิำได้ถงึแก่อนจิกรรมแล้ว 
ประสิทธิ์ มะหะหมัด หมดหน้ำที่ในกำร
เป็นเลขำนุกำรจุฬำรำชมนตรี เขำจึงได้
ผันแปรชีวิตลงสู่สนำมกำรเมืองท้องถิ่น 
ด้วยกำรลงสมัครรับเลือกตั้ง “สมำชิก
สภำกรุงเทพมหำนคร” หรือ ส.ก. ในปี 
2540 เช่นเดียวกัน ในพืน้ทีเ่ขตสะพำนสงู 

และเขำได้รับกำรเลือกต้ังเป็น ส.ก.ถึง 
4 สมัยติดต่อกันเป็นเวลำ 16 ปี และใน
ยุคของท่ำนสวำสด์ิ สุมำลยศักดิ์ เป็น
จุฬำรำชมนตรี เขำก็ได้รับกำรโปรด
เกล้ำฯ เป็นกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่ง
ประเทศไทยอีกต�ำแหน่งหนึ่งด้วย
 ต่อมำเมือ่ 24 กรกฎำคม 2560 
มีกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสลำมประจ�ำ
กรงุเทพมหำนคร (เลอืกซ่อมแทนต�ำแหน่ง
ที่ว่ำง เนื่องจำกกรรมกำรเดิมเสียชีวิต) 
ทีป่ระชมุอิหม่ำมมสัยดิในกรงุเทพมหำนคร
ได้เลือกประสิทธิ์ มะหะหมัด เป็น 
กอ.กทม. และเขำได้รับกำรคัดเลือกใน
ครั้งต่อมำเมื่อ 27 พฤศจิกำยน 2560 
ให ้ เ ป ็ นกรรมกำรอิ สลำมประจ� ำ
กรุงเทพมหำนคร จนถึงปัจจุบัน
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บทบาทองค์กรศาสนาในช่วงทีผ่่านมา 
ได้ท�าหน้าที่
 -ที่ปรึกษำฝ ่ำยนิติกำรคณะ
กรรมกำรกลำงอสิลำมแห่งประเทศไทย 
(กอท.)
 -ประธำนฝ ่ำยนิติกำรคณะ
ก ร ร ม ก ำ ร อิ ส ล ำ ม ป ร ะ จ� ำ
กรุงเทพมหำนคร (กอ.กทม.)

ด้านสังคม
 -ประธำนประสำนงำนอำสำ
ส มั ค ร ป ้ อ ง กั น ภั ย ฝ ่ ำ ย พ ล เ รื อ น 
(อ.ป.พ.ร) เขตสะพำนสูง
 - รองประธำนอำสำสมัคร
ป ้ อ ง กั น ภั ย ฝ ่ ำ ย พ ล เ รื อ น ก ล ำ ง
กรุงเทพมหำนคร
 - รั ก ษ ำ ก ำ ร น ำ ย ก ส โ ม ส ร
สะพำนสูง
 -ประธำนคณะกรรมกำรสถำน 
ศึกษำ กศน. เขตสะพำนสูง
 -ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกฎหมำย
ธรรมำวุธทนำยควำม
     

 ปัจจุบัน ประสิทธิ์ มะหะหมัด 
มีบทบำทท้ังด้ำนบ้ำนเมือง และด้ำน
ศำสนำ คือ 
 -ได้รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำ
ผู้แทนรำษฎร (ส.ส.) เขตเลือกตั้งที่ 19  
(เขตสะพำนสูง – แขวงประเวศ) กทม. 
เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2562
 - ร อ ง ป ร ะ ธ ำ น ค ณ ะ
กรรมำธิกำรคนที่ 2 คณะกรรมำธิกำร
ควำมมั่นคงแห่งรัฐกิจกำรชำยแดนไทย
ยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
ของสภำผู้แทนรำษฎร
 -รองหัวหน้ำภำค กทม.ของ
พรรคพลังประชำรัฐ

ด้านการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรม
 -ผู้จัดกำรโรงเรียนมิฟตำฮุ้ลอูลู
มิดดีนียะห์ (บ้ำนดอน) ซอยสุขุมวิท 49 
เขตวัฒนำ กทม.
 -กรรมกำรอิสลำมประจ� ำ
มัสยิดดำรุ๊ลมุห์ซีนีน  (บ้ำนดอน)
 -กรรมกำรอิสลำมประจ� ำ
กรุงเทพมหำนคร 

 -หัวหน ้ำกลุ ่มประสำนงำน
มัสยิดกลุ่มที่ 3 ท�ำหน้ำที่ประสำนงำน
มัสยิดใน กทม. จ�ำนวน 23 มัสยิด 
(มัสยิดทะเบียนเลขที่ 48-70 )
 -กรรมกำรกลำงอิสลำมแห่ง
ประเทศไทย  โปรดเกล้ำ เมื่อวันที่ 15 
มิถุนำยน 2563

 ประสทิธิ ์มะหะหมัด  “เป็นคน
มุ่งมั่นในการท�างานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต ตามอุดมการณ์ของศาสนา 
เป็นกันเอง และเปิดกว้างในการมี
ส่วนร่วมโดยไม่จ�ากัดกลุ่มและศาสนา
อย่างแท้จริง”
 ความดีความชอบ  ได ้ รับ
พระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ 
ประถมำภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 
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ซึ่งหมำยถึง ตึกที่เก็บดินปืน มำต้ังแต่
ครั้งกระโน้น โดยมี บะแล เป็นสถำนที่ 
ประกอบศำสนกิจ (อำมัลอิบำดะฮ์) ของ
ชำวบ ้ ำนตึกดินและได ้จัด ให ้มีกำร
ละหมำดตำรอเวียะฮ์และละหมำดในวัน
อี๊ดทั้งสอง
 ในปี พ.ศ.2525 ได้เกิดเพลิง
ไหม้บะแลและชุมชนในหมู่บ้ำนท�ำให้ 
ชำวบ้ำนไม่มีที่อยู่อำศัย บำงบ้ำนก็ย้ำย
ของไปอำศัยอยู่กับญำติพี่น้องในพื้นที่
อื่นๆ 
 แต่ยงัมชีำวบ้ำนตกึดนิ  ส่วนใหญ่
ท่ีพยำยำมปลกูสร้ำงบ้ำนเรอืนขึน้ในพืน้ที่
ของตัวเองไม่ย้ำยออกไปไหน แล้วยัง

 มสัยดิบ้ำนตกึดนิ (ดำรสิซนุนะห์) 
ตั้งอยู่ที่ถนนรำชด�ำเนินกลำง ใกล้กับวัด
บวรนเิวศน์วหิำร ตดิกับโรงเรยีนสตรวีทิยำ 
แต่จุดท่ีรู ้ จักกันดี ท่ีสุด คือ ใกล้กับ
อนุสำวรีย์ประชำธิปไตย เป็นมัสยิดแห่ง
ที่ 2 บนพื้นที่ ที่เรียกว่ำ เกำะรัตนโกสิน 
มีบรรพชนที่ได้อพยพติดตำมญำติพี่น้อง 
ที่ ถูกกวำดต ้อนมำในสมัยสงครำม
ปัตตำน-ีสยำมยทุธ พ.ศ. 2329 และตัง้ถิน่ฐำน 
รกรำกกนัอยูบ่รเิวณ รอบๆพระมหำรำชวัง  
มีประชำชนบำงส่วนได้ขยับขยำยกำร
สร้ำงบ้ำนเรือน มำจนถึงบริเวณท่ีเป็น 
ตึกที่เก็บดินปืน ในสมัยต้นรัชกำรที่ 6 
และรวมตัวกันเรียกว่ำ ชำวบ้ำนตึกดิน 

ประวัติมัสยิดบ้านตึกดิน 
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รวบรวมเงนิ ทีพ่ีน้่องมสุลมิร่วมกนับรจิำค 
เพ่ือท่ีจะสร้ำงมัสยิดบ้ำนตึกดินขึ้นมำ
เพือ่เป็นศนูย์รวมจติใจของชำวบ้ำนตกึดิน
 สร้ำงขึ้น บนพื้นที่ที่เป็นบะแล 
เดิมโดยได้รวบรวมเงินมำซ้ือที่ดินจำก
เจ้ำของเดมิได้ส�ำเรจ็และเริม่กำรก่อสร้ำงใน
ปี พ.ศ.2525 ซ่ึงในกำรก่อสร้ำงมัสยิด
บ้ำนตึกดินหลังนี้ เรำได้พยำยำมำจะหำ
รำยได้ จำกกำรจัดงำนกำรกุศลมุสลิม
บ้ำนตึกดินขึ้นในวันท่ี 4-5 ธันวำคม 
ของทกุๆปี ตัง้แต่ปี 2525 เป็นต้น จนกระท่ัง 
มัสยิดได้สร้ำงเสร็จสมบูรณ์ ด้วยควำม
ร่วมมือร่วมใจกันของชำวบ้ำนตึกดิน
 ในปัจจุบัน มัสยิดบ้ำนตึกดิน 
ได้มีกำรเพิ่ม ชื่อ ภำษำ อำหรับ ด้วยโดย
เรยีกช่ือเตม็ๆว่ำ มสัยดิบ้ำนตกึดนิ(ดำริสซนุ
นะห์) ซึ่งมีควำมหมำยว่ำ (บ้ำนแห่งแบบ
อย่ำงของท่ำนศำสดำ) และด้วยพระ
มหำกำรุณำธิ คุณอย ่ำงหำสุดมิ ได ้ 

(ดาริสซุนนะห์)
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ของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำ
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนำทบพิตร์ รัชกำล 
ที่ 9 สมัยที่ยังทรงมีพระชนชีพ อยู่นั้น 
มัสยิดบ้ำนตึกดิน(ดำริสซุนนะห์) ได้ร่วม
เฉลมิฉลอง เนือ่งในวนัเฉลมิพระชลพรรษำ 
ของรัชกำรที่ 9 ณ.ถนนรำชด�ำเนินกลำง 
เป็นประจ�ำทุกปี โดยมัสยิดบ้ำนตึกดิน 
ได้จัดงำนกำรกุศลมุสลิมบ้ำนตึกดินขึ้น 
เพื่อหำรำยได้ในกำรก่อสร้ำงอำคำร
มัสยิดบ้ำนตึกดิน(ดำริสซุนนะห์) จนแล้ว
เสร็จสมบูรณ์
 และในช่วงเวลำที่เป็นเวลำที่
แสนเศ ้ำสลด เมื่อพระบำมสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว รัชกำรที่ 9 ได้ทรงเสด็จ 
สวรรคต พวกเรำชำวบ้ำนตึกดิน มีควำม
เศร้ำโศกเสยีใจต่อกำรจำกไปของพระองค์ 
ท่ำนเป็นอย่ำงยิง่ ชำวบ้ำนตกึดนิ ได้ร่วมมอืกนั 
แสดงควำมอำลัยต ่อกำรจำกไปของ
พระองค์ท่ำน ด้วยกำรแจกจ่ำยอำหำร 
แก่ประชำชนที่ เข ้ำมำร ่วมกันถวำย
ควำมอำลัยพระบรมศพ และในวันถวำย
พระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกำรที่ 
9 พวกเรำชำวบ้ำนตึกดิน ได้ร่วมกันเป็น
ตัวแทนของชำวมุสลิม กทม. ร่วมแจก
จ่ำยอำหำรแก่ผู้มำร่วมงำน ถวำยพระ
เพลิงพระบรมศพ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว รัขกำรที่ 9 ตลอดงำน
 และในกำรเป็นมัสยิด ในเขต 
เมืองหลวง มัสยิดบ้ำนตึกดิน (ดำริสซุน
นะห์) ได้มีโอกำสร่วมมือกับองค์กรของ
รัฐ ไม ่ว ่ำจะเป็น สนง.เขตพระนคร
กรุงเทพมหำนคร สนง.ปลัดกระทรวง
กลำโหม  สน.ชนะสงครำม  ศูนย์บริกำร
สำธำรณสขุ และชมุชนต่ำง ใๆนเขตพระนคร
ในภำคเอกชน มสัยดิบ้ำนตกึดนิ ได้ประสำน
ควำมร่วมมือกับชุมชนมัสยิดบ้ำนตึกดิน 
โดยร่วมมอืกบั พพิธิบำงล�ำพ ูในกำรส่งเสรมิ
กำรท่องเที่ยวในชุมชนมัสยิดบ้ำนตึกดิน

ประสำนควำมร่วมมอืกบัมลูนธิ ิ เลก็ประไพ 
ในกำรสืบทรำบประวัติควำมเป็นมำ
ของชุมชน
 และล่ำสุด มัสยิดบ้ำนตึกดิน 
ได้ร่วมมือกับชุมชนมัสยิดบ้ำนตึกดิน 
ร่วมกัน ตัง้ ศูนย์ป้องกนัและต่อสู ้Covid 19  
ขึน้ทีล่ำนอเนกประสงค์ มสัยดิบ้ำนตกึดนิ
(ดำริสซนุนะห์) เพ่ือแจกจ่ำย ควำมช่วยเหลอื
และปัจจัยยังชีพ แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
จำก โรคระบำด Covid 19  ตั้งแต่เรื่ม มี
กำรระบำดของโรค Covid 19 จนถึง
ปัจจุบัน 
 และในส่วนของเดือนรอมฎอน 
ทำงมัสยิดบ้ำนตึกดิน (ดำริสซุนนะห์) ได้
บริกำรจัดอำหำรละศีลอดให้แก่สัปปุรุษ 
ของมัสยิดบ ้ำนตึกดิน เพื่อเป ็นกำร
ป้องกันกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรค

ระบำด Covid 19 โดยกำรแจกจ่ำย 
อำหำรละศีลอดส่งถึงทุกๆบ้ำนในชุมชน
มัสยิดบ้ำนตึกดิน(ดำริสซุนนะห์)
 นับเป็นควำมภำคภูมิใจของ 
เรำชำวบ้ำนตึกดิน(ดำริสซุนนะห์) เป็น
อย่ำงยิ่งท่ีได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในกำรประสำนควำมร่วมมือของ มุสลิม
ในประเทศไทยกับทุกภำคส่วนในกำร
ท�ำควำมดีแก่สังคมโดยรวม



อนุมัติรับรองฮาลาล
 1. บริษัท ไทฮันนี่ ควีน จ�ำกัด 
สถำนทีผ่ลติ 28/575-577  ซอยวดัเวฬวุนำรำม 16 
ถนนสรงประภำ แขวงดอนเมอืง เขตดอนเมือง 
ผูผ้ลติ น�ำ้ผึง้ ต่ออำยกุำรรับรอง 10 รำยกำร
 2. บริษัท ร่มเกล้ำเพลซ จ�ำกัด 
(โรงแรมคอส สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท) 
สถำนทีผ่ลติ โรงแรมคอส สวุรรณภมู ิแอร์พอร์ท 
เลขที่ 82 ถนนร่มเกล้ำ แขวงมีนบุรี เขต
มีนบุรี ผู้ผลิต อำหำรปรุงประกอบพร้อม
รับประทำน“ครัวฮำลำลโรงแรมคอส 
สวุรรณภมู ิแอร์พอร์ท” ขอกำรรับรองใหม่ 
1 รำยกำร
 3. บริษัท เกรทฮิลล์ จ�ำกัด สถำน
ที่ผลิต 216, 218, 220, 222, 224, 226 
พระรำมที่ 2 ซอย 33 ถนนพระรำมที่ 2 
แขวงบำงมด เขตจอมทอง ผู ้ ผลิต 
ผลิตภัณฑ์กลิ่นและสีผสมอำหำร ต่ออำยุ
กำรรับรอง 60 รำยกำร
 4. บริษัท กรุงเทพทิพ จ�ำกัด 
สถำนที่ผลิต 67/6 หมู่ที่ 1 ถนนทวีวัฒนำ-
กำญจนำภเิษก แขวงทวีวฒันำ เขตทววีฒันำ 
ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร และเครื่อง
ดืม่สมนุไพร ต่ออำยกุำรรับรอง 27 รำยกำร
 5. บริษทั วี.เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด สถำนที่ผลิต 284 นิคมอตุสำหกรรม
ลำดกระบงั เขตทัว่ไปโครงกำร 3 หมู่ 4 ถนน
ฉลองกรุง แขวงล�ำปลำทิว เขตลำดกระบัง 
ผู้ผลิต วัตถุแต่งกลิ่นรส,ผงปรุงรส และ
ซอสผง ต่ออำยุกำรรับรอง 158 รำยกำร 
และเพิ่มกำรรับรอง 110 รำยกำร

 

 6. บรษัิท วำร ิฟูด้ส์ จ�ำกัด สถำนท่ี
ผลิต 24 ถนนพระรำมที่ 2 ซอย 33 แขวง
บำงมด เขตจอมทอง ผู้แบ่งบรรจุ ผงชูรส
แท้ ขอกำรรับรองใหม่ 2 รำยกำร
 7. บริษัท อินสยำม ฟู้ด แอนด์ 
เบฟเวอเรจ จ�ำกัด สถำนที่ผลิต 449/9, 
119 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสำยไหม 
เขตสำยไหม ผู้ผลิต อำหำรส�ำเร็จรูปที่
พร้อมบริโภคทันที ขอต่ออำยุกำรรับรอง 
3 รำยกำร และผลิตให้กับผู้ว่ำจ้ำงผลิต 
(OEM) 1 สถำนประกอบกำร ได้แก่
 (1) บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ�ำกัด 
(OEM) ตั้งอยู่เลขที่ 222 ท่ำอำกำศยำน
ดอนเมือง อำคำรส่วนกลำง ชั้นที่ 3 ห้อง
เลขที่ 3200 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวง
สนำมบิน เขตดอนเมือง ขอกำรรับรอง
ใหม่ 2 รำยกำร
 8. บริษัท อำหำรชีวภำพ จ�ำกัด 
สถำนที่ผลิต 48 ซอยลำซำล 43 แขวง
บำงนำใต้ เขตบำงนำ ผู้ผลิต น�้ำว่ำนหำง
จระเข้ผสมลูกยอ, ผลิตภัณฑ์อำหำรเจ, 
น�้ำสลัดครีม, น�้ำสลัดงำคั่ว, น�้ำสลัดโชยุ 
ต่ออำยุกำรรับรอง 18 รำยกำร
 9. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด (มหำชน) (มีนบุรี 1) สถำนที่ผลิต 
48 หมู่ที่ 9 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ 
เขตมีนบรุ ีผูเ้ชอืดไก่, ช�ำแหละชิน้ส่วนไก่ ผูผ้ลติ 
ผลติภณัฑ์ไก่แปรรปูพร้อมปรงุ ผลิตภัณฑ์
เนื้อไก่แปรรูปแช่เย็นจนแข็ง และอำหำร
ส�ำเร็จรปูพร้อมบรโิภค แช่เยน็/แช่แข็ง ต่อ
อำยุกำรรับรอง 101 รำยกำร และขอเพิ่ม
เติมกำรรับรอง 9 รำยกำร และผลิตให้
กบัผูว่้ำจ้ำงผลติ (OEM) 4 สถำนประกอบกำร 

ได้แก่
 (1) บริษัท สยำมแม็คโคร จ�ำกัด 
(มหำชน) (OEM) ตั้งอยู่เลขที่ 1468 ถนน
พฒันำกำร แขวงพฒันำกำร เขตสวนหลวง 
ขอกำรรับรองใหม่ 11 รำยกำร
 (2) CS TAY Foods Pte Ltd 
(OEM) ตั้งอยู่เลขที่ 64 Woodlands Ter-
race, Woodlands East Industrial Es-
tate, Singapore, 738468 ต่ออำยุกำร
รับรอง 4 รำยกำร
 (3) YAMA PRODUCTS B.V 
(OEM) ตั้งอยู่เลขที่ Rutherfordweg 2, 
3542 CG Utrecht, The Netherlands 
เพิ่มเติมกำรรับรอง 1 รำยกำร
 (4) CMM Marketing Manage-
ment Pte Ltd (OEM) ตั้งอยู่เลขที่ 6 
Mandai Link Singapore, 728652 ต่อ
อำยุกำรรับรอง 1 รำยกำร
 10. บริษัท จูน�ำชัย (พริกไทย) 
จ�ำกัด สถำนที่ผลิต 6, 8 ซอยท่ำข้ำม 4 
แยก 6-4 แขวงแสมด�ำ เขตบำงขุนเทียน 
ผู้ผลิต พริกป่น, พริกไทยป่น, น�้ำตำล, ผง
กะหรี่ และผงพะโล้ ต่ออำยุกำรรับรอง 10 
รำยกำร
 11. บริษัท ไทย บี บี ฟรุท จ�ำกัด 
สถำนที่ผลิต 2 ซอยประชำอุทิศ 10 ถนน
ประชำอุทิศ แขวงรำษฎร์บูรณะ เขต
รำษฎร์บูรณะ ผู้ผลิต เยลลี่ อมยิ้ม และ
ลูกอมกลิ่นผลไม้ ต่ออำยุกำรรับรอง 6 
รำยกำร และขอเพิ่มเติมกำรรับรอง 17 
รำยกำร
 12. บริษัท อินดัสเทรียล ฟู้ด 
ซัพพลำย จ�ำกัด สถำนที่ผลิต 29/35 

HALAL 
 เดือนกรกฎาคม 2563 คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 7/2563 วันที่ 4 
กรกฎาคม 2563 อนุมัติรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลของสถานประกอบการที่ขอรับรองฮาลาล จ�านวน 38 สถาน ผู้ผู้ว่าจ้างผลิต 
(OEM) 11 สถานประกอบการ รวม 944 รายการ และที่ประชุมมีมติยกเลิกการรับรองฮาลาลสถาประกอบการที่ไม่ประสงค์จะ
ต่ออายุการรับรองฮาลาล เนื่องจากย้ายสถานที่ผลิตไปต่างจังหวัด 1 สถานประกอบการ ยกเลิกผู้ผู้ว่าจ้างผลิต (OEM)  5 สถาน
ประกอบการ เนื่องจากประสงค์จะต่ออายุการรับรองอฮาลาล และยกเลิกสถานประกอบการที่ไม่ยื่นต่ออายุการรับรองฮาลาล 2 
สถานประกอบการ ดังนี้
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ซอยสำยไหม 58 ถนนสำยไหม แขวงออเงนิ 
เขตสำยไหม ผู้ผลิต น�้ำเชื่อม ขอเพิ่มกำร
รับรอง 1 รำยกำร
 13. บรษิทั เฮลซ์เทรดด้ิง (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด (โรง 1) สถำนที่ผลิต 7/1 ซอยเสรี-
ไทย 58 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขต
มีนบุรี ผู้ผลิต น�้ำหวำนเข้มข้น ต่ออำยุกำร
รบัรอง 10 รำยกำร และขอเพ่ิมกำรรับรอง 
1 รำยกำร
 14. บรษิทั เฮลซ์เทรดด้ิง (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด (โรง 2) สถำนที่ผลิต 14/2 ซอยเสรี-
ไทย 58 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขต
มีนบุรี ผู้ผลิต น�้ำหวำนเข้มข้น ต่ออำยุกำร
รับรอง 2 รำยกำร
 15. บริษทั ห้ำตะขำบ (ซมิเทยีนฮ้อ) 
จ�ำกัด สถำนที่ผลิต 1 ซอย 44 ถนน
พระรำม 2 แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน 
ผู้ผลิต ยำอมแก้ไอ ต่ออำยุกำรรับรอง 5 
รำยกำร
 16. บริษัท โมรำวรรณ แพ็คกิ้ง 
จ�ำกัด สถำนที่ผลิต 565, 565/1-2 ซอย
อ่อนนุช 66 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง ผู้ผลิต ลูกอม ขอเพิ่มเติม
กำรรับรอง 1 รำยกำร
 17. ห้ำงหุน้ส่วนจ�ำกดั ไทยบรโิภค 
สถำนที่ผลิต 5/4 ซอยเพชรเกษม 108 
แยก 6 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้ำง
พลู เขตหนองแขม ผู้ผลิต มะขำมเปียก 
ต่ออำยุกำรรับรอง 2 รำยกำร
 18. บริษัท ทริปเปิ้ล วี ออเร้นจ์ 
จ�ำกัด สถำนที่ผลิต 40 ซอยรำมค�ำแหง 
185 แยก 3 ถนนรำมค�ำแหง แขวงมีนบุรี 
เขตมีนบุรี ผู้ผลิต น�้ำผลไม้ น�้ำสมุนไพร น�้ำ
ผลไม้เข้มข้น ต่ออำยกุำรรับรอง 22 รำยกำร 
และขอเพิ่มเติมกำรรับรอง 2 รำยกำร
 19. บริษัท เอชบีซี  โพรดักซ ์ 
อินดัสตรี้ส์ จ�ำกัด สถำนที่ผลิต 182 ถนน
ศำลธนบุรี แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ 
ผู้ผลิต เครื่องส�ำอำงระงับกลิ่นกำย ต่อ
อำยุกำรรับรอง 18 รำยกำร และผลิตให้
กับผู ้ว ่ำจ ้ำงผลิต (OEM) 2 สถำน
ประกอบกำร ได้แก่
 (1) บริษัท พลำนุภำพสมุนไพร 
จ�ำกัด (OEM) ตั้งอยู่เลขที่ 43 อำคำรไทย

ซีซีทำวเวอร์ ชั้นจี ทำวเวอร์บี ยูนิต 9, 10 
ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร 
ต่ออำยุกำรรับรอง 6 รำยกำร
 (2) LIFE PROLONG NATURAL 
SUPPLEMENTS INC. (OEM) ตัง้อยูเ่ลขท่ี 
ALAGC COMPOUND, NASIPIT, TA-
LAMBAN, CEBU CITY 6000 PHILIP-
PINES. ต่ออำยุกำรรับรอง 4 รำยกำร 
และขอเพิ่มเติมกำรรับรอง 2 รำยกำร
 20. บริษัท ฟูโซ่ (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด สถำนที่ผลิต 1/1 ซอย 11 แยก 2 
ถนนสขุำภบิำล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ 
ผู้ผลิต วัตถุเจือปนอำหำร (Food addi-
tive) ต่ออำยุกำรรับรอง 22 รำยกำร
 21.โรงพยำบำลนพรัตนรำชธำนี 
(รำชกำร) สถำนที่ผลิต โรงพยำบำลนพ
รัตนรำชธำนี เลขที่ 679 ถนนรำมอินทรำ
แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว ผู้ผลิต 
อ ำ ห ำ ร ป รุ ง ป ร ะ ก อ บ พ ร ้ อ ม รั บ
ประทำน“ครัวฮำลำลโรงพยำบำลนพรัตน
รำชธำนี” ต่ออำยุกำรรับรอง 1 รำยกำร
 22. บริษัท วันไทยอุตสำหกรรม
กำรอำหำร จ�ำกัด สถำนที่ผลิต 2/4 ซอย
เสรีไทย 58 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขต
มนีบรุ ี ผูผ้ลติ ผลติภณัฑ์บะหมีก่ึ่งส�ำเรจ็รปู, 
เครื่องปรุงชนิดผง, เครื่องปรุงชนิดน�้ำมัน 
และเครื่องปรุงชนิดอบแห้ง ต่ออำยุกำร
รับรอง 115 รำยกำร
 23. ใจเผื่อแผ่ค้ำสัตว์ปีก สถำนที่
ผลิต 60 หมู่ 5 ถนนผดุงพันธ์ แขวง
หนองจอก เขตหนองจอก ผู้เชือดสัตว์ไก่ 
ต่ออำยุกำรรับรอง 1 รำยกำร
 24. บรษัิท ว ีแลบส์ จ�ำกัด สถำนท่ี
ผลติ 79 ซอยแลป็อรยิะภำพ ถนนอรณุอมรนิทร์ 
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย 
ขอรับรองกระบวนกำรผลิต ต่ออำยุกำร
รับรอง 1 รำยกำร และผลติให้กับผูว่้ำจ้ำง
ผลติ (OEM) 1 สถำนประกอบกำร ได้แก่
 (1) บริษทั ว ีชอป แอนด์ สปำ จ�ำกดั 
(OEM) ตั้งอยู่เลขที่ 77 ถนนอรุณอมรินทร์ 
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย ต่อ
อำยุกำรรับรอง 2 รำยกำร
 25. บริษัท กรีนสวิลล์ จ�ำกัด 
สถำนที่ผลิต 33, 34 ซอยฉลองกรุง 31 

แขวงล�ำปลำทิว เขตลำดกระบงั ขอรบัรอง
กระบวนกำรผลิต ต่ออำยุกำรรับรอง 1 
รำยกำร และผลติให้กับผูว่้ำจ้ำงผลติ (OEM) 4 
สถำนประกอบกำร ได้แก่
 (1) บริษัท คอนเน็ต อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ำกัด (OEM) ตั้งอยู่เลขที่ 689 
อำคำรภิรัชทำวน์เวอร์ แอ๊ดเอ็มควอเทียร์ 
ชั้นที่ 21 ห้องเลขที่ 2103-2106 ต่ออำยุ
กำรรับรอง 1 รำยกำร
 (2) บริษัท ณฎำ บิสิเนส จ�ำกัด 
(OEM) ตัง้อยูเ่ลขท่ี 172 ซอย 7 (เพชรเกษม) 
ต�ำบลหำดใหญ่ อ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัด
สงขลำ ต่ออำยุกำรรับรอง 1 รำยกำร
 (3) บริษัท ริช เกิร์ลส์ จ�ำกัด 
(OEM) ตัง้อยูเ่ลขท่ี 2/38 ถนนกรงุเทพกรฑีำ 
แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง ต่ออำยุ
กำรรับรอง 1 รำยกำร
 (4) บรษิทั โอสถสภำ จ�ำกดั (มหำชน) 
(OEM) ตั้งอยู่เลขที่ 348 ถนนรำมค�ำแหง 
แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ ต่ออำยุกำร
รับรอง 45 รำยกำร และขอเพิ่มกำร
รับรอง 15 รำยกำร
 26. นำงสำวภทัรยีำ บนิกอรี (OMOP) 
สถำนที่ผลิต 67 ซอยกรุงเทพกรีฑำ 37 
แขวงทับช้ำง เขตสะพำนสูง ผู้ผลิต จ๊อปู 
และน�้ำจิ้ม ขอกำรรับรองใหม่ 2 รำยกำร
 27. บริษัท สมำร์ท สแน็ค จ�ำกัด 
สถำนที่ผลิต 6 ซอยสุภำพงษ์ 3 แยก 6 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ ผู ้ผลิต 
อำหำรส�ำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ต่อ
อำยุกำรรับรอง 3 รำยกำร และขอเพิ่ม
กำรรับรอง 1 รำยกำร
 28.บรษัิท แปซฟิิคยเูรกวำน จ�ำกดั 
สถำนที่ผลิต 58 ซอยลำดพร้ำว 81 แขวง
คลองเจ้ำคุณสิงห์ เขตวังทองหลำง ผู้ผลิต 
กิมจิผักกำดขำว เต้ำหู้นมสด และกุ้งขำว
แช่แข็ง ขอกำรรับรองใหม่ 11 รำยกำร
 29. บรษิทั อำร์.เอส.โดเมสตกิเทรดดิง้ 
จ�ำกัด สถำนที่ผลิต 119 ถนนบำงบอน 5 
แขวงบำงบอน เขตบำงบอน ผู้ผลิต แป้ง
ส�ำหรับใช้ประกอบอำหำร, ขนม และ
เกลด็ขนมปัง ต่ออำยกุำรรบัรอง 12 รำยกำร
 30. ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด เอ็มชูก้ำร์ 
สถำนที่ผลิต 4 สตรีวิทยำ 2 ซอย 6 ถนน



โชคชัย 4 แยก 72 แขวงลำดพร้ำว เขต
ลำดพร้ำว ผู้ผลิต ตุก๊ตำน�ำ้ตำล, เยลลีเ่พคติน, 
เยลลีเ่จลลำตนิ ต่ออำยกุำรรบัรอง 9 รำยกำร
 31. บริษัท เจลโล ฟูดส์ จ�ำกัด 
สถำนที่ผลิต 6 ซอยมำเจริญ 1 แยก 3-2 
แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม ผู้ผลิต 
น�้ำผลไม้ 25%, น�้ำดื่ม ต่ออำยุกำรรับรอง 
22 รำยกำร
  32. บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ 
เบฟเวอร์เรจ จ�ำกัด สถำนที่ผลิต 30/3 
หมู่ที่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงล�ำผักชี เขต
หนองจอก ผู้ผลิต อำหำรส�ำเร็จรปู ขอเพิม่เติม
กำรรับรอง 1 รำยกำร
 33. บริษัท สกิน แคร์ โปรดักส์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด สถำนที่ผลิต 111, 
113 ซอยโชคชัย 4 ซอยโชค 84 ถนน
โชคชัย 4 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว 
ผู้ผลติ เคร่ืองส�ำอำง ต่ออำยกุำรรับรอง 27 
รำยกำร และขอเพิ่มกำรรับรอง 9 รำยกำร
 34. บริษัท ทัชวัน จ�ำกัด สถำนที่
ผลิต 3/261 หมู่ 9 ถนนสุวินทวงศ์ แขวง
ล�ำผกัช ี เขตหนองจอก ผูผ้ลติ เครือ่งส�ำอำง 
ต่ออำยุกำรรับรอง 7 รำยกำร 
 35. บรษิทั โรงพยำบำลวภิำรำม จ�ำกดั 
สถำนที่ผลิต โรงพยำบำลวิภำรำม 2677 
ถนนพฒันำกำร แขวงพฒันำกำร เขตสวนหลวง 
ผู ้ผลิตอำหำรปรุงประกอบพร ้อมรับ
ประทำน “ครัวฮำลำล โรงพยำบำลวิภำ
รำม” (ส�ำหรับผู้ป่วย) ต่ออำยุกำรรับรอง 
1 รำยกำร
 36. ห้ำงหุน้ส่วนจ�ำกดั ไสวเทรดดิง้ 
สถำนที่ผลิต 416 ถนนประชำพัฒนำ 
แขวงทบัยำว เขตลำดกระบงั ผูผ้ลติ ถัว่ลสิง, 
เมล็ดมะม่วงหิมพำนต์, อัลมอนด์ และ
คุกกี้ ต่ออำยุกำรรับรอง 4 รำยกำร
 37. มะห์ ฮำลำลฟูด้ โดยนำงสรญำ 
อำริยะ (ร้ำนอำหำรฮำลำล) สถำนที่ผลิต 
ร้ำน“มะห์ ฮำลำลฟูด้” โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 
ถนนพระรำม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
ผู ้ผลิตอำหำรปรุงประกอบพร ้อมรับ
ประทำน ขอกำรรับรองใหม่ 1 รำยกำร
 38. บ้ำนขนมบดิน ป้ำเล็ก มัสยิด
สวนพลู โดยนำงสำวสุชำดำ บุญประมำณ 

(ร้ำนอำหำรฮำลำล) สถำนท่ีผลิต ร้ำน 
“บ้ำนขนมบดิน ป้ำเล็ก มัสยิดสวนพลู” 
78 ซอยเทอดไท 9 ถนนเทอดไท แขวง
บำงยี่เรือ เขตธนบุรี ผู้ผลิต อำหำรปรุง
ประกอบพร้อมรับประทำน (เบเกอรี่) ขอ
กำรรับรองใหม่ 1 รำยกำร
 
อนุมัติยกเลิกการรับรองฮาลาล
	 1 .ยกเลิกการรับรองฮาลาล
ผลิตภัณฑ์บางรายการร	เนื่องจากไม่มีการ
ผลิต
 (1)บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด (มหำชน) (มีนบุรี 1) สถำนที่ผลิต 
48 หมู่ท่ี 9 ถนนสวุนิทวงศ์ แขวงแสนแสบ 
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ไก่
แปรรูปพร้อมปรุง ผลติภณัฑ์เนือ้ไก่แปรรปู
แช่เย็นจนแข็ง และอำหำรส�ำเร็จรูปพร้อม
บริโภค แช่เยน็/แช่แข็ง จ�ำนวน 12 รำยกำร
 (2) บริษัท วันไทยอุตสำหกรรม
กำรอำหำร จ�ำกัด สถำนที่ผลิต 2/4 ซอย
เสรีไทย 58 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขต
มีนบุรี กรุงเทพฯ ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์บะหมี่
กึ่งส�ำเร็จรูป, เครื่องปรุงชนิดผง, เครื่อง
ปรุงชนิดน�้ำมันและเครื่องปรุงชนิดอบ
แห้ง จ�ำนวน 4 รำยกำร
 (3) บริษัท เจลโล ฟูดส์ จ�ำกัด 
สถำนที่ผลิต 6 ซอยมำเจริญ 1 แยก 3-2 
แขวงหนองค้ำงพล ูเขตหนองแขม กรงุเทพฯ 
ผู้ผลิต น�้ำผลไม้ 25%, น�้ำดื่ม จ�ำนวน 1 
รำยกำร
 (4) บริษัท กรีนสวิลล์ จ�ำกัด 
สถำนที่ผลิต 33, 34 ซอยฉลองกรุง 31 
แขวงล�ำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุงเทพฯ 
ผู้ผลิต เครื่องส�ำอำง และผลิตภัณฑ์
ท�ำควำมสะอำดในครัวเรือน จ�ำนวน 1 
รำยกำร
 (5) บริษัท ทัชวัน จ�ำกัด สถำนที่
ผลิต 3/261 หมู่ 9 ถนนสุวินทวงศ์ แขวง
ล�ำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ผู้ผลิต 
เครื่องส�ำอำง จ�ำนวน 2 รำยกำร
	 2.ยกเลิกการสถานประกอบการ
กรณีไม่ประสงค์ขอต่ออายุการรับรอง	
 1) บริษัท เกรทฮิลล์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด 

สถำนที่ผลิต 226 พระรำมที่ 2 ซอย 33        
ถนนพระรำมที ่2 แขวงบำงมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพฯ
 2) บริษัท คอร์ดี้ไบโอเทค จ�ำกัด 
(ชั้น 5, ชั้น 6) สถำนที่ผลิต 50 อำคำรวิจัย
และพัฒนำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ชั้นที่ 5 ห้อง 512-513, ชั้นที่ 6 ห้อง 608 
ถนนงำมวงศ์งำน แขวงลำดยำว เขตจตจัุกร 
กรุงเทพฯ
 3) บริษัท วี วิสดอม วินเนอร์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด  ที่อยู่เลขที่ 2/13 
ถนนอุไรรัตน์ ต�ำบลแก่งคอย อ�ำเภอ
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผลิตโดย บริษัท 
คิงคอฟฟี่ จ�ำกัด
 4) นำงสำวเตือนใจ ขันติยู ที่อยู่
เลขที่ 75/500 ซอยร่มเกล้ำ 1 แขวงแสน
แสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ผลิตโดย บริษัท 
คิงคอฟฟี่ จ�ำกัด
 5) ห้ำงหุน้ส่วนจ�ำกดั ภมูดินิ เนเชอรลั 
โปรดกัส์  ท่ีอยูเ่ลขท่ี 552/12 ถนนกำญจนำภเิษก 
ซอย 34 แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรงุเทพฯ ผลิตโดย บรษัิท คงิคอฟฟ่ี จ�ำกัด
 6) บรษัิท ไทย โฟล วิน จ�ำกดั  ท่ีอยู่
เลขท่ี 589/84 อำคำรเซ็นทรัลซติีท้ำวเวอร์ 
ชั้น 15 ถนนบำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำ 
เขตบำงนำ กรุงเทพฯ ผลิตโดย บริษัท 
เมดดิซำย อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ำกัด
 7) บริษัท สโนวอลล์ จ�ำกัด ที่อยู่
เลขท่ี 227 ซอยรังสิต-นครนำยก 52 
ต�ำบลประชำธิปัตย์ อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธำนี ผลิตโดย บริษัท กรีนสวิลล์ 
จ�ำกัด
 8) บริษัท เฮงฮั่วตึ้งเอี้ยะเงี๊ยบ 
จ�ำกัด สถำนที่ผลิต 600 ถนนรำษฎร์บูรณะ 
แขวงรำษฎร์บูรณะ เขตรำษฎร์บรูณะ กรงุเทพฯ
 
 หมายเหต ุสอบถำมข้อมลูเพิม่เติม
ได้ที่ ฝ่ำยกิจกำรฮำลำล ส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรอิสลำมประจ�ำกรุงเทพมหำนคร 
โทรศัพท์ 0-2949-4184, 0-2949-4259, 
0-2949-4330 โทรสำร 0-2989-7108 
เว็บไซต์ www.islamicbangkok.or.th 
E-mail : islamicbkk.com
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 สสม.จับมือ กอ.กทม.ส่งเสริม
มัสยิดปลอดบุหรี่
 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำม
ประจ�ำกรุงเทพมหำนคร (สกอ.กทม.) และ
มลูนธิสิร้ำงสุขมสุลิมไทย (สสม.) ได้ร่วมลงนำม
บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่ำด้วยควำมร่วมมือ
เพื่อกำรส่งเสริมนโยบำยมัสยิดปลอดบุหรี่ใน
กรุงเทพมหำนคร โดยร่วมกันส่งเสริมกลไก
ก ำ รจั ด ก ำ ร มั สยิ ดปลอด บุห รี่ อ ย ่ ำ ง มี
ประสิทธิภำพและยั่งยืน และเป็นต้นแบบเขต
ปลอดบุหรี่อย่ำงแท้จริง โดยมีศำสตรำจำรย์ 
ดร.อิศรำ ศำนติศำสน์ ประธำนมูลนิธิสร้ำง
สุขมุสลิมไทย นำยอรุณ บุญชม ประธำน
กรรมกำรอสิลำมประจ�ำกรุงเทพมหำนคร และ
ผู้แทนทั้ง 2 องค์กรร่วมเป็นสักขีพยำน 
 หมายเหตุ วันที่ 15 กรกฎาคม 
2563 ณ ส�านักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�ากรุงเทพมหานคร

 การประชมุผูป้กครอง/นกัเรยีนทนุ
ของ กอ.กทม.   
 ฝ่ำยกองทุนซะกำตและสวัสดิกำร
สงัคม ของ สกอ.กทม. ได้จดัประชุมผูป้กครอง
และนักเ รียนที่ ได ้ รับทุนกำรศึกษำจำก 
“กองทุนการศึกษาส�าหรับเด็กก�าพร้าและ
ยากจน” โดยมีนำยอรุณ บุญชม ประธำน
กรรมกำรอิสลำมประจ�ำกรุงเทพมหำนคร 
กล่ำวเปิดกำรประชุมและให้โอวำท ต่อจำกนัน้ 
ได้มีกำรชีแ้จงรำยละเอียดต่ำงๆ ในกำรรบัทนุ 
ส�ำหรับทุนกำรศึกษำมี 3 ประเภท ได้แก่ 
ทุนด้ำนศำสนำ ทนุด้ำนสำมญั-บรูณำกำร และ
ทุนเรียนดียำกจน มีนักเรียนที่ได้รับทุนรวม
ทั้งสิ้น 100 ทุน และจะมีกำรจัดอบรมส�ำหรับ
นัก เ รียนทุน เ พ่ือให ้ เป ็นผู ้ ที่ มี คุณธรรม
จริยธรรมใฝ่เรียนและใฝ่รู้ พร้อมทั้งเป็นผู้มี
จิตอำสำ ในโครงกำร “ซะกำตสร้ำงเยำวชน 
เยำวชนสร้ำงชำติ” อีกด้วย
 หมายเหตุ วันที่ 27 มิถุนายน 
2563 ณ ห้องประชมุเลก็ ศนูย์บรหิารกจิการ
ศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรต ิ
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การประชุมอิหม่ามเพื่อเปิดมัสยิด
ช่วงโควิด-19

 
 ด้วยฝ่ำยงำนกลุ่มมสัยดิ ของ สกอ.กทม.
จัดประชุมช้ีแจงเรื่องกำรเป ิดมัสยิดเพื่อ
ปฏิบัติศำสนกิจวันศุกร์ (ญุมอะฮ์) ตำมที่
จฬุำรำชมนตรี ได้มีประกำศเรื่องมำตรกำร
ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) ว่ำด้วยกำรผ่อนปรน
ให้ปฏิบัติศำสนกิจละหมำดวันศุกร์ (ญุมอะฮ์) 
และแนวทำงปฏิบัติ (ฉบับที่ 5/2563) และ 
กอ.กทม. ได้ประชุมหำรือกับผู ้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครและได้เห็นชอบเกี่ยวกับ
แนวทำงและมำตรกำรในกำรเปิดมัสยิดเพื่อ
ปฏิบัติศำสนกิจละหมำดวันศุกร์ (ญุมอะฮ์) 
และมีควำมเห็นให้ประกำศแจ้งมัสยิดใน
กรุงเทพมหำนครได้รับทรำบ โดยจัดประชุม 
3 ครั้ง ดังนี้
 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน 
2563 ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหำรกิจกำร
ศำสนำอิสลำมแห่งชำติ เฉลิมพระเกียรติ เขต
หนองจอก กรุงเทพฯ รวม 92 มัสยิด
 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 
2563 ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหำรกิจกำร
ศำสนำอิสลำมแห่งชำติ เฉลิมพระเกียรติ เขต
หนองจอก กรุงเทพฯ รวม 69 มัสยิด
 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 
2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนรำษฎร์บูรณะ 
(มูฮ�ำหมัดอุทิศ) เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ รวม 
24 มัสยิด

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
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