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สมาน อาด�า
“จะท�าให้ดีที่สุด”

เมาลิดกลาง
1 4 3 9

ศาสดาผู้เมตตาธรรม
น�ำสัจธรรมสู่สังคม



พระนครศรีอยุธยาจังหวัดตัวอย่าง

หลังเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด 
ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์เสร็จส้ินลง ผ่านมา 2-3 
เดือน หลายพื้นที่ความขัดแย้งรุนแรง บางแห่งก็
สมานฉันท์ท�างานร่วมกันตามที่อิสลามก�าหนดไว้ได้ 

น่าตกใจที่คนที่เข้ามาท�างานในองค์กรศาสนา และเป็นองค์กรน�าของ
มุสลิมไทย กลับกลายเป็นผู้น�าความขัดแย้ง บางแห่ง กรรมการฯ  
นั่งคนละมุมโต๊ะ เหมือนกับไม่สมารถท�าวานร่วมกันได้เลย ด้วยไม ่
สมารถจัดสรรต�าแหน่งได้ลงตัว บางจังหวัดมีการฟ้องร้อง ร้องเรียน 
ไปยังหลายหน่วยงาน   

แต่มีตัวอย่างที่น่ายกย่องที่พระนครศรีอยุธยา ที่น่าจะเป็นตัวอย่างให้
จังหวัดอ่ืน โดยเฉพาะกอ.กทม.เดินรอยตาม ท่ีพระนครศรีอยุธยามีทีม
เข้ารับการคัดเลือกเป็น กอ. 2 ทีม ทีมแรกน�าโดย  ผู้ใหญ่ฟา “ประดิษฐ์ 
นิมา” นายกอบต.คลองพระยาบรรลือ ทีมที่ 2 น�าโดยณรงค์ ขันทนิตย์ 
จบลงด้วยชัยชนะของทีม “ประดิษฐ์ นิมา” ผ่านมา 3-4 เดือนควัน 
เริ่มจาง “ณรงค์ ขันทนิตย์” โทรศัพท์ไปหา “ประดิษฐ์ นิมา” เชิญมา
เป็นประธานในพิธีงานท่ีมัสยิดมดีนะตุซซอลิฮาด ท่ีลูกชายเป็นอิหม่าม 
ผู ้ใหญ่ฟาก็ใจดีเหลือหลายตกปากรับค�าแบบไม่ต้องคิดมาก รับเป็น
ประธานในพิธี ไม่มีแบบ ไม่เลือกเราไม่ไปงาน แบบคนจิตใจคับแคบ 
เหมือนที่เกิดในบางจังหวัด

กรณีของพระนครศรีอยุธยามีให ้ เห็นน ้อยมากในสังคมมุสลิม 
ต้องยกย่องทั้ง 2 ฝ่ายท่ีไม่ใช่ “นัฟซู” เหนือกว่าหลักการอิสลาม 

ขอให้ได้รับการตอบแทนทีดี

ด้วยจิตคารวะ
บรรณาธิการบริหาร 
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.02-1386192, 021386193, 089-8117455

3331 ถนนรามค�าแหง ระหว่างซอย 85-87 ใกล้สี่แยกล�าสาลี
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240



บริการจัดงานเลี้ยง-โต๊ะจีน ท้ังในและนอกสถานท่ีด้วยเมนูอาหารไทย 
จีน ยุโรป มากมายหลายรายการกว่า 100 เมนู ให้ท่านได้เลือกใน
ราคาสุดคุ้ม ท้ังในรูปแบบบุฟเฟ่ต์และโต๊ะจีน เหมาะส�าหรับงานเลี้ยง 
งานแต่ง งานสัมมนา และในโอกาสพิเศษต่างๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.02-1386192, 021386193, 089-8117455

3331 ถนนรามค�าแหง ระหว่างซอย 85-87 ใกล้สี่แยกล�าสาลี
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

www.sinthornsteakhouse.com
นุ่มทุกค�ำ ฉ�่ำทุกชิ้น

สินธร สเต็กเฮ้าส์
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“เมาลดิกลาง” ฮ.ศ.1439 “สมาน อาดมั” จากจงัหวดัตราตราด ได้รบัความ
ไว้วางใจน่ัง ประธานจัดงาน มุ่งเชิดช ูนบีมูฮมัหมัด “ศาสดาผู้เมตตาธรรม 

น�าสจัธรรมสูส่งัคม”  

สมาน อาด�า
“จะท�าให้ดีที่สุด”



งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจ�า
ป ี ฮิ จ เร า ะห ์ ศั ก ร าช  1439  ที่ ป ร ะชุ ม 
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
ได้มอบหมายให้นายสมาน อาดัม ประธาน
คณะกรรมการกลางอิสลามประจ�าจังหวัด
ตราด เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน โดย
การจัดงานมุ่งเน้น การอยู่ร่วมกันอย่างสันติใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ตามแนวทางของศาสดา 
ผู้เมตตาธรรม น�าสัจธรรมสู่สังคม  

สมาน อาดัม เป็นมุสลิมจังหวัดตราด เป็น
กรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดตราด จนก้าว
เป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจ�า
จังหวัดตราด เป็นกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย และเป็นรองเลขาธิการคณะ
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

“รูปแบบการจัดงานในปีนี้ ใช้เราะห์มา 
ตัลลินอาละมีน ที่อัลเลาะฮ์ (ซ.บ.) ได้ตรัส 
ในคัมภีร์อัลกุรอ่าน มีความหมายว่า อัลเลาะฮ์
ไม่ได้ส่งนบีมูฮัมหมัด(ซ.บ.) มาเพื่ออื่นใด แต่มา
เพื่อเมตตาธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ เป้าหมาย
หลักการจัดงานเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

เป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของศาสดา 
มูฮัมหมัด(ซ.ล.) ให้ได้รับรู้และรับทราบ เรื่อง
แบบอย่างจริยวัตรท่ีจะน�ามาเป็นต้นแบบใน
การด�าเนินชีวิตของมุสลิมทุกคน ซึ่งการเน้น
ก า รอยู ่ ร ่ ว มกั น ในสั ง คมพหุ วัฒนธรรม 
เนื่องจากสังคมมีความหลากหลาย และ
อิสลามได้วางบทบัญญัติไว้ให้สามารถอยู่ร่วม
กันได้ทุกสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการ ค�าขวัญ
ในการจัดงาน จึงใช้ค�าว่า มูฮัมหมัด ศาสดา 
ผู ้เมตตาธรรมน�าสัจธรรมสู่สังคม” ประธาน
คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางฯ กล่าว 

นายสมานขยายความว่า ค�าว่าเมตตาธรรม 
หมายถึงว่า การที่อัลเลาะห์ส่งศาสนทูตลงมา
เพื่อเผยแพร่ศาสนาอิสลามให้มนุษย์ทุกคน
ไม่ใช่เฉพาะมุสลิม อัลเลาะฮ์ ได้สร้างมนุษย์ขึ้น
มาให้มีเช้ือชาติเผ่าพันธุ์ท่ีแตกต่างกันเพื่อให้
รู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน มีความสามัคคีกัน

โลโก้การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย 1439 เป็นรูปดาว 8 แฉก ล้อมตัวอังษรอาหรับ มูฮัมหมัด ชื่อของศาสนทูต ใช้สีเขียว
ทอง โดยสีเขียว เป็นสีที่ศาสดามูฮัมหมัด รัก หมายถึงการเจริญงอกงาม 8 เหลี่ยมหมายถึง ความเป็นพหุวัฒนธรรม ที่คนในส่งคมมีความ
หลากหลาย ที่คนอยูร่วมกันอย่างสันติ ทุกคนอยู่ร่วมกันโดยไม่มีความขัดแยง เคารพให้เกียรติกันในการนับถือศาสนา

โลโก้งานเมาลิดกลาง 1439
ศาสดาผู้เมตตาธรรม น�าสัจจธรรมสู่สังคม
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มันเป็นเป้าหมายของการสร้างมนุษย์ของ 
อัลเลาะฮ์

“การใช้เมตตาธรรม ท�าให้โลกสงบสุข 
ให ้มุสลิมได ้ยึดหลักการของเมตตาธรรม 
จ ะ เ ป ็ น ก า ร ล ด ค ว า ม ขั ด แ ย ้ ง ใ น สั ง ค ม 
ไม่เป็นการสร้างความเสียหาย สร้างความ
เกลียดชังให้แก่มนุษย์ด้วยกัน แม้จะนับถือ
ศาสนาที่ต่างกันก็สามารถใช้ชีวิตอยู ่ร่วมกัน 
ได้เป็นการแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง มุสลิม
สามารถท�างานสังคมกับทุกศาสนาได้กับสิ่ง 
ที่ ไม ่ขัดกับหลักศาสนา และให ้ เข ้าใจว ่า 
ค�าว่าเราะห์มะห์ หรือเมตตาตาธรรม มาจาก
พระผู้เป็นเจ้า ผ่านมายังศาสนทูต เป็นธีมของ
การจัดงาน” 

ส่วนรายละเอียดในงาน นายสมานกล่าวว่า 
ในการจัดงานครั้งน้ี มีคณะกรรมการจัดง่าย 
38 ฝ ่ายช ่วยกันก�าหนดรายละเอียดของ 
งาน ครอบคลุมทุกส่วน หลักๆ ของการจัดงาน 
ก็มี การจดนิทรรศการ เ ก่ียว กับพระราช
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
รัชกาลที่ 10 เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน 
นิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสนทูตมูฮัมหมัด
(ซ.ล.) ที่จะสะท้อนภาพของความเมตตาธรรม 
ที่น�าไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคม น�าอายะห์กุ
รอ่านมาถ่ายทอด ถึงเป้าหมายการสร้างมนุษย์ 
ใช้เมตตาธรรมขับเคลื่อนเพ่ือสังคมที่สันติสุข 
ซึ่งในนิทรรศการจะถ่ายทอดผ่านศิปะอิสลาม 
และยังมีนิทรรศกาลของธนาคารอิสลาม 
แห่งประเทศไทย กิจกรรมสตรีที่จัถ่ายทอด
พระราชกรณี ยกิ จของพระบาทสม เด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวในงานท่ีเก่ียวกับสตรี เป็นส่วนท่ี
พระเจ้าอยู่หัวจะทอดพระเนตร

ในส่วนกิจกรรมบนเวที จะมีการประชุม
ใหญ่คณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด 
ทั่วประเทศเพ่ือช้ีแจงถึงแนวทางการท�างาน
ของคณะกรรมการ อิสลามประจ�าจังหวัดและ 
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

กิจกรรมบนเวทียัง มีพิธีตัมมัสกุรอ ่าน  
ทดสอบกอรีเพื่อไปชิงแชมป์ระดับนานาชาติท่ี
ประเทศมาเลเซีย การทดสอบทักษะของ
เยาวชนในอีกหลายทักษะ การสัมมนาของฝ่าย
ต่างๆ นอกจากการสมัมนาใหญ่แล้ว ยังมี อาทิ 
ฝ่ายกิจกรรมสตรี เป็นต้น 

“ในวันเปิดงานจะมีพี่น้องมุสลิมภาคส่วน
ต่างๆ มาร่วมรับเสด็จประมาณ 10,000 คน 
ทั้ ง ในห ้องประชุมและนอกห ้องประชุม 
เป ็นการสะท ้อนภาพความสมัครสมมาน
สามัคคีและความจงรักภักดีของพี่น้องมุสลิม
ไทย” ประธานจัดงานเมาลิดกลางฯ กล่าว

โดยน�าเอาอาหารมาถ่ายทอดมาสู ่สังคม
ต้องการที่จะสร้างมนุษย์และส่งนบีมูฮัมหมัด
เข้าใหม่ สังคมศาสตร์จบแล้วสามารถอยู่ร่วม
กันได้

นอกจากกิจกรรมบนเวที ในงานยังมีการ
จ�าหน่ายสินค้าหลากหลาย ทั้งอาหารที่เป็น
เอกลักษณ์ของมุสลิม เส้ือผ้า สินค้าต่างๆ อีก
จ�านวนมาก มีบูธกระจายสินค้ามากกว่า 500 
บูธ และยังมีในส่วนของฮาลาลเอ็กซ์โป ที่มี
ร้านค้าอีกกว่า 100 ร้่าน คาดว่า จะมีเงิน
สะพัดภายในงาน ประมาณ 400 ล้านบาท  
จะมีผู้มาร่วมงานหลายหมื่นคน เฉพาะวันเปิด
งานก็มีผู้มาร่วมงานนับ 10,000 คนแล้ว 

“งานเมาลิดกลางฯ ไม่ใช่งานหารายได้  
แต่เป็นการหาค่าใช้จ่ายเพื่อให้การจัดงานออก
มาดีที่สุด โดยเฉพาะการรับเสด็จจะต้องสม
พระเกียรติ ซึ่งท้ัง 38 ฝ่าย ได้มีการประชุม
ด�าเนินการต ่างๆ มีความคืบหน ้าไปมาก  
มี ความพร ้ อม เต็ มที่ ส� าหรั บการจั ด ง าน  
การท�างานของแต่ฝ่าย มากันด้วยใจ ท�างาน
อย่างเต็มที่ บางฝ่ายไม่เบิกเงินกองกลางเลย 
ถือว่า มาช่วยงาน ต้องการช่วยประธานจัดงาน 
การจัดเมาลิดกลางฯ ไม ่ใช ่่งานของคนใด 
คนหนึ่ง แต่เป็นงานของมุสลิมทั้งประเทศ  
ที่จะต้องช่วยกันให้การจัดงานออกมาดีที่สุด 
เป ็นศักดิ์ เป ็นศรี ของ มุส ลิมทุกคน และ 
คณะกรรมการไม่สามารถท�างานได้ ถ้าขาด
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย ต้องการให้ทุกฝ่าย
เข้ามามีส่วนร่วม” นายสมาน กล่าว

นายสมานกล่าวว่า เมื่อได้รับการมอบ
หมายให้เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน  
ก็จะท�างานอย่างเต็มที่ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีวางใว้ คือ ต้องการเชิดชูศาสดามฮัมหมัด
(ซ.ล . )  เพื่ อให ้ เกิดประโยชน ์ กับทุกฝ ่าย 
เป ็นประโยชน ์ต ่อการศึกษาของเยาวชน 
การให้ความส�าคัญกับการอ่านพระมหาคัมภีร์
อัลกุรอ่าน ส่งเสริมให้เยาวชน ให้สังคมมีความ
เข้มแข็ง มีความเป็นเอกภาพเดินไปในทิศทาง
เดียวกัน 

“เมาลิดกลางฯ เป ็นงานที่ส� า คัญต ่อ 
มุสลิมในประเทศไทย และเป็นกิจกรรมที่ใหญ่
ท่ีสุดของมุสลมไทย ที่ เกี่ยวข ้องกับมุสลิม 
ท้ังประเทศและเช่ือมโยงกับต ่างประเทศ 
การเปิดงานพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน การปิดงานมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานปิดงาน ถือว่า เป็น
งานที่ส�าคัญที่สุดของมุสลิมไทย ที่อยากให ้
ทุกคนให้ความส�าคัญและเข้ามามีส่วนร่วม” 
นายสมานกล่าวในที่สุด 
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โปรโมทเต็มที่ 
เมาลิดกลาง 1439 

งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย จะได้รับการโปรโมทเต็มท่ีทุกช่องทาง 
เพื่อเข้าถึงการรับรู้ของพี่น้องมุสลิมมากที่สุด หวังมีผู้ร่วมงานเต็มงานเหมือน
เช่นทุกปี 

นายสมศักด์ิ (อิหม่ามตอฮา) วงศ์ประเสริฐ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย กล่่าวว่า งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยเป็น
งานส�าคัญของพี่น้องมุสลิมในประเทศไทย ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการร�าลึกถึง
ศาสนทูตมูฮัมหมัด(ซ.ล.) ร่วมรับเสด็จพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่มีอีกมากมาย เป็นงานที่รวมพี่น้องมุสลิมมากที่สุด ในฐานะที่
เป็นประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้องการให้พี่น้องมุสลิมได้รับรู้ถึงการจัดงานให้
มากที่สุดทั่วประเทศ  

การประชาสัมพันธ์จะมีในทุกสื่อ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ รวมถึงเวบ
ไซด์และออนไลน์ท้ังหลาย รวมทั้งการติดป้ายประชาสัมพันธ์บนป้ายขนาดใหญ่
บริเวณเส้นทางเข้าสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ เพื่อเข้าสู่การรับรู้ของ 
พี่น้องทั้งในและต่างประเทศรวมถึงการติดป้ายกระจายไปยังชุมนมุสลิมที่
ส�าคัญๆ ทั่วประเทศด้วย 

รวมทั้งในระหว่างการจัดงาน ก็จะเน้นการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปยัง 
พี่น้องประชาชนให้มากที่สุด  เพื่อให้พี่น้องได้รับรู้เนื้อหา รายละเอียดในกิจกรรม
ของการจัดงานให้มากที่สุด 

“หวังว่า ในการจัดงานเมาลิดกลางฯ ฮ.ศ.1439 จะมีพ่ีน้องมุสลิมมา 
ร่วมงานร่วมกิจกรรมกันมากๆ ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของการจัดในงานครั้งนี้” 
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าว



เป ิดตัวโรงแรมไฮแอท เพลส กรุงเทพ 
สุขุมวิท อย่างเป็นทางการ บริการ 24 ชม. 
พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน 
บริหารภายใต้ธีมงาน ‘House Warming’ 
เป็นไฮแอท เพลส แห่งแรกในกรุงเทพฯ และ
แห่งท่ีสองของประเทศไทย

โรงแรมไฮแอท เพลส กรุงเทพ สุขุมวิท ต้ังอยู ่ใจกลางกรุงเทพ 
มหานคร บนถนนสุขุมวิทซอย 24 ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์
เพียง 250 เมตร ซึ่งสะดวกต่อการเดินทางเชื่อมต่อไปยังสถานที่ส�าคัญ
ต่างๆ ของกรุงเทพฯ ทั้งยังตั้งอยู ่ในย่านธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ 
ประกอบไปด้วย Emporium, EmQuartier และ ห้างสรรพสินค้า  
EmSphere ที่ก�าลังจะเปิดให้บริการเร็วๆ น้ี โรงแรมไฮแอท เพลส 
กรุงเทพ สุขุมวิท เน้นการให้บริการพร้อมความสะดวกสบายที่ให้บริการ
แบบ 24 ชั่วโมงตลอด 7 วัน ซึ่งสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของนักเดินทาง
ที่มีความต้องการท่ีจะท�าหลายๆอย่างพร้อมกันในเวลาเดียว รวมถึง
ต ้องการความทันสมัยพร ้อมด ้วยความสะดวกสะบายท่ีลงตัว 
ซึ่งต�าแหน่งที่ตั้งของโรงแรมจึงเหมาะกับทั้งนักธุรกิจ และนักเดินทาง 
ที่ต้องการส�ารวจกรุงเทพฯ อันน่าท่ึงแห่งน้ี ด้วยห้องพักที่มีขนาด 
พอเหมาะตามคอนเซ็ปต์ Roomy Rooms จึงให้ความรู้สึกสะดวกสบาย
เสมือนอยู่บ้านของตนเอง

“โรงแรมไฮแอท เพลส กรุงเทพ สุขุมวิท เป็นโรงแรมที่ตอบสนอง
ทุกความต้องการของนักเดินทางสมัยใหม่ในปัจจุบัน ที่ช่ืนชอบความ
เรียบง่าย แต่ยังคงไว้ซึ่งความสะดวกสบายที่จ�าเป็นต่อการพักผ่อนใน
ราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับบริการที่ได้รับ แขกผู้เข้าพักสามารถสัมผัสได้
ถึงความเอาใจใส่ในการบริการท่ีดีตามแบบฉบับของพนักงานไฮแอท 
นอกจากนี้ด้วยท�าเลท่ีตั้งของโรงแรม จึงสะดวกต่อการเชื่อมต่อการเดิน
ทางไปยังสถานที่ต่างๆท่ัวกรุงเทพฯ ยิ่งไปกว่านั้นบนชั้น 28 เรายังมี 
รู๊ฟทอป บาร์ ‘AIRE BAR’ ซึ่งเพิ่มความน่าสนใจในโรงแรมมากยิ่งขึ้น 
ทั้งในกลุ่มคนกรุงเทพฯและนักท่องเที่ยว” คุณซาเรด แครี่ ผู้จัดการ
ทั่วไป โรงแรมไฮแอท เพลส กรุงเทพ สุขุมวิทกล่าว

แขกผู ้เข้าพักจะมีค�่าคืนสุดพิเศษไปกับห้องพักท่ีมีความทันสมัย 
และห้องสวีทกว่า 222 ห้อง โดยห้องพักแต่ละห้อง ประกอบไปด้วย 
เตียงภายใต้ลิขสิทธิ์ของไฮแอท (Hyatt Grand Bed®) มุมโซฟาขนาด
ใหญ่เพ่ือการพักผ่อน (Cozy Corner) และพื้นที่ท�างาน รวมถึงยัง
สะดวกต่อการเช่ือมต่อไปยังย่านธุรกิจที่ส�าคัญ ใกล้กับส�านักงานใหญ่
ของบริษัทชั้นน�า และศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทั้งนี้บริการ 

เศรษฐกิจ/ธุรกิจ

เปิดตวัโรงแรมไฮแอท เพลส กรงุเทพ สขุุมวทิ
บรกิาร 24 ชม. เรียบง่าย สะดวกสบาย พร้อมสรรพ
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ห้องพักของโรงแรมได้รวมอาหารเช้าคุณภาพ ซ่ึงพร้อมเสิร์ฟท้ังแบบ 
ของทานร้อนและเย็น โดยให้บริการที่ห้องอาหาร แกลอรี คิชเช่น 
(Gallery Kitchen) นอกจากน้ีแกลอรี เมนู (Gallery Menu) ยังให้
บริการอาหารจานด่วนปรุงสดใหม่ และ แกลอรี มาร์เก็ต (Gallery 
Market) อาหารปรุงใหม่ในบรรจุภัณฑ์ ที่ผู้เข้าพักสามารถหยิบจากตู้ได้
อย่างสะดวก (grab-‘n’-go) ในส่วนของสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ
ภายในโรงแรม ได้แก่ สระน�้าเกลือกลางแจ้งขนาด 15 เมตร ห้องยิมที่
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ออกก�าลังกายท่ีทันสมัย 
บริการที่จอดรถส�าหรับแขกของโรงแรม ตลอดจนฟรีบริการอินเทอร์เน็ต
ไร้สาย (Wi-Fi) ความเร็วสูง

นอกจากนี้ “AIRE BAR” ซึ่งเป็นรูฟท็อปบาร์ บนชั้น 28 ที่ให้
บรรยากาศที่ผ่อนคลาย ถือเป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของ
กรุงเทพฯ เหมาะกับการพบปะกับเพื่อนฝูง หรือเพียงแค่แวะมาดื่ม
เครื่องดื่มค็อกเทลแก้วพิเศษ พร้อมกับชื่นชมความงดงามของเส้นขอบ
ฟ้าแห่งมหานคร หลบหนี ความสับสนวุ่นวายของกรุงเทพฯ ภายในบาร์
แบ่งออกเป็นระเบียงขนาดใหญ่ 2 ด้าน เพื่อชื่นชมวิวกรุงเทพฯแบบ 
180 องศา โดยมีเลาจน์ในร่มเชื่อมระเบียงทั้ง 2 ด้วยกัน เมนูเครื่องดื่ม
ประกอบด้วย คราฟท์ เบียร์ และเมนูค็อกเทลที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งสร้าง
สรรขึ้นโดยเฉพาะส�าหรับ AIRE BAR ภาใต้ความร่วมกับ นิค บราวน์ 
(Nick Braun) ผู้อ�านวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ Umami Hospitality 
มิกซ์โซโลจิสต์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีประสบการณ์รังสรรค์เครื่องดื่ม
ค็อกเทลสูตรพิเศษท่ีไม่เหมือนใคร ให้กับโรงแรมหรูช้ันน�าและผู ้จัด
จ�าหน่ายเครื่องดื่มมากมาย ทั้งนี้เมนูค๊อกเทลของ AIRE BAR มีราคา
เพียง 280 บาทเท่านั้น พร้อมด้วยเมนูอาหารว่างรสชาติดี ให้เลือกทาน
ทั้งแบบร้อนและเย็น ตลอดจนบรรยากาศการตกแต่งภายใน และเครื่อง
ดื่มที่ให้ความสดชื่น จึงท�าให้ AIRE BAR เป็นบาร์ที่มีบรรยากาศเป็น
เอกลักษณ์ ในราคาที่คุ้มค่า

ส�ารองห ้องพักหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม, กรุณาติดต ่อ 
+66 2055 1234 หรือ อีเมล์ bangkok.place@hyatt.com

เยี่ยมชมเว็ปไซด์ของเราได้ที่ bangkoksukhumvit.place. 
hyatt.com

เศรษฐกิจ/ธุรกิจ

เปิดตวัโรงแรมไฮแอท เพลส กรงุเทพ สขุุมวทิ
บรกิาร 24 ชม. เรียบง่าย สะดวกสบาย พร้อมสรรพ
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ไอแบงก์จบัมือออมสนิ
ร่วมมือกำรปฏบิตังิำนโปร่งใสป้องกนัฟอกเงิน-หนุนก่อกำรร้ำย

ได้มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้
ความช่วยเหลือทางด้านการก�ากบัการปฏบิตังิาน 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย และการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ระหว่างธนาคารออมสินกับธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีนายชาติชาย 
พยุหนาวีชัย ผู ้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
และนายวิทัย รัตนากร กรรมการและรักษา
การผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ณ ธนาคาร
ออมสิน ส�านักงานใหญ่

นายวิทัย รัตนากร กรรมการและรักษา
การผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
หรือไอแบงก์ กล่าวว่า ไอแบงก์ ตระหนักดีว่า 
ธนาคารออมสิน เป็นสถาบันการเงินของรัฐ
ขนาดใหญ่ เป็นผู้น�าด้านการก�ากับการปฏิบัติ
งานท่ีดี ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ในวันน้ีท่ี
ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม
มือกับธนาคาออมสิน โดยเป็นการให้ความช่วย
เหลือทางด้านการพัฒนาการด�าเนินงานใน
ด้านการก�ากับการปฏิบัติงาน ในเรื่องการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
ต ่อต ้านการสนับสนุนทางการเงินแก ่การ
ก่อการร้าย (AML/CFT) และการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)โดยในเรื่องการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
ต ่อต ้านการสนับสนุนทางการเงินแก ่การ
ก่อการร้าย(AML/CFT)เป็นส่ิงที่ธนาคารมี
ความจ�าเป็น ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปรามปราบการฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบ
ปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย พ.ศ. 2556 รวมทั้งกฎกระทรวง ระเบียบ 
และค�าสั่งที่เกี่ยวข้อง โดยธนาคารต้องมีหน่วย
งานดูแล ควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานต่างๆ
ภายในธนาคารเป็นไปตามกฎเกณฑ์ ตลอดจน
เป็นศูนย์กลางในการประสานงานการให้ค�า
ปรึกษาแนะน�าแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน
การปฏิบัติตามกฎหมายการฟอกเงินและด้าน
อื่นๆที่ เกี่ยวข ้องต ่อไปส�าหรับในเร่ืองการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) เป็น
เครื่องมือที่ทางส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.)ก�าหนดขึ้นในการด�าเนินการเกี่ยวกับ
การด�าเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตาม
จรรยาบรรณ การบริหารงานอย่างมีจริยธรรม

“ไอแบงก์มีระบบการปฏิบัติงานที่มีความ
โปร่งใสอยู ่แล้ว แต่บางอย่างจะต้องมีการ
พัฒนา โดยเฉพาะในส่วนของการออกแบบ
ระบบ หากเราท�าเอง ก็จะใช ้เวลาเป ็นปี  
แต่หากได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสิน  

ก็จะท�าให้ร่นระยะเวลาด�าเนินการได้มาก”  
นายวิทัย กล่าว

นายวิทัย กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีการจ่าย
หรือเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วย
งานภาครัฐ และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ได้รับ
ทราบแนวทางในการปรับปรุง หรือพัฒนาใน
เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนิน
งาน ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจท่ีต้องการ 
ส่งเสริมให้ธนาคาร มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด�าเนินงาน 
การมีจิตส�านึกในสิทธิและหน้าท่ีในการปฏิบัติ
งานของผู ้บริหารและพนักงาน จึงเป็นส่วน
ส�าคัญที่จะต้องผลักดันให้องค์กรเจริญก้าวหน้า 
เป็นองค์กรที่มีความน่าเช่ือ มีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้ง 3 
เร่ืองนั้น ล้วนมีความส�าคัญต่อการด�าเนินงาน
ของธนาคารเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องร่วมการบูรณา
การท�างานในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง

“ความร่วมมือในครั้งนี้ ระหว่าง ธนาคาร
ออมสิน และไอแบงก์ เป็นการบูรณาการการ
ท�างานระหว่างสถาบันการเงินภาครัฐ เพื่อยก
ระดับการท�างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อ
การให้บริการแก่พี่น้องประชาชน ยังประโยชน์
ต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม ตามนโยบาย
ของกระทรวงการคลัง” นายวิทัยกล่าวทิ้งท้าย
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Digital Asia Expo 2018 จดัย่ิงใหญ่
ผู้ชมงำนกว่ำ 20,000 คน เงินสะพดั 500 ล้ำน

ปิดฉากย่ิงใหญ่ “Asia Digital Expo 2018” “ผอ.ณฐัพล” 
ปลื้มส�าเร็จเกินคาด 3 วัน คนแห่ชมงานคับคั่ง ผู้ประกอบ
การขอบคณุ “ดีป้า” เป็นสะพานเชือ่มนักลงทุน สร้างมูลค่า
เจรจาธุรกิจเกือบ 500 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าพลิกโฉม 
SMEs สูยุ่คดจิิทัลแบบเตม็สบู

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) 
แสดงความพอใจการจัดงาน “Asia Digital 
Expo 2018: Digital Transformation” งาน
แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลสุดล�้า ซ่ึง
จัดขึ้นท่ีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวัน
ที่ 25-27 มกราคมท่ีผ่านมา โดยมีผู้สนใจเข้า
ชมธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยีชั้นน�าและนวัตกรรม
มากมายที่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์
กว่า 250 บริษัท และ 20 องค์กรจากภาครัฐ

และเอกชนน�ามาแสดงภายในงาน รวมทั้งกูรู
ด ้านดิจิทัลกว่า 100 รายที่มาร่วมแนะน�า
ดิจิทัลเทคโนโลยีแก่ SMEs ท่ีถือเป็นนักรบ
เศรษฐกิจที่ส�าคัญ เพื่อการ transform ของ
ภาคเศรษฐกิจไทย อาทิ Infor, True Digital 
Park, ABeam Consulting, SMEs Bank

โดยเฉพาะไฮไลท์ของงานอย่างกิจกรรม
สัมมนา Digital Transformation ซึ่งมีกูรูชื่อ
ดังมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ด้าน
ดิจิทัลแบบเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ พรพิมล ปฐมศักดิ์ 

CEO Refinn.com, อาทิมา สุรพงษ ์ชัย 
หัวหน ้าฝ ่ายการตลาด บริ ษัท ไอฟลิกซ ์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด, Ms.Rainbow Cheung 
Head Of Social,Asia Salesforce Marketing 
Cloud, อศิราดร หะริณสตุ Chief Operations 
Officer, Mr.Alan Soon CEO The Splice 
Newsroom ฯลฯ ที่มาสร้างความรู ้ ความ
เข้าใจและไขความลับการ Transform ธุรกิจ 
สู่ความส�าเร็จในยุคดิจิทัลในทุกมิติ พบว่ามีผู้
สนใจเข้าร่วมรับฟังร่วม 2,000 คน นอกจากนี้ 
โซนที่มีผู ้สนใจเข้าร่วมรับชมเทคโนโลยีมาก
ที่สุดเป็นเทคโนโลยีด้านการเกษตรหรือสมาร์ท 
ฟาร ์ม และเทคโนโลยีด ้านการถ ่ายภาพ  
ทั้งการถ่ายภาพแบบ MATRIX Bullet Time 
การถ่ายภาพแบบ 3 มิติ และภาพวิดีโอแบบ 
360 องศา รวมถึงเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง

ทั้งนี้ ตลอด 3 วันของการจัดงานมีผู้เข้าชม
งานทั้งไทยและต่างชาติเกือบ 20,000 คน  
มียอดการท�า Business Matching จ�านวน 
324 คู่ สร้างมูลค่าการเจรจาธุรกิจภายในงาน
กว่า 70 ล้านบาท และมียอดประมาณการณ์
ใน 3 เดือน – 1 ปีข้างหน้ากว่า 426 ล้านบาท 
โดยผู้ประกอบการที่ร ่วมออกบูธสินค้าและ
บริการภายในงานต่างขอบคุณ depa ท่ีเป็น
สะพานเชื่อมระหว ่างผู ้ประกอบการและ 
นักลงทุนให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจ ตลอด
จนเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 
4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ท�าให้ผู้ประกอบ
การเติบโตและบรรลุผลส�าเร็จในธุรกิจตาม 
เป้าหมายทีว่างไว้ สะท้อนให้เหน็ถงึความส�าคัญ 
ในการเปลีย่นผ่านประเทศไทยไปสูย่คุไทยแลนด์ 
4.0 ที่ดีป้าพยายามเดินหน้าอย่างเต็มก�าลัง
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“ดร.ธงชยั ปิตเิศรษฐ”
เรยีกร้องสร้ำงสงัคมมุสลิม “เอกภำพ”

วนัท่ี 27 มกราคม ได้มีพธีิเปิดงานรวมน�า้ใจมัสยิดยาเม๊ียะ ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดษิฐ์ 
จ.สรุาษฎร์ธานี โดยมีฮจัยีฮาบีบุลเลาะฮ์ หรอืดร.ธงชยั ปิตเิศรษฐ ประธานบรษัิท ทีซีจ ีกรุป๊ 
เป็นประธานเปิดงาน โดยนายสมนึก เหมประพันธ์ อหิม่ามประจ�ามัสยิดยาเม๊ียะ และประธาน
คณะกรรมการอสิลามประจ�าจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี กล่าวว่า การจัดงานเพ่ือหารายได้สร้าง
อาคารเรยีนสอนเดก็ก่อนวยัเรยีน เพือ่เป็นทุนการศกึษานักเรยีนท่ียากจน และเพือ่กิจการ
ของมัสยิด  โดยงานจัดข้ึนระหว่างวนัท่ี 26-28 มกราคม ท่ีมัสยิดยาเม๊ียะ

อิสลาม

ฮัจยีฮาบีบุลเลาะฮ์ กล่าวว่า ต้องขอแสดง
ความยินดีกับพี่น้องมุสลิมสุราษฎร์ธานี ท่ีเรา
ได้ประธานได้คณะกรรมการอิสลามประจ�า
จั งหวัดเป ็นคนสุราษฎร ์ฯ และขอแสดง 
ความยินดีกับพี่น้องชาวท่าทองใหม่ ที่ได้คนท่า
ทองใหม่ เป็นประธานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�าจังหวัด สิ่งท่ีเราได้เห็นจากการได้คน 
สุราษฎร์ฯ เป็นประธานกรรมการจังหวัด  
สิ่งแรกก็คือ การเกิดความร่วมไม้ร่วมมือของ 
พี่น้องทั้งจังหวัด มาร่วมงานร่วมงานมัสยิด 
ของท่านประธาน อย่างพ่ีน้องบ้านพุมเรียงก็
เดินทางกันมาหลายคันรถ

“เป็นฮิดายะห์ของอัลเลาะฮ์ท่ีให้เกิดความ
เป็นเอกภาพของพี่น้องในจังหวัด เป็นจุดเริ่ม
ต ้นที่ดีในการท�างานเพื่อสร ้างสรรค์สังคม
มุสลิมของเรา ค�าว่า “เอกภาพ” ในอิสลามนับ
ว่า มีความส�าคัญอย่างยิ่ง ค�าว่า “เอกภาพ” 
แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ในระดับสูงสุดคือ 
เอกภาพในความศรัทธา ที่พวกเรามุสลิมทุกคน
ศรัทธาในอัลเลาะฮ์องค์เดียว ไม่มีสิ่งอื่นใดมา
เป็นภาคี”

“เอกภาพ” ในระดับที่ 2 คือ การมีวิถีชีวิต
ที่ เป ็นอุมมะห ์  หรือประชาชาติ เดียวกัน 
ไม่แตกแยก ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ก่อให้เกิด
ความร่วมมือกัน รับฟังและยอมรับในเสียงส่วน
ใหญ่ ที่ส�าคัญ คือ เชื่อฟังผู้น�า เมื่อมีความเป็น
เอกภาพแล้ว ถือเป็นบารอกัตที่อัลเลาะฮ์ 
จะประทานความส�าเร็จของพวกเรา

เหมือนเช่นกันจัดงานในครั้งน้ี ส�าเร็จได้
ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ไม่เพียงแต่คณะ
กรรมการมัสยิด หรือคณะกรรมการจัดงาน แต่
มาจากทุกคนในชุมชนทั้งผู ้ชายและผู ้หญิง 
ตลอดจนเยาวชน และคนจากนอกชุมชนมา

ช่วยให้เกิดความส�าเร็จ
ความเป็น “เอกภาพ” เป็นจุดเริ่มต้นของ

การท�างาน ท่านรอซูลุลเลาะฮ์ ของเราใช้เวลา 
13 ปีในมักกะห์ สอนให้ผู้คนเข้าใจในเอกภาพ
ของ “อัลเลาะฮ์” จนถูกตามฆ่า ตามเอาชีวิต 
เมือ่คนเข้าใจในความเป็นเอกภาพของอลัเลาะฮ์ 

และยอมรับความเป็นรอซูลลุลเลาะฮ์ แล้ว 
การงานทั้งหลายก็ได้รับร่วมไม้ร่วมมืออย่างสูง 
ภายใน 300 ปี อิสลามได้เติบใหญ่ ไม่เพียงที่
ครอบคลุมคาบสมุทรอาหรับท้ังหมด แต่ขจร
ขจายครอบคลุมทั้งเอเชียและยุโรป ได้สร้าง
คุณูปการณ์ต่อสังคมโลกในปัจจุบัน
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อิสลาม

“ผมดีใจที่เห็นการรวมพลังของพี่น้องชาว 
สุราษฎร์ฯ ที่มีเจตนาดีท่ีจะมาสร้างสรรค์ 
สังคมของพวกเรา นับเป ็นงานหนัก ของ 
คณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด แต่จะ
ประสบความส�าเร็จด ้วยความร่วมมือของ 
พี่น้องทุกคน  พวกเราไม่ใช่คนอื่นไกล เรา 
คือ คนของแผ่นดินนี้ อยู่ท่ีน่ียาวนานมา 300-
400 ปี ร่วมสร้างสรรค์ และปกป้องบ้านนี้ 
เมืองนี้ มาแล ้ว  ในอดีตพี่น ้องมุสลิมชาว 
สุราษฎร์ฯ ได้ปกป้องบ้านเมืองไว้ ล้มหายตาย
จากไปเป็นจ�านวนมาก และได้ร่วมสร้างความ
เจริญให ้สังคมมาตลอด อยากให ้พวกเรา
ตระหนักและภาคภูมิใจในสิ่งเหล่าน้ี และแปร
เปลี่ยนเป็นพลังในการสร้างสรรค์ต่อไป”

ประธานบริษัท บริษัท ทีซีจี กรุ๊ป กล่าว
ด้วยว่า ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนเข้ามาช่วยคณะ
กรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด ส่วนตัวไม่
ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆ แต่สิ่งท่ีต้องการเห็น 

คือ ต้องการให้มุสลิมของเรายึดมั่นในศรัทธา
แห ่งอิสลาม ปฏิบัติตามหลักการศาสนา  
ไม่ออกนอกศาสนา ต้องการให้การศึกษาที่เป็น
ระบบครอบคลุมมุสลิมทุกคน เป ็นคนที่มี
คุณภาพในการท�างานเพื่อ สังคมที่ยึดมั่น 
ในอิสลาม ผมต้องการเห็น มุสลิมเป็น “คน 
มือบน” เป็นคนให้มากกว่าคนรับ เหมือนที่
อัลมัรฮูมอัลดลฮาลีม หรือ ดร.สุรินทร์ พิศ
สุวรรณของเรา ได้ตั้งความหวังไว้ให้ต้องการ
มุสลิมเรา เป็นคนที่ “ยืนอยู่ตรงกลางแถว
หน้า” นั่นคือ เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม 
ท้ังในเรื่องศาสนาและการท�างานยังชีพ เราจึง
ต้องเรียนทั้งศาสนาและเรียนทั้งวิชาชีพให้
เชี่ยวชาญไปพร้อมๆกัน

“ในสังคมพหุวัฒนธรรม การถ่ายเททาง
วัฒนธรรมเป็นไปได้ง่าย จึงมีจ�านวนมากของ
มุสลิมเรา เมื่อตายไป ไม่ได้ถูกน�าไปฝัง พวกเรา
รู้สึกเจ็บปวด ต่อส่ิงเหล่านี้ อย่าลืมว่า เมื่อเรา

ตายไป เราจะต้องกลับไปหาองค์ “อัลเลาะฮ์” 
ให ้พระองค ์พิพากษา เราจะให ้พระองค ์
พิพากษาเราไปอยู ่ทุกข์ทรมานในนรก หรือ
บรมสุขในสวรรค์ของพระองค์

สิ่ งที่ เราจะท�าให ้จิตวิญญาณของเราม ี
ความเข้มแข็งได้ ด้วยการศึกษา พวกเราต้อง
ช่วยกันให้ลูกหลานเรา หรือพวกเราทุกคนได้มี
การศึกษาศาสนา เพื่อการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง 
ในโลกน้ี เพื่อผลที่ดีงามในโลกหน้า ฝากให้ 
คณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด และ 
พี่น้องทุกท่านช่วยกันคิด ช่วยกัน�าให้เกิดสิ่ง 
ที่ดีงามเหล่านี้” ดร.ธงชัย กล่าวในที่สุด

ในงานมีการออกร้านอาหาร เสื้อผ ้า 
สิ่งของเครื่องใช้จ�านวนมาก มีการแสดง 
ของเยาวชน การบรรยายธรรมของบรรดา
คณาจารย์ผู ้ทรงคุณวุฒิ การแข่งขันกีฬา
ตลอดเวลา 3 วันของการจัดงาน โดยมีผู้ไป
ร่วมงานหนาแน่นตลอดการจัดงาน
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KA-WHA CAFE
ร้ำนกำแฟฮำลำล ระดบัพรเีมียม

KA-WHA CAFE ร้านกาแฟเปิดใหม่ของ 
พี่น้องมุสลิม ตั้งอยู่ในซอยสถานทูตลาว  
เข้าซอยอยู่ด้านขวามือ ตรงข้ามแฟมิลี่  
มาร์ท เข้าซอยอกีประมาณ 200 เมตร

KA-WHA CAFE ให้บริการกาแฟสดที่คัดสรรเมล็ดกาแฟชั้นยอด 
รสชาติเยี่ยม มีบริการครบทั้ง Espresso Americano Cappuccino 
Cafe late Cafe Mocha ชาเขียว ช็อคโกแลต ชาไทย

มีอาหารฮาลาล อาทิ แฮมเบอร์เกอร์ เนื้อ-ไก่-แกะ ใช้เนื้อน�าเข้าจาก
ออสเตรเลีย แฮมเบอร์เกอร์ปลาเซลมอน ข้าวเนื้ออบ ข้าวไก่อบ ข้าวไก่
เทอริยากิ แซนวิส นักเก็ต เป็นต้น

มีอาหารหวานไอศรีมหลากหลายรสชาติ ขนมปัง ฮันนี่โทส เป็นต้น
KA-WHA CAFE ตกแต่งด้วยสไตล์อันทันสมัยบรรยากาศ 

สบายๆ รองรับได้ทุกกลุ่มลูกค้า เจรจาธุรกิจ เพื่อนฝูงฮาเฮ หรือ
ครอบครัวสุขสันต์ เปิดบริการ เวลา 11.00-20.00 น.ทุกวัน 
สอบถาม 081 9162587, 064 5034878
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ปอแน : ความเป็นมสุลิมกับการเป็นเกย์ในสามจงัหวดัภาคใต้
บางทีผมก็อยาก ข้ึนต ้นบทความด ้วย
ประโยคเดียวกันกับประโยคเปิดเรื่องในหนัง 
‘The Imitation Game’ (2014) ว่า “คุณ
ตั้งใจฟังอยู่หรือเปล่า?”

ก่อนที่จะอ่านเรื่องราวทั้งหมดต่อจากนี้  
ผมอยากขอให้คุณตั้งใจฟัง เพราะผมมีเจตนา 
ที่ ดี หรือ ‘เหนียต’ เพื่อเขียนเรื่องเหล่านี้  
ผมเองไม่อยากถูกไล่ออกไปจากพื้นท่ี หรือตก
เป็นประเด็นดราม่าเหมือนท่ีเกิดขึ้นเม่ือช่วงต้น
ปี 2560 กรณี ‘ห้องเรียนเพศวิถี’ ของร้าน
หนังสือบูคู จังหวัดปัตตานี ท่ีถูกวิจารณ์ว่า  
จัดกิจกรรมที่สอนให้เยาวชนในสามจังหวัด
ภาคใต้เป็น ‘รักร่วมเพศ’

ปอแนใต้ปอเนาะ
สิ่งที่ผมอยากแบ่งปันเรื่องราวให้ฟังคือ  

ผมถูกเรียกว่า ‘ปอแน’ หรือ กะเทย ท่ีสังคม
ไทยนิยมใช้เรียกเพศท่ีถูกตัดสินว่าผิดเพี้ยนไป
จากบรรทัดฐานของสังคม และผมที่เป็นปอแน
ก็มีประสบการณ์ทางเพศกับผู้ชายในโรงเรียน
สอนศาสนาอิสลาม หรือ ปอเนาะ กับรุ ่นพี่
หลายคนที่บอกว่าตัวเองเคร่งศาสนา บางคน
พาผมไปบ้านและท�าในสิ่งที่ผมหลีกหนีไม่ได้ 
เพราะตอนนั้นผมเพิ่งจะเข้าเรียนอยู่ช้ัน ม.1  
ที่ปอเนาะแห่งนั้น #metoo

ปอแน (Pondan) และ ปอเนาะ (Pondok) 
เหมือนกันตรงที่เป็นค�าจากภาษามลายู (ภาษา
หลักในสามจังหวัดชายแดนใต้ และบางชุมชน
มุสลิมในภาคกลาง) แต่สองค�าน้ีไม่ได้มีอะไร
เกี่ยวข้องกัน แต่เหตุการณ์ที่ผมก�าลังจะเล่านั้น
มาจากค�าหลักๆ สองค�านี้

ปอแน-ปอเนาะ สัมพันธ์กันตรงท่ีเป็นเรื่อง
ราวความสัมพันธ์ของนักเรียนชายในโรงเรียน
สอนศาสนาอิสลาม ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะใน
โรงเรียนที่ผมเคยอยู ่ แต่มันเกิดข้ึนซ�้าๆ อยู ่
บ่อยคร้ังในสังคมมลายูของสามจังหวัดภาคใต้
ที่มีโรงเรียนปอเนาะอยู่เป็นจ�านวนมาก แต่คง
พูดมากไปกว่านี้ไม่ได้ ขอเล่าแค่ส่ิงที่เกิดข้ึนกับ
ตัวผมเองน่าจะดีกว่า เท่าท่ีผมอยู่มาในปัตตานี
เกือบหนึ่งปีที่ผ่านมา ผมก็ได้เรียนรู้ว่าเร่ือง
เหล่านี้มักถูกติดป้ายไว้สั้นๆ ว่าเป็น ‘เรื่องที่ไม่
ควรพูด’ หรือ ‘เป็นเรื่องละเอียดอ่อน’ แต่เชื่อ
เถอะครับ ถ้ามีใครสักคนในพื้นที่เปิดใจเล่า
ปัญหานี้ให้ฟัง เราจะรู้ว่ามันส�าคัญมาก

โรงเรียนปอเนาะที่ผมเคยเรียน และ
หลายๆ ที่ มักแบ่งแยกการใช้พื้นท่ีของหญิง-
ชายอย่างชัดเจน ตัวผมเองท่ีมีเพื่อนสนิทเป็น 
ผู้หญิง จ�าได้ว่าเคยโดนครูปกครองเดินมาจับ

แยกหัวให้ห่างกันคนละม้านั่งเพราะน่ังใกล้ชิด
กันเกินไป ผนวกกับนักเรียนที่เรียนศาสนาต่าง
ตระหนักเป็นอย่างดีว่า อิสลามไม่ให้ปะปนการ
อยู่ด้วยกันของหญิงชาย เพราะมันจะน�าไปสู ่
‘ฟิตนะห์’ หรือ ความวุ่นวายต่างๆ ที่น�าไปสู่
ปัญหา

ความเดือดร้อน หรือ บาปที่เกิดขึ้น คือ
นักเรียนปอเนาะชายสนิทสนมเชิงกายภาพ
ด้วยกันเองมากกว่าไปสัมพันธ์ข้องเกี่ยวกับ 
ผู้หญิงในโรงเรียนอย่างเปิดเผย แม้ว่าหลายคน
จะคบหาผู้หญิงเป็นแฟน แต่ตกค�่าการใช้ชีวิต
ในหอพักปอเนาะ นักเรียนชายมัก ‘เล่นเพื่อน’ 
หรือมี กิจกรรมทางเพศกับผู ้ชายด ้วยกัน 
บางคนคิดว่าแบบน้ียังดีกว่าไปยุ ่งกับผู้หญิง
เพราะอาจบาปมากกว่า บางคนก็คิดว่าเป็นแค่
การปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศ ไม่ได้คิดอะไร
มากกว่านั้น แต่กรณีที่แย่กว่าคือ รุ ่นพี่ใน
ปอเนาะที่เรียกให้รุ่นน้องผู้ชาย และกลุ่มปอแน 
มาหาที่ห้องเพื่อช่วยให้ส�าเร็จความใคร่ด้วย
ปาก หรือมีเซ็กซ์กันตรงบริเวณช่องระหว่างขา

‘จือเลาะ แกเกง’ (ช่องว่างระหว่างขา)
ค�าว่า ‘จือเลาะ แกเกง’ ผมได้มาจากการ

ไปร่วมกลุ่มเกย์มุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้เมื่อ
กลางปีที่ผ่านมา เกาะกลุ่มเป็นเพื่อนสาวในวัย
และสายอาชีพเดียวกัน (ไม ่ได ้ก ่อตั้งเป ็น
สมาคมอะไร) ว ่าภาษาที่อธิบายการมีเพศ
สัมพันธ์ที่เรียกว่า “ขาหนีบ” คือค�านี้ในภาษา
มลายู เป็นค�าเฉพาะที่ใช้ถามเวลาที่เพื่อนใน

กลุ่มมีประสบการณ์เรื่องเพศกับเพื่อนผู ้ชาย 
คนอื่นๆ

ตอนช่วงม.1 ที่ย้ายเข้ามาเรียนปอเนาะ
ใหม่ๆ ด้วยความเป็นเด็กและมาใหม่ นอกจาก 
‘ใช้ปาก’ ให้เพื่อนในวัยไล่เลี่ยกันแล้ว รุ ่นพี่
หลายๆ คนก็เอ่ยปากชวนผมไปนอนด้วย และ
ให้ช่วยส�าเร็จความใคร่ในหลายๆ แบบ รุ่นพ่ี
บางคนพยายามให้ผมกลืนน�้าอสุจิ (โดยอ้างว่า
ดีต่อสุขภาพ) บ้างก็ให้ผมใช้ขาหนีบเพื่อความ
รู้สึกที่เหมือนได้มีเซ็กซ์จริงๆ โดยไม่ให้อวัยวะ
เพศเข้าไปจนเกินขอบเขตท่ีศาสนาระบุว่า  
หากเกินมากไปกว่าน้ันจะเรียกว่า ‘ซินา’ หรือ
ความผิดจากการเพศสัมพันธ์ท่ีไม่ถูกต้อง รุ่นพี่
หลายคนเรียนศาสนามาหลายปี ทุกคนรู ้ว่า
ศาสนาบอกไว้อย่างไร หลายคนจึงตีความแบบ
ที่สบายใจ เพื่อให้ตัวเองระบายความใคร่ทาง
เพศในตอนค�่าๆ กับรุ่นน้องผู้ชาย พอตื่นเช้ามา 
เขาก็สามารถคบหากับผู้หญิงเหมือนผู้ชายปกติ

ซึ่งผมได้เขียนบทความเรื่อง ‘ปอแนใต้
ปอเนาะ’ ตีพิมพ์ในวารสารประวัติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2560) เพื่ออธิบาย
ถึง รักร่วมเพศในศาสนาอิสลามผ่านเส้นแบ่ง
ทางเพศที่ปรากฏชัดในปอเนาะ ผ่านความคิด
ว่าด้วย ‘ความเป็นพ่ีน้อง’ หรือ brother-
hood กันในอิสลาม ซึ่งน�าไปสู่ความสัมพันธ์
แบบรักเพศเดียวกัน รวมถึงการตีความหลัก
การศาสนาเกี่ยวกับร่างกายและเพศวิถีใหม่
เพ่ือสนองแรงปรารถนาทางเพศ ที่สะท้อนถึง
ความลักลั่น ยอกย้อนของความคิดรากฐาน
นิยมอิสลามต่อเรื่องเพศสภาพในปัจจุบัน

รักร่วมเพศในอิสลาม
ค�าว ่า ‘รักร ่วมเพศ’ ไม่มีใช ้ชัดเจนใน

ศาสนาอิสลาม แต่แสดงออกในหลายความ
หมายและการปฏิบั ติ  จึงถูกตีความไปไม ่
เหมือนกัน เม่ือเปิดประเด็นเรื่อง ‘เควียร์กับ
อิสลาม’ งานศึกษาแทบทุกชิ้นกล ่าวถึ ง
ประวัติศาสตร์อิสลามในช่วงท่านนบีลู๊ฏ (อ.ซ.) 
ที่ท่านศาสดาได้รับบัญชาจากพระเจ้าให้มาตัก
เตือนและหยุดยั้งพฤติกรรมผิดเพศให้หมดไป
จากเมืองโสโดม (หรือ โซโดมี – Sodomy) แต่
ก็ไม่ประสบความส�าเร็จ จึงถูกพระเจ้าสาปแช่ง
และลงโทษด้วยการก�าจัดชนชาตินี้ให้หมดไป 
ซ่ึงศาสนาอิสลามอธิบายความชั่วของคนใน
เมืองนี้ ว่าเป็นเพราะผู้ชายมีความสัมพันธ์ทาง
เพศกับผู้ชายด้วยกันเอง เป็นการกระท�าท่ีเลว
ทรามผิดธรรมชาติ

ภ า พ ก า ร ต ่ อ แ ถ ว มี เ พ ศ สั ม พั น ธ ์ กั บ เ ด็ ก ห นุ ่ ม ใ น
วัฒนธรรมอาหรับ จาก Sawaqub al-Manaqib (ฉบับ
ถ่ายเอกสารจากห้องสมุด Morgan พิพิธภัณฑ์ Top-
kapi Palace (อ้างใน Murray and Roscoe 1997: 19)

(อ่านต่อฉบับหน้า)



ความส�าเร็จของ “โทนี่ อรรคฑาวุธ” ใน
การบริหารจัดการไทยพาวินเลียนในงาน 
“โกลบอล วิลเลจ” ท่ีดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรสต์ ท�าให้เขาได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ มอยหมายให้เป็นออแกไนเซอร์ให้
กับพาวิลเลี่ยนให้กับหลายประเทศ อาทิ เป็น
โอแกไนท์เซอร์ให้กับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ
เรสต์ เป็นออแกนไนเวอร์ให้กับประเทศโอมาน 
ประเทศบาห์เรน ประเทศคูเวต และประเทศ 
กาต้าร์ 

“โทน่ี อรรคฑำวธุ”
ออแกนไนเซอร์มืออำชพีสร้ำงชือ่เสยีงไทยในตะวนัออกกลำง

“โทน่ี อรรคฑาวุธ”นักธุรกิจชาวไทยอีกคนหน่ึงท่ีประสบ
ความส�าเร็จในการท�าธุรกิจท่ีดูไบ ไม่เพียงก่อสร้าง”ไทย
พาวินเลียน”และน�าสินค้าไทยไปขายในงาน”โกลบอล 
วิลเลจ” แต่ยังเป็นออแกนไนเซอร์ ให้กับหลายประเทศ
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โทนี่ อรรคฑาวุธ เป็นนักธุรกิจไทยที่ ได้น�า
ผลิตภัณฑ์สินค้าไทยไปจ�าหน่ายในดูและและ
ตะวันออกกลาง เป ็นคนไทยอีกคนหนึ่งที่
ประสบความส�าเร็จในการท�าธุรกิจที่ดูไบ และ
เป็นคนไทยที่เป็นมืออาชีพ 

เป ็นอีกคนหนึ่ ง  ที่ สร ้ างชื่ อ เสียงของ
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่ในดูไบ 
แต่เป็นที่รู้จักยอมรับในตะวันออกกลางหลาย
ประเทศ

 สุดยอดความประทับใจ

มีทีมงานคุณภาพไว�คอยบริการ
แหล�งตกปลา แหล�งดํานํ้า
ออกจากท�าเรือพุมเรียง
อ.ไชยา จ.สุราษฎร�ธานี

ให�เช�าเรือยอร�ช
 ท�องเที่ยว ดํานํ้า ตกปลา

เกาะเต�า เกาะพงัน
หมู�เกาะอ�างทอง ฯลฯ

เพียง 30,000.-/วัน 
พิเศษ 50,000.-/2 วัน 

เพียง 30,000.-/วัน 
พิเศษ 50,000.-/2 วัน 

สนใจติดต�อ
081-6820859



 สุดยอดความประทับใจ

มีทีมงานคุณภาพไว�คอยบริการ
แหล�งตกปลา แหล�งดํานํ้า
ออกจากท�าเรือพุมเรียง
อ.ไชยา จ.สุราษฎร�ธานี

ให�เช�าเรือยอร�ช
 ท�องเที่ยว ดํานํ้า ตกปลา

เกาะเต�า เกาะพงัน
หมู�เกาะอ�างทอง ฯลฯ

เพียง 30,000.-/วัน 
พิเศษ 50,000.-/2 วัน 

เพียง 30,000.-/วัน 
พิเศษ 50,000.-/2 วัน 

สนใจติดต�อ
081-6820859



บำงปะกอก 9
โรงพยำบำลไทยมำตรฐำนระดบัโลก
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาลเอกชน
ชั้นน�าของประเทศไทย ในเครือของโรงพยาบาลบางปะกอก (BPK 
Hospital Group)  ตั้งอยู่บนถนนพระราม 2 กรุงเทพมหานคร  
เริ่มให้บริการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546 ก่อตั้งโดย 
แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล และรองศาสตราจารย์พิทยา จันทรกมล 
ปัจจุบันมี พญ.เจรียง จันทรกมล  เป็นกรรมการผู้อ�านวยการใน
เครือโรงพยาบาลบางปะกอกและโรงพยาบาลสมิติเวช มีนพ.วิทิต 
อรรถเวชกุล เป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเครือโรงพยาบาล
บางปะกอก นพ.พณะ จันทรกมล รองกรรมการผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และ นพ.บุรินทร์ นุชนิยม 
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์
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โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร ์
เนชั่นแนล ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
จากองค์กร JCI (The Joint Commission  
International) และได้การรับรองมาตรฐาน
คุณภาพจาก HA (Hospital accreditation)  
เพยีบพร้อมด้วยศนูย์การแพทย์เฉพาะทางหลาก
หลายสาขา มีทีมแพทย์ผู ้เช่ียวชาญจาก HA 
(Hospital accreditation) เพยีบพร้อมด้วยศนูย์
การแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา มีทีม
แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญจากสถาบนัทางการแพทย์ และ
เทคโนโลยทีางการแพทย์ทีท่นัสมยั เพือ่รองรบัต่อ
ความต้องการของผูป่้วย ให้บรกิารผูป่้วยทัง้ชาว
ไทยและชาวต่างชาตจิากทัว่โลก

จากการให้บรกิารทีเ่ป่ียมด้วยน�า้ใจและคอย
ดแูลเอาใจใส่ จึงท�าให้ได้รบัความนยิมและความ
เช่ือถอืจากประชาชนทีอ่ยูใ่กล้เคยีง และโดยรอบ
มากขึน้เร่ือยๆ จนสามารถขยบัขยายสถานทีแ่ละ
จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลบางปะกอก 1 และด้วย
เจตนารมณ์อันแน่วแน่ท่ีจะให้มีโรงพยาบาลทัน
สมยัสมบรูณ์พร้อมพรัง่ด้วยแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญใน
แต่ละสาขาเฉพาะโรคและพยาบาล ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการดูแลและให้บริการ เพื่อตอบ
สนองตอ่ความต้องการของประชาชนโดยทั่วไป 
แพทย์หญงิเจรียง จนัทรกมล และคณะผูบ้รหิาร
โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกจงึได้ขยายกจิการ
โรงพยาบาลอีกหลายแห่งท่ัวกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 

ปัจจุบันโรงพยาบาลและคลินิคในเครือบาง
ปะกอก จ�านวน 8 แห่ง ประกอบด้วย 

1. โรงพยาบาลบางปะกอก 1 เปิดด�าเนนิการ 
พ.ศ. 2537 

2. โรงพยาบาลบางปะกอก 3 เปิดด�าเนนิการ 
พ.ศ. 2539

3. โรงพยาบาลบางปะกอก 8 เปิดด�าเนนิการ 
พ.ศ. 2546

4. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์
เนช่ันแนล เปิดด�าเนนิการ พ.ศ. 2546

5. สถานพยาบาลบางปะกอก 2 บางบอน 
เปิดด�าเนนิการ พ.ศ. 2533 

6. บางปะกอกคลินิกเวชกรรม เปิดด�าเนิน
การ พ.ศ. 2524 

7. โรงพยาบาลปิยะเวท เริม่ด�าเนนิการโดย
กลุม่รพ.เครอืบางปะกอก วนัที ่1 มกราคม 2559 

8. โรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต 2 เริ่ม
ด�าเนนิการโดยกลุม่รพ.เครือบางปะกอก วนัที ่ 1 
มกราคม 2559

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร ์
เนชัน่แนล ได้รับรางวลัและการรบัรองมาตรฐาน
หลายรางวลั อาท ิThe Joint Commission In-
ternational (JCI)  เป็นหน่วยงานระหว่าง
ประเทศภายใต้ JCAHO ของสหรัฐอเมริกามี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ 
ความปลอดภัย และรบัรองมาตรฐานคุณภาพแก่

สถานพยาบาลทัว่โลกโดยข้อก�าหนดของ JCI นัน้
ตั้งอยู่บนแนวทางการรักษาที่เป็นเลิศและเป็น
สากลครอบคลุมทุกมิติการให้บริการรวมถึง
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ภายในโรงพยาบาล ผู้
ประเมนิคุณภาพของ JCI จะท�าการตรวจสอบใน
ทกุขัน้ตอนของการดแูลรกัษาผู้ป่วย

Hospital Accreditation (HA)  เป็นการ
รับรองคุณภาพสถานพยาบาลเช่นเดียวกับ JCI 
แต่รับรองโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถาน
พยาบาล(สรพ.) ซึง่เป็นองค์กรภายในประเทศทีไ่ด้
รับการรับรองจากองค์กรนานาชาติ ซึ่งโรง
พยาบาลที่จะได้รับมาตรฐาน HA นั้นต้องผ่าน
การประเมนิครอบคลุมทกุมติขิองการให้บรกิาร
รวมถงึโครงสร้างพืน้ฐานเช่นกนั

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร ์
เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาลท่ีได้รับการรับรอง
คณุภาพโรงพยาบาลสากลตามมาตรฐานของ JCI 
และ HA ควบคู่กัน ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าโรง
พยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลมี
ระบบการดแูลรกัษาผู้ป่วยและโครงสร้างพืน้ฐาน
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เน้นความ
ปลอดภยัของผู้ป่วยเป็นอนัดบัแรก
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ท่องเที่ยว
โดย พรพญาพาเที่ยว

แต่งชดุไทยพรึบ่!
งำนแผ่นดนิสมเดจ็พระนำรำยณ์
ลพบุรคึีกคักนกัท่องเท่ียวทัว่โลกแห่เทีย่วงาน

วนัท่ี 10 กุมภาพันธ์ มีพธีิเปิดงานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ครัง้ท่ี 31 ประจ�าปี 2561 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ�าเภอเมือง จังหวดั
ลพบุร ีโดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลศิ ปลดักระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฯ 
โดยงานดงักล่าว มีก�าหนดจัดข้ึนระหว่างวนัท่ี 10 – 18 กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑  
(9 วนั 9 คนื) ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานต่างๆ ในบรเิวณ
ใกล้เคยีง อ�าเภอเมือง จังหวดัลพบุรี
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โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ 
ขบวนแห่ประวัติศาสตร์, ตลาดย้อนยุค, การ
ประกวดธิดาละโว้, การแสดงแสง เสียง งาน
ราตรีวังนารายณ์, งานเลี้ยงรับรอง จ�าลอง
บรรยากาศแบบฝรั่งเศส ณ บ้านวิชาเยนทร์, 
ทหารวังเปลี่ยนเวร, การแสดงละครลิง , 
กิจกรรมแต่งชุดไทยจดทะเบียนสมรส, หมาก
รุกคน, การแสดงศิลปวัฒนธรรม, การจ�าหน่าย
สินค้า OTOP และของดีจังหวัดลพบุรี เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมี การแสดงแสง สี เสียง 
การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ร่วมงาน
ราตรีในราชส�านัก สัมผัสกับความงดงามของ
สวนนารายณ์นฤมิตโรงละครในจินตนาการ 
ชมขบวนแห่ตระการตา การละเล ่นแกะ 
โก๊ะ เปีย ซ้ือของในตลาดย้อนยุค ถ่ายรูปกับ
สวนดอกไม ้นานาพันธ ์ุ  ณ พระนารายณ์ 
ราชนิเวศน์ และโบราณสถานใกล้เคียงด้วย

บรรยากาศการงาน เป็นไปด้วยความ
คึกคัก ชาวบ้านลพบุรี และนักท่องเท่ียว 
ทั้งไทยและต่างประเทศ ไปร่วมงานคึกคัก 
ส่วนใหญ่แต่งชุดไทยย้อนยุค เป็นสีสันสวยงาม 
โดยงานมีถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
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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




