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ต่อยอด-ฉีกกฎ

วชิระวิชญ์
วัฒนปราโมทย์ 
สู่ CEO ระดับหัวแถว



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
ท�ำทุกอย่ำงเพื่อท�ำลำยเมำลิด

การจัดงาน “เมาลิด” 
เป ็นเรื่ อง ท่ีมุสลิมส ่วน
ใหญ่ในประเทศไทยให้
ความส�าคัญ เพื่อร�าลึกถึง
ความดีงามของศาสนทูต 
มฮูมัหมดั(ซ.ล.) เป็นพเิศษ 
จากท่ีได้ร�าลึกอยู่ทุกวัน
แล้วก็ตาม

มุสลิมบางคนทีีมีฐานะก็จะจัดงาน
เมาลิดที่บ้าน ทีี่มัสยิด หรือรวมตัว
กันจัดเมาลิดกลางประจ�าอ�าเภอ ประจ�าจังหวัด และรวมตัวกัน 
ทั้งประเทศ จัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ซึ่งมีการจัดมายาวนาน
เกิอบ 60 ปี

งานเมาลิดนบีจัดครั้ งแรกในฮ.ศ.ที่  200 บนอาณาจัดรอิสลาม 
โดยคอลัฟะห์ขณะนั้น เป็นผู้จัด ซึ่ง 200 ปีถือว่ายังอยู่ในยุคสลาฟ และมี
การจัดต่อเนื่องมานับตั้งแต่นั้นมาเป็นเวลามากกว่า 1,000 ปี

การจัดงาน “เมาลิดกลาง” เป ็นงานส�าคัญท่ีสุดของมุสลิมใน
ประเทศไทย เป็นงานท่ีมุสลิมไทยมารวมกันมากท่ีสุด ท้ังมาร่วมจัดงาน 
ร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในงานมีกิจกรรมหลายอย่างในงาน อาทิ การประกวด
กอรี กิจกรรมฝึกทักษะเยาวชนหลายอย่าง กิจกรรมสตรี การสัมมนา  
ในหัวข้อที่น่าสนใจ การออกร้่านขององค์กร สถาบันต่างๆ รายได้เพื่อ
การกุศล

ที่ส�าคัญเป็นที่ประมุขของประเทศเสด็จพระราชด�าเนิน ส่วนราชการ
ตั้งแต่นายกฯ ร่วมกิจกรรมในงาน

ไม่มีงานไหนที่ส�าคัญต่อมุสลิมไทยมากกว่านี้

ตลอดเวลาของการจัดงานมีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยต้องการท�าลายการจัดงาน 
ปล่อยข่าว สร้างกระแสโจมตีใส่ร้ายมาตลอด เหมือนอย่างข้อความ 
ด้านบน

เป็นความเลวร้ายของกลุ่มไม่เห็นด้วย

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 เล่ม2 /MTODAY VAREITY
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วชิระวิชญ์ วัฒนปราโมทย์ (ญามาลุดดีน) 
ประธานจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุ่มบริษัท อตุสาหกรรม 
เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จ�ากัด ผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ไบโอเทคโนโลยีส�าหรับพืชและสัตว์ 
และเป็นผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย นวัตกรรม
เทคโนโลยี–ชีวภาพนาโน นานาชาติ ประเทศ 
ไทย INTERNATIONAL BIO-NANO INNOVA-
TION RESEARCH CENTER (IB-NIRC) เกิดที่
จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยแม่เป็นคนพรหมครีี 
นครศรีฯ พ่อเป็นคนกรุงเทพฯ แต่หลังเกิดได้
ประมาณ 1 ปี ได้มาอยู่กรุงเทพฯ พักอยู่ที่บ้าน
ถนนราชด�าเนินกลาง ใกล้กับมัสยิดบ้านตึกดิน 
เติบโตที่กรุงเทพฯ 

ตั้ม วชิระวิชญ์ เรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ 
ตั้งแต่ ป.1 จนถึง ม.3 ในระดับ ม.4 ได้เดินทาง
ไปศึกษาที่ประเทศอินเดีย (เกรด 11-12) 
ท่ีมหาวิทยาลัยอาลีการ์ (Aligarh Muslim 
University A.M.U) ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
(Economics) แต่มีปัญหาสุขภาพป่วยด้วยโรค
ไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี จึงต้องกลับเมืองไทย 
ไม่ได้ศึกษาต่อในระดับปริญาตรีที่อาลีการ์ 
ตัดสินใจเรียนที่มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัด
เชียงใหม่ ตงบคู่กับการเรียน ที่มหาวิทยาลัย
รามค�าแหงทางด้านบริการธุรกิจ และสื่อสาร
มวลชน 

โดยส่วนตัว ตั้ม “วชิระวิชญ์” เป็นคน
ชอบธุรกิจ ชอบศึกษาหาความรู้ และชอบหา 
เงินใช้เองตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย เป็นตัวแทน
ขายประกันชีวิตและขายอาหารเสริมมาตลอด 
ต่อมาครอบครวัได้เริม่กจิการโรงงานกลุม่บรษัิท 
โพรแลค ซึ่งเป็นผู ้คิดค้น พัฒนาวิจัย ผลิต
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วชริะวชิญ์ วฒันปราโมทย์ (ญามาลดุดีน) เป็นคนรุน่ใหม่ ท่ีเรยีนรูก้ารท�าธุรกิจตัง้แต่วยัเรยีน ได้ช่วยธุรกิจ
ครอบครวัในธุรกิจสมุนไพรพลคูาว ก่อนจะกระโดดไปท�าธุรกิจของตวัเอง BIOTECH น�าพาบรษัิทไปสู่ 

ยอดขายเกือบ 100 ล้านในระยะเวลาไม่ก่ีเดือน 

ต่อยอด-ฉีกกฎ

วชิระวิชญ์
วัฒนปราโมทย์ 
สู่ CEO ระดับหัวแถว

ผลิตภัณฑ ์ เสริมอาหารจากสมุนไพรสกัด
พลูคาว  เป ็นรายแรกของประ เทศไทย 
“แบรนด์ โดกุดามิ” โดยใช้วัตถุดิบหลักคือ 
“สมุนไพรไทย”มีแปลงปลูกสมุนไพรแบบ
อินทรีย์ 100% บนเนื้อที่กว่า 480 ไร่ ที่อ�าเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

“เป็นจุดให้ผมได้มีโอกาสมาศึกษาเรียนรู้
ธุรกิจครอบครัวอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการ
เรียนรู้ด้านงานโรงงาน งานการผลิต งานออก 
แบบบรรจุภัณฑ์ งานเอกสาร การติดต่อหน่วย
งานภาครัฐในเรื่องใบอนุญาตต่างๆ ล้วนผ่าน
มอืผมแทบทัง้สิน้ จนถงึงานด้านการตลาด และ 
การติดต่อต่างประเทศ เรียกได้ว่าได้มีโอกาส
เรียนรู้ และฝึกฝนเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริง
ในธุรกิจมาเกือบ 20 ปี” วชิระวิชญ์  กล่าว

จากประสบการณ์ธุรกิจที่ธุรกิจที่ได้สั่งสม
มายาวนาน และมีพื้นฐานการท�าสวนสมุนไพร
หลายชนิด ซึ่งเป็นวัตถุดิบอย่างดี ตั้ม “วชิระ
วิชญ์” ได้ตัดสินใจ ใช้เป็นพื้นฐานธุรกิจใหม่ 
แตกไลน์ไปสู ่ธุรกิจ Biotechnology ผลิต
อาหารพชืและสตัว์ แก้ปัญหาโรคในพชืและสตัว์ 
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นกลุ่ม
ธุรกิจด้านไบโอเทคโนโลยี (Biotechnology) 
อย่างครบถ้วนในทุก Segments ทั้ง คน สัตว์ 
พืช สิ่งแวดล้อม และด้านพลังงานทดแทน  
ซึ่งล้วนเป็นสิ่งจ�าเป็น เป็นทางออกของหลายๆ
ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นบนโลก

วชิระวิชญ์ วัฒนปราโมทย์ กล่าวว่า 
บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด เป็นองค์กรธุรกิจภาค
เอกชนขนาดเล็กท่ีได้จัดตั้งขึ้นด้วยวิสัยทัศน์

แห่งความเป็นสากล เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์
ของศาสตราจารย์ ดร.ชยัทศัน์ ไพรนิทร์ ประธาน 
สถาบันวิจัยฯ ผู้คิดค้น Biotechnology โดย
บริษัทและโรงงานผลิตได ้ รับการรับรอง
คุณภาพด้านมาตรฐานการผลิตทั้งระบบจาก
บริษัท SGS อันประกอบด้วยมาตรฐาน ISO 
9001 : 2015, GMP Codex และมาตรฐาน 
HACCP Codex ในระดับเดียวกับการผลิต
อาหารเป็นแห่งแรกในประเทศไทย จึงอาจถือ
ได ้ว ่าเป ็นต้นแบบโรงงานในอนาคต ที่จะ
ด�าเนินการเน ้นรูปแบบการพัฒนาการใช ้
พลังงานอินทรีย์ มีเจตนามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วน
หน่ึง ที่มีส่วนช่วยให้โลกใบนี้ปราศจากมลพิษ 
เริ่มต้นตั้งแต่การประดิษฐ์นวัตกรรมการปลูก
พืชโดยใช้สารอาหารสกัดจากพืช ทดแทนการ
ใช้ธาตุอาหาร (N-P–K) และปุ๋ยเคมี

“ปัจจุบันบริษัท ได้ผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือ 
ตอบสนองโจทย์ป ัญหามลพิษต่างๆ อาทิ  
สารอาหารสกัดบ�ารุงพืช สารสกัดจากสมุนไพร 
ในการควบคุมและป ้องกันแมลงศัต รู พืช 
สารสกัดสมุนไพรในการป้องกันก�าจัดโรคพืช 
และสารอาหารเพ่ือบ�ารุงและปรับปรุงคุณภาพ
ดินรวมไปถึงการผลิตสารสกัดจากพืชและ
สมุนไพรเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยกลไก
ทางธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ ปลอดภัย” เขา 
กล่าว และว่า ขอยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด
ของบริษัทได้ผลิตขึ้นมาจากวัตถุดิบที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติ เช่น พืช ผัก ผลไม้ และสมุนไพร 
โดยได้ใช้กรรมวิธีทางเทคโนโลยีขั้นสูงสกัด 
ตามหลักและวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
นาโน ท�าการปรุงแต่งด้วยกระบวนการทาง
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วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพือ่ให้ได้ผลติภณัฑ์ 
เป็นไปตามความต้องการของพืชแต่ละชนิด 
แล้วน�ามาใช้ประโยชน์ ส�าหรบั มนุษย์ พชื สตัว์ 
และสิ่งแวดล้อม อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์
แบบที่สุดในโลกปัจจุบัน 

หนุนไทยแลนด์ 4.0–Smart Farming 
CEO กลุ่มบริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยี

ชีวภาพ (ประเทศไทย) จ�ากัด กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป รัฐบาล ได้ก�าหนดวิสัย
ทัศน์เชิงนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” สรุปได้ว่า 
จะใช้ “ไบโอเทคโนโลยี- Biotechnology” 
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเทศไปสู ่ 
ความ มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน โดยเฉพาะ
เกษตรกรรมยุคใหม่ ภายใต้รูปแบบ Smart 
Farming ด้วยการใช้ Information Technology 
(IT) เพ่ือให้กระบวนการผลิตจ�านวนน้อย 
แต่ให้ได้ผลผลิตจ�านวนมาก นับตั้งแต่การ
ปรับปรุง-บ�ารุงรักษา รวมทั้ง การส่งเสริมและ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ไปจนถึง การใช้
เครื่องมือกล เช่น การใช้ โดรน การติดตั้ง
สถานีตรวจวัด สภาพดินและภูมิอากาศขนาด
เล็กประจ�าฟาร์ม และอื่นๆ ในการดูแลรักษา
พืชผล รวมทั้งการตรวจสอบปริมาณ-คุณภาพ
ผลผลิต เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บรรลุ
เจตจ�านง ไทยแลนด์ 4.0 โดยแท้จริงน้ัน 
ชูประเด็นการ นวัตกรรมการปลูกพืชโดยไม่ใช้
ปุ๋ยเคมี N-P-K และต้องไม่ใช้สารเคมีก�าจัดศัตรู
พืชใดๆ

“ผมในฐานะผู้ก่อตั้ง (Founder) บริษัท 
อตุสาหกรรม เทคโนโลยชีวีภาพ (ประเทศไทย) 
จ�ากัดและบริษัทในเครือ จึงได้ขอน�าเสนอ 
องค์ความรู้ยุคใหม่ นวัตกรรมการปลูกพืชโดย
ไม่ใช้ปุ ๋ยเคมี N-P-K และไม่ต้องใช้สารเคมี
ก�าจัดศัตรูพืชใดๆ เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาอย่างยั้งยืน และปลอดภัยส�าหรับภาค
เกษตรกรรม ปศุสัตว์ และสิ่งแวดล้อม ส�าหรับ
ประเทศไทยตลอดไป

เทคนิคการผลิตพืชยุคใหม่ด้วยสารอาหาร
พืชแบบเบ็ดเสร็จ ซ่ึงนักวิทยาศาสตร์ได้ท�าการ
ค้นพบว่า พืชสามารถกิน สารอาหารอินทรีย์ 
ทั้งจากทางรากและทางใบได้เช่นเดียวกันกับ
การกินธาตุอาหารจากปุ ๋ยเคมี N-P-K ด้วย 
เป็นการตอบโจทย์ ทั้งธาตุอาหารและสาร
อาหารมักจะหมดไป ไม่พอเพียงต่อความ
ต้องการของพืช ที่มนุษย์จะสามารถช่วยสร้าง
อาหารให้แก่พืชได้เป็นอย่างดี” เขากล่าว 

วชิระวิชญ์ อธิบายว่า จากการที่บริษัทได้
ศึกษาค้นคว้ามาหลายปีพบว่า การสร้างดินให้
มีชีวิต โดยการส่งเสริมให้จุลินทรีย์ดินกลุ่ม
หมัก-สังเคราะห์ (กลุ่มที่มีประโยชน์) ท่ีมีอยู่
ตามธรรมชาติได้มีประสิทธิภาพและมีพลัง
อ�านาจอย่างแท้จริง เป็นวิธีการเดียวเท่าน้ัน  
ท่ีจะช่วยแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ ข้างต้นได้แบบ
เบ็ดเสร็จ ซ่ึงการจ�าลองแบบที่สมบูรณ์ดีที่สุด 
คือ ตัวอย่าง ป่าเขาล�าเนาไพร ที่มีความย้ังยืน
อยู่ได้ด้วย กฎธรรมชาติ ทีปราศจากการปรุง
แต่งจากภายนอกใดๆ ทั้งสิ้น นั่นเอง โดยหลัก
การ ธาตุอาหารพืชที่มีอยู่ในดิน ในสภาวะปกติ 
มักจะมีความสมดุล แต่ในปัจจุบัน ผลจากการ
วิจัย ได้พบว่า ในแปลงปลูกข้าวโพด พืชได้น�า
ธาตุอาหารหลักไปใช้ คือ N=1.5% P=0.2% 
และ K= 0.3% และมีการสูญเสียไปจากดิน 
ด้วยวิถีทางธรรมชาติ คือ N= 0.69%, P= 
0.02%, และ K = 0.13% 

“จากอย่างข้างต้น จะพบว่า การให้สาร
อาหารแก่พืชทั้งทาง (ปาก) ใบ และทางราก 
ในปริมาณที่เท่าหรือมากกว่า ก็จะเป็นการ 
พอเพียงส�าหรับการปลูกข ้าวโพด ได ้เช ่น
เดียวกันด้วย ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้ศึกษา 

ทดลอง และทดสอบ ในสภาพไร ่นาของ
เกษตรกรซึ่งผลการทดลองแสดงให้เห็นชัดเจน
ว่า การให้สารอาหารตามนัยดังกล่าว สามารถ
ให้ปริมาณสารอาหารเทียบเท่าปริมาณธาตุ
อาหาร คือ N>9.94% P >17.78% และ 
K>10.96% โดยผลผลิตข้าวโพดได้เพิ่มขึ้น 
50% และ 70% ในปีที่ 1 และ 2 แสดงให้ 
เห็นว่า นอกจากสารอาหารที่เติมลงไปจะส่ง
ผลดีต่อพืชแล้ว ยังส่งเสริมจุลินทรีย์ในดิน 
กลุ ่มหมัก-สังเคราะห์ท่ีมีอยู ่ตามธรรมชาติ 
ในดิน ให้ช่วยปรับปรุงบ�ารุงดินให้มีความอุดม
สมบูรณ์ดียิ่งขึ้น นับว่าได้เป็นเคร่ืองยืนยัน
สมมุติฐานที่ได ้ตั้งไว ้ เป ็นอย่างดีอีกด้วย” 
วชิระวิชญ์ ให้ข้อมูล 

เขากล่าวว่า อาหาร 5 หมู่ ประกอบด้วย 
คาร์โบไฮเดรท โปรตีน ไขมัน ไวตามิน และ
เกลือแร่ รวมท้ังน�้า ล้วนได้มาจากธรรมชาติ 
พืชและสัตว์ และกระบวนการผลิตทางการ
เกษตรแทบทั้งสิ้น โดยอาหารที่ว่านี้ ต้องเป็น
อาหารท่ีดีและปลอดภัย ส�าหรับประเทศไทย 
แม้จะมีนโยบายความปลอดภัยในด้านอาหาร 
โดยเฉพาะอย ่างยิ่ ง การเจาะลึกลงไปถึง
กระบวนการผลิตวัตถุดิบ ซึ่งหมายถึงการ 
เพาะปลูกพืชและการเพาะเลี้ยวสัตว์ ระดับ 
GAP (การเกษตรที่ดี) แต่ความคาดหวังผลนั้น
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ต้องเดินทางไกลและยังไปไม่ถึง ด้วยปัญหา
และอปุสรรค์นาๆ ประการ จ�าเป็นต้องปรับปรงุ 
และแก้ไข เกษตรอินทรีย์ ซ่ึงเป็นกระบวนการ
ผลิตอาหารปลอดภัยไร ้สารพิษ และครม. 
ได ้อนุมัติ เป ็นวาระแห่งชาติไปแล ้วตั้ งแต ่  
4 มกราคม 2548 แต่ด ้วยการสะสมของ 
สารพิษในสภาพแวดล้อมดิน น�้า อากาศ ฯลฯ 
จ�านวนมากและเป็นเวลานาน 50-60 ปีแล้ว 
รวมทั้ งป ัจจัยในการผลิตทางการเกษตร 
ยังไม่มีประสิทธิภาพพอเพียงต่อความต้องการ
ปริมาณและคุณภาพการผลิตอาหารได้ ดังน้ัน 
จึงอาจจะต้องใช้เวลาไปอีกระยะหนึ่ง

“ตัวจึงคาดหวังว่า ผลิตภัณฑ์ที่บริษัท ผลิต 
เป็นนวัตกรรมสารอาหารพืชแบบเบ็ดเสร็จที่
จะเป็นการจะตอบโจทย์ และเป็นการปฏิวัติ 
ทฤษฎีโภชนาการพืช สัตว์ยุคใหม่ เพื่อรองรับ
ระบบการผลิตอาหาร ส�าหรับประชากรโลก 
ประมาณ เก้าพัน-หมื่น ล้านคน ในทศวรรษนี้
ได้อย่างแน่นอน” 

  
กระบวนการผลิตทีม่ั่นใจในความปลอกภัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อุต
สากรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด  กล่าวว่า บริษัทเป็นองค์กรยุคใหม่ ที่มุ่ง
เน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านไบโอ
เทคโนโลยี ที่น�ามาใช้ได้จริง โดยตลอดระยะ
เวลากว่า 10 ปีท่ีผ่านมา ผลิตภัณฑ์แทบทุก
กลุ่มถูกน�าลงไปทดสอบ และใช้จริงในทุกพืช
และทุกพื้นที่แล้วทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงขอ
ดีของผลิตภัณฑ์ และจุดที่จ�าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาต่อ ในทุกๆผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของ
ผลิตจากธรรมชาติ ท่ีมีการปลูกในฟาร์มท่ี
ปราศจากสารเคมีเจอปน จึงม่ันใจได้ในความ
ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้บ�ารุงพืช 
ผลิ ต ภัณฑ ์ฟ ื ้ น ฟูและพัฒนา คุณภาพดิน 
ผลิตภัณฑ์ป้องกันแมลงศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์
ป้องกันโรคพืช และรวมถึงผลิตภัณฑ์ส�าหรับ
ลดและทดแทนการใช ้ยาปฏิชีวนะในภาค
ปศุสัตว์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ส�าหรับแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม เช่น น�้าเสียจากฟาร์มปศุศัตว์ และ
จากอุตสาหกรรม เช่น โรงงานน�้าตาล โรงงาน

แปรรูปยางพารา และโรงงานแปลรูปผลไม้ส่ง
ออก และน�้าทิ้งจากร้านอาหารและครัวเรือน 
ซ่ึงล้วนเป็นปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนาน 
เพื่อท่ีเราจะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่ม ไปสู่
จุดท่ีสามารถตอบโจทย์การใช้งานจริง ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเห็นผลได้เร็ว

“อยากจะบอกว่า เป็นความโชคดีของ
เกษตรกร ที่ งานวิจัยของเราในทุกกลุ ่ม
ผลิตภัณฑ์ ยังเดินหน้าต่อเน่ืองมาจนถึงวันน้ี 
ล่าสุดทางสถาบันวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยี– 
ชีวภาพนาโน นานาชาติ ประเทศไทย INTER-
NATIONAL BIO-NANO INNOVATION 
RESEARCH CENTER ( IB-NIRC) โดย
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยทัศน์ ไพรินทร์ ประธาน
สถาบันวิจัยฯ คณะกรรมการบริหารและ 
คณะที่ปรึกษาของกลุ่มบริษัท อุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
ได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับ
เกยีรตจิากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรอืงชยั 
จวูฒันส�าราญ คณบดคีณะผลติกรรมการเกษตร 
พร้อมคณะผู้บริหารคณะฯ ท�าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับทาง 
บรษิทัฯ เมือ่วนัที ่27 กมุภาพนัธ์ 2561 ทีผ่่านมา 
ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรม

การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยบันทึก 
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการ 
ด้านการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
พืชอินทรีย์แบบ 100% (Organic) เพื่อพิสูจน์
ทราบผลการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ เราคิดค้นและ
พัฒนาขึ้น โดยอาศัยการอ ้างอิงตามหลัก
วิทยาศาสตร์และหลักวิชาการที่ถูกต้องใน 
การใช ้ เพื่อสร ้างความม่ันใจให้กับผู ้แทน
จ�าหน่ายและลกูค้าของกลุม่บรษิทั อตุสาหกรรม 
เทคโนโลยี ชีวภาพ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
บริษัทในเครือ ทั้งในประเทศไทย ภูมิภาค
อาเซียน และจากทุกๆประเทศทั่วโลก ได้เกิด
ความเช่ือม่ันในบริษัทฯ และทุกผลิตภัณฑ์ 
ที่พัฒนาวิจัย และผลิตโดยบริษัทฯ” 

  
ความส�าเรจ็เกดิจากการมองการณ์ไกล

CEO กลุ่มบริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยี
ชีวภาพ กล่าวด้วยว่า บริษัท อุตสากรรม 
เทคโนโลยีชีวภาพและและบริษัทในเครือเป็น
องค์กรธุรกิจท่ีจัดตั้งขึ้นด้วยแนวคิดแห่งความ
เป ็นสากล มีการบริหารงานเชิงคุณภาพ 
ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ท้ังระบบ 
โดยคัดเลือกและเน้นการใช้เทคโนโลยีท่ีดีที่สุด 
และเครื่องจักรอันทันสมัยในระบบการผลิต 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 
ทั้งระบบ ให้ความส�าคัญไปที่การเพ่ิมผลผลิต
และลดการสูญเสีย ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เพื่อรองรับการเติบโตตามแผนธุรกิจ
ที่วางไว้ ทั้งในระยะสั้นและยาว 3 ปี 5 ปี 10 
ปี 20 ปี และ 30 ปี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการสามารถแข่งขันให้ได้ทั้งในตลาดไทย 
ตลาดอาเซียน และตลาดโลก ท่ีความต้องการ
บริโภคสินค้าออร์กานิค (Organic) เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคนหันมาสนใจ และ
ใส่ใจที่จะดูแลสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นรูปลักษณ์
สินค้าในยุคนี้จะต้องมีความทันสมัย ตอบโจทย์ 
ง่ายต่อการใช้งาน และเข้าถึงไลฟ์สไตล์การใช้
งานของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกใจ และ
ประทับใจตั้งแต่เห็นบรรจุภัณฑ์ และได้ทดลอง
ใช้ในครั้งแรก 

คณุภาพมาตรฐานอยูี
เขากล่าวว่า บรษิทัไม่เพยีงได้รบัการรบัรอง 

มาตราฐาน GMP Codex, ISO 9001:2015 
และมาตรฐาน HACCP Codex ทั้งระบบ โดย
บริษัท SGS ประเทศไทย เมื่อปลายเดือน
ธันวาคม 2560 ท่ีผ่านมาแล้วในปี 2561 
บริษัทผู ้ตรวจรับการรับรองเกษตรอินทรีย ์ 
(Organic Certification Agency) จาก
ประเทศอังกฤษ ได้มาตรวจรับการรองใน 
ขั้นสุดท้าย ทั้งในส่วนของแปลงปลูกวัตถุดิบ
สมุนไพรที่ใช้ในการผลิตสารสกัดของเราเอง 
ที่อ�าเภอชัยบาดาล โรงงานผลิตสารสกัด
ต ้นแบบแห ่งแรกท่ีจังหวัดชัยภูมิ  (มีแผน 
จะสร้างให้ครบทุกภูมิภาค เพื่อรองรับการ 

เติบโตของตลาดการผลิตพืชอินทรีย์) และ 
ทุกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้แบรนด์ของโรงงาน
บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด จะได้รับการรับรอง
มาตราฐานเกษตรอินทรีย์จากประเทศสหรัฐ 
อเมรกิา USDA, มาตรฐาน EU รบัรองออร์กานคิ 
ของสหภาพยุโรป 28 ประเทศ และมาตรฐาน 
JAS รับรองออร์กานิคจากประเทศญี่ปุ่นเป็น 
“ปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์” ซึ่งเป็นอีกหน่ึง
เรื่องใหญ่เรื่องส�าคัญมาก ที่ท�าให้บริษัทยืนยัน
ได้ถึงความเป็นสารกสัดจากธรรมชาติ ความ
เป็นอินทรย์ี (Organic) ความบรสุิทธิ ์ ปลอดภยั 
และความมีมาตรฐานสูงในระดับสากลใน
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งระบบของเรา 

“ผมอยากให้ลูกค้า ผู้บริโภค และตัวแทน
จ�าหน่ายของเราและผู้ท่ีติดตามงานของเรา 
เป็นก�าลังใจให้เรา มั่นใจได้ว่า ทุกผลิตภัณฑ ์
ท่ีผลิตโดยโรงงานของเรา ซึ่งได้รับการรับรอง
จากหลายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศว่ามี
ความเป็นมาตราฐานสูงในระดับสากล ทั้งยังมี
ความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ดังค�านิยาม หรือ
สโลแกนของเราท่ีว่า Keep EARTH Safe 

(ขอโอกาสให้โลก และเราปลอดภัยอีกคร้ัง)  
ซึ่งสื่อความหมายตรง ว่า หากผู้ปลูกพืชหรือ
เลี้ยงสัตว์เพื่อจ�าหน่ายร่วมถึงภาคอุตสาหกรรม 
ได้น�าเอาผลิตภัณฑ์เราพัฒนาวิจัยขึ้น ไปใช้ใน
การเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และทดแทนการใช้
สารเคมีในระบบต่างๆ ผลดีจากการน�าไปใช้ 
ย่อมจะส่งผลต่อผู ้บริโภคโดยทางตรง ไม่ว่า 
จะเป็นตัวคุณ ครอบครัวคุณหรือแม้นกระทั่ง
ลูกๆหลานๆ ของเราในวันนี้และในอนาคตก็ 
จะปลอดภัยจากอันตรายที่มากับสารเคมีอย่าง
แท้จริงและยั่งยืน เพื่อโลก เพื่อเราทุกคน” เขา 
กล่าว 

วชิระวิชญ์ วัฒนปราโมทย์ นับเป ็น 
ผู ้บริหารท่ีมองการณ์ไกล มุ ่งเน้นการลงทุน 
ในธุ ร กิจโดยใช ้ เทคโนโลยีที่ เป ็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ของโลก และ
เป็นก้าวย่างที่น�าไปสู่ความส�าเร็จ ผลิตภัณฑ์
ของเขาได้รับออเดอร์ที่บริษัทขนาดใหญ่ที่ใส่ใจ
ด้านสิ่งแวดล้อม อย่าง “สวนนงนุช” มูลค่า
หลายสิบล้านบาท ภายในไม่ก่ีเดือน มีรายได้
เกือบ 100 ล้านบาท และมีแนวโน้มที่กิจการ
จะเติบโตอย่างต่อเนื่องแบบก้าวกระโดด จึงไม่
ผิดที่จะยกให้เขาเป็นผู ้บริหารที่จะก้าวเป็น 
ผู้บริหารระดับแถวหน้าของไทยในระยะเวลา
อีกไม่นาน 

ต้องการทราบข้อมูลหรือติดต่อ คลิกที่ 
www.BioIndy.com
www.OrganicWays.net
สนใจสอบถามข้อมูล หรือสนใจผลิตภัณฑ์ 

โทร 093 – 7879455, 091 - 9869777
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คยุโขมง! ไอแบงก์ก�าไรเกนิคาด
สงูสดุในรอบ 5 ปี ม่ันใจเข้มแข็งฟ้ืนฟกูจิการได้แน่

นายชัยวัฒน ์  อุ ทัยวรรณ ์  ประธาน
กรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
พร้อมด้วย นายวิทัย รัตนากร กรรมการ 
และรักษาการผู ้จัดการธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ร่วมกันช้ีแจงว่า ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย มีก�าไรสูงกว่าประมาณการ
เป็นอย่างมาก จากเดิมที่คาดว่า ปี 2561 จะมี
ก�าไรสุทธิครั้งแรกในรอบ 5 ปี จ�านวน 30 
ล้านบาท และต่อมาได้มีการประมาณการ 
ผลการด�าเนินงานเพิ่มเป็น 450 ล้านบาท แต่
ผลการด�าเนินงานที่เกิดข้ึนจริงดีกว่าประมาณ
การอย่างมีนัยส�าคัญ โดยมั่นใจว่าไตรมาสแรก
ของปี 2561 จะมีก�าไรสุทธิท้ังสิ้น 650 ล้าน
บาท แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในการแก้
ปัญหาภายในอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

นอกจากนั้น การแก ้กฎหมายเพื่อให ้
รัฐบาลเพิ่มทุนจ�านวน 18,100 ล้านบาท เพื่อ
ฟื้นฟูกิจการ มีความคืบหน้าอย่างมาก และ

ก่อนหน้า “ไอน์สไตน์” นักฟิสกิส์ท่ีทุกคนยกย่องให้เป็น
สุดยอดอัจฉริยะ ก็มี “นิวตัน” ท่ีได้รับยอมรับให้เป็น
นักวทิยาศาสตร์ผู้ย่ิงใหญ่เช่นกัน แต่ก่อนหน้าผู้ค้นพบ
แรงโน้มถ่วงจะสร้างผลงานท่ีสดุยอดทางด้านแสงแล้ว 
ย้อนไป 700 ปี นักฟิสิกส์แห่งโลกมุสลิม “อิบน์  
อลั-ไฮตมั” คอืบิดาแห่ง “ทัศนศาสตร์” ตวัจรงิ

ศ.จิม อัล-คาลีลี (Prof.Jim Al-Khalili) จากมหาวิทยาลัยเซอร์เรย์  
(University of Surrey) สหราชอาณาจักร ได้เขียนบทความในบีบีซีนิวส์  
ซึ่งเผยให้เราได้รู้จัก “อัล-ฮัสซัน อิบน์ อัล-ไฮตัม” (al-Hassan Ibn al-Hay-
tham) นักฟิสิกส์อาหรับ ท่ีเขาถือว่าเป็น “ยักษ์ใหญ่” ท่ีวางบ่าให้ “เซอร์ 
ไอแซค นิวตัน” (Sir Isaac Newton) ได้ขึ้นยืน เพื่อต่อยอดความรู้เรื่องแสง
หรือทัศนศาสตร์ (optics) ซึ่งในต�าราเรียนของเรา ก็บอกเล่าเรื่องราวมาก
มายเก่ียกับการทดลองอันโด่งดังของเขาเรื่องเลนส์และปริซึม การศึกษา
ธรรมชาติของแสง การสะท้อน การหักเหและแยกสเปกตรัมของแสงเป็นสีรุ้ง

“กระนั้นผมก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องส�าคัญยิ่ง โดยเฉพาะในสาขาทัศนศาสตร์ 
ซึ่งนิวตันเองได้ยืนอยู่บนไหล่ยักษ์ผู้มีชีวิตอยู่เมื่อ 700 ปีก่อนหน้าโดยไร้ 
ข้อกงัขา ยงัมนีกัฟิสกิส์ผูย้ิง่ใหญ่อืน่อกี ทีม่ค่ีาควรแก่การจดัอนัดบัเคยีงคูน่วิตัน 
ผู้เกิดในปี ค.ศ.965 ณ ดินแดนที่ปัจจุบันคือ ประเทศอิรัก นามว่า อัล-ฮัสซัน 
อิบน์ อัล-ไฮตัม ชาวตะวันตกจ�านวนมากอาจจะไม่เคยได้ยินชื่เขามาก่อน” 
ศ.อัล-คาลีลี ระบุและกล่าวว่า ในฐานะนักฟิสิกส์เขามีโอกาสได้ใช้ประโยชน์
จากผลงานของอิบน์ อัล-ไฮตัม และเขายังมีโอกาสได้ค้นประวัติชีวิตและ 
ผลงานของนักวิทยาศาสตร์ผู ้น้ี เพื่อผลิตสารคดีเก่ียวกับนักวิทยาศาสตร์
มุสลิมในยุคกลางให้กับสถานีบีบีซี

จากบันทึกประวัติศาสตร์ท่ีรู้จักกันท่ัวไป บ่งชี้ว่าไม่มีความก้าวหน้าทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ที่ส�าคัญๆ เกิดขึ้นระหว่างยุคกรีกโบราณและยุคเรเนสซองส์
ของยุโรป ทว่าเพียงเพราะยุโรปเข้าสู่ยุคมืด ก็ไม่ได้หมายความว่าที่อื่นจะต้อง
ซบเซาตามไปด้วย ศ.อัล-คาลีลีระบุว่า ตรงกันข้าม ในยุคคริสต์ศตวรรษท่ี 
9-13 กลับเป็นยุคทองของวิทยาศาสตร์ในชนชาติอาหรับ โดยความก้าวหน้า
ที่ส�าคัญๆ ได้แก่ศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ การแพทย์ ฟิสิกส์ 
เคมีและปรัชญา ท่ามกลางอัจฉริยะทั้งหลายในยุคดังกล่าว อิบน์ อัล-ไฮตัม
โดดเด่นกว่าคนอื่นๆ

ท้ังน้ี อิบน์ อัล-ไฮตัม ได้รับการยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งระเบียบวิธี
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่” (father of the modern scientific method) ซึ่ง
ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์สมัยใหม่โดยทั่วไปหมายถึงความพยายามสืบเสาะหา 
ความจริงในปรากฏกการณ์ธรรมชาติ การใฝ่หาความรู้ใหม่ การปรับแก้ความ
รู้เก่าหรือบูรณาการความรู้เดิมเข้าด้วยกัน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเก็บ
ข้อมูลผ่านการสังเกตและวัดผล ตามด้วยการออกกฎและทดสอบสมมติฐาน
เพื่ออธิบายถึงข้อมูลที่ได้

“นี่คือสิ่งที่เราท�าในวิทยาศาสตร์ยุคนี้และเป็นเหตุผลว่าท�าไมผมจึงเชื่อมั่น
ใน ความก้าวหน้าที่สร้างขึ้นจากวิทยาศาสตร์ แต่ก็บ่อยครั้งที่ยังมีการอ้างว่า 
ไม่มีการก�าหนดระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ยุคใหม่จนกระท่ังฟรานซิส เบคอน 
(Francis Bacon) และ เรเน ดีสคาร์เตส (Rene Descartes) ก�าหนดขึ้นเมื่อ
ต้นศตวรรษท่ี 17 อย่างไรก็ตามผมไม่แคลงใจเลยว่า อิบน์ อัล-ไฮตัมคือคน
แรกท่ีสร้างระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ขึ้น ในความเป็นจริงด้วยการให้ความ
ส�าคัญ ต่อข้อมูลการทดลองและการทดลองซ�้าของเขา เขาจึงได้รับการอ้างถึง
บ่อยๆ ว่าเป็น “นักวิทยาศาสตร์ตัวจริงคนแรกของโลก” ศ.อัล-คาลีลีระบุ

ศาสตราจารย์แห่งเซอร์เรย์กล่าวด้วยว่า อิบน์ อัล-ไฮตัมเป็นนัก
วิทยาศาสตร์คนแรก ที่ให้การค�านวณที่ถูกต้องว่า เรามองเห็นวัตถุได้อย่างไร 

เขาพิสูจน์ด ้วยการทดลองจริง ตัวอย่างเช ่นทฤษฎีที่ เรียกว่า “ทฤษฎ ี
การเปล่ง” (emission theory) ซึ่งอธิบายว่า แสงจากตาเราส่องไปบนวัตถ ุ
ท่ีเราเห็น และนักคิดผู้ยิ่งใหญ่อย่างพลาโต (Plato) ยูคลิด (Euclid) และ 
ปโตเลมี (Ptolemy) ต่างเชื่อในทฤษฎีดังกล่าว แต่อิบน์ อัล-ไฮตัมได้พิสูจน์ว่า
ไม่จริงและเสนอแนวคิดใหม่ว่าเราเห็นได้เพราะแสงเดิน ทางเข้าสู่ตาเรา

นอกจากน้ี เขายังท�าในสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์คนอ่ืนไม่เคยลองมาก่อน  
นั่นคือใช้คณิตศาสตร์อธิบายและพิสูจน์เรื่องนี้ อีกทั้งเขายังได้รับการยอมรับ
ว่า เป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีคนแรกๆ ด้วย

แต่ทั้งนี้เขาอาจเป็นที่รู้จักดี ในฐานะผู้ประดิษฐ์กล้องรูเข็ม ซึ่งเขาควรได้
รับการสรรเสริญควบคู่ไปกับการค้นพบกฎการหักเหของแสงด้วย และเขายัง
ทดลองกระเจิงแสงออกเป็นสีต่างๆ ส�าเร็จเป็นคนแรก รวมถึงศึกษาเรื่องเงา 
รุ ้งและอุปราคา ซึ่งจากการสังเกตการกระจายของแสงอาทิตย์ในชั้น
บรรยากาศ เรายังค�านวณความสูงของชั้นบรรยากาศได้ค่อนข้างใกล้เคียงด้วย 
โดยค�านวณว่ามีความสูงประมาณ 100 กิโลเมตร

เช่นเดียวกับท่ีเกิดขึ้นในบรรดานักปราชญ์สมัยนี้ อิบน์ อัล-ไฮตัมใช้เวลา
และแยกตัวเองออกจากสังคมเพื่อเขียนบทความมากมายของเขา ซึ่งรวมถึง
ผลงานที่ยิ่งใหญ่ทางด้านทัศนศาสตร์ของเขาด้วย

อย่างไรก็ดีเขาได้เผชิญกับโชคร้ายที่ไม่ได้รับเชิญเมื่อ ค.ศ.1011-1021 เขา
ถูกขังคุกในอียิปต์ หลังภารกิจที่ได้รับมอบจากกาหลิบ (ผู้น�าทางศาสนาของ
โลกมุสลิม) ให้แก้ปัญหาน�้าท่วมในแม่น�้าไนล์

ท้ังนี้ขณะอยู่ท่ีบาสราในอิรักอิบน์ อัล-ไฮตัมระบุว่าน�้าท่วมแม่น�้าไนล์ใน
ฤดูใบไม้ร่วงว่า สามารถรับมือได้ด้วยการสร้างเขื่อนกั้นท�านบ และท�าคลอง 
ส่งน�้า ซึ่งจะช่วยเก็บน�้าไว้ได้จนถึงหน้าแล้งในฤดูร้อน แต่เมื่อไปถึงเมืองไคโร
ของอียิปต์เขาก็นึกขึ้นได้ว่าแผนการของเขานั้นใช้ไม่ ได้ผลอย่างเต็มท่ีในเชิง
วิศวกรรม

แต่แทนท่ีจะยอมรับความผิดพลาดต่อกาหลิบผู ้ร ้ายกาจและอ�ามหิต  
เขาจึงแสร้งเป็นคนวิกลจริตเพื่อหนีการได้รับโทษ แต่เขาก็ถูกน�าไปขังคุกใน
ชั้นใต้ดินซ่ึงท�าให้เขามีเวลาเก็บตัว ในการท�างานเงียบๆ อยู่ 10 ปี หลังการ
เสียชีวิตของกาหลิบ เขาก็ได้รับการปล่อยตัวและกลับไปยังอิรักซึ่งเขาได้เขียน
ผลงานนับ 100 ชิ้น ในสาขาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์

ระหว่างการเดินทางไปในตะวันออกกลาง เพ่ือถ่ายท�าสารคดี ศ.อัล-คาลี
ลีระบุว่า เขาได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในอเล็กซานเดรีย ซ่ึงให้เขาได้ดูผลงาน
ทางด้านดาราศาสตร์ของอิบน์ อัล-ไฮตัม ซ่ึงเขาเห็นว่าเป็นผลงานที่ใกล้เคียง
กับสิ่งท่ีเรียกว่า “กลไกของดวงดาว” ซึ่งอธิบายการโคจรของดาวเคราะห์ 
และน�าไปสู่ผลงานของชาวยุโรปหลายๆ คนอย่าง โคเปอร์นิคัส (Coperni-
cus) กาลิเลโอ (Galileo) เคปเลอร์ (Kepler) และนิวตัน (Newton)

“มันยากท่ีจะเชื่อว่า นักฟิสิกส์ทุกวันนี้ เป็นหนี้ชาวอาหรับที่มีชีวิตอยู่เมื่อ 
1,000 ปีที่ผ่านมา” ศ.อัล-คาลีลีกล่าว

เศรษฐกิจ/ธุรกิจ

อิสลาม

บทความ

คาดว ่า จะได ้รับความเห็นชอบจากสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติภายในสิ้นเดือนมีนาคม 
2561 นี้อย่างแน่นอน ซึ่งหากด�าเนินการส�าเร็จ

จะท�าให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
มีความเข้มแข็งทางการเงินและสามารถฟื้นฟู
กิจการได้อย่างเบ็ดเสร็จ

“อิบน์ อลั-ไฮตมั”
ชาวอาหรบับดิาเรือ่งแสงตวัจรงิ ก่อน “นิวตัน” 700 ปี

ทบุหม้อข้าว! กอ.กทม.ท�าเรือ่งย่ืนค้าน
“งบหนุนฮาลาล” กอ.ทัว่ประเทศสดุเคอืง

มีรายงานว่า คณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดทั่วประเทศ  
เกิดความไม่พอใจกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานครอย่างสูง 
กรณีได้ท�าหนังสือถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส�านักนายกรัฐมนตรี 
รวม 6 หน่วยงาน คัดค้านการจัดงบประมาณส่งเสริมกิจการฮาลาล 
ผ่านศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยระบุว่า 
ขัดต่อกฎหมาย เป็นการแทรกแซงกิจการอิสลาม กรณีการจัดสรรงบ
ประมาณให้กับกอ.ประจ�าจังหวัดทั่วประเทศ โดย 40 จังหวัด ได้รับการ
จัดสรรงบ ประมาณ 20 ล้านบาท โดยกอ.ทั่วประเทศ 40 จังหวัด ได้ลง
นามใน TOR เพื่อรับการจัดสรรเงินเรียบร้อยแล้ว ยกเว้น กอ.กทม. ที่ได้
รับการจัดสรรจ�านวน 800,000 บาท ไม่ยอมลงนามในTOR แต่ได้ท�า
หนังสือถึง 6 หน่วยงานเพื่อคัดค้านการจัดสรรงบประมาณ

ท่าทีของกอ.กทม.ได้สร้างความไม่พอใจให้กับ กอ.ทั่วประเทศ 
เนื่องจากงบท่ีได้รับเป็นการส่งเสริมการท�างานของกอ.ทั่วประเทศ การ
ที่กอ.กทม.คัดค้านการจัดสรรงบดังกล่าวกระทบต่อการท�างานของ
กอ.ทั่วประเทศ โดยในปีต่อไปอจจะมีการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐ



วกิฤตศิรทัธา!
เม่ือคนรุน่ใหม่วกิฤตศิรทัธาคนรุน่เก่า

จดุเปล่ียนการเมืองไทย!

โดย ดร.ปกรณ์ ปรียากรณ์

บทความ

คุยกับนักศึกษารุ่นใหม่หลายคนเม่ือสุดสัปดาห์ก่อน 
แม้จะไม่ ได้พูดอะไรกันมากนัก แต่จับความได้ว่า
นักศกึษารุน่อายุ ๒๐ ต้น มีความเหน็ร่วมกันว่าในช่วง
วัยของเขาเกือบย่ีสิบปีท่ีผ่านมา พวกเขาเห็นแต่ภาพ
เชงิลบของข้าราชการ นักการเมือง นายทุน ทหาร เจ้า
พ่อเจ้าแม่สือ่ นางนกต่อทางการเมืองท่ีเป็นต้นทางของ
การจัดระบบเงินทอน รวมถึงคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ของคน
รุ่นเขา ท่ียืนกันคนละข้าง อ้างความชอบธรรมของ
พวกตน จนเขามองไม่เหน็อนาคตของประเทศ วนัน้ีเขา
เบ่ือหน่ายการเรยีนการสอนในมหาวทิยาลยั ท่ีไม่ค่อย
มีอาจารย์คนไหนท่ีเขาจะเลอืกเป็นคนต้นแบบได้เหมือน
แต่ก่อน

ในเชิงการเมืองนั้น กลุ่มนักศึกษาและคนวัยหนุ่มสาวที่คุยกันบอกว่า 
เขาเริ่มมองว่าประเทศน้ีจ�าเป็นต้องล้มกระดานการเมืองท่ีคนที่เคย
ท�างานอย่างเช่นผู้น�าพรรคการเมืองทุกพรรคในอดีต ทหารที่เข้ามา
ขัดจังหวะด้วยการจัดระบบวางระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน ล้วน
แต่สร้างปมปัญหาแบบวัวพันหลักมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ข้อสรุปส�าคัญของ
คนกลุ่มนี้คือการน�าเอาคนรุ่นใหม่อายุไม่ควรจะเกิน ๔๐ มากนัก เข้ามา
ท�างานการเมืองจะดีกว่า เพราะคนหน้าเดิมทุกฝ่าย ได้สร้างความ
บอบช�้ามามากเกินพอแล้ว

ผมตีหน้าโง่ถามกลับไปว่า เอาอย่างงั้นเลยเหรอ จะหาใครมาท�า มี
ประสบการณ์เหรอ (ถามแล้วก็รู้สึกหน้าชาหนักเข้าไปอีก) เพราะพวก
เขาโยนค�าถามกลับมาว่า ตอนคุณลุงอาจารย์อายุเท่าพวกผมอาจารย์คิด
อย่างไร ทนไหวไหมกับสภาพการแบบที่เกิดขึ้นอย่างแปลกประหลาดใน

ยุคนี้ (ตรงนี้ผมนั่งเงียบงันไปมากกว่าที่คิด เหมือนถูกกดหัวอยู่ในถัง
น�้าแข็ง เย็นชาจากหัวจนถึงตีน)

ผมมองหน้าเด็กเกือบ ๓๐ คนที่นั่งล้อมวงรอบตัวผม ด้วยความรู้สึก
ที่อุดตันในอารมณ์

จากนั้นหนุ่มน้อยหน้าใสคนหนึ่งก็เริ่มชี้ให้เห็นผู้น�าหนุ่มสาวในโลก
ปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

-FRANCE: Emmanuel Macron, 39 (born 21 December 
1977)

– SAN MARINO: Matteo Fiorini, 39 (born 10 February 
1978)

– ESTONIA: Jüri Ratas, 39 (born 2 July 1978)
– IRELAND: Leo Varadkar, 38 (born 18 January 1979)
– BHUTAN: Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, 37 (born 

21 February 1980)
– NEW ZEALAND: Jacinda Ardern, 37 (born 26 July 1980)
– QATAR: Tamim bin Hamad Al Thani, 37 (born 3 June 

1980)
– NORTH KOREA: Kim Jong Un, 34 (born 8 January 1983)
– SAN MARINO: Enrico Carattoni, 32 (born 18 May 1985)
– AUSTRIA: Sebastian Kurz, 31 (born 27 August 1986)
– JUSTIN TRUDEAU (เกิด ๒๕ ธันวาคม ๑๙๗๑) แม้จะอายุเกิน 

๔๐ ปีไปแล้ว แต่ก็ถือว่าหนุ่มมากตอนที่ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้ง 
เป็นนายกรัฐมนตรีคานาดาตอนอายุ ๔๔ ปี

เขาตบท้ายว่าจะขอคุยกับอาจารย์แค่น้ี เดือนหน้าค่อยนัดกันใหม่ 
เขาขอให้ผมท�าการบ้านให้มากกว่านี้ ในการพูดคุยนัดหน้า

คงจะถึงเวลาของการพลิกผันทางการเมืองของโลก (Political Dis-
ruption) อย่างแน่นอน
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ทหารลุยตรวจโรงเรยีน 3 จงัหวดั
อ้างบ่มเพาะก่อการร้าย-ทจุรติเงินอุดหนุนกว่า 100 โรงเรยีน

ในประเทศ

เมื่อวันท่ี 31 มี.ค. พล.ต.จตุพร กลัมพสุต 
ผบช.มณทลทหารบกท่ี 46 และ ผบ.ฉก.ปัตตานี 
เปิดเผยถึงกรณีที่ ทหาร ฉก.ปัตตานี สนธิก�าลังกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาชื่อโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ หมู่ 5 
ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เมื่อวันท่ี 29 มี.ค. 
ท่ีผ่านมา โดยค้นอาคารท้ังหมดท่ีตั้งอยู่ในบริเวณ
โรงเรียน พร้อมยึดเงินสด 1,227,980 บาท 
หลังพบว่ามีการทุจริตงบอุดหนุนโรงเรียน และ
ตรวจสอบว่า มีส่วนพัวพันกับขบวนการ บ่มเพาะ 
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน เพื่อน�าเข้าสู่ขบวนการ
แบ่งแยกดินแดนหรือไม่อย่างละเอียด ซึ่งการเข้า
ตรวจค้นตรวจสอบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาใน 
จ.ปัตตาน ีเริม่มาต้ังแต่วนัท่ี 27 ม.ค. 61 เป็นต้นมา 
ซึ่งขณะน้ีมีโรงเรียนท่ีถูกตรวจค้น ยึดเอกสาร 
หลักฐาน มาตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว 5-6 โรง 
และโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ เป็นรายล่าสุด 
ท้ังนี้ ภายหลังการเข้าค้นโรงเรียนประสานวิทยา
มูลนิธิ ก็เกิดเหตุก ่อกวนใน จ.ป ัตตานี และ 
นราธิวาส ขึ้นหลายเหตุการณ์ ซึ่งทางเจ้าหน้าท่ี
เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกัน

พล.ต.จตุพรกล่าวต่อไปว่า ส�าหรับโรงเรียน
แห่งแรกท่ีเข้าตรวจค้นได้หลักฐานเอกสารและ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการก่อเหตุร้ายจ�านวมมาก คือ 
โรงเรียนบากงวิทยา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ซึ่งเข้า
ตรวจค้นเมื่อวันที่ 27 ม.ค. ที่ผ่านมา หลังการข่าว

แจ้งว่า มส่ีวนพวัพนักบัการก่อการร้าย และบ่มเพาะ 
นักเรียนมาก่อความไม่สงบในพื้นท่ี ซึ่งโรงเรียน 
ดังกล่าว เคยถูกตรวจค้นไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ วันที่ 
25 เม.ย. 60 และได้มีการแจ้งความด�าเนินคดี
บุคคลที่ เกี่ยวข ้องกับโรงเรียนดังกล ่าว ไว ้ที่ 
สภ.หนองจิก จ.ปัตตานี แล้ว โดยมีข้อกล่าวหา 
ใน 2 ประเด็น คือ 1.เรื่องการทุจริตเงินอุดหนุน 
รายหัวของนักเรียน โดยมีการแจ้งเท็จจ�านวน
นักเรียน และจ�านวนครู เพื่อทุจริตเงินอุดหนุน 
จากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีการอุดหนุนให้ 
เด็กนักเรียน รายหัวละ 14,000 บาทต่อคนต่อปี  
และเงินอุดหนุนครูอี กจ� านวนหนึ่ ง  ขณะนี้ 
สภ.หนองจิก อยู ่ระหว่างตรวจสอบหลักฐาน 
ขณะเดียวกันทางผู ้บริหารโรงเรียนได้ออกมา
ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและ
การทุจริต ซึ่งก็เป็นสิทธิ์ แต่ก็ต้องเป็นไปตาม
ขบวนการยุติธรรม แต่ทางเจ้าหน้าท่ีฝ่ายความ
มั่นคงเชื่อว ่า  จากหลักฐานที่ ได ้มาและจาก
พฤติการณ์ท่ีผ่านมา สามารถเอาผิดกับบุคคล
หลายคนท่ีเกี่ยวกับโรงเรียนดังกล่าวได้ ส ่วน
โรงเรียนเอกชนอื่นๆ อีก รวมถึงโรงเรียนประสาน
วิทยามูลนิธิ ท่ีตรวจค ้นไปแล ้ว และมีการยึด
เอกสารมาตรวจสอบน้ัน ขณะน้ีอยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบหลักฐานอย่างละเอียด ซึ่งหากพบว่ามี
การทุจริตงบอุดหนุน ท้ังในส่วนของเด็กนักเรียน 
ครู และอื่นๆ หรือมีส่วนเก่ียวข้องกับการบ่มเพาะ

เยาวชนให้หลงผิด ก็จะแจ้งความด�าเนินคดีทุก
โรงเรียนที่หลักฐานเอาผิดได้ต่อไป

ผู้ส่ือข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ส�าหรับการทุจริต
เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานเป็น
สิบๆปี แต่ไม่มีมีหน่วยงานไหนกล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยว 
โดยเฉพาะส�านักงานการศึกษาเอกชน หรือ สช.  
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง แต่ไม่กล้าที่จะตรวจ
สอบ ทั้งการเงิน การบริหาร และการเรียนการ
สอน จึงท�าให้โรงเรียนบางแห่งท�าบัญชีผี ที่เรียกว่า 
“เด็กผี” และ “ครูผี” ขึ้นมา โดยสมมุติตัวเลข
จ�านวนนักเรียนหรือครูในโรงเรียนขึ้นมาเพื่อเพิ่ม
จ�านวนเงิน เช่น โรงเรียนมีนักเรียน 700 คน ก็จะ
ท�าหลักฐานแจ้งกระทรวงศึกษาธิการว่ามีนักเรียน 
1,200 คน มีครู 70 คน ก็แจ้งว่ามีครู 120 คน 
เป็นต้น โดยงบอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
ท่ีรัฐจ่ายให้โรงเรียนดังกล่าวหัวละ 14,000 บาท
ต่อหัวต่อปี แบ่งเป็น 5 หมวด คือ ค่าหนังสือ ค่า
อุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 
ผู้เรียน นอกนั้นเป็นงบอุดหนุนอื่นๆ เช่น ครูอัตรา
จ้าง ค่าเสี่ยงครู เป็นต้น ซึ่งโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาในพื้นที่มีมากกว่า 200 โรงเรียน และมีการ
ตรวจสอบพบโรงเรียนท่ีเข้าข่ายทุจริตแล้วไม่ต�่า
กว่า 100 โรงเรียน
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จดัใหญ่“โลกมลายู”ทีก่รงุเทพฯ
4 ประเทศผลักดนัสร้างความส�าคญัภาษา “มาลายู” หวงัเป็นภาษากลางอาเซยีน

อิสลามอิสลาม สหพันธ ์สมาคมนักเขียนแห ่งชาติ
มาเลเซีย (GAPENA) ร่วมกับ สมาคมโลก
มลายูโลกอิสลาม(DMDI), มูลนิธิเพ่ือ
ศูนย ์กลางอิสลามแห ่งประเทศไทย, 
มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑติ, และศนูย์ศกึษา
โลกมุสลิม สถาบันวิทยาการอิสลามและ
อาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จัด 
“การประชมุโลกมลายู” หรอื Pertemuan 
Dunia Melayu (PDM)/The Malay 
World Meeting ระหว่างวันท่ี 24-28 
พฤศจิกายน 2560 พร้อมเปิดตัวองค์กร
สมาคมโลกมลายูโลกอิสลาม (DMDI) 
หรอื Dunia Melayu Dunia Islam ซ่ึงมี
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธาน
รฐัสภา เป็นประธานประเทศไทย 

DMDI มีส�านักงานเลขาธิการตั้งอยู ่ ใน 
รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย เป็นองค์กร 
ที่จัดตั้ งขึ้นโดยรัฐบาลท ้องถิ่นรัฐมะละกา 
และถือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานรัฐบาล 
ท้องถิ่นรัฐมะละกา มีวัตถุประสงค์เพ่ือความ
ร ่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
ในกลุ่มชาวมลายูและชาวมุสลิมที่ตั้งถิ่นฐาน 
อยู่ในประเทศต่างๆ เช่น มาเลเซยี อนิโดนเีซยี
บรไูน สงิคโปร์ ตีมอร์เลสเต ฟิลิปปินส์ ภาคใต้
ประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า  
ศรีลังกา สุรีนาม อัฟริกาใต้ มาดากัสการ์ และ
ประเทศอื่นๆ

โดยแต่ละประเทศ จะมี DMDI ประจ�า
แต่ละประเทศ อาทิ ประเทศไทย จะมีDMDI  
Thailand จะท�าหน้าที่เป็นตัวแทนองค์กร 
DMDI ภายใต้องค์กรใหญ่ DMDI สมาคมใหญ่
ในโลกมลายู

สมาคมโลกมลายูโลกอิสลาม หรือ DMDI 
นับว่าเป็นสมาคมใหญ่สมาคมหนึ่งของประเทศ
มาเลเซียที่มีกิจกรรมต่างๆ มากมายทั้งด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา ก่อ
ตั้งขึ้นในปี 2000 โดย Tan Seri Hj. Mohd.
Ali Bin Mohm.Rustam วุฒิสมาชิก และอดีต
มุขมนตรีของรัฐมะละกา และเป็นประธาน 
DMDI คนปัจจุบัน

DMDI ก่อตั้งขึ้นเพื่อท�าหน้าที่ส่งเสริมความ
สามัคคีและความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันในหมู่
ชุมชนชาวมลายูมุสลิมและส่งเสริมความร่วม
มือในทุกด้านของการพัฒนาระหว่างคนมลายู
มุสลิมกับคนจากประเทศอื่นๆ ในโลก ท้ังใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอง จากประเทศท่ีมี
ประชากรเชือ้สายมลาย ูเช่น แอฟรกิาใต้, ศรลีงักา, 
ออสเตรเลียและมาดากัสการ์ จากประเทศที่มี
ประชากรมุสลิมจ�านวนมา เช่น จีน, อินเดีย, 
ญี่ปุ่น, รัสเซีย, อเมริกาเหนือและยุโรป และ

จากประเทศอิสลาม เช่น ซาอุดีอาระเบีย, 
อิหร่าน, ปากีสถาน, บอสเนียและอิรัก รวมทั้ง
จากประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับ
มะละกามาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 15 เช่น อังกฤษ, 
โปรตุเกส, เนเธอร์แลนด์, สเปน

ปัจจุบันประเทศสมาชิก DMDI มี 19 
ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ติมอร์ มาดากัสการ์ 
อินโดนีเซีย เนเธอร์แลนด์ บอสเนียเฮอร์เซโก 
สิงคโปร์ ซูรินาเม สหราชอาณาจักร บรูไน จีน 
อยีปิต์ ศรลีงักา แอฟรกิาใต้ กมัพชูา ออสเตรเลยี 
มัลดีฟส์ ฟิลิปปินส์ และไทย

ภารกิจส่วนใหญ่ของ DMDI จะเป็นการ
ประชมุสมัมนา การฝึกอบรม หรอืจัดโปรแกรม 
การพัฒนาต่างๆ รวมทั้งก�าหนดนโยบายความ
สัมพันธ์ระหว่างชาวมลายูมุสลิมทั่วโลกเพื่อ
ความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในแง่เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม เยาวชน 
สตรีและการศึกษา และสร้างกลไกช่วยเหลือ
ชุมชนชาวมลายูมุสลิมท่ีด้อยโอกาส รวมท้ัง
ช่วยเหลือทางด้านการเงิน ผู ้เชี่ยวชาญและ
บริการอื่นๆ

ส�าหรับกิจกรรมต่างๆ ที่ DMDI ด�าเนินการ
มีถึง 13 แผนงาน ประกอบด้วย งานด้าน
เยาวชน ผู้หญิง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว วิทยุ 
สังคมและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และนวัตกรรม การศึกษา กีฬา เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม Biro Industri ฮับ
ฮาลาล และการสาธารณสุขและสวัสดิการ

ส�าหรบัการประชมุโลกมลาย ูประจ�าปี 2017 
ก�าหนดจัดขึ้นระหว่าง24-28 พฤศจิกายน 
2560 ณ โรงแรมชาลีน่า ห้องประชุม ช้ัน 9 
ถนนนรามค�าแหง 65 (ซอยมหาดไทย) 
กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทย
ได้รู้จักโลกมลายู และให้อาเซียน โดยเฉพาะ
ประเทศไทยเห็นความส�าคัญของภาษามลายู 
ซึ่งเป็นภาษาของพลเมืองอาเซียนประมาณ 
300 ล้านคน ที่ผ ่านมาได้มีการเสนอให้ใช้
ภาษามลายูเป็นภาษากลางของอาเซียน แต่
ประเทศไทยได ้วี โต ้  โดยมีสมาชิกจาก 4 
ประเทศประกอบด้วย บรไูน มาเลเซีย อนิโดนเีชยี 
และไทยประมาณ 150 คน เข้าร่วมประชุม

ก�าหนดการการประชุม อาทิ วันที่ 24 
พ.ย. มีการเสวนา โดยดร.อิสมาแอล ลุตฟีจา
ปะกยีา อธกิารบดมีหาวิทยาลยัฟาตอน ีอ.อภริฐั 
สะมะแอ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8:00-
15:00 น.

08.00 : การเรียนการสอนภาษามลายูใน
ประเทศอาเซียน

อยุธยาสมานฉันท์!
2 ฝ่ายคูแ่ข่งเลอืกกอจ.จบัมือขับเคลือ่นสงัคมมุสลิม

ไม่เอานัฟซเูป็นใหญ่ กอ.กทม.ต้องเอาเป็นตวัอย่างแล้ว
วันท่ี 30 มีนาคม มีก�าหนดจัดงานดื่มน�้าชาการกุศลมัสยิดมดีนะตุซซอลิฮาด 

อ.ส�าเภาล่ม จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายประดิษฐ์ นิมา นายกอบต.คลองพระยา
บรรลอื และกรรมการอสิลามกลางอสิลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพธีิ เพือ่หา
รายได้บ�ารงุมัสยิดและการศกึษาของเยาวชน

เป็นที่น่าสังเกตุว่า มัสยิดมดีนะตุซซอลิฮาด 
มีนายณรงค์ ขันทนิตย์ เป็นอดีตอิหม่าม ก่อน
จะลาออกและบุตรชาย รุสดี ขันทนิตย์ เป็น
อิหม่ามแทน โดยนายณรงค์ เป็นแกนน�าทีม 
ผู้สมัครลงคัดเลือกเป็นกรรมการอิสลามประจ�า
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คู ่แข่งกับทีมท่ีมี 
นายประดิษฐ์ นิมา เป็นแกนน�า สังคมมุสลิม
พระนครศรีอยธุยาจงึค่อยข้างแปลกใจทีแ่กนน�า 
ฝ่ายหนึ่งเชิญแกนน�าฝ่ายหนึ่งเป็นประธานใน
พิธีจัดงาน

นายประดิษฐ์ นิมา กล่าวว่า เมื่อได้รับเชิญ
เป ็นประธานก็ตอบรับทันที  ไม ่ ได ้คิดว ่า 
เคยเป็นคู่แข่งกัน แต่คิดว่า คนอยุธยาจะต้อง
ท�างานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนสังคม พระนคร 
ศรีอยุธยามีหลายกลุ่มแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ 

ท�างานด้วยกันได้ ไม่มีปัญหา ในคณะกรรม 
การอิสลามประจ�าจังหวัดก็มีตัวแทนจากทุก
กลุ่มเข้ามาท�างาน

“แม้จะเคยลงแข่งขันกรรมการอิสลาม
จังหวัด แต่เม่ือการเลือกตั้งจบ ก็มาท�างาน 
ร่วมกัน ผมพร้อมท�างานกับทุกคนด้วยความ
ยินดี” นายประดิษฐ์ ที่รู้จักกันในนามผู้ใหญ่ฟา 
กล่าว

ในกาารเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีทีมผู้สมัคร
ลงคัดเลือก 2 ทีม ฝ่ายหนึ่งมีนายประดิษฐ์  
นิมา เป ็นแกนน�า ได ้รับเลือกจ�านวน 40 
คะแนน จากอิหม่าม 60 คน ได้รับเลือกตั้งยก
ทีม อีกฝ่ายมีนายณรงค์ ขันทนิตย์ เป็นแกนน�า 
ได้รับคะแนน ประมาณ 10-20 คะแนน

1 .  P r o f .  D r .  R a t t i y a  S a l e h , 
มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา, ประเทศไทย

2. Dr. Subari Sukaini, ASAS ’50, 
สิงคโปร์

3. Puan Aminah bt. Awang Basar, 
สถาบันภาษาและหนังสือ, มาเลเซีย

4. Sdr. Samson Rambah, ส�านักงาน
วัฒนธรรมเมืองบาตัม, เรียว, อินโดนีเซีย

10.00 : พิธีเปิด Pertemuan Dunia  
Melayu (PDM) การประชุมโลกมลายู

- อัญเชิญอัลกุรอานเปิดงาน โดยอาจารย์
อ�านาจ มะหะหมัด, ศูนย์ศึกษาโลกมุสลิม 
มหาวิทยาลัยรังสิต

- กล่าวเปิดโดย YBhg. Tan Sri Dato’ 
Seri Utama Dr. Rais Yatim, ที่ปรึกษา 
ด้านสังคมและวัฒนธรรมของรัฐบาลมาเลเซีย  
และปาฐกถาพิเศษ “ภาษามลายูคือภาษา
อาเซียน”

13.30 : เสวนา หัวข้อ “ภาษามลายูคือ
ภาษาอาเซียน”

1. Sdr. Amiruddin Md Ali Hanafiah, 
สหพันธ์สมาคมนักเขียนแห่งชาติมาเลเซีย 
(GAPENA)

2. Prof. Madya Ampuan Dr. Haji  
Brahim bin Ampuan Haji Tengah, บรูไน

3. Prof. Madya Dr. Mohamad Takri, 
ส�านักวัฒนธรรมมลายูอินโดนีเซีย (MABMI)  
เมดาน, อินโดนีเซีย

4 .  Sdr .  Fadel l  Hayeeharasah, 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, กรุงเทพมหานคร, 
ประเทศไทย

ผู ้ด�าเนินรายการ: Datuk Dr. Zainal 
Kling, GAPENA

วันที่ 26 พ.ย. 2560 เวลา 10:00-13:00น. 
เยี่ยมชมหมู ่บ้านมลายูในภาคกลางของไทย 
ที่ยังคงอัตลักษณ์ความเป็นมลายูได้ถึงสอง 
ร้อยกว่าปี ท่ามกลางสังคมเมือง คือ “หมู่บ้าน 
คลองบางโพธิ์” หมู่ 5 ต�าบลคูขวาง อ�าเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
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สดุอลงัการ
งานแต่งลูกเจ้าสวัแม่สอด เล้ียง 4 ครัง้ ต้ังแต่เศรษฐียันชาวบ้าน

งานแต่งแห่งปี ต้องยกให้งานแต่งระหว่าง  Fahad khan ลกูชายเจ้าสวัแม่สอด กับ Yahara
คณุหมอสาวสวย ท่ีมีการจัดงานเลีย้งถงึ 4 ครัง้ ตัง้แต่กรงุเทพฯ ยันแม่สอด จังหวดัตาก

ฟาฮัด คาน เป็นชาวแม่สอด จังหวัดตาก 
ลูกชายของลาลาสุรินทร์ วรรณา และคุณ 
ศริจัินทร์ วรรณา จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี 
ด ้านการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัย 
จากแคนาดา ส่วนเจ้าสาว “โยฮารา” หรือ
ปรารถนา มีเดช เป็นชาวราชบุรี บุตรสาวคุณ
นิวัฒน์ชัย และคุณอัจรา มีเดช ทั้งคู่แต่งงาน
กันเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา 

งานจัดขึ้นอย่างหรูหราและครอบคลุมทุก
ภาคส่วน เริ่มจากการจัดงานนิกะห์ จัดที่มูลนิธิ
เพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมี
อิหม่ามจากพิษณุโลก ท่ีพี่น ้องชาวปาทาน
ให้การยอมรับนับถือ มี อ.ชาฟีอี นภากร อ่าน
คุตบะห์ โดยมีผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมมุสลิม อาทิ 

คุณอารีย์ วงศ์อารยะ อดีตรมว.มหาดไทย คุณ
สามารถ มะลูลีม อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 
เป็นต้น หลงัจากนัน้ มกีารจัดงานเลีย้งทีโ่รงแรม 
อั ล มิ ร อ ซ  มี น า ย อ า ศิ ส  พิ ทั ก ษ ์ คุ ม พ ล 
จุฬาราชมนตรี เป็นประธาน มีแขกเหรือร่วม
งานจนห้องจัดงานเลี้ยงของโรงแรมที่ดูกว้าง
ขวางแคบลงถนัดตา อาหารถูกเสิร์ฟ และหมด
ในเวลาอันรวดเร็วหลายครั้ง น่าจะเป็นงานที่มี
แขกจากทุกสารทิศเข้่าร่วมงานมากที่สุด 

ถัดมาอีกวัน มีการจัดงานเลี้ยงที่หอประชุม
กองทัพเรือ โดยมีแขกเหรื่อท่ีเป็นคู ่ค ้าของ
ลาลาสุรินทร์ และญาติมิตรของทั้ง 2 ฝ่ายเข้า
ร่วมงานคับคั่งไม่แพ้งานที่จัดที่อัลมิรอช  

สัปดาห์ถัดมา มีการจัดงานอีก 2 ครั้งที่

อ.แม่สอด โดยมีการเชิญชาวบ้านเกือบทุก
คนในแม่สอด มาร่วมงานเลี้ยง รวมทั้งพ่ีน้อง 
ผู้อพยพชาวโรฮิงญา ซึ่งลาลาสุรินทร์ ไปเชิญ
ด้วยตนเอง และจัดข้ึนในกลุ่มญาติและคู่ค้าที่
แม่สอดอีกคร้ัง รวมกันจัดงานถึง 4 คร้ัง เป็น
งานแต่งงานที่มีการจัดงานเลี้ยงมากที่สุด 
ท่ีเลี้ยงตั้งแต่เศรษฐีจนถึงชาวบ้านแบบไม่แบ่ง
ชั้นวรรณะ 

ลาลาสุรินทร์ เป็นเจ้าสัว ผู้กว้างขวางชาว
แม่สอด ท�าธุรกิจค้าขายกับต่างประเทศ โดย
เฉพาะการค้ากับพม่า จนมีฐานะร�่ารวย เป็น
ที่มาของการจัดเลี้ยงที่มากท่ีสุดของการจัดงาน
แต่งงาน
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แม้จะอยู ่กับทะเลมาตั้งแต่เด็ก แต่
เป็นครั้งแรกที่ได้ออกไปตกปลากลาง
ทะเล ท่ามกลางวามสวยงามของหมู่
เกาะยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เกาะเต่า 
และหมู่เกาะอ่างทองคณะของเราลงเรือ
ท่ีท ่าเรือพุมเรียง ซึ่งเป ็นท ่าเรือของ 
ดร.ธงชัย ป ิ ติ เศรษฐ นักธุรกิจชาว
พุมเรียงที่ไปเติบโตในกรุงเทพฯ  

ดร.ธงชัย ชมชอบการตกปลาเป็น
ชีวิตจิตใจ ได้ซื้อเรือมาจอดไว้ที่ท่าเรือ
พุมเรียง เวลากลับมาสุราษฎร์ฯ จึงพากัน
ออกทะเลตกปลา ทริปนี้ผมได้มีโอกาส
ร ่ ว ม เ ดิ น ท า ง ไ ป ด ้ ว ย  ด ้ ว ย ไ ม ่ มี
ประสบการณ์ตกปลามาก่อน ส่วนใหญ่
จึงนั่งดูเขาตกปลาและชมทิวทัศน์กลาง
ทะเลซะมากกว่า  

คณะของเราออกจากท่าเรือพุมเรียง 
ประมาณเที่ยงคืนเพื่อให ้ทันฟ ้าสาง
บริเวณที่จะตกปลาอยู่ระหว่างเกาะเต่า
กับหมู่เกาะอ่างทอง แหล่งท่ีมีปลาชุกชุม 

เริ่มหงุดหงิดในใจ ต้องยอมรับว่า ดร.ธงชัย สมาธิดีมาก นั่งตก
ปลาได้เป็นเวลานาน พอแดดเริ่มร้อน เรือหาปลาก็เข้ามาเทียบ
ท่าเพื่อน�าปลาไปปรุง ปลาเท่าฝ่ามือได้มาเต็มกระบะทีเดียว

ระหว่างที่เขาตกปลา ผมถือโอกาสน�ากล้อง SJ กันน�้าลงไป
ถ่ายภาพใต้น�้า สวยงามทีเดียว 

กระบวนการตกปลาใหญ่เริ่มต้นในตอนสาย ไม่มีอะไร 
มาก เพียงติดเหยื่อหย่อนเบ็ดลงไปในทะเล แล่นเรือไปรอบๆ 
เกาะ แต่กว่าจะได้ปลาตัวใหญ่ๆ ก็ใช้เวลาวนหลายรอบ 
เหมือนกัน ติดสาหร่ายซะส่วนใหญ่ แต่สุดท้ายก็ได้ปลาอินทรีย์
ตัวใหญ่มา 3 ตัว

กินข้าวกันกลางทะเล ปลาสดๆ ต้องบอกว่า อร่อยมากทีเดยีว 
จากนั้น เรือก็มุ่งหน้าไปทอดสมอริมฝั่งเกาะเต่า ไปสัมผัส

บรรยากาศยามเย็นของเกาะอันเลื่องชื่อ ต้องบอกว่าทิวทัศน์
สวยงามมาก ใครยังไม่เคยไปต้องไปกันแล้วหละ ออกจากเกาะ
เต่าใกล้ค�่า นั่งมาอีก 3 ชั่วโมงเป้าหมายที่จะตกปลา ทอดสมอ

เที่ยวไป ตามใจ
พรพญา 

ตกปลาอินทรย์ีตวัโต
จากพมุเรยีง-เกาะเต่า-หมู่เกาะอ่างทอง 

ประสบการณ์ตืน่เต้น
ครัง้แรกตกปลาทะเลสรุาษฎร์ฯ จากพมุเรยีง 
ล่องเรอื 2 วนั 2 คนื เกาะเต่า-หมู่เกาะอ่างทอง  
ปลาชกุชมุ ทิวทัศน์สวยงาม

รอจนรุ่งสาง จึงเร่ิมตกปลากันอีกครั้ง บริเวณนี้ปลาเยอะมาก 
เพียงหย่อนเบ็ดลงไปก็ติดปลามาคราวละ 2-3 ตัว คนไม่เคยตก
ปลาอย่างผมก็เพลินเลยทีเดียว เสร็จแล้วก็ลากเบ็ดตกปลาใหญ่
ได้มาอีก 2-3 ตัว 

ไม่นานก็ล่องเรือมาทอดสมอทานข้าวเที่ยงกันใกล้ๆ หมู่
เกาะอ่างทอง ในเขตอุทยานแห่งชาติที่ห้ามตกปลา ได้แต่ชม
ความงามของหมู่เกาะที่มาเรือบรรทุกนักท่องเท่ียวเข้ามาไม่
ขาดระยะ มาด�าน�้าดูปลาสวยงาม หรือพายเรือคายัก ชมหัวใจ
สีเขียว บึงใหญ่ในหมู่เกาะที่สวยงามมาก 

ท่ามกลางแสงระยิบระยับยามบ่าย เราเดินทางกลับเข้าฝั่ง 
เสร็จสิ้นภารกิจ 2 วัน 2 คืนตกปลาในทะเลสุราษฎร์ฯ 

ได้ประสบการณ์ที่สนุกสนาน และได้ปลากลับมาเยอะมาก
ทีเดียว บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล 

มีโอกาสก็อยาพลาดไปตกลากัน!

นั่งไปได ้ซักพักผมก็หลับสบาย ในเรือเป ิด 
แอร์เย็นฉ�่าทีเดียว ตื่นมาฟ้าไม่ทันสางคณะ
ลงมือตกปลากันแล้ว จอดเรือตกริมเกาะได้ปลา
ตัวเล็ก เขาบอกว่า ตกท�าข้าวต้ม แต่เป้าหมาย
คือปลาตัวใหญ่ ซึ่ งจะมีปลาอินทรีย ์  เป ็น 
เป้าหมายส�าคัญ 

การตกปลาต้องใช้สมาธิมากทีเดียว คนไม่
เคยตกปลาอย่างผมจับเบ็ดได้ไม่ถึง 10 นาทีก็



 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
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“บพุเพสนันิวาส”
ในมุมมองมุสลิมคนหน่ึงทีแ่ตกต่าง

วาไรตี้

“บุพเพสันนิวาส”
ข้ามิใช่คนชอบดูจอแก้วนัก นอกเสียจากสารคดีกับกีฬา

แต่ละครเรื่องบุพเพสันนิวาสเป็นที่กล่าวขาน
ข้าจึงต้องดู ดูแล้วข้าได้เห็นได้คิดอะไรจึงมาถามออเจ้า 

ทั้งหลายว่าออเจ้าเห็นออเจ้าคิดเช่นข้าหรือไม่
………….
1.ละครนี้สามารถส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและการท่องเที่ยว

อย่างดียิ่ง แบบที่ไม่เคยมีละครไทยเรื่องไหนท�าได้(มีแต่เกาหลี)
2.ละครนี้แสดงให้เห็นว่า ไม่ต้องมีดาวยั่วมาเปิดนมให้ด ู

ไม่ต้องมีฉากวาบหวิว ไม่ต้องมีฉากเลิฟซีน (แม้จะมีบ้างแต่ก็ไม่
มากแบบเรื่องอื่นๆ) ก็สามารถเป็นละครที่ดึงเรตติ้งได้อย่างไม่
เคยมีละครเรื่องไหนท�าได้

3.ละครนี้ดีกว่าละครที่อ้างว่าสร้างเพื่อส�านึกความรักชาติ
เรื่องอื่นมาก เพราะละครเรื่องนี้ ไม่ได้เน้นเรื่องการเป็นศัตรู ไม่
ได้เน้นเรือ่งสร้างความเกลียดชังคนเช้ือชาติใดหรอืคนประเทศใด

4.ละครเรื่องนี้ ท�าให้สังคมไทยหยิบยกเรื่องมุสลิมที่มีส่วน 
ในการสร้างชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยพระนารายณ์ มิใช่คนท่ี
เพิ่งอพยพมาอาศัยแผ่นดินไทย(ตามหน้าเฟซบุคและสื่ออื่นๆ)

5.มีความหวังว่าวงการละครและภาพยนต์ไทย จะเริ่มผลิต

งานแบบนี้ออกสู่สังคม ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง
6.หวังว่าวงการมุสลิมจะน�าไปใช้เป็นบทเรียน ว่าเราจะขาย

วัฒนธรรมอะไร “อ่อนน้อมถ่อมตน หรือยกตนข่มท่าน”
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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

คนทัว่โลกเป็นโรคนอนไม่หลับมากถงึ 35%
มาด ู10 ข้อ ให้นอนหลบัอย่างมีประสทิธิภาพ

อากาศแบบน้ี เหมาะแก่การนอนจริงๆ เพราะในปีน้ี
ชมรมการนอนหลับโลกได้ก�าหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 
2561 เป็น “วันนอนหลับโลก”

วันนอนหลับโลกนี้ถูกจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2008 ซึ่งจะก�าหนดให้ตรงกับ
วันศุกร์ที่ 2 ของเดือนมีนาคมของทุกปี โดยสมาคมการแพทย์เพื่อการ
นอนหลับโลก (World Association of Sleep Medicine : WASM) 
และสหพันธ์การนอนหลับโลก( World Sleep Federation:WSF) ซ่ึง
เป็นการรณรงค์ให้ทุกคนทั่วโลกให้ความส�าคัญกับการนอนหลับนั่นคือ 
การให้ทุกส่วนในร่างกายได้พักผ่อน ซ่อมแซม ปรับสมดุล และฟื้นฟูส่วน
ต่างๆ ของร่างกายและสมอง เพราะการนอนหลับมีความส�าคัญพอๆ 
กับการรับประทานอาหาร และการออกก�าลังกาย

ส�าหรับสโลแกนในปีนี้คือ “Join the Sleep World, Preserve 
Your Rhythms to Enjoy Life” : หลับเป็นเวลา ตามนาฬิกาชีวิต 
พิชิตโรคร้าย ร่างกายแข็งแรง

องค์กรการนอนหลับโลก ออกแถลงการณ์ว่า การโปรโมตในปีนี้ จะ
เน้นให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการนอนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือการนอน
หลับตามนาฬิกาชีวิต โดยองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ระบุว่า การ
นอนหลับที่มีประสิทธิภาพ คือควรนอนระหว่าง 7-9 ชั่วโมง ซึ่งปัจจุบัน 
คนทั่วโลกเป็นโรคนอนไม่หลับมากถึง 35%

และเพื่อพิชิตโรคนอนไม่หลับ นักวิจัยด้านศาสตร์การนอนหลับ  

ได้แนะน�าว่า คนส่วนมากมักนอนไม่หลับเนื่องจากกังวลใจเกี่ยวกับสิ่งท่ี
ต้องท�าในวัน “พรุ่งนี้” ท�าให้รู้สึกไม่สงบและรีแล็กซ์เมื่อล้มตัวลงบน
เตียง กูรูจึงแนะว่า หากใครมีความกังวลใจมาก ให้ท�า to-do list หรือ
เขียนสิ่งที่ต้องท�าในวันพรุ่งนี้โดยละเอียดออกมา

นอกจากนี้ ขอฝากค�าแนะน�าส�าหรับสุขลักษณะการนอนของผู้ใหญ่
ไว้ 10 ข้อ ดังนี้

1. ก�าหนดเวลานอนและตื่นนอนเป็นประจ�า
2. ถ้าคุณมีนิสัยที่ชอบหลับพักกลางวัน ก็ไม่ควรจะนอนกลางวันเกิน 

45 นาที
3.หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนอน 4 ชั่วโมง และไม่สูบบุหรี่
4.หลีกเลี่ยงการดื่มคาเฟอีนก่อนนอน 6 ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงกาแฟ ชา 

และโซดานานาชนิด รวมถึงช็อกโกแลตด้วย
5.หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารรสจัด หรืออาหารที่มีรสหวาน

ก่อนการนอนหลับ 4 ชัว่โมง สามารถรบัประทานอาหารว่างได้ก่อนนอนได้
6. ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ
7.ใช้เตียงนอนในแบบที่นอนแล้วรู้สึกสบายที่สุด
8. ตั้งอุณหภูมิของห้องให้เหมาะสม และถ่ายเทสะดวก
9. ปิดเสียงรบกวนทั้งหมด รวมถึง ลดแสงสว่างให้มากที่สุดเท่าที่จะ

เป็นไปได้
10. ใช้เตียงในการหลับนอนเท่านั้น หลีกเลี่ยงการน�างานมาท�าบน

เตียง




