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บรรณาธิการแถลง

สภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้อนุมัติให้ด�ำเนินการจัดตั้งศูนย์อิสลามศึกษา (Centre of Islamic Studies) และ
แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร เป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาองค์ความ
รู้และเสริมสร้างการเรียนรู้อิสลามศึกษา และโลกมุสลิมที่เน้นการบูรณาการในเชิงสหวิทยาการ ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนางานวิจัย การบริการทางวิชาการ ในสาระส�ำคัญเกี่ยวกับอิสลามศึกษา
เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งการเสริมสร้างความรู้เกี่ยว
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในประเทศมุสลิมและสังคมมุสลิม และด�ำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ในเชิง
ประยุกต์หลักการอิสลาม กับการพัฒนาการบริหาร และการจัดการองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
จดหมายข่าวฉบับนีเ้ ป็นฉบับปฐมฤกษ์ ทีช่ แี้ จงแถลงไขถึงเรือ่ งราวของการจัดตัง้ ศูนย์การศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย
อันจะช่วยให้ผสู้ นใจรับรูแ้ ละเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ โดยมีกำ� หนดออกเผยแพร่ 2 เดือนต่อฉบับ ส�ำหรับ
สาระส�ำคัญของเนื้อหาจะแสดงถึงความเคลื่อนไหวด้านต่างๆ ตามคุณลักษณะของกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของ
ศูนย์อิสลามศึกษา และนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้สนใจจะได้รับเอกสารนี้โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อเป็นการให้
บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

เจตนารมณ์ในการจัดตั้งศูนย์อิสลามศึกษา
การจัดตั้งศูนย์อิสลามศึกษา (Centre of Islamic Studies) ถือเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ไปสู่การ
เพิ่มพูนความสามารถของมหาวิทยาลัย และสมรรถนะของนักวิชาการของมหาวิทยาลัย ในแง่ของการสร้างความ
เชีย่ วชาญเฉพาะด้านเพิม่ ขึน้ ใหม่ (New field of specialization) และกระแสธารทางวิชาการใหม่ (New academic
stream) ในการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องอิสลามในเชิงสหวิทยาการ (Inter-disciplined) ที่มุ่งเน้นพรมแดนความรู้ที่
สอดคล้องกับกระแสการเคลื่อนไหวทางวิชาการในระดับสากล ในอันที่จะน�ำไปสู่
• เสริมสร้างความเป็นอัตลักษณ์ทางวิชาการ (Academic Identity) ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
องค์ความรู้เกี่ยวกับอิสลามและวิถีชีวิตมุสลิม
• สรรค์สร้างความเชี่ยวชาญทางวิชาการอิสลามศึกษา (Islamic Studies) ที่มีขอบข่ายเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนา เศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม การสร้างระบบการเงินและการธนาคารตามหลัก
การอิสลาม
• แสวงหาแนวทางในการประยุ ก ต์ แ นวความคิ ด อิ ส ลามกั บ การบริ ห ารและการจั ด การภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
• การพัฒนาการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
และการประสานสัมพันธ์ด้าน สังคมและวัฒนธรรม ระหว่างประเทศไทยกับโลกมุสลิม
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วัตถุประสงค์ของศูนย์อิสลามศึกษา
1. เพื่ อเสริมสร้างองค์ความรู้ และพั ฒ นาศู นย์ ก ารเรี ย นรู ้ ท างด้ า นอิ ส ลามและโลกมุ ส ลิ ม ที่ เ น้ นการ
บูรณาการเชิงสหวิทยาการ
2. เพือ่ พัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมงานวิจยั พัฒนาการบริการวิชาการ ด้านอิสลามศึกษาเพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ กระแสการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาของโลกมุสลิม โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศไทยและโลกมุสลิม
3. เพื่อจัดให้มีศูนย์ข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศด้านต่างๆเกี่ยวกับอิสลามและโลกมุสลิม โดยเน้นทุกเรื่อง
เกี่ยวกับการพัฒนาศาสตร์ดา้ นอิสลามศึกษา วิถชี วี ติ มุสลิม วิวฒ
ั นาการและการพัฒนาในด้านอารยธรรม
อิสลาม และการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทิศทางในการพัฒนาของประเทศต่างๆในโลกมุสลิม

ขอบเขตของงานศูนย์อิสลามศึกษา
ด้านการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาในเชิงประยุกต์ (Curriculum Development on Applied

Islamic Sciences and Arts) มีจุดมุ่งหมายในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม โดยมุง่ เน้นไปทีก่ ารเสริมสร้างแนวคิดและแนวทางในการบูรณาการเชิงสหวิทยาการ ที่
จะเป็นประโยชน์ในการเรียนรูใ้ นระดับบัณฑิตศึกษาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate degrees and
diplomas) โดยมีองค์ประกอบของวิชาที่มีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆที่ด�ำเนินการอยู่ ส�ำหรับ
สาขาวิชาหรือรายวิชาที่สนใจได้แก่
		
• เศรษฐศาสตร์อิสลาม
		
• สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์อิสลาม
		
• อิสลามกับการบริหารและการจัดการ
		
• ระบบและสถาบันการเงินและการธนาคารอิสลาม
		
• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอิสลาม
		
• การพัฒนาการศึกษาในอิสลาม
		
• วิวัฒนาการของอารยธรรมอิสลามร่วมสมัย
		
• อิสลามกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
		
• บทบาทของภาคีองค์การอิสลามในเวทีนานาชาติ
		
• นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอิสลาม
		
• อิสลามกับระบบการค้าทั่วไปและการค้าระหว่างประเทศ
ด้านการส่งเสริมงานวิจัย มุ่งเน้นประเด็นปัญหาการวิจัยด้านอิสลามและวิถีชีวิตมุสลิม กับวิชาการ
ด้านสังคมศาสตร์ป ระยุ ก ต์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม การเสริ ม
สร้ า งอารยธรรมและวั ฒ นธรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ รวมทั้งการส่งเสริมการผลิตเอกสารวิจัยที่มุ่งพัฒนาวิชาการอิสลามศึกษา ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการเผยแพร่และสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชนมุสลิม
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ด้านการบริการวิชาการ เน้นไปที่งานด้านการให้ค�ำปรึกษาเชิงวิชาการ (Academic Consultancy)

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การฝึกอบรมหรือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการจัดการ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรทั้งองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในงานด้านการบริหารเพื่อ
การพัฒนา การบริหารและการจัดการด้วยการใช้แนวความคิดอิสลาม ทัง้ นี้ เพือ่ มุง่ ไปสูก่ ารพัฒนาการด�ำเนิน
งาน การสร้างภาคีความร่วมมือในเชิงเครือข่ายการพัฒนาโดยทัว่ ไป หรือการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ ตัวอย่างเช่น
กรณีการพัฒนาพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ทัง้ นีก้ ลุม่ เป้าหมายหลักในระยะต้นจะเน้นไปที่ องค์การภาครัฐ
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการด�ำเนินงานหรือกิจกร
รมมเกี่ยนวกับอิสลามและสังคมมุสลิม สถาบันการเงินแบบอิสลาม ได้แก่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
สหกรณ์อิสลามและสถาบันการเงินรูปแบบอื่นๆ เช่น การประกันภัย พันธบัตร ตลาดหลักทรัพย์ องค์กร
อิสลาม ได้แก่ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด คณะ
กรรมการมัสยิด องค์การภาคเอกชนที่ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับโลกมุสลิม องค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้ง
หน่วยงานขององค์การต่างประเทศที่ท�ำงานเกี่ยวข้อกับสังคมมุสลิมในประเทศไทย
ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาวิชาการ โดยจะให้ความส�ำคัญต่อการสถาปนา
ความสัมพันธ์กบั สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทัง้ การสร้างความร่วมมือกับองค์การภาครัฐ และองค์การภาค
เอกชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
ด้านการส่งเสริมการประชุมทางวิชาการด้านอิสลามศึกษาและโลกมุสลิม เพื่อประมวลความรู้
สานโยงความคิด และสังเคราะห์แนวทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและการจัดการความรู้ด้าน
อิสลามศึกษา (Knowledge management) ต่อไป
ด้านการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการเชิญนักวิชาการ นักปฏิบัติการ นักพัฒนาที่มี
ชื่อเสียงในระดับสากล มาเป็นผู้เสนอความคิดทางวิชาการและหรือการประมวลประสบการณ์ในเรื่องที่ถือ
เป็นกระแสและแนวโน้มเกี่ยวกับอิสลามและโลกมุสลิม
ด้านการจัดประชุม “สานสนทนาระหว่างศาสนิกชน (Interfaith Dialogue)” เพือ่ เสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชน การประชุมสานสนทนาจะเชิญผู้แทนขององค์กรศาสนาต่างๆ มาแลก
เปลี่ยนความรู้และสานพลังความคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างกรรมวิธีและกลไก ในการ
ด�ำเนินกิจกรรมของการสานสนทนา วิธีการประสานพลังทางความคิด การเจรจาต่อรอง เพื่อการแสวงหา
ข้อยุติที่จะน�ำไปสู่การอยู่ร่วมกัน ด้วยความสามัคคีปรองดอง และการเสริมสร้างความสันติสุข
ด้านศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ เป็นการพัฒนาในรูปของการจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรู้ ในลักษณะทีเ่ ป็นห้อง
สมุดที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ (Modern life and living library) เพื่อให้เป็นทางเลือกส�ำหรับ
นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปได้เพลิดเพลินกับการแสวงหาความรู้ เป็นสถานที่ส�ำหรับใช้เวลา
ว่างทีไ่ ด้ประโยชน์ทงั้ ความรูแ้ ละความบันเทิง โดยจะรวบรวมหนังสือ เอกสารสิง่ พิมพ์ เอกสารอีเล็กโทรนิกส์
สิง่ ประดิษฐ์ วัสดุสงิ่ ของในแต่ละยุค และงานเชิงนวัตกรรม ทางวิทยาศาสตร์ ศิลปกรรม และสุนทรียศิลป์รปู
แบบอื่นๆ ที่สามารถช่วยให้ผ้เู ข้ามาใช้งาน เข้าถึงข้อมูลและเข้าใจสาระ อิสลามศึกษา ประวัติศาสตร์อิสลาม
วิถชี วี ติ มุสลิมอารยธรรมอิสลาม การเปลีย่ นแปลงด้านต่างๆ ของมุสลิมไทย และการเคลือ่ นไหวเปลีย่ นแปลง
รวมทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในวิถีมุสลิมโลก
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ความเติบโตของอิสลามศึกษาในโลกปัจจุบัน
จากการส�ำรวจข้อมูลพื้นฐานที่ส�ำคัญในการเปิดศูนย์อิสลามศึกษาในโลกวิชาการ พบข้อสรุป
ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ดังต่อไปนี้
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มีการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาหรือจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยว

กับศาสนาอิสลาม รวมทั้งการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ในเรื่องของโลกมุสลิม อย่างเป็นทางการหรือไม่
เป็นทางการมากขึ้นเป็นล�ำดับ จากการตรวจสอบเบือ้ งต้นพบว่ามีมหาวิทยาลัยทีด่ �ำเนินการดังกล่าว ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งวิทยาลัยอิสลามศึกษา (College of Islamic Studies) ที่
วิทยาเขตปัตตานี ถือเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญที่มีพัฒนาการทางวิชาการมากขึ้นเป็นล�ำดับ
เปิดสอนเต็มรูปแบบตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ เช่น บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พระนคร ยะลา เริ่มด�ำเนินการเปิด
สอนปริญญาตรีอิสลามศึกษา
3. มหาวิ ท ยาลั ย เอกชนที่ เ ปิ ด สอนด้ า นอิ ส ลามศึ ก ษาโดยตรงได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย อิ ส ลาม
ยะลา ส่ ว นมหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ ที่มีการเปิดภาควิชาอิสลามศึกษาและจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรี ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นต้น
มหาวิทยาลัยทีใ่ ห้ความสนใจด้านอิสลามและโลกมุสลิม มุง่ ไปสูก่ ารผลิตงานวิจยั การให้บริการวิชาการ
ในเชิงของการฝึกอบรม การเป็นที่ปรึกษา การถอดบทเรียนจากการเรียนรู้ในเชิงของการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม ที่น่าสนใจได้แก่
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งเป็นศูนย์วิจัย (Research Centre) ชื่อว่าศูนย์นโยบายโลก
มุสลิม (ศนม) (Centre for Muslim World Policies (CMP)) สังกัดอยูใ่ นคณะเศรษฐศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยทักษิณจัดตั้งศูนย์อิสลามศึกษาเพื่อการบูรณาการ โดยคณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการผนึกก�ำลังองค์กรภาคี 6 องค์กรหลักเพื่อพัฒนา
ชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยทักษิณ ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส�ำนักงานกองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกร เครือข่าย
ชุมชนศรัทธา มูลนิธิชุมชนไท และองค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย เพื่อร่วมกันศึกษา วิจัย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชมุ ชนบริหารจัดการหมูบ่ า้ นอย่างมีอสิ ระ ภายใต้แนวคิดตามครรลอง
ของหลักศาสนาทีถ่ กู ต้อง โดยใช้กระบวนการการพัฒนาแบบมีสว่ นร่วม เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนา
คุณภาพชีวิต ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และเป็นธรรม สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ อัตลักษณ์
ของชุมชนภายใต้แนวคิด “ใช้หลักศาสนา สร้างศรัทธา เพื่อพัฒนาชุมชนจังหวัดชายแดนใต้
ส�ำหรับกรณีของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศพบว่า ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา แนวโน้มที่แสดงถึง
ความสนใจในการพัฒนาศึกษา เรียนรู้ ค้นคว้าวิจัย การสัมมนาเชิงวิชาการ การอภิปรายและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การจัดพิมพ์เอกสารต�ำรา (Text books) การพัฒนาวารสารวิชาการ (Academic Journal)
การผลิตสือ่ การเรียนรู้ การด�ำเนินการด้านสารสนเทศอิสลามและโลกมุสลิม มีอตั ราทีเ่ พิม่ มากขึน้ เป็นล�ำดับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือนั้น ปรากฎชัดว่ามหาวิทยาลัยชั้นน�ำเช่น Oxford,

4

ศูนย์อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1				

จดหมายข่าว			

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2555

Cambridge, London, Edinbrough, New York, Indiana, Columbia, Illinois, McGill etc. ล้วนแล้ว
ต่างจัดตั้ง Centre or Institute of Islamic Studies มาเป็นระยะเวลานานพอสมควร ส่วนมหาวิทยาลัย
ในอาเซียนก็มแี นวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ทัง้ นีแ้ ต่ละมหาวิทยาลัยต่างมีความมุง่ มัน่ ในการสร้างความเป็น
เลิศในทางวิชาการด้านต่างๆที่มีความหลากหลายค่อนข้างมาก

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าและการบริการ”ฮาลาล”
โอกาสทองสินค้าฮาลาลในตลาดฝรั่งเศส
เอกอัครราชทูตฝรัง่ เศสประจ�ำประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า ตลาดสินค้าฮาลาลในประเทศฝรัง่ เศส มีขนาดใหญ่
มาก การขยายตัวของตลาดชี้ให้เห็นถึงความต้องการที่มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องของประชากรมุสลิมที่มีกว่า 10 ล้าน
คนในประเทศฝรั่งเศส
ท่านเอกอัครราชทูต กล่าวว่า ประเทศฝรัง่ เศสเป็นแหล่งอุตสาหกรรมทีผ่ ลิตอาหารฮาลาลทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในยุโรป
ตะวันตก เนือ่ งจากมีประชากรมุสลิมอาศัยอยูม่ ากทีส่ ดุ และมีผผู้ ลิตอาหารฮาลาลประเภทเนือ้ สัตว์อยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก
แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าในเวลานี้ก็คือ อาหารฮาลาลประเภทอื่น เช่น นม น�้ำผลไม้ ยังไม่มีการผลิตในประเทศฝรั่งเศส

บรูไนลงทุนอุตสาหกรรมฮาลาลในประเทศอังกฤษ
บริษัท อาหารฮาลาลประเทศบรูไน วาฟีรีย์ โฮลดิ้ง แบลน ท�ำการเปิดสาขาใหม่ ที่เมืองเบอมิ่งเฮม ประเทศ
อังกฤษ โดยท�ำสัญญาเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 5 ปี ใช้เนื้อที่ 25,000 ตารางเมตร โดยบริษัทมีนโยบายในการผลิตและ
จ�ำหน่วยสินค้าประเภทอาหาร และอาหารว่าง คุกกี้ มันฝรั่งทอด ซึ่งเป็นการลงทุนอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลครั้ง
ใหญ่ในประเทศอังกฤษ
ดร.มูฮ�ำหมัด นาซีส ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท วาฟีรีย์ โฮลดิ้ง แบลน กล่าวว่า “เรามองถึงความเป็นไป
ได้ของการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในยุโรป โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ ที่เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ
ฮาลาล” ในปัจจุบันมีการเรียกร้องให้มีการผลิตสินค่าฮาลาลเพิ่มมากขึ้น และเป้าหมายในอนาคตอุตสาหกรรมฮา
ลาลจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นแน่นอน
ธุรกิจอาหารฮาลาลของบริษทั วาฟีรยี ์ โฮลดิง้ แบลน เป็นบริษทั ในเครือของบริษทั แฮนสตีน ได้รบั การอนุมตั ิ
ทางการเงินจาก Lioyds Banking Group เมื่อเดือนธันวาคม 2553

สถานประกอบการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวที่ผ่านการประเมิน ปี 2554
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย ได้ทำ� การตรวจประเมินมาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพือ่ การท่องเทีย่ ว เพือ่ ให้มสี ถานประกอบ
การที่สะอาดและถูกต้องตามบัญญัติอิสลามไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวมุสลิม คณะกรรมการตรวจประเมินประกอบ
ด้วย ผู้แทนฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 1 ท่าน ผู้แทนคณะกรรมการอิสลาม
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ประจ�ำจังหวัด 2 ท่าน ผู้แทนกรมการท่องเที่ยว 1 ท่าน ผู้แทนสถาบันการศึกษา 1 ท่าน รวมเป็น 5 ท่าน ผลการ
ตรวจประเมิน มีสถานประกอบการที่ผ่านการประเมิน 69 แห่ง จ�ำแนกเป็นระดับ 5 ดาว 19 แห่ง ระดับ 4 ดาว
25 แห่ง ระดับ 3 ดาว 25 แห่ง
ระดับ 5 ดาว ได้แก่ ภัตตาคารเรือนกล้วยไม้ อ่าวนางออคิด รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ไร่เลย์วิลเลจ รีสอร์ท
แอนด์ สปา จังหวัดกระบี่ ซันดา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกระบี่
ห้องอาหารซาร่า โรงแรมนูโวซิตี้ กรุงเทพฯ ภัตตาคารเอลธารา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ ดอยช้าง แอท
อาร์ต จังหวัดเชียงราย ห้องอาหารดาหลา โรงแรมแซงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ เดอะสปา เกาะช้าง รีสอร์ท
จังหวัดตราด ครัวบางนารา โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดนราธิวาส ครัวปะฏอนี โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว จังหวัด
ปัตตานี ห้องอาหารบุหงารายา โรงแรม ซี.เอส จังหวัดปัตตานี โรงแรมบุญฑริกา วิลล่า แอนด์ สวีท จังหวัด
ภูเก็ต ดิรฮัม ฮาลาล เรสเตอรอง บางเทาบีช ชาเลย์ รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต ภัตตาคารอินเดียน แอนด์ อารา
เบียน โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์ จังหวัดภูเก็ต โรงแรมลายาลีน่า จังหวัดภูเก็ต ครัวฮาลาล ภูเก็ตแฟนตาซี
จังหวัดภูเก็ต ห้องอาหรารริมหาด โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา ครัวฮาลาลเบตง จังหวัดยะลา
ส่วนสถานประกอบการที่ผ่านระดับ 4 ดาว และ 3 ดาว จะน�ำมาเสนอในโอกาสต่อไป

บริการทางวิชาการเพื่อสังคม
แบบบ้านช่วยผู้ประสบภัยน�้ำท่วม
ผศ.ดร.อดิศร์ อิดริส รักษมณี รองคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ให้ความร่วมมือ
แก่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ด้วยการออกแบบ
บ้านใต้ถุนสูง ที่จะไปสร้างให้กับผู้ยากไร้ที่สูญเสียที่อยู่อาศัยโดยสิ้นเชิง หรือที่เรียกว่าสิ้นเนื้อประดาตัว ซึ่งแนวความ
คิดในการออกแบบคือ บ้านทีม่ คี วามเหมาะสมสอดคล้องกับวิถชี าวน�ำ้ มีความสวยงามแต่คงทนถาวร สามารถก่อสร้าง
ได้รวดเร็ว ง่ายและราคาถูกคือไม่เกินหลังละ 170,000 บาท (ดังรูป)
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โดยมีแผนทีจ่ ะไปด�ำเนินการสร้างทีจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพฯ โดยให้คณะกรรมการ
อิสลามประจ�ำจังหวัด ผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำศาสนา เสนอชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่สมควรได้รับ ไปที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย ถนนรามค�ำแหง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ หรือที่ ศูนย์อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เพือ่ ให้คณะกรรมการจะได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมทีจ่ ะอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างต่อไป

กิจกรรมวิชาการ
ศูนย์อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เตรียมการจัดการบรรยายเชิงวิชาการที่น่าสนใจ โดยใช้ชื่อว่า
CIS Lecture Series ด้วยการเชิญบุคคลส�ำคัญ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และนักบริหารจากองค์การภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพและองค์การระหว่างประเทศ มาเป็นองค์ปาฐกหรือวิทยากร โดยในภาคการศึกษาที่
2/2555 ก�ำหนดที่จะมีการน�ำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจดังนี้
ลำ�ดับ
เรื่องที่น่าสนใจ
1 ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13:00 น.
2 โอกาสและความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการก้าว
ไปสู่ “ประชาคมอาเซียน 2558”
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13:00 น.
3 ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการเติบโตของสหกรณ์อสิ ลามในประเทศไทย
4

การเติบโตของการส่งออกสินค้าฮาลาลไทยในตลาดโลก

องค์ปาฐก/วิทยากร
นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ
กรรมการผูจ้ ดั การธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
เลขาธิการอาเซียน
ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู
สมาชิกวุฒิสภา
ผู้แทนกรมส่งเสริมการส่งออก และ
สำ�นักงานมาตรฐานอาหารและสินค้า
เกษตรแห่งชาติ

ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกรุณาติดต่อสอบถามเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ หรือจองที่นั่งได้ที่อาจารย์สุชาติ สุวรรณดี
หรือ ดร.ทศพร มะหะหมัด อาจารย์ประจ�ำศูนย์อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
โทรศัพท์ 02-722-7100, 02-320-2777 ต่อ 1334 โทรสาร 02-720-4787

7

ศูนย์อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1				

จดหมายข่าว			

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2555

ผู้สนใจขอบอกรับจดหมายข่าว ศูนย์อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กรุณากรอกแบบฟอร์มต่อไปนี้ แล้วจัดส่งไปที่
ศูนย์อิสลามศึกษา อาคาร 3 ห้อง 3-404 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ 02-722-7100, 02-320-2777 ต่อ 1334 โทรสาร 02720-4787
Email : islamicstudies.kbu@hotmail.com
ชื่อและนามสกุล______________________________________________________
สถานที่ติดต่อ เลขที่______ตรอก/ซอย_____________ถนน_____________หมู่ที่_____
ตำ�บล/แขวง_____________อำ�เภอ/เขต_____________จังหวัด___________รหัสไปรษณีย์_________
โทรศัพท์_______________โทรสาร_______________Email:_______________________________

