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	 “วารสารมุสลิม	 กทม.	 นิวส์”	 ของ
ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�า
กรุงเทพมหานครเล่มน้ีเป็นเล่มประจ�าเดือน
มกราคม	-	กมุภาพนัธ์	2564		ถอืว่าเป็นเล่มแรก
ของปีพุทธศักราช	2564		โดยก�าหนดออกสู่
สายตาผูอ่้านทกุ	2	เดอืน	เพือ่เผยแผ่องค์ความรู้
เกีย่วกบัอสิลามและมสุลมิ	 รวมทัง้การเผยแพร่
กจิกรรม/กจิการของส�านักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�ากรงุเทพมหานครในรอบ	2	เดอืน	เพือ่ให้
สังคมได ้รับทราบการด�าเนินภารกิจของ	
กอ.กทม.	เป็นส�าคัญ	
	 นับตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช	 2563	
จนถึงเดือนกุมภาพันธ์	2564		สังคมไทยเข้าสู่
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19	 ตลอดมา	 และดูเหมือนจะเป็น
ระลอก	2	ที่ค่อนข้างสร้างปัญหารุนแรงให้แก่
พี่น ้องประชาชนมากทีเดียว	ท�าให้หลาย
หน่วยงานต ้องปรับรูปแบบการท�างานที่
บ้าน	 (Work	 From	Home)	สถานศกึษาต้องปิด
การเรยีนการสอน	 พีน้่องหลายท่านต้องถกูกักตวั
ในสถานทีเ่กบ็ตวั	 หรอือาจเรยีกว่าเป็นโรงพยาบาล
สนามบ้าง	ศนูย์เยยีวยาบ้าง	ประเดน็ส�าคญักค็อื	
สังคมไทยเกิดภาวะชะงักงัน	 ทั้งด้านสังคม	
การศึกษา	เศรษฐกิจ	วฒันธรรม	และการท่องเทีย่ว	
ทกุภาคส่วนย่อมได้รบัผลกระทบท่ัวหน้ากัน	
	 สิง่ทีมี่ผลกระทบกบัสงัคมมสุลมิไทย
กค็อื	ต้องปิดมสัยดิในวันศกุร์ช่ัวคราว	เนือ่งจาก
วนัศกุร์	(ประมาณเวลา	11.00-13.00	น.)	เป็นวนั
ที่พี่น้องมุสลิมทั่วทุกภูมิภาคและทุกพื้นท่ีที่มี
มัสยิดตั้งอยู่	 มุสลิมที่เป็นชายจะไปร่วมปฏิบัติ
ศาสนกิจหรอืละหมาดญมุอะฮ์	 ซึง่ศูนย์บรหิาร
สถานการณ์โควิด-19	 หรือ	 ศบค.	 ทั้งระดับ
ประเทศและกรงุเทพมหานคร	 ตัง้สมมตฐิานว่า	
อาจเป็นสาเหตุแห่งการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัส-19	 ได้	 จุฬาราชมนตรีจึงมีประกาศขอ
ความร่วมมอืคณะกรรมการอสิลามประจ�าจงัหวดั	
และคณะกรรมการอสิลามประจ�ามสัยดิ	 รวมทัง้
สถาบัน/องค์กรมุสลิมที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับ
ศาสนาอิสลามและมุสลิม	 ให้ป้องกันการแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19	ด้วยมาตรการต่าง	ๆ 		
และวนันี	้ค�าว่า	“นวินอร์มลั”	(New	Normal)	

เป็นค�าที่เรามักจะได้ยินบ่อยครั้ง	 	 โดยถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่	 ไม่เหมือนเดิม	แม้ว่าเราจะกลับ
ไปยังสถานที่เดิม	ๆ	ก็ตาม	เพราะทุกคนต้องดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้น
	 ค�าว่า	New	Normal	หมายถึง	“ความปกติในรูปแบบใหม่”	ใช้เป็นทางการครั้งแรก
โดย	 Bill	 Gross	 นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน	 ใช้ค�านี้ในช่วงปี	 2008	 และให้นิยามสภาวะ
เศรษฐกิจโลกท่ีถดถอย	 เกิดการชะลอตัว	 และกลับมาสู่อัตราเดิม	 ซึ่งเป็นการใช้ค�าในเชิง
เศรษฐศาสตร์	ปัจจุบัน	มีการน�ามาใช้ในหลายมิติ	โดยเฉพาะด้านวิถีชีวิตใหม่	เมื่อเกิดการแพร่
ระบาดโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	ทีช่าวโลกต้องปรบัตวัอย่างรวดเรว็	และสิง่ที่
พบเห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นวิถีชีวิตใหม่ในสังคม	 ตั้งแต่การก้าวออกจากบ้าน	 ท�าให้
พฤติกรรมที่เป็น	New	Normal	จะเกี่ยวข้องกับเรา	ดังต่อไปนี้	
	 1.	 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน	 เพื่อป้องกันตัวเอง	 และ
ห่วงใยผูอ้ืน่	การสวมหน้ากาก	จงึเป็นมาตรการท่ีทกุหน่วยงาน/ร้านค้า	ต้องขอความร่วมมือทกุคนให้
สวมหน้ากากก่อนเข้ามาติดต่องานหรอืใช้บริการ	ท�าให้เริม่เห็นหน้ากากผ้าสสีนัสวย	ๆ	แนวแฟชัน่	
ดูสดใสสะดุดตามากขึ้น
	 2.	ท�างานออนไลน์	Work	from	Home	หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา/บริษัทต่าง	ๆ	
เริ่มมีนโยบายให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/พนักงาน	 Work	 from	 Home	 ในช่วงที่โควิด-19	
ระบาดอยู่	 และเมื่อจ�านวนยอดผู้ติดเชื้อน้อยลง	 ก็จะทยอยให้ทุกคนกลับมาท�างานที่ท�างาน
หรือส�านักงานได้บางส่วน	รวมถึงการจัดวางพื้นที่ท�างานให้เหมาะสม	เพื่อลดความแออัดด้วย
	 3.	เรียนออนไลน์	มหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้	ก็เริ่ม
วางแผนตารางเรียนออนไลน์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านโปรแกรมต่าง	 ๆ	 เช่น	 Google	Meet,	
Zoom,	Microsoft	Team,	Webex	ท�าให้ได้มีโอกาสพูดคุยสนทนากับผู ้สอนด้วยการ
ใช้นวัตกรรมมาเป็นตวัช่วย	และผูป้กครองบางคน		ก็มโีอกาสเรยีนรูไ้ปพร้อมกบับตุรหลานด้วย
	 4.	มัสยิด/อาคารสถานท่ีตั้งจุดคัดกรอง	เน่ืองจากโควิด-19	นั้น	สังเกตเบ้ืองต้น
ได้ด้วยการวัดไข้	จึงจ�าเป็นต้องมีจุดคัดกรองก่อนเข้ามัสยิด/อาคาร	ตามแนวทางปฏิบัติด้าน
สาธารณสขุ	ผูม้ามัสยดิหรอืผู้มาตดิต่อราชการ	 ห้าง	 ร้าน	จะต้องผ่านการวดัอณุหภูมิ	และผูผ่้าน
การคัดกรองแล้วจะได้รับเครื่องหมายติดที่เสื้อ	 และขอความร่วมมือให้ลงชื่อ	 พร้อมหมายเลข
โทรศัพท์ก่อนเข้าใช้บริการ	เพื่อความสะดวกในการติดตามและดูแลรักษา	กรณีที่บางคนมีเชื้อ
ไวรัสดังกล่าว
	 5.	 จดุบริการเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้ามัสยดิ/สถานศึกษา/ร้านค้า	 โดยสถานทีด่งักล่าว
ได้จดัวางเจลแอลกอฮอล์	 ในบรเิวณท่ีเห็นได้ชดัเจน	 เพือ่ให้ผูม้าปฏบิตัศิาสนกจิ/ผูม้าตดิต่องาน/ลกูค้า	
ได้ใช้ล้างมือ	ทั้งนี้อาจมีการสัมผัสร่วมกัน	เพื่อลดโอกาสติดเชื้อและเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น

	 6.	 ร้านอาหารนั่งแยกโต๊ะ	 และซื้อ
กลับมากขึ้น	เห็นได้ชัดว่ายอดสั่งอาหารแบบ
นั่งรับประทานที่ร้านและซ้ือกลับมีจ�านวนใกล้
เคียงกัน	 จนร้านค้าต่าง	 ๆ	 ต้องจัดที่นั่งให้
บริการพนักงาน	Food	Delivery	และลูกค้าที่
ยืนรออาหารแบบสั่งกลับมากขึ้น	เพราะลูกค้า
ส่วนหนึง่ค�านงึถงึสขุอนามยั	และการจดัโต๊ะทีน่ัง่
ในร้าน		กร็บัประทานได้โต๊ะละ	1-2	คน	วางโต๊ะ
ห่างกันอย่างน้อย	1	เมตรเพราะเว้นระยะห่าง	
หรือมีบริการ	Drive	Thru	กล่าวคือ	ให้วนรถ
สั่งได้	โดยลูกค้าไม่ต้องลงจากรถ
	 7.	ปรบัตวัใช้ธรุกรรมออนไลน์มากข้ึน	
ได้แก่	 รับเงิน	 โอนเงิน	 จ่ายเงิน	 ผ่านช่องทาง	
Application	 เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่นิยมกัน
มากขึ้น	 เนื่องจากประชาชนต้องการเช็คยอด
เงนิทีไ่ด้รบัจากมาตรการช่วยเหลอื	 เช่น	 เราชนะ	
เรารักกัน	 คนละครึ่ง	 ฯลฯ	 จึงต้องเปิดบัญชี
เพื่อใช้งาน	Mobile	Application	รวมถึงการ
ช�าระสินค้าบริการ	หรือเปิดบัญชีออนไลน์เพื่อ
ซื้อกองทุน	 ลดระยะเวลาเดินทางไปใช้บริการ
กบัธนาคารทีส่าขา	ซึง่อาจเป็นสาเหตทุ�าให้ได้รบั
เชื้อไวรัสติดต่อกันได้
	 8.	ใช้บรกิารส่งของถงึบ้าน	(Delivery)	
พีน้่องประชาชนส่วนใหญ่หนัมาใช้บรกิารสัง่ของ
ส่งถงึบ้าน				ทัง้ของใช้	อาหาร	และยารักษาโรค	
เพื่อลดการเดินทางไปยังสถานที่แออัด	 ท�าให้
มีผู้ให้บริการและรับบริการในลักษณะนี้เพิ่ม
ขึ้นเป็นอย่างมาก
	 9.	ก�าหนดมาตรการการไปมัสยิด
และการจดักจิกรรมของพ่ีน้องมสุลิม	 กล่าวคอื	
จุฬาราชมนตรีได้ก�าหนดมาตรการการไป
มัสยิดและข ้อปฏิบัติส�าหรับพ่ีน ้องมุสลิม	
ตั้งแต่ข้อ	1,	4,	5	และ	6	อย่างเคร่งครัด	ทั้งใน
การไปปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิด	และ/หรือกรณี
การจัดกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตให้จัดได้	 เช่น	
งานนกิาห์		งานการกุศล		งานประชุมสมัมนา	ฯลฯ	
มิฉะนั้น	 “เรา”	อาจเป็น	“ต้นเหตุ”	แห่งการ
แพร่ระบาดและรับเชื้อไวรัสดังกล่าวได้
	 ในโอกาสนี้	 คณะผู้จัดท�า	 “วารสาร
มสุลมิ	กทม.	นวิส์”	ของส�านกังานคณะกรรมการ
อิสลามประจ�ากรงุเทพมหานคร	ขอวงิวอน	 (ดอุาอ์)	
ต่อพระผู้เป็นเจ้า	 ได้โปรดให้ประเทศไทยแห่ง	
“เรา”	ผ่าน	“วิกฤติ”	แห่งการแพร่ระบาดของ
เชือ้ไวรสัโควดิ-19	ระลอกที	่2	นี	้ด้วยเถดิ-อามนี

ผศ.ดร.วิศรุต  เลาะวิถี

 ในโอกาสนี้ คณะผู้จัดท�า “วารสารมุสลิม กทม. นิวส์” 

ของส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร

ขอวิงวอน (ดุอาอ์) ต่อพระผู้เป็นเจ้า ได้โปรด

ให้ประเทศไทยแห่ง “เรา” ผ่าน “วิกฤติ” 

แห่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ระลอกที่ 2 นี้ ด้วยเถิด-อามีน

“ “



	 บุคคลแรกที่น�าวะดีอะฮ์มาใช้ในรปูแบบนีค้อืท่านซบุยัร์	บนิ	เอาวาม	ซอฮาบะฮ์
ท่านหนึ่งที่ท่านรอซูลุ้ลเลาะฮ์	(ซ.ล.)	ให้การรับรองว่าเป็นชาวสวรรค์
	 มีรายงานจากอับดุลเลาะฮ์	บิน	ซุเบร	บิน	เอาวามมีความว่า	“มีชายคนหนึ่ง
น�าทรัพย์มาเพื่อฝากไว้กับ ซุเบร บิน เอาวาม, ซุเบร ได้กล่าวแก่ชายคนนั้นว่า 
มันไม่ใช่เป็นของฝาก (วะดีอะฮ)์ แต่มันเป็นของให้ยืม (กอร์ด) เพราะฉันกลัวว่า
มันจะเสียหาย ...”		อัฏฏอบะกอต	อัลกุบรอ	เล่ม	3	หน้า	109

ก็จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆจากการ
ด�าเนินงานของตน
	 2. 	ให ้กู ้ ยืมโดยมีดอกเบี้ ย	
ซึ่งเป็นวิธีการท่ีแพร่หลายในหมู ่ชาว
อาหรับด้วยกันเอง	 หรือชาวอาหรับกับ
ชาวยิวในคาบสมุทรอาหรับ

ต่อมาในยุคอิสลาม
	 -	 อิสลามได้อนุมัติการค้า	 และ
ห้ามดอกเบี้ย
	 -	อิสลามได้สงวนการลงทุน
ทางการค้า	แบบมุฎอรอบะฮ์	ไว้
		 - 	 อิ สลามได ้ ยก เลิ ก ระบบ
ดอกเบี้ย	ทั้ง	2	ชนิด	คือ	:
	 1-	ดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้ยืม
	 2-	ดอกเบี้ย ท่ี เ กิดจากการ
ซื้อขายแลกเปลี่ยน
	 การท�าธุรกิจในยุคแรกๆ	 ของ
อิสลามได้เริ่มขยายตัวออกไปเรื่อยๆ	
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 อรุณ บุญชม

ท�าให้เกิดธุรกิจต่างๆ	 มากขึ้น	 เมื่อเกิด
เรื่องใดที่ไม่เคยมีมาก่อน	พวกอัครสาวก
ก็จะไปเรียนถามศาสนทูต	 ซึ่งท่านก็จะ
ให้ค�าตอบและวางหลักเกณฑ์ไว้อย่าง
ชัดเจนในแต่ละเร่ือง	 เพ่ือเป็นหลักยึด
ของมุสลิมในยุคต่อๆมา	 เช่น	 ธุรกิจการ
แลกเปลี่ยนเงินตรา
		 -	ขายสินค้าด้วยเหรียญทอง	
(ดีนาร)	รับราคาเป็นเหรียญเงิน	(ดิรฮัม)
	 -	 ขายสินค้าด้วยเหรียญเงิน	
(ดริฮัม)	รบัราคาเป็นเหรยีญทอง	(ดนีาร)
	 ท่านอิบนอุมุรั(ร.ด)	กล่าวมคีวามว่า	
“ฉนัค้าขายอฐู อยูท่ีต่�าบลอัลบะเกยีะอ์ 
ฉันขายเป็นเหรียญทอง(ดีนาร) และ
รบัเป็นเหรยีญเงนิ(ดริฮมั) และบางครัง้ก็
ขายเป็นเหรียญเงิน(ดิรฮัม) และ
รับเป็นเหรียญทอง(ดีนาร) ฉันรู ้สึก
ไม่สบายใจที่ท�าอย่างนั้น จึงน�าเรื่องนี้
ไปเรยีนถามศาสนทตู และท่านได้ตอบว่า 
ไม่เป็นไรหรอกที่ท่านจะรับราคาของ
วนันัน้ ตราบทีท่่านท้ังสองไม่ได้แยกจากกนั
โดยมี ส่ิงใดค ้างช�าระระหว่างกัน”  
บันทึกโดยอะบูดาวูดและอะห์มัด
	 จากฮะดีษดังกล่าวท�าให้เกิด
หลักเกณฑ์ในการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ดังนี้
	 ถ ้าหากเงินตรานั้นเป็นชนิด
เดียวกันเช่นทองค�ากับทองค�าหรือเงิน
กับเงิน
-	ต้องเท่ากัน
-	ต้องไม่ตกลงกันให้มีการค้างช�าระ
-	ต้องต่างฝ่ายต่างรับกันไปโดยทันที

5
ธรรมศาสน์อิสลาม

วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

ธุรกิจการค้า
และการธนาคารในอิสลาม 
                        (ตอนที่ 2)  

	 วะดีอะฮ์ชนิดนี้	 เป็นวะดีอะฮ์ที่
ธนาคารอิสลามน�ามาเป็นธุรกรรมหนึ่ง
ของธนาคาร	กล่าวคือเมื่อมีผู ้น�าเงิน
มาฝากไว ้ กับธนาคารไม ่ว ่าจะเป ็น
ประเภทกระแสรายวัน	 หรือออมทรัพย์
ก็ตาม	ธนาคารจะขออนุญาตน�าเงินของ
ผู ้ฝากไปใช้ในการลงทุน	 และให้การ
ประกนัว่าผู้ฝากจะมาถอนเงินเมื่อไรก็ได้
ตามจ�านวนที่ฝากไว้อย่างครบถ้วน

การลงทุน
	 ชาวมักกะฮ์	 ในยุคก่อนอิสลาม
รู้จักการลงทุนอยู่สองวิธีคือ	:	
	 1.	ร่วมลงทนุโดยหลัก	มฎุอรอบะฮ์
คือนายทุนให้เงินทุนแก่ผู ้ด�าเนินการ
ทางการค ้าที่มีความช�านาญเพื่อไป
ลงทุนท�าการค้า	พร้อมกับตกลงแบ่ง
ผลก�าไรกนั	ในกรณีทีข่าดทนุนายทนุต้อง
รบัผลการขาดทุนน้ัน	ส่วนผู้ด�าเนินการ

ตราสารทางการเงินในธุรกิจการค้า
	 ในประวัติศาสตร์อิสลามได้ระบุถึงตราสารทางการเงินที่มีการน�ามาใช้ใน
ธรุกจิการค้า	ทีไ่ม่ใช่ตราสารทีเ่ป็นเงนิตราไว้หลายชนิดด้วยกัน	โดยตราสารเหล่านั้น
มีส่วนที่คล้ายคลึงกับตราสารต่างที่ใช้กันอยู่ในธนาคารปัจจุบัน	เช่น
	 -	รกิออ์	(الرقاع)		คือสัญญาท่ีท�าเป็นลายลักษณ์อักษร	สัญญาว่าจะจ่ายเงิน
ตามจ�านวนที่ระบุเมื่อทวงถามหรือเมื่อถึงก�าหนดเวลา	 แก่ผู้รับประโยชน์หรือผู้ถือ	
เทียบได้กับ	ตั๋วเงิน	ที่ท�าหน้าที่เหมือนเช็คธนาคาร	หรือ	บัตรเครดิตในปัจจุบัน
	 -	ศุกูก (صكوك)	หรือ	ศิกาก (صكاك)	เป็นค�าพหูพจน์เอกพจน์คือค�าว่า	
ศอกก์ (صّك)	 เป็นค�าในภาษาอ่ืนทีถ่กูน�ามาใช้เป็นภาอาหรบั	รากเดิมคือค�าว่าฮักก์	(حّك) 
แต่ออกเสียงเป็นชักก ์ 	(َشّك) เป็นตราสารที่ผู้เขียนส่งไปยังร้านแลกเงินเพื่อให้จ่าย
เงินตามจ�านวนที่ระบุแก่ผู้ถือ	หรือผู้ถูกระบุนามไว้ใน	ชักก์	ซึ่งก็คือ	 เช็ค	ที่รู้จักกัน
ในปัจจุบัน
	 -	สะฟาติจ	(سفاتج)	 เอกพจน์คือ	สุฟตะญะฮ์ (سفتجة)รากเดิมเป็นภาษา
เปอร์เซียมาจากค�าว่า	สุฟตะฮ์ (سفتة)	แปลว่าสิ่งที่มั่นคง	ปัจจุบันในกฏหมายของ
อิรัก	ซีเรีย	และเลบานอนยังคงใช้ค�านี้	ซึ่งตรงกับความหมายของค�าว่า	กัมบิยาละฮ์
	(كمبيالة) ดร๊าฟ	 หรือตั๋วแลกเงิน	 หรือค�าว่า	 บูลีเซาะฮ์ (بوليصة)	 (Policy)	 ใน
กฎหมายอื่น
	 เมื่อกล่าวถึงเรื่องธนาคารสมัยใหม่	 นักประวัติศาสตร์จะกล่าวเป็นเสียง
เดียวกันว่ามีต้นก�าเนิดจากประเทศอิตาลี	แถบเมืองเวนีซ	และเมืองฟลอเรนซ	์	
แต่ในความเป็นจรงิทางประวัติศาสตร์ของอสิลามนัน้เป็นอกีเรือ่งหนึง่	 ดงัจะเหน็ได้จาก
ธรุกรรมบางอย่างดงัท่ีได้กล่าวมมานัน้เกิดข้ึนก่อนระบบธนาคารสมัยใหม่เป็นร้อยปี
	 แต่ท�าไมประเทศอิสลามจึงไม่มีธนาคารระบบอิสลาม	 และท�าไมใน
ประเทศอิสลามจึงมีแต่ธนาคารในระบบดอกเบี้ย	 ค�าตอบในเรื่องนี้ก็คือประเทศ
อิสลามต้องตกเป็นขึ้นของประเทศล่าเมืองขึ้นในยุคนั้น	 ซึ่งเมื่อถูกประเทศล่าเมือง
ขึ้นปกครองก็จะถูกครอบง�าทั้งด้านการทหารและเศรษฐกิจไปพร้อมๆกัน	 ประเทศ
เหล่านัน้ได้วางระบบเศรษฐกจิของประเทศอสิลามทีอ่ยูภ่ายใต้การปกครองเหล่านัน้
ไว้ภายใต้ระบบดอกเบี้ยเป็นเวลานาน	ท�าให้ไม่สามารถพัฒนาธนาคารระบบ
อิสลามขึ้นมาได้	จนภายหลังจากได้รับเอกราชและเกิดแนวคิดที่จะกลับไปใช้ระบบ
เศรษฐกิจแบบอิสลาม	 จึงเร่ิมมีการตื่นตัวและคิดหาวิธีการจัดตั้งธนาคารระบบ
อิสลามขึ้น	 ซึ่งก็มีทั้งเสียงที่สนับสนุนและคัดค้านและมีแนวความคิดที่แตกต่างกัน
ของนักวิชาการดังนี้

	 แนวความคิดของนักวิชาการ
มุสลิมในเรื่องธนาคารระบบดอกเบ้ียมี	
3	แนวคิด
 แนวคิดที่ 1
	 สนับสนุน	 และถือว่าธุรกรรม
ทุกชนิดของธนาคารระบบดอกเบี้ยเป็น
สิ่งที่อนุมัติให้กระท�าได้	 โดยพยายาม
ตคีวามให้เข้ากบัหลกัการทางศาสนาทีม่อียู	่	
และถือว ่าดอกเบี้ยที่ศาสนาห้ามคือ
ดอกเบี้ยทวีคูณเท่านั้น	 ซึ่งเป็นแนวคิดที่
ไม่ถูกต้อง
 แนวคิดที่ 2
	 ถือว ่าธุรกรรมของธนาคาร
ระบบดอกเบ้ียเป็นสิ่งต้องห้ามแต่เป็น
สิง่ทีมี่ความจ�าเป็นถงึขัน้คบัขนั	จงึอนญุาต
ให้ด�าเนินการได้	 โดยอาศัยหลักทาง
นิติศาสตร์ที่ว ่า	“ความคับขันท�าให้
สิ่งต้องห้ามกลายเป็นสิ่งที่อนุญาต”	 ซึ่ง
เป ็นแนวคิดที่ยั ง ไม ่ถูกต ้องอีกเช ่น
เดียวกัน
 แนวคิดที่ 3
	 เห็นว ่ าธุ รกรรมที่ ธนาคาร
ด�าเนนิการเป็นสิง่คบัขนัทีจ่�าเป็นต้องมี	แต่
ดอกเบี้ย	 ไม่ใช่เป็นสิ่งคับขันที่จ�าเป็น
ต้องมี	 และเห็นว่าค�าว่า	 “คับขัน”	 ต้อง
ก�าหนดตามขนาดของความคับขันใน
แต่กรณี	 ซึ่งเป็นแนวคิดที่ถูกต้อง	 และ
เริ่มต้นพัฒนาหารูปแบบของธนาคาร
ระบบอิสลามที่เหมาะสม
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เหลียวมองอดีตมุ่งสู่อนาคต
กิจการฮาลาลไทย (ตอนจบ)

สรรสาระสรรสาระ

สมัย เจริญช่าง

ให ้การสนับสนุน เรื่ อ งการก� าหนด
มาตรฐานอาหารฮาลาล	 และการสร้าง
ระบบการตรวจสอบรับรองของประเทศ
ที่เป็นเอกภาพ	 ในการนี้จึงได้ผลักดัน
และสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้ง	
“สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาลแห่ง
ประเทศไทย”	 ภายใต้การก�ากับดูแล
ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย	 และสนับสนุนให้ท�าหน้าที่
ในการด�าเนินงานการรับรองมาตรฐาน
อาหารฮาลาลของประเทศไทยเมื่อวันที่	
11	 สงิหาคม	 2546	 ทัง้น้ีได้มกีารแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ	
	 จากนั้นได้มีการด�าเนินงานเพื่อ
การพัฒนามาตรฐานที่เก่ียวกับอาหาร
ฮาลาลเรื่อยมา	 จนสามารถประกาศใช้
มาตรฐานอาหารฮาลาล	เพือ่เป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุงคุณภาพ	 การอ�านวย
ความสะดวกทางการค ้ าและการ
คุ้มครองผูบ้รโิภค	โดยเป็นประกาศก�าหนด
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	
เรื่อง	 อาหารฮาลาล	 ไว้เป็นมาตรฐาน
สมัครใจ	เมื่อวันที่	๒๙	พฤษภาคม	พ.ศ.	
๒๕๕๐	 และพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๒๔	ตอนพิเศษ	๗๘	ง.	ในวันที่	๒๙	
มิถุนายน	๒๕๕๐
 4. รัฐบาลตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจและ
สินค้าฮาลาล ในปี พ.ศ. 2552 
	 ข ้าพเจ ้า ซ่ึงในขณะนั้นเป ็น
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	กรงุเทพมหานคร	
ได้น�าเสนอแผนและโครงสร้างการจัดต้ัง	

	 ตามสถติด้ิานการบรโิภคผลติภัณฑ์
อาหารของประชากรโลกมุสลิมมีมูลค่า
โดยรวม	ณ	ปี	พ.ศ.	2555	อยู่ที่	ประมาณ	
7,000,000	 ดอลลาร์สหรัฐ	 ท้ังน้ี	 เมื่อ
พิจารณาเฉพาะในส ่วนของการค ้า
ระหว่างประเทศด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
ฮาลาลในปีเดยีวกนั	มมีลูค่าสงูถงึประมาณ	
3,000,000	ดอลลาร์สหรฐั	จากความส�าคญั
ของยุทธศาสตร์การส่งออกผลิตภัณฑ์
อาหารและความเติบโตของตลาด
ฮาลาลในโลกหน่วยงานภาครัฐของไทย
พิจารณาว่าการที่ประเทศไทยมีจุดแข็ง
คือ	มีศักยภาพในการผลิตอาหาร	และ
มีโอกาสที่มีตลาดสินค้าอาหารส�าหรับ
ประชากรมุสลิมซึ่งมีขนาดที่ใหญ่มาก	
แต่ประเทศไทยมีจุดอ่อนจากการที่ไม่ใช่
เป็นประเทศมุสลิม	 การสร้างขีดความ
สามารถในการแข่งขัน	 การผลิต	 และ
การส่งออกอาหารฮาลาลจึงจ�าเป ็น
จะต้องสร้างความน่าเชือ่ถอืและการยอมรบั
ของผู ้บริโภคที่ เป ็นประชากรมุสลิม	
ในประเด็นที่ ว ่ าอาหาร ท่ีผลิตจาก
ประเทศไทยเป็นอาหารฮาลาล	ซึง่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามและ
มาตรฐานฮาลาลสากล
	 ในการสร้างความเชื่อถือและ
การยอมรับของผู้บริโภคในต่างประเทศ	
จ�าเป็นต้องผลักดันให้มาตรฐานอาหาร
ฮาลาลและการตรวจสอบรับรอง
คุณภาพโดยองค์กรทางศาสนาถือเป็น
เงื่อนไขที่ส�าคัญที่สุดของความส�าเร็จ		
ดังนั้น	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 ภาครัฐจึง

“คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพธุรกิจและสินค้าฮาลาล”
แก่นายกรฐัมนตรใีนขณะน้ัน	นายกรัฐมนตรี	
ได ้ออกค�าสั่ งส� านักนายกรัฐมนตรี	
ที	่125/2552	เรือ่ง	แต่งต้ังคณะกรรมการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพธุรกิจและสินค้า
ฮาลาล	 เมื่อวันที่	 7	 พฤษภาคม	 2552	
เพ่ือให้การด�าเนินการของรัฐบาลในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศ
เป็นไปอย่างมีเอกภาพ	ประสิทธิภาพ
และประสทิธผิล	เป็นผลดต่ีอทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องและเศรษฐกิจของประเทศ
โดยส่วนรวม	และต่อมา	ได้มีการประชุม
คณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 19	พฤษภาคม	
2552	และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี	มีมติ
เห็นชอบให้รองนายกรฐัมนตร	ีฝ่ายเศรษฐกจิ	
เป็นประธานคณะกรรมการ	 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	 รัฐมนตรี
ว ่ าการกระทรวงการต ่างประเทศ	
รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา	เป็นรองประธาน
กรรมการ	 และกรรมการประกอบด้วย
อีกหลายหน่วยงาน
	 โดยเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าที่
เสนอต่อรัฐบาลสมัยน้ัน	 ต้องการให้
คณะกรรมการชุ ด ดั งกล ่ า ว 	 เป ็ น
คณะกรรมการชดุ	“ก�าหนดนโยบาย”	เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจและ
สินค้าฮาลาล	 โดยสนับสนุนส่งเสริม
หน่วยงานองค์กรในการ	 “ตรวจรับรอง

ปรากฏการณ์ขึ้นในท�านอง	 “คนท�างาน
ไม่ได้เงิน	คนได้เงินไม่ได้ท�างาน”	เพราะ
หน่วยงานองค์กรต้นทางทีจ่ะสร้างฮาลาล
ให้กับผลิตภัณฑ์และสินค้าฮาลาล	 คือ	
องค์กรศาสนาที่กฎหมายก�าหนดให้
มีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบโดยตรง	 คือ	
“ส�านักงานคณะกรรมการกลางอสิลาม
แห่งประเทศไทย” และ “ส�านกังานคณะ
กรรมการอสิลามประจ�าจงัหวดั” ซึง่เป็น
นิติบุคคลตามกฎหมาย	 ไม่ได้รับการ
จัดสรรและสนับสนุนงบประมาณให้
เก่ียวกับการต้องท�าหน้าที่ในการตรวจ
และให้การรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์เลย
แม้แต่น้อยนิด	 ทั้งที่ในองค์กรเหล่านั้นมี
ค่าใช้จ่ายเรื่องค่าจ้างแรงงานบุคลากร	
ค่าสาธารณูปโภคต่าง	 ๆ	 จึงเป็นสาเหตุ
ให้องค์กรบริหารกิจการศาสนาอิสลาม
ดังกล่าว	 จึงต้องขอรับค่าให้บริการการ
ตรวจและกระบวนการให้การรับรองฮาลาล
จากสถานประกอบการที่ประสงค์โดย
สมัครใจที่จะขอใช้บริการตรวจและ
รับรองฮาลาล	 ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	
หากรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายน�าเงินงบ
ประมาณปีละจ�านวนมากมายท่ีมอบให้
กับกระทรวงต่าง	ๆ	ถึง	9	กระทรวง	

ฮาลาลผลิตภัณฑ์”	 เกี่ยวกับระบบที่ดีมี
มาตรฐาน	 กระบวนการที่โปร่งใสตรวจ
สอบได้โดยสะดวกน่าเชือ่ถอื	และบคุลากร
ที่มีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจ
และให้การรบัรองฮาลาลผลติภัณฑ์ด้านหนึง่	
และอีกด้านหนึ่ง	เพื่อการประชาสัมพันธ์
เรื่องความน่าเช่ือถือใน	“ฮาลาลไทย”	
ให ้ผู ้บริ โภคทั้ งในประเทศและต ่าง
ประเทศได้รูจั้ก	เข้าใจ	ยอมรบั	และเลือก
ซือ้สินค้าฮาลาลของไทย	หากเป็นเช่นน้ัน	
สินค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทย	 ก็จะ
ครองพื้นที่ในตลาดการค้าของโลกได้
กว้างขวางมากขึ้น	 และจะสามารถน�า
เม็ดเงินกับเข ้าประเทศไทยได้อย่าง
มหาศาล
 5. นโยบายเกดิการเอ้ือประโยชน์
เรือ่งงบประมาณให้กบัส่วนราชการต่าง ๆ 
	 จากแนวคิดที่ข้าพเข้าเสนอต่อ
รฐับาลในขณะนัน้	จนเกดิ	“คณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจและ
สินค้าฮาลาล”	 ในระยะเวลาต่อมาก็มี
การตั้งงบประมาณปีละจ�านวนมากมาย
ให้กบักระทรวงต่าง	ๆ 	รวมทัง้มหาวทิยาลยั
ของรัฐบางแห่ง	 และได้กระท�าต่อเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบัน	 แต่อนิจจามันเกิด

กับ	1	หน่วยงาน	ที่เสนอโครงการเรื่อง
สนับสนุนส่งเสริมกิจการฮาลาลกลับมา
ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ
เรื่องการตรวจและรับรองมาตรฐาน
ฮาลาลให้กับองค์กรศาสนาอิสลามทั้ง
สองระดับดังกล่าวข้างต้นให้ด�ารงอยู่ได้	
ในอนาคตองค์กรบริหารกิจการศาสนา
อิสลามทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
ก็สามารถยกเลิกระเบียบการขอเก็บค่า
บริการจากสถานประกอบการที่สมัคร
ใจมาขอใช้บรกิารการตรวจรบัรองฮาลาลได้	
ในท่ีสดุ	การส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพ
ธุรกิจและสินค ้าฮาลาล	ก็จะได ้แก ่
สถานประกอบการผูผ้ลติสนิค้า	 ตลอดจน
ผู้ส่งออกสินค้าฮาลาลไทยอย่างแน่นอน
 6.  ฮาลาลไทยในยคุของ New 
Normal 
	 เส ้นทางอนาคตฮาลาลไทย	
หากรัฐบาลจริงใจต่อกิจการ	 “ฮาลาล”	
รัฐบาลต้องส่งเสริมให้กิจการฮาลาลมี
จุดแข็ง	 ด้วยการเชื่อมั่นว่า	 “ฮาลาล”	
คือ	 งานของศาสนาอิสลาม	 ผู้ที่ก�าหนด
ฮาลาล	 คือ	 อัลลอฮ์	 พระผู้เป็นเจ้าใน
ศาสนาอิสลาม	และร่อซู้ล	คือ	ศาสนทูต
ของอัลลฮ์	 ดังนั้น	 ผู้ที่จะตัดสินชี้ขาดว่า
สิ่งใดฮาลาลหรือไม่	 ก็คือ	 “ผู้ที่ศรัทธา
ต่ออัลลอฮ์และร่อซู้ลเท่านั้น”
	 องค ์กรการบริหารกิจการ
ศาสนา อิ สล าม ในประ เทศ ไทยที่
กฎหมายรับรองเป็นองค์กรที่ชาวมุสลิม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความ
เชื่อถือยอมรับโดยดุษฎี	 รัฐบาลไม่ควร
ด�าริสร้างองค์กรใด	 ๆ	 ขึ้นมาเพื่อรับผิด
ชอบเรือ่งฮาลาลอีก	 เพราะจะเป็นจดุอ่อน	
ง่ายต่อการถูกโจมตี	โดยเฉพาะจาก	
อานารยประเทศ	 เพราะเขาต่างรู้ว่า
รฐับาลในประเทศนีเ้ป็น	“Non	Muslim	
Country”	
 ด้วยความปรารถนาดีจากใจจริงครับ
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	 อสิลามได้บัญญตัขอบเขตแุห่งสทิธเิสรภีาพเพือ่มใิห้ละเมดิต่อกนั	
การใช้สิทธิเสรีภาพอย่างไร้ขอบเขตนั้นย่อมก่อใก้เกิดการละเมิดสิทธิ
ต่อกันและน�าไปสู่ความวุ่นวายในสังคมดังท่ีเกิดกับบางสังคมในปัจจุบัน	
ในโลกนี้ไม่มีกฏระเบียบใดท่ีครอบคลุมและย่ังยืนนอกจากกฏระเบียบ
ท่ีบัญญัตโิดยพระองค์อลัลอฮ์	(ซ.บ.)	ผูท้รงสร้างมนษุย์	ทรงรอบรูท้กุความ
ต้องการของมนุษย์		กฏระเบียบใดก็ตามที่บัญญัติโดยมนุษย์เองย่อมจะ
ได้รบัการยอมรบัจากบางกลุม่และปฏเิสธจากอกีบางกลุม่	การเปล่ียนแปลง
แก้ไขจึงเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างไม่สิ้นสุด	 อิสลามได้บัญญัติกฏระเบียบ
ไว้อย่างสมบูรณ์ในคมัภร์ีอลักรุอานและแบบฉบับของท่านร่อซู้ล	(ศอ็ลฯ)	
	 ในเมื่อพระองค์อัลลอฮ์ทรงเป็นผู้สร้างและก�าหนดทุกปัจจัย
ยังชีพให้แก่มนุษย์ดังระบุในหลายอายะฮ์ของอัลกุรอาน	 พระองค์จึงมี
สทิธทิีจ่ะได้รบัการปฏบิตัต่ิอพระองค์จากมนษุย์อนัเป็นสทิธต่ิางตอบแทน
ในฐาณะผู้บังเกิดทุกสรรพสิ่ง	 ผู้ทรงเป็นเจ้าของ	 ผู้ทรงด�ารงอยู่ดั้งเดิม
และยั่งยืน	 ผู้ทรงก�าหนดระบบต่างๆอย่างปราณีต	 ผู้ทรงบังเกิดมนุษย์
จากความว่างเปล่าและดูแลมนุษย์ขณะอยู่ในครรภ์มารดาโดยไม่มีผู้ใด
สามารถหยิบยื่นปัจจัยใดๆเพื่อการเจริญเติบโตได้	 ผู้ทรงประทานสอง
แนวทางเพื่อการด�าเนินชีวิต	 และทรงมอบสติปัญญาแก่มนุษย์	 เพื่อใช้
ท�าความเข้าใจและเลือกแนวทางที่ถูกต้องในการด�าเนินชีวิต	 ดังที่
พระองค์ทรงตรัสในอัลกุรอาน	ซูเราะฮ์	อันนะฮ์ลิ	อายะฮ์ที่	78	ความว่า	
   “พระองค์ทรงให้พวกเจ้าออกจากครรภ์มารดาของพวกเจ้า
ในสภาพของผู้ที่ไม่รู้สิ่งใดเลย จากนั้นพระองค์ก็ทรงให้พวกเจ้าได้ยิน
และเห็น และทรงให้มีหัวใจ (ส�าหรับคิดและท�าความเข้าใจ) ทั้งนี้
หวังว่าสู้เจ้าทั้งหลายจะขอบคุณ”  
	 ในอายะฮ์นี้พระองค์อัลลอฮ์ทรงก�าหนดให้หัวใจมีหน้าที่คิด
และท�าความเข้าใจแทนทีจ่ะให้เป็นหน้าทีข่องสมองตามความเช่ือทีม่มีา
แต่เดิม	จากการพิสูจน์ของคณะศัลยแพทย์ชาวตะวันตกกลุ่มหนึ่งท่ีได้
ผ ่าตัดหัวใจมนุษย์และพบว่าในใจกลางของหัวใจนั้นมีเซลสมอง

 อิสลามมิใช่เป็นเพียงศาสนาตามความเข้าใจของบุคคลทั่วไป แต่อิสลามเป็น
ทั้งหลักยึดมั่นทางจิตวิญญาณและกฏระเบียบการใช้ชีวิต เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า
มนุษย์คือสัตว์สังคมที่ต้องด�ารงชีวิตร่วมกันเป็นหมู่เหล่า ไม่สามารถใช้ชีวิตโดยล�าพังได้ 
เพราะต่างต้องอาศัยความช่วยเหลือเพื่อเติมเต็มสิ่งที่ขาดต่อกัน จึงเป็นเหตุให้ต้องมี
กฏระเบียบทางสังคมที่ได้รับการยอมรับ เป็นกฏระเบียบที่ยุติธรรมและสนองความ
ต้องการในทุกแง่มุมชีวิต ทั้งนี้เพื่อให้สังคมด�ารงอยู่อย่างสงบและปลอดภัย 
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พวกเขาจะได้เคารพภกัดข้ีา ข้ามิได้ต้องการ
ปัจจยัยังชีพใดๆจากพวกเขา และไม่ต้องการ
ให้พวกเขาให้สิ่งบริโภคแก่ข้า แท้จริง
อัลลอฮ์คือผู ้ทรงให้ปัจจัยยังชีพอย่าง
มากมาย ผู้ทรงพลัง ผู้ทรงมั่นคง”  
	 พระองค์อลัลอฮ์	(ซ.บ.)	ทรงประสงค์
ให้มนุษย์เป็นเพียงบ่าวผู้ภักดีต่อพระองค์
อย่างแท้จริงเท่าน้ัน	 ปฏิบัติตามค�าสั่งใช้	
ละเว้นส่ิงต้องห้าม	ศรทัธาในด�ารสัของพระองค์	
เพราะทุกส่ิงท่ีมนุษย์ได้รับล้วนเกิดจากผล
แห่งความเมตตาของพระองค์อัลลอฮ์
(ซ.บ.)	 ทั้งสิ้น	 ดังนั้นมนุษย์ไม่ละอายดอก
หรือที่จะปฏิเสธความเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่
ทรงให้ทุกสิ่งเป็นปัจจัยยังชีพแก่มนุษย์
	 ลองพิจารณาดูว่า	 หากมีผู ้ใดมี
บุญคุณต่อเรา	 เราจะไม่ละอายหรือที่จะ
เป ็นผู ้ที่ ไม ่ส� านึกในบุญคุณของผู ้นั้น	
แล้วกบัพระผูเ้ป็นเจ้าทีพ่ระองค์ทรงมบีญุคณุ
อย่างล้นเหลือ	อีกทั้งเป็นผู้ปกป้องคุ้มครอง
เราให้พ้นจากความชั่วร้ายต่างๆ	 เราจะไม่
ส�านึกบุญคุณของพระองค์กระนั้นหรือ	
พระองค์อลัลอฮ์ทรงตรสัในซูเราะฮ์	อนันะฮ์ลิ
อายะฮ์ที่	53	ความว่า		
 “และไม่มีความโปรดปราณใดๆ
ที่สูเจ้าทั้งหลายได้รับ นอกจากมันมาจาก

อยูป่ระมาณ	40,000	เซลล์	ซึง่มากกว่าทีม่อียู่
ในสมอง	 และยังพิสูจน์ได้อีกว่าเซลล์ที่อยู่
ในหัวใจนี้ท�าหน้าที่คิดและประเมินผลแล้ว
ส่งข้อมูลมายังสมอง	จากข้อเท็จจริงนี้ได้
ท�าให้พวกเขาทั้งคณะเข้ารับอิสลาม	เมื่อ
เป็นเช่นนี้	สิทธิของพระองค์อัลลอฮ์	(ซ.บ.)	
ที่จะได้รับจากมนุษย์ย่อมยิ่งใหญ่	 สิ่งที่
พระองค์ทรงต้องการจากมนุษย์	 ไม่ใช่ใน
รูปแบบของวัตถุเช่นที่มนุษย์มอบให้ต่อกัน	
แต่สิทธิที่พระองค์อัลลอฮ์	(ซ.บ.)	ควรได้รับ
จากมนุษย์คือความกตัญญูและเคารพภักดี
พระองค ์ตามรูปแบบที่พระองค ์ทรง
ก� าหนดโดยไม ่น� า ส่ิ ง ใด เสมอเหมือน
พระองค์	 ดังที่พระองค์ทรงตรัสในซูเราะฮ์
ตอฮา	อายะฮ์ที่	132	ความว่า	 
 “และเจ้า (มูฮ�าหมัด) จงใช้
ครอบครัวของเจ ้าให ้ปฏิบัติละหมาด 
และอดทนในการปฏิบั ติ เรามิได ้ขอ
เครือ่งยงัชพีใดๆจากเจ้า เราต่างหากทีใ่ห้
เครือ่งยงัชพีแก่เจ้า และบัน้ปลาย (ทีด่)ี นัน้
ส�าหรับผู ้ที่ย�าเกรงเท่านัน้”  พระองค์ยงัได้
ทรงตรสัอกีในซูเราะฮ์	อลัซารย๊ิาต	อายะฮ์ที	่
56,57,และ	58	ความว่า
  “และข ้ามิ ได ้สร ้ างญินและ
มนุษย์มาเพื่อประสงค์อื่นใดนอกจากเพื่อ

พระองค์อัลลอฮ์ จากนัน้เมือ่ความทกุข์ร้าย
เกิดกับสู เจ ้าทั้งหลาย พวกเจ ้าก็จะ
คร�า่ครวญขอพึง่ (คุ้มครอง) จากอลัลอฮ์”  
	 สิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์	 (ซ.บ.)	ทรง
ประสงค์จากมนุษย์น้ันง่ายต่อการปฏิบัต	ิ
เพราะพระองค์ไม่ประสงค์ให้เกิดความ
ล�าบาก	พระองค ์ อัลลอฮ ์ทรงตรัสใน
ซูเราะฮ์	อัลฮัจย์	อายะฮ์ที่	78	ความว่า	
 “จงต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์อย่าง
แท้จริง พระองค์ทรงเลือกพวกเจ้า และ
ไม่ทรงให้เป็นที่ล�าบากแก่พวกเจ้าใน
เรื่องของศาสนา คือศาสนาของอิบรอฮีม
บรรพบุรุษของพวกเจ้า พระองค์ทรง
เรียกพวกเจ้าว่ามุสลิมทั้งในคัมภีร์ก่อนๆ
และในคัมภีร์ฉบับนี้ (อัลกุรอาน) ทั้งนี้
เพื่อท่านร่อซู้ลได้เป็นพยานแก่พวกเจ้า 
และพวกเจ้าก็จะได้เป็นพยานแก่บรรดา
มนษุย์ท่ัวไป ดงันัน้พวกเจ้าจงด�ารงละหมาด 
และจ่ายซะกาต และจงยึดมั่นอัลลอฮ์
พระองค์คือผู้คุ้มครองพวกเจ้า เป็นผูคุ้้มครอง
ที่ดีเลิศ และเป็นผู้ช่วยเหลือที่ดียิ่ง” 

กอ.กทม. เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ
พระราชทานและเงินรางวัล

 
 พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรีสินทรมหาวชริา-
ลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยูหั่ว	พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	พัชรสุธา-
พมิลลกัษณ	พระบรมราชนีิ	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	พระราชทาน
โล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัล	 แก่คณะกรรมการอิสลาม
ประจ�าจงัหวดัและอหิม่ามทีม่ผีลการปฏบิตังิานดเีด่น	ประจ�าปี	2561
เมือ่วันที	่18	ธันวาคม	2563	เวลา	16.00	น.	ณ	ทีท่�าการองค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวัดปัตตาน	ีอ�าเภอเมอืปัตตาน	ีจงัหวัดปัตตาน	ี	ท้ังน้ี	นายอาหะหมดั		
ขามเทศทอง	 เลขานุการ	 เป็นผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจ�า
กรุงเทพมหานคร	 เข้ารับพระราชทานโล่เกยีรตคิณุพระราชทานและ
เงนิรางวลั	ซึง่ในปี	พ.ศ.2561	กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	
ได้พจิารณาคดัเลอืกให้คณะกรรมการอสิลามประจ�ากรงุเทพมหานคร	
เป็นจั งห วัดที่ มี ผลการปฏิบัติ ง านดี เด ่น 	 ประเภทราง วัลดี	
จังหวัดขนาดใหญ่
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ท่านถาม-เราตอบ        
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ถาม		เราก�าลังละหมาดถึงตอนซูหยูด	นึกขึ้นได้ว่า	ยังมิได้ท�าการรูกั๊วะในร่อกาอัตนั้น	จะปฎิบัติอย่างไร	?

ตอบ 	จ�าเป็นต้องกลับมายืนตรงแล้วลงรูกั๊วะ	โดยเรียงไปตามล�าดับ	เพราะละท้ิงรูก่น	จ�าเป็นต้องกลับมาท�าและสุนัตให้ซูหยูดซะฮ์์วีด้วย	
(อิอาน่าตุดตอลิบีน	เล่ม	1	หน้าที่179)1
ถาม	เม่ือเราก�าลังละหมาดถึงตอนยืนตรงในรอกาอัตท่ี	2	ต้ังใจจะอ่านฟาตีฮะฮ์	บังเอิญ	นึกข้ึนได้ว่า	ร่อกาอัตท่ี	1	ลืมอ่านฟาตีฮะฮ์
เราจะปฏิบัติอย่างไร	?

ตอบ	เมื่อเรานึกขึ้นได้ว่าในร่อกาอัตที่	1	ลืมอ่านฟาติฮะฮ์์	ในขณะที่เรายืนตรงในร่อกาอัตที่	2	แทนรอกาอัตที่	1	ไปเลย	โดยท�า
ต่อจนครบรอกาอัต	และสุนัตให้ซูหยูดซะฮ์วีด้วย	(อิอาน่าตุดตอลิบีน	เล่มที่	1	หน้าที่	143)

ถาม	เราเป็นมะมูม	เมื่ออิหม่ามซูหยูดซะฮ์วีโดยเราไม่ทราบว่า	อิหม่ามละทิ้งสิ่งใด	เราจะต้องซูหยูดซะฮ์วีตามอิหม่ามหรือไม่	?

ตอบ เมื่ออิหม่ามซูหยูดซะฮ์วี	วายิบเราจะต้องซูหยูดซะฮ์์วีตามเพราะเราเป็นผู้ตาม	จะต้องสอดคล้องกับอิหม่ามในสิ่งที่ไม่ท�าให้
เสียละหมาด	(อิอาน่าตุดตอลิบีน	เล่ม	1	หน้าที่	205)

ถาม	เราเป็นมะมูม	เมื่ออิหม่ามซูหยูดซะฮ์์วีโดยเราไม่ทราบว่า	อิหม่ามละทิ้งสิ่งใด	เราจะต้องซูหยูดซะฮ์์วีตามอิหม่ามหรือไม่	?

ตอบ เมื่ออิหม่ามซูหยูดซะฮ์์วี	วายิบเราจะต้องซูหยูดซะฮ์์วีตามเพราะเราเป็นผู้ตาม	จะต้องสอดคล้องกับอิหม่ามในสิ่งที่ไม่ท�าให้
เสียละหมาด	(อิอาน่าตุดตอลิบีน	เล่ม	1	หน้าที่	205)

ถาม เรามานมัสการละหมาดยามาอะฮ์์ล่าช้า	โดยมาทันอิหม่ามก�าลังเงยขึ้นจากรูกั๊วะมาสู่เอี๊ยะฮ์์ติดาล	เมื่อเราตักบีร่อตุ้ลเอียะฮ์
รามแล้วลงรูก๊ัวะฮ์์สวนกับอิหม่ามโดยไม่ได้หยุดน่ิงในรูก๊ัวะน้ันพร้อมกับอิหม่าม	จะนับว่าเราทันในร่อกาอัตน้ันหรือไม่	?

ตอบ	ไม่นับว่าเราทันอิหม่ามในร่อกาอัตนั้น	เพราะผู้ที่มาละหมาดยามาอะฮ์์ล่าช้า	ถ้ามาไม่ทันในรูกั๊วะฮ์์โดยหยุดนิ่งพร้อมกับ
อิหม่ามในรูกั๊วะฮ์นั้น	จึงจะนับว่ารอกาอัตนั้นไม่ทันอิหม่าม	(อีอาน่าตุดตอลิบีน	เล่ม	2	หน้าที่	16)

ถาม เราเป็นมะมูมในละหมาดยามาอะฮ์์	เม่ืออิหม่ามตักบีร่อตุ้ลเอียะฮ์์รามว่า	“อัลลอฮุอัก”	เราก็ตักบีร่อตุ้ลเอียะฮ์์“อัลลอฮุอักบัร”	
ตามหลังไปเลย	โดยที่	อิหม่ามยังไม่ลงค�ากล่าว	ค�าว่า	“บัร”	จะถือว่าเราเป็นมะมูมหรือไม่	?

ตอบ		ไม่ถือว่าเป็นมะมูม		แต่ศาสนาจะถือว่าเป็นการละหมาดคนเดียว	เพราะอิหม่ามเข้าในการละหมาดยังไม่เรียบร้อย	เราก็
ไปเหนียตตาม	ท่ีถูกต้องแล้ว	จ�าเป็นอิหม่ามจะต้องค�าว่า	“บัร”	เสียก่อนจึงตักเบรตามได้	(บุยัยริมีอาล้ัลคอเต็บ	เล่ม	2	หน้าท่ี	136)

ถาม คนหนึ่งเขาท�าการละหมาด	โดยเขาผู้นั้นอ่านฟาตีฮะฮ์์ได้เพียงต้นเดียว	แล้วเขาก็กลับมาอ่านฟาตีฮะฮ์์อีกแทนซูเราะฮ์อยาก
ทราบว่า	เขาผู้นั้นจะได้สุนัตในการอ่านซูเราะฮ์์หรือไม่	?

ตอบ เขาผู้นั้นได้สุนัตในการอ่านซูเราะฮ์์	เพราะเขาท่องจ�าได้เพียงฟาตีฮะฮ์์อย่างเดียว	(อิอาน่าตุดตอลิบีน	เล่ม	1	หน้าที่	149)

ถาม การละหมาดยามาอะฮ์์รวมกัน	อิหม่ามอ่านค่อยๆ	ใน	2	ร่อกาอัตแรก	จะมีสุนัตให้มะมูมอ่านซูเราะฮ์์หรือไม่	?

ตอบ	ถ้าอิหม่ามอ่านค่อยๆ	หรือได้ยินอิหม่ามอ่านแต่แยกอักษรไม่ได้	สุนัตให้มะมูมอ่านซูเราะฮ์์หลังจากฟาตีฮะฮ์

ถาม การอ่านอายะฮ์อัลกุรอานกลางๆซูเราะฮ์์ในละหมาด	สุนัตให้กล่าวบิสมิลลาฮิรเราะฮ์์มานิรเราะฮ์ฮีมหรือไม่	?

ตอบ การอ่านอายะฮ์์อัลกุรอานกลางๆ	ซูเราะฮ์์ในละหมาด	สุนัตให้กล่าวบิสมิลลาฮิรเราะฮ์์มานิรเราะฮีมก่อน

ถาม	เมื่อเราไปพบมัสยิดหลังหนึ่งมีชานยื่นออกมา	ชานมัสยิดนั้นจะเป็นส่วนของมัสยิดหรือไม่	ถ้าเราละหมาดเคารพมัสยิด	
หรือเอี๊ยะติกาฟจะใช้ได้หรือไม่	?

ตอบ	ถ้าเราไปพบมัสยิดหลังหน่ึงมีชานมัสยิดย่ืนออกมา	เราก็ไม่ทราบว่า	ชานมัสยิดน้ัน	เจ้าของเขาวากัฟเป็นมัสยิดด้วยหรือเปล่า	
ก็ให้ถือว่าชานที่ติดอยู่กับมัสยิดนั้น	เป็นส่วนหนึ่งของมัสยิด	ในเมื่อยังไม่มั่นใจว่าชานมัสยิดนั้น	เขาสร้างขึ้นใหม่หลังจากสร้าง
มัสยิดแล้ว	ละหมาดเคารพมัสยิด	หรือเอี๊ยะติกาฟใช้ได้	ถ้าทราบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดเขาวากัฟเป็นมัสยิด	และบางส่วนไม่ได้
วากัฟเป็นมัสยิดก็ให้เราปฏิบัติตาม	(วากิฟ)	ผู้วากัฟ	เช่น	อาคารหลังหนึ่งมี	3	ชั้น	เจ้าของจะวากัฟชั้นบนเป็นมัสยิด	ชั้น	2	เป็น
โรงเรียน	ชั้นล่างเป็นที่อยู่อาศัย	หรือชานของมัสยิดเขาไม่วากาฟเป็นมัสยิด	โดยวากัฟเป็นที่พักผ่อนก็ได้	ก็ให้เรารักษาตามสิทธิ์
ของการวากัฟในกรณีที่เขาไม่ได้วากัฟพื้นดินเป็นมัสยิด	(อิอาน่าตุดตอลิบีน	เล่มที่	2	หน้าที่	26)

เรื่อง การละหมาด
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นายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี

ไอระเหยจากนกิเกิล	โครเมยีม	และโลหะอืน่ๆ
	 •	 อายคุวามเสีย่งของการเกดิมะเร็ง
ปอดเพิ่มขึ้นตามอายุ	 โดยทั่วไปความเสี่ยง
จะเพิ่มขึ้นหลังอายุ	40	ปี	แต่ก็สามารถพบ
ได้ในคนอายุน้อยกว่า	40	ปี
	 •	 มีประวัติคนในครอบครัวเป็น
มะเร็งปอด	 ผู ้ ท่ีมีพ่อแม่พี่น ้องเป็นโรค
มะเร็งปอด	 มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรค
มะเร็งปอดแม้จะไม่ได้สูบบุหรี่
	 ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง
ปอดควรพบแพทย์เพื่อขอค�าแนะน�า
ในการลดปัจจัยเสี่ยงและวางแผนการ
ตรวจสุขภาพ	 ส่วนผู้ที่เคยได้รับการรักษา
มะเร็งปอดมาแล้ว	 ควรเข้ารับการตรวจ
สขุภาพหลงัการรกัษา	เนือ่งจากอาจมโีอกาส
เป็นโรคมะเร็งปอดได้อีก

การตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ?
	 การตรวจคัดกรองจะช ่วยให ้
แพทย์สามารถตรวจพบและรักษามะเร็ง
ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ	 แต่ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการ
ตรวจสอบมะเร็งปอดแบบง่ายหรือด้วย
ตนเองดังเช่นมะเร็งเต้านม	อย่างไรก็ตาม

	 “ห้องแพทย์ฉบับนี้	ผมขอเขียนถึงโรคมะเร็งปอดนะครับ	โรคนี้ท�ำให ้ผมต ้อง
สญูเสยีคนทีร่กัไป	 โดยภรรยำผมเสยีชวีติจำกโรคมะเรง็ปอดลกุลำมไปสมองและกระดกูส้นหลงั	
เมื่อต้นเดือน	ธันวำคม	2563	นี้เอง	หลังจำก	2	ปีเศษที่ต้องต่อสู้กับโรคนี้ทุกวิถีทำง	ไม่ว่ำ
จะเป็นกำรฉำยแสงที่สมอง	กำรให้เคมีบ�ำบัดทำงเส้นเลือดด�ำ	และกำรใช้น�้ำมันกัญชำ	ฯลฯ	
อย่ำงไรก็ต้องซูโก๊รต่อพระผู้เป็นเจ้ำที่ให้เธอมีชีวิตอยู่ได้อีก	 2	 ปีเศษ	 หลังจำกรู้ว่ำเป็นโรคนี้
ในระยะลุกลำม	(ระยะที่	4	)	ผมจึงอยำกจะบอกควำมรู้เล็กๆน้อยๆ	ให้ท่ำนผู้อ่ำนได้รู้	เพรำะ
โรคน้ี	เร่ิมจำกไม่มีอำกำรเลย	จนกระท่ังระยะท้ำยๆ	แล้วถึงจะแสดงอำกำร	ขอขอบคุณ
ศูนย์มะเร็งจุฬำรัตน์ที่ให้ข้อมูลเหล่ำนี้	ขอให้ท่ำนรักษำสุขภำพด้วยนะครับ”

ได้อย่างรวดเรว็	 การรกัษาจะไม่ใช้วธิกีารผ่าตดั	
ส่วนมากจะรักษาด้วยการใช้ยาหรือฉายรังสี
	 •	 มะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก	
(non-small	cell	lung	cancer)	พบได้บ่อย
กว่ามะเรง็ปอดชนดิเซลล์เลก็	 (พบได้ประมาณ	
85-90%)	แต่จะแพร่กระจายได้ช้ากว่า	และ
สามารถรักษาให้หายได้โดยการผ่าตัดหาก
พบตั้งแต่เนิ่นๆ

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปอด ?
	 ในป ัจจุบันยั ง ไม ่สามารถระบุ
สาเหตุที่ชัดเจนท่ีท�าให้เกิดมะเร็งปอดได้	
แต่มีปัจจัยบางประการท่ีอาจเพิ่มความเสี่ยง
ของการเกิดมะเร็งปอด	เช่น
	 •	 บุหรี่	 อาจเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิด
มะเร็งปอดมากที่สุด	ผู้ที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยง
ที่จะเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ท่ีไม่สูบบุหรี่
ถึง	10-30	เท่า	เนื่องจากสารในบุหรี่สามารถ
ท�าลายเซลล์ปอด	 ท�าให้เกิดความผิดปกติ
ของเซลล์	 โดยความเสี่ยงจะเพิ่มข้ึนตาม
จ�านวนมวนและจ�านวนปีที่สูบบุหรี่
	 •	การได้รับสารพิษและมลภาวะใน
สิ่งแวดล้อม	 เช่น	 ควันบุหรี่	 แอสเบสตอส	
(asbestos)	 ก๊าซเรดอน	 (radon)	 สารหนู	
รังสี 	และสารเคมีอื่นๆ	รวมถึงฝุ ่นและ

มะเร็งปอด
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มีการตรวจสอบใหม่ท่ีเป็นการตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต�่า	 (low-
dose	 helical	 computerized	 tomogra-
phy)	 ซึ่งสามารถน�ามาใช้ในการตรวจคัด
กรองและวินิจฉัยได้

อาการของโรคมะเร็งปอด ?
	 โดยทั่วไปแล้วมะเร็งปอดในระยะ
เริม่ต้นมักไม่แสดงอาการ	 แต่เมือ่โรคลกุลามแล้ว	
อาจพบอาการดังต่อไปนี้
	 •	ไอเรื้อรัง	(ไอแห้งหรือไอมีเสมหะ)
	 •	มปัีญหาการหายใจ	เช่น	หายใจสัน้
	 •	หายใจมีเสียงหวีด
	 •	เจ็บบริเวณหน้าอกตลอดเวลา
	 •	ไอมีเลือดปน
	 •	เสียงแหบ
			 •	ตดิเช้ือในปอดบ่อยๆ	เช่น	ปอดบวม
	 •	เหนือ่ยง่าย	หรือรูสึ้กเหนือ่ยตลอดเวลา
	 •	น�้าหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
	 อาการเหล่านี้อาจไม่เกี่ยวเนื่องกับ
มะเร็ง	 เนื่องจากมีหลายโรคที่อาจท�าให้เกิด
อาการเหล่านี้ได้	อย่างไรก็ดี	ผู ้ท่ีมีอาการ
ดังกล่าวข้างต้นควรปรึกษาแพทย์เพ่ือท�าการ
วินิจฉัยและรักษาโดยเร็วที่สุด

การตรวจเบือ้งต้นและการวนิจิฉยัมะเรง็ปอด ?
	 หากมีอาการท่ีเข ้าข ่ายของโรค
มะเร็งปอด	 แพทย์จะท�าการตรวจร่างกาย	
ตรวจเสมหะ	 เอกซเรย์ปอด	หากพบความผิดปกติ	
อาจต้องท�าการตรวจเพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันการ
วินิจฉัย
การตัดชิน้เนือ้เพ่ือวเิคราะห์ (biopsy) 
	 •	 การใช้เข็มขนาดเล็กตัดชิ้นเน้ือ	
(fine-needle	 aspiration)	 แพทย์จะใช้เข็ม

ขนาดเล็กเจาะที่ช่องอกไปยังปอด	
	 •	 การส่องกล้องตรวจภายในหลอดลม	 (bronchoscopy)	 แพทย์จะท�าการสอด
ท่อขนาดเล็กที่มีไฟผ่านทางจมูกหรือปากเข้าไปสู่ปอด	 โดยท่อนี้จะสามารถดูดของเหลว
หรือตัดชิ้นเนื้อเยื่อที่สงสัยออกมาตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด
	 •	การใช้เข็มเจาะช่องเยื่อหุ้มปอดแทงผ่านผนังทรวงอก	(thoracentesis)	
	 •	การตรวจช่องกลางทรวงอกโดยการส่องกล้อง	(mediastinoscopy)	
	 •	การตรวจช่องทรวงอกโดยการส่องกล้อง	(thorocoscopy)	
 การตรวจวินิจฉัยด้วยรังสี 
	 •	 การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	 (CT	 scan)	 และการตรวจโดยใช้
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	(MRI)	
	 •	การตรวจด้วยเครื่อง	PET	scan	(positron	emission	tomography	scan)	
เป็นการฉีดโมเลกลุของสารกมัมันตภาพรงัสีทีร่วมกบัน�า้ตาลเข้าทางเส้นเลอืด	 เซลล์มะเรง็ปอด
จะดูดซึมเอาน�้าตาลชนิดนี้ไว้อย่างรวดเร็วและมากกว่าเซลล์ปกติ	ท�าให้เกิดความแตกต่าง
ของการเรืองแสงเฉพาะเซลล์มะเร็ง

การรักษามะเร็งปอด ?
	 สิ่งส�าคัญของการรักษามะเร็งปอด	คือ	การพิจารณาต�าแหน่ง	ขนาด	และระยะ
ของเซลล์มะเร็ง	รวมถึงสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย
	 1.	การผ่าตัด	
	 •	 มเีป้าหมายเพ่ือผ่าเอาก้อนมะเรง็ท่ีปอดและต่อมน�า้เหลืองทีช่่องอกออกให้หมด	
ซึ่งบางครั้งก้อนเนื้อนั้นอาจไม่ใช่เซลล์มะเร็งทั้งหมดก็ได้
	 •	 โดยทั่วไปไม่ใช้ในการรักษามะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็กซึ่งมักมีการแพร่กระจาย
ตัวของเซลล์มะเร็งอย่างรวดเร็ว
	 •			วิธีนี้ใช้ในการรักษามะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก	ในระยะที่	1,	2	และ	3A
	 2.	การฉายรังสี	(radiotherapy)	
	 •	 เป็นการใช้พลังงานรังสีที่มีความเข้มข้นฉายไปยังต�าแหน่งของเซลล์มะเร็งเพื่อ
ท�าลายกลุ่มก้อนเซลล์มะเร็งนั้น
	 •		วิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลกับระยะมะเร็งที่มีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะส่วนต่างๆ	แล้ว
	 •	 การฉายรังสีใช้เวลาไม่นานและไม่ท�าให้เจ็บปวด	 แต่อาจท�าให้เกิดผลข้างเคียง	
เช่น	กลืนล�าบาก	อ่อนเพลีย	เบื่ออาหาร	ระคายเคืองผิวหนังบริเวณที่ฉายรังสี
	 3.	 การให้ยาเคมีบ�าบัด	 (chemotherapy)	 เป็นการใช้ยาก�าจัดและยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งท่ีมีอยู่ท่ัวร่างกาย	โดยทั่วไปยาเคมีบ�าบัดที่ใช้กับมะเร็งปอด
เป็นรูปแบบยาฉีดเข้าเส้นเลือด
	 4.	การรักษาแบบเฉพาะเจาะจง	(targeted	therapy)	
	 •		เป็นการรกัษาโดยการใช้ยาทีอ่อกฤทธิเ์ฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเรง็	โดยไม่ส่งผล
ต่อเซลล์ปกติ
	 •		ให้ประสทิธผิลในการรกัษาและไม่ท�าให้เกดิอาการข้างเคียงเหมอืนเช่นยาเคมบี�าบัด
	 5.	การรักษาด้วยการผสมผสาน	โดยทั่วไปการรักษามะเร็งจะใช้มากกว่าหนึ่งวิธี
ขึ้นไป	 ผู้ป่วยควรท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาและผลข้างเคียงของแต่ละวิธี	 เพื่อให้
ความร่วมมือในการรักษาให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

การดูแลตนเองภายหลังการรักษา ?
	 •	หากยังสูบบุหรี่อยู่	ควรหยุดทันที
		 •	เมือ่ผู้ป่วยเร่ิมมีอาการดีขึ้น	ควรออกก�าลังกายด้วยการเดินอย่างน้อยวันละ	
15-30	นาที	เพื่อส่งเสริมการท�างานของปอดและหัวใจให้ดีขึ้น
	 •	 พบแพทย์ตามนัดอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ�้าและป้องกัน
การเกิดมะเร็งที่อวัยวะอื่น

มะเร็งปอดคือ ?
	 มะเร็งปอดเป็นโรคที่พบได้มาก
ในประเทศไทย	 และเป็นสาเหตุของการ
เสียชีวิตอันดับต้นๆ	 ของท้ังเพศชายและ
เพศหญิง	อย่างไรก็ดี	 มะเร็งปอดสามารถ
รกัษาให้หายได้หากตรวจพบต้ังแต่ในระยะต้น

ชนิดของมะเร็งปอด ?
	 มะเร็งปอดเกิดจากการเจริญ
เติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติอย่างรวดเร็ว
และไม่สามารถควบคุมได้	ท�าให้เกิดเป็น
กลุม่ก้อนของเซลล์ทีผ่ดิปกติ	ซึง่จะตรวจพบ
ได้เมื่อมีขนาดใหญ่	มีจ�านวนมาก	และแพร่
ไปตามบรเิวณต่างๆของร่างกาย	มะเร็งปอด
จะท�าลายชีวิตของผู้ป่วยได้รวดเร็วแค่ไหน
ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็ง
	 มะเร็งปอดแบ่งออกเป็น	 2	 ชนิด
ตามขนาดของเซลล์	 ซึ่งความแตกต่างของ
ขนาดเซลล์นี้มีความส�าคัญ	เนื่องจากวิธี
การรักษาจะแตกต่างกัน
	 • 	 มะเ ร็งปอดชนิดเซลล ์ เล็ก	
(small	cell	lung	cancer)	พบได้ประมาณ	
10-15%	 เซลล์จะเจริญเติบโตและแพร่
กระจายได้รวดเร็วกว่ามะเร็งปอดชนิด
ไม ่ใช ่ เซลล ์ เ ล็ก	ท�าให ้ผู ้ป ่วยเสียชีวิต
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	 ก่อนทีจ่ะเป็นมสัยดินรูลุอสิลาม	
(คูคต)	เดิมประชากรของสุเหร่าคูคต	
จะต้องเดินทางไปละหมาดที่สุ เหร ่า
บางชัน 	ซึ่ งล� าบาก	อาจารย ์การีม		
ลังประเสริฐ	 จึงปรึกษาและท�าการสร้าง
มัสยิดฯขึ้น		เป็นอาคารไม้ทรงปั้นหยา	
กว้าง	 3	 วา	 ยาว	 4	 วา	 และได้จด
ทะเบียนมัสยิดล�าดับที่ 	 98	 โดยมี
อาจารย์การีม		ลังประเสริฐ	เป็นอิหม่าม
ประจ�ามัสยิด	ฮัจยีหาบ	มะหะหมัด	เป็น
คอเต็บฮัจยีดาเฟ็น	 สะกุมา	 เป็นบิหลั่น		
และต่อมา	ฮจัยหีาบ		มะหะหมัด	เสียชีวติ

	 มัสยิดนูรุลอิสลาม	(คูคต)			สร้างขึ้นเมื่อประมาณ	ปี	พ.ศ.	2500		บนเนื้อที่		4	ไร่	3	งานเศษ	อัลมัรฮุมฮัจยี	สะอุ		สุขเขียว	
ได้วาก๊าฟทีดิ่น	ให้สร้างมสัยดิฯ	โรงเรียนสอนศาสนา	และ	กโุบร์	โดยแบ่งเป็น	2	แปลง	(มีถนนแบ่งตรงกลาง)	ฝั่งมัสยิด	มีเนื้อท่ี	1	ไร่	
1	งาน	95	ตรว.	และฝั่งโรงเรียน	และกุโบร์	3	ไร่	1	งาน	46	ตรว.

ประวัติมัสยิดนูรุลอิสลาม (คูคต)
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ได้ท�าการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่	
บริ เวณด ้านหน้ากุโบร ์ 	 เป ็นอาคาร
คอนกรีต	3	ช้ัน	ส่วนอาคารเรยีนหลังเดมิ	
ฝั่งมัสยิด	ได้ใช้เป็นศูนย์เด็กเล็ก
	 ปี	พ.ศ.2548	เนื่องจากฐานราก
ของอาคารที่สร้างมา	ประมาณ	50	ปี	
ที่ผุกร่อน	 ทรุดตัว	 ซึ่งอาจจะท�าให้เกิด
อนัตรายได้	จงึมมีต	ิให้สร้างอาคารมัสยิดฯ	
ขึน้ใหม่	ในช่วงปลายปี	พ.ศ.	2548	จงึท�าการ	
รื้อถอนอาคารมัสยิดที่ เป ็นไม้ทัง้หลงั	
คงเหลืออาคารคอนกรีต	(ด้านมิมบัร)	ไว้
เป็นที่ละหมาด
	 วันอาทิตย์ที่	 5	 มีนาคม	 พ.ศ.	
2549	 ได้มีพิธีวางศิลารากฐาน	 โดย
อาจารย์สวาท	 สุมายศักดิ์	 ให้เกียรติมา
เป็นประธาน		โดยสร้างเป ็นอาคาร
คอนกรีตเสรมิเหล็ก	2	 ช้ัน	 ช้ันบนเป็นไม้	
กว้าง	16	 เมตร	ยาว	39	 เมตร	ระเบียง
ทางเดินกว้างข้างละ	1.50	เมตร	โดมไฟ
เบอร์กล้าส	 เส้นผ่าศูนย์กลาง	 13	 เมตร	
ใช้งบประมาณ	7	ล้านบาทเศษ	ปี	พ.ศ.
2553	บิหลั่นฮัจยีมะมูด		ลังประเสริฐ	
เสียชีวิตจึงได้ท�าการแต่งตั้ง	นายจิรศักดิ์	
(ฮัจยีอิบรอฮีม)	 	มูหะหมัดเป็นบิหลั่น
ต่อมาปี	พ.ศ.	2555	ฮัจยอิีบรอฮีม	มูหะหมัด	
เสี ยชี วิ ตจึ งแต ่ งตั้ ง 	ฮั จยี มู ฮ� าหมั ด	
หลังประเสริฐ	 เป็นบิหลั่น	 ในปี	 พ.ศ.	
2557	ท่านคอเต็บฮัจยียูนุส		ถึงพิทักษ์		

เสยีชวีติจงึแต่งตัง้	 ฮจัยยีซูบ	 มะหะหมดั	
เป ็นคอเต็บ		และช่วงปลายปี	พ.ศ.	
2557		อิหม่าม	ฮัจยีฮาโรน		บุญมาเลิศ	
ได้เสยีชวีติลง		จงึท�าการแต่งตัง้	นาย	สนอง	

(ฮัจยีมสุตอฟา)		ลงัประเสรฐิ	เป็นอหิม่าม
ประจ�ามัสยิด	จนถึงปัจุบันนี้	 	
	 ปีพ.ศ.	2560	ได้มีมติเห็นว่า	
สุโต๊ะด้านหน้า	 ซึ่งรับน�้าหนักโดม	 ได้มี
การช�ารุดทรุดโทรม	 แตกร้าว	 จึงเริ่ม
ท�าการ	 รื้อถอนสุโต๊ะออก	 เพื่อท�าการ
สร้างเป็นหออะซานขึน้ใหม่	 มคีวามกว้าง	
19	เมตร	ลึก	5	เมตรเมตร	สูง	23	เมตร	
ด้านล่างเป็นห้องโถง	มีห้องคณะกรรมการ
บรหิารมัสยดิฯ		ด้านบนเป็น	เสาบัง	2	ต้น	
และโดม	1	ลูก	วันเสาร์ที่	2	กุมภาพันธ์	
พ.ศ.2562		ท�าพิธีเปิดอาคารหออะซาน	
โดยอาจารย์	ซารีฟ		ศรีเจริญ		และจาก
นั้นได้ท�าการต่อเติม	 ก่อสร้างเพิ่มเติม
เรื่อยมาจนถึงปัจุบัน

จึงแต่งตั้งให้	ฮัจยียูนุส		ถึงพิทักษ์		เป็นคอเต็บแทน	และฮัจยีดาเฟ็น	สะกุมา	ขอลาออก
ไปเป็นผู้ใหญ่บ้าน	จงึแต่งต้ังให้	ฮจัยมีะมดู	ลงัประเสรฐิ	เป็นบหิลัน่แทน	ในป	ีพ.ศ	2535	อิหม่าม
อาจารย์การมี		ลงัประเสรฐิ	เสยีชวีติ	จงึท�าการแต่งตัง้ให้	นายสมพร	(	ฮจัยฮีาโรน	)		บญุมาเลศิ	
เป็นอหิม่าม	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.2540	 ได้ท�าการก่อสร้างอาคารมัสยิดฯด้านทิศตะวันตก	 เป็น
อาคารคอนกรีต	กว้าง	15	เมตรเพ่ิมโดม	1	ลูก	หออะซาน	2	ต้น	และในปี	พ.ศ.	2542	
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ตกผลึกการประชุม
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

 การประชุมของคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานครที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 
ที่ประชุมได้มีมติรับรองและแต่งตั้งคณะกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกใหม่ เพื่อเข้ารับการอบรม
ปฐมนเิทศกรรมการอสิลามประจ�ามสัยิด ณ ห้องประชุมเลก็ ศนูย์บรหิารกจิการศาสนาอสิลามแห่งชาต ิเฉลมิพระเกยีรต ิ
เขตหนองจอก กทม. โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

17
ตกผลึกการประชุม

วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

	 (1)	มัสยิดลิวาอุ ้ลอิสลาม	(สาธุประดิษฐ์)	ทะเบียนเลขที่	112	เขตยานนาวา	ได้มีการคัดเลือกบิหลั่นประจ�ามสัยดิ	เมือ่วนัที	่6	
ธันวาคม	2563	โดยม	ีนายอาหะหมดั		ขามเทศทอง	เป็นประธานคณะกรรมการคดัเลอืก	นายวุฒวิยั		หวงับู	่นายมฮัูมหมดั		เสน่หา	เป็นกรรมการคัดเลือก
ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได ้แก ่ 	นายประสิทธิ์ 	 	ทุหมัด	 เป ็นบิหลั่นประจ�ามัสยิด
 

	 (2)	มัสยิดอัสซายิดีน	(หมอเศรษฐี)	ทะเบียนเลขที่	142	เขตหนองจอก	ได้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	เมื่อวันที่	
18	ธันวาคม	2563	โดยมีนายประสิทธิ์		เจริญผล	เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายชาติชาย		วงษ์อารี	นายอาลี		กองเป็ง	
เป็นกรรมการคัดเลือก	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่
	 	 1.	นายประวิทย์		บูกา		 	 	 4.	นายวิวัฒน์		สุวรรณดี
	 	 2.	นายชาตรี		สกุลดี	 	 	 5.	นายสมบัติ		สกุลดี
	 	 3.	นายโปรดปราน		สกุลดี		 	 	 6.	นายดุลละ		หะระหนี

	 (3)	มสัยดิบ้านอู	่ทะเบยีนเลขที	่1	 เขตบางรกั	ได้มกีารคัดเลือกกรรมการอสิลามประจ�ามสัยดิ	 เมือ่วนัที	่20	ธนัวาคม	2563	โดยมนีาย
วิบลูย์		มขุตาร	ีเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายอนสุรณ์		องอาจ	นายสมบตั	ิ	ซโูอ๊ะ	เป็นกรรมการคัดเลอืก	ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก	ได้แก่	
	 	 1.	นายสมคิด		วีระพงศ์สกลุ	 	 	 5.	นางสาวรชันก		การณุวิบลูย์	
	 	 2.	นายธเนศ		อสุมานลี	 	 	 6.	นางสาววรรณา		มลิวัลย์	
	 	 3.	นายศักดา		ทพิย์รตัน์	 	 	 7.	นางสาวสุรญัญา		ราวียา
	 	 4.	นางสุพตัรา		ราวียา

1

2

3

4
	 (4)	มสัยดิอ้ามาน่าตุล้อสิลาม	(ศาลาลอย)	ทะเบยีนเลขที	่36	เขตประเวศ	ได้มกีารคัดเลือกอิหม่าม			คอเตบ็	บหิลัน่	และกรรมการอสิลาม
ประจ�ามสัยดิซ่อม	2	ราย	เมือ่วันที	่25	ธันวาคม	2563	โดยมนีายวิศรตุ		เลาะวิถ	ีเป็นประธานคณะกรรมการคดัเลอืก	นายมานดัร		ป้อมขนุพรม	
นายนรศิ				อามนิเซน็	เป็นกรรมการคัดเลือก	ผู้ได้รบัการคัดเลือก	ได้แก่
	 		 -	ต�าแหน่งอหิม่าม				 ได้แก่			 นายนรินัดร์		เอีย่มฤทธ์ิ
	 	 -	ต�าแหน่งคอเตบ็				 ได้แก่		 นายวิโรจน์		วุธประดษิฐ
	 	 -	ต�าแหน่งบหิล่ัน		 	 ได้แก่			 นายบญุส่ง		ศรสุีวรรณ
	 	 -	ต�าแหน่งกรรมการ			 ได้แก่				1.	นายสนิท		เอีย่มฤทธ์ิ							2.	นายยนูชุ		เจ๊ะมดั



อนุมัติรับรองฮาลาล
	 1.	บริษัท	เพียวแคล	จ�ากัด	สถานท่ีผลติ	
464	 ถนนรัชฎาภิเษก	 (ท่าพระ-ตากสิน)	
แขวงบคุคโล	เขตธนบรีุ	กรงุเทพฯ	ผูผ้ลติ	Micro	
Crystalline	 Hydroxyapatite	 Complex	
ขอการรับรองใหม่	1	รายการ	
	 2.	บริษัท	สยาม	 โอเรียนทอล	ฟู้ด	
แอนด์	 เบฟเวอร์เรจ	 จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	
555/35	ถนนอ่อนนชุ	แขวงประเวศ	เขตประเวศ	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ผลไม้อบแห้ง	 ขอต่ออายุ
การรับรอง	105	รายการ	และขอเพิ่มเติมการ
รับรอง	16	รายการ
	 3.	บริษัท	 ซีโนฟาร์ม	 (ไทย)	 จ�ากัด	
สถานที่ผลิต	 15	 ซอยอ่อนนุช	 17	 แยก	 15	
ถนนสุขมุวิท	77	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ยาแผนโบราณ	 ขอต่ออายุ
การรับรอง	13	รายการ	
	 4.	 บริษัท	 โควิก	 เคทท์	 อินเตอร์
เนชั่นแนล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	สถานที่ผลิต	
76/60,76/62,	76/64	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวง
อนุสาวรีย์	 เขตบางเขน	กรุงเทพฯ	ขอรับรอง
กระบวนการผลติผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร	 ขอต่ออายุ
การรับรอง	1	รายการ	และผลติให้กับผูว่้าจ้างผลติ	
(OEM)	3	สถานประกอบการ	ได้แก่
	 (1)	บริษัท	ซทีเีอม็	มาร์เกต็ติง้	จ�ากัด	

ที่อยู่	 30	 ซอยสุขุมวิท	 61	 แขวงคลองตัน
เหนือ	 เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	 	 ขอต่ออายุการ
รับรอง	1	รายการ
	 (2)	บริษัท	นาย่า	กรีน	จ�ากัด	ที่อยู่	
40/3	หมู่ที่	1	ต�าบลพลายชุมพล	อ�าเภอเมือง
พิษณุโลก	 จังหวัดพิษณุโลก	 ขอต่ออายุการ
รับรอง	1	รายการ
	 (3)	 บริษัท	 เอม	 สตาร์	 เน็ทเวิร์ค	
จ�ากัด	ที่อยู่	 155	ซอยสุขุมวิท	101/1	แขวง
บางจาก	เขตพระโขนง	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุ
การรับรอง	4	รายการ
	 5.	 บริษัท	 บิ๊กซี	 ซูเปอร์เซ็นเตอร์	
จ�ากัด	(มหาชน)	(สาขาร่มเกล้า)	สถานที่ผลิต	
42,	44	ถนนร่มเกล้า	แขวงมีนบุรี	เขตมีนบุรี	
กรุงเทพฯ	 ผู้จ�าหน่าย	 ไก่และชิ้นส่วนไก่,เป็ด
และชิ้นส่วนเป็ด,เนื้อวัวฮาลาล	 ขอต่ออายุ
การรับรอง	3	รายการ	
	 6.	 บริษัท	 บิ๊กซี	 ซูเปอร์เซ็นเตอร์	
จ�ากัด	(มหาชน)	(สาขาสุขาภบิาล	3)	สถานทีผ่ลติ	
103	ถนนรามค�าแหง	แขวงมนีบรุ	ีเขตมนีบรุี	
กรงุเทพฯ	ผูจ้�าหน่าย	เนือ้ววั	 เนื้อเป็ด	 เนื้อไก่
และเบเกอรี่	 “ครัวเบเกอรี่ฮาลาล”	 ขอต่อ
อายุการรับรอง	4	รายการ
	 7.	 ร้าน	 I’m	 Café	 หนองจอก	
สถานทีผ่ลติ	8/9	หมูท่ี	่2	ถนนเลยีบคลองสบิสาม

ฝั่งตะวันตก	 ซอย	 13	 แขวงหนองจอก	 เขต
หนองจอก	 ผูผ้ลติอาหารปรุงประกอบพร้อม
บริโภค	 “ครัวฮาลาล	 ร้าน	 I’m	 Café	
หนองจอก”	ขอการรับรองใหม่	1	รายการ
	 8.	บรษิทั	เคซจี	ีคอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั	
(สาขาบางนา)	 สถานที่ผลิต	 255,	 255/1	
ซอยบางนา-ตราด	3	แขวงบางนาเหนือ	 เขต
บางนา	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ผลิตภัณฑ์ส�าหรับ
เบเกอร์รี่,	 นมผง,	 เนยขาว	นมพาสเจอร์ไรส์,	
วัตถุเจือปนอาหาร,	ผงโกโก้	ฯลฯ	ขอต่ออายุ
การรับรอง	56	รายการ	และขอเพิ่มเติมการ
รับรอง	 3	 รายการ	 และผลิตให้กับผู้ว่าจ้าง
ผลิต	(OEM)	2	สถานประกอบการ	ได้แก่
	 (1)	 บริษัท	 สยามแม็คโคร	 จ�ากัด	
(มหาชน)	ที่อยู่	1468	อาคารธาราพัฒนาการ	
ถนนพฒันาการ	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	
กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 (2)	 บริษัท	 นิวลี่	 เว็ดส์	 ฟู้ดส์	
(ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ที่อยู่	 909	 หมู่ที่	 15	
ถนนเทพารักษ์	 ต�าบลบางเสาธง	 อ�าเภอ
บางเสาธง	 จังหวัดสมุทรปราการ	 ขอการ
รับรองใหม่	1	รายการ
	 9.	บรษัิท	นโีอ	สกุีไ้ทยเรสเทอรองส์	
จ�ากัด	สถานที่ผลิต	๓๖๗๘/๒	ตรอกนอกเขต	
ถนนประดู่	 แขวงบางโคล่	 เขตบางคอแหลม	

HALAL  

 เดอืนมกราคม	2564	คณะกรรมการอสิลามประจ�ากรงุเทพมหานคร	ได้มมีตใินการประชุมครัง้ท่ี	1/2564	วนัท่ี	9	มกราคม	2564	
อนุมัติรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลของสถานประกอบการที่ขอรับรองฮาลาล	จ�านวน	35	สถานประกอบการ	รวมจ�านวน	905	รายการ		
ที่ประชุมมีมติยกเลิกการรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์บางรายการของสถานประกอบการ	11	แห่ง	รวม	132	รายการ	ยกเลิกผู้ว่าจ้างผลิต	
(OEM)	จ�านวน	1	แห่ง		แจ้งยกเลิกการรับรองฮาลาลสถานประกอบการ	จ�านวน	5	แห่ง	ยกเลิกการรับรองฮาลาลสถานที่จ�าหน่าย
เนื้อสัตว์	จ�านวน	4	ร้าน	และมีมติอนุมัติโครงการสถานที่จ�าหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐาน	(เขียง)	จ�านวน	146	เขียง	ดังนี้
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กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 น�้าจิ้มสุกี้	 ขอต่ออายุการ
รับรอง	1	รายการ
	 10.	 บริษัท	 ทีเอส	 แฟมมิลี่	 กรุ๊ป	
จ�ากัด	 สถานท่ีผลิต	 4	 ซอยรามค�าแหง	 5	
(ริฟาอี)	ถนนรามค�าแหง	แขวงสวนหลวง	เขต
สวนหลวง	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิตและจ�าหน่าย	
อาหารปรงุประกอบพร้อมบรโิภค	 “ครวัฮาลาล	
โรงแรมอัล	 มีรอซ”	 ขอต่ออายุการรับรอง	 1	
รายการ
	 11.	บริษัท	โซเฟีย	เคเทอริ่ง	จ�ากัด	
สถานที่ผลิต	 1	 ซอยรามค�าแหง	 5	 (ริฟาอี)	
ถนนรามค�าแหง	 แขวงสวนหลวง	 กรุงเทพฯ	
ผู้ผลิตและจ�าหน่าย	 อาหารปรุงประกอบ
พร้อมบรโิภค	“ครวัฮาลาล	ร้านอาหารโซเฟีย”	
ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 12.	 บริษัท	 มหานครไรซ์	 จ�ากัด	
สถานที่ผลิต	95/5	หมู่	9	ซอยสุวินทวงศ์	60	
ถนนสุวินทวงศ์	 แขวงล�าผักชี	 เขตหนองจอก	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ข้าวสาร	 ขอต่ออายุการ
รบัรอง	13	รายการ	เพิม่การรบัรอง	1	รายการ	
และผลิตให้กับผู้ว่าจ้างผลิต	 (OEM)	1	สถาน
ประกอบการ	ได้แก่
	 (1)	 บริษัท	 สยามแม็คโคร	 จ�ากัด	
(มหาชน)	ที่อยู่	1468	ถนนพัฒนาการ	แขวง
สวนหลวง	 เขตสวนหลวง	 กรุงเทพฯ	 ขอต่อ
อายุการรับรอง	2	รายการ
	 13.	บรษัิท	พไีนน์	คอร์ปอร์เรชัน่	จ�ากัด	
สถานทีผ่ลติ	4/1-2	ซอยท่าข้าม	20	แยก	6-1-2	2-3	
แขวงแสมด�า	เขตบางขนุเทยีน	กรงุเทพฯ	ผูผ้ลติ	
ผลิตภัณฑ์ล้างจานและขวดนม	 ขอต่ออายุ
การรับรอง	1	รายการ
	 14.	 บริษัท	 โรงงานแม่รวย	 จ�ากัด	
สถานที่ผลิต	11/1,	11/2		ถนนบางขุนเทียน-
ชายทะเล	 แขวงแสมด�า	 เขตบางขุนเทียน	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ผลิตภัณฑ์ถั่วอบกรอบ,	
ข้าวโพดอบกรอบ,	 มันฝรั่งอบกรอบ,	 ซีเรียล
กราโนล่า,	ถั่วอัลมอนด์อบ,	เมล็ดมะม่วง
หมิพานต์ปรงุรส	ขอต่ออายกุารรับรอง	68	รายการ	
และขอเพิ่มเติมการรับรอง	19	รายการ
	 15.	บริษัท	หอมหวลอุตสาหกรรม
อาหาร	 จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 7,	 9,	 9/1	 ซอย
บางกระดี่	9	ถนนพระรามที่	2	แขวงแสมด�า	
เขตบางขุนเทียน	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 น�้าจิ้ม,	
ซอส,	 พริกแกง,	 เครื่องปรุงรส,	 น�้าพริกเผา	

ขอต่ออายุการรับรอง	67	รายการ
	 16.	 บริษัท	 ซันโก	 แมชีนเนอรี่	
(ประเทศไทย)	จ�ากดั	สถานทีผ่ลติ	13	ซอยมาเจรญิ	1	
แยก	3-2	ถนนเพชรเกษม	แขวงหนองค้างพลู	
เขตหนองแขม	 กรุ ง เทพฯ	 ขอรับรอง
กระบวนการผลิต	ขอต่ออายกุารรับรอง	1	รายการ	
และผลิตให้กับผู้ว่าจ้างผลิต	 (OEM)	5	สถาน
ประกอบการ	ได้แก่
	 (1)	บริษัท	เมอริสันท์	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	ที่อยู่	อาคารส�านักงานเซ็นทรัลพลาซา	
แจ้งวัฒนะ	เลขที่	99/9	หมู่	2	ถนนแจ้งวัฒนะ	
ต�าบลบางตลาด	 อ�าเภอปากเกร็ด	 จังหวัด
นนทบุรี	ขอต่ออายุการรับรอง	8	รายการ
	 (2 ) 	บริ ษัท 	แดรี่ 	พลัส 	จ� ากัด	
ที่อยู่	 99	 หมู่ที่	 7	 ถนนพหลโยธิน	 กม.203	
ต�าบลม่วงหัก	อ�าเภอพยหุะคีร	ีจงัหวัดนครสวรรค์	
ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 (3)	บริษัท	ซิโฟน่า	ค๊อฟฟี่	จ�ากัด	
ที่อยู่	 75/76	หมู่	 11	 ถนนพหลโยธิน	ต�าบล
คลองหนึง่	อ�าเภอคลองหลวง	จงัหวดัปทมุธานี	
ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 (4)	บริษัท	เนสท์เล่		(ไทย)	จ�ากัด	
ที่อยู่	 อาคารส�านักงาน	 เซ็นทรัลเวิล์ด	 ที่อยู่	
999/9	ถนนพระราม	๑	แขวงปทมุวนั	เขตปทมุวนั	
กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	7	รายการ
	 (5)	 Dao	 Coffee	 Factory	 ที่อยู่	
16E	 Road,	 Km	 19	 Village,	 Bachiangc-
haleunsouk	 District,	 Champasack	
Province,	Lao	P.D.R	ขอต่ออายุการรับรอง	
3	รายการ
	 17.	บรษิทั	เฟิรสท์	คอนเฟคชัน่เนอรี่	
จ�ากัด	สถานที่ผลิต	72/1	ซอยบางกระดี่	32	
(สมาคม)	ถนนบางกระดี่	 	แขวงแสมด�า	 เขต
บางขุนเทียน	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 เม็ดอม,	
ลูกอม,	อมยิ้ม,	หมากฝรั่ง,	ขนมปังอบกรอบ,		
เวเฟอร์,	 ข้าวพอง,	 ขนมอบกรอบ,	 ข้าวโพด
อบกรอบ,	 ขนมหวานและบิสกิต	 ขอต่ออายุ
การรับรอง	85	รายการ	และเพิ่มการรับรอง	
4	รายการ
	 18.	สนัติสขุน�า้มะนาว	สถานทีผ่ลติ
16	ซอยนวมนิทร์	74	แยก	3-8-1	ถนนนวมนิทร์	
แขวงรามอินทรา	 เขตคันนายาว	 กรุงเทพฯ	
ผู้ผลิต	 วัตถุแต่งกลิ่นรสมะนาวส�าหรบัปรงุ
อาหาร	ขอเพิม่การรบัรอง	1	รายการ

	 19.	 บริษัท	 อาคเนย์อุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์	จ�ากัด	สถานที่ผลิต	234,	234/1,	
234/2	 ถนนมาเจริญ	 (ซอยเพชรเกษม	 81)	
แขวงหนองค้างพลู	เขตหนองแขม	กรุงเทพฯ	
ขอรับรองกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิด
อ่อน	ขอการรับรองใหม่	1	รายการ
	 20.	บรษิทั	คนีน์	จ�ากดั	สถานทีผ่ลติ	
86,	88,	90	ถนนเฉลิมพระเกียรติ	ร.9		แขวง
หนองบอน	 	 เขตประเวศ	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	
สารชีวบ�าบัดภัณฑ์	ขอต่ออายุการรับรอง	22	
รายการ	และขอเพิ่มการรับรอง	16	รายการ
	 21.	 บริษัท	 ประภาภูมิ	 โอสถ	
(ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 81	 ถนน
บางบอน	3	ซอย	6	แขวงบางบอน	เขตบางบอน	
กรุงเทพฯ	 ขอรับรองกระบวนการผลิต	 ขอ
การรับรองใหม่	1	รายการ	และผลิตให้กับ
ผู้ว่าจ้างผลิต	 (OEM)	 1	 สถานประกอบการ	
ได้แก่
	 (1)	บรษัิท	ดจีเีอฟอนิเตอร์เนทเวร์ิค	
จ�ากัด	ที่อยู่	144/169	หมู่บ้านยิ่งรวยพรีเมียร์	
ถนนมาลัยแมน	 ต�าบลรั้วใหญ่	 อ�าเภอเมือง
สุพรรณบุรี	จังหวัดสุพรรณบุรี	ขอการรับรอง
ใหม่	3	รายการ
	 22.	 บริษัท	 เคล	 อินดัสทรีแอนด์
มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	สถานที่ผลิต	42,	44	ซอย
พุทธบูชา	 36	 ถนนพุทธบูชา	 แขวงบางมด	
เขตทุ่งครุ	กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	เครื่องดื่มชนิดผง,	
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,	 ข้าวกล้องอบกรอบ	
ขอต่ออายกุารรบัรอง	2	รายการ	และขอเพิม่เตมิ
การรับรอง	26	รายการ	และผลิตให้กับ
ผู้ว่าจ้างผลิต	 (OEM)	 4	 สถานประกอบการ	
ได้แก่
	 (1)	บรษัิท	ไทยธรรมอลัไลแอนซ์	จ�ากัด	
ที่อยู่	21/281-284	ซอยนวลจันทร์	50	แขวง
นวลจันทร์	 เขตบึงกุ่ม	 กรุงเทพฯ	 ขอต่ออายุ
การรับรอง	3	รายการ	และขอเพิ่มเติม
การรับรอง	14	รายการ
	 (2)	บริษัท	พีซี	วิลเล็จ	จ�ากัด	ที่อยู่	
2	อาคารท.ีเค.เอส.	ทาวเวอร์	ชัน้	5	ห้อง	1504	
ซอยลาดกระบัง	 1	 ถนนลาดกระบัง	 แขวง
ลาดกระบัง	เขตลาดกระบัง	กรุงเทพฯ	ขอต่อ
อายุการรับรอง	4	รายการ
 
	 (3) 	บริษัท	อะกริพิคส ์ 	จ� า กัด	



ที่อยู่	 1673/26	 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	 แขวง
มักกะสัน	 เขตราชเทวี	 กรุงเทพฯ	 ขอต่ออายุ
การรับรอง	2	รายการ
	 (4)	บริษัท	ศิริวัฒน์แซนด์วิช	จ�ากัด	
ที่อยู่	1/2	ซอยสาทร	11	แยก	7	แขวงสาทร
ใต้	เขตยานาวา	กรุงเทพฯ	ขอการรับรองใหม่	
1	รายการ
	 23.	บริษัท	ซีพีเอฟ	 (ประเทศไทย)	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 (โรง	 48)	 สถานที่ผลิต	 48	
หมู่	 9	 ถนนสุวินทวงศ์	 แขวงแสนแสบ	 เขต
มีนบุรี	กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป
พร้อมปรุง	ขอต่ออายุการรับรอง	32	รายการ	
ขอเพิ่มเติมการรับรอง	 6	 รายการ	 และผลิต
ให้กับผู้ว่าจ้างผลิต	(OEM)	4	สถานประกอบ
การ	ได้แก่
	 (1)	AL	AHSSAN	TRADING	COMPANY	
ทีอ่ยู	่PO	Box	10083,	Riyadh,	saudi	Arabia	
ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 (2)	 AL	 HELAL	 FOR	 IMPORTS	
W.L.L.,	 ทีอ่ยู	่ PO	 Box	 20500,	 Manama,	
Bahrain	ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 (3)	 MIDDLE	 EAST	 FOODSUTFF	
CO.LTD	ทีอ่ยู	่PO	Box	6753,14-New	Vegetable	
Market,	Qatar	ขอต่ออายกุารรบัรอง	1	รายการ
	 (4)	YAMA	PRODUCTS	B.V	ที่อยู่	
Rutherfordweg	 2,	 3542	 CG	 Utrecht,	
The	Netherlands	ขอต่ออายุการรับรอง	1	
รายการ
	 24.	 บริษัท	 	 ซีพีเอฟ	 ฟู้ด	 แอนด์	
เบฟเวอร์เรจ	จ�ากัด	สถานท่ีผลติ	30/3	หมูท่ี่	3	
ถนนสุวินทวงศ์	 แขวงล�าผักชี	 เขตหนองจอก	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ผลิตภัณฑ์อาหารส�าเร็จรูป	
ขอต่ออายุการรับรอง	 57	 รายการ	 ขอเพิ่ม
เติมการรับรอง	 6	 รายการ	 และผลิตให้กับผู้
ว่าจ้างผลิต	 (OEM)	 1	 สถานประกอบการ	
ได้แก่
	 (1)	บริษทั		ซพี	ีออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	
ที่อยู่	 283	 ถนนสีลม	 แขวงสีลม	 เขตบางรัก	
กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	3	รายการ
	 25.	 ฌาบีบี	 เฮ้าส์	 โดยนายชนิตร์
นันทน์	เกตุเลขา	(ร้านอาหารฮาลาล)	สถานที่
ผลติ	ร้าน	“ฌาบบี	ีเฮ้าส์”	โครงการสวนหลวงสแควร์	
ล็อคที่	 16	 เลขที่	 20	 ซอยจุฬาลงกรณ์	 12	
ถนนบรรทัดทอง	 แขวงวังใหม่	 เขตปทุมวัน	

กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 อาหารปรุงประกอบพร้อม
รับประทาน	ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 26 . 	บริษัท 	พงษ ์จิ ตต ์ 	จ� ากัด	
สถานท่ีผลิต		654	ซอยพงษ์จติต์	ถนนเพชรเกษม	
แขวงวัดท่าพระ	เขตบางกอกใหญ่	กรุงเทพฯ	
ผูผ้ลติ	 ขนมเยลลีเ่จลาติน	 และขนมเคีย้วหนึบ	
ขอต่ออายุการรับรอง	 52	 รายการ	 และผลิต
ให้กับผูว่้าจ้างผลิต	(OEM)	1	สถานประกอบการ	
ได้แก่
	 (1)	บรษิทั	ยนูลิเีวอร์	ไทย	เทรดดิง้	จ�ากัด	
ที่อยู่	 161	 ถนนพระราม	 9	 แขวงห้วยขวาง	
เขตห้วยขวาง	 กรุงเทพฯ	 ขอต่ออายุการ
รับรอง	1	รายการ
	 27.	บรษิทั	จงไท้เจีย้นหมิงเอีย้วเอ้ีย	
(กรุ ๊ป)	จ�ากัด	สถานที่ผลิต		2/11,2/12	
ซอยเซ่งกี่	ถนนเจริญกรุง	แขวงบางคอแหลม	
เขตบางคอแหลม	กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร	ขอต่ออายุการรับรอง	3	รายการ
	 28.	นางสาวภคมณ	คุณัชญาณโชค	
สถานที่ผลิต	95/434	ถนนบรมราชชนนี	17	
แขวงอรณุอมรนิทร์	เขตบางกอกน้อย	กรงุเทพฯ	
ผู้ผลิต	เครื่องเทศ	และเมล็ดกาแฟ	ขอต่ออายุ
การรับรอง	13	รายการ
	 29.	นางสาวนงนุช	เลิศบุญมี	(ครัว
มสัยา)	สถานท่ีผลติ	684	หมูท่ี่	1	แขวงบางมด	
เขตทุ่งครุ	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 โรตีกึ่งส�าเร็จรูป	
ขอการรับรองใหม่	1	รายการ
	 30.	บริษัท	ทิพย์สมัย	จ�ากัด	(สยาม
พารากอน)	 สถานท่ีผลิต	 991/1	 อาคาร
ศูนย์การค้าสยามพารากอน	 ชั้น	 จี	 ถนน
พระราม	1	แขวงปทุมวัน	 เขตปทุมวัน	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 อาหารปรุงส�าเร็จพร้อม
บริโภค“ครัวฮาลาล”	 ต่ออายุการรับรอง	 1	
รายการ
	 31.	บรษิทั	เอ-พลัส	ซพัพลาย	จ�ากัด	
สถานท่ีผลิต	3/316,	3/317	หมู	่9	ถนนสุวนิทวงศ์	
แขวงล�าผักชี 	เขตหนองจอก	กรุงเทพฯ	
ผู้ผลิต	 เครื่องส�าอาง	 ขอต่ออายุการรับรอง	
37	รายการ	และขอเพิ่มเติม	9	รายการ
	 32.	บริษัท	วายซีเอช	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	สถานทีเ่กบ็สินค้า	130	ซอยฉลองกรงุ	31	
แขวงล�าปลาทิว	 เขตลาดกระบัง	 กรุงเทพฯ	
ขอรับรองคลังเก็บสินค้าฮาลาล	 ขอต่ออายุ
การรับรอง	1	รายการ

	 33.	บริษัท	เอสพีอาร์	ฟู๊ด	อินดัสทรี	
จ�ากัด	สถานที่ผลิต	17	ซอยพระรามที่	2	
ซอย	51	แยก	1		ถนนพระราม	2	แขวงท่าข้าม	
เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	ผลิตภัณฑ์
ขนมอบกรอบ	 ขอต่ออายุการรับรอง	 36	
รายการ	 ขอเพิ่มเติมการรับรอง	 2	 รายการ	
และผลิตให้กับผู้ว่าจ้างผลิต	 (OEM)	3	สถาน
ประกอบการ	ได้แก่
	 (1)	BRAVE	TRISTAR	SDN	BHD	ที่
อยู่	8,	JALAN	ANGGERIK	MOKARA	31/56	
SECTION	 31,	 KOTA	 KEMUNING	 40460	
SHAHALAM,	 SELANGOR,	 DARUL	 EH-
SAN,	 MALAYSIA	 ขอต่ออายุการรับรอง	 3	
รายการ
	 (2)	KV	DISTRIBUTORS	SDN.	BHD	
ที่อยู่	 Lot	 927,	 Demark	 Laut	 Industrial	
Park,	 Phasel,	 Jalan	 Bako,	 93050m	
Kuching,	 Sarawak,	 Malaysia	 ขอต่ออายุ
การรับรอง	6	รายการ
	 (3)	 บริษัท	 ซี.พี.	 อินเตอร์เทรด	
จ�ากัด	ที่อยู่	313	อาคาร	ซี.พี.	ทาวเวอร์	ถนน
สีลม	 เขตบางรัก	 กรุงเทพฯ	 ขอต่ออายุการ
รับรอง	7	รายการ
	 34.	บริษัท	แคพซูลโปรดักส์	จ�ากัด	
สถานที่ผลิต	 2	 ซอยสุขาภิบาล	 2	 แยก	 13	
ถนนอ่อนนุช	 แขวงประเวศ	 เขตประเวศ	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 แคพซูลเจลาตินชนิดแข็ง	
และแคพซูลพืชชนิดแข็ง	 ขอต่ออายุการ
รับรอง	1	รายการ	และขอเพิ่มเติมการรับรอง	
1	รายการ
	 35.	 บริษัท	 เฟรนช ์	 เบเกอร ์ ร่ี	
โซลชูัน่	จ�ากดั	สถานทีผ่ลติ	855	อาคารพรไพลนิ	
บสิสิเนส	พอยท์	ถนนอ่อนนชุ		แขวงสวนหลวง	
เขตสวนหลวง	กรุงเทพฯ	ผู ้ผลิต	อาหาร
ส�าเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที,	 โดร์	 มัฟฟิน,	
โดร์	 มาเดอลีน	 และไส้เบเกอร์รี่	 ขอต่ออายุ
การรับรอง	28	รายการ	และขอเพิ่มเติมการ
รับรอง	3	รายการ
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อนุมัติยกเลิกการรับรองฮาลาล
 1 .ยก เลิ กการ รับรองฮาลาล
ผลติภณัฑ์บางรายการ เนือ่งจากไม่มกีารผลติ
	 (1)	บรษิทั	คนีน์	จ�ากัด	สถานทีผ่ลติ	
86,	88,	90	ถนนเฉลิมพระเกียรติ	ร.9	แขวง
หนองบอน	 เขตประเวศ	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	
สารชีวบ�าบัดภัณฑ์	จ�านวน	8	รายการ
	 (2)	บรษิทั	ซพีเีอฟ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
(มหาชน)	(อาหารแปรรปู	มนีบรุ	ี2)	สถานท่ีผลติ	
20/2	หมู่ที่	3	ถนนสุวินทวงศ์	แขวงแสนแสบ	
เขตมีนบุรี	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากเน้ือไก่,	 เป็ด	 น่ึง-อบ	 แช่แข็ง	
จ�านวน	33	รายการ
	 (3)	บรษัิท	เฟิรสท์	คอนเฟคชัน่เนอร่ี	
จ�ากัด	สถานท่ีผลติ	บรษัิท	เฟิรสท์	คอนเฟคชั่น
เนอรี่	 จ�ากัด	 ที่อยู่	 72/1	 ซอยบางกระดี่	 32
(สมาคม)	 ถนนบางกระดี่	 แขวงแสมด�า	 เขต
บางขุนเทียน	กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	เม็ดอม,ลูกอม,	
อมยิ้ม,	หมากฝรั่ง,	ขนมปังอบกรอบ,	เวเฟอร์,	
ข ้ า วพอง , ขนมอบกรอบ ,ข ้ า ว โพดอบ
กรอบ , ขนมหว านและบิ ส กิ ต ภ าย ใ ต ้
เครื่องหมายการค้า	 ทิวลิป,ทิวลิป	 โฮมเบค	
จ�านวน	33	รายการ
	 (4)	 บริษัท	 	 มหานครไรซ์	 	 จ�ากัด	
สถานที่ผลิต	95/5	หมู่	9	ซอยสุวินทวงศ์	60	
ถนนสุวินทวงศ์	 แขวงล�าผักชี	 เขตหนองจอก	
กรุงเทพฯ	ผู้ผลิต	ข้าวสาร	จ�านวน	4	รายการ
	 (5)	 บริษัท	 เคซีจี	 คอร์ปอเรชั่น	
จ�ากัด	 (สาขาบางนา)	ที่อยู่	3059-3059/1-3	
ถนนสุขุมวิท	 แขวงบางจาก	 เขตพระโขนง	
กรุงเทพมหานคร	 สถานที่ผลิต	 255,	 255/1	
ซอยบางนา-ตราด	 3	 แขวงบางนาเหนือ															
เขตบางนา	กรงุเทพมหานคร	ผูผ้ลติ	ผลติภณัฑ์
ส�าหรับเบเกอร์รี,่	นมผง,	เนยขาว	นมพาสเจอร์ไรส์,	
วัตถุเจือปนอาหาร,	ผงโกโก้	ฯลฯ	จ�านวน	22	
รายการ
	 (6)	 บริษัท	 โรงงานแม่รวย	 จ�ากัด	
สถานที่ผลิต	11,1	11/2		ถนนบางขุนเทียน-
ชายทะเล	 แขวงแสมด�า	 เขตบางขุนเทียน	
กรุงเทพฯ	ผู ้ผลิต	ถั่วลิสงอบ,	เมล็ดมะม่วง
หมิพานต์ปรงุรส,	ถัว่อัลมอนด์อบ,	พติาชิโออบ	
ภายใต้เครือ่งหมายการค้า	โก๋แก่	พลสั,	ฟอนโต้,	
โก๋แก่	ฯลฯ	จ�านวน	31	รายการ
	 (7)	บริษัท	ซีพีเอฟ	ฟู้ด	แอนด์	เบฟ-
เวอร์เรจ	 จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 30/3	 หมู่ที่	 3	

ถนนสุวินทวงศ์	 แขวงล�าผักชี	 เขตหนองจอก	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ผลิตภัณฑ์อาหารส�าเร็จรูป	
จ�านวน	1	รายการ	
	 (8)	 บริษัท	 ซันโก	 แมชีนเนอรี่	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	สถานท่ีผลติ	13	ซอยมาเจรญิ	
1	แยก	3-2	ถนนเพชรเกษม	แขวงหนองค้างพลู	
เขตหนองแขม	กรงุเทพฯ	ขอยกเลกิการรบัรอง
ฮาลาลผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ว่าจ้างผลิต	 จ�านวน	
1	สถานประกอบการ	ได้แก่	บริษัท	เมอร์ริสัน	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	จ�านวน	2	รายการ
	 (9)	บริษัท	เอสพีอาร์	ฟู๊ด	อินดัสทรี	
จ�ากัด	สถานที่ผลิต	17	ซอยพระรามที่	2	
ซอย	51	แยก	1	แขวงท่าข้าม	เขตบางขนุเทยีน	
กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	 ผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ	
ขอยกเลิกการรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ	์
จ�านวน	16	รายการ
	 (10)	 บริษัท	 เฟรนช์	 เบเกอร์รี่	
โซลูชั่น	 จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 855	 อาคารพร
ไพลิน	บิสสิเนส	พอยท์	ถนนอ่อนนุช	 	แขวง
สวนหลวง	 เขตสวนหลวง	 กรุงเทพฯ	 ผู้ผลิต	
อาหารส�าเรจ็รปูท่ีพร้อมบรโิภคทันที,	โดร์	มฟัฟิน,	
โดร์	มาเดอลีน	และไส้เบเกอร์ร่ี	ขอยกเลิก
การรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์	 จ�านวน	 7	
รายการ
	 (11)	 บริษัท	 กูร์เมท์	 พรีโม่	 จ�ากัด	
สถานที่ผลิต	 129	 ถนนสุขาภิบาล	 2	 แขวง
ดอกไม้	เขตประเวศ	กรุงเทพฯ	ขอยกเลิกการ
รับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ให้แกผู้ว่าจ้างผลิต	
ได้แก่	บริษัท	ออเดรย์	กรุ๊ป	อินคอร์ปอเรชั่น	
จ�ากัด	จ�านวน	1	รายการ

 2. ยกเลิกการสถานประกอบการ
กรณีไม่ประสงค์ขอต่ออายุการรับรอง (ผู้ว่า
จ้างผลิต)
	 1)	บริษัท	บาร์นี่	ฟู้ดส์	จ�ากัด		ที่อยู่	
575/14	ซอยเพชรเกษม	55/2	แขวงหลกัสอง	
เขตบางแค	กรงุเทพฯ	ผลติโดย	บรษัิท	เฟิรสท์	
คอนเฟคชั่นเนอรี่	จ�ากัด

 3. ยกเลิกการสถานประกอบการ
กรณีไม่ประสงค์ขอต่ออายุการรับรอง
	 1)	 บริษัท	 มิสเตอร์	 เจส์	 เบเกอรี่	
จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 507/588	 อาคารนะโม	
ซอยหมู ่บ ้านนครไทย	 ถนนสาธุประดิษฐ์	
แขวงช่องนนทรี	เขตยานนาวา	กรุงเทพฯ

	 2)	บริษัท	ยาลิ	จ�ากัด	สถานที่ผลิต	
43/154	 ซอยลาดพร้าว	 80	 แยก	 26	 ถนน
ลาดพร้าว	แขวงวงัทองหลาง	เขตวังทองหลาง	
กรุงเทพฯ
	 3)	บริษัท	ซัน	เอ็น	ฟู้ด	จ�ากัด	สถาน
ที่ผลิต	 74	 ซอยบางกระดี่	 32	 แขวงแสมด�า	
เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพฯ
	 4)	บริษัท	เวิลด์	ฟู้ด	อินเตอร์เทรด	
จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 13-15	 ถนนกรุงธนบุรี	
แขวงบางยี่เรือ	เขตธนบุรี	กรุงเทพฯ
	 5)	บริษัท	รวินท์	อินเตอร์เนชั่นแนล	
คอสเมติค	 จ�ากัด	 สถานที่ผลิต	 321/15-16	
ถนนนางลิ้นจี่	แขวงช่องนนทรี	เขตยานนาวา	
กรุงเทพฯ
 
 4. ยกเลิกการรับรองฮาลาลสถาน
ที่จ�าหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล
	 1)	ร้านมูซาไก่สด	โดยนายอนุสรณ์	
ม่วงสีตอง	 (เขียงฮาลาล)	 สถานที่จ�าหน่าย	
ตลาดมณีพิมาน	 (ตลาดเตาปูน)	 เลขที่	 20/6	
ซอยตลาดมณพีมิาน	แขวงบางซือ่	เขตบางซือ่	
กรุงเทพฯ
	 2)	ร้านไก่สดอิสลาม	โดยนายวรวุธ	
ปุยเจริญ	 (เขียงฮาลาล)	 สถานที่จ�าหน่าย	
ตลาดหทัยมิตร	 แผงที่	 C0397	 เลขที่	 748	
ถนนหทยัราษฎร์	แขวงบางชนั	เขตคลองสามวา	
กรุงเทพฯ
	 3)	 ร้านไก่สดอิสลาม	 (นิละห์)	 โดย
นางสาวปุณณดา	สาลี	(เขียงฮาลาล)	สถานที่
จ�าหน่าย	ตลาดแสงทพิย์			ซอยปรดีพีนมยงค์	2	
ถนนสุขุมวิท	 71	 แขวงพระโขนงเหนือ	 เขต
วัฒนา	กรุงเทพฯ
	 4)	ร้านสมบุญ	มะหะมาน	โดยนาย
สมบุญ	 มะหะมาน	 (เขียงฮาลาล)	 สถานที่
จ�าหน่าย	ตลาดเอีย่มสมบติั				แผงที	่79/2-80	
เลขท่ี	2237	ถนนศรีนครนิทร์	แขวงสวนหลวง	
เขตสวนหลวง	กรุงเทพฯ
	 หมายเหต	ุ สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ที	่
ฝ่ายกิจการฮาลาล	 ส�านักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	 โทรศัพท์	
0-2949-4184,	 0-2949-4259,	 0-2949-4330	
โทรสาร	0-2989-7108	เวบ็ไซต์	www.islamic-
bangkok.or.th	E-mail	:	islamicbkk.com
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กทม. ประชุมอิหม่ามประจ�ามัสยิดเพื่อคัดเลือกกรรมการอิสลาม
ประจ�ากรุงเทพมหานครแทนต�าแหน่งที่ว่าง
	 ดร.วัลลภ		สุวรรณดี	ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	ผู้แทน
ผูว่้าราชการกรุงเทพมหานคร	 เป็นประธานในการประชุมอิหม่ามประจ�ามสัยดิในกรงุเทพมหานคร	
เพื่อคัดเลือกกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานครแทนต�าแหน่งที่ว่าง	 1	 ต�าแหน่ง	 (แทน
นายทองค�า	มะหะหมัด)	ที่เสียชีวิต	เมื่อวันที่	22	ธันวาคม	2563	เวลา	12.00	น.	ณ	อาคาร
กีฬาเวสน์	2	ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร	(ไทย-ญี่ปุ่น)	
	 ในการคดัเลอืกครัง้นี	้นายอรณุ		บญุชม	อหิม่ามประจ�ามสัยดิดารุล๊มห์ุซนีนี	ได้เสนอชือ่	
ผศ.ดร.อับดุลเลาะ		หนุ่มสุข	อิหม่ามประจ�ามัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์	เป็นกรรมการอิสลามประจ�า
กรุงเทพมหานคร	 โดยที่ประชุมมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียวเท่านั้น	 ดังนั้น	 ผลการคัดเลือก
กรรมการอสิลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	แทนต�าแหน่งท่ีว่างได้แก่	ผศ.ดร.อบัดลุเลาะ	หนุม่สขุ

กอ.กทม.ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
	 นายทวิช	 อารียกิจโกศล	 กรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	 ในฐานะ
ประธานกองทนุซะกาตและสวัสดกิารสังคม	พร้อมด้วย	นายมฮูมัหมดั		เสน่หา	นายนอีม	จลุธรีะ	
และนายสุรศักดิ์	ชมเผ่า	น�าเงินไปช่วยเหลือ	น.ส.สุกัญญา		แสงสว่าง	ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน
เลขที่	14	ซอย01กาญจนาภิเษก	32	แขวง/เขตประเวศ	ไฟไหม้บ้าน	รวม	2	ครอบครัว
เม่ือวนัที	่3	กมุภาพนัธ์	2564	และพร้อมด้วย	นายอนสุรณ์	องอาจ	นายนอมี	จลุธรีะ	นายสง่า	นาคชม	
และนายสุรศักดิ์	ชมเผ่า	น�าเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชน	300	ห้อง	ถนนเจริญกรุง	
เขตบางคอแหลม	กรุงเทพฯ	จ�านวน	20	ครอบครัว	เมื่อวันที่	7	กุมภาพันธ์	2564

ผู้บริหารโรงพยาบาลคลองสามวา เข้าพบ กอ.กทม. 
	 เมื่อวันที่	20	มกราคม	2564	 เวลา	10.00	น.	ณ	ส�านักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจ�ากรงุเทพมหานครนายสุรนิทร์	 นมัคณสิรณ์	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลคลอง
สามวา		ส�านกัการแพทย์	กรุงเทพมหานคร	พร้อมคณะ	โดย	นายอรุณ		บุญม	ประธาน	
กอ.กทม.	พร้อมด้วยคณะได้ให้การต้อนรับ	และร่วมหารือในเรื่องการการจัดสร้างห้อง
ละหมาดไว้รับรองส�าหรับให้ผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาล	 โดย	 กอ.กทม.	 ยินดีที่จะ
จัดหางบประมาณเพื่อจัดสร้างห้องละหมาดให้กับโรงพยาบาล
	 ผู้ใดที่จะร่วมบริจาคเพื่อสร้างห้องละหมาดของโรงพยาบาลคลองสามวา	
ตดิต่อได้มสี�านกังานคณะกรรมการอสิลามประจ�ากรงุเทพมหานคร	โทรศัพท์	0	2949	4184	
0	2949	4259,	0	2949	4330	ในวัน	เวลา	ราชการ

มัสยิดตัรกียะตุ ้ลเอ๊ียะห์ซาน(สะพานใหม่)ระดมทุนในการ
บูรณะซ่อมแซมและจัดซื้อที่ดินวากัฟ
	 นายสุไลมาน	แสงทองค�า	อิหม่ามมัสยิดตัรกีย่าตัลเอี๊ยะห์ซาน	
คณะกรรมการและสปัปรุษุมัสยดิตรักีย่าตุล้เอ๊ียะห์ซาน	 (สะพานใหม่)	 ตัง้อยู่
เลขที่	 40/2	ซอยพหลโยธิน	69/7	แขวงสามบิน	 เขตดอนเมือง	กรุงเทพฯ	
“รวมใจระดมทุนในการบูรณะซ่อมแซมและจัดซ้ือที่ดินวากัฟ”	ขึ้น
เพื่อจัดหางบประมาณ	จ�านวน	15	ล้านบาท	 (สิบห้าล้านบาท)	 ในการการ
บูรณะซ่อมแซมมัสยิด	ที่มีสภาพเก่าทรุดโทรมซึ่งมีอายุกว่า	50	ปี	และเพื่อ
จัดซื้อที่ดินพร้อมอาคารเพิ่มเติม	 เนื่องจากในปัจจุบันมัสยิดมีความคับแคบ
เป็นอย่างมาก	 ซึ่งจ�าเป็นที่จะต้องขยายพื้นทีใ่ห้มคีวามสะดวกและเหมาะสม
ท้ังนี้ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาชน	 ร่วมบริจาคเงิน	 ด้วยการโอนเงินผ่าน
บัญชีเ งินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ชื่อบัญชีมัสยิด
ตัรกีย่าตุ้ลเอี๊ยะซาน เลขที่บัญชี 079-1-02464-4 ประบัญชีออมทรัพย์
	 เมื่อวันที่	29	มกราคม	2564	ฮัจยีวิบูลย์-	ฮัจยะห์วรรณา		มุขตารี	
พร้อมด้วยคณะชาวบางอ้อ	ได้ร่วมกันบริจาคเงิน	จ�านวน	1,050,000		บาท	
(หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)	 ให้เป็นกองทุนสมทบในการจัดซื้อที่ดินพร้อม
อาคารเพือ่ใช้เป็นมสัยดิหลงัใหม่ของมสัยดิตรักยีะตุล้เอีย๊ะห์ซาน	 (สะพานใหม่)	
โดยมีอิหม่ามสุไลมาน	แสงทองค�า	และคณะกรรมการมัสยิดเป็นผู้รับมอบ

กอ.กทม.มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดปัตตานี
	 เมื่อวันที่	20	มกราคม	2564	ดร.อรวิทย์	 	บุญชม	ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�ากรงุเทพมหานคร	น�าเงินจ�านวน	50,000	(ห้าหมืน่บาทถ้วน)	ที่ได้รับจากการบริจาคของพี่น้อง
มุสลิมในกรุงเทพมหานคร	ไปมอบให้นายแวดือราแม		มะมิงจิ	ประธานกรรมการอิสลาม
ประจ�าจังหวัดปัตตานี	เพื่อน�าไปช่วยเหลือผู ้ที่ประสพอุทกภัยในจังหวัดปัตตานีต่อไป

	 เมื่อวันที่	15	มกราคม	2564	นายอรุณ	บุญชม	ในฐานะประธานกรรมการ
อิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	 และประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี	 ได้เข้า
ร่วมประชุม	Waqf	Forum	for	Southern	East	Asia	and	Australia	ซึ่งจัดขึ้นโดย	
International	Institute	of	Islamic	WAQF	ในเครือของ	Islamic	development	bank		
โดยมี	 ดร.อรวิทย์	 บุญชม	 เจ้าหน้าที่ประสานงาน	 ส�านักงานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย	 เป็นผู้แทนกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเข้าร่วม
ประชุมด้วย		ซึ่งเป็นการจัดประชุมด้วยระบบ	VOD	Conference	มีหลายประเทศ
ที่เข้าร่วมประชุม	อาทิ	 ไทย	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	บรูไน	 	สิงคโปร์	 	ฟิลิปปินส์	
และออสเตรเลีย	

กอ.กทม. เข้าร่วมประชุม 
Waqf Forum for Southern East Asia and Australia
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ขับเคลื่อน กอ.กทม.
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
45 หมู่ 3 ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 โทรศัพท์ : 0-2949-4259  โทรสาร : 0-2989-7108 
ต่อ 25-26 เว็บไซต์์ : www.islamicbangkok.or.th  อีเมล์ : islamicbkk@hotmail.com
ที่ปรึกษา :	อรุณ	บุญชม		จักรกฤษณ์	เพิ่มพูน		สมัย	เจริญช่าง		อาหะหมัด	ขามเทศทอง		ซีรอซันคาร	ปาทาน
ที่ปรึกษากฎหมาย :		ประสิทธิ์	มะหะหมัด		วิทยา	บูรณศิล		รอสัก	นุชนารถ		บรรณาธิการ :  	ผศ.ดร.วิศรุต	เลาะวิถี
บรรณาธิการผู้ช่วย : 	อนุสิทธิ์	สุขุมานันท์		อนุสรณ์	องอาจ			มานัดร	ป้อมขุนพรม		ดร.ไพศาล	เต็งหิรัญ		วิโรจน์		บุญมาเลิศ	
รศ.ดร.กรรณสิทธิ์		สะและน้อย		วสันต์		ทองสุข		กรณิศ	บัวจันทร์		สุกิจ	เหล็งศิริ		เกรียงไกร	วัชรปรียากร		มานิตย์	กรีมี	
สุรศักด์ิ	จ�าปี		เรวัตร	รามบุตร		อามีน	ดาแหม็ง		พิสูจน์อักษร : ประสิทธ์ิ	เจริญผล		ประสานงาน :	มนธรรม	โพธ์ิทอง			มานพ	มะดะเรส

 เมือ่วนัจนัทร์ที	่11	มกราคม	2564	เวลา	10.00	น.	ณ	ส�านกังาน
คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	 กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม	น�าโดย	ดร.โฆสิต		สุวินิจจิต	
ประธานยุทธศาสตร์การพัฒนาและบูรณาการเครือข่ายภาค
ประชาชน	 กระทรวงยุติธรรม	 พร้อมด้วย	 นายเรืองศักดิ์	 สุวารี	
อธบิดีกรมคุม้ครองสทิธิและเสรภีาพ	นายอารีศกัดิ	์เสถยีรภาพอยทุธ์	
ท่ีปรึกษากรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 (ด้านการไกล่เกลี่ยฯ)								
ดร.ธปภัค	บูรณะสิงห์	 ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	
นายธรียุทธ	แก้วสิงห์	ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านพทัิกษ์สิทธิและเสรภีาพ	
รกัษาการในต�าแหน่งผูอ้�านวยการกองส่งเสริมสทิธแิละเสรภีาพ	และ
เจ้าหน้าทีเ่ข้าพบคณะกรรมการอสิลามประจ�ากรงุเทพมหานคร	น�าโดย	
นายอรุณ	 บุญชม	 เพื่อหารือร่วมกับคณะท�างานศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทภาคประชาชนในพ้ืนท่ี	50	เขต	กรุงเทพมหานคร
		 ส�าหรับการประชุมในครั้งนี้ 	ได ้มีการหารือแนวทาง
การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	 ในกลุ่มเป้าหมาย
โดยผ่านกลไกมัสยิด	 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 ครอบคลุม	 จ�านวน	
187	 มสัยดิ	 ซึง่กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรีภาพได้ให้ข้อเสนอแนะเกีย่ว
กบัการจดัตัง้ศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพิพาทในพืน้ทีก่รงุเทพฯ	 อาทิ	 สถานท่ี
ของคณะท�างานศูนย์ฯ	รวมทั้งผู้ไกล่เกลี่ยในการให้บริการประชาชน
ในพื้นที่ชุมชน	 ที่สอดคล้องกับหลักการศาสนา	 รวมถึงเพิ่มการ
ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนได้รบัความรู้อย่างแพร่หลาย	 พร้อมท้ังเสริม
หลักคุณธรรมตามหลักศาสนาอีกด้วย

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าพบ กอ.กทม.


