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•	 ลดปัญหาการหลุดร่วงของเส้นผม
•	 ลดปัญหาผมแตกปลาย
•	 ลดปัญหาผมแห้งกรอบ
•	 ลดปัญหาความมันบนหนังศีรษะ
•	 ลดปัญหารังแคบนหนังศีรษะ
•	 ลดอาการคันบนหนังศีรษะ
•	 ลดปัญหาหนังศรีษะลอกเป็นแผล
•	 ลดปัญหาจากการท�าเคมีบนศีรษะ
•	 ช่วยเร่งให้ผมยาวเงางาม
•	 ช่วยให้รากผมแข็งแรง

•	 ช่วยสร้างเส้นผมใหม่
•	 ช่วยให้ผมดกด�า	หนานุ่ม
•	 สารพัดเกี่ยวกับเส้นผม
•	 ต้องใช้แชมพูสมุนไพรและเซรั่ม
	 ควบคู่กันจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง
•	 สินค้าดีมีคุณภาพการันตี	100%
•	 มีอย.	รับรองถูกต้อง

จ�าหน่ายปลีกและส่ง	
สนใจเป็นตัวแทนสมัครฟรีทั่วประเทศ

SP Beauty
สมุนไพรแท้	100%	เพื่อผมด�าเงางาม

แชมพู เซรั่ม ครีมนวดผม
แก้ปัญหาของเส้นผมและหนังศรีษะอย่างเห็นผล

เพจ	:	SPBeauty
ID	Line	:	supreya-cute
IG	:	komareeyah	As
เบอร์โทรติดต่อ	:	064-5034878





เลือกตั้ง กอจ. ต้องสะอาด 

วันท่ี 27 พฤศจิกายน เป็นวันส�าคัญของพ่ีน้องมุสลิมไทย 
เป็นวันเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด แม้จะมี
อิหม่ามเป็นคนเลือกก็ตาม แต่มีผลผูกพันถึงมุสลิมทั่ว
ประเทศด้วย 

คณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด ตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. บริหารองค์กร
อิสลาม 2540 ก�าหนดให้มีคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด โดยการ
เลือกของอิหม่ามและคณะกรรมกรกลางอิสลามแห่งประเทศ โดยการ
เลือกของ กอจ. จังหวัดละ 1 คน ไปท�าหน้าที่ 

หน้าที่ของ กอจ. คือการบริหารองค์กรอิสลาม อาทิ มัสยิด การจัดให้มี
การคัดเลือกและถอดอิหม่ามและกรรมการมัสยิด การดูแลเรื่องซะกาต 
และสังคมสงเคราะห์ เรื่องฮาลาล เรื่องการศึกษาอิสลาม 

กอจ.ไม่มีเงินเดือนแต่มีเบี้ยประชุม ไม่มีรายได้ชัดเจน ส่วนใหญ่มา 
จากการตรวสอบฮาลาล 

กอจ.แต่เดิมเป็นต�าแหน่งของคนมีความรู้ ต่อมาได้มีคนในวิชาชีพต่างๆ
เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งนักการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติ การเข้า
มาของนักการเมือง ท�าให้การคัดสรรมีปัญหา เพราะแม้จะเป็นเรื่อง
ศาสนา แต่มีการน�าวิธีการของการเมืองมาใช้ 

มีการซื้อเสียง การติดสินบน การโจมตีใส่ร้ายในหลายจังหวัด สร้างความ
เสื่อมเสียให้กับสังคมมุสลิม ที่คนเหล่านี้ไม่ได้ใช้หลักศาสนาในการ
ท�างาน 

เมื่อเข้าไปก็มีปัญหาในการบริหารงาน 

เป็นส่วนหนึ่งของความไม่ดี แต่ความดีก็มีให้เห็นในหลายจังหวัด 
เช่นกัน 

ต�าแหน่งกอจ.แม้ไม่มีงบประมาณ ไม่มีอ�านาจการบริหาร คนที่จะเข้ามา
จึงจะต้องมีสายสัมพันธ์ท่ีดีกับพี่น้องหลายภาคส่วนจะท�าให้สามารถ 
ดึงงบประมาณเข้ามาดูแลสังคมมุสลิมได้ 

ดีและเก่ง หายาก แต่ก็ต้องเลือกเฟ้นกันให้ได้

ด้วยจิตคารวะ
บรรณาธิการบริหาร 

บทบรรณาธิการ

ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย : จารกึ ประดู่ บรรณาธิการบริหาร : สมพร หลงจิ ผูจั้ดการฝ่าย 

การตลา่ด : สุปรีข์ยา อามินเซ็น บรรณาธิการข่าวภาคใต้ : มูฮัมหมัด ดือราแม 

บรรณาธกิารข่าวภาคเหนอื : ชุมพล ศรสีมบัตร หัวหน้าข่าวสตร-ีวาไรตี ้: สามารถ พยคัชาติ  
คอลัมนิสต์ : พล.ต.ต.จรูญ เดชอุดม, เบนซ์ สุดตา, วิทยา วิเศษรัตน์, ชีวิน ฉายาชวลิตา  
หัวหน้าฝ่ายศิลปกรรม : พิเชษฐ์ นิยม ศิลปกรรม/พิสูจน์อักษร : พัชราพร ไชยรถ  
ติดต่อโฆษณา : 081-682-0859 ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน : สุปรีข์ยา อามินเซ็น 
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : สมพร หลงจิ เจ้าของ : บริษัท เอ็มทูเดย์ มีเดีย จ�ากัด 
32/108 หมู่บ้านแกรนด์วิลล์ อ่อนนุช 80 แยก 5 ถนนอ่อนนชุ แขวง/เขตประเวศ กรงุเทพฯ 
10250 โทร.081-682-0859 emai: mtodaythai@gmail.com page : Mtoday facebook : 
mtodayvariety เว็บไซด์ : www.mtoday.co.th, www.mtodayvariety.com 
จ�านวนพิมพ์ 15,000 เล่ม4 /MTODAY VAREITY
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- สมเด็จพระเทพฯเสด็จเปิดแข่งขันดาราศาสตร์
 โอลิมปิก-เยาวชน 500 คนจาก 40 ชาติร่วมแข่งที่ภูเก็ต     14-15
- ชื่นชม!ครอบครัวมุสลิม
 มอบที่ ให้โรงพยาบาลปัตตานี สร้างสถานพยาบาลชุมชน         16
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ท่องเที่ยว

THA2017 รวมความสุดยอดของฮาลาลไทย
ภูมิปัญญาไทยกับนวัตกรรมสุดล�้าหน้า 30 พ.ย.-3 ธ.ค.        28-29

หนาวนี้ที่ “ภูลังกา”
สวยงาม 360 องศา                                  30-31
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“ตูน”
ปรากฏการณ์แห่ง

ต�นานการเสียสละ
เป็นกระแสท่ี ได้รับการตอบรับจากท่ัวประเทศ กับโครงการ 

ก้าวคนละก้าว วิง่ 2,191 กิโลเมตร จากเบตง-แม่สาย หาทุนเพ่ือ 
โรงพยาบาล 11 แห่ง ของนักร้องดัง “ตูน บอด้ีสแลม” ได้รับการ
ยอมรับให้เป็นปรากฏการณ์ท่ีมีคนเข้าร่วมและสนใจมากท่ีสุด 
เป็นปรากฏการณ์แห่งปีและอกีหลายปี



“ตนู บอดีส้แลม” หรอื อาทวิราห์ คงมาลัย 
เกิดเมื่อ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 ที่จังหวัด
สพุรรณบรุ ี ส�าเร็จการศกึษาระดบัประถมศกึษา 
จากโรงเรียนสุพรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี  
ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 115 (OSK 115) ชื่อ
รุน่ รสช. และส�าเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรี 
จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เป็นหลานของยนืยง โอภากุล หรือแอ๊ด คาราบาว 
และเป็นลกูพ่ีลกูน้องกบั ตัก๊ บงกช คงมาลัยด้วย

ตูน เป็นเด็กที่ขยันและเรียนเก่ง จึงได้มี
โอกาสเรียนในสถาบันท่ีดี และเม่ือจบการ
ศึกษาเคยท�างานเป็นพนักงานต้อนรับ (สจ๊วต)
บนเครื่องบินสายการบินกัมพูชาแอร์ไลน์ ได้
ประมาณ 2 ปี และส่วนตวัเป็นคนชอบเล่นกฬีา 
ลงแข่งขนักฬีาให้กบัโรงเรยีนและจงัหวดัสพุรรณบรุี 
หลายรายการ อาทิ การแข่งขันรายการเทเบลิ

เทนนิสชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ�าปี 
2554 และ 2555 และได้จับคู่กับอดีตนักกีฬา
ทีมชาติไทย อย่างสุริยะ พ่วงสมบัติ ลงแข่ง
ประเภทชายคู ่ด ้วย รวมทั้งได้เข ้าร ่วมการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่  42 ที่จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยเข้าร่วมทีมเทเบิลเทนนิสของ
จังหวัดเจ้าภาพ และเป็นตัวแทนนักกีฬากล่าว
ค�าปฏิญาณตนในพิธีเปิด ชื่นชอบในการเล่น
ฟุตบอล, ปั่นจักรยาน รวมถึงยังเคยลงแข่งขัน
ไตรกีฬา

การเข้าสู่วงการเพลง ตูน ได้เข้าประกวด
เวทีฮอตเวฟมิวสิคอวอร์ดครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 
2539 และเป็นสมาชิกวง ละอ่อน และได้เซ็น
สัญญากับทางค่าย มิวสิค บ๊ักส์ ก่อนที่สมาชิก
บางส่วนในวงได้ไปศึกษาเรียนต่อและในเวลา
ต่อมานี้ ได้ก่อตั้งวงบอดี้สแลม ร่วมกับ ธนดล 
ช้างเสวก, รัฐพล พรรณเชษฐ์ มีเพลงที่โด่งดัง 

อาท ิแสงสุดท้าย เรอืเล็กควรออกจากฝ่ัง เป็นต้น  
ด้านชีวิตส่วนตัว ตูน ได้คบหาดูใจกับดีเจ

สาวและนักแสดงสาว ก้อย รัชวิน วงศ์วิริยะ  
ที่ได้ร่วมว่ิงอยู่เคียงข้าง “ตูน” ไม่หวั่นแม้วัน
แดดมาก ที่สาวๆ ส่วนใหญ่หวั่นกลัว จนได้รับ
การชื่นชม เป็น “ราชินีบนถนน”

ตูน เป็นคนที่ท�าอะไรท�าจริงจัง ในปี พ.ศ. 
2559 เมือ่โรงพยาบาลตดิต่อขอให้ร่วมโครงการ 
“ก้าวคนละก้าว เพื่อโรงพยาบาลบางสะพาน” 
โดยให้ดารา นักร้องผลัดกันวิ่ง แต่ตูนขออาสา
วิ่งเพียงคนเดียว วิ่งจากกรุงเทพมหารนครสู่
อ�าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ตั้งแต่วันที่ 1-10 ธันวาคม พ.ศ. 2559 วันละ 
40 กิโลเมตร รวมระยะทาง 400 กิโลเมตร  
ได้เงินบริจาคมอบให้โรงพยาบาลบางสะพาน
ในการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ จ�านวน 86 
ล้านบาท จากเป้าที่ตั้งไว้ 70 กว่าล้านบาท 

6 /MTODAY VAREITY/2017



ในคราวนี้  ตูนจึงคิดใหญ่ขึ้นเพื่อหาทุนให ้ 
โรงพยาบาล 11 แห่งทั่วประเทศ โดยเริ่มจาก 
อ.เบตง จ.ยะลา-อ.แม่สาย จ.เชียงราย เหนือ
สุดของประเทศไทย

โครงการของเขาได้รับการวิพากษ์วิจารณ์
ด้านบวกและด้านลบ ในด้านลบมีคนมองว่า 
แม้ตูนจะวิ่งได้เงินมากเท่าไหร่ ก็ไม่สามารถแก้
ป ัญหาโรงพยาบาลประสบปัญหาได้ หรือ
กระแสว่า รัฐบาลน�าเงินไปซื้ออาวุธ แต่ตูนต้อง
มาวิ่งเพ่ือช่วยโรงพยาบาล เป็นต้น รวมท้ัง 
เสียงท้วงติง กรณีไปวิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่เสี่ยงอันตรายจากการก่อความไม่สงบ 

ตูนไม ่ได ้สนใจกับเสียงวิพากษ์วิจารณ ์
ทัง้หลาย “ผมไม่ได้อ่านค�าวจิารณ์” ตนู กล่าว 
แต่มุ่งหน้าวิ่งตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้อย่างแข็งขัน 
ไม่ย่อท้อ ท�าให้ตลอดเส้นทาง เขาได้รับการ
ต้อนรับอย่าง “หนาแน่น” ในทกุพืน้ที่ๆ  วิง่ผ่าน 

เริ่มตั้งแต่ เบตง ยะลา ปัตตานี พื้นที่ของพี่่น้อง
มุสลิม ได้รับการตอบรับสูง พี่น้องมุสลิมทุกวัย
ออกมาต้อนรับตูนในทุกพื้นที่ แม้แต่เด็กตัว
เล็กๆ ที่ก�าเงิน 20 บาทที่อาจจะใช้ในหลายวัน
มาให้ “ตูน” ท่ามกลางรอยยิ้ม จนมีเสียงพูด
ว่า ตูน ท�าให้เกิดรอยยิ้มใน 3 จังหวัดชายแดน
ใต้ที่ไม่เคยเห็นในรอบหลายปีที่ผ่านมา 

ส่งผลให้มมุมองต่อ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ของ “ตนู” และก้อยรชัวนิ เปล่ียนไป เขาบอกว่า 
ทุกพื้นที่เป็นสีชมพู จึงส่งผลให้มุมมองของคน 
นอกพื้นที่ๆ มอง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้
เปล่ียนแปลงไปด้วย สังคมมองว่า 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความดีงาม 
และความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มียอดบริจาคในช่วง
ที่ตูนว่ิงผ่าน เบตง ธารโต บันนังสตา และ
ยะลา หนองจิก โคกโพธิ์ ปัตตานี เทพา จะนะ 
สงขลา ระยะเวลา 8 วัน 300 กิโลเมตรได้เงิน

บริจาค 96 ล้านบาท 
ความมุ่งมั่น อย่างไม่ย่อท้อของ “ตูน” ได้

รับการยอมรับในวงกว้างมากขึ้นๆ ขจรขยาย
ไปไกลถึงต่างประเทศ จนกลบเสียงวิจารณ์ 
แทบหมดสิ้น ทุกคนยอมรับในการเสียสละเพื่อ
ส่วนรวมของ “ตูน” ยากท่่ีจะหาใครเทียบเท่า 
และเห็นว่าการหารายได้ช่วยโรงพยาบาลเป็น
ผลพวงหนึ่งเท่านั้น สิ่งที่ “ตูน” ท�า คือ ท�าให้
คนไทยตื่นตัวมาออกก�าลังกาย เพื่อให้ร่างกาย
แข็งแรง โดยไม่ต้องพึ่งหมอ พึ่งโรงพยาบาล 

ความทุ่มเทของ “ตูน” ได้ถูกยกให้เขาเป็น 
“ฮีโร่” แต่ตูน ได้พูดอย่างถ่อมตนว่า คนที่่เป็น
ฮีโร่อย่างแท้จริง คือ หมอและพยายาลท่ีได้ว่ิง
เพื่อคนไข้ตลอดชีวิต 

ในวันนี้ “ตูน” จึงเป็นปรากฏการณ์ “ตูน” 
ผู้สร้างต�านานความเสียสละที่จะถูกพูดถึงไป
อีกนานแสนนาน
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ก่อนเริม่เดินทางไกล จากอ�าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ทางตอนใต้ของ
ประเทศ ไปจนถงึอ�าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงรายทางภาคเหนือของ

ประเทศ ระยะทาง 2,191 กิโลเมตร ในเวลา 55 วนั
ตูน ออกเดินทางไปยัง รัฐโอรีกอน ท่ีตั้งส�านักงานใหญ่ของไนกี้ เพื่อพบกับ 

ผู้เชี่ยวชาญ และทีมงาน Breaking 2 ของ Nike Sports Research Lab หรือ NSRL 
ที่เพิ่งเสร็จสิ้นโปรเจ็กต์การท้าทายขีดจ�ากัดของมนุษย์ พังก�าแพง วิ่งมาราธอนในเวลา 
ต�่ากว่า 2 ชั่วโมง (เสียดายที่ยังไม่ส�าเร็จ)

ทีมงานได้วิเคราะห์ร่างกายของตูน โดยจ�าลองสภาพอากาศจากประเทศไทย (ร้อน
ชื้น) รวมไปถึงเสื้อผ้าที่ใส่ในการวิ่งจริงๆ เพื่อเก็บข้อมูล ทั้งความเร็วในการวิ่ง อัตราการ
เต้นของหัวใจ ปริมาณน�้า และแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการ รวมไปถึงการพักฟื้นซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ส�าคัญที่สุด

สิ่งที่ทีมงาน Breaking 2 ได้ค้นพบ และให้ค�าแนะน�าแก่ตูน คือ
>>ผู้เชี่ยวชาญ ด้านรองเท้าของไนกี้ แนะน�าให้ตูน สลับใช้รองเท้าทั้งหมด 5 คู่ ไม่ว่า

จะเป็น Nike Zoom Fly หรือ Nike Zoom Vaporfly 4% ตลอดการวิ่ง 55 วัน
>>นักวิทยาศาสตร์ ได้สร้างแผนการวิ่ง โดยก�าหนดว่าควรจะดื่มน�้าเมื่อไหร่ ปริมาณ

เท่าไหร่ เพื่อให้ร่างกายอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด แต่ตอนนี้แผนอาจคลาดเคลื่อนไปบ้าง
เนื่องจากมีประชาชนให้การต้อนรับตูนอย่างอบอุ่นตลอดเส้นทาง
>>เพื่อชดเชยพลังงานที่ใช้ในการวิ่งวันละ 50 กิโลเมตร ต่อเนื่อง 55 วัน
นักวิทยาศาสตร์ได้แนะน�า ให้รับประทานข้าวอบกรอบรสน�้าผึ้ง และแยมโรลชิ้น

เล็กๆ ระหว่างการวิ่ง
นอกจากนี้ ชุดเซ็นเซอร์ที่ติดอยู่ตรงต้นแขนด้านขวาของตูน จะบันทึกพร้อมจัดส่ง

ข้อมูลจากร่างกายของเขาในทุกๆ ก้าว ทุกการตอบสนอง และจะน�ามาวิเคราะห์กับ 
ตูนทุกๆ 2-3 สัปดาห์

“ความมุ่งม่ันของไนก้ีในการช่วยเพิ่มศักยภาพของผมในครั้งน้ีเป็นแรงบันดาลใจให้
ผมพยายามมากขึ้นไปอีก” ตูนกล่าว

ไม่ได้มีอะไรรอเขาอยู่ที่เส้นชัย แต่เขาก็ไม่ได้วิ่งเพ่ือตนเอง ตูนก�าลังว่ิงเพ่ือสร้างแรง
บันดาลใจให้คนไทยด้วยการระดมทุนครั้งใหญ่ 700 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ 
โรงพยาบาล ศูนย์ทั้ง 11 แห่งในประเทศไทย

และวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เราคงได้จารึก ชื่อของ “ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย” เป็น
บันทึกอีก 1 บทของประวัติศาสตร์ไทย ไม่ใช่ในฐานะนักดนตรีชื่อดัง แต่เป็นฐานะของ
วีรบุรุษท่ีอุทิศ แรงกาย และแรงใจ ระดมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคน
ไทยอีกนับล้านคน

เปิดเบือ้งลกึก่อนวิง่ 2,191 ก.ม.
”ตนู บอดีส้แลม”บกุถงึไนกีท้ีอ่เมรกิา
วางแผนวิเคราะห์ร่างกายอย่างละเอยีด
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เปิดเสือ้ ตนู บอดีส้แลม โลโก้เต็มหลงั
เป็นสปอนเซอร์ค่าใช้จ่ายการด�เนนิงาน ไม่ใช้เงนิบรจิาคใช้จ่าย
การวิ่ง 2.191 กิโลเมตร จากเบตง จ.ยะลา-แม่สาย จ.เชียงราย ของตูน บอดี้สแลม ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์จากองค์กรเอกชน 

ออกค่าใช้จ่ายให้กับทีมงาน “ก้าวคนละก้าว” ได้ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ เห็นได้จากโลโก้ด้านหลังของตูน บอดี้สแลม 
เป็นการลดข้อเสยีงครหา พสิจูน์ให้เหน็ว่า ตนู ท�างานนีด้้วยความบรสิทุธิใ์จทีจ่ะช่วยโรงพยาบาลและประชาชนทีจ่ะได้รบัการรกัษาพยาบาลอย่างทัว่ถงึ

#ก้าวคนละก้าว



ฝรั่งบอกว่า “One Look Is Worth A 
Thousand Words” ความหมายว่า
ดีแล้ว คนไทยกลับให้ความหมายสั้นและ
กินใจกว่านั่นคือ “หนึ่งภาพแทนล้าน 
ค�าพูด” ภาพที่น�าเสนอนี้ฝีมือใครไม่ทราบ 
โดยได้มาจากไลน์ของรัฐมนตรี ดร.สุวิทย์ 
เมษินทรีย ์ เป็นภาพการวิ่งเพื่อหาเงิน
บริจาคให้แก่ 11 โรงพยาบาลของคุณตูน 
บอดีสแลม ขณะว่ิงผ่านชุมชนมุสลิมใน
จังหวัดปัตตานี เด็กน้อยมุสลิมผู้นี้ส่งเงิน
ยี่สิบบาทที่อาจเป็นค่าขนมหลายวันของ
เธอ ยื่นให้แก่คุณตูน ดวงตาของเธอคล้าย
บอกว่าพี่เอาเงินค่าขนมของหนูไปสร้าง
โรงพยาบาลให้คนไทยด้วย เธอไม่ทราบ
หรอกว่าคุณตูนจะน�าเงินของเธอมอบให้
โรงพยาบาลไหน จังหวัดใด ไม่ถามด้วยว่า
เป็นโรงพยาบาลข้างบ้านเธอไหม ไม่สนใจ
ด้วยซ�้าว ่าครอบครัวของเธอมีเงินมาก
พอที่จะรักษาตนเองหรือเปล่า คิดเพียงว่า
เธออยากมีส่วนร่วมบริจาคช่วยค่ารักษา
พยาบาลคนไทย ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติ
ของเธอ
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น�า้ใจจากหนนู้อยมสุลมิ
ถึงพีน้่องไทยเพ่ือนร่วมชาติของเธอ
ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โพสต์ข้อความในเพสบุ๊ก Dr.winai dahlan ระบุว่าน�้าใจจากหนูน้อยมุสลิมถึงพี่น้อง
ไทยเพื่อนร่วมชาติของเธอ
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พระเจ้าตากสนิกบัเจ้าพระยาจกัรมุีสลมิสองพ่อลกู 
ประวัตศิาสตร์บอกชดัคนจนี-มุสลมิร่วมกูช้าติ

รายงานพิเศษ

ในที่สุดนางนกเอี้ยงก็คลอดบุตรชาย ในวัน
อาทิตย์เดือน ๕ ขึ้น ๑๕ ค�่า จุลศักราช ๑๐๙๖ 
ปีขาล ฉอศก ตรงกับวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. 
๒๒๗๗

ขณะเกิดก็มีเหตุอัศจรรย์บันดาลอสุนีบาต
ฟาดเปร้ียงลงมาตรงเสาตัง้ตรงห้องทีน่างนกเอีย้ง 
ใช้เป็นที่คลอดท�าให้ท่านขุนพัฒน์ผู้พ่อใจคอไม่
ปกติ

ครั้นปรากฏงูเหลือมขนาดใหญ่ขดทักษิณา
วัตรอยู่รอบตัวทารกผู้บุตรนั้น ท่านขุนพัฒน์ 
ก็รู้สึกหวาดกลัวว่าเป็นลางร้าย และตัดสินใจ
จะไม่เลีย้งบตุรชาย เพราะเป็นคนถือโชคถอืลาง

เมือ่เจ้าพระยาจกัรทีราบ กถ็อืว่าสิง่อศัจรรย์ 
น้ันเป็นศริมิงคลแก่ตวัทารกเอง ทัง้ท่านกเ็มตตา 
เด็กเป็นนิสัยอยู ่แล้ว จึงออกปากขอเป็นผู ้
อุปการะทารก ซึ่งท้ังขุนพัฒน์และนางนกเอ้ียง
ยินดียกให้ทันที ท่านเจ้าคุณได้น�าทารกมาเลี้ยง
ในฐานะบุตรบุญธรรม ให้ ช่ือเป็นมงคลว่า 

ในแผ่นดินสมเดจ็พระบรมโกศน้ัน ได้มีจีนผู้หน่ึงชือ่ นายไหฮอง แซ่แต้ เป็นนายอากรบ่อนเบ้ีย ต�าแหน่งเป็น 
ท่ีขุนพัฒน์ ตัง้บ้านเรอืนอยู่ในเขตบ้านของท่านเจ้าพระยาจกัรศีรสีมุหนายก แล้วได้แต่งงานกับกุลสตรี 

ผู้หน่ึงชือ่ นกเอีย้ง ซ่ึงปรากฏว่าเม่ือตอนนางตัง้ครรภ์น้ันก็เกิดนิมิตฝันว่าได้ดวงแก้วมณสีกุใสจากชีปะขาวในคนื
วนัเสาร์ เดอืน ๕ ข้ึน ๑๔ ค�า่ ปีขาล จุลศักราช ๑๐๙๖ ซ่ึงถอืกันว่าถ้าฝันในคนืน้ีจะเป็นนิมิตดี

“สิน” ซึ่งต่อมาก็คือ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
นั่นเอง

เจ้าพระยาจักรีศรีสมุหนายกผู ้นี้รักใคร่
เมตตานายสินมาก และนับว่าได้มีอิทธิพล 
ต่อชีวิตของนายสินไม่น ้อย ให้การเลี้ยงดู 
และการศึกษาอย่างดี เมื่อนายสินอายุได ้ 
๙ ขวบ ก็น�าตัวไปฝากพระอาจารย์ทองดี 
วัดโกษาวาสสั่งสอนอบรม เมื่ออายุได้ ๑๓ ปี 
เจ้าพระยาจักรีให้ท�าบุญตัดจุกแล้วน�าตัวไป
ถวายเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ

ในระหว่างนี้นายสินได้ร�่าเรียนภาษาต่าง
ประเทศหลายภาษาจนพูดได้ทั้งภาษาจีน ญวน 
และแขก

คร้ันนายสินอายุครบ ๒๑ ปี เจ้าพระยา
จักรีจึงให้บวชอยู่ที่วัดโกษาวาส

ศาสตราจารย์ขจร สุขพานิช ได้ให้ความ
เห็นในตอนนี้ว่า ท่านเจ้าพระยาจักรีผู้นี้อยู่ใน
ต�าแหน่งยืดยาวมาก ตั้งแต่นายสินได้เลื่อนจาก

ยกกระบัตรเมืองตากขึ้นเป็นเจ้าเมืองในราว 
๓๐ ป ี และเป ็นที่สมุหนายกเป ็นขุนนาง 
บุญหนักศักดิ์ใหญ่ แต่เหตุใดจึงไม่มีวัดของ
ตระกูลท่าน กลับเอานายสินไปฝากให้ร�่าเรียน
ที่วัดของตระกูลอื่น

ส�าหรับปัญหาในข้อนี้ ขอคลี่คลายปัญหา
ดังกล่าว หลังจากวิจัยแล้วว่า

๑. ท่านเจ้าพระยาจกัรศีรสีมหุนายกผูน้ี ้ เป็น 
“มสุลมิ” โดยมข้ีอสนบัสนนุทางประวตัศิาสตร์ 
ว่า ต�าแหน่งน้ีถือเป็นประเพณีนิยมตั้งแต่สมัย
พระนารายณ์ว่า เป็นของมุสลิมผู้เชี่ยวชาญใน
ด้านการค้า และการติดต่อกับต่างประเทศ 
(ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ใน “ความเป็นมา
ของมุสลิมในประเทศไทย”, อัร-รอบิเฎาฮฺ)

๒. การที ่“นายสนิ” พดูได้ทัง้ภาษาจีน ญวน 
ไม่น่าสะดดุใจอะไรนกัแต่เมือ่สามารถพดู “แขก” 
ได้อีกด้วยท�าให้เข้าใจได้ว่า ท่านเจ้าพระยาจักรี
ศรีสมุหนายกผู ้นี้จะต้องเป็น “แขก” หรือ 
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มุสลิม แน่นอน เพราะเลี้ยงดูกันมาตั้งแต่ยัง
เป็นทารกอยู่

๓. ตามประวัติบอกว่า นายสินได้เข้าเป็น
มหาดเล็กรับใช้อยู่เวรหลวงนายศักดิ์ ซึ่งเป็น
บุตรคนโตของท่านเจ้าพระยาศรีสมุหนายก ใน
สมัยสมเด็จพระบรมโกศนั้น ปรากฏว่าหลวง
นายศักดิ์ผู ้นี้เอง ได้เข้ารับราชการในสมัยที่ 
นายสินได ้รับการสถาปนาขึ้นเป ็นสมเด็จ
พระเจ้ากรุงธนบุรี หลวงนายศักดิ์ได้เป็นท่ี
โปรดปรานและสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรง
แต่งตั้งให้เป็นเจ้าพระยาจักรี (แขก) และได้รับ
พระบรมราชโองการเป็นแม่ทัพยกไปตรีชุมนุม
เจ้านครอีกด้วย ส�าหรับหลวงนายศักดิ์ผู ้นี้  
เป ็นผู ้ที่รู ้จักกันดีในประวัติศาสตร ์ว ่าเป ็น 
เชื้อแขก ตอนพม่าตีกรุงศรีอยุธยาก็ยังได้เป้น 
พระยายมราช (แขก) ท�าการรบมากับพระยา
ตากด้วย

ส�าหรับเจ้าพระยาจักรีศรีสมุหนายกผู้เป็น
บิดาบุญธรรมของ “นายสิน” นั้น ปรากฏว่ามี
บทบาทอยู ่มากในการเลี้ยงดู ให้การอบรม 
และการศึกษาตลอดจนเป็นผู้น�า “นายสิน” 
เข้าไปรับราชการเป็นมหาดเล็ก ควบคู ่กับ
หลวงนายศักดิ์ บุตรชายคนโตของท่าน ตาม
ประวัติของการอบรม “นายสิน” ก่อนพาเข้า
ถวายตัวนั้นน่าสนใจมาก ท่านได้ให้โอวาทให้
รู้จักการมีความรู้จักเจียมเนื้อเจียมตัว ไม่ต้ังอยู่
ในความประมาท ห้าไม่ให้เกี่ยวข้องกับนางใน
อันจะท�าให้เกิดโทษทัณฑ์ เป็นการบั่นทอน
อนาคตความก้าวหน้าของชีวิต และได้ยก
สภุาษิตราชาสติในวิทรูชาดกทีเ่รยีกว่า ราชวตัร 
๑๐ ประการ มา

วันที่เด็กชายสิน จะต้องจากเคหสถาน
รโหฐาน เพื่อถวายตัวต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บรมโกศก็มาถึง วันน้ันเป็นวันดีเป็นศิริมงคล 
ท่านได้พาตัวเด็กชายสินเข้าไปเป็นมหาดเล็ก
รับใช้ อยู่เวรหลวงนายศักดิ์ ซึ่งเป็นบุตรชายคน
โตของท่าน เป็นความพอใจเขาอย่างยิ่ง สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นหน้าเขาเป็นครั้งแรกก็
รู้สึกพอใจในเด็กคนนี้

ไม่ปรากฏว่า “นายสิน” มีความประพฤติ
เป็นท่ีครหาประการใด แม้ในหมู่เพื่อนๆ น้ัน 
“นายสิน” ก็เป็นคนดี ท�าตัวเป็นที่ไว้วางใจ
และเคารพนับถือของเพื่อนๆ ตลอดมา

ตลอดเวลาที่ “นายสิน” กู้ชาติน้ัน ก็ได้
เพื่อนน�้ามิตรท่ีซื่อสัตย์เพราะนิยม ยกย่อง 
เลื่อมใสในคุณธรรมของ “นายสิน” จนช่วย
กันกู ้ชาติได้ในที่สุด เช่นนายบุญมาก (กรม
พระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลท่ี ๑) รับ
ราชการอยู ่ด ้วยความจงรักภักดี ถึงกับไป
ชักชวนพี่ชาย คือ นายทองด้วง (พระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก) มาอ่อนน้อม
ต่อพระยาตากหรือ “นายสิน” ช่วยกันกู้เมือง
ต่อไปจนส�าเร็จ

เม่ือพระยาตากได้เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ
แล้ว ท้ังสองก็ยังคงถวายตัวรับราชการ ออก
ศึกสงครามป้องกันบ้านเมืองแบบมอบกาย
ถวายชี วิต ดังนี้จึงเป ็นเคร่ืองยืนยันได ้ว ่า
เจ้าพระยาจักรีศรีสมุหนายกผู้เป็นมุสลิมผู้นี้ได้
ท�าคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยอย่างใหญ่
หลวง โดยปลุกปั้นวีรบุรุษของชาติไทยข้ึนมามี
บทบาทที่ส�าคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย
ด้วยผู้หนึ่ง

เจ้าพระยาจักรี (แขก)
ต�าแหน่งเดิมก็คือ หลวงนายศักดิ์ เป็น 

เชื้อแขกและเป็นบุตรชายคนโตของเจ้าพระยา
จักรีศรีสมุหนายกผู ้เป ็นบิดาบุญธรรมของ 
“นายสนิ” เข้ารับราชการแต่ครัง้พระเจ้าอยูหั่ว 
บรมโกศในต�าแหน่งมหาดเล็ก คงจะเป็นรุ่นพี่
และเป็นพี่เล้ียงให้ “นายสิน” น้องบุญธรรม
ของตนจงึปรากฏว่าเมือ่ครัง้ “นายสนิ” กูช้าตินัน้ 
ก็ได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง เป็นที่ใกล้ชิดสนิทสนม
และไว้วางใจของ “นายสิน” ที่สุดผู้หนึ่ง

ปลายรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ 
หลวงนายศักดิ์ผู้นี้ได้ออกไปราชการ ณ เมือง
จันทบูร (จันทบุรี) ก่อนท่ีพม่าจะมาล้อมกรุง 
และยังคงค้างอยู่ที่น่ัน จนเมื่อพระยาตากคุม
พลตีฝ่าทัพพม่าไปตั้งตัวที่จันทรบูรนั้น หลวง
นายศักดิ์ก็ฝักใฝ่ท�างานกู้ชาติอยู่ด้วย พระยา
ตากได้มอบความไว้วางใจเพราะเห็นเป็นเพื่อน
เก่า และรับราชการมาด้วยกันช้านาน ทั้งหลวง
นายศักดิ์ผู้น้ีก็รู ้ขนบธรรมเนียมกิจการงานทั้ง
ปวงเป็นอย่างดี พอที่จะเป็นที่ปรึกษาหารือได้ 
เมื่อพระยาตากได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จ
พระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วน้ัน ก็ทรงพระกรุณาให้
สถาปนาเป็นหลวงนายศักดิ์ (หมุดหรือแขก) 
ผู้นี้ให้เป็นเจ้าพระยาจักรี

ราชการงานที่ส�าคัญของหลวงนายศักดิ์  
ในต�าแหน่งเจ้าพระยาจักรีในสมเด็จพระเจ้า
กรุงธนบุรีก็คือ ได้มีพระบรมราชโองการให้
เจ้าพระยาจักรีเป็นแม่ทัพยกออกไปเจรจากับ
อาณาจักรนครศรีธรรมราช ทั้งนี้อาจมีพระ
ราชด�าริว่าท่านเจ้าพระยาจักรีผู้น้ีเป็นเช้ือแขก 
พูดภาษาแขกได ้ และเป ็นมุสลิมก็คงจะรู ้
ขนบประเพณีอุปนิสัยใจคอของชาวมุสลิมใน
อาณาจักรนครศรีธรรมราชได้ดี

เจ้าพระยาจักรี ในต�าแหน่งแม่ทัพ จึงคุม
ทัพบกก�าลังทหารห้าพันคนยกลงไปยังเมือง
นครศรีธรรมราช เมื่อไปถึงเมืองชุมพร ไชยา 
พวกกรมการก็เข้ามาอ่อนน้อมโดยมิได้เสีย
เลือดเน้ือ แต่เม่ือยกทัพไปถึงนครศรีธรรมราช 
นายทัพนายกองเกิดแตกความสามัคคีกัน 
ไม่สามารถตีให้แตกได้ท้ังต้องทียับเยิน จนต้อง
ถอยทัพมาอยู ่ที่ เมืองไชยา (พระยายมราช
กล่าวโทษเจ้าพระยาจักรีเข้ามาในกรุงว่าเป็น
กบฏ ไม่ใส่ใจในการท�าราชการสงคราม) รออยู่
จนสมเด็จพระเจ ้ากรุงธนบุรีทรงยกทัพไป
สมทบแล้วแยกกันเข้าตีนครศรีธรรมราช

กองทัพเจ้าพระยาจักรีนั้นยกไปทางบกทาง
ค่ายหัวช้างของนครศรีธรรมราช แต่เมื่อค่าย
หัวช้างทราบข่าวเมืองแตก สมเด็จพระเจ้า
กรุงธนบุรีเข้าประทับในนครศรีธรรมราชได้
แล้วก็พากันขวัญเสีย เจ้าพระยาจักรีก็รีบน�า
ทัพเข้าไปในเมืองเพื่อจะสมทบกองทัพสมเด็จ
พระเจ้ากรุงธนบุรีให้ได้ทัน แต่ก็ช้าไปแปดวัน 
จึงเข ้ากราบทูลขอรับความผิดและขอรับ
พระราชทานอาชญาอย่างชายชาติทหาร

แต่สมเดจ็พระเจ้ากรงุธนบรุกีท็รงภาคทณัฑ์ 
ไว้โดยให้ไปตามจับเจ้านครมาเป็นการแก้ตัว

เจ้าพระยาจักรีแม่ทัพเรือ และพระยาพิชัย
ราชาแม่ทัพบกก็ยกติดตามเข้านครไปจนถึง
เมืองปัตตานี เจ้าเมืองปัตตานีเกรงกลัวก็ส่งตัว
เจ้านครและพระยาพัทลุง หลวงสงขวา เจ้าพัด 
เจ้ากลาง กับบุตรภรรยาให้แก่เจ้าพระยาจักรี 
เจ้าพระยาจักรีก็น�าคนทั้งหลายนั้นมาถวาย
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

เม่ือครั้งอะแซหวุ่นกี้ปราบมอญได้ ก็ยกทัพ
มาที่เมาะตะมะ ครั้นรู้ว่ามอญหนีมาพึ่งไทยก็
ให้งุยอคงหวุ่นคุมพลห้าพันยกติดตามมาต้อน
ไปทางด่านเจดีย์ ๓ องค์ เจ้าพระยาจักรี (แขก) 
ก็ ได ้ตั้ งสกัดไว ้  จนพม ่าต ้องถอยทัพแล ้ว
เจ้าพระยาจักรีก็ยังคงตั้งรับต่อสู้พม่าที่ติดตาม
มอญอยู่ต่อไป

เมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ตีหัวเมือง
เหนือได้แล้วนั้น แต่งตั้งให้พระยาอภัยรณฤทธ์ิ 
(ทองด ้วง) เป ็นพระยายมราช คร้ันเมื่อ
เจ้าพระยาจักรี (แขก) ผู้ได้ชื่อว่าอ่อนแอในการ
สงครามถึงแก ่กรรม ก็โปรดตั้งให ้พระยา
ยมราชเป็นเจ้าพระยาจักรีแทนแล้วโปรดตั้ง
พระยาราชวังสันผู ้บุตรของเจ้าพระยาจักรี 
(แขก) นั้นเป็นพระยายมราช

ปรับปรุงจากรายงานผลการวิ จัยเรื่อง 
บทบาทมุสลิมในปลายอยุธยา-ธนบุรี พ.ศ. 
๒๓๐๐-๒๓๒๕ ของ: เพ็ญศรี กาญจโนมัย, 
นันทนา กบิลกาญจน์, เอกสารประกอบการ
สัมมนาประวัติศาสตร์อยุธยา ณ วิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)

ดังน้ีจึงเป็นเคร่ืองยืนยันได้ว่า
เจ้าพระยาจักรีศรีสมุหนายกผูเ้ป็น
มุสลิมผูน้ี้ได้ท�าคณุประโยชน์ให้แก่

ประเทศไทยอย่างใหญ่หลวง 
โดยปลุกป้ันวรีบุรุษของชาตไิทย 
ขึน้มามีบทบาทท่ีส�าคญัย่ิงใน

ประวตัศิาสตร์ชาตไิทยด้วยผูห้น่ึง
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สมเดจ็พระเทพฯเสดจ็เปิดแข่งขนัดาราศาสตร์
โอลิมปิก-เยาวชน 500 คนจาก 40 ชาตร่ิวมแข่งทีภ่เูกต็

ในประเทศ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11  ที่ จ.ภูเก็ต

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งท่ี 11 ในวันจันทร์ท่ี 13 พฤศจิกายน 

2560 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต  ซึ่งจัดโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ
พฒันามาตรฐานวทิยาศาสตร์ศึกษาในพระอปุถมัภ์ สมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวฒันา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี และสถาบันวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาต ิ ร่วมเป็นเจ้าภาพจดัข้ึนระหว่างวนัท่ี 12-21 พฤศจิกายน 2560  
โดยมีนักเรยีนระดบัมัธยมศึกษา จาก 46 ประเทศ รวม 500 คน เข้าร่วมการแข่งขัน

เมื่อเสด็จพระราชด�าเนินถึงโรงแรม 
ดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 
ผู ้ว ่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู ้พิพากษา
หัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต แม่ทัพภาคที่ 4  
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ผู้บัญชาการ
ต�ารวจภูธรภาค 8 และนางดวงใจ ฉลองรัฐ 
ประธานกรรมการบริหารโรงแรมดวงจิตต์  
รีสอร์ทแอนด์สปา เฝ้าฯ รับเสด็จฯ พร้อม
ด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และ 
ผู้แทนโรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา 
ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย จากนั้นทรง
พระราชด�าเนินไปยังอาคารดวงชนก โดยมี 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี 
ศาสตราจารย์กิตตคิณุ นพ.จรสั สวุรรณเวลา 
รองประธานกรรมการมูลนิธิ สอวน. รศ.ดร.
ชูศักด์ิ ลิ่มสกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ 
รองอธิการบดวีทิยาเขตปัตตาน ี รศ.ดร.วรวธุ 
วิสุทธ์ิเมธางกูร รองอธิการบดีวิทยาเขต
ภเูกต็ และคณะกรรมการบริหารมลูนธิ ิ เฝ้าฯ 
รับเสด็จฯ ผศ.ดร.ศิรามาศ โกมลจินดา และ
นางสุชาดา สมิทจิต ทูลเกล้า ถวายพวง
มาลัย เสด็จเข้าห้องดวงชนกแกรนด์บอลรูม

รศ.ดร.ชู ศัก ด์ิ ลิ่มสกุล อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทูลเกล้าฯ 
ถวายสูจิบัตร รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รอง
เลขาธิการมูลนิธิ สอวน. ทูลเกล้าฯ ถวาย
ของที่ระลึกการแข่งขัน รศ.บุญรักษา สุนทร
ธรรม ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดารา 
ศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ คร้ังท่ี 11 
กราบบงัคมทลูถวายรายงานการจัดการแข่งขัน 
ในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราช
ด�ารัสเป ิดการแข่งขันดาราศาสตร ์และ
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ฟ ิสิกส ์ดาราศาสตร ์ โอลิมป ิกระหว ่าง
ประเทศครั้งที่ 11 ความว่า

“ในนามของประเทศไทย มีความยินดีที่
ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู ้เข้าร่วมการ
แข่งขันและอาจารย์ผู้ควบคุมทีมจากทั่วโลก
นับว่าเป็นการรวมตัวของนักดาราศาสตร์
จากทุกระดับทั้งอาจารย์และนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทางด้าน
ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์จาก
ประเทศต่างๆ เกือบ 50 ประเทศ อันเป็น
เวทีการแข่งขันส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่ท� าคะแนนสูงจากทั่ ว โลก 
ย ่อมแสดงให้เห็นถึงความสามารถและ
ความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาวิทยา
ศาสตร์อันจะมีส่วนอย่างมากต่อการพัฒนา
ประเทศ การที่ประเทศไทยมีโอกาสเป็น 
เจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้สร้างความ
ตระห นักถึ ง ความส� าคัญของสาขานี้  
กระตุ้นให้คนของเรามีความสนใจในด้าน
ดาราศาสตร์และดาราศาสตร์ฟิสิกส์รวมถึง
สาขาอื่นที่ เกี่ยวข้องเพื่อความก้าวหน้า 
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์ ใน
ประเทศไทย ซึ่งการแข่งขันมิได้มุ่งเน้นผล
คะแนนและเหรียญรางวัลแต่เพียงอย่าง
เดียว แต ่ นักเรียนผู ้ เข ้ าสอบจะได ้รับ
ประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียน
จากประเทศอื่นๆ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว่างกัน ก่อให้เกิดสัมพันธภาพ ที่ ดี
ระหว่างกัน ซึ่งจะน�าไปสู่ความร่วมมือกันใน
อนาคตอีกด้วย”

หลั ง จ ากนั้ น เ สด็ จทอดพระ เนตร 
นิทรรศการฯ โดยมี รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ทูลเกล้าฯ ถวายรูปภาพ ทรงฉาย
พระฉายาลักษณ์ร ่วมกับคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันฯ จ�านวน 4 ชุด และทรง 
ลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ประธาน

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การแข่งขัน
ดาราศาสตร์และฟิสกิส์ดาราศาสตร์โอลมิปิก 
ระหว่างประเทศ คร้ังท่ี 11 กราบบังคม 
ทูลถวายรายงานการจัดการแข ่งขันว ่า 
การจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่าง
ประเทศเกิดข้ึนครั้งแรกเมื่อปี 2502 ใน
สาขาคณิตศาสตร์ หลังจากนั้นได้จัดการ
แข่งขันในวิชาฟิสิกส์ เคมี คอมพิวเตอร์ 
ชีววิทยา ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์โลก
และอวกาศ และการแข่งขันดาราศาสตร์
และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และภูมิศาสตร์ 
ตามล�าดับ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมการ
แข่งขันจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ
ระหว่างประเทศครั้งแรกในการแข่งขัน
คณิตศาสตร ์โอลิมป ิกระหว ่างประเทศ  
ครั้งท่ี 30 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยา 
ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
ทรงให้การสนับสนุน ในปัจจุบันประเทศ 
ไทยส่งนักเรียนเข้าร ่วมการแข่งขันครบ 
ทุกสาขาวิชา และยังได้รับเกียรติให้เป็น 
เจ ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ
ระหว่างประเทศ ในวาระส�าคัญๆ เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติเจ้านายในราชวงศ์จักรี
หลายครั้ ง  และในครั้ งนี้  ในป ี  2560 
ประเทศไทยได ้รับเชิญให ้เป ็นเจ ้าภาพ
แข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์
โอลมิปิกระหว่างประเทศ ครั้งท่ี 11 ก�าหนด
จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 12-21 พฤศจิกายน 
2560 ณ จังหวัดภูเก็ต  ท้ังนี้การแข่งขันมี
ทั้งภาคทฤษฎี

ภาควเิคราะห์ข้อมูล และภาคสงัเกตการณ์ 
ซึ่งเป็นการดูดาวจริงบนท้องฟ้า โดยใช้
กล้องโทรทรรศน์ และการใช้โดมท้องฟ้า
จ�าลอง รวมท้ังการแข่งขันประเภททีม 
โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากประเทศต่างๆ 46 ประเทศๆ ละไม่เกิน 
5 คน อาจารย์ผู ้ควบคุมทีมประเทศละ 

ไม่เกิน 2 คน ประมาณ 500 คน ประกอบ
ด้วยประเทศอาร์มเีนยี, บังคลาเทศ, เบลารสุ, 
บราซิล, บัลแกเรยี, แคนาดา, จนี, โคลมัเบยี, 
โครเอเชีย, ไซปรัส, เช็กเกีย, เอสโตเนีย, 
จอร์เจยี, กรซี, ฮงัการี, อนิเดยี,  อนิโดนเีซยี, 
อหิร่าน, จอร์แดน, คาซัคสถาน, ลาว, คีร์กีซ
สถาน, ลิทัวเนีย มาเลเซีย, มาลี, เม็กซิโก, 
เนปาล, ปากีสถาน, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์, 
โปรตุเกส, กาตาร์ , โรมาเนีย, รัสเซีย,  
เซอร์เบีย, สิงคโปร์, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, 
เกาหลีใต้, ศรีลังกา, ยูเครน, สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์, สหราชอาณาจกัร, สหรัฐอเมริกา, 
เวยีดนาม, และไทย เป็นต้น

การแข่งขันโอลมิปิกวชิาการเป็นกจิกรรม 
ที่ช่วยให้เยาวชนไทยท่ีมีศักยภาพสูงทาง
ป ัญญาได ้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีส่วน
โน้มน้าวให้เยาวชนไทยหันมาให้ความสนใจ
ศึกษาวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น ช่วยให้ครู
และนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจาก
การแลกเปลี่ยนความรู้กับครูและเยาวชน
จากนานาประเทศ นับเป็นการกระตุ้นให้
เยาวชนในประเทศไทยหันมาให้ความสนใจ
ศึกษาเกี่ยวกับดาราศาสตร์เพิ่มมากขึ้น 
นอกจากนี้สถาบันการศึกษา ครูอาจารย์ 
และนักวิชาการยังให้ความสนใจจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาดาราศาสตร์ใน
สถานศึกษามากอีกด้วย ส�าหรับตัวแทน
นักเรียนไทยที่ จะเข ้ าร ่ วมการแข ่ งขัน
ดาราศาสตร ์และฟ ิสิกส ์ดาราศาสตร ์
โอลิมปิกระหว่างประเทศในครั้งนี้ ประกอบ
ด้วย นายภานุพงศ์ พุ่มพวง และนายวริท  
วิจิตรวรศาสตร ์ชั้นมัธยมศึกษาป ี ท่ี  5 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ, 
นายญาณภัทร เหมรัฐพาณ ชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
จ.นครปฐม, นายภูมิรพี พิศุทธ์สิทธิ์ และ
นางสาวแพรสุนันท์ จันทร์พานิช ช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนก�าเนิดวิทย์ จ.ระยอง



ชืน่ชม!ครอบครวัมสุลมิ
มอบท่ีให้โรงพยาบาลปัตตาน ีสร้างสถานพยาบาลชุมชน

ในประเทศ

วนัน้ี (13 พ.ย. 2560) นายมุข สไุลมาน พร้อมเครอืญาตแิละคณะแพทย์ของจงัหวดัปัตตานี ได้ร่วมส่งมอบ
โฉนดท่ีดินผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้โรงพยาบาลปัตตานี โดยผู้มอบท่ีดินคอื “คณุนรศิรา อภชิยัรกัษ์
(ระเด่นอาหมัด) และนพ.สมหวงั อภิชัยรักษ์” ผู้เคยด�ารงต�าแหน่ง สว.จงัหวดัปัตตานี จ�านวนท่ีดินมากกว่า 3 ไร่ 
เพือ่สร้างโรงพยาบาลชุมชน

ครอบครัวรักษ์ระเด่น มอบที่ดินให้โรงพยาบาลที่ปัตตานี
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ภาคภูมิใจ“มหาดเล็กมุสลิม”ถวายการอารักขาพระเจ้าอยู่ร.9 ครั้งสุดท้าย
อับดุลกอเดร มัสแหละ โพสต์เฟสบุ๊ก 

ระบุว่า คงจะถวายงานเป็นครั้งสุดท้าย
ลูกชายผมสองคนได้รับราชการเป็น

มหาดเล็กรักษาพระองค์ พระบาทสมเด็จ
พ ร ะปรมิ นท รมหาภู มิ พ ลอดุ ล ย เ ด ช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ช่วงหน่ึงจะอยู่ที่สวนจิตรลดา แต่ส่วน
มากก็จะรับผิดชอบที่พระราชวังไกลกังวล 
หัวหิน ระยะหลัง พระองค์จะทรงพักผ่อน 
ที่ น่ีเป็นหลัก ผมได้แต่รับทราบเรื่องการ
ถวายการอารักขา “ในหลวง ร.๙” จาก

วจิารณ์องึมี!่ กรรมการอสิลามจงัหวดัทุ่มงบ 500,000 
น�คณะดูงาน“ลังกาวี”ก่อนหมดวาระอาทิตย์เดียว
กรรมการอสิลามจงัหวดัดูงานสดุหร ูพาอหิม่ามดงูาน “ลงักาว”ี 

สดุงง ดูงานใกล้หมดวาระ
วันที่ 26 ตุลาคม มีการเผยแพร่เอกสารก�าหนดการดูงานที่ “เกาะ

ลังกาวี” ประเทศมาเลเซีย ของคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด
ภาคใต้แห่งหนึ่ง น�าคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด อิหม่าม และ 
ผู ้ติดตามประมาณ 100 คน ก�าหนดเดินทาง 10-12 พฤศจิกายน  
หรือ 17-19 พฤศจิกาบน 2560 ซ่ึง เป็นก�าหนดการก่อนการเลือกตั้ง 
คณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด 1-2 อาทิตย์

ในเอกสารดังกล่าว ระบุว่า เป็นโครงการดูงานผลิตภัณฑ์และ 
ตลาดฮาลาล ประเทศมาเลเซีย ใช้งบประมาณของส�านักงานประมาณ 
100,000 บาท งบประมาณคณะกรรมการจังหวัด 30,000 บาท และงบ
จากผู้สนับสนุน (ผู้ใหญ่ใจบุญ) จ�านวน 400,000 บาท มีวัตถุประสงค์ 
ระบุไว้ 2 บรรทัด เพื่อให้บุคคลากรมีคุณภาพและเข้าใจระบบฮาลาล
และความยิ่งใหญ่ของฮาลาล ซึ่งจะท�าให้บุคคลากรได้ท�างานและตรง
ระบบฮาลาลอย่างมีคณุภาพข้ึน

การตั้งข้อสังเกตว่าการไปดูงานของกอจ.จังหวัดดังกล่าว มีวัตถุ 
ประสงค์เพื่อการไปดูงานจริงหรือไม่ หรือเป็นการซื้อเสียงเพื่อการเลือก
ตั้งคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด เนื่องจากคณะกรรมการฯหมด
วาระในวันที่ 24 พฤศจิกายน การไปศึกษาดูงานจะต้องเดินทางไปเมื่อ
รบัต�าแหน่งเพ่ือจะได้มเีวลาท�างาน แต่การไปเมือ่ใกล้หมดวาระจดุประสงค์ 
ไม่ใช่การดูงานหรือไม่ ที่ส�าคัญมีการใช้งบประมาณของส�านักงานและ 
งบประมาณคณะกรรมการจังหวัด จ�านวน 130,000 บาท ในขณะที่
ส�านักงานไม่ได้มีงบประมาณมากมายเป็นการสมควรหรือไม่ ที่น�างบ
ส่วนรวมไปใช้ในลักษณะนี้

การที่ลูกๆ เล่าให้ฟัง
เมื่อพระองค์ท่านเสด็จสวรรคต ลูกทั้ง

สองคนก็ย ้ายมาเป็น สารวัตรทหารบก  
ผมทราบว่า ลูกทั้งสองคนได้กลับมาถวาย
งานอีกครั้งถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายส�าหรับ 
“ในหลวง ร.๙” โดยคนหนึ่งไปปฏิบัติ
หน้าที่อารักขาพระราชอาคันตุกะท่ีมาร่วม
งานพระราชพีธีหรือแขกวีไอพีที่สนามบิน
สุวรรณภูมิ ส่วนอีกคนหนึ่งก็ได้ดูแลความ
เรียบร้อยบริเวณท้องสนามหลวง

เขาท้ังสองคนคงไปท�าหน้าท่ีเป็นคร้ัง

สดุท้ายส�าหรบัพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภู มิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ซ่ึงก่อนหน้านี้เคยรับใช้ใกล้ชิด แม้ว่าจะเป็น
มหาดเล็กระดับท้ายๆ แต่ก็เป ็นบันทึก
ประวัติศาสตร์ว่า เขาท้ังสองในฐานะมุสลิม
คนหนึ่ง ได้เคยท�าหน้าท่ีถวายความปลอด 
ภัยแด่พระองค์ท่านอย่างเต็มความสามารถ

และวันนี้เขาก็ได้ท�าหน้าท่ีถวายงาน 
เป็นครั้งสุดท้ายอย่างเต็มความสามารถ
เช่นกัน
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พระองค์โสมฯเสดจ็งานราตรพีนัหนึง่ทีวา
ของมูลนธิแิม่บ้านไทยมุสลมิหารายได้ช่วยเดก็ยากจน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทนิดัดามาตุ 
เสด็จไปในงานกาลาดินเนอร์การกุศล “ราตรี พันหนึ่งทิวา” ครั้ง
ที่ 22 จัดโดยมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมเพื่อน�ารายได้สมทบทุนการ
ศึกษาก�าพร้าผู้ยากไร้และด้อยโอกาสงานจัด ณ ห้องนภาลัย 
โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร มีนางดารา 
ขัตติยะอารี ประธานมูลนิธิฯ เฝ้ารับเสด็จ

นางดารากล่าวรายงานว่า การจัดงาน ราตรี พันหนึ่งทิวา 
จัดขึ้นเพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาเด็กยากจน ก�าพร้า โดย 
ไม่เลือกเชื้อชาติศาสนา โดยมูลนิธิฯให้ทุนการศึกษา จ�านวนกว่า 
100 คน เป็นประจ�าทุกปี และช่วยเหลือครูศาสนาท่ีท�าหน้าท่ี 
สั่งสอนจริยธรรมเยาวชนให้เป็นคนดีงามจากนั้น ทรงมอบเหรียญที่

ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ
จากนั้นได ้มีการแสดงของบรรดาเยาวชน การแสดงเพื่อ 

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
และการแสดงแฟชั่นของบรรดาห้องเสื้อต่างๆ โดยมีดารา และ 
ผู้มีชื่อเสียงร่วมเดินแบบในชุดมุสลิมจ�านวนหลายท่าน อาทิ แอน 
สิเรียม ภักดีด�ารงฤทธิ์, จ๊ะ จ๋า พริมรตา เดชอุดม, โม อมีนา พินิจ,  
โบว์ เบญจวรรณ อาร์ดเนอร์, แก้มบุ๋ม ปรียาดา สิทธาไชย,  
ส้ม ธัญสินี พรมสุทธิ์, เมย์ เจ้าหญิง ศิรินทรา ยายี (ทายาทพระนาง 
มัสสุหรี รุ่นที่ 7 แห่งเกาะลังกาวี) ซึ่งงดงามไปด้วยความงามของชุด
และเครื่องประดับที่เลอค่า เป็นต้น

สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้กับผู้ร่วมงานอย่างยิ่ง

วาไรตี้
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สุดน่ารัก! “ใหม่ ดาวิกา” ดาราดัง
สวมฮิญาบเข้ามัสยิดที่อยุธยา

วันท่ี 5 พ.ย. ในช่วงเช้า ดาราดัง “ใหม่ ดาวิกา” ได้เข้าสัมภาษณ์ท่านอิหม่ามประจ�ามัสยิด 
อาลียินนูรอยน์ อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา เก่ียวกับเรื่องท่ัวๆ ไปของมุสลิมและไขข้อข้องใจใน

ศาสนาอิสลาม ด้วยการสวมฮิญาบสีฟ้า น่ารักมาก สร้างความประทับใจพ่ีน้องมุสลิมอย่างมาก 
จะยังงยัก็แล้วแต่หากเป็นความประสงค์ของพระองค์ขอให้เขาได้รบัเตาฟิกและฮดีายะฮด้วยเถดิ
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มสุลมิท่ัวโลกตะลงึ!
สาวอริกัสลดัฮญิาบสูเ่วทปีระกวดขาอ่อน

กลายเป็นสิ่งตกตะลึงท่ัวโลกมุสลิม เม่ือบรรดาสาวงามจากประเทศอิรัก ได้ผ้าคลุม “ฮิญาบ” และนิกอบ 
ออกจากศรีษะและเพ่ือเข้าประกวดนางงาม ซ่ึงถอืว่าเป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดข้ึนครัง้ในรอบ 40 ปี

ซึ่งเมื่อภาพบรรดาเหล่าสาวงามทุกคนได้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียล กลับกลายเป็นกระแสฮือฮาอย่างมาก เนื่องจากใบหน้าหญิง
สาวภายใต้ผ้าคลุมฮิญาบนั้นช่างสวยงาม จนไม่อาจละสายตาออกจากพวกเธอได้เลยจริงๆ … แต่เป็นภาพที่มุสลิมที่เคร่งครัดวิตกกังวลว่า 
หญิงสาวเหล่านี้ออกนอกแนวทางศาสนา
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จดัใหญ่ 100 ปีมสัยิดบ้านฮ่อ
เปิดเส้นทางเดินมสุลมิยนูนานสูเ่ชยีงใหม่ สมัผัสวถีิวฒันธรรมไทย-จนี-ล้านนาทีผ่สานกันลงตวั
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อิสลาม

วันที่ 3 พฤศจิกายน คณะกรรมการ 
จัดงาน 100 ปี มัสยิดบ้านฮ่อ จ.เชียงใหม่ 
ได้ร่วมกันแถลงการจัดงาน โดยนายทรงชัย 
มานะจิรจรัส เลขานุการคณะกรรมการ 
มัสยิดบ้านฮ่อ กล่าวว่า การจัดงาน 100 ปี 
มัสยิดบ้านฮ่อ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 
ธันวาคม 2560 เพื่อต้องการสานสัมพันธ์
ระหว่างพี่น้องมุสลิมจีน ที่กระจายอยู่หลาย

ประเทศกับมุสลิมในประเทศไทย ในงาน 
จะมีการบอกเล่าการเดินทางของบรรพบุรุษ
มุส ลิมจากยูนนาน ท่ี เข ้ ามาในจั งหวัด
เชียงใหม่ตั้งแต่ 150 ปีก่อน น�าโดยทายาท
รุ ่นที่ 15 ของนายพลเต้ิงเหอ เข้ามาตั้ง
รกรากในประเทศไทยและได้สร้างคุณูปการ
ให้กับจังหวัด อาทิ การบริจาคที่ดิน 250 ไร่
สร้างสนามบินเชียงใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้

จะมีพี่น้องมุสลิมจีนยูนนานที่กระจายไปอยู่
ในประเทศต่างๆ กจ็ะมาพบปะร่วมถ่ายทอด 
ประสบการณ์ การพูดคุยเรื่องฮาลาลที่่ก่อน
หน้านี้มีการต่อต้านที่จ.เชียงใหม่

นอกจากนี ้ยังมกีารแสดงสนิค้า การออก 
ร้านอาหารไทย จีน และเล้ียงอาหารฟรี
ตลอดงาน

เศรษฐกิจ/ธุรกิจ

ลกูค้าโวยโลตัสสดุห่วย! จ่ายเงนิบัตรเครดติ 10,000 
ได้สลิป 1,000 พบผิดพลาด ค�ขอโทษไม่มีซักค�

วันที่ 15 ต.ค.60 Mars Denprapha ได้
โพสต์เฟสบุค ระบุว่า เมื่อเวลา 13.11น. ที่
โลตัส Express สาขาเคหะธานี (ซอยมิส
ทีน) บิดาของดิฉันได้น�าเงินพร้อมสลิปบัตร
เครดิต Citi bank มาช�าระเคาน์เตอร์ของ
สนง.โลตัส express สาขาเคหะธานี โดยมี
พนักงานรหัส 01193 001 1012 1105 
เป็นผู ้ให้บริการ และได้รับเงินไปจ�านวน 
10,000 บาท แต่กลับพิมพ์ใบสลิปให้เพียง 
1,000 บาท ซึ่งบิดาของได้รับใบเสร็จมา 
ไม่ทันได้ดูรายละเอียด เพราะต้องกลับไป
ท�าธุระต่อ 

จนวันที่ 18 ต.ค. 60 ได้น�าสลิปมาเข้าแฟ้ม 
เห็นตัวเลขปรากฏว่าในใบสลิปมียอดแจ้ง 
1,000 บาท จึงได้ตรวจสอบไปยังธนาคาร 
Citi bank และได้รับแจ้งจากธนาคารฯ ว่า  
มียอดช�าระเพียง 1,000 บาทเท่านั้น เมื่อ
ทราบข้อมูลบิดาของดิฉันจึงได ้เดินทางไป 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่  ที่โลตัส express  
เคหะธานี โดยได้ขอพบผู ้จัดการ เพื่อแจ้ง

ปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ก็พบเพียงผู้ช่วยผู้จัดการ
ของร้าน จึงได้ให้ส�าเนาสลิปเพื่อตรวจสอบ  
จึงได้มีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด 
พบว่า พนักงานนับเงิน 10,000 บาทจริง

“หลักฐานจากกล้องวงจรปิด ยืนยันชัดเจน
ว่า พนักงานเคาท์เตอร์นับธนบัตรใบละ 1,000 
จ�านวน 10 ฉบับ แต่ key ใบเสร็จให้เพียง 
1,000 บาทเท่านั้น และหลังจากดูภาพจาก
กล้องวงจรปิด พนักงานทุกคนก็ไม่ได้แสดง
อาการรับผิดชอบหรือกล่าวขอโทษแต่อย่างใด 
แจ้งแค่เพียงให้รอผู ้จัดการที่ก�าลังประชุม” 
Mars Denprapha โพสต์ในเฟสบุ๊ก

ผู้จดัการสาขาบอกว่าจะโทรกลบัในวันรุง่ข้ึน 
ก่อนเวลาา 10.00 น. แต่ได้ตดิต่อไปยงัผูจั้ดการ 
ฝ่ายบุคคลประจ�าเขต เวลา 11.44 น. และได้
ให้ผู้จัดการสาขาติดต่อกลับ ซึ่งผู้จัดการสาขา
ได้ติดต่อกลับมาในเวลา 12.03 น. พร้อมกับ
ค�าขอโทษและบอกว่า ให้บดิาของดฉินัเอาสลิป 
ไปให้ เพือ่จะช�าระเงนิเพิม่ตามยอด 10,000 บาท 
จึงถามว่า ท�าได้วิธีเดียวหรือผู้จัดการจึงบอกว่า 
จะช�าระเงินผ่านระบบให้

“มคี�าถามว่า นีห่รอืการให้บรกิารของโลตสั 
ที่เป็นบริษัทระดับโลก ไม่มีการอบรมพนักงาน
เลยหรือ ให้มีการท�างานที่มีประสิทธิภาพม ี
จิตวิญญาณในการดูแลลูกค้า กล้ารับผิดชอบ
ในสิง่ท่ีผดิพลาด แต่เหตกุารณท่ีเกดิขึน้พนกังาน 
ผิดพลาด ไม่มีค�าขอโทษแม้แต่ค�าเดียว แถม
ระบบการตรวจสอบก็ไม่ม ี เกบ็เงนิผดิไป 3-4 วนั 
แต่ไม่รู้ว่ามีความผิดพลาด จึงอยากฝากไปยัง 
ผูบ้รหิารโลตสัให้ปรับปรงุประสทิธภิาพพนกังาน 
และผูบ้รหิารสาขา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้
อีก”
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เปลีย่นสรุาษฎร์! ผู้น�ศาสนาบุกกรงุ เปิดวสิยัทศัน์

คณะผู้น�าศาสนาอิสจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ได้เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ ในช่วงเช้ามืด หยุด
พักละหมาดและรับประทานอาหารร่วมกันที่
มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
ย่านคลองตัน จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงาน
ที่สมาคมคุรุสัมพันธ์ จ.นนทบุรี ในช่วงบ่าย 
จะเข้าร่วมสัมมนาที่โรงแรมอัลมิรอซ โดยมี 
นักวิชา นักกิจกรรมที่มีประสบการณ์ให้ข้อมูล 
บรรยากาศ เป็นไปด้วยความคึกคัก บรรดา
ผูน้�าศาสนาให้ความสนใจรับฟังข้อมูลอย่างตัง้ใจ

การ สัมมนา เริ่ มด ้ วยการอ ่ าน คัม ภีร ์  
อัลกุรอ่าน โดย ด.ญ.อัยมี่ พุ่มเพ็ง อ.กอเซ็ม 
ม่ันคง ผู้ทรงคุณวุฒิส�านักจุฬาราชมนตรี เปิด
สัมมนา โดยให้ข้อคิดเรื่องการท�างานของผู้น�า
ศาสนาที่จะต้องยึดหลักศาสนา มีความเสีย
สละ และท�าตามที่ได้รับปากอย่างอย่างแข็งขัน

ในการสัมมนา บทบาทผู้น�าศาสนาอิสลาม
กับการพัฒนาสังคมมุสลิมสุราษฎร ์ ธานี 
ประกอบ ด ้วย อัลวาร ์  สา และ อดีต 
ส.ส.ปัตตานี สมพล รัตนาภิบาล อดีตผู้ตรวจ

ราชการ ก.อุตสาหกรรม ธานินทร์ สาลาม 
อาจารย์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ อ�านวย (ฮานาฟี) 
เหรน็เสบ็ ผูบ้ริหาร กฟผ. นกักจิกรรมเพ่ือสังคม
มุสลิม และบัญญัติ ทิพย์หมัด บก.และผู้ก่อตั้ง
หนังสือพิมพฺมุสลิมไทยโพสต์ มีนายสมพร  
หลงจิ บก. Mtoday เป็นผู้ด�าเนินรายการ

อัลวาร์ สาและ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์
การเป็น ส.ส. ที่จะน�ามาสู่ความส�าเร็จ คือ จาก
เดิมที่เครือญาติแตกแยกกัน เมื่อลงสมัครทุก
ฝ่ายให้การสนับสนุนหันมาร่วมมือกัน ท�าให้ได้
รับชัยชนะ และได้ตอบสนองการท�างานเพื่อ
ชาวบ้านได้อย่างเตม็ที ่ขณะที ่ธานนิทร์ สาลาม 
ได้ย้อนอดีตไชยาที่มีความรุ่งเรืองมาแต่โบราณ
อยู่ในแผนที่โลกก่อนกรุงศรีอยุธยาและปัตตานี 
ต่อมาได้มีมุสลิมเข้ามาปกครอง เป็นชุมชน 
เป็นเมอืงทีม่เีอกลักษณ์ ซึง่จะต้องสร้างเอกลกัษณ์ 
ของมุสลิมสุราษฎร์ธานีให้เดินชัด เช่น การ
สร้างมัสยิดริมทะเลที่โดดเด่น รวมประวัติ
ความเป็นมา วิถีชีวิตแห่งอดีต จนถึงปัจจุบันไว้
ให้เป็นแหล่งศึกษา ดงึดดูการท่องเทีย่ว อ�านวย 
(ฮานาฟี) เหร็นเส็บ เน้นให้่น�าหลักการพื้นฐาน
ของอิสลามมาประยุกต์ใช้ในการท�างาน เช่น
การละหมาดสอนเรื่องการเป็นผู ้น�า ผู ้ตาม  
ซะกาตสอนเรื่องการเสียสละ ถือศีลอดสอน
เรื่องความอดทน

ในขณะที่บัญญัติ ทิพย์หมัด ได้น�าเสนอให้
กอ.สรุาษฎร์นพฒันาในเรือ่งการศกึษา การบรหิาร 
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ การร่วมมือกับองค์กร
รัฐเพื่อการสนับสนุนงบประมาณ และควรจะ
จัดอีเวนต์ใหญ่ปีละคร้ังเพื่อสร้างกระแสให้คน
เห็นศักยภาพของมุสลิมสุราษฎร์ฯ ส่วน สมพล 
รตันาภบิาล ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การท�างาน 
ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ที่จะสามารถน�า
เรื่องฮาลาลมาใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้เป็น
อย่างดี

ป ิดท้ายด้วยปาฐกถาของ อ.ประสาน  
ศรีเจริญ รองประธานผู ้ทรงคุณวุฒิส�านัก
จุฬาราชมนตรี ที่ให้ข้อคิด เรื่องของความเป็น
ผู ้น�าที่ต ้องท�างานตามหลักศาสนา ที่ต ้องมี
ความเสียสละ มีการท�างานเป็นทีม เพื่อให้ถึง
เป้าหมาย ความคาดหวังของสังคม

ทั้งนี้ การศึกษาดูงานของคณะผู้น�าศาสนา
อิสลามอิสลาม ได้รับความร่วมมือจากหน่วย
งานท่ีเกี่ยวข้องบุคคลส�าคัญ คือ ดร.ธงชัย  
ปิติเศรษฐ นักธุรกิจช่ือดังในกรุงเทพฯ ท่ีเกิดท่ี
อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ที่ต้องการเห็นสังคม
มุสลิมสุราษฎร์ฯเจริญก้าวหน้า และมีการ
ศึกษาด้านศาสนาที่ดี

คณะผู้น�าศาสนาอิสลามจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 
คณะกรรมการอสิลามประจ�าจงัหวดัจ�านวนหน่ึง และอหิม่ามประจ�า

มัสยิด คอเตบ็ บิหล่าน ประมาณ 80 คน ได้เดินทางมาทัศนศกึษาดูงาน 
ท่ีกรุงเทพมหานคร และร่วมสัมมนา เพื่อเป็นแนวทางการเลือกผู้น�า
อสิลามท่ีจะมีข้ึนในวันท่ี 27 พฤศจิกายน



ในประเทศ

ราชกจิจาประกาศไล่ออก“ดิสธร วชัโรทัย”
พร้อมเรยีกคนืเครือ่งราชย์ ความผดิหลายกระทง

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจา
นุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เล่ม 134 ตอนที่ 
60 ข ประกาศเรื่องพระราชทานพระราชา 
นุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มพีระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
พระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่อง
ราชอิสริยาภรณ์  ซึ่ งนายดิสธร วัชโรทัย 
ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน ต�าแหน่ง
ประจ�าส�านกัพระราชวังพเิศษ ระดับ 10 สงักดั 
ราชการบริหารส่วนกลาง ส�านักพระราชวัง 
ได้รับพระราชทาน เนื่องจากถูกลงโทษไล ่
ออกจากราชการ ตามค�าสั่งส�านักพระราชวัง  
ที่ 568/2560 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 
เพราะเหตุกระท�าผิดวินัย ฐานกระท�าการ 
อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

โดยมีกรณีความผิดกล่าวคือ นายดิสธร  
วัชโรทัย ซ่ึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธาน
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ อีกหน้าท่ีหนึ่ง  
ได้ใช้อ�านาจของตนสั่งการให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ฯ แสดงเอกสารรับรองว่า
บุคคลภายนอกได้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิราช
ประชานุเคราะห์ฯ เป็นจ�านวนเงินยี่สิบห้า 
ล้านบาท ซึ่งเงินจ�านวนดังกล่าวเป็นส่วนลด 
ในการซื้อสินค้าตามปกติ โดยไม่ได ้มีการ
บริจาคเงินจ�านวนดังกล่าวจริงแต่อย่างใด  
และนายดิสธร วัชโรทัย ได้น�าเอกสารรับรอง
การบริจาคดังกล่าวเสนอต่อกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อ
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ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น
ท่ีสรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นทุติยดิเรก 
คุณาภรณ์ให้แก่บุคคลภายนอก อันเป็นการ
ฉ้อโกงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และนายดิสธร 
วัชโรทัย ในฐานะรองเลขาธิการพระราชวัง  
ซึ่งมีหน้าท่ีควบคุมดูแลกองพระราชพาหนะ  
ได้น�ารถยนต์ในพระปรมาภิไธยไปใช้จนเกิด
อุบัติเหตุ และแอบอ้างพระปรมาภิไธย เพื่อ
ยกเว้นภาษีการน�าเข้ารถยนต์จากต่างประเทศ
แล้วน�ารถยนต์ที่น�าเข้าจากต่างประเทศไปใช้
ทดแทนรถยนต์คันเดิมที่ประสบอุบัติ เหตุ  
โดยไม่ปรากฏหลักฐานการน้อมเกล้าน้อม
กระหม่อมถวายรถยนต์คันใหม่และไม่มีหลัก
ฐานการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์คันเดิมแต่อย่างใด

นอกจากนี้ นายดิสธร วัชโรทัย ได้มีความ
สัมพันธ์ฉันชู้สาวกับหญิงอื่นที่มิใช่ภรรยาของ

ตนเอง เมื่อหญิงตั้งครรภ์กลับพาหญิงคน 
ดังกล่าวไปท�าแท้ง นอกจากนั้นเมื่อหญิงคน 
ดังกล่าวตั้งครรภ์เป็นครั้งที่สอง นายดิสธร  
วัชโรทัย ก็ยังบังคับข่มขืนใจเพื่อให้ไปท�าแท้ง
อีกครั้ ง  แต ่หญิ งคนดังกล ่ าว ไม ่ยินยอม 
นายดิสธร วัชโรทัย จึงบังคับหญิงคนดังกล่าว
ให้แต่งงานกับชายอื่น ซึ่งไม่เคยมีความสัมพันธ์
กัน อีกทั้ง นายดิสธร วัชโรทัย ได้น�าดินที่ขุดทิ้ง
จากพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ 
ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ขอรับบริจาค 
จากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ 
ในกิจการของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ 
แต่นายดิสธร วัชโรทัย กลับน�าดินดังกล่าวไป
ขายให้แก่โครงการหมู่บ้านจัดสรรและยังน�าดิน
ส่วนหนึ่งไปถมในพื้นที่ของครอบครัวตนเอง 
ซึ่งมิได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับบริจาค

พฤติกรรมดังกล่าวของนายดิสธร วัชโรทัย 
เป็นการกระท�าผิดราชสวัสด์ิและเป็นความผิด
วินัยฐานกระท�าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติ
ชั่วอย่างร้ายแรง จึงเห็นสมควรได้รับโทษไล่
ออกจากราชการ ซ่ึงส�านักพระราชวังพิจารณา
แล้วเห็นว่าการกระท�าของนายดิสธร วัชโรทัย 
เป็นความผิดวินัยฐานกระท�าการอันได้ชื่อว่า
เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง จึงเห็นควร
ลงโทษไล ่ออกจากราชการ อาศัยอ�านาจ 
ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 
มาตรา 15 และมาตรา 18 แห่งพระราช
กฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหาร
งานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 
จึงลงโทษไล่ นายดิสธร วัชโรทัย ออกจาก
ราชการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ทั้ งนี้  ตั้ งแต ่วันที่  6  พฤศจิกายน 2560 
ซึ่งมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีต ้องเรียกคืน 
ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548 ประกอบ
ด้วย ช้ันมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิร
มงกุฎประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์
มงกุฎไทย ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ทวีติยาภรณ์
ช้างเผือก ทวตียิาภรณ์มงกฎุไทยทตุยิจุลจอมเกล้า 
ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 
เหรยีญเงนิดเิรกคุณาภรณ์เหรยีญจักรพรรดิมาลา 
และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 5
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ย้อนอดีต 60 ปี “ดุซงญอ”
เจ้าหน้าที่ล้อมปราบชาวบ้านมลายูตายเป็นเบือ

รายงานพิเศษ

ปือแร ดุซงญอ แปลว่า “ดซุงญอลกุข้ึนสู”้ หรอื “สงครามดุซงญอ” (Dusun Nyor Rebellion) เป็นเหตกุารณ์
การปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับกลุ่มชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายู ระหว่าง 25-28 เมษายน พ.ศ. 2491 

ท่ี ต.ดซุงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เป็นเหตใุห้ท้ังสองฝ่ายมีผู้เสยีชวีติจ�านวนมาก หลงัเหตกุารณ์ มีการสร้าง
อนุสาวรย์ีลกูปืนเพ่ือร�าลกึถงึเหตกุารณ์ครัง้น้ัน

โดย...กองบรรณาธิการ

เหตุการณ์กบฎน้ี ได้มีผู้กล่าวถึงอย่างกว้าง
ขวางอีกคร้ัง เมื่อเกิดเหตุการณ์ “กรณีกรือ
เซะ” เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2547 จนมี 
ผู้เสียชีวิต 108 ศพ ซึ่งจะครบ 60 ปีในปีหน้า 
2561

ดุซงญอ เกิดจากความไม่พอใจรัฐบาลไทย
ของชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูเร่ิมข้ึนจาก
การยกเลิกระบบสุลต่านหรือเจ้าผู ้ครองนคร 
หรือ 7 เจ ้าแขกที่ เคยปกครองแบบซีอีโอ. 
มาเป็นระบบมณฑลเทศาภิบาลในสมัยรัชกาล
ที่ 5 เลิกระบบไพร่มาเป็นราษฎรเต็มข้ัน และ
ทวีความรุนแรงขึ้นในสมัยปฏิวัติวัฒนธรรม 
ที่ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี

ความอดอยากในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 
ราษฎรที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งถูกปฏิบัติ
เป็นพลเมืองชั้นสองอยู่แล้ว เม่ือไร้เจ้าครอง
นครดูแล-ความห่างไกลสายตาก็ก่อปมเห็น 
ต่างแปลกแยก เห็นว่าพวกตนไม่ได้รับการ 
ดูแลเท ่า เทียมกับราษฎรที่นับถือศาสนา 
พุทธ นอกจากนี้ยังมีแรงหนุนจากภายนอก 
โดยอังกฤษสนับสนุน ตนกู มะไฮยิดดิน อับดุล
กาเดร์ บุตรของรายาปัตตานีองค์สุดท้ายให้
แยกตัวออกจากไทย เพื่อแก้แค้นที่ไทยหันไป
ร่วมมือกับญี่ปุ่น แกนน�าในการต่อต้านรัฐบาล
ยุคนั้นคือ หะยีสุหลง อับดุลกาเดร ์  ซ่ึงมี
บทบาทในการคัดค้านการตั้งดะโต๊ะยุติธรรม 
เรียกร้องให้แยกศาลศาสนา และเสนอค�าขอ 7 
ข้อต่อรัฐบาล หะยีสุหลงถูกจับด้วยข้อหากบฏ
เมื่อ 16 มกราคม พ.ศ.2491 ซึ่งสร้างความไม่
พอใจแก่ราษฎรอย่างกว้างขวาง

การรวมกลุ ่มของชาวไทยเชื้อสายมลาย ู
ในยุคนั้นมีอยู ่ด้วยกัน 2 สาเหตุ อย่างแรก  
คือ ไม่พอใจนโยบายรัฐบาลที่ราษฎรรู้สึกว่า
เป็นการกดขี่พวกตน อย่างที่สองคือ รวมตัวกัน
ต่อสู้กับโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายาท่ีมักข้าม
แดนมารังควานชาวไทยเช้ือสายมลายูเป็น
ประจ�า แต่พวกเขาไม่กล้าขอความช่วยเหลือ

จากเจ้าหน้าที่รัฐเพราะมีความระแวงกันอยู ่
แล้ว ความระแวงซึ่งกันและกันนี้เป็นให้เกิด
ความรุนแรงขึ้นในที่สุด ทั้งโดยความเข้าใจผิด
และถูกยุยงจากผู้ไม่หวังดี

ที่ หวั งหนึ่ ง จึ งกลาย เป ็นผู ้ น� าทาง จิต
วิญญาณมุสลิม “โต๊ะเปรัก” และคาถาอาคม
บนเทือกเขาบูโด

ล�าดับเหตุการณ์ในพื้นที่ ดังบันทึกของ 
วรมัย กบิลสิงห์ ภรรยาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ตรัง ซ่ึงเสี่ยงเดินทางเข้าไปค้นหาความจริงให้
สามีน�าเสนอแก้ไขเป็นดังต่อไปนี้

24 เมษายน-เจ้าหน้าที่รัฐได้รับรายงานว่า 
หะยีสะแมงใช้ดาบฟันนายบุนกี (จีนเข้ารีต
อิสลาม) ได้รับบาดเจ็บสาหัส

25 เมษายน-ต�ารวจและเจ้าพนักงาน 
ฝ ่ ายปกครองรวม 4 นาย เข ้ า ไปตรวจ
เหตุการณ์ในหมู่บ้าน ถูกพวกก่อจลาจลราว 
30 คนถือดาบไล่ฟัน จนต้องหนีออกจาก
หมู่บ้าน

26 เมษายน-ตอนเช้า ต�ารวจราว 28  
นาย น�าโดย ร.ต.อ.บุญเลิศ เลิศปรีชา เข้ามา 
ที่ตลาดดุซงญอและส่งต�ารวจ 4 นาย คือ  
สิบตรีสง รุ่งเรือง พลฯสมัคร ประดิษฐ์ สุวรรณ
ภักดี พลฯสมัครบุญ กล้าหาญ และพลฯสมัคร 
สมศักด์ิ แหวนส�าริด ไปเป็นกองล่อให้ฝ่าย
จลาจลแสดงตัว ผลปรากฏว่าฝ่ายจลาจลมี
ก�าลังมากกว่า ฝ่ายต�ารวจต้องล่าถอย ต�ารวจที่
เป็นกองล่อทั้ง 4 นายเสียชีวิตทั้งหมด

-ตอนค�่า ก�าลังต�ารวจจากจังหวัดใกล้เคียง
คือ จังหวัดยะลา 20 นาย จังหวัดปัตตานี 30 
นายอ�าเภอสุไหงปาดี 8 นาย ยกมาสมทบและ
รวมก�าลังกันที่ต�าบลกรีซา 1 คืน

27 เมษายน-ก�าลังต�ารวจจากจังหวัด
สงขลาอีก 20 นาย มาถึงต�าบลกรีซา เร่ิมยก
พลเข้าหมู่บ้านดุซงญอ ปะทะกับพวกจลาจล 
ยิงโต้ตอบกันราว 3 ชั่วโมง ฝ่ายต�ารวจจึง 
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อหังการแห่งอ�านาจที่หน้าสถานีต�ารวจภูธรนราธิวาส

ล่าถอย ระหว่างถอย พลฯสมัคร วิน ไกรเลิศ 
ถูกฝ่ายจลาจลยิงเสียชีวิต

28 เมษายน-ก�าลังต�ารวจเข้าโจมตีหมู่บ้าน
ดุซงญออีกครั้ง และปราบปรามฝ่ายจลาจล 
ได้เด็ดขาด

ข ้ อมู ลจากชาวบ ้ าน ดุซงญอที่ อยู ่ ใ น
เหตุการณ์เล่าว่า ชาวบ้านส่วนหนึ่งขึ้นไปรวม
ตัวบนเขาเพื่อประกอบพิธีทางไสยศาสตร์ให้อยู่
ยงคงกระพันเพื่อต่อสู ้กับโจรจีนคอมมิวนิสต์ 
ในกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งเป็นคนหนุ่มท่ีหนีการเกณฑ์
ทหาร เพราะเชื่อว่าถ้าเป็นทหารเกณฑ์แล้ว
ต้องถูกบังคับให้ไหว้พระพุทธรูป เจ้าหน้าที่
ต�ารวจขึ้นไปตามตัวชาวบ้านบนเขาให้ลงมา 
แต่ชาวบ้านไม่ยอม ขับไล่ต�ารวจลงมา ต�ารวจ
จึ งรวมกลุ ่ มกันขึ้ น ไปยิ งชาวบ ้ านบนเขา  
ชาวบ้านจึงหนีลงมารวมตัวกันท่ีสุเหร่าและ
บ้านของโต๊ะเปรัก ก่อนจะถูกต�ารวจยกพลเข้า
มาปราบ

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดของเหตุการณ์
แตกต่างกันไปขึ้นกับว่าเป็นเอกสารของฝ่ายใด 
เอกสารของรัฐบาลไทยกับเอกสารท่ีเขียน 
โดยชาวมลายู ให ้ข ้อ มูลที่ต ่ างกันทั้ งวัน ท่ี 
เกิดเหตุการณ์และจ�านวนชาวบ้านดุซงญอ 
ผู้เสียชีวิต แต่จ�านวนต�ารวจที่เสียชีวิตตลอด
เหตุการณ์ ข้อมูลส่วนใหญ่ระบุว่าอยู่ที่ราว 30 
ศพ

26-27 เมษายน สูญเสียมากกว่า 100 คน 
ชาวไทยมุสลิมเข้าโจมตีสถานีต�ารวจ เกิดการ
ต่อสู้ 2 วัน

25-26 เมษายน มีคนตาย 30-100 คน 
ชาวไทยมุสลิมเข ้าโจมตีสถานีต�ารวจ โดย
ต�ารวจเป็นฝ่ายยิงก่อน

28 เมษายน ชาวบ้าน 400 คน ต�ารวจ 30 
นาย เสียชีวิต

26 เมษายน ชาวบ้าน 400-600 คน 
ต�ารวจ 30 นาย ก�าลังต�ารวจ 3 กองร้อย 
เข้ากวาดล้างชาวบ้านท่ีไม่มีอาวุธ มีเครื่องบิน
รบ 3 ล�า บินหาเป้าหมายในหมู่บ้าน

28 เมษายน ชาวบ้าน 400 คน ต�ารวจ 
30 นาย การปราบปรามเกิดข้ึนขณะชาวบ้าน
ก�าลังละหมาดซุบฮิของวันที่ 28 เม.ย.

25-28 เมษายน ชาวบ้าน 400 คน ต�ารวจ 
30 นาย รัฐบาลส่งเครื่องบินรบเรือรบเตรียม
เข้ากวาดล้าง ในวันท่ี 27 เม.ย. ก่อนส่งก�าลัง
ต�ารวจเข้ากวาดล้างเมื่อ 28 เม.ย.

ปฏิกิริยาของฝ่ายรัฐบาล
จอมพล ป.พิบูลสงคราม ตั้งคณะกรรมการ

ขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อสอบสวนหาสาเหตุ โดยมี
พระยาอมรฤทธิธ�ารง (พร้อม ณ ถลาง) เป็น
ประธานกรรมการ และ พ.ต.ท.เผ่า ศรียานนท์ 

เป ็นรองประธาน ระหว ่างการสอบสวน  
ทางจังหวัดนราธิวาสส่งโทรเลขเข ้ามาขอ 
ก�าลังทหาร ทางรัฐบาลตัดสินใจส่งเรือรบ 
3 ล�าที่ซ้อมรบในบริเวณนั้น และเครื่องบิน 
1 ฝูง เข้าไป แต่เหตุการณ์สงบลงเสียก่อน 
การสังหารซึ่งมากกว่าที่เป็นจึงไม่เกิดขึ้น

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้ลงไป
ส�ารวจบริเวณที่เกิดเหตุ ผลการสอบสวนของ
คณะกรรมการ แจ้งว่าการจลาจลเกิดจาก
ความเข้าใจผิด ราษฎรมาชุมนุมกันมากเพื่อ 
เข้าร่วมพิธีทางไสยศาสตร์ จนเป็นที่ผิดสังเกต
ของต�ารวจ จึงขอเข้าตรวจค้น ชาวบ้านไม่ 
ยอมจึงเกิดการปะทะกัน เนื่องจากพบว่าคนใน
พื้นที่ไม่พอใจมาก อับดุลลา หวังปูเต๊ะ สมาชิก
สภาผู ้แทนเสนอให้เชิญ ตนกู มะไฮยิดดิน  
เข้ามาปรึกษาในกรุงเทพมหานคร แต่รัฐบาล
ไม่ได้ท�าตาม

ปฏิกิริยาของคนในพื้นที่
ผลจากการปราบปรามครั้งนี้ฝ่ายชาวไทย

มุสลิมเชื้อสายมลายูในพื้นที่ไม่พอใจการกระ
ท�าของรัฐมาก ดังที่เขียนไว้ในงานเขียนของ 
อิมรอนว่า

…ถ้าข้าราชการเป็นผู้ฉลาดและมีสติปัญญา
แล้ว ย่อมไม่เกิดจลาจลขึ้นแน่นอน ทั้งนี้เพราะ
นาย (หมายถึงต�ารวจ-เป็นภาษาถิ่นที่คนใต้ใช้) 
และพรรคพวกโง่บัดซบและมีใจอ�ามหิต จึง
กระท�าต่อชาวมลายูเช่นนั้น…

ผลของการจลาจลท�าให้ชาวไทยมุสลิม
ประมาณ 2,000-4,000 คนอพยพเข้าไปใน
สหพันธรัฐมลายู (ประเทศมาเลเซียปัจจุบัน) 
ความตึงเครียดในพื้นที่ท�าให้รัฐบาลประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในเขตจังหวัดชายแดนภาค
ใต้เพื่อปราบคอมมิวนิสต์

การอพยพของคนไทยเข้าสู่มาลายายังเกิด
อย่างต่อเนื่อง ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2491 
นายกรัฐมนตรีกล่าวปราศรัยผ่านทางวิทยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทยชักชวนให้ชาว
ไทยมุสลิมกลับคืนถิ่นฐาน แต่การลักลอบเข้า
มาลายายังเกิดขึ้นอยู่ต่อไป

ปฏิกิริยาจากมุสลิมในประเทศ
เจริญ สืบแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดปัตตานี และบรรจง ศรีจรูญ ประธาน
สันนิบาตไทยอิสลาม ยื่นข้อเสนอให้รัฐบาล
ดูแลและปรับปรุงความเป็นอยู่ของชาวไทยใน
มุสลิมให้ดีขึ้น ขอให้มีเสรีภาพทางศาสนา 
วัฒนธรรมและการศึกษา ซึ่งทางรัฐบาลได้รับ
หลักการไว้พิจารณา

ปฏิกิริยาจากสหพันธรัฐมาลายา
เหตุการณ์นี้สร้างความไม่พอใจให้กับชาว

มลายูในมาลายามาก โดยมีสมาคมที่โกตาบาห์
รูส่งสารมายังรัฐบาลไทยให้มีการแก้ไขปัญหา 
ส่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างสันติ และขอ 
ให้ปล่อยตัว หะยีสุหลง อับดุลกาเดร์ ที่ถูกจับ
ในข้อหากบฏ ซึ่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
รับปากว่าจะดูแลให้ดีที่สุด ต่อมาผู้น�าคนนี้ถูก
ต�ารวจอุ้มหายไป

ในขณะนั้นรัฐบาลไทยกับรัฐบาลมาลายามี
ความร่วมมือกันเพื่อปราบคอมมิวนิสต์ตาม
แนวชายแดน โดยฝ่ายไทยขอร้องไม่ให้ฝ่าย
มาลายาช่วยเหลือกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในไทย 
ส่วนรัฐบาลมาลายาต้องการให้ไทยร่วมมือกับ
มาลายาในการปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์
มาลายาที่มีฐานที่มั่นบางส่วนในฝั่งไทย ความ
ร่วมมือนี้ท�าให้มีการกวดขันและลาดตระเวน
ตามแนวชายแดนมากขึ้น

การประกาศภาวะฉุก เฉิน เพื่ อปราบ
คอมมิวนิสต์ในไทยท�าให้หนังสือพิมพ์มาลายา
โจมตีว่ารัฐบาลไทยหาโอกาสจะฆ่าชาวไทย
มุสลิมท่ีอยู ่ตรงข้ามกับรัฐบาล ท�าให้รัฐบาล
ไทยต้องออกมาแถลงข่าวว่า จะมีการปฏิรูป
อย ่างกว ้างขวางในส่ีจังหวัดภาคใต ้  โดย 
ยึดถือตามรายงานของคณะกรรมการที่ลงพื้น
ที่น�าโดยนายอับดุลลา หวังปูเต๊ะ

อนุสาวรีย์ลูกปืน
อนุสาวรีย์ลูกปืนเป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้น

เพ่ือร�าลึกถึงเหตุการณ์กบฏดุซงญอแต่ไม่เป็น 
ที่รู ้จักกันมากนัก ตั้งอยู ่ภายในบริเวณสถานี
ต�ารวจภูธรอ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สร้าง
เป็นรูปลูกกระสุนปืน ตั้งอยู่บนฐานทรงกลม 
3 ชั้น สูง 36, 30 และ 30 เซนติเมตรตาม
ล�าดับจากล่างขึ้นบน ตัวกระสุนปืนมีเส ้น 
ผ ่าศูนย์กลาง 34 เซนติเมตร ส่วนปลอก
กระสุนสูง 150 เซนติเมตร มีช่องสี่เหลี่ยม 
ในส่วนใกล้หัวกระสุนซึ่งสูง 25 เซนติเมตร 
รวมความสูงของกระสุนปืน 245 เซนติเมตร 
กล่าวกันว่ามีการบรรจุกระดูกของต�ารวจท่ีเสีย
ชีวิตในเหตุการณ์กบฏดุซงญอไว้ภายใน…ไม่มี
รายนามราษฎรที่เสียชีวิตร่วมในเหตุการณ์ฯ
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“ดร.วินยั ดะห์ลนั”
รบัรางวลัฮาลาลระดบัโลกจากอ็อกฟอร์ด “ดร.ปกรณ์ ปรยีากร” ได้ด้วย

บุคคล

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2017 มีพิธีเปิดงาน World 
Halal Day 2017 ที่ Arab-British Chamber of 

Commerce กรุงลอนดอน งานน้ีจัดทุกปีโดยเวียน
ไปตามประเทศต่างๆ เริ่มจากสิงคโปร์ สู ่อินเดีย 
สู่บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา และอังกฤษ เป็นเจ้าภาพ 
ในปีน้ี การจัดงานปีีน้ีมีความพิเศษตรงท่ีมีการมอบ
รางวัลพิเศษแก่บุคคลท่ี ได้ขับเคลื่อนด้านฮาลาล 
จากประเทศไทยท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจากประเทศ
ต่างๆ กว่า 20 ประเทศ

ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลLife-Time Achievement Award หรือความ
ส�าเร็จท้ังชีวิต ในขณะที่ ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อ�านวยการสถาบันมาตรฐาน
ฮาลาลประเทศไทยได้รับรางวัล World Halal Day Award

ดร.วินัย กล่าวว่า เป็นเกียรติส�าหรับประเทศไทยกับการขับเคลื่อนงาน 
ฮาลาลกระทั่งท�าให้ทั่วโลกมองประเทศไทยเป็นแบบอย่าง เป็นอีกครั้งที่ภูมิใจ
ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยประโยชน์ให้กับประเทศชาติสูงมาก

“ฮาลาลไทย จะไม่สามารถขยายตัวไปสู่ความส�าเร็จได้ หากเราไม่ได้รับ
ความร่วมมือ และการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน” ดร.ปกรณ์กล่าว 
ทิ้งท้าย

รางวัลฮาลาลระดับโลกมอบแก่ฮาลาลประเทศไทย
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เศรษฐกิจ/ธุรกิจ

THA2017 รวมความสดุยอดของฮาลาลไทย
ภมูปัิญญาไทยกบันวตักรรมสุดล�า้หน้า 30 พ.ย.-3 ธ.ค. ท่ีไบเทค บางนา

สุดยอดงานฮาลาลท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดในโลก “Thailand Halal Assembly 2017” โชว์ ภูมิปัญญาฮาลาลจุด
บรรจบของวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศลิปวทิยาอสิลาม ชศูกัด์ิศรขีองมุสลมิไทยบนเวทีฮาลาลโลก

ส�านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับสถาบันมาตรฐานฮาลาล
แห่งประเทศไทย (สมฮท.) และศนูย์วทิยาศาสตร์ 
ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) 
พร้อมหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ก�าหนดจัดการ
ประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ 
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกข้ึนเป็นปีท่ี 4 ในงาน 
“THAILAND HALAL ASSEMBLY 2017” 
หรือ THA2017 เพื่อส่งเสริมพัฒนากิจการ 
ฮาลาลประเทศไทย ภายใต้หลักการ “ศาสนา
รับรองและวิทยาศาสตร์รองรับ” อันเป็น 
ผลให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยเป็นที่เชื่อถือ 
ในระดับโลก ชูศักดิ์ศรีของมุสลิมไทยบนเวที 
ฮาลาลโลก สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทย

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู ้อ�านวยการ
สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย 
และประธานจัดงานฯ Thailand Halal 
Assembly 2017 กล่าวว่า กลับมาอีกครั้ง

อย่างยิ่งใหญ่ ส�าหรับงานประชุมและแสดง
สินค้าฮาลาลระดับโลก หลังจากประสบความ
ส�าเร็จเป็นอย่างสูงสร้างปรากฎการณ์ฮาลาล
ไทยสู ่ เวทีฮาลาลโลกในปีที่ผ ่านมากับการ
จัดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้า
นานาชาติ “Thailand Halal Assembly 
2517” ครั้งที่ 4 โดยส�านักงานคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบัน
มาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย (สมฮท.) 
และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) พร้อมหน่วยงานที่เก่ียว 
ข้อง ภายใต้แนวคิด “ภูมิปัญญาฮาลาล :  
จุดบรรจบของวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี  
และศิลปวิทยาอิสลาม” (Halal Wisdom : 
Convergence of Science, Technology 
and Islamic Arts) โดยเจตนารมณ์เพื่อ 
แสดงศักยภาพของกิจการฮาลาลประเทศไทย 
รวมถึงส ่ง เสริมและพัฒนากิจการฮาลาล

ประเทศไทย ให ้ประชาคมโลกได ้รับรู ้ถึง
คุณลักษณะที่โดดเด่นในระบบและกระบวน 
การด�าเนินงาน ภายใต้ “หลักการศาสนา
รับรองและวิทยาศาสตร์รองรับ” อันเป็น 
ผลให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยเป็นที่เชื่อถือใน
ตลาดโลก

การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้า
นานาชาติ “Thailand Halal Assembly 
2517” จดัข้ึน ระหว่างวันที ่30 พฤศจกิายน – 
3 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชมุไบเทค (BITEC) ภายในงานประกอบด้วย 
การประชมุวชิาการนานาชาตด้ิานวทิยาศาสตร์ 
อุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล ครั้งที่ 10, งาน
แสดงสินค้า THAILAND INTERNATIONAL 
HALAL EXPO 2017 (TIHEX) จากผู้ประกอบ
การฮาลาลทัง้ในและต่างประเทศ กว่า 250 บทู, 
การประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยมาตรฐาน
ฮาลาล (THE HALAL CB CONVENTION) 
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จากหน่วยงานตรวจรับรองฮาลาลทั่วโลก, การน�าเสนอผลงานทาง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล รวมทั้งการจับคู่เจรจาทางธุรกิจฮาลาล

“ปัจจุบันตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลมีมูลค่ามหาศาลและมีผู้ผลิตทั่วโลก
ให้ความส�าคัญ เพราะมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นชาวมุสลิมกระจายอยู่
ทั่วโลกมากกว่า 1,800 ล้านคน และคาดว่าภายในปี 2030 จะมีจ�านวน
มุสลิมทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 2,200 ล้านคน หรือคิดเป็น 26.4% ของ
ประชากรท้ังโลก ซึ่งมีตลาดรวมผลิตภัณฑ์ฮาลาลคิดเป็นมูลค่ากว่า 3.2 
ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และมีผู้ค้าหรือผู้ส่งออกรายใหญ่ ได้แก่
สหรัฐอเมริกา บราซิล แคนาดา อินเดีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ และ 
ออสเตรเลีย ในขณะที่ประเทศไทยเองมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาล
เป็นอันดับสิบของโลก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าส่งออกของประเทศ
ต่างๆ ประเทศไทยยังส่งออกได้น้อยโดยคิดเป็นสัดส่วนเพียง 1% ของ
มูลค่าส่งออกสินค้าทั้งหมดของประเทศ ทั้งที่จริงๆ แล้วประเทศไทย 
ส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลมูลค่ากว่า 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐไปยัง
ประเทศสมาชิกโอไอซี อย่างไรก็ตาม ในจ�านวนน้ีมีไม่ถึง 10% ที่เป็น
สินค้าส่งออกที่ผ่านการรับรองฮาลาล เราจึงจ�าเป็นต้องให้ผู้ประกอบ
การส่งออกมาขอรับรองฮาลาล ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีจะท�าให้ฮาลาลไทย
เป็นที่หนึ่งในโลก” ดร.ปกรณ์ กล่าว

ประธานจัดงานTHA2017 กล่าวว่า การจัดการประชุมวิชาการ 
และการแสดงสินค้านานาชาติ “Thailand Halal Assembly 
2517” ได้ตั้งเป้าหมายว่าตลอด 4 วันจะมีผู้ร่วมงานกว่า 25,000 คน 
อีกทั่งยังมุ่งหวังว่าการจัดงานในครั้งน้ีจะสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเรื่องฮาลาลประเทศไทย ต่อประชาคมโลกให้
รับทราบและสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและมาตรฐานสินค้าฮาลาล

ของประเทศไทย พัฒนาให้สินค้าและบริการฮาลาลไทยสู ่ผู ้ส่งออก
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์
พัฒนาการทางเทคโนโลยี งานวิจัย และศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
ฮาลาลของประเทศไทยให้ผู้สนใจที่เข้าร่วมงานได้รับทราบอีกด้วย

ดร.วิ นัย ดะห ์ลัน ผู ้อ� านวยการศูนย ์วิทยาศาสตร ์ฮาลาล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตประธานจัดงานคร้ังท่ี 1-3 กล่าวว่า  
ฮาลาลไทยได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับในระดับโลก 
จากที่ศูนย์วิทย์ฯ เป็นแห่งแรกของการสร้างแล็ปเพื่อตรวจสอบสินค้า 
ฮาลาล ศูนย์ฯได้พัมนาระบบการเป็นระบบนัมเบอร์ H เพื่อบ่งบอกว่า 
สินค้าใดใช้วัตถุดิบฮาลาลในการผลิต ซึ่งก�าลังขยายไปยังการผลิตสินค้า
ฮาลาลทั่วโลก ท่ีผ่านมาได้เดินทางไปบรรยายให้ผู้เก่ียวข้องในแวดวง 
ฮาลาลรับทราบ ซ่ึงได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีในความร่วมมือ
พัฒนา H-number

“ศุนย์วิทย์ฯ มีศูนย์ที่เชียงใหม่ เหมือนเป็นซิลิกอนวัลเลย์ของ 
วงการฮาลาลไทยในการพัฒนาระบบฮาลาล โดยใช้เทคโนโลยีที ่
ทันสมัย ล่าสุดเราน�าระบบออมนิ มาพัฒนา เช่นเดียวกับศูนย์ท่ีปัตตานี 
ก็ก�าลังพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างมาเลเซีย  
อินโดนีเชีย นับว่าวงการฮาลาลของไทยมีความก้าวหน้ามาก ได้รับการ
ยอมรับจากนานาชาติ ได้รับรางวัลมากมาย ซึ่งความก้าวหน้าทั้งหมดจะ
น�ามาแสดงในงาน THA2017 ที่จะถึงนี้”

ด้านพล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ฮาลาลของไทยได้ตอบสนองการ 
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศตามนยโยบายของรัฐบาล มียอดการ
ส่งออกเติบโตขึ้นต่อเน่่ืองทุกปี มูลค่าหลายแสนล้านบาท นับว่าได้สร้าง
ประโยชน์ให้กับประเทศมหาศาล ความสามารถเหล่าน้ีจะมีให้เห็น 
ในงาน Thailand Halal Assembly 2517 จึงอยากให้มาร่วมงานกัน
มากๆ

ส่วนนายด�ารง พุฒตาล อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร 
กล่าวว่า เรื่องฮาลาลประเทศไทยยังขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังจาก
ภาครัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับมาเลเซียที่ได้เปรียบเราในฐานะเป็นประเทศ
มุสลิมและรัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง หรือประเทศจีน ท่ีมี
พลเมืองมุสลิมอยู่ใน 2 มณฑลได้ให้การสนับสนุนการผลิตสินค้าฮาลาล 
อย่างจริงจังเพื่อต้องการเป็นศูนย์กลางฮาลาล โดยสนับสนุนด้านการ
ผลิต ด้านเงินทุน ด้านการตรวจสอบ และสนับสนุนศูนย์กระจายสินค้า

“อาหารฮาลาลมีมูลค่าต่อปี 1.3 ล้านล้านเหรียญ เป็นมูลค่า
มหาศาล เป็นโอกาสทีจ่ะน�าเงนิเข้าประเทศ หากมกีารมให้การสนบัสนนุ 
อย่างจริงจัง” อดีต ส.ว. กทม. กล่าว

ด�ารง พุฒตาล อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานครรศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อ�านวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ท่องเที่ยว

“ภูลังกา” เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนยกฐานะจาก “วนอุทยาน” 
เป็น “อุทยาน” เมื่อปี 2559 หรือปีงบประมาณ 2560 นี่เอง สิ่งอ�านวย
ความสะดวกจึงยังไม่ครบครันมากนัก แต่เป็นทางเลือกส�าหรับคนชอบ
ความสวยงาม และเงียบสงบ เพราะส่วนใหญ่จะไปแออัดตามแหล่งท่อง
เที่ยวยอดนิยม อย่างดอนอินทนนท์ ภูชี้ฟ้า หรือม่อนแจ่ม เป็นต้น 

ภูลังกา อยู ่ระหว่งรอยต่อ จ.พะเยา กับ จ.น่าน เดินทางจาก
เชียงราย เพียง 1 ช่ัวโมงกว่าๆ จากตัวเมืองพะเยาก็ประมาณ 40-50 
นาที ทางขึ้นดอยเพียง 5 กิโลเมตร  

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ “ภูลังกา” เป็นภูเขาสูงชันอยู่ในเทือกเขา 
สันปันน�้า วางตัวอยู่ในแนวตะวันออก-ตะวันตก สูงจากระดับน�้าทะเล
ปานกลางประมาณ 900-1,720 เมตร มีล�าห้วยที่ส�าคัญ คือ น�้าแม่คะ
ไหลผ่านด้านทิศใต้ ห้วยน�้าต้มและน�้าแม่รูไหลลงน�้าแม่รูทางด้าน 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห้วยคะแนงและห้วยป่ายางไหลลงน�้าแม่ลาวทาง
ทิศเหนือ ล�าห้วยทั้งหมดจะไหลลงสู่แม่น�้ายม 

ระหว่างที่ขึ้นภูลังกา มีโครงการหลวง ซ่ึงมีท่ีพัก อาหาร ของฝาก

ของชาวเขาไว้บริการ แต่ต้องไปถึงก่อน 5 โมงเย็น เพราะที่นี่มีชาวบ้าน
ดูแล หลังเลิกงานจะกลับบ้านกัน 

ที่ภูลังกาจะมีที่พักกางเต้นท์เพียงอย่างเดียว จะไปเช่าที่ อุทยานหรือ
จะน�าเต้นท์ไปเองก็สะดวก จุดกางเตนท์ขับรถไปถึงเลย ส่วนที่พักอื่นๆ 
อย่างภูลังการีสอร์ท ก็อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตร   

หนาวน้ีที ่“ภลูงักา”
                           สวยงาม 360 องศา

เรื่องและภาพ พรพญา

หนาวน้ีหลายคนมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือ เพื่อสัมผัส 
อากาสหนาวและเท่ียวชมดอยสวยๆ หากต้องการ

สถานท่ีๆ เงยีบและสวย “ภูลงักา” คือค�าตอบ
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ไฮไลท์ของ “ภูลังกา” อยู่ในช่วงเช้ามืด
เหมือนดอยเกือบทุกดอย ระหว่างช่วงตี 5 ครึ่ง
ถึง 07.30 น. ก่อนท่ีดวงอาทิตย์จะแผ่นความ
ร้อนลงมา จะมองเห็นทิวทัศน์รอบทิศทาง เป็น
เทือกเขาสลับซับซ้อนประรายด้วยสาบหมอก 
สวยงามมาก 

การเดินทางจากท่ีพักขึ้นไปยังดอยต้อง
อาศัยรถโฟร์วิลล์ หรือรถกระบะเครื่องแรงๆ 
เท่านั้น รถยนต์ธรรมดาไม่สามารถข้ึนไปได้  
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ดีท่ีสุด คือ 
ออกเดินทางตั้งแต่ตี 5 มีชาวบ้านให้บริการรถ
กระบะขึน้ไปบนภ ูราคาประมาณ 600-800 บาท 
แต่หากน�ารถโฟร์วิลล์ไปสามารถขับข้ึนเขาไป
ได้เลย ไม่เสียค่าใช้จ่าย

จากทีจ่อดรถระยะทางเดนิ ประมาณ 200- 
300 เมตร จะถึงดอย ตรงนี้เป็นจุดทางแยกที่
จะขึ้น “ภูเทวดา” เป็นยอดดอยท่ีสวยงาม  
มีความสูง 1,720 เมตร กับ “ดอยภูนม” หาก
ไปเป็นทีมจะสลับกันได้ เม่ือยืนบนภูนม แล้ว
ถ่ายภาพจากทางขึ้นภูเทวดา จะได้ภาพที่
สวยงามมาก 

การขึ้นไปบนดอยเทวดาไม่ง่ายนัก ระยะ
ทางประมาณ 500 เมตร แต่เส้นทางสูงชัน 

ไต่ขึ้นไป เหน่ือยหอบพอสมควร แต่ระหว่าง
ทางก็ได้มองทิวทัสน์อันสวยงาม บนภูเทวดา 
จะมอง เห็นทิวทัศน์ที่สวยงาม 360 องศา เป็น
ทวิเขาสลบัซบัซ้อน ไกลสดุลกูหลูกูตา ท่ามกลาง 
ดวงอาทติย์ทีค่่อยๆ โผลขึน้มา สวยงามมากทีเดยีว 

ใกล้ภูลังกา จะมีแหล่งท่องเที่ยว
– ทุง่ดอกโคลงเคลง เป็นต้นไม้พุม่ ดอกสีม่วง 

มีลักษณะสวยงาม ออกดอกบานสพรั่งในช่วง
ปลายฝนต้นหนาว และช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ขึ้นรวมกันเป็นทุ่งกว้างและกระจัดกระจาย
ทั่วไปในวนอุทยานภูลังกา

– น�า้ตกภลูงักา เป็นน�า้ตก น�า้ใสเยน็ ม ี2 ชัน้ 
ชั้นที่ 1 มีความสูง 30 เมตร ชั้นที่ 2 มีความสูง 
20 เมตร มีความสวยงามในช่วงฤดูฝน

– ลานหินล้านปี มีสภาพเป็นลานหินบน
สันดอยภูลังกา มีมอสเกาะตามหิน โดยมีดอก
ไม้ป่าข้ึนกระจายสวยงาม เช่น ต้นบีโกเนีย, 
กล้วยไม้ป่า, ชมพูภูพาน, โคลงเคลง, เทียนป่า, 
ละตาเหินไหว เป็นต้น สวยงามมากช่วงปลาย
ฝนต้นหนาว

– หินแยงฟ้า เป็นแท่งหินยื่นโผล่ขึ้นไปบน
ฟ้า อยู่ปลายสุดของยอดดอยภูลังกา

– ป่าก่อโบราณ เป็นสภาพป่าดิบเขาท่ีมี
ความอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ ์พืชสมุนไพรและ 
ต้นก่อขนาดใหญ่จ�านวนมาก นักท่องเทีย่วสามารถ
เดินชมพันธุ์พืช ดอกไม้ป่า กล้วยไม้ป่า และ 
ชมนกได้อย่างสนุกตื่นเต้น โดยเฉพาะปลายฝน
ต้นหนาว

– ร่องรอยต�านานคอมมวินิสต์ในอดตี ดอย 
ภูลังกาในอดีต เป็นฐานที่มั่นของคอมมิวนิสต์ 
ยังมีสนามเพลาะ หลุมระเบิด และถ�้าหลบภัย 
หลงเหลือให้ได้ดูชม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

โทร.0-5441-2699, 05441-4003,

อุทยานภูลังกา 

โทร.08-1883-0307,

อบต.ผาช้างน้อย 

โทร.0-5440-1100,

ภูลังกา รีสอร์ท 

โทร.0-5441-5570,

โครงการหลวงปังค่า

 โทร.0-5440-1023




