
รายการสินค้าทางเลือก (ไม่ใช่สินค้าของอเมริกา/อังกฤษ/อิสราเอล) 
แชมพู-สบู-่แป้ง ผ้าอ้อมสําเร็จรูป (เด็ก) เสื้อผ้าเด็ก อื่นๆ น้ํามัน 

Mamy Poko / ทิโน ่ Tino Little Wacoal  ลิตเติ้ล วาโก ้ ไฟน์ไลน ์/ ไฮคลาส ปตท  /  Jet / บางจาก 
เบบี้เลฟิ baby love  PaPa ปาป้า / BSC  สมาร์ท / เอสเซ้นส ์ Petronas  ปิโตรนาส 

แฟซ่า Feather / คิวลีน  
เอเชียนซ์ Asience 
แพรอท (นกแก้ว) ดรายเพิร์ส  / ดรายแพ้นซ์ โอโว ovo / ชิคฟอร์ด  ผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงอาท ของเล่นเด็ก 
ฟลอเร ่/ MWNS ไลก้า Laika คินโช kincho / อัศวิน   Pintoys / Plantoy  
โชกุบุสซึ โมโนกาตาร ิ sun story ซันสตอรี ่ เชนไดร้ท์ chaindrite Playgaurd / VoiLa 
บิโอเร / บีไนซ์ 

ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด 
ไลปอนเอฟ / ทีโพล ์/ วิซ 
มาจิคลีน / วิกซอล / ลุค 
เปา / ไฮเตอร ์/ แอทแทค 
อีซี่ / ไฮยีน / เอสเซ้นท์ 
โพลีไบร์ท / ไฟท์ / โปร 

นมสําหรับเด็ก เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑ์จากฮับบะตุซเซา อาหารสัตว์เลี้ยง 
ทเวลฟ์ พลัส    หนองโพ / โชคชัย ภูเขาทอง / เด็กสมบรูณ์ ดะฮฺของบริษัท ซุนนะห์  Meo ม-ีโอ  
แป้งตราง ู ดัชมิลล ์/ ดีน่า  โรซ่า  จํากัด สมาร์ทฮาร์ท smart heart 

ผลิตภัณฑ์เด็ก 

โคโดโม-เนเปีย / ฟิตตี้  Fitti 
ผ้าอ้อมสําเร็จรูป (ผู้ใหญ่) 

Ancare / ไลฟ์รี ่
Certainty / Dispo 

แปรง/ยาสีฟัน 
ดอกบัวคู่ / ไฮเฮิร์บ ไทย-เดนมาร์ก / จิตรลดา น้ําปลาอรุณี (มุสลิม) อุปกรณ์สํานักงาน ซีพี  CP / เอโปร A PRO 

ดีนี่ D-nee / เฮิร์บคิดส ์ ซอลท์ / ซอลท์ ฮาบุ มะล ิ / เมจ ิ  น้าปลาเกาะช้าง (มุสลิม) นานม ี/   Double A ชุดเครื่องนอน 
เบบี้มายด์ Baby Mind เวชพงศ์ / ซิสเท็มมา นมผงสโนว ์ น้ําปลาเด็กมุสลิม ตราม้า  /  Quality ซาติน  satin/โตโต้  TOTO 

พีเจ้นท์ Pigeon   แซคท์ ZACT บีทาเก้น / ยาคูลท์ อาหาร-ขนม โทรศัพท์ 

ออรัลเมด Oralmed เครื่องสําอาง/น้ําหอม เครื่องดื่ม-กาแฟ-ชา ไส้กรอก IBF (มุสลิม) Samsung / LG 
คาเมร่า camera oriental princess  เมกะโคล่า (มุสลิม) ลูกชิ้น MRM (มุสลิม) I-Mobile / พานาโซนิค 
โคโดโม  kodomo กิฟฟารีน  / มิสทีน  ละบันซอย (มุสลิม) ฮาวา เบเกอรี่ (มุสลิม) เครื่องใช้ไฟฟ้า 

กระดาษชําระ ซูพรีเดิร์ม / คิวเพรส ไวโก ้vico (ไมโลของมาเลย)์ อนุสรณ์ เบเกอรี ่(มุสลิม) PAL / Sharp / Toshiba 
ดิออน Dion / เทนเดอร ์ ฟรีแอนด์ฟร ี/ เคเอ-KA ยูนีฟ / มาล ี เนยออร์คิด คอมพิวเตอร-์พริ้นเตอร ์
แม็กโม ่ Maxmo/ พริมโรส โฟกัส / นีเวีย  NIVEA ชบา / ไอคอร์น ครีมโอ / ฟันโอ เอเทค  / เอเซอร ์acer   
เซลล็อกซ์  Cellox / พลัส ทรอส TROS / วีไวท์   ทิปโก ้ Tipco / ไอวี ่ivy ทิวลี ่/ ปาปริก้า โพเวล POWELL / NEC   
ซิลค์   Zilk เอกซิท EXIT / แดนซ์ เดอะคอฟฟี่บีน / โฮย่า โปเต้ /คอนเน ่ FUJITSU / TOSHIBA 

ผ้าอนามัย ทีทร ี/  จีนี ่ เขาช่อง  / โคฟี ่ เทสโต / ก๊อบกอบ  เอปสัน EPSON / แอลจ ีLG 
ลอริเอะ / โซฟ ี
Watson 

บิโอเร  / GMO  curmin 
เฮิรบ์แคร์ Herb Care 

โคเลต Co-lette (โกโก)้ 
Gold Roast  

ไอศกรีม 
ครีโม 

แคนนอน canon 
ซัมซุง Samsung   

ร้านค้า 
ฟูด้แลนด ์/ จัสโก ้  
Big C   /  The Mall 
Makro   /  Central 

7-eleven  /  Tops  
V shop  /  108 shop 
Watson / Family Mart 
สยามพารากอน 
ซีคอนสแควร ์/ ฟิวเจอร ์
เสรีเซ็นเตอร์ /ฟู้ดแลนด ์
แฟชั่นไอส์แลนด์   
ตั้งฮั่วเส็ง / สหกรณ์กรุงเทพฯ 

 

 

"ของบอยคอตเยอะจังเลย  ใชประจํากันทั้งนั้น 
แลวแบบนี้จะใชอะไรได" (ความคิดเห็นของแมบาน) 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มที่ : http://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อสนิค้าไทย พบข้อผิดพลาด/แนะนาํกรุณาแจ้งที ่e-mail : banatulhuda@gmail.com 
** สินค้าในรายการนีไ้ม่ได้รับรองหะล้าล (อาหาร) ฉะนั้น ผู้ซื้อควรตรวจดเูครื่องหมายหะล้าลก่อนซื้อ 
** แผ่นพับนี้ไม่มีเจตนาในการโฆษณาสนิค้าให้บริษัทหนึง่บริษทัใด เพียงแต่เป็นคําแนะนาํเบื้องต้นสาํหรับคุณแม่บ้านทีไ่ม่รู้จะใชผ้ลิตภัณฑย์ี่ห้อใดบ้างทดแทนสินค้าบอยคอต 
** ด้วยเนื้อที่จํากัดไม่สามารถระบุยี่ห้อสินค้าได้ครบถ้วน ฉะนัน้โปรดพิจารณาจาก ประเทศผู้ผลิต/ภายใต้ลิขสิทธิ/์ยี่ห้อ ให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อ 
 



 

“ตางจังหวัดหรือที่กันดารก็ไมมีของเหลานี้ เขาก็
อยูได... คนไมมีเงิน เขาก็อยูได คนที่ไมใชสินคา
เหลานี้เขาก็อยูได” (ความคิดเห็นของคุณยายบอยคอต) 

“เคยนั่งคิด...เราอยูสบาย มีทุกอยางครบครัน 
ไมลําบากอะไรเลย แถมยังมีของใหเลือกใชอีกตางหาก 
มัน 2 เดงเลยนะ กลับกัน! พี่นองเราที่ถูกอธรรมไมมี
แมแตขาวของจะใหใชและยังตองคอยหลบกระสุนเอย
ระเบิดเอยซึ่งมันแทบจะกระดิกอะไรไมไดแต แคเรา
เปลี่ยนไปใชยี่หอที่มันไมบอยคอต ทําไมรูสึกวาทํากัน
ไดยากจังเนอะ มันขึ้นอยูกับวา เราไดหาทางออก
ใหกับตัวเองในเรื่องแคเนี้ยรึยัง?    (ความคิดเห็นของ
นักศึกษา)    
    

ทําไมไมบอยคอตทําไมไมบอยคอตทําไมไมบอยคอตทําไมไมบอยคอต????????????    
- ขี้เกียจ ชื่อสินคาจํายาก เยอะแยะ 
- เรื่องไกลตัว เอาไวกอนเถอะ  
- ใชแลวถูกกันดี กลัวแพยี่หออื่น 
- เรื่องของฉันนา แลวทําไมละ มันก็ตัวฉัน 
- อืม..ยี่หออื่นหาซื้อยากจัง แถวบานมีแตของ
บอยคอต 

    

ใครๆ ใครๆ ใครๆ ใครๆ ก็กก็็ก็เปลี่ยนแปลงไดเปลี่ยนแปลงไดเปลี่ยนแปลงไดเปลี่ยนแปลงได????    
อิสลาม ����    เปลี่ยนแปลงคนที่ไมใชมุสลิมมาเขา

รับอิสลามไดเลย  
อิสลาม ����    เปลี่ยนแปลงคนที่เคยละทิ้งศาสนา 

กลับคืนสูหนทางที่ถูกตองได  

ความศรัทธานี่เองที่เปลี่ยนผูคนที่เคยเปนศัตรู
อิสลามถึงขั้นหมายตามฆาทานรอซูลมูฮัมมัด  ใหมา
เปนบาวผูศรัทธามั่นและเปนแกนนําในการเผยแผ
อิสลาม  

    

บอยคอตบอยคอตบอยคอตบอยคอตไมใชเรื่องไกลไมใชเรื่องไกลไมใชเรื่องไกลไมใชเรื่องไกล????  
โดยเฉพาะแมบานมุสลิมะฮฺ “นักบริหารประจํานักบริหารประจํานักบริหารประจํานักบริหารประจํา

บานบานบานบาน””””    แคเพียงเปลี่ยนยี่หอ แตอาจชวยเราประหยัด
เงินโดยไมรูตัว สุดทายยังไงเราก็ยังมีของใชครบถวน 

    

ทําไมตองบอยคอตทําไมตองบอยคอตทําไมตองบอยคอตทําไมตองบอยคอต––––ทําแลวทําแลวทําแลวทําแลวดีอยางไรดีอยางไรดีอยางไรดีอยางไร???? 
     ปจจุบันมุสลิมถูกทดสอบโดยการที่พี่นองเราใน
ปาเลสไตน อัฟฆอนิสตาน อิรัก ฯลฯ ถูกอธรรมจากศัตรู
อิสลาม เราไมสามารถไปชวยพวกเขาดวยการญิฮาดได 
เราก็ทําเทาที่ทําไดอยูในบานเรา ก็โดยการกุนูต การ
บอยคอตสินคาศัตรู มุสลิมในไทย 10 ลาน ไมใชจํานวน
นอยเทียบกับในซาอุดี้ซึ่งมีมุสลิมประมาณ 18 ลานคน 
มากกวามุสลิมในคูเวต เปนไปไดอยางไรที่พี่นองเราถูก
ศัตรูทําราย แตเราก็ยังกินยังใชสินคาของศัตรู เอาเงินไป
ใหศัตรูของพี่นองเรา เราจะตองอบรมลูกหลานเราดวย 
เมื่อเห็นพี่นองเราเดือดรอน ก็ตองชวยสุดความสามารถ 
เราบอยคอตก็เพื่อประกาศจุดยืนของอิสลามใหมุสลิมมี
จิตสํานึกตอเหตุการณแมจะเล็กนอยแตมีผลกระทบและผล
บุญ 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 

ด้วยความปรารถนาดีจาก 
http://islaminthailand.blogspot.com 

www.banatulhuda.com 
www.annisaa.com 

www.baanmuslimah.com 
 

การศรัทธาของคนๆหนึ่งจะยังไม่สมบูรณ ์
จนกว่าเขาจะรักพี่น้อง(มุสลิม)ของเขา  
เช่นเดียวกับที่เขารกัตวัของเขาเอง  

(บันทึกโดย บุคอรียฺและมุสลิม) 

(ไม่ใช่สินค้าของอเมริกา/ 
อังกฤษ/อิสราเอล) 


