
 งาน “รวมพลังมุสลิมปกปองสถาบันชาติ ศาสน กษัตริย” 
โดย สํานักจุฬาราชมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย

และสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร

ฉบับที่ 56 เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2020
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เยาวชนผู้มีจิตมุ่งสู่ความเปี่ยมล้นแห่งจิตอาสา

 พันธกิจฮาลาล

ขับเคลื่อน กอ.กทม.

การเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมจังหวัดกระบี่
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	 “วารสารมสุลมิ	กทม.	นวิส์”	ส�านกังาน
คณะกรรมการอสิลามประจ�ากรงุเทพมหานคร	
เล่มนีเ้ป็นเล่มประจ�าเดอืนพฤศจกิายน	-	ธนัวาคม	
2563	 ถือว่าได้ผ่านบรรณภพแห่งสายตาของ
ท่านมาเป็นเวลาครบ	3	ปีแล้ว		โดยได้ปรับรูป
โฉมจาก	“ข่าวสาร”	มาเป็น	“วารสาร”	ผ่านมา
ประมาณ	11	เล่ม	และก�าหนดออกสู่สายตา
ผู ้รักการอ่าน	และผู ้แสวงหาสรรพความรู ้
ทกุ	2	เดอืน	โดยมเีป้าหมายเพือ่เผยแผ่องค์ความรู้
เกีย่วกบัอสิลามและวถิชีวิีตมสุลมิสูส่าธารณชน	
ในฐานะที่ สั งคมไทยแห ่ง เราเป ็นสั งคม
พหุวัฒนธรรม	ย่อมถือเป็นความจ�าเป็นที่
จะต้องสร้างความเข้าใจอนัดรีะหว่างกนัอยูเ่สมอ	
รวมทั้งการเผยแพร่กิจกรรม/กิจการ	ของ
ส�านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรงุเทพมหานคร
ในรอบ	2	เดอืน	เพือ่ให้สังคมได้รบัทราบการท�างาน
ของ	กอ.กทม.	อย่างต่อเนื่อง	เป็นส�าคัญ
	 ส�าหรับเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น	
เรามวีนัส�าคญัของคนไทยทกุเชือ้ชาต	ิทกุศาสนา	
นั่นคือ	 วันที่	 5	 ธันวาคม	 ของทุกปี	 เป็นวัน
คล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ทางราชการได้
ก�าหนดให้เป็นวันหยุดราชการหนึ่งวัน	 เพื่อให้
ประชาชนชาวไทย			ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ	และถือเป็นวันพ่อ
แห่งชาตอิกีวันหนึง่ด้วย	
	 วันคล ้ายวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร	
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	
มีความเป็นมาของวันส�าคัญ	 คือ	 ในหลวง	
รัชกาลที่	 9	 ทรงพระราชสมภพเมื่อ	 วันท่ี	 5	
ธนัวาคม	พ.ศ.	2470	ณ	โรงพยาบาลเมาท์	ออเบิร์น	
นครบอสตัน	 สหรัฐอเมริกา	 โดยนายแพทย์
วิทท์มอร์	เป็นผู้ถวายการประสูติ					ในหลวง	
รัชกาลที่	 9	 เสด็จฯ	 ขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ
เป็นรชักาลที	่9	แห่งบรมจักรวีงศ์	กรงุรัตนโกสนิทร์	
ท ร งป ร ะกอบพร ะ ร า ชก ร ณี ย กิ จ แ ล ะ
เจรญิพระราชจรยิวตัรเป็นอเนกประการ	นบัเป็น
พระมหากรุณาธิคุณเหนือเกล ้า	 ฯ	 และ
เสด็จสวรรคต	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 13	ตุลาคม	

ผศ.ดร.วิศรุต  เลาะวิถี
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พุทธศักราช	2559	เวลา	15	นาฬิกา	52	นาที									
ณ	 โรงพยาบาลศิริราช	 ด้วยพระอาการสงบ	
สิริพระชนมพรรษาปีที่	89	และทรงครองราช
สมบัติได้	70	ปี
									วันพ่อแห่งชาติ	หรือวันพ่อแห่งแผ่นดิน	
ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเม่ือวันที่	 5	 ธันวาคม	
พ.ศ.	2523	 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์	 เสมรสุต	
นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา
เป็นผู้ริเริ่ม	หลักการและเหตุผล		ในการจัดให้
มีวันพ่อ	โดยเห็นว่า	“พ่อ”	เป็นผู้มีพระคุณที่มี
บทบาทส�าคญัต่อครอบครวัและสงัคม	 สมควรที่								
ผู ้เป็นลูกควรจะแสดงความเคารพเทิดทูน
ตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู	 และ
สมควรที่สังคมจะยกย่องให้เกียรติร�าลึกถึง
ผู้เป็นพ่อ	 ดังนั้น	 จึงถือก�าหนดให้วันที่	 5	
ธนัวาคม	ของทกุปี	ซึง่เป็นวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ	
เป็น	“วนัพ่อแห่งชาติ”	และ	“พ่อแห่งแผ่นดนิ”	
ด้วยพระมหากรุณาธิคณุของในหลวง	 รชักาลที	่ 9	
ที่ทรงมีต ่อพสกนิกรชาวไทยนานัปการ	
ทรงเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและ
พระราชธิดา	 ทรงรักใคร่และห่วงใย	 ตั้งแต่
พระเยาว์จนถึงปัจจุบัน	 พระองค์ทรงเป็น	
“พ่อ”	ตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้น
ด้วยพระเมตตากรุณา	 และทรงห่วงใยอย่าง
หาที่เปรียบมิได้	
	 การประท้วงของประชาชนชาวไทย
บางส่วน	 กลับมาอุบัติขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่	 18	
กรกฎาคม	 2563	 ในรูปแบบการเดินขบวน	
ซึง่จัดระเบยีบภายใต้กลุ่ม	 “เยาวชนปลดแอก”	
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 นับเป็นการชุมนุม
ใหญ่สุดในรอบ	 6	 ปี	 มีการยื่นข้อเรียกร้อง	 3	
ประการต่อรัฐบาล	กล่าวคอื	 ให้ยบุสภาผูแ้ทนราษฎร							
หยุดคุกคามประชาชน	 และร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่	 การประท้วงเมื่อเดือนกรกฎาคม	
2563	 นั้น	 เกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ของโควดิ-19	และการบงัคบัใช้พระราชก�าหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	
พ.ศ.	2548	(พ.ร.ก.ฉกุเฉนิ)	นบัแต่นัน้ท�าให้ต่อมา	
การประท้วงได้ลามไปอย่างน้อย	 44	 จังหวัด										
ทั่วประเทศ	จนถึงวันที่	3	สิงหาคม	2563	
กลุ่มผู้ประท้วงจัดปราศรัยเก่ียวกับประเด็น
พระราชอ�านาจและเพิ่มข้อเรียกร้องในการ
ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์	 หลังจากนั้น	

ประเด็นพระราชอ�านาจดูเหมือนเข้ามารวม
อยูใ่นเป้าหมายการประท้วงด้วย	กลุ่มประชาชน
ที่สนับสนุนรัฐบาลจัดการชุมนุมตอบโต้	
โดยกล่าวหาผู ้ประท้วงว่าถูกยุยงปลุกปั ่น	
และมีเจตนาแฝงล้มสถาบันพระมหากษัตริย์	
การประท้วงเมื่อวันที่	 19	 กันยายน	 2563												
มีผู้เข้าร่วม	20,000–50,000	คน	หลังรัฐสภา
ลงมติเล่ือนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ในปลายเดือนกันยายน	 2563	 ท�าให้เกิดการ
แสดงออกนิยมสาธารณรัฐอย่างเปิดเผย
ครั้งแรกในประเทศไทย	 นายกรัฐมนตรี
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
ในกรงุเทพมหานครระหว่างวนัที	่15–22	ตลุาคม	
2563	โดยอ้างเหตขุวางขบวนเสดจ็ฯ	สมยัประชุม
วสิามัญได้ข้อสรปุว่า	 จะมกีารแก้ไขรฐัธรรมนญู	
และตั้ งคณะกรรมการเพื่อแก ้ ไขป ัญหา
การเมือง	การประชมุในเดอืนพฤศจิกายน	2563	
มีการรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ	 2	 ฉบับ	 ซึ่งยัง
คงมวีฒุสิภา	และห้ามแก้ไขรฐัธรรมนญูหมวด	1	
และหมวด	2	โดยการประท้วงในเดอืนพฤศจกิายน	
2563	นัน้	มุง่เป้าไปยงัพระมหากษัตรย์ิมากข้ึน	
และมีการเผชิญหน้าระหว่างผู้ประท้วงและ
กลุม่คนเสือ้เหลอืงหลายครัง้	ทัง้ในกรงุเทพมหานคร
และต่างจังหวัด
	 อีกนัยหนึ่ง	 การประกาศเตือนจาก
ศาสตราจารย์	นายแพทย์ยง	ภู่วรรณ	ซึ่งเป็น
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ	 ในสาขาวิทยาศาสตร์
การแพทย์	ราชบัณฑติ	และหัวหน้าศูนย์เชีย่วชาญ
ทางไวรัสวทิยา	ได้ออกมาเตอืนประชาชนคนไทย	
เกีย่วกบัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19	
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน	
ของประเทศไทยตอนนี้	 ซึ่งมีการพบผู้ติดเชื้อ
เพิ่มขึ้นในประเทศ	 และยังคงมีคนที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ				ซ่ึงเป็นผู้ติดเช้ือท�าให้
ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับมา	 ยังคงมีอยู่
เรื่อย	ๆ
	 จากการเปิดเผยของนายแพทย์ดงักล่าว	
ผ่านทาง	 Facebook	 เกีย่วกบัการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัวโควิด-19		รอบที่	2	ถ้าเกิดขึ้นใน
ประเทศไทย	 คาดว่าจะวิกฤตหนัก	 เนื่องจาก
สายพนัธ์ของไวรสัโควดิ	 -19	 เป็นคนละสายพนัธุ์
กับการแพร่ระบาดรอบแรกในประเทศไทย	
และหากมีการระบาดรอบ	2	เกิดขึ้นจริง	

การแพร่กระจายจะเร็วมาก	 เน่ืองจากเป็น
สายพนัธุ	์ G	 ซึง่มเีชือ้ไวรสัอยูท่ีล่�าคอ	 การแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19	 ทีเ่กดิขึน้ครัง้แรก
ในประเทศจนีจะเป็นสายพันธุ	์ S	และสายพนัธุ	์ L	
ในส่วนของการแพร่ระบาดในประเทศไทย	
ช่วงแรกจะเป็นสายพันธุ์	 S	 และกระจายเป็น
สายพันธุ ์ 	 T 	 ซึ่ งสายพันธุ ์ นี้ 	 เกิ ดขึ้ น ใน
ประเทศไทยเท่าน้ัน	 (ปัจจุบัน	สายพันธุ ์	 T	
คาดว่าหมดไปจากประเทศไทยแล้ว)
	 ในส่วนของสายพนัธุ	์L	เป็นสายพนัธุ์
ที่ระบาดนอกประเทศจีน	 ซ่ึงระบาดหนักใน
ยุโรปและอเมริกาได้ออกลูกหลานมาเป็น	
สายพนัธ์ุ	G	และสายพันธุ	์V	ส�าหรับสายพนัธ์ุ	G	
เป ็ นสายพันธุ ์ ที่ มี ความน ่ ากลั วสู งมาก	
เนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่มีการแพร่กระจายได้
รวดเรว็มากกว่าสายพนัธุอ์ืน่	ๆ	เพราะสายพนัธุน์ี้
ผู ้ที่ติดเชื้อจะมีปริมาณเชื้อที่ล�าคอสูงมาก	
ท�าให้มีโอกาสแพร่เชื้อได้สูงกว่าสายพันธุ์อ่ืน	
สายพันธุ์	 G	 ยังออกลูกมาเป็นสายพันธุ์	 GH	
และ	GR
	 ทัง้นี	้ศาสตราจารย์	นายแพทย์ยง	ภูว่รรณ	
ได้ออกมาเปิดเผยว่า	สายพันธุ์	ท่ีระบาดกัน
อยูท่ัว่โลกขณะนี	้เป็นสายพนัธุ	์G	ซึง่สายพนัธุน์ี้
เป็นสายพันธุ์ที่คนน�าเข้ามาในประเทศไทย	
ซึง่อยูใ่นสถานกักตวั	 และถ้าเกดิการระบาดขึน้
อีกครั้งในประเทศไทย	 แน่นอน	 ต้องเป็นสาย
พันธุ์	 G	 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่อันตรายมากที่สุด	
เนื่องจากมีศักยภาพในการแพร่ระบาดและ
กระจายเร็วมากที่สุด	 สิ่งที่คนไทยควรท�าและ
ต้องท�าในตอนนี้	 นั่นก็คือ	 การ์ดอย่าตก	 ออก
ไปไหนมาไหนต้องใส่หน้ากาก	 ให้ถอืเป็นเรือ่งปกต	ิ
ก า รล ้ า งมื อด ้ ว ยแอลกอฮอล ์ ก็ ส� า คัญ
เช่นเดียวกัน	 ท�าให้เราต้องป้องกันอย่างเต็มที่	
จากการศกึษาของไวรสัโควดิ-19	สายพนัธุ	์G	นัน้	
สามารถแพร่กระจายได้ง่ายกว่าสายพันธุ์	S	
แถมยังสามารถเจริญเติบโตได้ดีในระบบ
ทางเดินหายใจอีกด้วย
	 คณะผูจ้ดัท�า	“วารสารมสุลมิ	กทม.	นวิส์”	
ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�า
กรงุเทพมหานคร		ขอวงิวอน	(ดอุาอ์)	ต่อพระผูเ้ป็นเจ้า	
ได้โปรดให้ประเทศไทยแห่ง	“เรา”	ผ่าน	“วกิฤต”ิ	
ของบ้านเมือง	ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง	และ
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโควดิ-19	รอบ	2	นี้	
ด้วยเถิด-อามีน



	 -	 ในราวตอนต้นศตวรรษที่เจ็ด
ก่อนการแต่งตัง้ศาสดามุฮ�าหมดั	ซอลลัลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม	เป ็นศาสนฑูตน้ัน	
นครมักกะฮ ์ เป ็นดินแดนที่ มี ความ
ปลอดภัยมาก	 ทั้งนี้เพราะไม่ถูกคุกคาม
จากอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในยุคนั้นท้ังสอง
อาณาจักรคืออาณาจักรเปอร ์ เ ซีย	
และอาณาจักรโรมนัตะวนัออก	นครมกักะฮ์
จึงกลายเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจการค้า
ท่ีส�าคญั	มกีองคาราวานการค้าท้ังทีเ่ดนิทาง
เข้ามาและเดนิทางออกไป	จากทางเหนอื
คือเมืองชาม	 และทางใต้คือเมืองยะมัน	
ซึ่งเป็นที่รู้กันดีในสมัยโบราณว่าเป็นการ
เดินทางในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน	
ที่ถูกระบุไว้ในอัลกุรอาน	ความว่า
	 “เพือ่ให้ความคุน้เคยแก่พวกเขา	
(กุรอยช์)	ในการเดินทางในฤดูหนาว	
(ไปยะมัน)	และฤดูร้อน	(ไปชาม)	” 
กุรอยช์	:	2
	 -	เมือ่มกักะฮ์กลายเป็นศนูย์กลาง
ทางธุรกจิการค้า	กเ็ร่ิมมกีารฝากของมค่ีา
และเงินทอง	 และการลงทุน	 เกิดขึ้นใน
สังคมของชาวมักกะฮ์

การฝากของมีค่าและเงินทอง
	 ส�าหรับการฝากของมีค่าและ
เงนิทอง	พวกพ่อค้าและประชาชนทัว่ๆไป
จะฝากของมีค่าของตนไว้กับบุคคลที่

	 โดยทัว่ไปนัน้ต�ารานติศิาสตร์อสิลาม
จะแบ่งออกเป็นสี่ภาค	คือ	
	 ภาคทีห่นึง่ว่าด้วยเรือ่งความสมัพนัธ์
ระหว ่ างมนุษย ์กับพระผู ้ เป ็น เจ ้ า
ที่แสดงออกมาในรูปแบบของการ
ท�าความดีต่างๆ	
	 ภาคทีส่องว่าด้วยเรือ่งความสมัพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ในด้านธุรกิจ
ตามหลักการศาสนาอิสลาม	
	 ภาคทีส่ามว่าด้วยเรือ่งครอบครวั
และมรดก	
	 ภาคที่สี่ว่าด้วยเรื่องความผิด
ทางอาญา	การพจิารณาคดีและบทลงโทษ		
	 หลกันติศิาสตร์อสิลามส่วนใหญ่
ที่น�ามาปฏิบัติกันจะได้แก ่	 ภาคทีห่นึง่	
และภาคทีส่าม	ส�าหรบัภาคทีส่ีน่ัน้ประชาชน
คนไทยทุกคนต้องปฏิบัติตามตัวบท
กฏหมายที่ใช้บังคับอยู่ในประเทศ	 จึง
ไม่ได้น�ามาปฏิบัติ
	 ส่วนภาคที่สองที่มีความส�าคัญ
ต่อการด�าเนินชีวิตของมุสลิมทางด้าน
เศรษฐกจินัน้	มกีารน�ามาใช้เพยีงบางส่วน
เท่านั้น	ทั้งนี้เพราะแหล่งเงินทุนที่ส�าคัญ
เป็นกลไกส�าคัญในการผลักดันให้กงล้อ
เศรษฐกิจหมุนเวียนนั้น	ต้องผ่านสถาบัน
การเงินที่มีดอกเบี้ย	 ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้าม
ในอิสลาม
	 ดอกเบี้ย	จึงเป็นอุปสรรคส�าคัญ
ในการท�าธุรกิจของมสุลมิ	นกัเศรษฐศาสตร์
มุสลมิพยายามทีจ่ะก่อตัง้สถาบันการเงนิ
ท่ีปลอดจากระบบดอกเบ้ียด้วยการ
ระดมเอาแนวทางของอิสลามที่มีอยู ่
แล้วมาจัดให้เป็นระบบและสามารถ
ด�าเนินการได้จริง	 และต่อไปนี้ขอน�า
เสนอประวัติความเป็นมาของการค้า
และการธนาคารในอิสลามธุรกิจการค้า
และการธนาคารในยุคก่อนอิสลาม

มีชื่อเสียง	 และเป็นท่ียอมรับกันว่ามี
ความซื่อสัตย์สุจริต	 ซึ่งมีอยู่หลายคนใน
นครมักกะฮ์ในยุคนั้น	 และคนหนึ่งจาก
จ�านวนนัน้กค็อืมฮุ�าหมดั	บตุร	อบัดลุลอฮ์	
ผูท้ีไ่ด้รบัสมญานามในยคุนัน้ว่า	อัลอะมีน	
ซึง่มคีวามหมายว่าผูซ้ือ่สตัย์สจุรติ	มุฮ�าหมัด
บตุร	อบัดุลลอฮ์	ได้รบัความไว้วางใจจาก
ประชาชนทั่วไปให้เป็นผู้เก็บรักษาของ
ฝากของพวกเขา	และความไว้วางใจนี้
ยังคงมีอยู่ตลอดแม้เมื่อท่านได้รับการ
แต่งตั้งเป็นศาสดาแล้ว	 พวกที่ไม่ศรัทธา
ว่าท่านเป็นศาสดาแต่ก็ยังคงไว้วางใจ
ท่านโดยน�าสิ่งของมาฝากไว้กับท่าน	 จะ
เหน็ได้จากคืนทีท่่านจะอพยพ	(ฮิจเราะฮ์)	
จากมักกะฮ์	 ไปสู่มะดีนะฮ์	 ท่านได้เรียก
อะลี	บุตร	อะบีตอลิบเข้าพบและสั่งเสีย
ให ้น�า ส่ิงของท่ีมี ผู ้มาฝากไปคืนแก ่
เจ้าของโดยครบถ้วน	ซึ่งผู้น�าของมาฝาก
ไว้นั้นมีทั้งมุสลิมีน	และมุชริกีน
       อ่านต่อฉบับหน้า...........................

4
ธรรมศาสน์อิสลาม
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

 อรุณ บุญชม

ธุรกิจการค้า
และการธนาคารในอิสลาม (ตอนที่ 1)  
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เหลียวมองอดีต 
มุ่งสู่อนาคตกิจการฮาลาลไทย (ตอนที่ 1)

สรรสาระ

มกีารออกระเบยีบก�าหนดให้มกีารตรวจสอบ
รับรอง	และก�าหนดให้มีตราเครื่องหมาย
ฮาลาล	โดยมอบหมายให้อยู ่ในความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการกลาง
อสิลามแห่งประเทศไทย	(กอท.)	และในปี	
พ.ศ.	2539	ท่านจุฬาราชมนตรีประเสริฐ		
มะหะหมัด	 ได้ขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์
เคร่ืองหมายฮาลาลกบักระทรวงพาณชิย์	
ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า	
ดงัทีใ่ช้อยูจ่นถงึปัจจบุนั	 เป็นทีน่่าสงัเกตว่า	
ในช่วงเวลาท้ังสองช่วงดังกล่าว	 (พ.ศ.	
2491-2524	 และ	 พ.ศ.	 2524-2540	
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลยังจ�ากัดอยู่เฉพาะเรื่อง
อาหารเพื่อการบริโภคเป็นส่วนใหญ่)	
แม้ว ่าผลิตภัณฑ์ฮาลาลมิได้จ�ากัดอยู ่
เฉพาะในอาหารเท่านั้น
	 ต่อมาในปี	พ.ศ.	2540	ได้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติการบริหาร
องค์กรศาสนาอิสลาม	พ.ศ.	2540	การด�าเนนิ
กิจการฮาลาลเป็นระบบ	มีกระบวนการ

 1.	 จุดเริ่มต้นการตรวจรับรอง
ฮาลาลผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย
	 ประเทศไทย	 เริ่มมีการตรวจ
รับรองฮาลาลผลิ ตภัณฑ ์ครั้ ง แรก
ในยคุของท่านอาจารย์	ต่วน		สวุรรณศาสตร์	
จุฬาราชมนตรี	คนที่	2	หลังเปลี่ยนแปลง
กา รปกครอ งประ เทศ เป็นระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริย์เป ็น
ประมุข	(อาจารย์ต่วน		สวุรรณศาสน์	เป็น
จุฬาราชมนตรรีะหว่างปี	 พ.ศ.	 2491-2524	
รวมระยะเวลา	33	ปี)	โดยเมือ่	72	ปีทีแ่ล้ว	
ประมาณปี	2491	บรษัิทแหลมทองค้าสตัว์จ�ากดั	
ขอปรึกษาแนวทางในการปฏิบัติในการ
ส่งไก่ช�าแหละ	ไปยงับรษิทัลกูค้าทีป่ระเทศ
คูเวต	 โดยบริษัทปลายทางระบุชัดเจน
ว่าผลติภัณฑ์ไก่ทกุตวัจะต้องเชอืดถกูต้อง
ตามหลักการอิสลาม	 โดยจะต้องมีการ
รับรองฮาลาลโดยองค์กรศาสนาใน
ประเทศไทย
	 ในขณะนัน้อ�านาจในการตรวจสอบ
และการออกเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์
ฮาลาลเป็นของจุฬาราชมนตรี	 จึงได้เริ่ม
มีการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มุ่งเน้น
ไปที่ไก่เพื่อการส่งออกดังกล่าวไปยัง
ประเทศคเูวตเมือ่ต้นปี	๒๔๙๒	หลงัจากนัน้
ท่านจุฬาราชมนตรีต่วน	จึงด�าเนินการ
รับรองฮาลาลแก่ผลติภณัฑ์ต่าง	ๆ	เรือ่ยมา	
แม้ผลิตภัณฑ์จะมีไม่มากนัก	แต่ถือว่าได้
รบัความเชือ่ถือจากสาธารณชน	 ด้วยความที่
ท่านจุฬาราชมนตรีเป็นท่ีเคารพนับถือ
จากผู้คนโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ที่มิใช่มุสลิม
	 ต่อมาในสมัยของท่านจฬุาราชมนตรี	
อาจารย์ประเสริฐ	 	มะหะหมัด	 (ปี	พ.ศ.	
2524-2540	รวมระยะเวลา	16	ปี)	จึงได้

ในการตรวจรับรองชดัเจนมากขึน้	และมี
การพัฒนาบุคลากรในด้านองค์ความรู	้
ทั้งด ้านชะรีอะฮ์	 (หลักศาสนบัญญัติ
อิสลาม)	 และด้านวิทยาศาสตร์อาหาร	
จนมีการวางระบบที่เป็นมาตรฐานและ
มีการออกระเบียบต่าง	ๆ	ติดตามมา
 2.ยุคที่กฎหมายก�าหนดให้
องค์กรศาสนาอิสลาม	2	ระดับ	เป็น
ผู ้รับผิดชอบในการให ้การรับรอง
ฮาลาลผลิตภัณฑ์
	 ความเป็นนติริฐัของประเทศไทย	
ได้เข้ามาเกีย่วข้องกบักจิการฮาลาล	ก็เนือ่งจาก
มีพระราชบัญญัติการบริหารองค์กร
ศาสนาอิสลาม	พ.ศ.	 2540	 ได้ประกาศ
ใช ้ เมื่ อวัน ท่ี 	9	พฤศจิกายน	2540	
ได ้ก� าหนดอ� านาจหน ้าที่ ของคณะ
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย	
(กอท.)	ไว้ในหมวด	3	มาตรา	18	และได้
ก� า ห น ด อ� า น า จ หน ้ า ที่ ข อ ง คณะ
กรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด	 (กอจ.)	

สมัย เจริญช่าง

HALAL  
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สรรสาระ

พระราชบัญญัติการบริหารองค์กร
ศาสนาอสิลาม	พ.ศ.	2540	แล้วแต่กรณ”ี  
ลงนามโดย	นายอักขราทร		จุฬารัตน์	
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
	 ดังนั้น	 งานด้าน	 “ฮาลาล”	 ใน
ประเทศไทยนับตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมา	
จึงถือเป ็นอ�านาจตามกฎหมายเป ็น
หน้าที่ของ	 สกอท.	 และ	 สกอจ.	 คือ	
องค์การศาสนาอิสลามโดยตรง
	 จากนั้นเป็นต้นมา	การด�าเนิน
พันธกิจฮาลาลของ	 สกอท.และ	 สกอจ.
เริ่มมรีปูแบบด้านโครงสร้าง	กระบวนการ	
วิธีปฏิบัติที่ชัดเจน	กับมีการพัฒนา
ทัง้ในเชงิคณุภาพทางวิชาการ	และมาตรการ
ในการก�าหนดแนวทางเพือ่การตรวจสอบ	
การรับรอง	และการออกเคร่ืองหมาย
แสดงผลิตภัณฑ์ที่มี	 “ตราฮาลาล”	 อัน
เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป	 ทั้งในส่วนของ
ค่านยิมของผูบ้รโิภค	(Customer	values)	
ผูผ้ลติ	 ตลอดจนผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วข้อง
ตลอดเส ้นทางจากห ่วงโซ ่อุปทาน	
(Supply	chain)	ห่วงโซ่คุณค่า	 (Value	
chain)	ในการพัฒนาการผลิต	การด�าเนนิงาน
จัดจ�าหน่าย	และการพัฒนาคุณภาพ
การบริการ	 ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดตามมาคือ
ความเชื่อถือของมุสลิมท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ	ทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์ฮาลาล
ของไทย
	 ลักษณะเด่นที่สุดของกิจการ
ฮาลาลไทยคอื	การก�าหนดมาตรฐานกลาง
มาตรฐานเดยีว	 กบัมกีารออกตราฮาลาล
เพียงตราเดียว	 ภายใต ้อ�านาจของ	
สกอจ.	และ	สกอท	
	 3.	รฐับาลไทยได้ให้ความสนใจ
เรื่องสินค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาลเพื่อการ
ส่งออก	
	 นบัตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2545	เป็นต้นมา	
รัฐบาลไทยได้เริ่มต้นผลักดันการส่งออก
ผลิตภัณฑ์อาหารไทยออกสู่ตลาดโลก	
ทัง้นี	้ เพือ่การเพิม่รายได้จากอตุสาหกรรม
อาหารที่หนุนเนื่องด้วยความแข็งแกร่ง

ไว้ในหมวด	4	มาตรา	26	จากเนื้อความ
ใน	 2	 มาตราดังกล่าว	 ต่อมาคณะ
กรรมการกฤษฎีกาได้มีการประชุมเพื่อ
พิจารณาถึงอ�านาจหน้าที่ในการให้การ
รับรองเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม	
ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กร
ศาสนาอิสลาม	 พ.ศ.	 2540	 ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยได้ขอหารือ	 ผลของ
การประชุมพิจารณา	 ส�านักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกา	 ได้มีหนังสือแจ้งให้
คณะกรรมการกลางอิ สลามแห ่ ง
ประเทศไทย	 (กอท.)	 ทราบ	 หนังสือลง
วนัที	่8	เมษายน	2542	มคีวามละเอยีดว่า	
“ส ่วนของคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�าจังหวัดนั้น	 มีอ�านาจหน้าที่ออก
ประกาศและให้ค�ารับรองเกี่ยวกับ
กิจการศาสนาอิสลามในจังหวัด	 ตาม
มาตรา	26	 (13)	แห่งพระราชบัญญัติ
การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม	พ.ศ.	
2540	และจงัหวดัใดไม่มีคณะกรรมการ
อิสลามประจ�าจังหวัด	 อ�านาจเช่นว่านี้	
ก็เป็นของคณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย	 ซึ่งคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทยอาจจะ
มอบหมายให้คณะกรรมการอิสลาม
ประจ�าจั งหวัด ท่ี ใกล ้ เ คี ย งป ฏิบั ติ
หน้าท่ีดังกล่าวแทนก็ได้	 ทั้งน้ี	 ตาม
มาตรา	 18	 (6)	 และ	 (9)	 แห่งพระราช
บัญญัติการบริหารองค ์กรศาสนา
อสิลาม	 พ.ศ.	 2540	 จากบทบัญญตัแิห่ง
กฎหมายข้างต้น	คณะกรรมการกฤษฎกีา	
จึงเห็นว่า	 การรับรองเกี่ยวกับกิจการ
ศาสนาอิสลาม	เช่น	การรับรองเอกสาร	
การรับรองบุคคลว่าเป็นมุสลิม	และ
การรับรองผลิตภัณฑ์อาหารที่อนุมัติ
ให้มุสลิมบริโภคได้	 (ฮาลาล)	ตามที่
กระทรวงมหาดไทยขอหารือมานี้	 เป็น
อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลาง
อสิลามแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการ
อสิลามประจ�าจงัหวดั	ตามมาตรา	18	(6)	
หรือ	 (9)	 หรือ	 มาตรา	 26	 (13)	 แห่ง

ของภาคเกษตรกรรม	 ในเชิงของการ
ผลิตจากฟาร์มไปสู่การบริโภคบนโต๊ะ
อาหาร	(From	farm	to	table)	อันถือ
เ ป ็ น ภ า ค ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะบ ริ ก า ร ท่ี
ประเทศไทยมีความได้เปรียบในเชิง
เปรียบเทียบของการแข่งขันระหว่าง
ประเทศ	การผลักดันยุทธศาสตร์	 “ครัว
ไทยไปสู่ครัวโลก	 (Kitchen	 of	 the	
World)”	จงึถอืเป็นเจตนารมณ์เชงิกลยทุธ์
ที่ด�าเนินมาอย่างต่อเนื่อง	ด้วยการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	
ภาคเอกชน	 และภาคประชาสงัคมท่ีเก่ียวข้อง	
ผลที่ ไ ด ้ รั บคื อประ เทศ ไทยครอง
ต�าแหน่งอยู่ในอันดับต้นของโลกของ
การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารสู่ตลาดใน
ทุกภูมิภาคของโลกในปัจจุบัน
	 อนึง่	 ในการผลกัดันยทุธศาสตร์น้ี	
หน่วยงานภาครัฐพิจารณาว่าตลาดโลก
มุสลิม	 เป็นอีกภาคหนึ่งที่มีทั้งปริมาณ
ผู้บริโภคจ�านวนมากถึงประมาณ	2,000	
ล้านคน	ใน	148	ประเทศ	ส่วนหนึ่งรวม
ตัว เป ็นประชาคมเฉพาะเป ็นภาคี
ประเทศภายใต้	 “องค์การความร่วมมือ
อิสลาม	 (Organization	 of	 Islamic	
Cooperation	 or	 OIC)”	 อันมีสมาชิก
รวมกัน	 57	 ประเทศ	 กับอีกส่วนหนึ่ง
เป็นกลุม่ประเทศทีม่กี�าลงัซือ้สงู	 โดยเฉพาะ
ในกลุ ่มประเทศตะวันออกกลางและ
ประเทศรอบอ่าวอาหรับ	(Gulf	Cooperation	
Countries	or	GCC)	โดยประเทศ	เหล่า
นีเ้ป็นตลาดที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์
ฮาลาลในอัตราที่ต ่อ เ นื่อง	        
       อ่านต่อฉบับหน้า..........................



สิ่งที่เธอพูดนั้นเป็นความจริงมิได้กล่าว
เท็จแก่ฉัน”	นางจึงตอบว่า	“เราไม่ใช่เป็น
คนที่นี่	จึงไม่รู ้จักใคร	และไม่มีใครรู ้จัก
พวกเรา”	 ชายผูน้ัน้จึงปฏิเสธที่จะให้ความ
ช่วยเหลือ	
	 นางจึงเดินจากชายผู้นั้นไปด้วย
หัวใจที่แตกสลายอย ่างไม ่มีจุดหมาย	
ระหว่างทางได้พบชายชราชาวคริสต์ผู้หนึ่ง	
จงึเล่าสภาพของนางและลกู ใๆห้ชายชราผูน้ัน้ฟัง	
หลังจากที่ชายชราผู้นั้นได้รับฟังเร่ืองราว
จากนางจึงเรียกภรรยาของเขาออกมา	
และขอให้ไปกับนางเพื่อรับลูกท้ังสองของ
นางมาพักที่บ้าน	 ชายชราผู้นั้นจัดเสื้อผ้าที่
จ�าเป็นให้นางและลูกๆ	 เป็นเสื้อผ้าที่นาง
และลูกไม่เคยมีใช้มาก่อน	ให้อาหารและให้
เธอกับลูกอาศัยอยู่ที่บ้านของเขาได้อย่างมี
ความสุข
	 ในคืนวันหนึ่ง	 ชายผู้ศรัทธาที่เธอ
พบเป็นคนแรกและปฏเิสธให้ความช่วยเหลอื	
ได้นอนและฝันว่าได้พบกบัเหตกุารวนักยิามะฮ์
(วันแห ่งการพื้นคืนชีพ)	และได ้ เห็น
ท่านร่อซู้ล	(ศ็อลฯ)	พร้อมกับราชวังที่สร้าง
จากอญัมณอีนัล�า้ค่าท่ีไม่เคยพบเหน็มาก่อน	
ภายในราชวังมีโถงใหญ่ประดับด้วยไข่มุข
และทับทิม	มีที่นั่งเอนกายท�าจากอัญมณี
ที่ มี ค ่ าหลากหลายชนิ ด 	 เขาจึ งถาม
ท่านร่อซู้ล	 (ศ็อลฯ)	 ว่า	 “ราชวังนี้สร้างขึ้น
ส�าหรบัผู้ใดหรอื	 ?”	 ได้รบัค�าตอบว่าราชวงันี้
สร้างข้ึนส�าหรับผู้ศรัทธาที่ให้เอกภาพแด่
พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา	
อย่างแท้จริงแต่เพียงผู้เดียว	 เขาจึงรีบตอบ
ทันทีว่า	 “ฉันคือผู้ศรัทธาที่ให้เอกภาพแด่
พระองค์อัลลอฮ์	 (ซ.บ.)	 อย่างแท้จริง”	
ท่านร่อซู้ล	 (ศ็อลฯ)	 จึงกล่าวแก่เขาว่า	

	 ไ ด ้ เ ล ่ า ข านกั นมาอย ่ า ง ต ่ อ
เนื่องจากบรรดาศ่อฮาบะฮ์ของท่านร่อซู้ล	
ศอ็ลลัลลอฮอุะลัยฮวีะซลัลัม	จนเป็นทีท่ราบกนั
ในหมู ่นักวิชาการระดับต้นๆ	และน�ามา
เผยแพร่เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกแก่บรรดา
ผู ้ศ รัทธาต ่อพระองค ์ อัลลอฮ ์ 	 (ซ .บ. )	
ให้เห็นความส�าคัญของการใช้ชีวิตร่วมกัน
ในสังคม	เป็นเรื่องราวของสตรีหม้ายผู้หนึ่ง
กับบุตรสาวสองคนที่สูญเสียบิดา	 หลังจาก
ที่สามีของนางเสียชีวิตท�าให้นางและลูกๆ
ต้องประสบปัญหาความยากจนอย่างแสน
สาหัส	 เจ้าของบ้านขับไล่นางและลูกๆออก
จากบ้านทีเ่ช่าอยูเ่พราะไม่มเีงนิพอจ่ายค่าเช่า	
อีกทั้งผู ้คนในหมู ้บ้านต่างพากันรังเกียจ
จึงไม่มีผู้ใดให้ความช่วยเหลือ	
	 นางจึงพาลูกทั้งสองอพยพออก
จากหมู่บ้านเพราะไม่สามารถทนการดูถูก
เหยียดหยามจากชาวบ้านได้		ด้วยความ
หนาวเหน็บกลางฤดูหนาว	นางได้พาลูกทั้ง
สองเข้าไปอาศัยในมัสยิดเก่าแห่งหนึ่งที่อยู่
ห่างออกไป	 แล้วนางก็ออกมาเพื่อหวังจะ
ได้พบผู้ใจบุญให้อาหารและเสื้อผ้าแก่นาง
และลูกๆ	ระหว่างทางนางพบชายกลางคน
ผู ้หนึ่ง	จากลักษณะบ่งบอกได้ว ่าเป ็น
ผู ้ใจบุญและเคร่งศาสนา	และน่าจะเป็น
ผูท้ีไ่ด้รบัความเชือ่ถอืคนหนึง่ในหมูบ้่านแห่งนี	้
นางจึงเข้าไปหาและเล่าเร่ืองราวความ
ต ้องการของนางให ้ชายผู ้ นั้ นฟ ั งว ่ า	
“ฉันและลูกๆซึ่งเป็นเด็กก�าพร้ายากจน	
เราไม่ใช่คนในหมูบ้่านนี	้ มาอาศยัมสัยดิเก่า
หลังหนึ่งซึ่งอยู ่บริเวณทางเข้าหมู ้บ้าน	
ต้องการอาหารและเสื้อผ้าส�าหรับตัวเอง
และลูกๆ”	ชายผู้นั้นกล่าวแก่นางว่า	“เธอ
มีหลักฐานหรือพยานยืนยันได้หรือไม่ว่า

“ท่านมหีลกัฐานยืนยันค�าพดูของท่านหรอื
ไม่ว่าเป็นความจริง	เหมือนดังที่ท่านได้
เคยขอให้หญิงหม้ายยากจนนางหนึ่ง
น�าหลักฐานยืนยันค�าพูดของนาง	 ฉะนั้น
ในวันนี้ท ่านจึงถูกขอให ้น�าหลักฐาน
ยืนยันค�าพูดของท่านเช่นกัน”	
	 ชายผู้นั้นตื่นมาด้วยความเสียใจ
ท่ีได้กระท�าต่อหญงิหม้ายยากจนผูน้ั้น	จงึได้
ตระ เวนหาตั วหญิ งหม ้ ายผู ้ นั้ นตาม
สถานที่ต ่างๆ	จนได ้รับบอกกล ่าวว ่า
หญิงหม้ายผู้นั้นกับลูกๆพักอยู่ท่ีบ้านของ
ชายชราชาวคริสต์คนหนึ่ง	 เขาจึงรีบไปยัง
บ้านชายชราผู้นั้นอย่างไม่รีรอ	เมื่อไปถึงจึง
กล่าวแก่ชายชราผูน้ัน้ว่า	“กรณุามอบหญิงหม้าย
กับลูกที่มาหาท่านเมื่อหลายวันก่อนให้
ฉันเถอะ”	 ชายชราตอบเขาว่า	 “ไม่มี
เหตุ ผล ใดที่ ฉั นจะส ่ งมอบนางและ
ลูกๆให ้แก ่ท ่าน	 เพราะนางและลูก
ท�าให ้ฉันได้รับรู้ถึงความประเสริฐและ
ให้ฉันได้รับความดีงามเพิ่มพูนมากมาย” 
ชายผู้นั้นจึงเสนอค่าตอบแทนให้แก่ชาย
ชราจ�านวน	1,000	 ดีนาร ์	 เพื่อแลกกับ
การส่งมอบหญิงหม้ายกับลกูแก่เขา	 ชายชรา
เหน็เช่นนั้นจึงกล่าวแก่เขาว่า	 “ฉันไม่ท�า
เช่นนั้นอย่างเด็ดขาด	 เพราะสิ่งที่ท่าน
ต้องการนั้นฉันมีสิทธิและสมควรยิ่งที่จะ
เป็นผู้ครอบครองราชวงัทีท่่านเห็นในฝัน
ของท่านนั้น	 ถูกสร้างขึ้นส�าหรับฉันและ
ครอบครัว	 ขอบอกให้ท่านรู้ว่า	 ฉันรับ
อปุการะหญงิม้ายกบัลกูเพยีงไม่ทันข้ามคนื	
กท็�าให้ฉันรบัอสิลามทัง้ครอบครวั	ฉนัเหน็
สิ่งท่ีท่านเห็นในฝันเช่นกัน	ท่านร่อซู ้ล	
(ศอ็ลฯ)	ยงัได้กล่าวถามฉนัว่า	“หญงิม้ายกับ
ลูกอาศัยอยู่กับท่านใช่หรือไม่	?” 

 วิโรจน์ บุญมาเลิศ

กับลูกกำาพร้า”“หญิงหม้าย
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ไม่ปล่อยให้ใครต้องถูกอธรรม,	ผู้ใดสนอง
ความต้องการให ้แก ่ พ่ีน ้องของเขา	
พระองค์อัลลอฮ์(ซ.บ.)ก็จะสนองความ
ต้องการให้แก่เขา,	 ผู้ใดช่วยปลดเปลื้อง
ความทกุข์ร้อนใดๆให้แก่มุสลิม	 พระองค์
อัลลอฮ ์ (ซ.บ.)ก็จะทรงปลดเปล้ือง
ความทุกข์ร้อนให้แก่เขาในวันแห่งการ
ฟื ้นคืนชีพ	(วันกิยามะฮ์),	ผู ้ใดปกปิด
ความลับส่วนตวัของพีน้่องมสุลิม	 พระองค์
อัลลอฮ์(ซ.บ.)ก็จะทรงปกปิดคว ามลั บ

ฉันตอบว่าใช่	ท่านร่อซูลุ้ล	(ศ็อลฯ)	จึงกล่าว
แก่ฉันว่า	“ราชวังที่เห็นน้ีเป็นของท่าน
และครอบครัว”	เมื่อได้ยินเช่นน้ันชาย
กลางคนจงึจากไปด้วยความเศร้าและผดิหวงั	
เพราะการกระท�าของตน		
	 เรื่องราวหญิงหม้ายกับลูก	 ท�าให้
ต ้ อ งทบทวนค� า พู ดขอ งท ่ าน ร ่ อ ซู ้ ล	
(ศ็อลฯ)	 ในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีย์	
และมุสลิม	 ที่มีความหมายว่า	 “มุสลิมนั้น
ต่างเป็นพ่ีน้องกัน	 ไม่อธรรมต่อกันและ

ให ้ แก ่ เ ขา ในวั นแห ่ งการฟื้นคืนชีพ	
(วันกิยามะฮ์)”	 และอีกหลายฮาดีษของ
ท่านร่อซู้ล	(ศ็อลฯ)	ที่เกี่ยวกับผลตอบแทน
ในการให้ความอุปการะหญิงหม้ายและ
เด็กก�าพร้าตลอดจนผู ้ยากไร้ที่ต ้องการ
ความช่วยเหลือ	 นี่คือระบบการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมตามบัญญัติอิสลามที่สมควรน�ามา
ปฏิบัติต่อกัน	

“การจัดงานรวมพลังมุสลิมปกป้องสถาบันชาติ	ศาสน์	กษัตริย์”
	 	เมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	2563	ณ	ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ	เฉลิมพระเกียรติ	เขตหนองจอก	กรุงเทพฯ	
ส�านักจุฬาราชมนตรี	คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย	ร่วมกับ	คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	ได้จัดงาน	“รวม
พลงัมุสลมิปกป้องสถาบนัชาติ	ศาสน์	กษตัริย์”	เน่ืองจากทัง้	3	สถาบัน	เป็นสถาบันท่ีเก่าแก่ของชาตท่ีิมอียู่คูก่บัประเทศไทยมาช้านาน	โดยมีพ่ี
น้องมุสลิมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมแสดงพลังมากกว่า	 6	 พันคน	 ทั้งนี้	 มีการเสวนาเรื่อง	 “สถาบันพระมหากษัตริย์กับ
มุสลิมในแผ่นดินไทย”	โดยนายประสาน		ศรีเจริญ	นายอนันต์		วันแอเลาะ	พลต�ารวจตรีสุรินทร์		ปาลาเร่	และนายสมัย		เจริญช่าง	
เป็นผู้เสวนาโดยมีนายสมาน	งามโขนง	เป็นผู้ด�าเนินการเสวนา	จากนั้นนายอรุณ		บุญชม	ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตร	ี
รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	 ได้ประกาศเจตนารมณ์ของ
พี่น้องชาวไทยมุสลิม	 หลังจากนั้น	 นายอาศิส	 	 พิทักษ์คุมพล	 จุฬาราชมนตรี	 กล่าวขอพรให้ประเทศไทยมีความสงบสุข	 และขอให้สถาบัน
ชาติ	ศาสนา	และพระมหากษัตริย์	คงอยู่คู่กับประเทศไทยสืบต่อไป

ผู้แทน	กอ.กทม.	พบปลัดกระทรวง	พม.
  นายแพทย์ชาตชิาย		วงษ์อารี	ประธานฝ่ายกิจการเดก็	สตรี	
และผู้สูงอายุ	 ของ	 กอ.กทม.	 เป็นผู้แทน	 กอ.กทม.	 น�าคณะ
อนุกรรมการฝ่ายกิจการเด็ก	สตรี	และผู ้สูงอายุ	เข ้าพบ	
นางพัชรี	อาระยะกุล	เนื่องในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ	
แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์	 (พม.)	 เมื่อวันที่	 16	 พฤศจิกายน	 2563	
เวลา	16.00	น.	ณ	ห้องรับรอง	ปพม.	ชั้น	8	กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 พร้อมกันนี้ได้หารือเกี่ยวกับ
การส่งเสริมพัฒนาเด็ก	สตรี	และผู้สูงอายุของแต่ละมัสยิดใน
กรุงเทพมหานครอีกด้วย
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ขับเคลื่อน กอ.กทม.

วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

ผูแ้ทน	กอ.กทม.	พบ	ผูอ้�านวยการส�านักการศกึษา
	 นายซีรอซันคาร	 ปาทาน	 รองประธานกรรมการอิสลาม
ประจ�ากรุงเทพมหานคร	พร้อมด้วยนายนริศ		อามินเซ็น	ประธาน
ฝ่ายการศึกษาของ	 กอ.กทม.	 เป็นผู้แทน	 กอ.กทม.	 ได้น�าคณะ
อนกุรรมการฝ่ายการศกึษา	เข้าพบ	นายเกรยีงไกร		จงเจรญิ	เนือ่งใน
โอกาสท่ีได้รับการโปรดเกล้าฯ	แต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งเป็น
ผูอ้�านวยการส�านกัการศึกษา	กรงุเทพมหานคร	เมือ่วนัที	่5	พฤศจกิายน	
2563	 เวลา	 14.00	 น.	 ณ	 ส�านักการศึกษา	 พร้อมกันนี้ได้หารือ
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาอิสลาม
ศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและการรับรอง
ครัวฮาลาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเททพมหานคร

กอจ.3	จังหวัด	ผนึกก�าลังเดินหน้าสร้างระบบมาตรฐานฮาลาลไทย
	 คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	 คณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดสมุทรปราการ	 และคณะกรรมการ
อิสลามประจ�าจงัหวดัปทมุธาน	ี ได้จดัประชมุร่วมกนั	 3	 จงัหวดั	 เพือ่ยกระดบัมาตรฐานการตรวจรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในองค์กรคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด	ให้มีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น	เมื่อวันอังคารที่	1	
ธันวาคม	2563	เวลา	10.00-12.00	น.	ณ	ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามอิสลามแห่งชาติ	เฉลิมพระเกียรติ	เขตหนองจอก	กรุงเทพฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ	(WORKSHOP)	กอ.กทม.	ประจ�าปี	2564
	 เมื่อวันที่	7-8	พฤศจิกายน	2563	ณ	ห้องประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ	เฉลิมพระเกียรติ	เขตหนองจอก	
กรุงเทพฯ	กอ.กทม.	ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	ประจ�าปี	2564	เพื่อสรุปผลการปฏิบัติ
งานของ	 กอ.กทม.	 ในรอบปีที่ผ่านมาและก�าหนดยุทธศาสตร์และแผนงานการปฏิบัติงานในปี	 2564	 บรรยากาศการประชุมเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
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สุขสาระ
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

นายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี

	 •	การใช้ยาบางชนิด	ที่ส่งผลให้ไต
ขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะได้น้อยลง

‘กรดยูริก’	คืออะไร	?
	 •	 ‘กรดยูริก’	 เป็นสารที่เกิดขึ้น
ภายในร่างกายของเรา	 โดยสามารถสร้าง
ขึ้นได้เองถึง	80%	ส่วนอีก	20%	นั้นจะน�า
เข ้ ามาจากการรับประทานอาหารที่
ประกอบด้วยสารพิวรีน	 ซึ่งสารพิวรีนจะ
สามารถพบได้ในอาหารจ�าพวกสัตว์ปีก	
เครื่องในสัตว์	 พืชผักบางชนิด	 และอาหาร
ทะเลบางอย่าง
	 •	หากร่างกายมี	‘กรดยูริก’	มาก
เกินไปจะส่งผลอย่างไร	?
	 •	 โดยปกติแล้ว	 ในร่างกายของ
เราจะขับส่วนที่เกินของกรดยูริกออกผ่าน
ทางปัสสาวะ	 แต่ภายในร่างกายของบางคน
จะไม่สามารถขับกรดยูริกออกไปได้หมด	
ท�าให้เกิดการสะสมภายในร่างกาย	 โดยเฉพาะ
บริเวณกระดูก	 ผนังหลอดเลือด	 และไต	
(ไต	เป็นอวัยวะที่ท�าหน้าที่ฟอกเลือด	+	ขับ
กรดยูรกิออกทางปัสสาวะ)	 ฉะนัน้	 เมือ่ร่างกาย
ขับกรดยูริกออกมาได้ไม่หมดก็จะท�าให้
เกิดเป็นตะกอน	 เกิดการสะสม	 เมื่อนาน
เข้าอาจท�าให้เกิดโรคเกาท์ได้
	 •	 ดังนั้นผู้ที่มีกรดยูริกในเลือดสูง
ผิดปกติ	 ควรงดอาหารท่ีมีสารพิวรีนสูง	
(ข้อ	 1)	 และลดปรมิาณอาหารทีม่สีารพวิรนี
ปานกลาง	(ข้อ	2)
	 1)	 อาหารที่ควรงด(มีพิวรีนสูง)	
ได้แก่
	 -	เครื่องในสัตว์	เช่น	ตับ	ตับอ่อน
ไส้	ม้าม	หัวใจ	สมอง	กึ๋น	เซ่งจี๊
							 -	น�้าเกรวี		กะปิ		ยีสต์
			 -	ปลาดุก		กุ้ง		หอย		ปลาอินทรีย์		
ปลาไส้ตัน

	 สวัสดีค รับห ้องแพทย ์ฉบับนี้
อยู่ในช่วงที่ผมต้องปรับตัว	 เนื่องจากเป็น
ช่วงทีผ่มเกษยีณอายรุาชการมาได้	3	อาทติย์	
ช่วงนี้งานประจ�าก็ลดลงแต่ก็ไม่ได้หยุดไป
เลยที่ เดียว	 เนื่องจากหลังเกษียณอายุ
ราชการแล้วผมยงัต้องดูแลภรรยาทีป่่วยอยู	่
และตั ดสิ น ใจที่ จ ะ ไปช ่ วย งานที่ โ ร ง
พยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ต่อ	 แต่จะไปช่วง
เวลาสัน้ๆ	เพือ่จะได้ท�างานเพือ่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมต่อไป	โดยไม่ได้เหนื่อยมากนัก	
	 ส�าหรับห้องแพทย์ห้องน้ีผมก็มา
นึกถึงตัวเองที่อายุมากกว่า	 60	 ปี	 แล้วใน
สมัยวัยรุ่น	 และก่อนเกษียณอายุราชการก็
ออกก�าลังกายเป็นประจ�าโดยเล่นกีฬา
ฟุตบอลเป็นหลัก	 แต่พออายุมากขึ้นก็มี
โรคมารุมเร้าหลายโรคได้แก่	 โรคความดัน
โลหติสงู	และโรคเก๊าท์	ซึง่ผมกพ็อสนันษิฐาน
ตัวเองได้ว่า	 โรคความดันโลหิตสูงน่าจะ
เป็นเพราะสภาพร่างกายมีอายุมากขึ้น
เส้นเลือดแดง	 ด�า	 มีไขมันมาเกาะมาก	 จึง
ท�าให้เกิดเป็นภาวะความดันโลหิตสูงและ
อีกสาเหตุหนึ่งก็คือการที่เรามีภาวะเครียด
จากการท�างาน	 และอื่น	 ๆ	 ก็จะท�าให้มี
ความดันโลหิตสูงได้	 ส่วนโรคเก๊าท์ของผม
น่าจะเกิดจากกรรมพันธุ์	 ผมเป็นโรคนี้มา
มากกว่า	10	ปีแล้วเกดิขึน้เองโดยผมกไ็ม่รูต้วั	
เมือ่มอีาการปวดบวมทีข้่อนิว้หวัแม่เท้าขวา	
โดยไม่ทราบสาเหตุจนมาตรวจเลือดก็พบ
ว่ามีกรดยูริกในเลือดสูง	โรคนี้ถ้าไม่ทานยา	
หรอืคมุอาหารกจ็ะท�าให้เกดิอาการปวดข้อ
ที่มอื	และเท้าเป็น	ๆ	หาย	ๆ	ส่วนตัวของผม
ขนาดคุมอาหาร	 และทานยาแล้วบางครั้ง	
ก็ ไม ่วายที่ จะเกิดอาการขึ้น เท ่ าที่ ผม
ทบทวนดูก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องอาหารที่
ควบคุมได้ยากมากเพราะโรคเก๊าท์ต้อง
ควบคุมอาหารหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น

อาหารจากเนื้อสัตว์	พืช	ซึ่งเราต้องแยกแยะ
แต่เม่ืออาหารปรุงสุกแล้วเราก็แยกแยะ
ล�าบาก	 ท�าให้เราพลาดไป	 ผมจึงอยากจะ
เสนอความรูใ้ห้ท่านผูอ่้านได้ทราบถงึโรคเก๊าท์
ได้รับรู้	และ	เข้าใจให้มากขึ้น	เผื่อตัวเองหรือ
คนในครอบครัวมีอาการจะได้รู้เท่าทัน	ไม่ว่า
จะเป็นการรักษาหรือฟื้นฟู	ขอให้ทุกคนดูแล
สุขภาพนะครับ
 โรคเก๊าท์เกิดจากภาวะกรดยูริก	
(uric	acid)	 ในเลอืดสงูตดิต่อกันเป็นเวลานาน
จนเกิดเป็นผลึกสะสมอยู่ในข้อ	 ท�าให้เกิด
การอกัเสบ	ปวดบวมอย่างรนุแรง	ทัง้นี	้กรดยริูก
เปรียบเสมือนของเสียในร่างกายท่ีเหลือจาก
การก�าจัดเซลล์ที่หมดอายุลง	 โดยร่างกาย
ของแต่ละคนจะมีกรดยูริกอยู ่ประมาณ
ร้อยละ	80	ส่วนอีกร้อยละ	20	มักได้รับจาก
อาหารท่ีรับประทานเข้าไปปัจจัยท่ีกระตุ้น
ให้ระดับกรดยูริกในเลือดสูงจนตกตะกอน
เป็นผลกึ	ได้แก่	ได้รบัจากอาหารทีร่บัประทาน
เข้าไปปัจจัยที่กระตุ้นให้ระดับกรดยูริกใน
เลือดสูงจนตกตะกอนเป็นผลึก	ได้แก่
	 •	การรบัประทานอาหารทีม่กีรดยรูกิสงู	
	 •	อาการเจบ็ป่วยท่ีมผีลต่อการสร้าง
เซลล์เพิ่มขึ้น	 เช่น	 โรคมะเร็ง	 โรคมะเร็งเม็ด
เลือดขาว	(ลูคีเมีย)	โรคสะเก็ดเงิน
	 •	อาการเจ็บป่วยท่ีกระตุน้ให้ร่างกาย
สร้างกรดยรูกิขึน้มามากกว่าปกต	ิ ขณะเดียวกนั
ก็ลดความสามารถในการก�าจัดกรดยูริก
ออกจากร่างกาย	 เช่น	 โรคอ้วน	 โรคเบา
หวาน	โรคความดันโลหิตสูง	และโรคไต

โรคเก๊าท์
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วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

	 -	ปลาซาร์ดีน		ไข่ปลา
	 -	ชะอม		กระถิน		เห็ด
			 -	ถั่วแดง		ถั่วเขียว		ถั่วเหลือง		ถั่วด�า
			 -	สัตว์ปีก	เช่น	เป็ด		ไก่		ห่าน
			 -	น�้าสกัดเนื้อ		ซุปก้อน
     				 2)	อาหารทีค่วรลด	(มพีวิรนีปานกลาง)	
ได้แก่
	 -	เนื้อสัตว์	เช่น	หมู		วัว
	 -	 ปลาทุกชนิด	 (ยกเว้น	 ปลาดุก		
ปลาอินทรีย์	 	 ปลาไส้ตัน	 	 ปลาซาร์ดีน)และ
อาหารทะเล	เช่น	ปลาหมึก		ปู
	 -	ถั่วลิสง		ถั่วลันเตา
		 -	ผักบางชนิด	เช่น	หน่อไม้		หน่อไม้
ฝรั่ง		ดอกกะหล�่า		ผักโขม		สะตอ		ใบขี้เหล็ก
		 -	ข้าวโอ๊ต
		 -	เบียร์	เหล้าชนิดต่าง	ๆ	เหล้าองุ่น	
ไวน์	 (ท�าให้การขับถ่ายกรดยูริกทางปัสสาวะ
ลดลง	 ระดับกรดยูริก	 ในเลือดสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็ว)
	 	 	 	 	 	 	 3)	 อาหารที่รับประทานได้ตามปกติ	
(มีพิวรีนน้อย)	ได้แก่
												-	ข้าวชนิดต่าง	ๆ	ยกเว้น	ข้าวโอ๊ต
												-	ถั่วงอก	คะน้า
												-	ผลไม้ชนิดต่างๆ
												-	ไข่
												-	นมสด	เนย	และเนยเทียม																								
												-	ขนมปัง	ขนมหวาน	หรือน�้าตาล
												-	ไขมันจากพืช	และสัตว์

อาการโรคเก๊าท์
	 ผู ้ป ่วยโรคเก๊าท์จะมีอาการปวด	
บวมแดง	 ร้อนบริเวณข้ออย่างฉับพลันทันที
ทันใด	 โดยมักเริ่มจากข้อบริเวณโคนนิ้วหัว
แม่เท้า	 แต่ก็สามารถเกิดกับข้ออื่นๆ	 ได้	 เช่น	

ข้อเท้า	ข้อเข่า	ข้อมือ	ซึ่งจะเป็นๆ	หายๆ	
ในระยะแรก	 โรคเก๊าท์ท่ีไม่ได้รับการ
รักษาหรือดูแลอย่างถูกต้อง	 อาการ
อกัเสบจะรนุแรงมากข้ึนท�าให้ผู้ป่วยปวดถ่ีข้ึน
และนานขึ้นจนอาจกลายเป็นโรคข้อ
อักเสบเรื้อรัง	 และอาจส่งผลให้เกิดภาวะ
แทรกซ้อนอื่นๆ	 ตามมา	 เช่น	 โรคไต	 นิ่ว
ในทางเดินปัสสาวะ	และไตวาย

การตรวจวินิจฉัย
	 น อ ก เ หนื อ จ า ก ก า ร ต ร ว จ
ร่างกายแล้ว	 แพทย์วินิจฉัยโรคเก๊าท์ได้
ด้วยวิธีดังต่อไปนี้
	 1.	 เจาะน�้าในข้อที่มีอาการออก
มาตรวจว่ามีผลึกของกรดยูริกหรือไม่	ถือ
เป็นวิธหีลกัในการตรวจวนิจิฉยั	โดยแพทย์
จะพจิารณาช่วงเวลาทีเ่หมาะสมในการเจาะ	
เพราะหากผู ้ป่วยยังมีอาการปวดมาก	
อาจไม่สมควรเจาะในขณะนั้น	 แต่อาจให้
รับประทานยาเพื่อให้หายอักเสบก่อน
	 2.	 เจาะเลือดดูระดับกรดยูริก
ว่าสูงมากน้อยเพียงใด	 เป็นการตรวจใน
กรณีที่ผู ้ป่วยยังไม่พร้อมรับการเจาะน�้า
ในข ้อ	 ทั้ ง น้ีระดับกรดยูริกสู งไม ่ ได ้
หมายความว่าเกิดการตกตะกอนเป็น
ผลึกในข้อเสมอไป
	 3.	การตรวจ	dual	energy	CT	scan	
เป็นการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ท่ีช่วยให้
แพทย์เห็นผลึกของกรดยูริกท่ีตกตะกอน
อยู ่ในข้อได้โดยไม่จ�าเป็นต้องเจาะน�้า
ออกมาตรวจ	 แต่การตรวจแบบนี้เหมาะ
ส�าหรับกรณีที่ผลึกจับตัวเป็นก้อนใหญ่
จนสามารถเอกซเรย์เห็นได้	 ซึ่งแพทย์จะ
ประเมินจากลักษณะข้อที่ผิดปกติ	 หรือ
ระยะเวลาที่ผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ	 เช่น	
เป็นๆ	หายๆ	มานาน	5-10	ปี

การรักษาโรคเก๊าท์
	 แนวทางการรักษาโรคเก๊าท์คือ
การลดกรดยูริกในเลือดให้ต�่าลง	 ซ่ึงท�าได้
โดยการรับประทานยาละลายผลึกกรดยูริก
แล้วให้ร่างกายขับออก	 เมื่อกรดยูริกลดต�่า
ลงก็จะเกิดการอักเสบน้อยลง	 ทั้งนี้	 ผู้ป่วย
จ�าเป็นต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง	
เพราะนอกจากจะเป็นการรักษาอาการ
อักเสบเฉียบพลันแล้ว	 ยังเป็นการป้องกนั
การกลับมาสะสมใหม่และลดความเสี่ยงที่
อาจเกดิจากภาวะแทรกซ้อนของโรค	 รวมถงึ
การเกิดปุ่มหรือก้อนผลึกกรดยูริกในเนื้อเยื่อ
ที่เรียกว่าก้อนโทฟัส	(tophus)	ซึ่งท�าให้ดูไม่
สวยงาม

การป้องกันและดูแลตัวเองจากโรคเก๊าท์
	 การป้องกันโรคเก๊าท์ที่สามารถ
ท�าได้	 คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
ด้วยการไม่รับประทานอาหารที่มีกรดยูริก
สูงต่อเนือ่งเป็นเวลานาน	 ส่วนการดแูลตวัเอง
ของผู้ป่วย	ได้แก่
	 •	 พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ตามนัดทุกครั้ง	 และรับประทานยาตามท่ี
แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
	 •	 หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกรดยูริกสูง	
เช่น	เนือ้สตัว์โดยเฉพาะสตัว์ปีก	เคร่ืองในสตัว์	
อาหารทะเลบางชนิด	 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	
และเน้นรับประทานโปรตีนจากผลิตภัณฑ์
นมที่มีไขมันต�่า	 ทั้งนี้	 ผู้ป่วยควรศึกษาอย่าง
ละเอียดว่าอาหารชนิดใดควรหรือไม่ควรรับ
ประทาน	หลีกเลี่ยงฟรุกโตสซึ่งพบมากในน�้า
อัดลม
	 •	 ควบคุมน�้าหนักไม่ให้เกิดภาวะ
น�้าหนักเกิน	 ไม่ควรลดน�้าหนักอย่างรวดเร็ว
เพราะอาจเป็นการเพิ่มระดับของกรดยูริก
ได้
	 •	 ดื่มน�้าให้มากเพื่อขับกรดยูริก
ออกทางปัสสาวะ
	 •	 หากมีอาการปวดเฉียบพลันให้
พักการใช้ข้อที่อักเสบ	 แล้วใช้วิธีประคบเย็น
ช่วยบรรเทาอาการ
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นราธวิาสในปัจจบุนั)	และชาวเมอืงสะโตย	
(สตูล)
	 บ ร ร พ ชน เ ห ล ่ า น้ั น ไ ด ้ รั บ
พระราชทานท่ีดิน	ให้เป็นท่ีอยู ่อาศัย	
และเป็นทีน่าส�าหรบัท�าการเกษตร	 ปลกูข้าว
เป็นอาชีพ	 และส่วนหนึ่งเพื่อส่งให้หลวง	
น�าไปเป็นยุทธปัจจัยในการหล่อเลี้ยง
ทหารในกองทัพ	ที่จะต้องท�าศึกสงคราม
กับประเทศเพื่อนบ้าน	 ที่ดินที่ ได ้รับ
พระราชทานนัน้	เป็นป่าละเมาะ	และทุง่นา
กว้างใหญ่ไพศาลในบริเวณพื้นที่ราบลุ่ม
ระหว่างแม่น�้าเจ้าพระยา	 ฝั่งตะวันออก	
ไปจรดแม่น�้าบางปะกงในเมืองแปดริ้ว	
และเมืองนครนายก

	 ภูมิหลังของบรรพชนมุสลิม
ชาวบางมะเขอื	เท่าทีส่บืความจากผูอ้าวโุส	
ในหมูบ้่านได้ความว่า	 บรรพชนบางมะเขอื
เป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากเมืองกลันตนั
ในแหลมมลายู เป ็นกลุ ่ม เครือญาติ
เดียวกันกับพี่น้องที่ตั้งรกรากในหมู่บ้าน	
“บ้านป่า”	 และในบริเวณใกล้เคียง	 ซึ่ง
ปัจจุบันอยูใ่นแขวงสวนหลวง	 เขตสวนหลวง	
บรรพชนที่อพยพมาจากเมืองกลันตัน	
ได้ถูกเคลือ่นย้ายเข้ามาในพระนครในรัชสมยั
ของพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วัฯ	
รัชกาลที่ 	 3	 แห ่งกรุ งรัตนโกสินทร์	
พร้อมๆกบัชาวตรงักาน	ูกะดะฮ์	(เคด้าห์)	
ปะลิส	(เปอร ์ลิส)	ชาวเมืองป ัตตานี	
(ปัตตานีในอดีต	คือ	ปัตตานี	 ยะลาและ

มัสยิดยะมีอุ้นอิสลาม(บางมะเขือ)
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	 ส� า ห รั บบร รพชนของชาว
บางมะเขือนั้น	 เมื่อมาตั้งรกรากถาวร	
ก็ได้มีการก่อสร้างมัสยิดเป็นเรือนไม	้
เพื่อปฏิบัติศาสนกิจบนที่ดินของโต๊ะ
อิหม่ามเต็บ	นางสุข		และมัด	ซึ่งเป็น
ผูม้อบทีด่นิให้สร้างมสัยดิเป็นจ�านวน	1	 ไร่	
1	งาน	23	ตารางวา	แต่ไม่ปรากฏว่าเริ่ม
ก ่อตั้ งมัสยิดในป ี	พ.ศ.ใด	แต ่ เท ่า ท่ี
ปรากฏตามหลักฐานที่คนรุ ่นหลังได้
พบเห็น	ก็คือ	มัสยิดบางมะเขือ	อาคารที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนั้น	 เป็นเรือน
ไม้ใต้ถุนสูง	สามารถจุคนที่มาปฏิบัติ
ศาสนกิจได้ไม่น้อยกว่า	500	คน	เสาของ
มัสยิดเป็นเสาต้นกลมมีขนาดใหญ่	 ส่วน
ใต้ถุนของมัสยิด	 มีร้านค้าขายขนมให้
เด็กๆที่มาเรียนหนังสือภาคสามัญใน
โรงเรียนประชาบาล	 มัสยิดบางมะเขือ
ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล	เมื่อวันที่	4	
เมษายน	พ.ศ.	2493	ใช้ชื่อเป็นทางการ
ว่า	 “มัสยิดยะมีอุ้นอิสลาม	 (บางมะเขือ)	
ทะเบียนเลขที่	23	ตั้งอยู่เลขที่	8	ต�าบล
พระโขนง	 อ�าเภอพระโขนง	 จังหวัด
พระนคร
	 หลงัปี	พ.ศ.	2500	ได้มกีารรือ้ถอน
อาคารมัสยิดหลังเรือนไม้เดิม	 เนื่องจาก สภาพทรุดโทรม	 และได้มีการก่อสร ้าง

อาคารมัสยิดหลังใหม่	 เป ็นอาคาร
คอนกรีต	 โดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมบรจิาค
เงนิและแรงงาน	 การก่อสร้างเป็นอาคาร
ชัน้เดียว	ยกพืน้สงูพอประมาณ	มหีออาซาน	
1	หอ	มสัยดิหลงันีจ้คุนมาปฏบิตัศิาสนกจิ
ได้มากกว่าเดิม	และต่อมามีผู ้บริจาค
ท่ีดินเพิ่มอีก	1	ไร ่	4	ตารางวา	จาก
ผูม้จีติศรทัธา	 เวลาล่วงเลยมาถงึประมาณปี	
พ.ศ.	2542	คณะกรรมการอิสลาม
ประจ�ามัสยิดได ้ รื้อมัสยิดหลังเก ่าอีก	
และได้สร้างมสัยดิหลังปัจจุบนัข้ึนมาแทน	
เพื่อให้เพียงพอกับสัปปุรุษท่ีเพ่ิมจ�านวน
มากข้ึน	เป็นอาคารคอนกรตีเสริมเหลก็	2	ชัน้	
ใช้งบประมาณท้ังหมด	35,484,975	บาท	
ส่วนรายนามผู ้ด�ารงต�าแหน่งอิหม่าม
ของมัสยิด	ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

มีดังนี้	คือ
	 1)	อิหม่ามเต็บ		(อับดุลละตีฟ)	
และมัด	(เป็นอิหม่ามคนแรก)
	 2)	อิหม่ามพร	(หวัง)		และมัด
	 3)	อิหม่ามมูซอ		ดาราฉาย
	 4)	อิหม่ามพร	(หวัง)		และมัด
	 5)	อิหม่ามอับดุลเราะห์มาน	
เยนา	อิหม่ามคนปัจจุบัน
	 โดยมีคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�ามัสยิดดังนี้
	 1)	 อ.อับดุลเราะห์มาน	 เยนา	
(อิหม่าม)
	 2)	อ.อุสมาน		ดาราฉาย		
(คอเต็บ)
	 3)	ฮัจยีอับดุลฮาลีม		มีสุวรรณ	
(บิหลั่น)
	 4)	นายมนตรี		และมัด
	 5)	นายอัมรินทร์		บุญมา
	 6)	นายบรรจง		ดาราฉาย
	 7)	นายศุภชัย		ไทยเจริญ
		 8)	นายวรวิทย์		เลาะมะ
	 9)	นายสมนึก		ทรงเต๊ะ
	 10)	นายวิรุจน์		เยนา
	 11)	นายอิมรอน		ทรงเต๊ะ
		 12)	นายสยาม		สุขภิญโญ
	 13)	นายสรพงษ์		ทรงเต๊ะ
	 14)	นายวันชัย		มีสุวรรณ
	 15)	นายปัญญา		สาดและ
สถานที่ติดต่อ
	 มสัยดิยะมอีุน้อสิลาม	 (บางมะเขอื)	
เลขที่	 242	 ซอยปรีดีพนมยงค์	 4	 ถนน
สขุมุวิท	71	แขวงพระโขนงเหนอื	เขตวัฒนา		
กรุงเทพมหานคร	10110	โทร.02-381-
8676		02-381-1960		แฟกซ์	02-711-
2299
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	 การเคหะแห่งชาตก่ิอตัง้ขึน้เม่ือปี	พ.ศ.	
2516	มีภารกิจหลัก	คือ	การสร้างบ้านให้กับ
ผู้มีรายได้น้อย	
	 การเปิดโอกาสให้ผูค้นได้มทีีอ่ยูอ่าศยั	
รวมถึงการพัฒนาชุมชน	 และเมืองที่อยู ่ใน
ความดูแล	ให้ผู ้อยู ่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี		
ซึ่งตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย	ระยะ	
20	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2579)	กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า	“คนไทยทุกคนมี
ทีอ่ยูอ่าศยัถ้วนทัว่และมคีณุภาพชวีติทีด่ใีนปี	
2579	(Housing	For	All)”	โดยแผนพัฒนา
ที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อยท่ีด�าเนินการ
โดยการเคหะแห่งชาติมีเป้าหมาย	2.27	ล้านหน่วย		
โดยเป ็นการลงทุนร ่ วมกับภาคเอกชน	
ประมาณ	 1,500,000	 หน่วย	 และการเคหะ
แห่งชาตดิ�าเนนิการเอง	จ�านวน	770,000	หน่วย	
ซึ่งตลอดระยะเวลา	47	ปีที่ผ่านมา	การเคหะ
แห่งชาติได้สร้างบ้านไปแล้ว	 4.9	 แสนหน่วย		
และมอีกีประมาณ	3	แสนหน่วย	รบัมอบมาจาก
กรมประชาสงเคราะห์	และที่ผ่านมาการเคหะ
แห ่งชาติได ้จัดสร ้าง ท่ีอยู ่อาศัยเพื่อขาย
ประมาณ	80	-	85	%	และเป็นโครงการอาคาร
เช่าประมาณ	15	-	20	%	
 นายทวีพงษ์	วิชัยดิษฐ	ผู ้ว ่าการ
การเคหะแห่งชาติ	 กล่าวว่า	 เมื่อวันที่	 30	
มิถุนายน	2563	กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนษุย์	โดยการเคหะแห่งชาติ
ได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบถึงโครงการท่ี
ก�าลังด�าเนินการในอีก	 5	 ปีข้างหน้า	 โดยจะ
ด�าเนนิการสร้างบ้านเช่า	จ�านวน	1	แสนหน่วย	
ในระยะเวลา	 5	 ปี	 ภายใต้โครงการ	 “บ้าน
เคหะสขุประชา”	เริม่ต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2564	-	2569	
และจะส่งมอบให้กบัผู้อยู่อาศัยปีละ	20,000	หน่วย	
ซึ่งวันที่ส่งมอบจะตรงกับวันที่	 28	 กรกฎาคม
ของทุกปี	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสิีนทรมหาวชิราลงกรณ	
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหั่ว	เพือ่ให้ผูส้งูอาย	ุผูพ้กิาร	
ข้าราชการชั้นผู้น้อย	 ข้าราชการเกษียณ	และ
ผู้มีรายได้น้อย	 รวมไปถึงผู ้บุกรุกในพื้นที่
สาธารณะได้มีความม่ันคงในการอยู่อาศัยต่อ
ไป
	 ส�าหรับโครงการ	 “บ้านเคหะสุข
ประชา”	เป็นการจัดสร้างเป็นบ้านเดี่ยว	และ
บ้านเด่ียว	2	ชั้น	มี	4	แบบ	สามารถรองรับ
ผูส้งูอายแุละผูพ้กิารด้วย	 ซึง่จะมพีืน้ทีแ่ตกต่าง
กันไป	ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19	 ส่งผลให้มีการคาดการณ์
ว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ	 ในอนาคตอาจจะมี
คนว่างงาน	 หรือผู้ที่ต้องการมีบ้าน	 เราก็จะ
ขยายโครงการบ้านสุขประชาให้ครอบคลุมไป
ทั่วประเทศ	 ท่านนายกรัฐมนตรี	 (พลเอก	
ประยุทธ์		จันทร์โอชา)	บอกว่า	จากนี้ไป
การเคหะแห่งชาตยิคุใหม่จะต้องปลกูสร้างบ้าน
ทีไ่ม่ใช่ชมุชนแออดั	ยกตวัอย่างเช่น	พืน้ที	่100	%	
จัดสร้างบ้านประมาณ	30	-	35%		ต้องมีพื้นที่
สีเขียว	พื้นที่สันทนาการ	และพื้นที่ที่สามารถ
ใช้เป็นพื้นที่ของครอบครัว	 10	 -	 15%	 และ
พืน้ทีจ่อดรถ	5	-	10%		เพือ่ให้เป็นชมุชนทีน่่าอยู	่
ส�าหรับพื้นที่ส่วนที่เหลือจะน�ามาท�าเป็นพื้นที่
เศรษฐกิจสุขประชา	 สร้างงานให้กับผู้ที่พัก
อาศัย	มีร้านค้า	มีที่ท�ามาหากิน	และสามารถ
น�าผลิตภัณฑ์จากโครงการบ้านเคหะสุข
ประชาของโครงการอื่นมาจ�าหน่ายได้	
 

นอกจากนี้	โครงการ	“บ้านเคหะสุขประชา” 
เป ็นโครงการที่อยู ่ อาศัยประเภทเช ่า ท่ี
สามารถซื้อต่อได้ในอนาคต	 (Rent	 to	 Buy)	
หากเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศดีขึ้น
ป ร ะกอบกั บมี ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม ให ้ มี พื้ น ที	่
“เศรษฐกิจสุขประชา”	ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัย
มอีาชีพทีม่ัน่คงและมรีายได้เพิม่ขึน้	 ผูอ้ยูอ่าศยั
สามารถเปลี่ยนสัญญาจากการ	“เช่า”	เป็น	
“เช่าซือ้”	 ได้	 โดยผูอ้ยูอ่าศยัสามารถน�าค่าเช่า
ทีจ่่ายแล้วมาแปลงเป็นเงนิดาวน์เพือ่น�ามาตดัยอด
ในการซื้อบ้าน	 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ
ท่านนายกรฐัมนตร	ี(พลเอก	ประยุทธ์		จนัทร์โอชา)		
และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่คงของมนษุย์	(จตุ	ิ	ไกรฤกษ์)	
ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้
น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
	 ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ	 กล่าว
เพิม่เตมิว่า	ท่านนายกรฐัมนตร	ี(พลเอก	ประยทุธ์		
จันทร์โอชา)	 ยังได้มอบนโยบายให้การเคหะ
แห่งชาตไิปหาแนวร่วมในการใช้หลัก	บ	ว	ร	คอื	
บ้าน	 วัด	 โรงเรียน	 หรือ	 บ	 ร	 ม	 คือ	 บ้าน	
โรงเรยีน	มสัยดิ	มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ที่อยู่อาศัย	 เนื่องจากบริเวณวัด	 หรือมัสยิด	
หรือโรงเรียน	 ก็มีพื้นที่ที่จะมาพัฒนาที่อยู ่
อาศัยรองรับผู้สูงอายุ	 หรือข้าราชการ	 ซึ่งเรา

นายทวีพงษ์	วิชัยดิษฐ	ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

ได้รับต�าแหน่งเมื่อวันที่	22	กรกฎาคม	2563

การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติเพื่อสุขประชา
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อาจจะน�าพื้นที่ต่างๆ	 เหล่านี้มาพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุได้	 จะท�าให้ชีวติของประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	 ส่วนการให้ความช่วยเหลือพี่น้อง
ประชาชนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด	-	19	ทีผ่่านมา	การเคหะแห่งชาติ
ได้เชิญชวนภาคเอกชนมาร่วมกันจัดท�าถุง
ยังชีพแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้
รับผลกระทบ	 นอกจากนี้ยังร่วมกับกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย	์
(พม.)	จัดตั้ง	“ครัว	พม.”	 ในพื้นที่ชุมชนของ
การเคหะแห่งชาติอีกหลายแห่ง	 เพื่อบรรเทา
ทุกข์ของประชาชนที่ประสบปัญหาขาดราย
ได้จากการท�างานอีกด้วย	
	 นอกจากการพัฒนาท่ีอยู ่อาศัยท้ัง
ในรูปแบบการขายและการเช่าแล้ว	 การเคหะ
แห่งชาติยังได้ด�าเนินกิจกรรม	CSR	ต่างๆ	เช่น	
การปรับปรุง	 ซ่อมแซม	 และจัดสร้างที่อยู่
อาศัยให ้กับผู ้สู งอายุภายใต ้ 	“โครงการ
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุซ่ึงเป็นผู้มี
รายได้น้อยและผูย้ากไร้ของการเคหะแห่งชาต”ิ	
หรอื	โครงการบ้านสบายเพือ่ยายตา	ซ่ึงด�าเนนิการ
มาตั้งแต่ปี	 2553	 -	 2563	 การเคหะแห่งชาติ
ได้ด�าเนินการสร้างใหม่	จ�านวน	77	หลัง	และ
ปรับปรุงซ่อมแซม	จ�านวน	238	หลัง	ในพื้นที่
ต่างจังหวัด	 โดยการเคหะแห่งชาติได้เข้าไป

บูรณาการความร่วมมือกับพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	 (พมจ.)	 และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่
	 ล่าสุดการเคหะแห่งชาติได้ด�าเนิน
การจดัตัง้	 “ศนูย์ดแูลและฟ้ืนฟสูขุภาพผูส้งูอายุ	
(Elderly	Day	Care)	บ ้านเอื้ออาทร
รัตนาธิเบศร์	(ท ่าอิฐ)	จังหวัดนนทบุรี” 
ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย
ทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชน	ได้แก่	การเคหะแห่งชาต	ิ
กระทรวงสาธารณสขุ	โรงพยาบาลพระนัง่เกล้า	
ชาวชมุชน	นติบิคุคลอาคารชดุ	และภาคเอกชน	
ซึ่งการด�าเนินงานฯ	 ดังกล่าว	 ประสบความ
ส�าเร็จเป็นอย่างมาก	มีผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุ
ได้รบัการดแูลและฟ้ืนฟสุูขภาพสามารถเหน็ผล
ค่อนข้างชัดเจน	 บางรายถึงขั้นหายและกลับ
ไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ	 จากผลส�าเร็จของการ
จัดตั้งศูนย์ดังกล่าว	 การเคหะแห่งชาติจึงได้
ขยายศูนย์ฯ	อีก	7	แห่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	
ได้แก่	 บ้านเอื้ออาทรนนทบุรี	 (วัดกู้	 2)	 บ้าน
เอื้ออาทรประชานิ เวศน ์	บ ้านเอื้ออาทร

การจัดอบรมหลักสูตรนักประชาสัมพันธ์มัสยิด	รุ่น	2
	 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร	 ของ	 กอ.กทม.	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์มัสยิดใน
กรุงเทพมหานคร	 รุ่นที่	 2	 เมื่อวันที่	 17	 ตุลาคม	 2563	 เวลา	 07.30-16.30	 น	 ณ	 ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอสิลามแห่งชาติ	
เฉลิมพระเกียรติ	 เขตหนองจอก	กรุงเทพฯ	 เพื่อเสริมสร้างทักษะการน�าเสนอข้อมูลมัสยิดและข่าวสารสู่สาธารณชนอย่างเป็นระบบ
และพัฒนาผู้ท�าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจ�ามัสยิดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 โดยมีฝ่ายประชาสัมพันธ์มัสยิดเข้าร่วมจ�านวน	 75	 คน	
รวม	55	มัสยิด

บางบัวทอง	 1	 บ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง	 2	
(บางกรวย	-	ไทรน้อย)	บ้านเอื้ออาทรนนทบุรี	
(บางใหญ่ซิตี้)	 บ้านเอื้ออาทรนนทบุรี	 (แฟลต)	
และบ้านเอื้ออาทรนนทบุรี	 (กันตนา)	 และจะ
ขยายผลให้ครอบคลุมในชุมชนของการเคหะ
แห่งชาติทั่วประเทศ
	 ส�าหรับกรณีที่ มัสยิดมีที่ดินเปล่า
และต้องการให้การเคหะแห่งชาติร่วมพัฒนา
โครงการที่อยู่อาศัย	การเคหะแห่งชาติมีความ
ยินดีที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องชาวมุสลิม	เพื่อให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 โดยจะประสานงานกับ
คณะกรรมการอสิลามประจ�ากรงุเทพมหานคร
ในการด�าเนินการต่อไป
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	 การประชุมของคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานครที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ที่	 7	 พฤศจิกายน	 2563	 ที่ประชุมได้มีมติ
รบัรองและแต่งต้ังคณะกรรมการอสิลามประจ�ามัสยดิทีไ่ด้รบัการคัดเลอืกใหม่	 เพือ่เข้ารบัการอบรมปฐมนเิทศกรรมการอิสลามประจ�ามสัยดิ	
ณ	ห้องประชุมเล็ก	ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ	เฉลิมพระเกียรติ	เขตหนองจอก	กทม.	โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

	 (1)	มัสยิดอัลอ้าลาวี	(บ้านม้าล่าง)	ทะเบียนเลขท่ี	39	เขตประเวศ	ได้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	
เมือ่วนัที	่9	ตลุาคม	2563	โดยมนีายวศิรตุ	เลาะวถิ	ีเป็นประธานคณะกรรมการคดัเลอืก	นายธรีะวฒิุ	มฮู�าหมดั		นายมานดัร	ป้อมขุนพรม	
เป็นกรรมการคัดเลือก	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่
	 1.	นายสมชาย		ทรงศิริ	 	 7.	นายมานิต		อับดุลเลาะห์
	 2.	นายสมศักดิ์		ชุ่มชื่น	 	 8.	นายอับดุลเลาะมาน		ชุ่มชื่น
	 3.	นายประเสริฐ		มาลีพันธ์		 9.	นายสราวุธ		มัดดิน
	 4.	นายสมบัติ		เซ็นสมบูรณ์		 10.	นายพรศักดิ์		มะแก้ว
	 5.	นายมูซา		บุญมาเลิศ	 	 11.	นายวิทยา		หวังเจริญ
	 6.	นายอนุชา		มิด�า	 	 12.	นายเมธัส		นาคนาวา

	 (2)	มัสยิดย่ามีอะห์	(คลองหนึ่ง)	ทะเบียนเลขที่	15	เขตคลองสามวา	ได้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	เมื่อวันที่	9	
ตุลาคม	2563	โดยมีนายวิบูลย์	มุขตารี	เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายอนุสรณ์	องอาจ		นายสมบัติ	ซูโอ๊ะ	เป็นกรรมการ
คัดเลือก	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่
	 1.	นายสอาด		อาหวัง	 	 7.	นายสุชาติ		โซ๊ะบ�ารุง
	 2.	นายสิทธิพร		น้อยนงเยาว์	 8.	นายสะมะแอ		เด่นซอ
	 3.	นายยูรัตน์		แก้วถือธง	 	 9.	นายพงษ์สัญ		กีมัง
	 4.นายธน		สะเล	 	 	 10.	นายธวัชชัย		โมหะหมัดบาราเฮม
	 5.	นายวิรัตน์		อาด�า	 	 11.	นายสุรินทร์		สกุมา
	 6.	นายณรงค์		และมา	 	 12.	ว่าที่	ร.ต.	ชาญชัย		หมัดสะและ

	 (3)	 มสัยดิดารนุน่าอมี	 (ทุง่คร)ุ	ทะเบยีนเลขที	่ ธ.5	 เขตทุ่งคร	ุ ได้มกีารคดัเลอืกกรรมการอสิลามประจ�ามสัยดิ	 เมือ่วนัที	่ 11	ตลุาคม	
2563	โดยมนีายซรีอซนัคาร	ปาทาน	เป็นประธานคณะกรรมการคดัเลอืก	นายสมยั	เจรญิช่าง		นายพสิษิฐ์	อรณุพลูทรพัย์		นายปรดีา	หร่ายมณี	
เป็นกรรมการคดัเลอืก	ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก	ได้แก่
	 1.	นายวนัด	ี	บญุมา		 	 5.	นายสุชาต	ิ	สากลวารี
	 2.	นายรงัสนัต์		แสงวมิาน	 	 6.	นายบญัชา		เผ่าเราะห์มาน
	 3.	นายพรีะพงศ์		บญุมา	 	 7.	นายสวสัดิ	์	น้อยปลา
	 4.	นายอดศิกัดิ	์	หาญเขตต์	 	 8.	นางภณัฑิรา		เกียรตมิงคล

	 (4)	มัสยิดอัลยุซรอ	(หลอแหล)	ทะเบียนเลขที่	54	เขตสะพานสูง	ได้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	เมื่อวันที่	16	
ตุลาคม	 2563	 โดยมีนายประสิทธิ์	 มะหะหมัด	 เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	 นายเสน่ห์	 ลังเด๋ง	 	 นายชาตรี	 แอนดาริส	 เป็น
กรรมการคัดเลือก	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่
	 1.	นายทวีศักดิ์		พวงมณี	 	 7.	นายวินัย		หวังพิทักษ์
	 2.	นายอดุลย์		เซะวิเศษ	 	 8.	นายสมชาย		แสงสรวย
	 3.	นายสวัสดิ์		พวงมณี	 	 9.	นายอีซา		หวังพิทักษ์
	 4.	นายชาคริต		พวงมณี	 	 10.	นายอูม๊าด		เถื่อนพิทักษ์
	 5.	นายอาหมัด		บินหะยีสุไรมาน	 11.	นายสุรินท์		ศรีวิเศษ
	 6.	นายดิเรก		เซะวิเศษ	 	 12.	นายมูฮ�าหมัด		สาสะกุล



	 (5)	มัสยิดอัลเอี๊ยะตีซอม	 (หัวป่า)	ทะเบียนเลขที่	 20	 เขตสวนหลวง	 ได้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	 เมื่อวันที่	 18	
ตุลาคม	2563	โดยมีนายวิบูลย์	มุขตารี	เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายอนุสรณ์	องอาจ		นายสมบัติ	ซูโอ๊ะ	เป็นกรรมการคัดเลือก	
ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่
	 1.	ร.ต.ต.	ณรงค์		จรกา	 	 7.	นายวิเชียร		สาหร่าย
	 2.	นายยรรยง		ใจบุญ	 	 8.	นายศักดิ์ดา		จรกา
	 3.	นายบัณฑิต		จรกา	 	 9.	นายสัมพันธ์		ฤทธิ์ดี
	 4.	นายยงยุทธ		จรกา	 	 10.	นางสาวปรานอม		ทรัพย์เสริมสิน
	 5.	นายณรงค์		สากลวารี	 	 11.	นางสาวทิพยวรรณ		พงษ์วิมาน
	 6.	นายวิโรจน์		เผือกน้อย	 	 12.	นางสาวธนาสุพัชร์		สุทธิตานนท์
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	 (6)	มสัยดิอลัฮาดย์ี	(ท่าไข่)	ทะเบยีนเลขที	่131	เขตหนองจอก	ได้มกีารคดัเลอืกกรรมการอสิลามประจ�ามสัยดิ	เมือ่วนัท่ี	23	ตลุาคม	2563	
โดยมนีายประสทิธิ	์เจรญิผล	เป็นประธานคณะกรรมการคดัเลอืก	นายชาตชิาย	วงษ์อาร	ี	นายอาล	ีกองเป็ง	เป็นกรรมการคดัเลอืก	ผู้ได้รบัการ
คดัเลอืก	ได้แก่
	 1.	นายมนญู		ซอเฮง	 	 7.	นายวชิติ		นกิาจิ๊
	 2.	นายศกัดิช์ยั		ดอรอมาน	 	 8.	นายบญุชู		นซูิ
	 3.	นายวมิล		มะแอ		 	 9.	นายณฐัวฒิุ		ทรงศริิ
	 4.	นายสกุร	ี	สวุนิยั		 	 10.	นายอดุร		แสงสขุ
	 5.	นายบลูนั		สขุเจรญิ	 	 11.	นายปรชีา		สะละแม
	 6.	นายเรอืงศกัดิ	์	ดเีจรญิ	 	 12.	นายวนิยั		มามิ

	 (7)	มัสยิดดารุ่ลมุดตากีน	 (เกาะกลาง)	ทะเบียนเลขที่	73	 เขตประเวศ	ได้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	 เมื่อวันที่	
25	ตุลาคม	2563	โดยมีนายสมัย	เจริญช่าง	เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายนริศ	อามินเซ็น		นายอนุสิทธิ์	สุขุมานันท์	
เป็นกรรมการคัดเลือก		ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่
	 1.	นายสนิท		พงษ์วิจารย์	 	 7.	นายอดุลย์		มูลทรัพย์
	 2.	นายสุรินทร์		เฉลยสุข	 	 8.	ร.ต.ท.ทวี		สะลาม
	 3.	นายประพนธ์		มะแก้ว	 	 9.	นายมัรวาลย์		โกสินทร
	 4.	นายมานพ		สาดและ	 	 10.	นายสุทิน		มินยา
	 5.	นายอับดุลเลาะฮ์		นาคนาวา	 11.	นายด�ารงค์		มะแก้ว
	 6.	นายณเรศ		มะแก้ว	 	 12.	นายกิติพร		อับดุสลาม

	 (8)	มัสยิดเราะห์ม่าตุ้ลอิสลาม	(สวนหลวง	ร.9)	เขตประเวศ	ได้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	
2563	โดยมนีายวศิรตุ		เลาะวถิ	ีเป็นประธานคณะกรรมการคดัเลอืก	นายธรีะวฒิุ		มฮู�าหมดั	นายมานดัร		ป้อมขุนพรม	เป็นกรรมการคัดเลือก	
ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่
	 1.	นายเทพ		วโรดม	 	 7.	นายอาคม		เอี่ยมสมบัติ
	 2.	นายสิทธิพร		กองงามมงคล	 8.	นายวีระศักดิ์		อยู่เป็นสุข
	 3.	นายไพฑูรย์		หวังเอก	 	 9.	นายอารมย์		แจ้งสว่าง
	 4.	นายบุญฤทธิ์		หวังงาม	 	 10.	นางนาถลดา		ขันธลักษณา
	 5.	นายสุทัศน์		หวังงาม	 	 11.	นางสาวสายทอง		แสงสว่าง
	 6.	นายทองเติม		เนตรนุช	 	 12.	นางสาววิจิตตรา		หวังงาม
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			แนะน�าเบื้องต้น 
	 นายอานนท์	ปานนภา	หรอื	ซอลฮีีน	
ปานนภา	อยูซ่อยอ่อนนชุ	17	แยก	24	อาศยัอยู่
กบักี	(ฮัจยีอนัน)	และโต๊ะ	(ฮัจยะฮ์แฉล้ม)	
เนื่องจากพ่อและแม่ได้แยกทางกัน	 พ่อชื่อ	
นายริดวาน	จันทร์มาธะนะ		แม่ชื่อนาง	ซ�า
เซี้ยะ	ปานนภา
	 วัยเรียน	ผมศกึษา	ณ	โรงเรยีนนาคนาวา
อปุถมัภ์	ตัง้แต่ประถมศกึษาจนจบมธัยมศึกษา
ปีที่	3	และได้เรียนต่อ	ณ	โรงเรียนมัจลิซุดดีนี	
ผมกไ็ปเรยีนต่อที	่วทิยาลยัเทคโนโลยีบางกะปิ	
ในช่วงนัน้เหนือ่ยมากครบั	เพราะเรยีน	2	ด้าน	
ทั้ งศาสนา	 และ วิชาชีพ 	 ผมได้เรียนจบ	
ป.ว.ส.ในสาขาช่างไฟฟ้า		ผมเป็นคนเดยีวท่ีปั่น
จักรยานจากพัฒนาการไปเรียนท่ีวิทยาลัย
เทคโนโลยีบางกะปิทุกวันจนจบ	 5	 ปี	 ต่อมา
ได้ออกมาท�างานที่	 บจก.วัฒนาออโต้เซล	
เกี่ยวกับรถยนต์	 หลังจากนั้นได้ไปท�างานที่
ส�านักงานเขตวฒันาในต�าแหน่งอาสาลานกฬีา	
เพราะด้วยความชอบกีฬา
	 ในช ่วงนั้นตัวผมเองได ้ เริ่มเข ้า
วงการจักรยานประเภทดาวฮิลล์	 ซึ่งมีผู้ใหญ่
ใจดีท่านหนึ่งชื่อว่า	 ฮัจยีซุกรี่	 นาคนาวา	 ซึ่ง
ลู ก ช า ย ข อ ง ฮั จ ยี ซุ ก รี่ ไ ด ้ เ ป ็ น แ ช มป ์
ประเทศไทยประเภทที่ผมชอบด้วย	 	 ท่านได้
บอกว่า	 “อยากเป็นนักกีฬาของ	 กทม.ไหม?	

เดยีวลงุช่วยให้”	 ผมรบีตอบเลยว่า	 “อยากครบั”	
ท่านได้ท�าให้ผมได้คัดตัว	แล้วก็ได้แข่งใน
รายการต่างๆ	แต่น่าเสียดาย	ผมมาเริ่มช้า
ไปหน่อยครับ	ความฝันของผมคือ	อยากเป็น
ทีมชาติ	 จึงไม่หยุดการพัฒนา	 ส่วนตัวผมเอง
คดิว่าการศกึษานัน้	ส�าคญัครบั	เพราะเราต้อง
น�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวัน	เช่น	เงินเดือน	
แต่บางท่านอาจจะเรยีนไม่สงู	แต่ประสบการณ์สงู
			แรงบันดาลใจ	
	 แรงบันดาลใจท่ีมีต่อการแข่งขัน
กีฬาจักรยาน	 BMX	 	 คือ	 จุดประสงค์หลักๆ
ของการมีทีมที่ชื่อว่า	 ซอฮาไบค์	 ชื่อนี้ท่าน
อาจารย์อาลี	เสือสมิง	ได ้ตั้งให ้	ก็คือว ่า	
ในตอนที่ผมยังเป็นเด็ก	ที่บ ้านผมไม่ได้มี
ใครเล่นกีฬาเลยครับ	แล้วผมเองก็มาชื่นชอบ
กีฬาจักรยานตอนวัยหนุ ่มแล้ว	เลยคิดว่า	
อยากท�าทมี	และหาเดก็ๆในชมุชน	มาฝึกทกัษะ	
ตอนแรกที่ตั้งทีมไม ่ได ้ท�าประเภท	BMX	
ผมท�าทีมจักรยานดาวฮิลล์ก่อน	ดาวฮิลล์	คือ	
จักรยานที่ลงจากท่ีสูง	 เช่น	 ภูเขา	 สะพาน	
ทางชันครับ	 เป็นประเภททีค่่อนข้างโหดมากครบั	
เราท�าดาวฮิลล์	 2	 ปี	 ผมเองกับน้องสองคน
ลงแข่ง	คอื	นายอามรี	ซอฮาซัน	และนายอดันาน	
ซอฮาซัน	 เป็นสมาชิกที่ร่วมอุดมการณ์กับผม
ไปแข่งตามทุกทัวร์นาเมนต์ที่ทางสมาคม
จักรยานจัดขึ้นตลอด	ผมเองต้องขอขอบคุณ
สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย	 ที่มีการ
จัดการแข่งขันในกีฬาต่างๆให้กับเยาวชน	
ผมตั้ งใจจะพัฒนาเด็กๆเพื่อจะได้ไปเป็น
ตวัแทนของชมุชน	จงัหวัด	ประเทศ	สร้างชือ่เสยีง
ให้กับส่วนรวม	
	 เมือ่มาท�าทมี	BMX	ผมเองกไ็ม่ค่อย
จะเก่งเท่าไรในประเภทนี้	 แต่ก็พยายาม
หาความรู้ในหลายๆด้านมาเพื่อพัฒนา	และ
ได้หาโค้ชมาร่วมสอนด้วยครับ	โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายใดๆนอกจากมีการแข่งขนัจะต้องใช้
เรื่องที่พัก	เร่ืองกิน	เร่ืองสมัคร	เหล่านี้ทาง
ผู้ปกครองเดก็ๆเค้าจัดการเองครบั	ผมในฐานะ
ผู้จัดการทีม	ก็หาค่าสมัครมาให้อีก	 มีผู้ใหญ่
ใจดีมาช่วยตรงนี้	ที่ขาดไม่ได้เลย	คือผู ้ที่ช่วย
ทางทีมทุกๆท่าน	 ที่ไม่ได้ออกนามนะครับ		
แต่ทุกๆส่วนมีความหมายกับทีมเสมอครับ	
อาทิเช่น	 ฮัจยีอับดุลเลาะห์	 รื่นภักดิ์ธรรม	
ท่านได้ทุ่มเทกับทีมมาตลอด	 เพื่อครอบครัว
ของท่าน	ครอบครัวลีวัน	ครอบครัวเลื่อมรังษี	
ครอบครัวต ่ายหลี	 ครอบครัวซอฮาซัน	

ครอบครัวบินมูฮ�าหมัด	 ครอบครัวกันซัน		
ครอบครัวทิพย์แก้ว	 ครอบครัวอยู ่สบาย	
ครอบครวับนุนาค	ครอบครวัสมเสรจ็	ขอบคณุ
ทุกๆครอบครัวที่อดทนเพื่อให้ลูกหลานของ
ท่านได้พัฒนาและตามหาความฝันให้ถึงท่ีสุด	
ผลการแข่งขันของทีมตอนนี้ถือว่า	เด็กๆ
ในแต่ละรุ่นอยู่ในระดับปานกลาง	 ในปีหน้า	
การแข่งขันที่จะเริ่ม	จะท�าให้ดีครับ	อย่าลืม
ส่งก�าลังใจ	 เชียร์พวกเราชาวซอฮาไบค์ด้วย
นะครับ...
   การช่วยเหลือสังคม
	 การหารายได้และอทุศิตวัเพือ่สังคม		
ผมเองต้องขอบคุณอัลลอฮฺ	 (ซบ.)	 ที่ให้ผมได้
เกิดในครอบครัวน้ี	ถึงแม้ว่าครอบครัวผมจะ
ไม่สมบูรณ์	 กีกับโต๊ะผมได้ส่ังสอนเลี้ยงดูผม
มาอย่างดีมากครับ	 ผมเองเป็นเด็กกจิกรรม
ชอบช่วยงานมัสยิด	 งานโรงเรียน	 งานสังคม	
ที่ขาดไม่ได้	 คือ	 งานบ้าน	 เราต้องพร้อมครับ	
งานสังคม	 เช่น	 ผมได้รับหน้าที่เป็นพธิกีร
งานต่างๆ	เราท�าแล้วเราสบายใจ	เรามคีวามสขุ		
ผมเองมีกิจการของผม	คือ	ร้านจักรยานที่ผม
สร้างขึ้นมา	 แล้วยังชอบการแต่งกายแบบ
อิสลาม	 มีร้านพี่ผมชื่อว่า	 โต๊ปชายลายอร่อย	
ให้ผมเป็นนายแบบให้อกีด้วยครบั	ผมดใีจมาก
ที่ มี พี่ ช าย ช่ือ 	บั งมะห ์ มู ด 	สมาน เ พ็ชร	
ได้คอยแนะน�าในหลายๆเรือ่ง	เป็นทีป่รกึษาด้วย	
ส่วนอีกงานคืองานของชมรมผ้าสาราบั่น	
ผมก็ชื่นชอบการโผกผ้าอยู่แล้ว
   คู่สร้าง	คู่ชีวิต 
	 การพบรักกับคู่ชีวิต	เน้ือคู่ของผม	
ผมเองคิดว่า	อาจจะไม่ได้มีภรรยาเหมอืนบคุคลอ่ืน	
เพราะด้วยสิ่งท่ีเราเป็น	ไม่ว่าจะงานสังคม	
งานส ่วนรวม	 งานในทีมที่ต ้องดูแลมัน
มากมาย	 แล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปหาแฟน	

เยาวชนผู้มี “จิตมุ่ง” สู่ความเปี่ยมล้นแห่ง “จิตอาสา”
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แต่ก็เป็นการก�าหนดของพระองค์ที่ได้ส่ง
ผู ้หญิงคนหนึ่ งชื่อว ่า	ฮัจยะห ์ยัสมี 	หรือ	
โรซานา	 กันซัน	 ผมเองไม่คิดว่าจะได้นิกะห์
กับผู้หญิงคนนี้	 บ้านของเธอค่อนข้างจะเป็น
ตระกูลที่มีฐานะดี	 ส่วนทางบ้านผมมันช่าง
แตกต่างกันเลยครับ		ผมเองก็ได้ขอดุอาอ์
ต่ออลัลอฮ์ว่า	ถ้าเป็นเนือ้คูท่ีพ่ระองค์ทรงส่งมา	
ขอให้ทกุอย่างง่ายดาย	เราคยุกันได้ไม่ถึง	2	เดอืน	
จนกระทั้งเธอได้บอกแม่ของเธอที่ชื่อว่า	
ฮัจยะห์ปราณี	กันซัน	พอท่านรู้ข่าวว่าลูกสาว
ได้มีโอกาสคุยกับผม	 ท่านก็ได้มาดูผมถึงที่
ท�างานเลยครับ	 ผมท� างานอยู ่ ที่ สนาม
จักรยานสุวรรณภูมิ	 ท่านได้มาแล้วก็เรียกผม
ไปคุยไปด้วย	 ต่อมาคุณแม่ยกลกูสาวให้ผมโดย
ไม่เรยีกร้องมะฮรัใดๆ	 ผมถึงกับน�้าตาไหลครับ	
เพราะผมเองไม่คิดว่าจะมีแม ่ ท่ีคิ ดแบบน้ี	
และพร้อมจะให้ได้	 แม้กระท่ังลกูสาวทีท่่านสดุรัก
และหวง	ผมเองบอกเลยว่า	ตื่นเต้นสุดๆ	 เมื่อ
ได้ยิน	 แล้วผมก็ตอบไปว่า	 ผมตกลงทีจ่ะดแูล

ลกูของแม่นะครบั	 แต่แม่ต้องเข้าใจนะครับใน
ส่วนที่เป็นงานของผม	กจิกรรมของผม	ผูค้นที่
ผมคบหาด้วยสังคมของผม	 ผมว่าเป็นแบบไหน	
แล้วแม่ก็บอกว่า	 กลางเดือนรอมฎอนที่ผ่าน
มาให้ผมพากกีบัโต๊ะมาคุยและนดังานนกิะห์เลย	
ในระหว่างนั้นไม่เกินสองอาทิตย์เป็นอะไรที่
ตื่นเต้นสุดๆ	คือนึกในใจตลอดว่า	เราจะเป็น
เจ้าบ่าวแล้วนะ	เราก็ถงึภาวะทีต้่องมีครอบครัวแล้ว	
เพือ่นๆกม็คีรอบครวักันหมดแล้ว	 ตืน่เต้นสดุๆ	
จนถึ งวันงานนิกะห ์ 	 	 ในงานนิกะห ์ ก็ มี
อิหม่ามอับดุลลอฮ์	 สาตและ	 เป็นผู้นิกะห์	
อาจารย์อาลี	 เสือสมงิ	 ท�าหน้าทีอ่่านคุตบะฮ์	
ส่วนผมเจ้าบ่าวท�าหน้าที่อ่านกรุอานครบั	

   ข้อคิด	ขอฝาก 
	 ข้อคิดอยากจะบอกหนุ ่มสาวว่า	
ถ้าชอบกันพามาให้ผู้ใหญ่รับรู้	 ดีกว่าไปแอบ
ชอบกันสองต่อสอง	 มันอันตรายทั้งทางโลก
และทางธรรม	การท่ีตวัผมเองมภีรรยา	ผมดใีจ
ทีอ่ลัลอฮมฺอบส่ิงทีผ่มรกั	มาให้กบัคนรกั	เราเอง
ต้องคิดกลับกันว่า	 อัลลอฮฺรักเราแค่ไหนที่ได้
มอบสิ่งเหล่านี้ให้กับเรา	ส่วนคู่รักอ่ืนๆท่ีได้
ท�าการนิกะห์อย่างถูกต้องตามหลักศาสนา	
ผมเองก็แสดงความดใีจด้วย	คณุคือผูท่ี้ไม่ขาดทุน
ทั้งโลกนี้และปรโลก

กอ.กทม.ซับน�้าตาผู้ประสบอุทกภัยชาวนครศรีธรรมราช	
	 เมื่อวันเสาร์ที่	12	ธันวาคม	2563	นายทวิช	อารียะกิจโกศล	ประธานกองทุนซะกาตและสวัสดิการสังคม	ของ	กอ.กทม.	
และ	ดร.ไพศาล	เต็งหิรัญ	ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล	ของ	กอ.กทม.เป็นผู้แทน	กอ.กทม.	เดินทางไปเยี่ยมชาวนครศรีธรรมราช
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย	และได้มอบน�้าใจของพี่น้องมุสลิม	กทม.	ให้กับพ่ีน้องผู้เดือดร้อนจ�านวน	200	ครอบครัว	
เป็นเงนิ	200,000	บาท	โดยมอบให้กบัผูป้ระสบภยัอ�าเภอท่าศาลาและอ�าเภอสชิล	จ�านวน	60	ครอบครัว	ณ	มสัยิดตนีดอนเหนือ	
และอ�าเภอหัวไทร	20	ครอบครัว	อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช	60	ครอบครัว	อ�าเภอร่อนพิบูลย์	25	ครอบครัว	อ�าเภอเมือง	
(ปากพยูน)	16	ครอบครัว	อ�าเภอเมือง	(ปากพญา)	20	ครอบครัว	ณ	ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดนครศรีธรรมราช	
	 การด�าเนนิการครัง้นีไ้ด้รบัการประสานงานและความร่วมมอื	พร้อมทัง้การต้อนรับเป็นอย่างดจีากคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�าจังหวัดนครศรีธรรมราช	ขอขอบคุณมา	ณ	ที่นี้ด้วย



อนุมัติรับรองฮาลาล
	 1.	บริษัท		พีจีไอ	ฟู ้ดส์	อินเตอร์
เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 สถานที่ผลิตเลขที่	 16/1	
ซอยบางกระดี	่23	แขวงแสมด�า	เขตบางขนุเทยีน	
กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	น�้าตาลไอซ์ซิ่ง,	น�้าตาลบด,	
น�้าตาลป่น	ขอต่ออายุการรับรอง	4	รายการ
	 2.	เฮงเลีย้ง	สถานทีผ่ลติเลขที	่38/44	
หมู	่5	ถนนสขุสวัสดิ	์แขวงจอมทอง	เขตจอมทอง	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ผลไม้กระป๋อง	 ขอต่ออายุ
การรับรอง	11	รายการ	และขอเพิ่มเติมการ
รับรอง	1	รายการ
	 3.	บริษัท	ติ๋ม	อินเตอร์	ฟู้ด	จ�ากัด	
สถานทีผ่ลติเลขที	่246	ซอยประชาสงเคราะห์	24	
ถนนประชาสงเคราะห์	 แขวงดินแดง	 เขต
ดินแดง	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ปลาแดดเดียวแช่
แข็ง	ขอต่ออายุการรับรอง	10	รายการ
	 4.	 บริษัท	 เฟลเวอร์พลัส	 จ�ากัด	
สถานที่ผลิตเลขที่	 40/9	 นิคมอุตสาหกรรม
บางชัน	ซอยเสรีไทย	85	ถนนเสรีไทย	แขวง
คันนายาว	 เขตคันนายาว	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	
ผงเครื่องปรุงกลิ่นรส	 และเครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุปิดสนิท	 ขอต่ออายุการรับรอง	
632	 รายการ	 และขอเพิ่มการรับรอง	 175	
รายการ
	 5.	บริษัท	เอน็โซย่า	จ�ากัด	สถานท่ีผลติ	
เลขที่	 3	 ซอยเอกชัย	 49	 ถนนเอกชัย	 แขวง
คลองบางบอน	 เขตบางบอน	 กรงุเทพฯ	 ผูผ้ลติ	
นมถั่วเหลืองพาสเจอร์ไรส์	 และนมถั่วเหลือง
ชนิดผง	ขอเพิ่มเติมการรับรอง	4	รายการ
	 6.	บริษัท	โฮป	ฟูด้ส์	จ�ากัด	สถานท่ีผลติ
เลขที่	89,	91,	93,	95,	97,	ซอยเอกชัย	110	

ถนนเอกชัย	 แขวงบางบอน	 เขตบางบอน	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 วัตถุเจือปนอาหาร	 และ
วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร	ขอต่ออายุการรับรอง	
31	รายการ	
	 7.	 บริษัท	 ภัทรภร	 โฮมเมด	 จ�ากัด	
สถานท่ีผลิต	เลขท่ี	174	ถนนเฉลิมพระเกียรต	ิร.9	
ซอย	81	แขวงประเวศ	เขตประเวศ	กรุงเทพฯ	
ผู้ผลิต	 เม็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบคาราเมล	
ขอต่ออายุการรับรอง	7	รายการ
	 8.	 บริษัท	 บิ๊กซี	 ซูเปอร์เซ็นเตอร์	
จ�ากัด	(มหาชน)	(สาขาหนองจอก)	สถานทีผ่ลิต
เลขที่	 34	 ถนนเลียบวารี	 แขวงกระทุ่มราย	
เขตหนองจอก	กรงุเทพฯ	ผู้ผลิต	อาหารปรงุส�าเรจ็
พร้อมบริโภค	 แผนกอาหารพร้อมปรุง	 D20	
ขอต่ออายุการรับรอง	326	รายการ
	 9.	บรษิทั	ฟูด้เฮ้าส์	เคเทอร์ริง่	เซอรวสิเซส	
จ�ากัด	สถานที่จ�าหน่าย	โรงพยาบาลสมิติเวช	
ศรีนทครินทร์	 เลขที่	 488	 ถนนศรีนครินทร์	
แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	กรงุเทพฯ	ผู้ผลิต	
อาหารปรุงประกอบพร้อมรับประทาน	“ครัว
ฮาลาลส�าหรบัผู้ป่วยและบคุคลทัว่ไป	 โรงพยาบาล
สมิติเวช	ศรีนครินทร์”	ขอต่ออายุการรับรอง	
1	รายการ
	 10.	 บริษัท	 เอฟ.	 เอ.	 ฟู้ดส์	 จ�ากัด	
สถานที่ผลิตเลขท่ี	317	ซอยยาสูบ	1	ถนน
วิภาวดีรังสิต	 แขวงจอมพล	 เขตจตุจักร	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 วัตถุเจือปนอาหาร	 ขอต่อ
อายุการรับรอง	20	รายการ
	 11.	บรษัิท	ฟาทสิโก้	จ�ากัด	สถานท่ีผลิต
เลขที่	 185	 ซอยยาสูบ	 1	 ถนนวิภาวดีรังสิต	
แขวงจอมพล	 เขตจตุจักร	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	

วัตถุปรุงแต่งอาหาร	 ขอต่ออายุการรับรอง	
235	รายการ	และเพิม่การรับรอง	27	รายการ
	 12.	บรษิทั	คงิคอฟฟ่ี	จ�ากดั	สถานทีผ่ลติ
เลขที่	 	 2	 ถนนพระราม	 2	 ซอย	 30	 แยก	 3	
แขวงจอมทอง	เขตจอมทอง	กรงุเทพฯ	ผูผ้ลติ	
กาแฟปรงุส�าเร็จชนดิผง	ขอต่ออายกุารรบัรอง	
8	รายการ	ขอเพิ่มการรับรอง	1	รายการ	และ
ผลิตให้กบัผู้ว่าจ้างผลิต	(OEM)	40	สถานประกอบการ	
ได้แก่
	 (1)	บริษัท	จีเนียส-โก	จ�ากัด	ที่อยู่	
99/42,99/43	หมู่ที่	 1	ต�าบลบางกุ้ง	อ�าเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ขอ
ต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 (2)	บรษิทั	กรณกิาร์เทว	ีคอร์ปอเรชัน่	
จ�ากัด	 ที่อยู่	 107/1	 หมู่ที่	 5	 ต�าบลเขาย้อย	
อ�าเภอเขาย้อย	 จังหวัดเพชรบุรี	 ขอต่ออายุ
การรับรอง	1	รายการ
	 (3)	บริษัท	คิวยู	ซัคเซส	จ�ากัด	ที่อยู่	
22/26	หมูบ้่านเวร์ิคเพลส	ถนนรัชดา-รามอินทรา	
แขวงรามอินทรา	 เขตคันนายาว	 กรุงเทพฯ	
ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 (4)	เจ-คลาส	ที่อยู่	26/17	หมู่ที่	5	
ถนนศาลายา	–	นครชัยศรี	ต�าบลศาลายา	
อ�าเภอพทุธมณฑล	จงัหวดันครปฐม	ขอต่ออายุ
การรับรอง	1	รายการ
	 (5)	 บริษัท	 เจอเนสส์	 โกลบอล	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ที่อยู่	33/4	อาคารเดอะ
ไนน์	ทาวเวอร์	ชั้น	17	อาคาร	เอ	ห้อง	ทีเอ็น
เอ	 04-07	 ถนนพระราม	 9	 แขวงห้วยขวาง	
เขตห้วยขวาง	 กรุงเทพฯ	 ขอต่ออายุการ
รับรอง	1	รายการ

HALAL 
	 เดือนพฤศจิกายน	 2563	 คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	 ได้มีมติในการประชุมครั้งที่	 11/2563	 วันที่	 7	
พฤศจิกายน	2563	อนุมัติรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลของสถานประกอบการที่ขอรับรองฮาลาล	จ�านวน	45	สถานประกอบการ	
ผู้ว่าจ้างผลิต	(OEM)	63	สถานประกอบการ	รวม	2735	รายการ	ที่ประชุมมีมติยกเลิกสถานประกอบการที่ขอยกเลิกการรับรอง
ฮาลาล	จ�านวน	3	สถานประกอบการ	ขอยกเลิกผู้ว่าจ้างผลิต	(OEM)		7	สถานประกอบการ	เนื่องจากไม่ประสงค์จะต่ออายุ
การรับรองฮาลาล	และยกเลิกสถานประกอบการที่ไม่ยื่นต่ออายุการรับรองฮาลาล	6	สถานประกอบการ	ดังนี้
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	 (6)	 บริษัท	 แซฟ888	 จ�ากัด	 ที่อยู่	
79/80	ซอยประเสริฐมนูกิจ	29	แยก	2	
ถนนประเสริฐมนูกิจ	 แขวงลาดพร้าว	 เขต
ลาดพร้าว	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	1	
รายการ
	 (7)	 บริษัท	 ดีเน็ทเวิร์ค	 เวิลด์ไวด์	
จ�ากดั	ทีอ่ยู	่242	ถนนสวิุนทวงศ์	แขวงแสนแสบ	
เขตมีนบุรี	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	3	
รายการ
	 (8)	บริษัท	ดจีเีอฟอนิเตอร์เนทเวร์ิค	
จ�ากัด	ที่อยู่	144/169	หมู่บ้านยิ่งรวยพรีเมียร์	
ถนนมาลัยแมน	 ต�าบลรั้วใหญ่	 อ�าเภอเมือง
สุพรรณบุรี	จังหวัดสุพรรณบุรี	ขอต่ออายุการ
รับรอง	2	รายการ
	 (9)	บริษทั	ทาโกฟูด้ส์อนิดสัทร	ีจ�ากัด	
ท่ีอยู	่86/54	หมูท่ี	่1	ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว	
ต�าบลหลักสาม	 อ�าเภอบ้านแพ้ว	 จังหวัด
สมุทรสาคร	ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 (10)	 นายนิติรุจน์	 วัชร์จิระตระกูล	
ที่อยู่	 71	 ซอยพัฒนาการ	 61	 แขวงประเวศ	
เขตประเวศ	กรุงเทพฯ	ขอการรับรองใหม่	 2	
รายการ
	 (11)	บริษทั	นวิทรน่ีา	อนิเตอร์เนช่ันแนล	
จ�ากัด	ที่อยู่	171/275	ถนนประดิพัทธ์	แขวง
สามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุ
การรับรอง	1	รายการ
	 (12)	 บริษัท	 เนเจอร์	 ฟอร์	 เฮลท์	
จ�ากัด	ที่อยู่	88/4	หมู่ที่	1	ถนนบางบัวทอง-
ปทุมธานี	ต�าบลบางตะไนย์	อ�าเภอปากเกร็ด	
จังหวัดนนทบุรี	ขอการรับรองใหม่	8	รายการ
	 (13)	บรษัิท	โนวา	ออร์แกนคิ	จ�ากัด	
ท่ีอยู	่190/4	หมูท่ี	่8	ต�าบลในคลองบางปลากด	
อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์	จังหวัดสมุทรปราการ	
ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 (14)	บริษทั	บอดีเ้ชพ	คอร์ปอเรช่ัน	กรุป๊	
จ�ากัด	 ที่อยู่	 600/508-513	 หมู่ที่	 14	 ถนน
พหลโยธิน	 ต�าบลคูคต	 อ�าเภอล�าลูกกา	
จังหวัดปทุมธานี	 ขอต่ออายุการรับรอง	 3	
รายการ
	 (15)	บริษัท	บิวตี้	คอมมูนิตี้	จ�ากัด	
(มหาชน)	ที่อยู่	10/915	ซอยนวลจันทร์		34	
แขวงนวลจันทร์	 เขตบึงกุ่ม	กรุงเทพฯ	ขอต่อ
อายุการรับรอง	1	รายการ
	 (16)	 บริษัท	 บี เอ็นเอส	 อัครา	

อินเตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 ที่อยู่	 114/102	
ถนนพัฒนาชนบท	 3	 แขวงคลองสองต้นนุ่น	
เขตลาดกระบัง	 กรุงเทพฯ	 ขอต่ออายุการ
รับรอง	1	รายการ
	 (17)	บรษัิท	เบทเตอร์เวย์	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	 ที่อยู่	 210	 ถนนรามค�าแหง	 แขวง
ราษฎร์พัฒนา	เขตสะพานสูง	กรุงเทพฯ	
ขอต่ออายุการรับรอง	7	รายการ	และขอเพิ่ม
การรับรอง	2	รายการ
	 (18)	 บริษัท	 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สขุภาพ	จ�ากัด	ทีอ่ยู่	55/5	หมูท่ี่	4	ต�าบลเขาแหลม	
อ�าเภอชัยบาดาล	 จังหวัดลพบุรี	 ขอต่ออายุ
การรับรอง	4	รายการ
	 (19)	บริษัท	พี.โอ.	กลอเรียส	จ�ากัด	
ที่อยู่	 55/70	 หมู่บ้าน	 คาซ่า	 ซิตี้	 วงแหวน-
ล�าลูกกา	หมู่ที่	11	ต�าบลบึงค�าพร้อย	อ�าเภอ
ล�าลูกกา	 จังหวัดปทุมธานี	 ขอต่ออายุการ
รับรอง	5	รายการ
	 (20)	บรษัิท	พอีาร์ไนน์	คอร์ปอเรชัน่	
จ�ากัด	ทีอ่ยู	่ 202	อาคารเลอคองคอร์ด	ชัน้	11	
ห้อง	1105	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงห้วยขวาง	
เขตห้วยขวาง	 กรุงเทพฯ	 ขอต่ออายุการ
รับรอง	1	รายการ
	 (21)	บรษิทั	เพอร์เฟค	ไลฟ์	เนท็เวร์ิค	
จ�ากัด	 ที่อยู่	 2991/13	 โครงการวิสุทธานี	
ซอยลาดพร้าว	 101/3	 แขวงคลองจั่น	 เขต
บางกะปิ	 กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	 3	
รายการ
	 (22)	มณนีพเก้ากรุป๊	ทีอ่ยู	่359	หมู	่9	
ต�าบลสันทราย	อ�าเภอเมืองเชียงราย	จังหวัด
เชียงราย	ขอการรับรองใหม่	2	รายการ
	 (23)	บริษัท	มาย	อี	บิส	จ�ากัด	ที่อยู่	
83/165	 ซอยชินเขต	 2	 ถนนงามวงศ์วาน	
แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	ขอต่อ
อายุการรับรอง	1	รายการ
	 (24)	บรษิทั	เลกาซ่ี	คอร์ป	จ�ากดั	ทีอ่ยู่	
90/14-17	 อาคารชุดสาธรธานี	 ชั้น	 8	 ถนน
สาทรเหนือ	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	
ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 (25)	บรษิทั	ว	ีซคัเซส	จ�ากดั	ทีอ่ยู	่181	
ต�าบลดู ่ใต้	อ�าเภอเมืองน่าน	จังหวัดน่าน	
ขอต่ออายุการรับรอง	2	รายการ
	 (26)	 บริษัท	 วี	 วิสดอม	 วินเนอร์	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ทีอ่ยู	่2/13	ถนนอไุรรตัน์	

ต�าบลแก่งคอย	 อ�าเภอแก่งคอย	 จังหวัด
สระบุรี	ขอการรับรองใหม่	1	รายการ
	 (27)	บรษัิท	เวอรีน่า	อนิเตอร์เนชัน่แนล	
จ�ากัด	 ที่อยู่	 40	 ถนนค้อใหญ่	 ต�าบลตลาด	
อ�าเภอเมอืงมหาสารคาม	 จงัหวดัมหาสารคาม	
ขอต่ออายุการรับรอง	3	รายการ
	 (28)	บรษัิท	เวลิด์	คลาส	อนิโนเวชัน่	
จ�ากัด	ที่อยู่	277,	277/1	และ	277/2	ถนน
รัชดาภิเษก	แขวงรัชดาภิเษก	 เขตดินแดง	
กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 (29)	 เวิลร์ด	 คอนเนค	 พลัส	 ที่อยู่	
75/682	 หมู ่ที่	 9	 ต�าบลละหาร	 อ�าเภอ
บางบัวทอง	 จังหวัดนนทบุรี	 ขอต่ออายุการ
รับรอง	1	รายการ		
	 (30)	 บริษัท	 สตาร ์เวลล์ซัมมิท	
(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ทีอ่ยู	่75/82	ซอยร่มเกล้า	1	
แขวงแสนแสบ	 เขตมีนบุรี	 กรุงเทพฯ	 ขอต่อ
อายุการรับรอง	6	รายการ
	 (31)	บรษิทั	สบาย	ซเีครท	จ�ากดั	ท่ีอยู่	
250	ถนนพระราม	2	ซอย	60	แขวงแสมด�า	
เขตบางขุนเทียน	 กรุงเทพฯ	 ขอต่ออายุการ
รับรอง	1	รายการ
	 (32)	บริษัท	ส�าเภาทอง	889	จ�ากัด	
ที่อยู่	 280	 หมู่ที่	 3	 ถนนสกล-นาแก	 ต�าบล
โนนหอม	 อ�าเภอเมืองสกลนคร	 จังหวัด
สกลนคร	ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 (33)	บรษิทั	ห้างขายยาเทพประทานพร	
จ�ากัด	ที่อยู่	42	หมู่ที่	8	ต�าบลนาอาน	อ�าเภอ
เมืองเลย	จังหวัดเลย	ขอต่ออายุการรับรอง	1	
รายการ
	 (34)	 บริษัท	 อิลวา	 (ประเทศไทย)	
จ�ากัด	ที่อยู่	381/11-12	ซอยพระรามเก้า	58	
ถนนพระรามเก้า	 แขวงสวนหลวง	 เขต
สวนหลวง	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	3	
รายการ
	 (35)	บรษิทั	เอ	ไดมอนด์	คอร์ปอเรชัน่	
จ�ากดั	 ที่อยู่	 888	 แขวงคลองกุ่ม	 เขตบึงกุ่ม	
กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	5	รายการ
	 (36)	บรษิทั	เอน็	เอเชยี	จ�ากดั	ทีอ่ยู	่9	
ซอยงามวงศ์วาน	 18	 แยก	 2	 ต�าบลบางเขน	
อ�าเภอเมืองนนทบุรี	จังหวัดนนทบุรี	ขอต่อ
อายุการรับรอง	1	รายการ	
	 (37)	บริษัท	เอวานา	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	ที่อยู่	2553	ถนนลาดพร้าว	แขวงคลอง



เจ้าคุณสิงห์	เขตวังทองหลาง	กรุงเทพฯ	
ขอต่ออายุการรับรอง	3	รายการ	
	 (38)	 บริษัท	 ไอ.ซี.ซี.	 อินเตอร์
เนชั่นแนล	จ�ากัด	 (มหาชน)	ที่อยู่	 530	 ซอย
สาธุประดิษฐ์	 58	 แขวงบางโพงพาง	 เขต
ยานนาวา	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	
4	รายการ
	 (39)	 บริษัท	 ฮาดี	 เอ็นเตอร์ไพรส์	
จ�ากัด	ที่อยู่	 52/124	ซอยกรุงเทพกรีฑา	15	
แขวงสะพานสูง	เขตสะพานสูง	กรุงเทพฯ	
ขอต่ออายุการรับรอง	2	รายการ
	 (40)	 บริษัท	 ไฮไลฟ์	 เน็ทเวิร์ค	
จ�ากัด	 ที่อยู่	 423-425	 ถนนสี่พระยา	 แขวง
สี่พระยา	 เขตบางรัก	 กรุงเทพฯ	 ขอต่ออายุ
การรับรอง	1	รายการ
	 13.	บริษทั	คงิฟาร์มาแอนด์นวิเทรยีน	
จ�ากัด	 สถานที่ผลิตเลขที่	 4/47	 หมู่	 9	 ถนน
พระราม	 2	 แขวงจอมทอง	 เขตจอมทอง	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 ขอ
ต่ออายุการรับรอง	1	รายการ	และผลิตให้กับ
ผู้ว่าจ้างผลิต	 (OEM)	 3	 สถานประกอบการ	
ได้แก่
	 (1)	 บริษัท	 เจอเนสส์	 โกลบอล	
(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ทีอ่ยู่	33/4	อาคารเดอะไนน์	
ทาวเวอร์	 ชั้น	 17	 อาคาร	 เอ	 ห้อง	 ทีเอ็นเอ	
04-07	ถนนพระราม	9	แขวงห้วยขวาง	 เขต
ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	2	
รายการ
	 (2)	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ทีพีวาย	ฟู้ด	
แอนด์	 เบเวอร์เรจ	ที่อยู่	 380/81	หมู่บ้าน
ศุภาลัยวิลล์	 ซอยสันนิบาตเทศบาล	 แขวง
ลาดยาว	 เขตจตุจักร	 กรุงเทพฯ	 ขอต่ออายุ
การรับรอง	5	รายการ
	 (3)	บริษทั	เฮร์ิบ	พลสั	จ�ากัด	ทีอ่ยู	่71	
ชั้น	2	ห้อง	2	ดี	ราชครู	เมดิคัล	เซนเตอร์	ซอย
พหลโยธนิ	5	ถนนพหลโยธนิ	แขวงสามเสนใน	
เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	
5	รายการ
	 14.	 บริษัท	 พาวเวอร์	 พี	 อินดัสที	
จ�ากัด	สถานท่ีผลติเลขที	่156	ถนนพัฒนาชนบท	3	
แขวงคลองสองต ้นนุ ่น	 เขตลาดกระบัง	
กรุงเทพฯ	 ผู้แบ่งบรรจุ	 น�้ามันพืช	 ขอการ
รับรองใหม่	2	รายการ

	 15.	 บริษัท	 สินธร	 มีท	 ซัพพลาย	
จ�ากัด	 สถานที่ผลิตเลขที่	 21	 ซอยโสอุดร		
ถนนศรนีครนิทร์	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	
กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์	ขอ
เพิ่มเติมการรับรอง	 1	 รายการ	 และผลิตให้
กับผูว่้าจ้างผลิต	(OEM)	1	สถานประกอบการ	
ได้แก่	
	 (1)	 บริษัท	 สยามแม็คโคร	 จ�ากัด	
(มหาชน)	ที่อยู่	1468	ถนนพัฒนาการ	แขวง
พัฒนาการ	เขตสวนหลวง	กรุงเทพฯ	ขอการ
รับรองใหม่	6	รายการ
	 16.	บริษัท	สวนไทย	จ�ากัด	สถานที่
ผลิตเลขที่	 47/418-420	 ซอยนิมิตใหม่	 3/1	
ถนนนิมิต ใหม ่ 	 แขวงมีนบุ รี 	 เขตมีนบุ รี	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 เครื่องเทศ	 ขอต่ออายุการ
รับรอง	 38	 รายการ	 และผลิตให้กับผู้ว่าจ้าง
ผลิต	(OEM)	1	สถานประกอบการ	ได้แก่
	 (1)	 บริษัท	 สยามแม็คโคร	 จ�ากัด	
(มหาชน)	ที่อยู่	1468	ถนนพัฒนาการ	แขวง
พัฒนาการ	 เขตสวนหลวง	 กรุงเทพฯ	 ขอต่อ
อายุการรับรอง	5	รายการ
	 17.	บรษิทั	เดอะวัน	แลบ็บอราเทอรส์ี	
จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	311,	315	ซอย
นวมินทร์	 111	 แขวงนวมินทร์	 เขตบึงกุ่ม	
กรุงเทพฯ	ผู ้ผลิต	ยาสีฟันสมุนไพร	และ
เครือ่งส�าอาง	ขอเพ่ิมเตมิการรบัรอง	4	รายการ	
และผลิตให้กับผู ้ว ่าจ ้างผลิต	(OEM)	2	
สถานประกอบการ	ได้แก่
	 (1)	 บริษัท	 บายโภคา	 จ�ากัด	 ที่อยู่	
196	 หมู่ที่	 3	 ต�าบลจระเข้หิน	 อ�าเภอครบุรี	
จังหวัดนครราชสีมา	ขอต่ออายุการรับรอง	1	
รายการ
	 (2)	บริษัท	 เพียว	ชาร์ม	สปา	และ	
บิวตี้	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	ที่อยู่	 6/34	ซอย
สุขุมวิท	3	ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองเตยเหนือ	
เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	1	
รายการ
	 18.	บริษัท	คันนา	โกรเซอรีส์	จ�ากัด	
สถานทีผ่ลติเลขที	่1,	3,	5,	7,	9		อาคารจงึกานต์กุล	2	
ซอยเจริญราษฎร์	7	แยก	7-3	แขวงบางโคล่	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ขนมแปรรูป	 และผลไม้อบ
แห้งอบกรอบ	ขอต่ออายกุารรบัรอง	10	รายการ	
และขอเพิ่มเติมการรับรอง	4	รายการ

	 19.	บริษัท	ควอลิตี้	พลัส	เอสเทติค	
อินเตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 สถานที่ผลิตเลขที่	
179/18-20	 ซอยนาวงประชาพัฒนา	 15	
ถนนนาวงประชาพัฒนา	แขวงสีกนั	เขตดอนเมอืง	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 เครื่องส�าอาง	 ขอต่ออายุ
การรับรอง	4	รายการ	และผลิตให ้กับ
ผู้ว่าจ้างผลิต	 (OEM)	 3	 สถานประกอบการ	
ได้แก่
	 (1)	บริษัท	คริสตัล	บริดจ์	จ�ากัด	ที่
อยู่	354	ซอยสุขสวัสดิ์	26	แขวงบางปะกอก	
เขตราษฎร์บูรณะ	 กรุงเทพฯ	 ขอการรับรอง
ใหม่	3	รายการ
	 (2)	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	จีโบ	คอสเม่	
ที่อยู่	 132	ถนนฤาดี	 ต�าบลอาเนาะรู	 อ�าเภอ
เมืองปัตตานี	 จังหวัดปัตตานี	 ขอต่ออายุการ
รับรอง	1	รายการ
	 (3)	บริษัท	นัมเบอร์วัน	888	จ�ากัด	
ที่อยู่	 98/4	 หมู่บ้าน	 พรีเมี่ยม	 เพลส	 ถนน
โพธิ์แก้ว	แขวงนวมินทร์	เขตบึงกุ่ม	กรุงเทพฯ	
ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 20.	บรษิทั	สกนิเทค	อินเตอร์โปรดกัส	์
จ�ากดั	สถานทีผ่ลติเลขที	่603/24	ซอยลาดพร้าว	87	
ถนนลาดพร้าว	 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์	 เขต
วังทองหลาง	กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	 เครื่องส�าอาง	
ขอต่ออายุการรับรอง	10	รายการ	และ
ขอเพ่ิมการรับรอง	 3	 รายการ	และผลิตให้
กับผู้ว่าจ้างผลิต	 (OEM)	 1	 สถานประกอบ
การ	ได้แก่
		 (1)	 บริษัท	 ดอกเตอร์แคร์ที	 จ�ากัด	
ที่อยู่	 83/715	 อาคารวิลล่าราชเทวี	 ชั้น	 42	
ถนนพญาไท	 แขวงถนนพญาไท	 เขตราชเทวี	
กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 21.	ห้างหุน้ส่วนสามัญ	สามารถเทรดดิง้	
สถานทีผ่ลติเลขที	่1455/1	ซอยกาญจนาภเิษก	008	
แขวงบางแค	 เขตบางแค	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	
เกลด็ขนมปัง	ขอต่ออายกุารรบัรอง	4	รายการ
	 22.	บริษัท	ทิพย์สมัย	จ�ากัด	(ศูนย์
อาหารไอคอนสยาม)	สถานที่ผลิตเลขที่	299	
ศูนย์อาหารไอคอนสยาม	ชั้น	6	ห้องเลขที	่
อาร์	 602,	 อาร์	 603	 ถนนเจริญนคร	 แขวง
คลองต้นไทร	เขตคลองสาน	กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	
อาหารปรุงส�าเร็จพร้อมบริโภค“ครัวฮาลาล”	
ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
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	 23.	บริษัท	เอส	แอนด์	พี	ซินดิเคท	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 สถานที่ผลิตเลขที่	 65/4-5	
หมู	่4	นคิมอตุสาหกรรมลาดกระบงั	ซอยจ	ี1/13	
ถนนฉลองกรุง	 แขวงล�าปลาทวิ	 เขตลาดกระบงั	
กรงุเทพฯ	ผูผ้ลติ	ผลติภัณฑ์น�า้สลดั,	ผลติภัณฑ์
ขนมเยลลี่คาราจีแนน	 และน�้าผลไม้รวม	 ขอ
ต่ออายุการรับรอง	21	รายการ
	 24.	บริษัท	โตโยอิ๊งค์	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	 สถานที่ผลิตเลขที่	 34,	 34/1	 หมู่	 14	
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน	 ซอยเสรีไทย	 58	
ถนนเสรีไทย	แขวงมีนบรุ	ีเขตมนีบรุ	ีกรงุเทพฯ	
ผู้ผลิต	หมึกพิมพ์	กาว	และตัวท�าละลาย	ขอ
เพิ่มการรับรอง	2	รายการ
	 25.	บริษัท	เอสพีอาร์	ฟู๊ด	อินดัสทรี	
จ�ากัด	สถานท่ีผลติเลขท่ี	17	ซอยพระรามที	่2	
ซอย	51	แยก	1	แขวงท่าข้าม	เขตบางขนุเทยีน	
กรุงเทพฯ	 ผู้รับจ้างผลิต	 ผลิตภัณฑ์ขนมอบ
กรอบ,	 อาหารส�าเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที	
ผลิตให้กับผู้ว่าจ้างผลิต	 (OEM)	 3	 สถาน
ประกอบการ	ได้แก่
	 (1)	 บริษัท	 สยามแม็คโคร	 จ�ากัด	
(มหาชน)	ที่อยู่	1468	ถนนพัฒนาการ	แขวง
สวนหลวง	 เขตสวนหลวง	 กรุงเทพฯ	 ขอต่อ
อายุการรับรอง	3	รายการ
	 (2)	บริษัท	ซ.ีพี.	ฟูด้สโตร์	จ�ากัด	ทีอ่ยู	่89	
อาคารเอไอเอ	 แคปปิตอล	 เซ็นเตอร์	 ถนน
รัชดาภเิษก	แขวงดนิแดง	เขตดนิแดง	กรงุเทพฯ	
ขอต่ออายุการรับรอง	3	รายการ	และขอเพิ่ม
เติมการรับรอง	1	รายการ
	 (3)	บรษัิท	ฟู้ดสตาร์	จ�ากัด	ทีอ่ยู	่58	
หมู่ที่	 6	 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว	 ต�าบล
ตลาดจนิดา	อ�าเภอสามพราน	จงัหวดันครปฐม	
ขอต่ออายุการรับรอง	3	รายการ	และขอเพิ่ม
เติมการรับรอง	3	รายการ
	 26.	บริษัท	บีเอสซีเอ็ม	ฟูดส์	จ�ากัด	
สถานที่ผลิตเลขที่	 102	 ซอยริมทางรถไฟ
บางซือ่	แขวงบางซือ่	เขตบางซ่ือ	กรงุเทพฯ	ผูผ้ลติ	
ข้าว	 และเครื่องดื่มพร้อมรับประทาน	 ขอต่อ
อายุการรับรอง	14	รายการ
	 27.	 บริษัท	 ซีพี	 รีเทลลิงค์	 จ�ากัด	
สถานทีผ่ลติเลขที	่159/30	หมู่	3	ซอยวภิาวด	ี62	
ถนนวิภาวดีรังสิต	 แขวงตลาดบางเขน	 เขต
หลักสี่	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 เมล็ดกาแฟคั่ว	 ขอ

ต่ออายุการรับรอง	6	รายการ
	 28.	 บริษัท	 อินดัสเทรียล	 ฟู้ด	
ซัพพลาย	 จ�ากัด	 สถานที่ผลิตเลขที่	 29/35	
ซอยสายไหม	58	ถนนสายไหม	แขวงออเงิน	
เขตสายไหม	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ซอส	 (ไซรัป,	
เพียวเร่),	 ฟรุ้ตท็อปปิ้ง,	 และโค้ตติ้ง,	 ซอส	
(เพส	 คัสตาร์ดริพเพิล	 เพียวเร	 แยม	 วุ้น
ส�าเร็จรูปคาราจีแนน)	 ท็อปปิ้ง,	 ฟรุ้ตเพรบ
พาเรชั่น,	 ฟรุ้ตเบสเพรบพาเรชั่น,	 ท็อปปิ้ง,	
ผลิตภัณฑ์ส�าหรับแต่งหน้าและท�าไส้ขนม,	
น�้าเชื่อม,	 ผลิตภัณฑ์ส�าหรับแต่งหน้าหรือ
เคลือบไอศกรีม	 ผลิตภัณฑ์ส�าหรับแต่งหน้า
หรอืสอดไส้	และผลติภณัฑ์ส�าหรับเคลอืบขนม	
ขอต่ออายุการรับรอง	 55	 รายการ	 และผลิต
ให้กับผู้ว่าจ้างผลิต	(OEM)	3	สถานประกอบ
การ	ได้แก่
	 (1)	MONIN	ASIA	KL	SDN	BHD	ที่
อยู่	LOT	911A,	JALAN	INDUSTRI	3/4	TA-
MAN	RAWANG	INTERGRATED	INDUSTRI	
48000	RAWANG,	SELANGOR,	MALAYSIA	
ขอต่ออายุการรับรอง	3	รายการ
	 (2)	 MONIN	 GOURMET	 FLA-
VORING	 FOOD	&	 BEVERAGE	 (JIAXING)	
CO.,LTD.	 ที่อยู่	 NO.252	 BAI	 YUN	 QIAO	
ROAD	 J IAX ING	ECONOMIC 	AND	
TECHNOLOGICAL	DEVELOPMENT	ZONE	
JIAXING	ZHEJIANG	CHINA	314001	ขอต่อ
อายุการรับรอง	3	รายการ
	 (3)	บริษัท	ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม	
จ�ากัด	ทีอ่ยู	่794	อาคารไทยรวมทุน	ถนนกรงุเกษม	
แขวงวัดโสมนัส	เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	
กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	3	รายการ
	 29.	 บริษัท	 โกลบ	 แพล	 จ�ากัด	
สถานที่ผลิตเลขที่	 105	ถนนพุทธบูชา	แขวง
บางมด	เขตจอมทอง	กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	เกล็ด
ขนมปัง	ขอต่ออายุการรับรอง	17	รายการ
	 30.	ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั		ฟลาวเวอร์ฟดู	
สถานที่ผลิตเลขที่	 	 523	 ซอยรามอินทรา	 5	
ถนนรามอินทรา	 แขวงท่าแร้ง	 เขตบางเขน	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
ธัญพืช,	 ธัญพืชปรุงรส	 ขอต่ออายุการรับรอง	
7	รายการ

	 31.	บริษัท	กรผกา	เทรดดิ้ง	จ�ากัด	
สถานที่ผลิตเลขที่	 77/42	 หมู่	 5	 ซอย
พระยาสุเรนทร์	30	แยก	5	แขวงบางชัน	
เขตคลองสามวา	กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	ผลิตภัณฑ์
เสรมิอาหาร	ขอต่ออายกุารรบัรอง	15	รายการ	
และขอเพิ่มเติมการรับรอง	 7	 รายการ	 และ
ผลิตให้กับผู้ว่าจ้างผลิต	 (OEM)	 6	 สถาน
ประกอบการ	ได้แก่
	 (1)	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 ฟินเดลเลส	
วินเทจ	 ที่อยู่	 132/12	 ซอย	 3	 ถนนเลี่ยง
เมืองนนทบุรี	 ต�าบลบางกร่าง	 อ�าเภอเมือง	
จงัหวัดนนทบรุ	ีขอต่ออายกุารรบัรอง	1	รายการ
	 (2)	 บริษัท	 กลอรี่	 ออฟฟิเชียล	
จ�ากัด	 ที่อยู่	 386/101	 หมู่บ้านนาราทาวน์	
ถนนกาญจนาภเิษก	แขวงดอกไม้	เขตประเวศ	
กรุงเทพฯ	ขอการรับรองใหม่	2	รายการ
	 (3)	ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั	เดอะ	มนันี	่รชิ	
ที่อยู ่	 1214/180	 ถนนเลียบคลองรังสิต	
ต�าบลประชาธิปัตย์	 อ�าเภอธัญบุรี	 จังหวัด
ปทุมธานี	ขอการรับรองใหม่	2	รายการ
	 (4)	บรษัิท	แอลพพีแีอล	จ�ากัด	ทีอ่ยู่	
172/56	ซอยพานิชกุล	แขวงพระโขนงเหนือ	
เขตวัฒนา	 กรุงเทพฯ	 ขอการรับรองใหม่	 2	
รายการ
	 (5)	 บริษัท	 อีวีไนน์	 (ประเทศไทย)	
จ�ากัด	ที่อยู่	46/265	ซอยนวมินทร์	74	แขวง
คลองกุ่ม	เขตบึงกุ่ม	กรุงเทพฯ	ขอการรับรอง
ใหม่	4	รายการ
	 (6)	นายอะห์นัฟ	สะแม	ที่อยู่	 7/7	
ถนนบวรวิถี	 ต�าบลตะลุบัน	 อ�าเภอสายบุรี	
จังหวัดปัตตานี	ขอการรับรองใหม่	2	รายการ
	 32.	 บริษัท	 เอ็นฟู้ด	 ซัพพลายส์	
จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	 148/11	ห้อง	S12	
ถนนพัฒนาชนบท	 3	 แขวงคลองสองต้นนุ่น	
เขตลาดกระบัง	กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	วัตถุเจือปน
อาหารแบบผสม	 ขอต่ออายุการรับรอง	 14	
รายการ
	 33.	 บริษัท	 เป็ดคู่	 (2002)	 จ�ากัด	
สถานที่ผลิตเลขที่	 1320,	 1322	 ซอยเทียน-
ทะเล	26	แยก	6-1	ถนนบางขนุเทยีนชายทะเล	
แขวงท่าข้าม	เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพฯ	
ผู้ผลิต	 ผลิตภัณฑ์เครื่องเทศ	 ขอการรับรอง
ใหม่	7	รายการ
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ขับเคลื่อน กอ.กทม.
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

กอ.	กทม.	ให้บริการวิชาการแก่มัสยิดในกรุงเทพมหานคร
	 ด้วยคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	(กอ.กทม.)	
ได้จัดการเรียนการสอนศาสนาอิสลามส�าหรับผู้สนใจทั่วไป	ในโครงการ
ศนูย์การเรยีนรูอ้สิลามศึกษาประจ�าวนัเสาร์ที	่2	และ	4	ของทกุเดอืน	ประกอบด้วย
วิชาการอ่านอัลกุรอานตามหลักตัจญวีด	วิชาฟิกฮ์	วิชาอุซูลุดดีน	และวิชา
อัคลาก	โดยวิทยากรของคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	ตั้งแต่
เวลา	08.30-12.00	น.	ณ	ห้องประชุมเล็ก	ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ	 เขตหนองจอก	 กรุงเทพมหานคร	 มีเอกสาร
ประกอบการเรียนแบบให้เปล่า	และจัดเลี้ยงอาหารหลังการเรียนในแต่ละครั้ง
อีกด้วย
	 นอกจากนี	้ หากมสัยดิใด	ประสงค์จะเชญิวิทยากรของคณะกรรมการ
อิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการในงานหรอืกจิกรรม
ของมสัยดิในโอกาสต่าง	ๆ	โปรดตดิต่อทีส่�านกังาน	ฯ	ท้ังนี	้อาจจะระบช่ืุอบคุคล
ทีจ่ะเชญิเป็นวทิยากรในกจิกรรมดงักล่าว	กจ็ะเป็นการดยีิง่	โดยมัสยิดไม่ต้องจ่าย
ค่าตอบแทนวทิยากรแต่อย่างใด	

เยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมจังหวัดกระบี่
	 เมื่อวันที่	 17-19	 พฤศจิกายน	 2563	 กอ.กทม.	 ได้จดัโครงการเยีย่มเยยีนพี่น้องมุสลิมจังหวัดกระบี่	 โดยได้รับการ
ต้อนรบัอย่างอบอุน่จาก	 นายอสันาว	ี 	 มุคุระ	 ประธานกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดกระบี่	 ผู้น�าศาสนาและพี่น้องมุสลิมใน
ต�าบลร่าหมาด	และนายสมเดช	ขยันการ	อิหม่ามมัสยิดอ่าวนางอัลมุเนาวเราะห์และกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย	
พร้อมด้วยพี่น้องชาวต�าบลอ่าวนาง	ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมจังหวัดกระบี่กับ	กอ.กทม.	อีกมิติหนึ่ง

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@hotmail.com
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