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	 “วารสารมุสลิม	 กทม.	 นิวส์”	
ของส�านักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�ากรงุเทพมหานคร	 ได้ผ่านบรรณภพ
แห่งสายตาของท่านมาเป็นเวลาเกือบ
ครบ	 3	 ปีแล้ว	 	 โดยได้ปรับรูปโฉมจาก	
“ข่าวสาร”	 มาเป็น	 “วารสาร”	 ผ่านมา
ประมาณ	 10	 เล่ม	 และก�าหนดออกสู่
สายตาผู ้ รักการอ่านและผู ้แสวงหา
สรรพความรู้ทุก	 2	 เดือน	 โดยก�าหนด
เป้าหมายส�าคัญของการจัดท�า	“วารสาร
มสุลมิ	กทม.นวิส์”	เพือ่เผยแผ่องค์ความรู้
เกี่ ยวกับอิสลามและวิ ถีชีวิต มุสลิม
สู่สาธารณชน	 ในฐานะที่สังคมไทยแห่ง
เราเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม	ย่อมถือเป็น
ความจ�าเป็นท่ีจะต้องสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างกันอยู ่เสมอ	 	 ถึงแม้จะมี
เนื้อหาสาระเหล่านั้นไม่มากนัก	รวมทั้ง
การเผยแพร ่กิจกรรม/กิจการของ
ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�า
กรุงเทพมหานครในรอบ	2	เดือน	เพื่อให้
สังคมได ้ รับทราบและเกาะติดการ
ท�างานของ	กอ.กทม.	อย่างต่อเนื่อง	
เป็นส�าคัญ
	 ในช่วงต้นปีพุทธศักราช	 2563	
เป็นต้นมา	จนถงึเดอืนกนัยายน	ประเทศไทย
แห่งเราประสบภาวะการแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	สายพนัธ์ใหม่	
หรือ	 COVID-19	 ค่อนข้างรุนแรงมาก		
และพ่ีน้องประชาชนชาวไทยได้ให้ความ
ร่วมมือกับศูนย์บริหารสถานการณ์
แพร ่ระบาดของโรคติดต ่อเช้ือไวรัส															
โคโรนา	2019	หรือ	ศบค.	อย่างดียิ่ง	
จนท�าให้จ�านวนผู้ได้รับเช้ือจากภายใน
ประเทศไม ่ เกิดขึ้นมานับเป ็นเวลา
มากกว่า	100	วัน	จนได้รับค�าชื่นชมยินดี
จากผู้น�าหลายประเทศ	 ตลอดจนชาว
ต่างชาติอย่างมากมาย	 ซึ่งส่งผลดีต่อ
ภาพลักษณ ์ของประ เทศไทยและ

ผศ.ดร.วิศรุต  เลาะวิถี
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ประชาชนชาวไทยเป็นที่สุด	และอาจ
เป็นแรงบันดาลใจส่วนหน่ึง	 ท�าให้นัก
ท่องเที่ยวบางประเทศมีความม่ันใจใน
ศักยภาพของระบบการป้องกันเช้ือไวรัส
โควิด-19	ของประเทศไทย	และประสงค์
จะมาพักผ่อน	 พักรักษาตัว	 หรือมา
ติดต่อธุรกิจการค้าและการลงทุนกับ
ประเทศไทยอย่างมากมาย	
	 ขณะนี้	 จากสาเหตุของการเกิด
แพร่ระบาดของเชือ้โควดิ-19	จากประเทศ
เพื่อนบ้าน	 และการพบผู้ติดเชื้อบางคน
ภายในประเทศ	 จึงเป็นเหตุให้เกิดความ
ปรวิติกว่าเชือ้ไวรสัโควิด-19	ก�าลงัจะมาสู่
ประเทศไทยเป็นรอบที่ 	 2	 หรือไม ่	
แน่นอน	 ย่อมขึ้นอยู่กับนโยบายที่รัดกุม
ของรัฐบาลกับความร่วมมือ	 ร่วมใจของ
พี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างปฏิเสธ
มิได้	
	 ขณะเดียวกัน	 ผู้บริหารมัสยิด
ต้องปรบัการบริหารจัดการมสัยดิในช่วงนี้	
ให้สอดคล้องกับระบบวิถีใหม่	 (New	
Normal)	โดยไม่ทิ้งระยะเวลาให้สมาชิก
ของมัสยิดห่างเหินจากความผูกพันกับ
มัสยิดอย่างไร้เป้าหมาย	 	 ถึงแม้จะมีบท
ทดสอบจากพระผู้เป็นเจ้าท่ีเกิดการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19	 ก็ตาม		
กล่าวคือ	 การบันทึกข้อมูลผู้มาปฏิบัติ
ศาสนกิจละหมาด	ไม่ว่าจะเป็นช่วงวัน	
เวลาใดก็ตาม	 การวัดอุณหภูมิของ
ร่างกาย	 การสวมหน้ากากอนามัยอยู่
เสมอ	 การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์	
การก�าหนดระยะห่างระหว่างบุคคล
ตามความเหมาะสม	พึงหลีกเลี่ยงการใช้
ผ้าปูละหมาดซ�้า	ๆ	กันภายในมัสยิด	
ตลอดจนการเพิ่มความระมัดระวัง		
ขณะที่อยู่ร่วมกันในหมู่คนมาก	 ๆ	 เช่น	
ในงานวะลีมะฮ์หรือฉลองการแต่งงาน	
งานมัสยิด/โรงเรียน	 หรือการประชุม	
ฯลฯ

	 เมื่อวันที่	 18	 กันยายน	 2563	
ได ้ทราบข ่ าวอย ่ างกะทันหันว ่ า	
นายอะหมดั	มะมนิ	ล่ามประจ�าส�านกังาน
แรงงานซาอุดีอาระเบีย	ได้เสียชีวิตแล้ว	
เนื่องจากติดเชื้อโควิด-19	เพราะปฏิบัติ
หน้าที่ช่วยคนงานกลับประเทศ	 โดยได้
กลับมารักษาตัวท่ีโรงพยาบาลราชวิถี	
เมื่อวันที่	 2	 กันยายน	 2563	 	 และเสีย
ชีวิตลง	เวลา	12.00	น.		ที่โรงพยาบาล
ราชวิถี	 	โดยญาติได้น�าศพไปฝังตามพิธี
ศาสนาอิสลาม	 ในวันที่	 19	 กันยายน	
2563	 ณ	 มัสยิดบุสตานุ ้ลอาริฟ ีน	
อ.บางน�้าเปร้ียว	 จ.ฉะเชิงเทรา	 โดย
กระทรวงแรงงานได้ด�าเนินการขอดิน
พระราชทาน				จากส�านักพระราชวัง	
เพื่อน�าไปให้ญาติประกอบพิธีฝ ังศพ
ตามพิธีศาสนาอิสลามด้วย

10	ปีเศษ		ต่อมาในปี	พ.ศ.	2540	ได้รับ
การบรรจุ ในต� าแหน ่ งล ่ ามประจ� า
ส�านักงานที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ	์
ณ	กรุงริยาด	ประเทศซาอุดีอาระเบีย	
ได้เข้าท�างานในต�าแหน่งล่ามประจ�า
ส� า นั ก ง า น แ ร ง ง า น ใ น ป ร ะ เ ท ศ
ซาอุดีอาระเบีย	(กรุงริยาด)	ตั้งแต่ปี
2541	 สามารถสื่อสารภาษาอาหรับและ
ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี	 มีหน้าที่หลัก
ในการประสานงานกับหน ่วยงาน
ราชการของซาอุดีอาระเบีย	 บาห์เรน	
เลบานอน	 คูเวต	 และลิเบีย	 เพื่อการ
ติดตามสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยท่ี
เ ดินทาง เข ้ า ไปท� างานในประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย	 เช่น	 การติดตามค่าจ้าง
ค้างจ่าย	 การติดตามเงินประกันสังคม
ซาอุดี อาระเบีย 	 (GOS I ) 	 และการ
ประสานงานให ้กับแรงงานไทยที่
ประสงค ์ เดินทางกลับประเทศไทย	
นายอะหมัด	 มะมิน	 ได้ปฏิบัติงานอยู่ใน
ส�านักงานแรงงานฯ	มากว ่า	22	ป ี	
มผีลงานดีเด่นในการช่วยเหลอืแรงงานไทย	
ทั้งในซาอุดีอาระเบีย	 คูเวต	 บาห์เรน	
เลบานอน	 มากมาย	 รวมทั้งได้ออกไป
ท�างานเพื่อช่วยให้คนไทยที่เจ็บป่วยได้
เดนิทางกลบัประเทศไทย	 และด�าเนนิการ
จนส�าเร็จลุล่วง	 จนท�าให้ตัวเองต้องล้ม
ป่วยจากโควดิ-19	 และเสยีชวีติในเวลาต่อมา
ขณะกลับมารักษาตัวที่ประเทศไทย
	 คณะผู้จัดท�า	 “วารสารมุสลิม	
กทม.	นวิส์”	ของส�านกังานคณะกรรมการ
อิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	 จึงขอ
แสดงความอา ลัยอย ่ า งสุ ดซึ้ ง ต ่ อ
ครอบครัวของผู้ล่วงลับมา	 ณ	 โอกาสนี้												
(ขออัลลอฮ์-องค์พระผู้เป็นเจ้า	 ได้โปรด
ประทานความเมตตาและทรงอภัยโทษ
แก่นายอะหมัด	มะมิน	ด้วยเถิด-อามีน)

	 ส�าหรับนายอะหมัด	 มะมิน	
อายุ	54	ปี	อยู่บ้านเลขที่	17/1	หมู่ที่	13	
ต�าบลดอนเกาะกา	อ�าเภอบางน�้าเปรี้ยว	
จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ส�าเร็จการศึกษา
สาขาศาสนศาสตร์	 จากมหาวิทยาลัย
อัล-อัชฮัร	 กรุงไคโร	 ประเทศอียิปต์	
สมรสกับนางอนุรักษ์	มะมิน	มีบุตรด้วย
กัน	 2	 คน	 ได้แก่	 นายไรย์ฮาน	 มะมิน	
อาย	ุ17	ปี	และ	นายไซย์ฟาน	มะมนิ	อาย	ุ
14	ปี	
	 นายอะหมดั	มะมนิ	มปีระสบการณ์
การท�างานค่อนข้างสูง	 กล่าวคือ	 เป็น
อาจารย ์สอนวิชาภาษาอาหรับใน
โรงเรียนอสิลามบรูณศาสน์	 เขตหนองจอก	
กรุงเทพมหานคร	 เป็นระยะเวลากว่า	
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ค�ำสั่งไม่ฟ้องของพนักงำนอัยกำร
    คด	ี	นายอรุณ		บุญชม	ที่	1	กับพวกรวม	33	คน	(ตามบัญชีรายชื่อผู้ต้องหาแนบท้าย)																			 														 ผู้ต้องหำ
  ข้อหำ	 หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา	 และน�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์	 ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน	
หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
    ข้อเท็จจริงได้ควำมว่ำ		เมื่อวันที่	15	พฤศจิกายน	2558	เวลากลางวันขณะที่	นายสมชาย		อับดุลเลาะห์	ผู้เสียหาย	อยู่ที่มัสยิด
ต้นสน	แขวงวัดอรุณ	เขตบางกอกใหญ่	กรุงเทพมหานคร	ได้อ่านหนังสือพิมพ์	กทม.	นิวส์	ฉบับที่	16	เดือนตุลาคม	2558	พบว่าใน
หน้าท่ี	 8	 และหน้าท่ี	 16	 ของหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าว	 ได้มีการลงแถลงการณ์ของส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�า
กรุงเทพมหานคร	ผู้ต้องหาที่	31	และคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	ซึ่งมีผู้ต้องหาที่	1	ถึงที่	30	เป็นคณะกรรมการ
ดังกล่าว	 ได้ลงข้อความในแถลงการณ์	 ฉบับลงวันที่	 30	 ตุลาคม	 2558	 ข้อ	 3	 ว่า	 “ส่วนกรณีค�าวินิจฉัยทางศาสนา	 (ฟัตวา)	 ที่	
01/2550	ของคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี	และเอกสารอื่นๆ	ที่กล่าวอ้างในค�าพิพากษาศาลฎีกา	และหนังสือ	เอ็มทูเดย	์
ตีพิมพ์และเสนอในเว็บไซต์	 เป็นข้ออ้างท่ีจ�าเลยทั้งสามยกขึ้นกล่าวอ้างว่าโจทก์ทั้งยี่สิบหกซ่ึงเป็นกรรมการอิสลามประจ�า
กรุงเทพมหานคร	เป็นผู้กระท�าผิดต่อหลักการของศาสนาอิสลาม	เป็นผู้ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี	และ
เป็นผู้ท่ีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด	 จะต้องตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานครนั้น	 หากพี่น้องมุสลิมตรวจสอบเอกสารค�าวินิจฉัยทางศาสนาดังกล่าวและเอกสารอื่น	 ๆ	
ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องในขณะนั้นจัดท�าขึ้นล้วนแต่เป็นการจัดท�าโดยไม่มีอ�านาจหน้าที่ทั้งสิ้น	ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�า
กรุงเทพมหานคร	และคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	ขอเรียนว่า	พี่น้องมุสลิมท่านใดสนใจรายละเอียดและ
ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวสามารถขอรับได้ที่ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	 จึงแถลงมาเพื่อทราบโดย
ทั่วกัน	”	และได้มีการน�าข้อความดังกล่าวออกเผยแพร่ในเว็บไซต์	WWW.ISLAMICBANGKOK.OR.TH	ซ่ึงเป็นเว็บไซต์ของ
ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	ผู้ต้องหาที่	31	และเว็บไซต์	WWW.MMAT.OR.TH	ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของ
สมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิมแห่ง	ประเทศไทย	ผู้ต้องหาที่	32	ผู้เสียหายเห็นว่าเป็นความเท็จ	และเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ยุติ
ลงแล้ว	ตามค�าพิพากษาของศาลฎีกา	ที่	2464/2558	เพราะเอกสารค�าวินิจฉัยทางศาสนา	(ฟัตวา)	ที่	01/2559	และเอกสารอื่นที่
กล่าวอ้างในค�าพิพากษาศาลฎีกา	 ล้วนแล้วแต่เป็นเอกสารที่แท้จริงที่ผ่านการพิจารณาและวินิจฉัยของศาลฎีกาแล้ว	 จึงรับฟังเป็น
พยานหลักฐาน	และพิพากษายกฟ้อง	ซึ่งโจทก์ในคดีดังกล่าวมี	จ�านวน	22	คน	ที่ด�ารงต�าแหน่งอยู่ในคณะกรรมการอิสลามประจ�า
กรุงเทพมหานคร	 ต่างได้รับทราบค�าพิพากษาของศาลฎีกาแล้ว	 ข้อความ	 ค�าแถลงการณ์ของส�านักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�ากรุงเทพมหานคร	ผู้ต้องหาที่	31	และคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	ผู้ต้องหาที่	1	ถึงที่	30	ที่ได้เผยแพร่ทั้ง
ทางหนังสือพิมพ์โดยมีการจัดส่งไปยังมัสยิดทุกแห่งในกรุงเทพมหานครรวมถึงที่อื่นด้วย	 และทางเว็บไซต์ดังกล่าว	 ซึ่งบุคคลทั่วไป
สามารถดูได้	 ท�าให้บุคคลที่ได้อ่านรับทราบข้อความนี้	 ต่างเชื่อว่าผู้เสียหาย	 ซึ่งเป็นจ�าเลยที่	 3	 ในส�านวนคดีตามค�าพิพากษาศาล
ฎีกาดังกล่าว	ได้น�าค�าวินิจฉัยทางศาสนา	(ฟัตวา)	ที่	01/2559	ที่ปลอมขึ้น	(ท�าโดยผู้ที่ไม่มีอ�านาจหน้าที่)	และปลอมเอกสารอื่นๆ	
ที่มีการกล่าวอ้างในค�าพิพากษาศาลฎีกา	 ไปยื่นถอดถอนโจทก์ในคดีดังกล่าว	 ให้พ้นจากต�าแหน่งและไปยื่นเป็นหลักฐานต่อศาล	
เสมือนกับกล่าวหาว่าผู้เสียหายกระท�าผิดข้อหาใช้เอกสารปลอมยื่นต่อศาลและต่อองค์กรส�านักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย	 ทีท่�าหน้าทีถ่อดถอนคณะกรรมการอสิลามทีข่าดคณุสมบตัใิห้พ้นจากต�าแหน่ง	 ท�าให้ผูเ้สยีหายได้รบัความเสียหาย	
ถูกดูหม่ิน	หรือเกลียดชัง	จากสาธารณะชนท่ัวประเทศ	ผู้เสียหายจึงได้มาแจ้งความร้องทุกข์ให้ด�าเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งหมด	
ตามข้อกล่าวหาดังกล่าว

        ค�ำวินิจฉัย
	 พิจารณาแล้ว	 เห็นว่าข้อความแถลงการณ์ของส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	 ผู้ต้องหาที่	 31	
และคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	ผู้ต้องหาที่	1	ถึงที่	30	ที่ลงในหนังสือพิมพ์	กทม	นิวส์	และน�าออกเผยแพร่ใน
เว็บไซต์	 WWW.ISLAMICBANGKOK.OR.TH	 ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของผู้ต้องหาที่	 31	 และเว็บไซต์	 WWW.MMAT.OR.TH	 ซึ่งเป็น
เว็บไซต์ของสมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิมแห่งประเทศไทย	ผู้ต้องหาที่	32	มีมูลเหตุจากหนังสือพิมพ์	เอ็ม	ทูเดย์	น�าค�าพิพากษาฎีกา

ส�านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีอาญาตลิง่ชัน 2 สัง่ไม่ฟ้อง กอ.กทม.
สรรสาระ
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สรรสาระ

ไปลงตีพิมพ์และเผยแพร่ในเว็บไซต์	สรุปในลักษณะว่า	คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	(กอจ.กทม.)	ขาดคุณสมบัติ
ต้องพ้นจากต�าแหน่งและเลือกตั้งใหม่	 ผู้ต้องหาจึงออกแถลงการณ์เพื่อเป็นการแถลงตอบโต้	 เพื่อป้องกันสิทธิของตน	 และชี้แจง
ท�าความเข้าใจกับชาวมุสลิม	และประชาชนให้ทราบความจริง	 โดยเนื้อหาข้อความเป็นการลงข้อเท็จจริง	ตามความเป็นจริง	ที่ได้
ด�าเนินคดีในศาล	 ไม่มีข้อความใดยืนยันข้อเท็จจริงใส่ความผู้เสียหาย	 การกระท�าของผู้ต้องหา	 เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อความโดยสุจริต	เพี่อความชอบธรรม	ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา	
มาตรา	329(1)	การกระท�าของผู้ต้องหาทั้งหมดไม่เป็นความผิด	ฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
	 ส่วนความผิดฐานน�าเข้าสู ่ระบบคอมพิวเตอร์	 ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูล
คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จฯ	 ภายหลังเกิดเหตุได้มีการแก้ไขฐานความผิดดังกล่าว	 ตาม	 พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	
(ฉบับที	่2)	พ.ศ.2560	โดยยกเลกิข้อความในมาตรา	14	เดมิ	และใช้ข้อความท่ีบญัญตัใิหม่	เป็นมาตรา	14(1)	บญัญตัว่ิา	“โดยทุจรติ	
หรือโดยหลอกลวง	 น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์	 ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน	 หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูล
คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ	 โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน	 อันมิใช่การกระท�าความผิดฐานหมิ่นประมาทตาม
ประมวลกฎหมายอาญา”	 กรณีดังกล่าวต้องใช้กฎหมายใหม่ในส่วนที่เป็นคุณบังคับ	 ตามประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 3	 เมื่อ
ปรากฏว่าการกระท�าของผู้ต้องหาทั้งหมดไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา	 เพราะข้อความตามแถลงการณ์มิใช่
ข้อความอันเป็นเท็จ	 ปลอมหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง	 ตามค�าพิพากษาศาลฎีกา	 แต่อย่างใด	 และไม่ปรากฏว่าผู้ต้องหาทั้งหมดได้
กระท�าโดยมีเจตนาโดยทุจริต	 หรือมีการท�าหลอกลวงน�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด	 การกระท�าของผู้ต้องหาทั้งหมด	 จึง
ขาดองค์ประกอบความผิดในข้อหาดังกล่าว	คดีมีพยานหลักฐานไม่พอฟ้อง

     จึงมีค�ำสั่งไม่ฟ้อง	นายอรุณ		บุญชม	ที่	1	กับพวกรวม	33	คน	(ตามบัญชีรายชื่อผู้ต้องหาแนบท้าย)						 					ผู้ต้องหำ
    ข้อหำ	หมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณา	และน�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์	ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมด	หรือบาง
ส่วน	หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
ตำม	ประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	328,	 326	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา	 (ฉบับที่	 11)	พ.ศ.2535	
มาตรา	3	,	4	พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.2550	มาตรา	14	(1)	พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2560	มาตรา	8	
      ลงชื่อ		นายดุสิต		เพิ่มเจริญ		อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ	ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาตลิ่งชัน	2	วันที่	11	สิงหาคม	2563
     บญัชีรำยชือ่ผู้ต้องหำ 		นายอรุณ		บญุชม	ผูต้้องหาที	่1,	นายมานติ		ทองแสง	ผูต้้องหาที	่2,	นายวิศรุต		เลาะวิถี	ผู้ต้องหาท่ี	3,	
นายวีระพล		อารวรรณ	ผู ้ต้องหาที่	4,	นายอารี		วงศ์บุญเกิด	ผู้ต้องหาท่ี	5,	นายอับดุลเราะห์มาน		เยนา	ผู ้ต้องหาที่	6,	
นายอับดุลเลาะ		หนุ่มสุข	ผู้ต้องหาท่ี	7,	นายอรุณ		บุญมาเลิศ	ผู้ต้องหาที่	8,	นายอาหะหมัด		ขามเทศทอง	ผู้ต้องหาที่	9,	
นายกอเซม็		มัน่คง	ผูต้้องหาที	่10,	นายเจรญิ		โต๊ะมางี	ผูต้้องหาที	่11,	นายมานดัร		ป้อมขุนพรม	ผูต้้องหาที	่12,	นายชชั		หะซาเล็ม	
ผู้ต้องหาที	่13,	นายชาตร	ี	แอนดารสิ	ผูต้้องหาที	่14,	นายทวชิ		อารยีะกจิโกศล	ผูต้้องหาที	่15,	นายทองค�า		มะหะหมดั	ผูต้้องหาที	่16,	
นายธีระวุฒิ		มูฮ�าหมัด	ผู ้ต ้องหาที่	17,	นายไพศาล		เต็งหิรัญ	ผู ้ต ้องหาท่ี	18,	นายบุญล้อม		สาตและ	ผู ้ต ้องหาที่	19,	
นายประสิทธิ์		เจริญผล	ผู้ต้องหาที่	20,	นายมนตรี		หนูมา	ผู้ต้องหาที่	21,	นายวินัย		ดะห์ลัน	ผู้ต้องหาที่	22,	นายวินัย		สะมะอุน	
ผู้ต้องหาที่	23,	นายวัชรชัย		เสนีวงศ์	ผู้ต้องหาท่ี	24,	นายวิบูลย์		มุขตารี	ผู้ต้องหาที่	25,	นายสมัย		เจริญช่าง	ผู้ต้องหาที่	26,	
นายสวาท		มูฮ�าหมัดเย็ง	ผู้ต้องหาที่	27,	นายเสน่ห์		ลังเด๋ง	ผู้ต้องหาที่	28,	นายอาลี		กองเป็ง	ผู้ต้องหาที่	29,	นายอ�าพน		นะมิ	
ผู้ต้องหาที่	 30,	 (ในฐานะคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	และผู้ต้องหาที่	 9	 ในฐานะคณะกรรมการสมาคมสื่อสาร
มวลชนมุสลิมแห่งประเทศไทยอีกฐานะหนึ่ง),	 ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	 ผู้ต้องหาที่	 31,	 สมาคม
สื่อสารมวลชนมุสลิมแห่งประเทศไทย	ผู้ต้องหาที่	32	และ	นายเกรียงไกร		วัชรีปรียากร	ผู้ต้องหาที่	33	(ในฐานะคณะกรรมการ
สมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิมแห่งประเทศไทย)



ต ้ อนฝู งแพะมา เดิ นกลบรอย เท ้ า	
ของอับดุลลอฮ์	 ซึ่งจะต้องไปๆมาๆ
ระหว่างมักกะฮ์กับถ้าที่ซ่อนตัว	 ซ่ึงจะ
ท�าให้เกิดรอยเท้าขึ้น	และพวกกุเรซจะมี
นักแกะรอยเท ้าที่ช�านาญ	สามารถ
ติดตามถึงตัวท่านนบีได้	 จะเห็นได้ว่า
เป็นการวางแผนการทีท่�าให้การฮจิเราะฮ์
นั้นประสบผลส�าเร็จ	 คนที่สามเป็นสตรี
ชื่อ	 อัสมาอ์	 บินติ	 อะบูบักร์	 เป็นพี่สาว
ของท่านหญงิอาอีชะฮ์	รอฎิยนัรอฮอุนัฮา	
แต่คนละมารดา	 ท�าหน้าที่ในการเตรียม
เสบียง	เตรียมถุงเสบียงของท่านนบีและ
ท่านอะบูบักร์	 เมื่อเตรียมเสบียงเสร็จ
ไม่มเีชอืกทีจ่ะผกูปากถงุ	จงึได้น�าผ้าคาดเอว
ของนาง	 ฉีกออกเป็นสองชิ้น	 และน�าไป
ผูกปากถุงของแต่ละคน	 และน�าไปมอบ
ให้ท่านนบี	 และก็อะบูบักร์	 เพื่อใช้เป็น
เสบียงในการเดินทาง	 เราจะเห็นได้ว่า	
ในการฮิจเราะฮ์ของท่านนบี	 มีคนหลาย
ส่วนด้วยกนัทีเ่ข้ามามบีทบาทร่วม	มผีูใ้หญ่
อะบูบักร์เพ่ือนผู้ติดตามท่านนบี(ศ็อลฯ)	
มีเยาวชนคือท่านอาลี	 บิน	 อะบูตอเล็บ	
มีสตรีก็คือ	อัสมาอ์	บินติ	อะบูบักร์	มีเด็ก

	 ท่านนบีมูฮัมมัด(ศ็อลฯ)ได้มอบ
ภารกิจ	ให้ท่านอาลี	2	เรื่องคือ	1.นอน
บนเตียงนอนแทนท่าน	2.ให้น�าของฝาก
ทีม่ผีูม้าฝากไว้ไปคนืให้เจ้าของเขาให้ครบ	
ท่านนบมีฉีายานามว่า	อลั-อามนี	แปลว่า
ผู้ซื่อสัตย์	 หลายคนที่ไม่เชื่อว่าท่านเป็น
ศาสนทูต	 แต่เช่ือในความซื่อสัตย์สุจริต
ของท่าน	 ก็ยังคงเอาของมาฝากไว้กับ
ท่าน	 เพราะเมื่อมาทวงถาม	 ก็ได้รับคืน
ไปจนครบทุกคน	เพราะฉะนั้นเพื่อรักษา
ของฝากของผู้ทีม่าฝาก	 ท่านจงึได้มอบหมาย
ภารกิจนี้ให้กับท่านอาลี	 บิน	 อบีตอเล็บ	
ว่าเม่ือท่านเดนิทางออกจากมกักะฮ์ไปแล้ว
คนท่ีจะท�าหน้าทีเ่อาของไปคนืเจ้าของกค็อืท่าน
อาลี	บิน	อบีตอเล็บ	พอได้เวลาท่านก็
ออกไปจากบ้าน	 โดยอัลลอฮ์	 ตะอาลา	
ให้พวกที่คอยลอบสังหารท่านหลับไป	
ท่านจึงได้ออกไปพร้อมกับท่านอะบูบักร์	
อัซซิดดีก	 แล้วไปหลบซ่อนตัวอยู่ในถ�้าที่
ภูเขาเซาร์เป็นเวลา	3	คืน	เมื่อถึงก�าหนด
อับดุลลอฮ์	บิน	อุรอยกิต	ก็ได้น�าพาหนะ
มาแล้วทัง้หมดกไ็ด้ออกเดนิทาง		ในเหตกุารณ์
ฮิจเราะฮ์	ซึ่งเป็นเหตุการณ์ท่ีส�าคัญน้ี	
มีหลายคนที่ มีส ่วนร ่วมคือคนท่ีหนึ่ง	
อามิร	บินฟุฮัยเราะฮ์	ซึ่งเป็นทาสของ
ท่านอะบูบักร์	 เขาเคยเป็นทาสและเมื่อ
เขาเข้ารับอิสลาม	 ก็ถูกผู ้เป็นนายท�า
ทรมาน	ท่านอะบูบักร์	 จึงได้ไปซื้อตัวมา
และปล่อยให้เป็นเสรีชน	 และได้มอบ
หน้าที่ให้เขาเล้ียงแพะเลี้ยงแกะ	 คนท่ี
สองซึ่งยังเป็นเด็กเล็กคือ	อับดุลลอฮ์	
บิน	อะบูบักร์	เขาจะท�าหน้าที่คอยไปสืบ
ข่าวที่นครมักกะฮ์	 ว่าพวกกุเรซวางแผน
การติดตามท่านนบีอย่างไรบ้าง	 และตก
กลางคืนก็จะน�าข่าวมาบอกท่านนบีและ
ท่านอะบูบักร์ให้ได้รับทราบ	 ในขณะ
เดียวท่าน	อามิร	บิน	ฟุฮัยเราะฮ์		ก็จะไล่

ก็คืออับดุลลอฮ์	 บินอะบูบักร์	 และก็มี
ทาสคือ	อามิร	บิน	ฟุฮัยเราะฮ์		และคน
ต่างศาสนิกคือ	อับดุลลอฮ์	บิน	อุรอยกิต	
ทั้งหมดนี้ก็ได้ออกเดินทางจากมักกะฮ์
สู่นครมะดีนะฮ์	จนเป็นผลส�าเร็จ	เราจะ
เห็นได้ว่าการท�างานร่วมกันระหว่างคน
ทีเ่ป็นมสุลมิ	กบัไม่ใช่มสุลมิ	ในเหตกุารณ์
ส�าคัญอย่างน้ีก็เคยเกิดขึ้น	 ท ่านนบี
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 อรุณ บุญชม

แนวทางในการสร้างความเข้าใจเรื่องของ
อิสลามต่อมวลมนุษยชาติ (ตอนที่ 3)  



	 อีกบทหน่ึงท่านนบีได ้เล ่าถึง
ชายคนหนึ่งว่า	
 “เขำ เดินทำงไกลมีควำม
กระหำยน�้ำ ได้ไปพบบ่อน�้ำแห่งหน่ึง 
เขำลงไปดื่มน�้ำจนอิ่ม เม่ือขึ้นมำที่
ปำกบ่อ พบสุนัขตัวหนึ่งก�ำลังนอน
เลยีดิน ทีเ่ปียกอยู ่ด้วยควำมกระหำยน�ำ้ 
ชำยคนนั้นเกิดส�ำนึก ด ้วยมีจิตใจ
เมตตำของเขำว่ำ สุนัขตัวน้ีก็คงจะ
กระหำยน�้ำเหมือนเรำ ก่อนที่จะได้ลง
ไปได้ดื่มน�้ำ เขำจึงกลับลงไปในบ่ออีก
ครั้งหนึ่งแต่ไม่มีภำชนะใดที่จะใส่น�้ำ 
เอำมำให้สุนัขได้ เขำจึงถอดรองเท้ำ 
เอำน�้ำใส่ในรองเท้ำ และใช้ปำกคำบ
รองเท้ำ ในขณะที่มือของเขำจะต้อง
เกำะเกี่ยวขึ้นมำที่ปำกบ่อ เมื่อขึ้นมำที่
ปำกบ่อได้น�ำน�้ำมำให้สุนัขด่ืม ท่ำน
ศำสดำบอกว่ำชำยผู้นี ้อลัลอฮ์ ตะอำลำ
ได้ทรงอภัยโทษให้แก่เขำและอัลลอฮ์
ขอบคุณเขำ อัลลอฮ์ให ้เขำได้เข ้ำ
สวรรค์” 
	 เขาได ้รับสามอย่างจากการ
กระท�าถ้าเราดูเหมือนกับเป็นเรื่องเล็ก
น้อยเกิน	 คือการเอาน�้าให้สุนัขได้ด่ืม	
เขาได้รับการขอบคุณจากพระเจ้า	ได้รับ
อภัยโทษแก่พระเจ้า	พระเจ้าให้เขาได้
เข้าสวรรค์	 บรรดาซอฮาบะฮ์(สาวก)เมื่อ
ได้ฟังอย ่างนั้น	 จึงได ้ถามขึ้นว ่าการ

(ศ็อลฯ)ให้ความไว้วางใจกับอับดุลลอฮ์	
บนิ	อรุอยกติ	ทัง้ทีเ่ขาไม่ใช่เป็นมสุลมิ	แต่
เป็นนักน�าทางที่มีความช�านาญ	 ถ้าหาก
คนน้ีคดิทรยศ	 เพยีงไปกระซบิกบัพวกกเุรซ	
ว ่าท ่านนบีจะออกเดินทางวันไหน	
การฮิจเราะฮ ์ ก็จะต ้องล ้มเหลวไม ่
ประสบความส�าเร็จ	 ที่กล่าวมานี้เป็นสิ่ง
ที่เราจะเห็นได้ว่าแนวทางในการเผยแผ่
ของท่านนบนีัน้	 คอืท่านมาเพือ่ขจดัความ
ไม่รู ้หนังสือ	 มาขจัดความไร้ระเบียบ	
ความไร้ศีลธรรม	จริยธรรมอันดีงาม	
น�าศาสนาที่เป็นหลักชะรีอะฮ์สุดท้ายจน
ถงึวนักยิามะฮ์	มายงัมนษุย์ทัง้หลาย	ที่ใน
อัลกุรอ่านกล่าวถึงท่านนบีว่า			
 “โอ้มฮุ�ำหมดั   เรำมไิด้ส่งเจ้ำมำ
นอกจำกน�ำควำมเมตตำ หรือเพ่ือเป็น
เมตตำธรรมแก่ชำวโลกทั้งหลำย”   
	 ท่านนบีไม่ได ้มี เมตตาธรรม
แต่เฉพาะมนุษย์	แม้กระทั่งสัตว ์ 	ท ่านก็
ให้ความเมตตาเผื่อแผ่ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง	
แม้กระทั่งต้นไม้	กระทั่งสัตว์ต่าง	ๆ		มี
ตัวอย่างจากท่านนบี(ศ็อลฯ)	 ท่ีท่านได้
กล่าวว่า	
 “ผู้หญิงคนหนึ่งถูกลงโทษอยู่
ในขุมนรก สำเหตุเพรำะนำงได้กักขัง
แมวเอำไว้จนตำย  โดยไม่ปล่อยให้
มันไปหำอำหำรกินเอง” 

ท่ี เ ร าท�าความดีกับสัตว์จะได้ผลบุญ
ด้วยหรือ	 ท่านจึงได้ตอบว่า	 “กำร
ท�ำควำมดีกับส่ิงมีชีวิตนั้น ได้รับผล
บุญตอบแทนทัง้ส้ิน”
 ที่ ก ล ่ า ว ม า นี้ เ ป ็ น เ รื่ อ ง ที่
แสดงออกถึงความเมตตา	 เพราะท่าน
นบีไม ่ ได ้มีความเมตตาแต ่ เฉพาะ
เพื่อนมนุษย์	 แต่ความเมตตาของท่าน
ได้แผ่ออกไปถึงสัตว์อีกด้วย	
	 ที่กล่าวมาแล้วนี้คือหลักการ
ของศาสนาอิสลาม	 ที่ท่านรอซู้ลได้วาง
ไว้เป็นแนวทางให้ท�าความเข้าใจต่อ
มวลมนุษย์ว่าอิสลามนั้น	 มีมาเพื่อเป็น
เมตตาธรรมให้แก่มนุษยชาติทั้งหลาย.
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อลักรุอานจึงน�าสรรพนามเพศหญิงมาใช้	
ในซเูราะฮ์อัลอังกะบูต	 อายะห์ที่	 41  
ความว่า	
 “อปุมำผู้ทีย่ดึเอำอืน่จำกอลัลอฮ์ 
(ซ.บ.) เป ็นผู ้คุ ้มครอง อุปมัยดั่ง
แมงมุมที่ชักใยท�ำรัง” 
	 อายะฮ์นี้ได้น�าสรรพนามที่ใช้
ส�าหรับเพศหญิงมาใช้กับนามที่เป็นเพศ
ชาย	ซึ่งผิดหลักไวยากรณ์
	 แต่เมื่อพิจารณาด้วยสติปัญญา
อย่างละเอียดแล้วพบว่า	 พระองค์
อัลลอฮ์	 (ซ.บ.)	 มิได้ประสงค์จะให้เกิด
ความผิดพลาดแต่อย่างใด	 แต่จะทรงให้
มนุษย์รู ้ถึงความมหัศจรรย์ของสิ่งที่
พระองค์ทรงสร้าง	 และยืนยันความยิ่ง
ใหญ่ของพระองค์แก่บรรดาผู ้ศรัทธา	

	 มีข้อมูลวิชาการมากมายแฝง
อยู ่ ในค�าภีร ์อัลกุรอานที่ท ้าทายสติ
ปัญญามนุษย์ให้ศึกษาค้นคว้าเพื่อยืนยัน
ความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลลอฮ์	(ซ.บ.)	
ผู ้ทรงบัง เ กิดทุกสรรพสิ่ งบนโลกนี้	
มีผู้เช่ียวชาญด้านภาษาอาหรับบางกลุ่ม
ได้พยายามชี้ให้เห็นว่า	 หลายอายะฮ์ใน
อั ล กุ ร อ านมี ค ว า มผิ ดพล าดด ้ า น
ไวยากรณ์	 พวกเขาได้พยายามพิสูจน์ให้
เห็นถงึความบกพร่องต่างๆของอลักรุอาน	
โดยอ้างว่าหากอัลกุรอานเป็นด�ารัสแห่ง
พระผู้ทรงสร้างจริง	 ก็ไม่ควรจะมีสิ่งใด
ผิดพลาด	 พวกเขาได้ยกตัวอย่างค�าว่า			
	اَْلَعْنَكبـُْوت (อัลอังกะบูต)ที่มีความหมาย
ว่า“แมงมมุ”ตามหลกัไวยากรณ์อาหรบัแล้ว
ค�านี้เป็นค�านามทีเ่ป็นเพศชาย	 แต่เหตใุด

พร้อมกับให้เห็นความต�่าต้อยของมนุษย์
ผู้ปฏิเสธพระองค์	
	 ความจริงได้ปรากฏหลังจากที่
นักชีววิทยาพบความมหัศจรรย์ในการ
ด�ารงชพีของแมงมมุซ่ึงมนษุย์ไม่เคยรูม้าก่อน	
จากการค้นคว้าท�าให้ทราบว่าแมงมุม
ตัวเมียเท่าน้ันที่สามารถสร้างที่อยู่ในรูป
แบบของใยท่ีเชื่อมติดกันเป็นแผงดัง
ปรากฏให้เห็น	 ส่วนแมงมุมตัวผู้นั้นมี
ความสามารถเพียงปล่อยใยของมันเป็น
เส้นยาวออกมาเพื่อใช้ในการเคล่ือน
ย้ายตัวเองไปยังสถานที่ต ่างๆตามที่

 วิโรจน์ บุญมาเลิศ

ในอัลกุรอาน
แมงมุม
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สรรพนามเพศหญิงมาใช้กับค�านามท่ี
เป็นเพศชายเพ่ือเป็นนัยให้รู ้ถึงความ
ส�าคัญของแมงมุมตัวเมียที่มีมากกว่า
ตัวผู้	 การที่พระองค์อัลลอฮ์	 (ซ.บ.)	 	น�า
สรรพนามเพศหญิงมาใช้กับค�านามท่ี
เป็นเพศชาย	จึงไม่เกีย่วกบัหลกัไวยกรณ์
แต่อย่างใด
	 ความมหัศจรรย์อีกประการ
หนึ่งที่นักชีววิทยาปัจจุบันพบคือ	 หลัง
จากที่แมงมุมตัวเมียให้ก�าเนิดลูกแล้วก็
จะฆ่าแมงมุมตัวผู้แล้วโยนซากของมัน
ออกจากรัง	 ในท�านองเดียวกันเมื่อลูก
แมงมุมเติบโตขึ้น	 พวกมักก็จะรุมกันฆ่า
แม่ของพวกมันเองแล้วโยนซากออก
นอกรัง	 เหมือนเช่นที่ตัวเมียเคยท�ากับ
ตัวผู้หลังจากที่ให้ก�าเนิดลูก
	 อัลกุรอานยังได้น�ารังแมงมุมที่
อ่อนแอและไม่มีความมั่นคงมาเปรียบ
เทียบกับส่ิงท่ีมนุษย์เคารพภักดีอื่นจาก
พระองค ์อัลลอฮ ์ 	 (ซ .บ. ) 	 ทั้ ง น้ีด ้วย
ลักษณะที่คล้ายกันระหว่างรังแมงมุมที่
อ่อนแอและท่ีไม่สามารถปกป้องแมงมุม
ให้พ้นจากภัยอันตรายได้	 กับสิ่งที่มนุษย์
ยึดถืออ่ืนจากพระองค์อัลลอฮ์	 (ซ.บ.)	

ประสงค์	 แต่ไม่สามารถปล่อยใยเพื่อ
สร้างรงัได้	ฉะนัน้การทีพ่ระองค์อลัลอฮ์	(ซ.บ.)	
ทรงใช้สรรพนามเพศหญิงกับนามที่เป็น
เพศชายก็เพ่ือให้มนุษย์ทราบว่าแมงมุม
เพศเมียเท่านั้นที่สามารถปล่อยใยออก
มาเป็นตาข่ายเพื่อเป็นที่อาศัย	 ซึ่งโดย
ทั่วไปแล้วควรเป็นหน้าท่ีของแมงมุม
ตัวผู้	 พระองค์อัลลอฮ์	 (ซ.บ.)	 จึงทรงน�า

เพ่ือขอความคุ ้มครอง	 ก็ไม่สามารถ
ปกป ้องมนุษย ์ ให ้ รอดพ ้นจากภัย
อันตรายได้เช่นกัน	 นอกจากนี้พระองค์
อัลลอฮ์	(ซ.บ.)		ยังได้น�ารังแมงมุมมา
เปรียบกับปัญหาความวุ้นวายที่เกิดขึ้น
กับสังคมมนุษย์ที่มีมากและทับซ้อนจน
ยากที่จะแก้ไข	และไม่อาจแยกออกจาก
กันได้ว่าแต่ละปัญหาและความวุ่นวาย
นั้นเกิดจากสาเหตุใดและจากปัจจัยใด	
สภาพของปัญหาและความวุ่นวายจึงไม่
แตกต ่างจากใยแมงมุม ท่ี เกี่ ยวโยง
ซับซ้อนกันจนไม่อาจแยกจากกันได้	 แต่
ถึงอย่างไรก็ไม่ท�าให้รังแมงมุมนั้นแข็ง
แรงได้
	 ด้วยสาระส�าคัญมากมายเก่ียว
กับแมงมุม	 พระองค์อัลลอฮ์	 (ซ.บ.)	 จึง
ทรงให ้ชื่อซู เราะฮ ์ว ่า	 อัลอังกะบูต
ทั้งนี้เพื่อ	ซึ่งแปลว่าแมงมุม	(اْلَعنَكُبوُت)
ให้มนุษย์ได้ศึกษาและศรัทธาในเดชา
สามารถของพระผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง
ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม	 และยัง
ซ่อนเร้นไว้ด้วยข้อมูลทางวิชาการที่รอ
การพิสูจน์จากมนุษย์
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นายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี

ค่อนมาทางซ้าย	เจ็บลึกๆ	หายใจไม่สะดวก	
อาจมีอาการอื่นๆ	 ร่วมด้วย	 เช่น	 คลื่นไส้	
อาเจียน	เหงื่อแตก	ใจสั่น	หน้ามืด	บางราย
นอกจากแน่นหน้าอกแล้ว	 ยังอาจเจ็บร้าว
ไปที่หัวไหล่	แขน	หรือ	คอ

ใครบ้ำงทีม่โีอกำสเกดิโรคหวัใจขำดเลอืด
	 สาเหตุของโรคหัวใจขาดเลือด	
มักจะเกิดจากปัจจัยเสี่ยงหลายอย่าง	 ผู้ที่มี
ปัจจัยเสี่ยงหลายข้อก็จะมีโอกาสเกิดโรค
หัวใจขาดเลือดได้มากกว่าผู้อื่น	 และมักมี
ความรุนแรง	ของโรคมากกว่าผู ้ ท่ีไม ่มี
ปัจจัยเสี่ยง	ได้แก่
	 1.	 เพศชาย	 หรือเพศหญิงในวัย
หมดประจ�าเดือน	 โดยเพศชายมีโอกาส
เกิดโรคหัวใจขาดเลือด	 มากกว่าเพศหญิง	
3-5	เท่า

	 สวัสดีครับ	 ห้องแพทย์ฉบับนี้ขอ
เสนอความรู้เรื่องโรคหัวใจขาดเลือดครับ	
เมื่อสองวันก่อนญาติผู้ใหญ่ของผมคนหนึ่ง
ได ้มาเข ้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาล
เวชการุณย์รัศมิ์	 ของผม	 ด้วยอาการเจ็บ
แน่นหน้าอก	 นอนราบไม่ได้	 เคยมีประวัติ
ท�าบอลลนูหวัใจมาแล้วหลายครัง้	 หลายเส้น	
มาเข้ารับการรักษาครั้งนี้	 ก็คิดว่าน่าจะ
เป็นโรคหัวใจขาดเลือด	 เช่นเดิม	 และจาก
การตรวจอย่างละเอียดของคุณหมอหัวใจ	
พบว่า	 เส้นเลือดหัวใจทั้งขนาดใหญ่	ขนาด
เล็กมีความเส่ือมสภาพไปหมด	 ไม่ว่าจะ
เป็นเส้นที่ใส่บอลลูนแล้วหรือเส้นอื่นๆ	
ใกล้เคียง	 จากการได้คุยกับคุณหมอหัวใจ
ได้อธิบายว่า	 ญาติผมไม่ได้ทานยาอย่าง
สม�่าเสมอและไม่ได้ควบคุมอาหาร	ควบคุม
โรคเบาหวาน	และโรคไขมันสูง	จึงเป็นเหตุ
ให้เส้นเลือดหัวใจที่แย่อยู่แล้วกลับแย่ไป
กว่าเดิม	 ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลย
ไม่ว่าจะเป็นการใส่บอลลูนหรือการผ่าตัด
เส้นเลือดหัวใจ	ต้องรักษาแบบประคับประ
ครอง	คงมีแต่จะทรงกับทรุดเท่านั้น	คิดถึง
แล้วก็เป็นที่สะเทือนใจผมมากๆครับ	ท�าให้
ผมต้องเสนอความรู้เร่ืองหัวใจขาดเลือดนี้
ขึ้นมา	 เพื่อเตือนสติเราทุกคนไม่ว่าจะอายุ
น้อยหรือมาก	 ให้พึงระวังและรักษา
สุขภาพของเรากันนะครับ	 คนที่ยังไม่มี
อาการก็ต้องหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	

คนที่เป็นแล้วก็ต้องดูแลรักษาตัวเองอย่าให้
ขาดยา	คุมอาหาร	ออกก�าลังกาย	และรักษา
โรคประจ�าตวั	เช่น	เบาหวาน	ความดนัโลหติสงู	
ไขมันผิดปกติ	 ให้อยู่ในระดับดีไว้	 เพื่อเราจะ
ได้ยืดอายุของเราบนโลกดุนยานี้ไว้ให้นาน
ที่สุดนะครับ

โรคหัวใจขำดเลือด
	 โรคหัวใจขาดเลือด	หมายถึง	โรคที่
เกิดขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบ
หรือตัน	ท�าให้กล้ามเนื้อหัวใจมีเลือดไปเลี้ยง
ลดลงหรือไม่มีเลย	 	 เป็นผลให้การท�างาน
ของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ	 	หากรุนแรง
ท�าให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายได้	 การท่ี
หลอดเลอืดเลีย้งหวัใจตีบหรอืตนันัน้	 ส่วนใหญ่
แล ้ ว เ กิ ด จ า กหลอด เ ลื อ ด แ ข็ ง ตั ว ข้ึ น		
เนื่องจากมีไขมันสะสมในผนังด้านในของ
หลอดเลือด	 	 เป็นผลให้ทางที่เลือดไหลผ่าน
แคบลง	เลือดไหลไม่สะดวก	กล้ามเนื้อหัวใจ
จึงได้รับเลือดน้อยกว่าปกติ		นอกจากนั้นยัง
อาจเกิดจากเกร็ดเลือดและลิ่มเลือดอุดตัน
อีกด้วย

มีอำกำรอย่ำงไร
	 อาการท่ีส�าคญัของภาวะหวัใจขาดเลอืด	
คือ	อาการเจ็บแน่นหน้าอก	โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งขณะออกแรง	พักแล้วดีข้ึนโดยจะรู ้สึก
แน่นๆ	 อึดอัดบริเวณกลางหน้าอก	 หรือ

โรคหัวใจขาดเลือด
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	 2.	สูบบุหรี่
	 3.	ไขมนัในเลือดสงู	(โคเลสเตอรอลรวม	
หรือโคเลสเตอรอลแอล	ดี	แอล	ชนิดร้าย)
	 4.	ไขมันโคเลสเตอรอล	เอช	ดีแอล	
(ชนิดดี)	ต�่า																														
	 5.	โรคความดันโลหิตสูง
	 6.	โรคเบาหวาน
	 7.อ้วนและไม่ค่อยได้ออกก�าลังกาย
	 8.มีบุคลิกภาพเจ้าอารมณ์	 โกรธ	
โมโหง่าย	เครียดเป็นประจ�า
	 9.	 มีประวัติโรคหัวใจขาดเลือดของ
คนในครอบครัว

ตรวจอย่ำงไร ถึงจะทรำบว่ำเป็นโรคนี้
	 	 	 	 	 แพทย์จะซักประวัติโดยละเอียด	ตรวจ
ร่างกาย	 ตรวจเลือด	 และดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	 ขณะพักนั้น	 จะ
ช่วยวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้	 แต่
กรณีที่หลอดเลือดหัวใจตีบน้อยคล่ืนไฟฟ้า
หัวใจมักจะปกติ	 	 ยังให้ข้อมูลได้ไม่เพียงพอ
จะวินิจฉัยโรค		แพทย์จะแนะน�าให้ตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ	ขณะออกก�าลังเพิ่มเติมเรียก
ว่า	 “Exercise	 Stress	 Test”	 ท�าให้หัวใจ
ท�างานหนักขึ้น	 ต้องการออกซิเจนมากขึ้น	
เมื่อหลอดเลือดหัวใจตีบ	 ไม่สามารถน�าเลือด	
และออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเน้ือหัวใจได้
เพียงพอ	 จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
คลื่นไฟฟ ้าหัวใจ	 และอาจมีอาการเจ็บ
หน้าอกเกิดขึ้น	 จึงช่วยในการวินิจฉัยโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบได้	 นอกจากนี้การตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกก�าลังกาย	 ยังช่วย
บอกความรุนแรงของโรคหลอดเลอืดหวัใจตีบ	
และสมรรถภาพของ หัว ใจ ได ้ อี กด ้ วย	
นอกจากนี้ยังมีการตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ	

(Echocardiogram)	 เพื่อดูโครงสร้าง
ภายในหัวใจด้วย	 เช่น	 ลิ้นหัวใจ	 	 กล้าม
เนื้อหัวใจ		เยื่อหุ้มหัวใจ

รักษำอย่ำงไร
	 โรคหัวใจขาดเลือดเนื่องจาก
หลอดเลอืดทีไ่ปเลีย้งหวัใจเกดิตบีหรอือดุตนั	
โรคนี้เมื่อเกิดข้ึนมาแล้วเป็นโรคท่ีต้อง
รักษาต่อเนื่อง	 แม้จะไม่หายขาด	 แต่
สามารถควบคุมโรคได้	 ทางที่ดีที่สุดก็คือ	
การป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ขึ้น	 	 โดยการ
ลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ	ดังที่ได้กล่าวแล้วข้าง
ต้นจะชะลอการเกิดโรคนี้ก่อนวัยอันควร
จะเป็น	หรืออาจไม่เป็นเลยก็ได้
	 ในผู ้ ท่ีมีอาการของโรคหัวใจ
ขาดเลือดเป็นครั้งแรก	 คือ	 มีอาการเจ็บ
หน้าอกเวลาออกก�าลังกาย	 หรือเหนื่อย
ง่ายกว่าปกติโดยหาสาเหตุไม่ได้	 ควรพบ
แพทย์แต่เนิ่นๆ	เพื่อที่จะได้วินิจฉัยโรคได้
ถูกต้อง	พร้อมทั้งจะได้รับการรักษา	และ
ป้องกันไม่ให้โรคลุกลามไปมากขึ้น	กล้าม
เน้ือหัวใจส่วนท่ียังดีอยู่จะได้ท�างานเป็น
ปกติต่อไปได้

กำ ร รั กษำ โ รคหั ว ใ จข ำด เ ลื อ ด
ประกอบด้วย
	 1.การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต		โดย
การลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ส�าคัญ
	 2.	การรักษาด้วยการใช้ยา	 	ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับระยะและความรุนแรง	
	 3.การขยายหลอดเลือดหัวใจ

โดยบอลลนู	เป็นวธิกีารขยายหลอดเลือดหัวใจ	
โดยการใช้สายสวนหัวใจผ่านทางหลอด
เลือดแดงที่โคนขาหรือข้อมือ	 เข้าไปจนถึง
หลอดเลือดหัวใจที่ตีบและขยายหลอดเลือด	
โดยการท�าบอลลูนที่ปลายของสายสวน
หัวใจพองขึ้น	 เพื่อที่จะดันหลอดเลือดที่ตีบ
ให้ขยายออกจะได้มีเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้
มากขึ้น
	 4.การรักษาโดยการผ ่าตัดต ่อ
หลอดเลือดหัวใจใหม่	 โดยการใช้หลอด
เลือดแดงหรือหลอดเลือดด�าที่ขา	มาต่อ
หลอดเลือดหัวใจ	เพื่อเพิ่มทางเดินของเลือด
ที่จะมาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจมากขึ้น

จะป้องกันไม่ให้เป็นได้อย่ำงไร
	 ท่านสามารถลดโอกาสเสี่ยงที่จะ
เป็นโรคนี้	 โดยการหลีกเลี่ยงหรือลดปัจจัย
เสี่ยงต่างๆเช่น
	 •	ไม่สูบบุหรี่
	 •	 ควบคุมความดันโลหิต	 และเบา
หวานให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
	 •	 บริโภคอาหารไขมันต�่า	 หรือรับ
ประทานยาลดไขมันในรายที่จ�าเป็น
	 •	ควบคุมน�้าหนัก	ให้อยู่ในเกณฑ์ที่
พอเหมาะ
	 •	 ออกก�าลังกายแบบแอโรบิค
อย่างสม�่าเสมอ
								 •		ฝึกสมาธิ	ท�าให้จิตใจให้ผ่องใส
	 •	หมั่นตรวจเช็คสุขภาพของตนเอง
เป็นประจ�า	ด้วยการตรวจสุขภาพประจ�าปี
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ไม้สกัทรงป้ันหยา		มเีรอืงทรงไทย	2	หลงั		
คูข่นานด้านทศิตะวนัออก		เป็นสุโต๊ะฮ์ใช้
ในการสอนศาสนา	การประชมุ	การพกัผ่อน		
ผู ้มาท�าอิบดะห ์	 เป ็นลักษณะบ้าน
อเนกประสงค์		มีเสาบังสูง		ด้านข้าง
มัสยิดมีชื่อเรียกว่า		สุเหร่าหลอแหล		
ประมาณการว ่าสุ เหร ่าหลังนี้มีอายุ
ประมาณ		80		ปี		
	 ต่อมาในปี		พ.ศ.		2490		ซ่ึง
เป็นปีที่พระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม
ประกาศใช้เป็นกฏหมาย	สเุหร่าหลอแหล		

	 บรรพบุรุษของชุมชนมัสยิด
อัลยุซรอ	 	 ได้ถูกโยกย้ายมาจากภาคใต้
ของประเทศไทย		(จังหวัดปัตตานี)		เมื่อ
ต้นกรุงรัตนโกสินทร์		ได้ช่วยกันหักร้าง
ถางพงซึ่ ง มีสภาพเป ็นป ่ าละ เมาะ
กระจัดกระจายอยู่ตามล�าคลองท่ีเรียก
ว่าคลองหลอแหล		คลองบัวคลี่		และ
คลองมณี		ต่อมามีการขุดคลองอีกสาย
หนึ่งเรียกว่า		คลองเจ๊ก		มาบรรจบกัน
เป็นสี่แยกของล�าคลองอันเป็นท่ีตั้งของ
มัสยิดอัลยุซรอปัจจุบัน		โดยสมาชิกของ
ชุมชนในสมัยนั้นได้เริ่มจัดต้ังเป็นมัสยิด
หลังแรกซึ่งแปรสภาพบ้านไม้หลังคามุง
ด้วยจากฝาขดัแตะทีม่ผู้ีอทุศิให้เป็นจดุเริม่ต้น		
	 ต่อมาจงึมกีารสร้างมสัยดิหลงัใหม่		
ขยายให้กว้างใหญ่ขึ้นตามความจ�าเป็น		
ของชุมชนที่เพิ่มขึ้น		สร้างเป็นอาคาร

ประวัติมัสยิดอัลยุซรอ(หลอแหล)

ผู้ป
ระ
สา
นง

าน
 :
 อ

นุส
ิทธ

ิ์ ส
ุขุม

าน
ันท

์  
มา
นัด

ร 
ป้อ

มข
ุนพ

รม

จึงได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีชื่อว่า	
“มสัยดิอลัยซุรอ”	โดยมท่ีานครซูอและห์		
ศรวีเิศษ		เป็นอหิม่าม	ท่านครหูวงั		พวงมณี		
เป็นคอเต็บ		ท่านแซะห์ดาวดู		บินหะยสีไุรมาน		
เป็นบิหล่ัน		ได้ประชุมคณะกรรมการ
มัสยิดในปีเดียวกันนั้นเอง	 	ปวงสัปปุรุษ	
ได้เห็นพ้องต้องกันให้ก่อสร้างอาคาร
มสัยดิขึน้ใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
อาคารนีใ้ช้ท�าอบิาดะฮ์มาประมาณ		54		ปี	

ภาพมัสยิดอัลยุซรอ
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

อาคารนี้ใช้ท�าอิบาดะฮ์มาประมาณ 54 ปี
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และเนื่องจากอาคารหลังเก่าคับแคบไม่
พอเพียงกับจ�านวนสัปปุรุษท่ีเพิ่มขึ้น
คณะกรรมการและ สัป ปุ รุ ษจึ ง ได ้
ก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่วันที่		31		ตุลาคม		
2544		เป็นอาคารมัสยิดหลังปัจจุบัน

ประชำกรสัปปุรุษมัสยิดอัลยุซรอ
	 ประชากรสั ป ปุ รุ ษ ท่ี สั ง กั ด
มัสยิดมีจ� านวนมากขึ้ น 	 	สมัยก ่อน
ประกอบอาชีพท�านาต้ังบ้าน เ รือนตาม
แนวล�าคลองต่าง	ๆ		คือ	คลองหลอแหล		
คลองหัวบ้านบางเลา	 	 คลองเกาะญี่ปุ่น		
คลองแสนแสบฝ่ังใต้		คลองเกาะดอนใหญ่		
คลอง เจ ๊ กดอน เล็ ก 	 	คลอง บัวคลี	่	
คลองบงึขวางเวาะหร่าย		คลองสามแยกราชโยธา		

คลองปะทิวลาดกระบัง	 ทุกครอบครัว
จะใช้มัสยิดแห่งน้ีเป็นศูนย์กลางในการ
ประกอบศาสนกิจ	 	อิบาดะฮ์	การศึกษา
ศาสนา		การตัดสินปัญหา		และอื่น	ๆ	
ที่เกี่ยวข้องด้วยเรื่องศาสนา

นโยบำย
	 การบริหารมัสยิดอัลยุซรอ	
มีนโยบายสู่เป้าหมายหลักดังต่อไปนี้
	 ๑.	 มุ่งพัฒนาปวงสัปปุรุษให้มี
ความคุณธรรม		จริยธรรมทางศาสนา
อิสลาม
	 ๒.	 ยกระดับการศึกษาทั้งด้าน
ศาสนา-สามญั		และวชิาชีพแก่ปวงสปัปรุษุ
	 ๓.พัฒนาคุณภาพชีวิตของปวง
สัปปุรุษให้มีความเป็นอยู ่ ท่ีดีข้ึนและ
สามารถพึ่งพาตนเองได้
	 ๔ . พั ฒ น า แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร ่
อุดมการณ์อิสลามให้ขยายสู ่รูปธรรม
อย่างครบวงจร
	 ๕.	 ให้มัสยิดเป็นศูนย์กลางของ
ประชาชน		และให้สัปปุรุษมีจิตผูกพันธ์
กับมัสยิดตลอดไป
	 ๖.	ประสานนโยบาย	 	 และ
ประสานงานกับหน ่วยงานของรัฐ

ทุกระดับเพื่อความเจริญของท้องถิ่น
	 ๗.	 รักษาวัฒนธรรม-จริยธรรม
ของอิสลามให้เป็นวัฒนธรรมจริยธรรม
ประจ�าท้องถิ่น
	 ๘.	 ขจัดอบายมุขที่ผิดต่อหลัก
การของศาสนา
	 ๙.	 มสัยดิหาทุนด�าเนนิการต่างๆ	
ด้วยการพึ่งพาตนเองและความรับผิด
ชอบร่วมกันของปวงสัปปุรุษพร้อมทั้ง
เ ป ิ ด รั บ น�้ า ใ จ จ า กบุ ค ค ลทั่ ว ไ ป ที่
สนับสนุนโดยเสน่หา
	 ๑๐.	 รับมอบซากาตเพื่อมา
ด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของอิสลาม
ที่ก�าหนดไว้
	 ๑ ๑ . 	 ส นั บ ส นุ น ร ะ บ บ
การเมืองบ ริสุทธิ์ โดยไม ่ฝ ั ก ใฝ ่ กับ
พรรคการเมืองใด	ๆ
 

อัลมัรฮูมครูซอและห์  ศรีวิเศษ
อิหม่ามประจ�ามัสยิดอัลยุซรอ
ปีพ.ศ ๒๔๙๑ - ๒๕๒๕

อัลมัรฮูมอิหม่ามหมัดอาดัม ศรีวิเศษ
อิหม่ามประจ�ามัสยิดอัลยุซรอ
ปีพ.ศ ๒๕๒๕ - ๒๕๖๑

อิหม่ามฮัสบุลเลาะห์  ศรีวิเศษ
อิหม่ามประจ�ามัสยิดอัลยุซรอ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน
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กอ.กทม.มอบทุนซะกาต

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
กองทุนการศึกษาเพื่อเด็กกพร้าและยากจน สำานักงานคณะกรรมการอิสลามประจำากรุงเทพมหานคร

	 ฝ่ายกองทุนซะกาตและสวัสดิการสังคม	 ได้ด�าเนินการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุน
การศกึษาส�าหรบัเด็กก�าพร้าและยากจน	ในปีการศกึษา	2563	ภาคเรยีนที	่2	จ�านวน	75	คน	และนกัศกึษาทีไ่ด้รบัทนุการศกึษาระดบั
อุดมศกึษา	จ�านวน	6	คน	โดยจะถอืจ่ายภายในวนัที	่31	สงิหาคม	2563	ดงันี้

1.ทุนกำรศึกษำประเภทซำนะวีย์ 
			จ่ายรายเดือน	เดือนละ	3,000	บาท	จ�านวน	13	คน	6	เดือน	
			(สิงหาคม	2563-มกราคม	2564)		รายชื่อตามเอกสารแนบ

2. ทุนกำรศึกษำประเภทสำมัญ-บูรณำกำร
			จ่ายรายปี	ปีละ	2	ครั้ง	ครั้งละ	9,000	บาท	จ�านวน	34	คน	

			(ภาคเรียนที่	2)	รายชื่อตามแนบ

3. ทุนกำรศึกษำประเภทก�ำพร้ำและยำกจน
			จ่ายรายปี	ปีละ	2	ครั้ง	ครั้งละ	9,000	บาท	จ�านวน	28	คน	

			(ภาคเรียนที่	2)	รายชื่อตามแนบ

4. ทุนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
			จ่ายรายปี	ปีละ	40,000	บาท	จ�านวน	6	คน	

    รวมทั้งสิ้น (หนึ่งล้ำนสำมหมื่นสองพันบำทถ้วน)

		234,000.00

		306,000.00

		252,000.00

		240,000.00

1,032,000.00

ล�ำดับ ช่ือ-นำมสกุล    อำยุ สังกัดมัสยิด       ส�ำเร็จกำรศึกษำ  สถำนศึกษำ  คณะ/สำขำ

1	 น.ส.ชัยวณิช		หมัดละ	 			18	 ซอลีฮุสลาม	(บางชัน)	 			 บดินทรเดชา	(สิงห์	สิงหเสนี)	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 แพทยศาสตร์

2	 น.ส.นูรอัยม์		ยียะมา	 			18	 ดารุ้นนาซีฮะห์	(ล�าแขก)		 หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 พยาบาลศาสตร์

3	 น.ส.จิรัชฌา		แอนดาริส				19	 ดารุ้ลฆอนี	(โต๊ะนิล)	 			 หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	พยาบาลศาสตร์

4	 น.ส.ไลลา		มะดะเรส	 			18	 นูรุดดีน	(บ้านเกาะคลอง	13)	 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 สาธารณะสุข

5	 น.ส.ซอฮาบียะ		นิยมเดชา	18	 อัสสลาม	(บึงกุ่ม)	 	 อิสลามสันติชน	 	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 	 เทคโนโลยีอาหารฮาลาล

6	 น.ส.เจนนิสา		มุมิ	 				21	 อัลฮาดีย์	(สามแยกท่าไข่)	 อิสลามสันติชน	 	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 	 เทคโนโลยีอาหารฮาลาล

น.ส.ชัยวณิช		หมัดละ น.ส.นูรอัยม์		ยียะมา น.ส.จิรัชฌา		แอนดาริส	 น.ส.ไลลา		มะดะเรส น.ส.ซอฮาบียะ		นิยมเดชา น.ส.เจนนิสา		มุมิ
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นักเรียนทุนการศึกษา
กองทุนการศึกษาสำาหรับเด็กกพร้าและยากจน ของสำานักงานคณะกรรมการอิสลามประจำา

กรุงเทพมหานคร ประจำาปีการ 2563

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
กองทุนการศึกษาเพื่อเด็กกพร้าและยากจน สำานักงานคณะกรรมการอิสลามประจำากรุงเทพมหานคร

ล�ำดับ ช่ือ-นำมสกุล    อำยุ สังกัดมัสยิด       ส�ำเร็จกำรศึกษำ  สถำนศึกษำ  คณะ/สำขำ

1	 น.ส.ชัยวณิช		หมัดละ	 			18	 ซอลีฮุสลาม	(บางชัน)	 			 บดินทรเดชา	(สิงห์	สิงหเสนี)	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 แพทยศาสตร์

2	 น.ส.นูรอัยม์		ยียะมา	 			18	 ดารุ้นนาซีฮะห์	(ล�าแขก)		 หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 พยาบาลศาสตร์

3	 น.ส.จิรัชฌา		แอนดาริส				19	 ดารุ้ลฆอนี	(โต๊ะนิล)	 			 หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	พยาบาลศาสตร์

4	 น.ส.ไลลา		มะดะเรส	 			18	 นูรุดดีน	(บ้านเกาะคลอง	13)	 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 สาธารณะสุข

5	 น.ส.ซอฮาบียะ		นิยมเดชา	18	 อัสสลาม	(บึงกุ่ม)	 	 อิสลามสันติชน	 	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 	 เทคโนโลยีอาหารฮาลาล

6	 น.ส.เจนนิสา		มุมิ	 				21	 อัลฮาดีย์	(สามแยกท่าไข่)	 อิสลามสันติชน	 	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 	 เทคโนโลยีอาหารฮาลาล

ล�าดับ	 ช่ือ-นามสกุล	 	 อายุ	 สถานศึกษา	 	 ระดับ

ทุนการศึกษาประเภท	:	ซานะวีย์	(ก�าพร้า)    
1	 นายรัชกร		ธัญญาธนสุข	 21	 อัตตัรบียะห์	ลิลบานีน	 3	เอ๊ียะดาดีย์
2	 น.ส.เจสต้า	มิด�า	 15	 อิสลามสันติชน	 4
3	 น.ส.ปาณิศา		หลังสัน	 19	 อิมาร่อตุ๊ดดีน		 2	ซานาวีย์
4	 น.ส.ภรพิสุทธ์ิ	เย็งเต๊ะ	 21	 อิสลามบ�ารุงศาสน์	 5	ซานาวีย์
5	 น.ส.อัยลดา	แดงมิน	 21	 อิสลามบ�ารุงศาสน์	 5	ซานาวีย์
6	 นายธีรยุทธ	มุสตอฟาดี	 18	 มิศบาฮุ้ลอุลูม		 3	เอ๊ียะดาดีย์
7	 นายปุระชัย	ดอเลาะกองเสล็ม	19	 มะเซาะฮะตุดดีน	2	 3	ซานาวีย์
8	 นายยุทธพล	บุตรลพ	 17	 มะเซาะฮะตุดดีน	2	 2	ซานาวีย์
9	 นายรอมฎอน			วารี	 21	 มิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์	 1	อาลี
10	 นายศรันยู		จันทร	 22	 ศาสนศึกษา		 	 3	ซานาวีย์
11	 นายอุสมาน		อาด�า	 25	 มิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์	 3	ซานาวีย์
12	 นายอัชรอฟ		ขันทอง	 18	 ริดวานุ้นอิสลาม	 1	ซานาวีย์
13	 นายฮันแนน		อะห์ซันจีมา	 16	 มิศบาฮุ้ลอุลูม		 1	ซานาวีย์

ทุนการศึกษาประเภท	:	สามัญบูรณาการ	 	 	 	
14	 ด.ช.กันตภณ		ทองประเสริฐ	14	 ธรรมมิสลาม	นนทบุรี	 ม.3
15	 ด.ช.จีราวัฒน์	บุญหร่ัง	 13	 บางกะปิ	 	 ม.2
16	 ด.ช.ณัฐวุฒิ		โซ๊ะรอฮีม	 12	 วัดสามงาม	 	 ม.1
17	 ด.ช.ธนดล		หวังใจ	 14	 อ้ามานะห์ศึกษาศาสน์	 ม.2
18	 ด.ช.ธนาธิป	กองเป็ง	 13	 นวมินทราชินูทิศ	สตรีวิทยา	2	ม.1
19	 ด.ช.นพัตร์		บินออกสมาน	 13	 ท่าอิฐศึกษา	นนทบุรี	 ม.2
20	 นายนฤบดี		บุญมาเลิศ	 17	 เทคนิคมีนบุรี		 ปวช.3
21	 นายพีรพงศ์	มะหะหมัดอารีย์	16	 หนองจอกพิทยานุสสรณ์	 ม.5
22	 นายยุทธนา		มานเมาะ	 17	 อิสลามบ�ารุงศาสน์	 เอ๊ียะดาดีย์2
23	 ด.ช.รัชชานนท์		มูฮ�าหมัด	 13	 อามีนุ้นอุมมะห์		 เอ๊ียะดาดีย์2
24	 ด.ช.รัฐภัทร์		ราตรีพฤกษ์	 11	 นาดาวิทยาทาน	 ป.6
25	 ด.ช.วรินทร		ดีไทย	 14	 หนองจอกพิทยานุสสรณ์	 ม.2
26	 นายวีระชัย		ปาทาน	 16	 พาณิชย์ต้ังตรงจิตร	 ปวช.1
27	 ด.ช.สุรัฐ	มะตัง	 12	 หนองจอกพิทยานุสสรณ์	 ม.1
28	 ด.ช.อนวัช		เดชะรัศมี	 10	 สุเหร่าจรเข้ขบ	 ป.5
29	 ด.ช.อนาจักร	เฉิดรัศมี	 11	 วัดโสมมนัส	 	 ป.5
30	 ด.ช.ฮาฟิกซ์		อุตติ	 10	 ก่ิงเพชร	 	 ป.5
31	 น.ส.ชนิกานต์		พงษ์เทศ	 16	 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ	ม.4
32	 ด.ญ.นลิน	ลายสังข์	 14	 หนองจอกพิทยานุสสรณ์	 ม.3
33	 ด.ญ.ปณิดา		จันทร์มหานะ	 10	 สุเหร่าจรเข้ขบ	 ป.5
34	 น.ส.ปณิตา		ทับล้อม	 17	 สันติชน	 	 ม.6
35	 น.ส.ปัณฑิตา	จันทลักขณา	 17	 วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
	 	 	 	 และการท่องเท่ียวกรุงเทพ	 ปวช.3
36	 ด.ญ.พิมพ์พิชฌา	วิมานลอย	10	 บึงขวาง	(มหาดไทยอุปถัมภ์)	ป.5
37	 ด.ญ.ภัทรธิดา	วงศ์บุญรอด	 13	 ท่าอิฐศึกษา	นนทบุรี	 ม.2

ล�าดับ	 ช่ือ-นามสกุล	 	 อายุ	 สถานศึกษา	 	 ระดับ

38	 ด.ญ.มณชา	จันทร	 14	 สุเหร่าแสนแสบ	 ม.2
39	 น.ส.รัตนา		จูไหล	 17	 เทคนิคมีนบุรี		 ปวช.2
40	 น.ส.วรัญญา	หม่านสกุล	 16	 ศึกษานารี	 	 ม.5
41	 ด.ญ.วันดี		ตงสาลี	 12	 สัมมาชีวศิลป		 ป.5
42	 ด.ญ.สุพรรษา		หมัดเช่ียว	 14	 หนองจอกพิทยานุสสรณ์	 ม.3
43	 น.ส.หทัยรัตน์		พ่วงศิริ	 16	 ศูนย์การเรียนสตรีสร้างศรัทธา	ม.5
44	 ด.ญ.อัญมณี	ทองจันทร์	 10	 สุเหร่าเกาะขุนเณร	 ป.5
45	 นายธนวัฒน์	บุญเสริม	 17	 ท่าอิฐศึกษา	นนทบุรี	 ม.6
46	 นายวิศรุต	วัฒนานคร	 19	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ	ปวส.2
47	 นายสิทธิพร		มะห์มูด้ี	 17	 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	ม.6

ทุนการศึกษาประเภท	:	ก�าพร้าและยากจน    
48	 ด.ช.กฤษณ		ปัสสาใส	 13	 นาคนาวาอุปถัมภ์	 ม.1
49	 ด.ช.ธนกฤต		เปียะลี	 13	 สุเหร่าทรายกองดิน	 ม.2
50	 ด.ช.ธนันธร	จีระวงษ์สกุล	 10	 คลองกุ่ม	(เสรีไทยอนุสรณ์)	 ป.5
51	 ด.ช.ธีระ	หวังโสม	 11	 คลองสองต้นนุ่น	 ป.6
52	 ด.ช.นภัส	นิเลาะห์	 9	 บึงขวาง	(มหาดไทยอุปถัมภ์)	ป.4
53	 นายนริศ		จันทร์หอมหวน	 17	 กรุงเทพการบัญชี	 ปวช.2
54	 ด.ช.ปฏิพัทธ์		เลิศปรีชา	 14	 อันวารุ้ลอิสลาม	 ม.2
55	 ด.ช.พิทักษ์			ผู้ระย้า	 9	 บ้านเจียรดับ	 	 ป.3
56	 นายมินทดา		หะรีเมา	 18	 เทคนิคมีนบุรี		 ปวส.1
57	 นายอนุรักษ์		ภาคีฉาย	 15	 วัดสุทธิวราราม	 ม.3
58	 ด.ช.อานนท์		แสงทอง	 14	 อิสลามสันติชน	 ม.2
59	 ด.ญ.กวินตรา	กล่ินหอม	 11	 สุเหร่าคลองสิบ	 ป.6
60	 ด.ญ.ชญานิศ		จันทร์สร้อย	 12	 วรมงคล	 	 ม.1
61	 ด.ญ.ฐิติพร		โสด้วง	 14	 สุเหร่าทรายกองดิน	 ม.2
62	 น.ส.ธณิดา	เปล่ียนประยูร	 18	 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	ม.6
63	 ด.ญ.นาตาชา	เจริญสุข	 11	 สุเหร่าล�าแขก		 ป.5
64	 ด.ญ.ปารุดา		จันทร์มหานะ	 14	 อัลกุรรออ์วิทยา	 ม.2
65	 น.ส.ภาวิณี			ใดจ๋ิว	 15	 นวมินทราชินูทิศ	สตรีวิทยา	2	ม.4
66	 น.ส.เมธาพร		ชุณหชัชวาลกุล	15	 สายปัญญาใน
	 	 	 	 พระบรมราชินูปถัมภ์	 ม.3
67	 ด.ญ.เมษยา	กองแก้ว	 8	 สุเหร่าซีรอ	 	 ป.3
68	 ด.ญ.รัฐชนก		โชว์เสียง	 12	 สุเหร่าซีรอ	 	 ม.1
69	 ด.ญ.รินลดา		ฉิมวิเศษ	 11	 สุเหร่าวังใหญ่		 ป.6
70	 ด.ญ.ลักษิกา	หลังทอง	 11	 คันนายาว	 	 ป.5
71	 ด.ญ.วิชญาณี	ผ่องอ�าไพ	 10	 คลองสองต้นนุ่น	 ป.4
72	 ด.ญ.วิรัญธิตา	แก้วไสว	 8	 บ้านครัววิทยา	 ป.2
73	 ด.ญ.วิรัฐดา		อ่วมแก้ว	 14	 หนองจอกพิทยานุสสรณ์	 ม.2
74	 ด.ญ.อัสรีน่า	เยาวลักษณ์	 10	 วัดประดิษฐาราม	 ป.4
75	 ด.ญ.อารีน่า	จิตร์อรุณ	 10	 สหบ�ารุงวิทยา	 ป.4
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	 การประชุมของคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	เมื่อวันเสาร์ที่	5	กันยายน	2563	ได้มีมติรับรองและ
แต่งตั้งคณะกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกใหม่	เพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	
ณ	ห้องประชุมเล็ก	ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ	เฉลิมพระเกียรติ	เขตหนองจอก	กทม.	โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

	 (1)	 มัสยิดดารุลอะมาน	 (ล�าต้อยติ่ง)	 ทะเบียนเลขที่	
69	 เขตหนองจอก	 ได้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจ�า
มัสยิด	 เมื่อวันที่	 9	 สิงหาคม	 2563	 โดยมี	 นายประสิทธิ์	
มะหะหมัด	 เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	 นายเสน่ห์	
ลังเด๋ง		นายชาตรี	แอนดาริส	เป็นกรรมการคัดเลือก	ผู้ได้รับ
การคัดเลือก	ได้แก่

1.	นายศุภมาส		พุ่มสว่าง	 7.	พ.อ.สิทธิศักดิ์		เยาวลักษณ์
2.	นายอารี		กองเป็ง	 	 8.	นายชัชวาลย์		งามศิริเลิศ
3.	ร.ต.ไพรัช		ทรัพย์รุ่งโรจน์	 9.	นายบุญฤทธิ์		อาริยะ
4.	นายสมพงษ์		สาลี	 	 10.	นายมาโนช		เกียรติธารัย
5.	นายวรุต		เกียรติธารัย	 	 11.	นายชูชาติ		บุตร์นายซัน
6.	นายจรัญ		หมันสา	 	 12.	นางสาวภาวนา		พงษ์ภักดี

	 (2)	มัสยิดนูรุ้ลมู่บีน	(บ้านสมเด็จ)	ทะเบียนเลขที่	ธ.3	เขตธนบุรี	ได้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	เมื่อวัน
ที่	16	สิงหาคม	2563	โดยมี	นายซีรอซันคาร	ปาทาน	เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายพิสิษฐ์	อรุณพูลทรัพย	์	
นายธีระวุฒิ	มูฮ�าหมัด		เป็นกรรมการคัดเลือก		ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่

1.	นายสมใจ		ชมดอกไม้	 	 7.นายณรงค์ศักดิ	์ก้านทอง
2.	นายซากีรีน		ชมดอกไม้		 8.	นายมูเซ็ม		วันหมัด
3.	นายมูซา		เลาะเมาะ	 	 9.	นายทวีศักดิ์		วันหมัด
4.	นายสมชาย		ชมดอกไม้		 10.	นางสุวรรณ		อาดัม
5.	นายวิชัย		เจ๊ะวังมา	 	 11.	นางปราณี		ไวยะวุฒิ
6.	นายวัฒนา		สมคิด	 	 12.	นางวิไล		สมคิด



	 (3)	มสัยดิยามอิุล้อบิาดะห์	 (ทางควาย)	
ทะเบยีนเลขที	่44	เขตประเวศ	ได้มกีารคดัเลอืก
บิหลั่นประจ�ามัสยิด	 เมื่อวันที่	 23	 สิงหาคม	
2563	โดยมี	นายวิศรุต	เลาะวิถี		เป็นประธาน
คณะกรรมการคัดเลือก	นายธีระวุฒิ	มูฮ�าหมัด		
นายมานัดร	ป้อมขุนพรม	เป็นกรรมการ
คัดเลือก	 ผู้ได้รับการคัดเลือก	 ได้แก่	 นายสม
ชาติ		เสาธงใหญ่	เป็นบิหลั่นประจ�ามัสยิด

	 (4)	 มัสยิดจักรพงษ์	 ทะเบียนเลขที่	
89	 เขตพระนคร	 ได้มีการคัดเลือกกรรมการ
อิสลามประจ�ามัสยิด	 เมื่อวันที่	 23	 สิงหาคม	
2563	โดยมี	นายสมัย	เจริญช่าง	เป็นประธาน
คณะกรรมการคัดเลือก			นายนริศ	อามินเซ็น		
นายอนุสิทธิ์ 	สุขุมานันท์		เป ็นกรรมการ
คัดเลือก		ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่

	 (5)	 มัสยิดดารุ้ลอามีน	 (ศรีนครินทร์)	 ทะเบียนเลขที่	 119	 เขตสวนหลวง	 ได้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	
เมื่อวันที่	30	สิงหาคม	2563	โดยมี	นายเจริญ	โต๊ะมางี	เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายไพศาล	เต็งหิรัญ	เป็นกรรมการคัด
เลือก			ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่
	 	 	 	 1.	นายยูเซ็น		มะตัง	 	 7.	นายประสาร		ศิริยะ
	 	 	 	 2.	นายสุรเดช		โสอุดร	 	 8.	นายวินัย		นาคมณี
	 	 	 	 3.	นายกรรณสิทธิ์		สะและน้อย	 9.	นายวิฑุกร		โสอุดร
	 	 	 	 4.	นายสมพงษ์		พาลีรอด		 10.	นายสุลัยมาน		รอฟียะ
	 	 	 	 5.	นายสุมน		สุขดีศรีสวัสดิ์	 11.	นายสุเทพ		โสอุดร
	 	 	 	 6.	นายฮาโรน		ปานโต๊ะ	 	 12.	นายวิศรุต		โสอุดร
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1.	นายสุพจน์		ศรสวรรค์	 	 	 7.	นายสุวภัทร		ศรสวรรค์
2.	นายคฑาวุฒิ		ฤทธิสง่า	 	 	 8.	นายนิธิ		ผลทวี
3.	นายมารุต		แดงกล�่า	 	 	 9.	นายสุรเดช		ปรีชาพืช
4.	นายจิรพงษ์		ดีประเสริฐ	 	 10.	นายอัครเดช		มณีค�า
5.	นายมงคล		วงศ์เสงี่ยม	 	 	 11.	นายนิเวศ		ชาญปราณีต
6.	นายณัฐวุฒิ		แดงกล�่า	 	 	 12.	นางสาวสุมลมานร์		ลิ้มสุวรรณ
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	 นายดลดนัย	 บุญมาเลิศ	 หรือที่
เพื่อนๆ	 เรียกว่า	 มูฮัมหมัดก๊อดรี่	 เกิดมาใน
ตระกูลบุญมาเลิศ	เป็นบุตรคนที่	2	นายดิเรก	
(อบัดุลมานาฟ)	บญุมาเลิศ	และนางสพุาภรณ์
(วาซีเราะห์)	 บุญมาเลิศ	 มีพี่น้องรวมกัน
ทั้งหมด	4	คน	คือ	นายดุษฎี	(มูฮัมหมัดฟิกรี่)	
บุญมาเลิศ	 พี่ชาย	 นายดนัยนันท์	 (มูฮัมหมัด
ฮัมดี้)	บุญมาเลิศ	น้องชาย	และนางสาวดนยา	
(นัฎเราะห์)	บุญมาเลิศ	น้องสาว	
	 เมื่อราวรัชสมัยของราชกาลที่	5	ใน
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ตระกูล
บุญมาเลิศได้ถูกก�าเนิดขึ้น	 โดยมีท่านหลวง
ภักดีราช	 บุญมาเลิศ	 เป็นบุคคลแรกที่ใช้
นามสกุลนี้	 ต่อมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่	
1	ญาติสนิทของท่านหลวงภักดีราช	อัลมัรฮูม
ฮัจยีอุสมาน	 บุญมาเลิศ	 ได้มีโอกาสโล้ส�าเภา
ร่วมคณะกับอัลมัรฮูมฮัจยีมูซา	 ฮานาฟี	 และ
อลัมรัฮมูฮัจยแีช่ม	พรหมยงค์	อดตีจุฬาราชมนตรี	
ข ้ามมหาสมุทรเพื่อไปศึกษาด้านศาสนา	
ณ	 มหาวิทยาลยัอลัอซัฮรั	 กรงุไคโร	 สาธารณรฐั
อาหรบัอยีปิต์	
	 เมื่อส�าเร็จการศึกษา	อัลมัรฮูมฮัจยี
อุสมาน	 เดินทางกลับสู่สยามประเทศ	 พร้อม
กับภรรยาชาวอียิปต์	 และลูกสาวอีกสองคน	
เมื่อนางไอซะ	 (บุตรีคนโตของอัลมัรฮูม
อิหม่ามฮัจยีอุสมานกับภรรยาชาวอียิปต์)	
เติบใหญ่	 ก็ได้ตกลงปลงใจแต่งงานกับลูกพี่
ลูกน้อง	ลูกครึ่งมลายู	อัลมัรฮูมอิหม่ามฮัจยี
ยูนุส	บุญมาเลิศ	และมีบุตรด้วยกัน	3	คน	คือ	
นายสนองเกียรติ	(มัมดัวะห์)	บุญมาเลิศ	
นายสุธรรม	 (มับรู้ก)	 บุญมาเลิศ	 และคุณแม่
วาซีเราะห์นั้นเอง
	 เมื่อลูกๆ	 เริ่มโตขึ้น	 การศึกษานั้น	
ถือเป็นเรื่องส�าคัญในการใช้ชีวิต	คุณแม่และ
คุณพ่อจึงส่งลูกทุกคน	 เข้าสู่โรงเรียนสุเหร่า
หวัหมากน้อย	เป็นโรงเรยีนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	

ในชุมชนวังโสม	 (หัวหมากน้อย)	 ซึ่งในสมัย
นัน้คณุพ่อดเิรกเอง	 เป็นวิทยากรอสิลามศกึษา
ในโรงเรียนด้วย
	 เมื่อส�าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
ประถมศกึษา	 ผมกไ็ด้มโีอกาสไปสอบเข้าในระดับ
มัธยมศกึษาต่อทีโ่รงเรยีนบางกะปิ	 แต่ขณะนัน้	
พี่ชายคนโตก�าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่
โรงเรียนนานาชาติวาดีโซเฟีย	 ในรัฐกลันตัน
ประเทศมาเลเซีย	 ผมจึงได้ตัดสินใจที่จะเดิน
ทางไปศกึษากับพีช่ายด้วย	โรงเรียนนานาชาติ
วาดีโซเฟีย	 เป ็นโรงเรียนนานาชาติที่ ใช ้
หลักสูตรการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัย
แคมบริดจ์	 หรือที่เรียกกันว่า	 IGCSE	 ซึ่งมี
ระยะการเรียน	 6	 ปี	 (รวม	 1	 ปีในการปรับ
ภาษา)
	 ขณะที่ก�าลังศึกษาอยู่นั้น	 ผมกไ็ด้มี
โอกาสพัฒนาภาษามลายู	 และภาษาอังกฤษ
แบบก้าวกระโดด	 ด้วยกับตัวเอง	 กับเพื่อนๆ	
ชาวต่างชาติ	ต่อมาก็ได้มีโอกาสได้รับการ
คัด เ ลื อ ก เ ป ็ น ป ร ะ ธ านสภ านั ก เ รี ย น
ประจ�าโรงเรียน	 เมื่อส�าเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนนานาชาติวาดีโซเฟีย	 จากสาย
วิทยาศาสตร์	ด้วยเกรดที่น่าประทัปใจ	ผมจึง
ตัดสินใจที่จะไปต่อในทางแพทย์ศาสตร์	
อลัมรัฮูมอหิม่ามฮจัยยีนูสุ	ได้เคยบอกกบัผูเ้ป็น
บุพการีว่า	‘ไอ้หลานคนนั่น	โตมาจะเป็นนาย
แพทย์	 เอ็งคอยดู’	 นี่แหละครับ	 จุดเริ่มต้น
ของการเดินทางในเส้นทางสายแพทย์
	 การเดินทางสู่การเรียนแพทย์จึง
เริ่มขึ้น	 ในปี	 พ.ศ.2560	 ผมได้มีโอกาสเยือน
ประเทศอียิปต ์ เป ็นครั้ งแรกพร ้อมทั้ ง
ครอบครั ว 	 ซ่ึ ง ในขณะนั้ นพี่ ช ายคนโต	

มูฮัมหมัดฟิกรี่	ได้ขึ้นไปอยู่ก่อนหน้าแล้ว	และ
ก�าลังศึกษาอยู ่ในคณะนิติศาสตร์อิสลาม	
(ชารีอะฮ์)	 ในมหาวิทยลัยอัลอัซฮัร	 เป็นครั้ง
แรกที่ได้สัมผัสการใช้ชีวิตในประเทศอียิปต์
	 เ มื่ อ ผ ม ส มั ค ร เ ข ้ า สู ่ รั้ ว คณ ะ
แพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย	อัลอัซฮัร	ปัญหา
แรกที่เจอคือ	โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ผม
เรยีนมา	ไม่ได้มกีารเทยีบวทิยฐานะ	(มอุาดะละฮ์)	
ระหว่างกัน	ผมจึงด�าเนินการเทียบวิทยฐานะ
กับมหาวทิยาลยัทนัท	ี ซึง่ใช้ระยะเวลาประมาณ	
1	สัปดาห์	 เอกสารต่างๆ	ที่จะยื่นนั้น	ต้องได้
รับการแปลเป็นภาษาอาหรบัโดยสถาบนัทีม่กีารรองรบั	
และประทับตราโดยส�านักจุฬาราชมนตร	ี
ต่อมาก็คือผ่านการรับรองสถาบันการศึกษา
โดยกรมการกงสุล	หากเป็นนักเรียนที่จบการ
ศึกษาภายในประเทศไทย	 แต่อันเน่ืองจาก
ผมจบมาจากสถาบันในประเทศมาเลเซีย	
ผมจึงต้องเดินทางไปขอรับรองสถาบันการ
ศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ	 มาเลเซีย	
และกระทรวงต่างประเทศ	มาเลเซีย	และ
ท�าการรับรองโดยสถานเอกอัคราชทูต
สาธารณรฐัอาหรับอยีปิต์	 ประจ�ากรงุกัวลาลัมเปอร์	
ประเทศมาเลเซีย
	 เ มื่ อ เ ที ย บ วิ ท ย ฐ า น ะ เ ป ็ น ท่ี
เรียบร้อย	 ผมจึงเทียบคะแนนของการสอบที่
ผมได้มาจากโรงเรียนนานาชาติวาดีโซเฟีย	
ด้วยหลักสูตร	 IGCSE	 ให ้ เป ็นคะแนน
มาตรฐานของระดับมัธยมศึกษาประเทศ
อียิปต์	 ผลสรุปออกมาได้ว่า	 ผมได้คะแนน	
96.3%	ตามเกณฑ์	ของกระทรวงศึกษาธิการ	
ซ่ึงคะแนนเกณฑ์ที่จะสามารถสมัครเข้าคณะ
แพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรนั้น	

นักศึกษาแพทย์อัลอัซฮัร
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จะต้องมีคะแนนเป็นเปอร์เซ็นท์เกิน	 ร้อยละ	
90	ซึ่งในขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ลดเกณฑ์
เหลือเพียง	ร้อยละ	85	อัลฮัมดุลิ้ลลาห์	ผมจึง
ยื่นสมัครเรียน	ณ	ที่ท�าการมหาวิทยาลัย	
โดยใช้ระยะเวลาทั้งหมดกว่าจะได้เข้าเรียน	
รวม	8	เดือน	และนี่แหละ	คือ	ความอดทนที่
ผมพูดถึง	 อันเนื่องมาจากเอกสารที่ผมยื่น
สมัครนั้น	 ต้องผ่านการตรวจสอบจากหลาย
หน่วยงานด ้วยกัน	 อาทิ เช ่น	 กระทรวง
กลาโหม,	 กระทรวงต่างประเทศ,	 กระทรวง
ความมั่นคงแห่งชาติ,	 สันนิบาตอาหรับและ
ท�าเนียบประธานาธิบดี	ในช่วงระยะเวลาการ
รอคอยนี้	เนื่องมาจากว่าระยะเวลาของ
วซ่ีานัน้	คอื	3	เดอืน	วีซ่าผมจงึหมด	และพาสปอร์ท
ของผมก็หมดอายุ	 การท�าพาสปอร์ทนั้น	
สามารถด�าเนินเรื่องได้ท่ีสถานเอกอัคราชทูต
ไทยในกรุงไคโร	แต่วีซ่า	หากไม่ได้รับการ
ยอมรับจากมหาวิทยาลยั	ไม่สามารถต่อวีซ่าได้	
ผมจึงต ้องใช ้ชีวิตอย่างระมัดระวัง	 และ
สมั คร เ รี ยนภาษาอาห รับ 	 เพื่ อ ไม ่ ให ้
เป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์
	 เ มื่ อ ไ ด ้ รั บ ก า ร ต อ บ รั บ จ า ก
มหาวทิยาลยัแล้ว	ต้องรอเข้าเรยีนต่ออกี	3	เดอืน	
เ นื่ อ ง จ า ก จ ะ สิ้ น สุ ด ป ี ก า ร ศึ ก ษ า ขอ ง
มหาวทิยาลยัแล้ว	 ผมเกรงว่าหากเข้าเรยีนทนัที	
ก็อาจจะตามเพื่อนๆ	ไม่ทัน	เมื่อเข้าเรียนใน
วันแรก	วันที่	22	กันยายน	ค.ศ.2018	เป็นวัน
แรก	การเรียนจึงเริ่มขึ้น	 เนื่องมาจากเราต้อง
เจอสังคมใหม่	 เพื่อนใหม่	 ภาษาใหม่	 และ
ข้อมูลใหม่	 จึงท�าให้ในเทอมแรกของผมนั้น	
ด�าเนินไปได้ไม่ค่อยดีนัก	 แต่ก็อัลฮัมดุลิ้ลลาห์	
ทุกวันนี้ผมสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆ	
เหล่านั้นได้
	 เมื่อเริ่มเรียนได้สักระยะหน่ึงก็พบ
กับปัญหา	 ก็คือ	 มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรยังไม่
เ ค ย ไ ด ้ รั บ ก า ร รอ ง รั บ วิ ท ย ฐ านะจ าก
แพทยสภาประ เทศไทย 	 ดั งนั้ นการที่
นักศึกษาแพทย์ไปเรียนที่ไคโร	 ต้องการจะ
กลับมาประกอบวิชาชีพหมอนั้น	 เป็นเรื่องที่
ยากขึ้น	 ผมจึงเริ่มด�าเนินการติดต่อระหว่าง
แพทยสภา	และคณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยั
อัลอัซฮัร	 และได้รับการรับรองแล้วเสร็จใน
ช่วงเดอืนกมุภาพันธ์ทีผ่่านมา	โดยม	ีนายสธุรรม	
บุญมาเลิศ 	 เลขานุการ จุฬาราชมนตรี	
นายศฐา	 อารยกุล	 อุปทูตที่ปรึกษาประจ�า
สถานเอกอัคราชทูตไทย	ในกรุงไคโร	

นายแพทย์กษดิศิ	ศรสีง่า	และนายดเิรก	บญุมาเลิศ	
เป็นผู้มอบเอกสารการรับรองจากแพทยสภา	
โ ดยมี 	 ศ . ด ร . มะห ์ มู ด 	 ซิ ด ดี ก 	 คณบดี
แพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร	 และ	
รศ.ดร.คอยรี	อับดุลฮามิด	รองอธิบดีเป็นผู้รับ
มอบเอกสารการรับรอง
	 ในปีแรกของการศึกษาผมได้รับ
เชิญจากท ่านคณบดีคณะแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรในนามตัวแทนเด็ก
นานาชาต	ิ ให้ร่วมเข้าสัมมนาเชงิวิชาการแพทย์	
และขึ้นอภิปรายในเร่ือง	 ‘สังคมมุสลิมนอก	
ประเทศมุสลิม	และการแพทย์สมัยใหม่’	โดย
การสัมมนาในครั้งนั้น	 ผมได้มีโอกาสพบปะ
บุคคลมากมายจากหลายประเทศ	และพูดคุย
แลกเปลี่ยนแนวความคิดต่างๆ	นอกจากน้ัน
ผมยงัได้มโีอกาสเข้าพบ	ฯพณฯ	ท่านเชคอะหมดั	
อัตตอยยิบ	 ผู้น�าศาสนาสูงสุด	 และแกรนด์
อหิม่ามอลัอซัฮรั	พร้อมกับ	ผูแ้ทนจฬุาราชมนตรี
เพื่อพูดคุยในเรื่องราวสถานการณ์ต ่างๆ	
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
	 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา	ผมได้มีโอกาส
พบปะพูดคุยกับกลุ่มนักศึกษาแพทย์ไทยที่
ก�าลังศึกษาอยู ่ ในมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร	
ทัง้หมด	10	คน	เป็นชาย	3	คน	และเป็นหญงิอกี	
7	คน	และได้ตกลงที่จะก่อตั้งชมรมนักศึกษา
แพทย์ไทย	ณ	กรุงไคโร	เพื่อให้การดูแล	และ
ให้ค�าปรึกษา	เกี่ยวกับสุขภาพ	
	 การเรียนถือเป็นหนึ่งในค�าสั่งแรก
ที่ถูกประทานโดยเอกองค์อัลลอฮ์	 และเป็น
สิ่งที่ท่านนบีมุฮัมหมัด(ซ.ล.)เน้นย�้าอยู่เสมอ	
และช้ีให้เหน็ถงึความส�าคญัของการแสวงหาความรู้

	 สิง่ทีท่�าให้ผมเลอืกทีจ่ะเรียนมหาวิทยาลยั
อัลอัซอัร	เพราะมีความโดดเด่นในเรื่องการ
สอนศาสนา	 ไม่ไปเรียนที่มหาวิยาลัยจอห์น	
ฮ้อบส์กิ้น	 หรอื	 มหาวทิยาลัยลอนดอน	 หรอื	
มหาวทิยาลยัชื่อดังในแทบตะวันออก	 ศาสนา
และความรู ้น้ันเป็นปัจจัยคู่กัน	 แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่า	 การไปศึกษายังมหาวิยาลัยที่
มีชื่อเหล่านั้น	 เขาจะไม่ใช่บุคคลใฝ่ศาสนา	
หากแต่ศาสนานั้น	 มันไม่ได้มีเพียงแค่เชื่อใน
อลัลอฮ์และรอซูล้	 ปฏบิตัลิะหมาด	 และถือศีลอด	
แต่ศาสนานัน้ครอบคลมุไปทกุอย่างก้าวบนพืน้ดนิ	
หรือการที่เราจะหลับตานอนในยามหลับ
	 นอกจากการประพฤติตนอยู ่ใน
ครรลองของศาสนาแล้ว	สิ่งที่ส�าคัญ	ก็คือการ
ฏออัต	 เคารพผู้เป็นบุพการี	 ผู้ชุบเลี้ยงเรา
ตั้งแต่เยาวัย	 และเติบใหญ่มาจนทุกวันนี้	 พ่อ
แม่ของเราจะเป็นแรงบันดาลใจของเราใน
การแสวงหาความรู้	และด�าเนินชีวิต	เพียงแค่
เราเชื่อฟังในค�าสั่ง	ค�าสอนของท่านท้ังสอง	
และพยายามปฏิบัติตามในทุกๆ	สิ่งที่ท่านใช้	
และไม่ขัดต่อหลักศาสนา	ความส�าเร็จในชีวิต
นัน้จะเกดิขึน้ได้ด้วยพระเมตตาแห่งองค์อัลลอฮ์
กับผู้ที่พระองค์ทรงรัก	 และหนึ่งในบุคคลท่ี
พระองค์ทรงรักก็คือ	ผู้ที่ฏออัตต่อบิดามารดา
ของเขานั่นเอง



กำรอนุมัติรับรองฮำลำล
	 1.	 บริษัท	 พารากอน	 เอสเทติก	
จ�ากัด	สถานที่ผลิต	8	ซอยโพธิ์แก้ว	3	แยก	
6/1	แขวงคลองจัน่	เขตบางกะปิ	กรงุเทพฯ	
ผู้ผลิต	ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง	ขอต่ออายุ
การรับรอง	121	รายการ	และผลิตให้กับ
ผู้ว่าจ้างผลิต	 (OEM)	 2	 สถานประกอบ
การ	ได้แก่	
	 (1)	 บริษัท	 อินตัน	 กรุ๊ป	 จ�ากัด	
(OEM)	 ตั้งอยู่เลขที่	 108/35	 เดอะ
คลัสเตอร์วิวล์	 หมู่ที่	 1	 ต�าบลบางขนุน	
อ�าเภอบางกรวย	 จังหวัดนนทบุรี	 ขอต่อ
อายุการรับรอง	22	รายการ
	 (2)	บริษทั	เบลล์แอนด์เบยีรี	่จ�ากดั	
(OEM)	ตัง้อยูเ่ลขที	่ 614	ถนนพบิลูละเอยีด	
ต�าบลในเมือง	 อ�าเภอเมืองนครราชสีมา	
จังหวัดนครราชสีมา	ขอการรับรองใหม่	1	
รายการ
	 2.	 บริษัท	 ไทยฟู้ดส์	 โปรดักส์	
อินเตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	
91/38-39	 ถนนสุวินทวงศ์	 แขวงมีนบุรี	
เขตมีนบุรี	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 วัตถุเจือปน
อาหาร,ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,ผลไม้อบ
แห้ง,กาแฟ,อาหารในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนทิ,
ผลิตภัณฑ์ครีม,	 อาหารส�าเร็จรูปที่พร้อม
บริโภคทันที,	ผลิตภัณฑ์นม	และเครื่องดื่ม
ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	 ขอต่ออายุการ
รับรอง	78	รายการ
	 3.	 บริษัท	 บางกอก	 ที.เอ็ม.	
เครื่องดื่ม	 จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 239	 ซอย
บางแค	4	แขวงบางแค	เขตบางแค	กรงุเทพฯ	
ผู้ผลิต	น�้าผลไม้	25%	และขนมเยลลี่คารา
จีแนน	ขอต่ออายุการรับรอง	17	รายการ	
และผลิตให้กับผู้ว่าจ้างผลิต	 (OEM)	 1	

สถานประกอบการ	ได้แก่
	 (1)	 บรษิทั	 สยามแมค็โคร	 จ�ากดั	
(มหาชน)	(OEM)	ตั้งอยู่เลขที่	1468	อาคาร
ธาราพัฒนาการ	 ถนนพัฒนาการ	 แขวง
สวนหลวง	 เขตสวนหลวง	 กรุงเทพฯ	 ขอ
ต่ออายุการรับรอง	7	รายการ
	 4.	บรษิทั	เอสพีอาร์	ฟูด๊	อนิดสัทรี	
จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 17	 ซอยพระรามที่	 2	
ซอย	 51	 แยก	 1	 แขวงท่าข้าม	 เขต
บางขุนเทียน	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 อาหาร
ส�าเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที	 ขอต่ออายุ
การรับรอง	 15	 รายการ	 และผลิตให้กับผู้
ว่าจ้างผลิต	 (OEM)	3	สถานประกอบการ	
ได้แก่
	 (1)	 บริษัท	 ซี.พี.	 อินเตอร์เทรด	
จ�ากัด	(OEM)	ตัง้อยูเ่ลขท่ี	313	อาคาร	ซี.พ.ี	
ทาวเวอร์	ถนนสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	
ขอต่ออายุการรับรอง	8	รายการ
	 (2)	 บรษัิท	 ซีพ	ี ออลล์	 จ�ากัด	
(มหาชน)	(OEM)	ตั้งอยู่เลขที่	313	อาคาร	
ซี.พี.ทาวเวอร์	ชั้น	24	ถนนสีลม	แขวงสีลม	
เขตบางรกั	กรงุเทพฯ	ขอต่ออายกุารรบัรอง	
5	รายการ
	 (3)	บริษัท	เถ้าแก่น้อย	ฟู๊ดแอนด์
มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	(OEM)	ตั้งอยู่
เลขที่	 12/1	 หมู่	 4	 ต�าบลหน้าไม้	 อ�าเภอ
ลาดหลุมแก้ว	 จังหวัดปทุมธานี	 ขอการ
รับรองใหม่	2	รายการ
	 5.	 บริษัท	 วินเนอร์	 คอสเมด	
จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 932	 ซอยหมู่บ้าน
เศรษฐกิจ	 22	 แขวงบางแคเหนือ	 เขต
บางแค	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ยาสีฟัน	 และ
ผลิตให้กับผู้ว่าจ้างผลิต	 (OEM)	 3	 สถาน
ประกอบการ	ได้แก่

	 (1)	 บริษัท	 ดีนิว	 จ�ากัด	 (OEM)	
ตั้งอยู่เลขที่	 4/171	 ถนนเลียบคลองทวี
วัฒนา	 แขวงบางแคเหนือ	 เขตบางแค	
กรงุเทพฯ	ขอต่ออายกุารรบัรอง	1	รายการ
	 (2)	 บริษัท	 ธนานนท์พรมพักตร์	
จ�ากัด	 (OEM)	 ตั้งอยู่เลขที่	 96	 ซอย
นาคนวิาส	42	ถนนนาคนวิาส	แขวงลาดพร้าว	
เขตลาดพร้าว	 กรุงเทพฯ	 ขอต่ออายุการ
รับรอง	1	รายการ
	 (3)	นางสาวเบญจมาศ	ทพิย์ประชาบาล	
(OEM)	ตั้งอยู่เลขที่	88/13	หมู่ที่	3	ต�าบล
บางนอน	อ�าเภอเมอืงระนอง	จงัหวัดระนอง	
ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 6.	บริษัท	ตั้งวาณิชการค้า	จ�ากัด	
สถานที่ผลิต	 6/8	 ถนนเพิ่มสิน	 แขวง
สายไหม	 เขตสายไหม	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	
เส้นบะหมี่	 และแผ่นเกี๊ยว	 ขอต่ออายุการ
รับรอง	4	รายการ
	 7.	 บริษัท	 เทวภัณฑ์	 (ตั้งซี่เส็ง)	
จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 331	 ถนนวานิช	 1	
แขวงจักรวรรดิ	เขตสัมพันธวงศ์	กรุงเทพฯ	
ผู้ผลิต	 ใบชา	 และชาผง	 ขอต่ออายุการ
รับรอง	11	รายการ
	 8.	บรษิทั	แฮปป้ีแลนด์	มที	ซพัพลาย	
จ�ากัด	สถานที่ผลิต	139	ซอยราษฎร์อุทิศ	
32	ถนนราษฎร์อุทิศ	 แขวงแสนแสบ	 เขต
มีนบุรี	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ตัดแต่งชิ้นส่วน
เนื้อวัวออสเตรเลียแช่แข็ง	 และผลิตให้กับ
ผู้ว่าจ้างผลิต	 (OEM)	 1	 สถานประกอบ
การ	ได้แก่
	 (1)	บริษัท	สยามแม็คโคร	จ�ากัด	
(มหาชน)	(OEM)	ตั้งอยู่เลขที่	1468	ถนน
พัฒนาการ	แขวงพัฒนาการ	เขตสวนหลวง	
กรุงเทพฯ	ขอการรับรองใหม่	29	รายการ

HALAL 
 คณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำกรุงเทพมหำนคร ได้มีมติในกำรประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 5 กันยำยน 2563 อนุมัติ
รับรองผลิตภัณฑ์ฮำลำลของสถำนประกอบกำรที่ขอรับรองฮำลำล จ�ำนวน 50 สถำนประกอบกำร ผู้วำ่จ้ำงผลิต (OEM) 
32 สถำนประกอบกำร รวม 1093 รำยกำร และที่ประชุมมีมติยกเลิกผู้ว่ำจ้ำงผลิต (OEM)  7 สถำนประกอบกำร เนื่องจำกไม่
ประสงค์จะต่ออำยุกำรรับรองอฮำลำล และยกเลิกสถำนประกอบกำรที่ไม่ยื่นต่ออำยุกำรรับรองฮำลำล 1 สถำนประกอบกำร 
ดังนี้
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	 9.	บรษัิท	นวิคอนเซพท์		โปรดัคท์	
จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 156	 ซอยลาดพร้าว	
107	 ถนนลาดพร้าว	 แขวงคลองจั่น	 เขต
บางกะปิ	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 เครื่องดื่ม
ส�าเร็จรูป,	สารสกัดจากถั่วขาว,	ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร,	กาแฟส�าเร็จรูปชนิดผง	และ
วัตถุให้ความหวานแทนน�้าตาล	ขอต่ออายุ
การรับรอง	 45	 รายการ	 และขอเพิ่มเติม
การรับรอง	2	รายการ
	 10.	 บรษิทั	 แอลโก้	 อนิเตอร์เทรด	
จ�ากดั	สถานที่ผลิต	634	ถนนบางขุนเทียน-
ชายทะเล	 แขวงท่าข้าม	 เขตบางขุนเทียน	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 เม็ดอมรสโกโก้เคลือบ
น�้าตาลสีต่างๆ,	 นมอัดเม็ด	 และนมปรุง
แต่งอดัเมด็	ขอต่ออายกุารรบัรอง	3	รายการ
	 11.	 บริษัท	 แม็กซ์ม่าฟู้ด	 จ�ากัด	
สถานที่ผลิต	14	ซอยเฉลิมพระเกียรติ	ร.9	
ซอย	 2	 แยก	 2	 ถนนศรีนครินทร์	 แขวง
หนองบอน	เขตประเวศ	กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	
เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุป ิดสนิท,วุ ้น
ส�าเร็จรูปและขนมเยลลี่	 ขอต่ออายุการ
รับรอง	3	รายการ	และขอเพิ่มการรับรอง	
2	รายการ
	 12.	บรษัิท	ปาลโิกะ	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 92	 ซอยลาดพร้าว	
106	แยก	1	แขวงพลบัพลา	เขตวงัทองหลาง	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ชาเขียวอบกรอบ	 ขอ
การรับรองใหม่	4	รายการ
	 13.	 สันติสุขน�้ามะนาว	 สถานที่
ผลิต	 16	 ซอยนวมินทร์	 74	 แยก	 3-8-1	
ถนนนวมนิทร์	แขวงรามอนิทรา	เขตคันนายาว	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 วัตถุแต่งกลิ่นรสมะนาว
ส�าหรับปรุงอาหาร	 ขอต่ออายุการรับรอง	
2	รายการ
	 14.	 บริษัท	 ยูโรสแกน	 จ�ากัด	
สถานที่ผลิต	 12/2	 ซอยรามค�าแหง	 130	
ถนนรามค�าแหง	 แขวงสะพานสูง	 เขต
สะพานสูง	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 น�้าสลัดแขก	
ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 15.	บรษัิท	อนิเกรเดยีนท์	 เฟลเวอร์	
จ�ากัด	สถานที่ผลิต	450/32	ถนนอนามัย
งามเจริญ	 แขวงท่าข้าม	 เขตบางขุนเทียน	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 วัตถุเจือปนอาหาร	 ขอ
การรับรองใหม่	3	รายการ

	 16.	บรษัิท	ไทยฟูดแอนด์เคมิคอล	
จ�ากัด	 คลังเก็บสินค้าเลขที่	 133	 ซอย
ลาซาล	 48	 แขวงบางนาใต้	 เขตบางนา	
กรุงเทพฯ	 ขอการรับรองคลังเก็บสินค้าฮา
ลาลประเภทวัตถุเจือปนอาหาร	 วัตถุปรุง
แต่งรสอาหาร	 ขอต่ออายุการรับรอง	 1	
รายการ
	 17.	บริษัท	ไนซ์เบทเตอร์	จ�ากัด	
สถานที่ผลิต	 16/16	 ซอยเทียนทะเล	 20	
ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล	แขวงแสมด�า	
เขตบางขุนเทียน	กรงุเทพฯ	ผูผ้ลติ	ผงปรงุรส	
ขอต่ออายุการรับรอง	20	รายการ	และขอ
เพิ่มเติมการรับรอง	29	รายการ
	 18.	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 ทีวันเซน	
สถานที่ผลิต	 12/162,12/197	 ซอยเทียน
ทะเล	24	ถนนบางขุนเทยีน-ชายทะเล	หมูท่ี	่7	
แขวงท่าข้าม	 เขตบางขุนเทียน	 กรุงเทพฯ	
ผู ้ผลิตอาหารส�าเร็จรูปท่ีพร้อมบริโภค
ทันที	ขอต่ออายุการรับรอง	15	รายการ
	 19.	 บริษัท	 เอ.เค.ฟู้ด	 อินดัสทรี	
จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 29/128-129	 หมู่	 3	
แขวงล�าผกัช	ีเขตหนองจอก	กรงุเทพฯ	ผูผ้ลติ	
กาแฟปรุงส�าเร็จชนิดผง	 ขอต่ออายุการ
รับรอง	2	รายการ	และผลิตให้กับผู้ว่าจ้าง
ผลิต	(OEM)	2	สถานประกอบการ	ได้แก่	
	 (1)	 บริษัท	 เกศราบ้านอมตะ
สมนุไพร	 24	 จ�ากัด	 (OEM)	 ตั้งอยู่เลขที่	
81/1	 หมู่ที่	 5	 ต�าบลไก่เส่า	 อ�าเภอ
หนองแซง	 จังหวัดสระบุรี	 ขอต่ออายุการ
รับรอง	1	รายการ
	 (2)	 บริษัท	 ปัณณวิสาข์	 จ�ากัด	
(OEM)	ตั้งอยู่เลขที่	77/606	ซอยประเสริฐ
มนูกิจ	 29	 แยก	 2	 ถนนประเสริฐมนูกิจ	
แขวงลาดพร้าว	 เขตลาดพร้าว	 กรุงเทพฯ	
ขอต่ออายุการรับรอง	2	รายการ
	 20.	บริษัท	สยามร่วมมิตร	จ�ากัด	
สถานที่ผลิต	9/5	ซอยเสรีไทย	56	แยก	1,	
9/19	 ซอยเสรีไทย	 54	 แยก	 3,	 100/3	
ซอยเสรไีทย	85	แขวงคนันายาว	เขตคนันายาว	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 คุกกี้	 ขอเพิ่มเติมการ
รับรอง	1	รายการ
	 21.	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 โรงงาน
เส้นหมี่เซ่งเฮง	 สถานที่ผลิต	 136	 ซอย
อ่อนนชุ	35	ถนนสขุุมวทิ	77	แขวงสวนหลวง	

เขตสวนหลวง	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 เส้นหมี่
เตี๊ยว	ขอต่ออายุการรับรอง	16	รายการ
	 22.	บรษัิท	ว.ีเมน	ฟิลส์	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	สถานที่ผลิต	284	นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง	 เขตทั่วไปโครงการ	 3	 หมู่	 4	
ถนนฉลองกรุง	 แขวงล�าปลาทิว	 เขต
ลาดกระบัง	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 วัตถุแต่ง
กลิ่นรส,ผงปรุงรส	และซอสผง	ขอเพิ่มการ
รับรอง	66	รายการ
	 23.	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 น�้าพริก
เผาไทย	จวิเซ่งเฮง	สถานท่ีผลติ	1463	ซอย
กาญจนาภิเษก	 008	 ถนนกาญจนาภิเษก	
แขวงบางแค	เขตบางแค	กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	
อาหารส�าเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที	 ขอ
ต่ออายุการรับรอง	2	รายการ
	 24.	 บริษัท	 เอส	 อาร์	 แอสเซ็ท	
จ�ากัด	สถานที่ผลิต	8	อาคารโกล์ดมาร์เก็ต	
ชั้น	 1	 ถนนเทศบาลสงเคราะห์	 แขวง
ลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	ผู้จ�าหน่าย	
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล	 ขอต่ออายุการรับรอง	
35	รายการ
	 25.	 บริษัท	 เอส	 อาร์	 วอเตอร์	
จ�ากัด	สถานที่ผลิต	8	อาคารโกล์ดมาร์เก็ต	
ชั้น	 1	 ถนนเทศบาลสงเคราะห์	 แขวง
ลาดยาว	เขตจตจัุกร	กรงุเทพฯ	ผู้ผลิต	น�า้ดืม่	
ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 26.	โรงพยาบาลสรินิธร	(ราชการ)	
สถานที่ผลิต	 20	 ซอยอ่อนนุช	 90	 ถนน
อ่อนนชุ	แขวงประเวศ	เขตประเวศ	กรงุเทพฯ	
ผูผ้ลติ	 อาหารปรงุประกอบพร้อมรบัประทาน	
ครัวฮาลาลโรงพยาบาลสิรินธร	(ส�าหรับ
ผู้ป่วย)	ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ	
	 27.	นายพวงเพชร	ดงบงั	สถานทีผ่ลติ	
54/15	ถนนเคหะร่มเกล้า	แขวงคลองสอง
ต้นนุ่น	 เขตลาดกระบัง	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	
ลูกชิ้นเนื้อ	 และลูกชิ้นเอ็นเนื้อ	 ขอต่ออายุ
การรับรอง	2	รายการ
	 28.	 บริษัท	 เยลโล่ฟาร์ม	 จ�ากัด	
สถานที่ผลิต	7/3	ถนนเจ้าคุณทหาร	แขวง
ล�าปลาทิว	เขตลาดกระบัง	กรุงเทพฯ	
ผู้ผลิต	น�้าผึ้ง	ขอการรับรองใหม่	2	รายการ
	 29.บรษิทัโรงงานเภสชัอตุสาหกรรม	
เจเอสพี	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 (มหาชน)	
สถานทีผ่ลติ	255,	257	ซอยสาธปุระดษิฐ์	58	



แขวงบางโพงพาง	 เขตยานนาวา	 กรงุเทพฯ	
ผู้ผลิต	 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 ขอต่ออายุ
การรับรอง	 19	 รายการ	 และขอเพิ่มการ
รับรอง	6	รายการ	และผลิตให้กับผู้ว่าจ้าง
ผลิต	(OEM)	16	สถานประกอบการ	ได้แก่
	 (1)	บรษิทั	กอมฟลนีา	จ�ากดั	(OEM)	
ตั้งอยู่เลขที่	 40	 ถนนบางบอน	 8	 แขวง
หลักสอง	 เขตบางแค	 กรุงเทพฯ	 ขอต่อ
อายุการรับรอง	 2	 รายการ	 และขอเพิ่ม
การรับรอง	1	รายการ
	 (2)	 บริษัท	 ซัคเซสมอร์	 บีอิ้งค์	
จ�ากัด	 (OEM)	 ตั้งอยู่เลขที่	 10/1-2	 ถนน
รัชดาภิเษก	 แขวงจตุจักร	 เขตจตุจักร	
กรงุเทพฯ	ขอต่ออายกุารรับรอง	1	รายการ	
และขอเพิ่มการรับรอง	1	รายการ
	 (3)	บริษัท	ดับเบิ้ล	เอ็น	เทรดดิ้ง	
จ�ากัด	 (OEM)	 ตั้งอยู่เลขที่	 300/95	 ถนน
เลียบคลองสอง	 แขวงบางชัน	 เขตคลอง
สามวา	 กรุงเทพฯ	 ขอการรับรองใหม่	 2	
รายการ
	 (4)	 บริษัท	 ทีวี ไดเร็ค	 จ�ากัด	
(มหาชน)	(OEM)	ตัง้อยู่เลขที	่25	ถนนวัชรพล	

แขวงท่าแร้ง	 เขตบางเขน	 กรุงเทพฯ	 ขอ
ต่ออายุการรับรอง	2	รายการ	และขอเพิ่ม
การรับรอง	2	รายการ
	 (5)	บรษัิท	นทูรช่ัิน	โปรเฟส	จ�ากัด	
(OEM)	 ตั้งอยู่เลขที่	 1,2	 ซอยจตุโชติ	 14	
(วัดโคกจ้าหล่า)	แขวงออเงิน	เขตสายไหม	
กรงุเทพฯ	ขอต่ออายกุารรบัรอง	37	รายการ	
และขอเพิ่มการรับรอง	6	รายการ
	 (6)	บรษัิท	 โบลท์	 เอนเนอร์จ	ีจ�ากัด	
(OEM)	 ตั้งอยู่เลขที่	 85	 ซอยสิรินธร	 9	
ถนนสิรินธร	แขวงบางบ�ารุง	 เขตบางพลัด	
กรุงเทพฯ	 ขอต่ออายุการรับรอง	 2	
รายการ
	 (7)	บริษัท	 ไบโอฟาร์ม	 เคมิคัลส์	
จ�ากัด	(OEM)	ตั้งอยู่เลขที่	55	อาคารไบโอ
เฮาส์	ชั้น	7	ซอยพร้อมพงษ์	ถนนสุขุมวิท	
แขวงคลองตันเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	
ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 (8)	บรษัิท	แปซฟิิค	รมิ	พาร์ทเนอร์ส	
(ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 (OEM)	 ตั้งอยู่เลขที่	
13	ซอยหมู่บ้านคันทรี่วิลล่า	ซอย	1	แขวง
หนองบอน	เขตประเวศ	กรุงเทพฯ	ขอการ

รับรองใหม่	1	รายการ
	 (9)	 บรษิทั	 ฟาร์มาฮอฟ	 จ�ากดั	
(OEM)	 ตั้งอยู่เลขที่	 99	 หมู่	 2	 ต�าบล
บางเตย	 อ�าเภอสามพราน	 จังหวัด
นครปฐม	ขอต่ออายกุารรบัรอง	20	รายการ	
และขอเพิ่มการรับรอง	4	รายการ
	 (10)	บรษิทั	มลิล์	พลสั	แอนด์	มอร์	
จ�ากัด	 (OEM)	 ตั้งอยู่เลขที่	 153	 รังสิต-
นครนายก	66	ต�าบลประชาธิปัตย์	อ�าเภอ
ธัญบุรี	 จังหวัดปทุมธานี	 ขอเพิ่มการ
รับรอง	1	รายการ
	 (11)	ร้าน	S&A	(OEM)	ตัง้อยูเ่ลขที่	
185	ซอยประชาอุทิศ	33	แยก	10	แขวง
บางมด	 เขตทุ่งครุ	 กรุงเทพฯ	 ขอต่ออายุ
การรับรอง	 6	 รายการ	 และขอเพิ่มการ
รับรอง	1	รายการ
	 (12)	 บริษัท	 วีเอชซี	 โกลบอล	
เมดิคอล	จ�ากัด	(OEM)	ตั้งอยู่เลขที่	3/65	
ซอยศรีนครินทร์	46/1	(ปราโมทย์)	แขวง
หนองบอน	เขตประเวศ	กรุงเทพฯ	ขอการ
รับรองใหม่	1	รายการ		อ่านต่อฉบับหน้า..

วารสารมุสลิม กทม.นิวส์22
พันธกิจฮาลาล กอ.กทม.

จัดอบรมนักประชาสัมพันธ์
ประจำามัสยิด รุ่นที่ 1

	 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร	 กอ.กทม.

จั ด ห ลั ก สู ต ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ก า ร

ประชาสัมพันธ์มัสยิดในกรุงเทพมหานคร	

รุ่นที่	 1	 เพื่อให้การประชาสัมพันธ์กิจการ

และการ เสนอข่ าวสารของมั สยิ ดมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เมื่อวันท่ี	

19	กันยายน	2563	ณ	ศูนย์บริหารกิจการ

ศาสนาอิสลามแห่งชาติ	 เฉลิมพระเกียรติ	

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นกรรมการ

อิสลามประจ�ามัสยิดฝ่ายประชาสัมพันธ์	

จ�านวน	94	มัสยิด	มัสยิดละ	1	คน
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นานาสาระ

วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

ส่วนหนึ่งของหนังสือตอบขอบคุณ “มุสลิม กทม. นิวส์”
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ขับเคลื่อน กอ.กทม.
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์
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	 ฝ่ ายพ ัฒนาบ ุ คลากร 	 กอ .กทม .	

จ ั ดปฐมนิเทศอิหม่าม	 คอเต็บ	 บิหลั่น	 และ

กรรมการอิสลามประจ�ามัสยิดที ่ได้ร ับการ

คัดเลือกใหม่	เมื ่อวันที ่	15	สิงหาคม	2563	

ณ	 ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ	

เฉลิมพระเกียรติ	 เพื ่อให้ความรู ้ความเข้าใจ

ในการบริหารกิจการมัสยิดและให้การพัฒนา

มัสยิดในกรุงเทพมหานครไปในทิศทางเดียวกัน	

โดยมีผู้เข้ารับการปฐมนิเทศซึ่งเป็นผู้ท่ีได้รับการ

คัดเลือกเป็นอิหม่าม	3	คน	คอเต็บ	3	คน	บิหล่ัน	1	

คน	และกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	109	คน	

รวม	116	คน	จาก	12	มัสยิด	

	 ฝ่ายกอฎีและฝ่ายชะรีอะฮ์ครอบครัว	

กอ.กทม.	จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอิหม่าม

ประจ�ามัสยิดเร่ือง	“มุนากะฮาต”	ส�าหรับอิหม่าม

และคอเต็บหรือผู้ที่อิหม่ามมอบหมายให้ท�าการ

นิกาห์	เพื ่อให้มีความเข้าใจในบัญญัติศาสนา

เร่ืองมุนากะฮาตและสามารถจัดท�าเอกสารที่

เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี	 โดยจัดประชุมสัมมนา	

2	รุ่น	รุ่นที่	1	วันที่	16	กันยายน	2563	จ�านวน	

92	มัสยิด	มัสยิดละ	2	คน	รวม	184	คน	และรุ่น

ที่	2	วันที่	23	กันยายน	2563	จ�านวน	92	มัสยิด	

มัสยิดละ	2	คน	รวม	184	คน	ณ	ศูนย์บริหาร

กิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ	เฉลิมพระเกียรติ	

กอ.กทม.จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่

กอ.กทม.จัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “มุนากะฮาต”


