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	 กลับมาพบกันอีกครั้งกับ	News	Letter		ฉบับประจ�าเดือน

เมษายน	หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าฉบับทีผ่่านๆมาจดหมายข่าวของเราจะท�า

หน้าที่เป็นตัวกลางให้ท่านผู้อ่านจะได้รู้จัก	 และเข้าใจถึงบทบาทการ

ท�างานและการให้บริการงานของศนูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั	(ศวฮ.)	มากยิง่ขึน้นะคะ	ในฉบบันีก้เ็ช่นกันเราจะพาท่าน

ผู้อ่านไปอพัเดตข่าวคราวความเคล่ือนไหวของ	ศวฮ.	ทีเ่กดิขึน้	ไม่ว่าจะ

เป็นในส�านกังานทีจ่ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัหรอืส�านกังานท่ีเชยีงใหม่

หรือปัตตาน	ี		หรือจะเป็นบทบาทและการด�าเนนิพนัธกจิของ	ศวฮ.กบั

งานด้านวทิยาศาสตร์ฮาลาลทัง้ในและต่างประเทศเองก็ด	ีส�าหรบัฉบบั

นีเ้รามเีนือ้หาพิเศษๆ	เกีย่วกบัการเข้าร่วมโครงการสมัมนาและประชมุ

วชิาการด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่ต่อยอดงานวจิยัและสร้าง

เครือข่ายด้านฮาลาลระดับนานาชาติ	 ของศวฮ.มาเสิร์ฟให้ผู้อ่านโดย

เฉพาะ	 จะเป็นที่ไหน	 และมีสาระอะไรมาน�าเสนอ	 ติดตามอ่านกันได้

ภายใน	Halal	Insight	คอลัมน์	Halal	Highlight	ค่ะ	นอกจากนี้ยังมี

สาระความรูเ้ก่ียวกบัสขุภาพและเดอืนรอมฎอนอันทรงเกยีรตขิองชาว

มุสลิมมาให้ทุกท่านได้ติดตามอ่านกันภายในฉบับนี้ด้วยค่ะ

กองบรรณาธิการ

EDITOR’S   TALK
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ศวฮ. เปิดบ้านต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Samatera Utara University ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมชม ศวฮ.

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ

	 วนัที	่24	เมษายน	2561	เวลา	09.00-12.00	น.	ศนูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาฯ	ดร.อซัอารย์ี	สขุสวุรรณ	หวัหน้ากลุม่ภารกจิบริการ

วิทยาศาสตร์ฯ		ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่	3	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และการเกษตร	มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา	จ�านวนกว่า	50	คน

	 วนัที	่24	เมษายน	2561	เวลา	09.00-12.00	น.	ศนูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	น�าโดย	ว่าที	่ดร.นจัวา	สนัตวิรกลุ

	 ตัวแทนผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 ให้การต้อนรับคณาจารย์จากคณะ	Master	Management	 Postgraduate	 School	 of	

Samatera	Utara	University	ประเทศอินโดนีเซีย	ที่ได้น�านักศึกษากว่า	50	คน	เข้าศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของประเทศไทย	

ซึ่งเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลที่จัดตั้งขึ้นแห่งแรกในโลกและได้รับการยอมรับจากนานาชาติแอย่างกว้างขวาง			

	 เมือ่วนัที	่25	เมษายน	2561	เวลา	09.00	–	12.00	น.	ศนูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	น�าโดย	นายมนสั	สบืสนัตกิลุ

ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ให้การต้อนรับนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่	 4	 หลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต	สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	จ�านวนกว่า	45	คน	ในการนี้ได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อ

สร้างประสิทธิภาพหลักสูตร	เสริมสร้างและบูรณาการวิทยาศาสตร์ร่วมกับหลักการศาสนาอิสลามเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้
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บทความโดย...

นายอิรฟัน		แวหะมะ

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์	กลุ่มภารกิจหน่วยบริการภายนอก

	 ศนูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	ได้รบัเกยีรติ

จากกระทรวงต่างประเทศ	 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 เชิญเข้าร่วม

งาน EXPO Halal Alimentaria 2018 ภายใต้งาน		Alimentaria	2018	

ในระหว่างวันที่	16-19	เมษายน	2561	ณ	Fira	de	Barcelona	Gran	Via	

เมืองบาร์เซโลนา

	 คณะเดินทางในครั้งนี้ประกอบด้วย	 รศ.ดร.วินัย	 ดะห์ลัน	

ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ	และนายอิรฟัน	แวหะมะ	เจ้าหน้าที่บริการ

วิทยาศาสตร์	พร้อมด้วยอาจารย์พิเศษอีก	2	ท่าน	ได้แก่	ดร.ศราวุฒิ	อารีย์	

กรรมการบริหาร	ศวฮ.	และ	ดร.อณสั		อมาตยกุล	ทีป่รกึษาคณะกรรมการ

อ�านวยการศวฮ.	 ร่วมเดินทางด้วยสายการบิน	 TK	 0369	 จากสนามบิน

นานาชาติทันเคนช์	เพื่อเดินทางไปเมืองบาร์เซโลน่า

	 เมื่อเดินทางถึง	 เมืองบาร์เซโลน่า	 ประเทศสเปน	 คุณรัตติกุล	

จนัทร์สรุยิา	เอกอคัรราชทตู	ณ	กรงุมาดรดิ	เป็นเจ้าภาพเลีย้งอาหารต้อนรบั	

ณ	ร้านอาหาร	Flauta	II	โดยมีคุณอรรยุทธ์	ศรีสมุทร	ปลัดกระทรวงการ

ต่างประเทศ	เข้าร่วมต้อนรับด้วยอย่างอบอุ่น
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บทความโดย...

นายอิรฟัน		แวหะมะ

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์	กลุ่มภารกิจหน่วยบริการภายนอก

	 เช้าวนัที	่18	เมษายน	2561	รศ.ดร.วนิยั		ดะห์ลัน

และคณะได้ออกเดินทางเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

ภายในงาน	 Halal	 Alimentaria	 2018	 ในหัวข้อ	

“Transversal potential in the food and 

beverages sector” เป็นหัวข้อท่ีพูดถึงความก้าวหน้า

ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล	 ในงานคุ้มครองผู้บริโภคของ

ประเทศไทย	 โดยมีวิทยากรจาก	 หน่วยงานต่างๆ	 เข้า

ร่วมด้วยและมีผู้เข้าฟังมาจากหน่วยงานต่างๆ	 ของหลาย

ประเทศท้ังหมดประมาณ	 100	 คน	 โดยงานนี้จัดสองปี

ครั้ง	เป็นงานแสดงสินค้าและอาหารที่นับว่าใหญ่ที่สุดแห่ง

หนึ่งในโลก	 เทียบเท่างาน	Anuga	ของเยอรมันและ	Sial	

ของฝรัง่เศส	โดยในปีนีเ้ป็นปีแรกทีแ่ยก	Halal	ออกเป็นอกี

หนึ่ง	section	จากที่มีอยู่เดิม	8	section	จัดกันใน	8	hall	

โดยน�าไปรวมใน	 Hall	 เดียวกับไวน์	 ดูแปลกตาไปหน่อย	

ภายในฮอลล์มปีระเทศต่างๆ	มารวมไม่มาก	มปีระเทศไทย	

อินโดนีเซีย	โมรอคโค	สเปน	พื้นที่รวม	500	ตรม	จากทั้ง	

hall	6,000	ตรม.

ในช่วงบ่ายของวนั	คณุรตัตกุิล	จนัทร์สรุยิา	เอกอัครราชทูต	

ณ	 กรุงมาดริด	 ได้เชิญศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาฯ	

ประชุมร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จาก	 Halal	 Institute	 of	

Spain	 ในการพัฒนางานด้านฮาลาลของประเทศสเปน

ตลอดจนการได้รับเชิญให้เข้าร่วมเครือข่ายฮาลาลการ

ท่องเที่ยวอีกด้วย

	 ในวันที่	 19	 เมษายน	 2561	 ทางสถานฑูตไทย

	 ณ	 กรุงมาดริด	 พร้อมด้วยท่าน	 อรรยุทธ์	 ศรีสมุทร	

ปลัดกระทรวงทางสถานฑูตไทย	 ได้เชิญคณะจากศูนย์

วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	เดินทางไปยัง	Alicia	founda-

tion	สถาบนัวจิยัและพฒันาอาหาร	ณ	เมอืง	Sant	Fruitós	

de	Bages	ทางตอนเหนอืของ	Barcelona	โดยม	ีMr.Jaune	

Biannés	(Alicia	foundation	chef)	ให้การต้อบรับ	และ

พาชมบรรยากาศ	และอาคารเรยีนทีมี่ความเป็นเอกลกัษณ์

ของแหล่งการเรียนรู้ที่มีความทันสมัย
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	 หลังจากนั้นในช่วงบ่าย	คณะได้เดินทางต่อไปยังแคว้นคา

ตาโลเนีย	 เพื่อเข้าเยี่ยมชม	“ซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต” 

(Santa	Maria	 de	Montserrat)	 มหาวิหารศักดิ์สิทธ์ิท่ีตั้งอยู่บน

หุบเขา	Montserrat	 ที่มีความสูงถึง	 1,200	 เมตร	 โดยมีเจ้าหน้าที่

ให้การต้อนรับและพาชมพิพิธภัณฑ์

	 เช้าตรู่ของวันที่	 20	 เราออกเดินทางต่อไปยังเมืองแกรน

นาดา	ทางตอนใต้ของสเปน	ด้วยสายการบิน	Vueling	airline	สาย

การบินภายในประเทศ	ใช้เวลาในการเดินทาง	1	ชั่วโมงก็ถึงยังเมือง

แกรนนาดา	อุณหภูมิอยู่ที่	18	องศาเซลเซียส	ซึ่งนับว่าอากาศก�าลัง

ดเีลยทเีดยีว	คณะเดนิทางมุง่หน้าไปยงัสถานทีแ่รกคอื	พระราชวงัอลั

ฮัมบรา	(Alhambra)	พระราชวังหลวงของสุลต่าน	Mohammed	V	

(ปี	 1353)	 ผู้ปกครองแกรนนาดา	 อัลฮัมบรา	 มาจากภาษาอาหรับ	

มีความหมายว่า	 The	 Red	 one	 หรือพระราชวังสีแดง	 เน่ืองจาก

ตัวป้อมปราการและก�าแพงสร้างจากดิน	 เม่ือมองระยะไกลจะเห็น

เป็นสีแดง	 เป็น	 1	 ในเมืองหลวงของชาวมัวร์	 เมื่อครั้งดินแดนใน

แถบนี้ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของจักวรรรดิอิสลามในศตวรรษที่	

7	ไม่เพียงน�าความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในสมัย	อิสลามได้น�าพาความ

ก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่างๆ	เช่น	การศึกษา	วิทยาศาสตร์	การ

แพทย์	 รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่สามารถเห็นได้ตามอาคารบ้าน

เรอืนมากมาย	เรยีกได้ว่าเป็นยคุทีรุ่ง่เรอืงทีส่ดุของแคว้น	อนัดาลเูซีย	

บนคาบสมุทรไอบีเรีย

Photo	:	https://www.levnezajezdy.cz/

	 และในช่วงบ่ายของวนัเดยีวกนันัน้เอง	มุง่หน้าไปยงัเมอืงคอร์โดบา	

เป็นอกีเมอืงทีม่คีวามโดดเด่นในด้านอารยธรรมและศิลปวฒันธรรมอิสลาม

เก่าแก่	คณะเข้าพักที่	โรงแรมแห่งหนึ่ง	ตั้งอยู่ข้างๆ	Catedral	–	Mezquita	

de	Cordoba	ซึ่งเป็นมหาวิหาร	และอดีต	มัสยิดใหญ่แห่งกอร์โดบา	เป็นที่

รู้จักในท้องถ่ินว่า	 เมซกีตา-กาเตดรัล	 ปัจจุบันเป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกับ

พื้นที่ส่วนประวัติศาสตร์	 ซึ่งแต่เดิมเป็นที่ตั้งของโบสถ์แห่งนักบวช	 บีเซน

เต	 มาร์ตี	 โดยที่โบสถ์แห่งนี้ได้ถูกท�าลายลงและสร้างมัสยิดกอร์โดบาข้ึน

มาแทนที่	ในมุมมองของมัสยิดแล้ว	มัสยิดกอร์โดบาถือได้ว่าเป็นสิ่งที่แสดง

ถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรกาหลิบแห่งกอร์โดบา	ด้วยพื้นที่ขนาด	

23,400	 ตารางเมตร	 ภายหลังชาวสเปนสามารถพิชิตดินแดนคืนได้ส�าเร็จ	

ในปี	ค.ศ.	1238	มสัยดิกอร์โดบากไ็ด้กลายสภาพมาเป็นโบสถ์ตามค�าสัง่ของ

มุขนายก	โลเป	เด	ฟีเตโร	(มุขนายกคนแรกของมหาวิหารกอร์โดบา)	
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รอมฎอนเดือนแห่งสขุภาพ: (1) สขุภาพในมติขิองอสิลาม

บทความโดย...รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน

 รอมฎอนเป็นเดือนที่อิสลามก�าหนดการถือ

ศีลอดไว้ตลอดท้ังเดือนเป็นบัญญัติบังคับไว้	 โดยเป็นหลัก

ปฏิบัติส�าหรับมุสลิมท่ีบรรลุศาสนภาวะน่ันคือชายที่อสุจิ

เคลือ่น	หญงิทีเ่ริม่มปีระจ�าเดอืน	โดยปกตคิอือาย	ุ13-15	ปี

ประมาณนัน้	กจิกรรมในเดอืนรอมฎอนมใิช่เพยีงอดอาหาร

หรอืถอืศลีอดเท่านัน้	ยงัมกีารละหมาดยามค�า่คืนทีเ่รยีกว่า

ละหมาดตะรอเวียะฮฺ	การอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน	การขอพร	

การท�าทาน	การประกอบกรรมดีทั้งปวง	เป็นกิจกรรมทาง

กาย	จติใจ	สงัคมรวมถงึจติวญิญาณ	จะว่ารอมฎอนคือเดอืน

แห่งสุขภาพก็ไม่ผิด

	 สุขภาพตามนิยามขององค์การอนามัยโลก	

(WHO)	ที่ก�าหนดไว้ใน	ค.ศ.1948	มีว่าสุขภาพ	 (Health)	

หมายถึงความเป็นอยู่ดี	(Well-being)	ของร่างกาย	จิตใจ

และสังคมของบุคคล	 เน้นด้วยว่ามิใช่เพียงปราศจากโรค

หรอืความพกิลพกิารเท่านัน้	เมือ่ก�าหนดนยิามไว้เช่นนีห้าก

ท�าได้ครบถ้วนย่อมก่อให้เกดิสขุทว่าเอาเข้าจรงิกลบัมใิช่เช่น

นัน้	โดยพบว่ามนษุย์ยงัมคีวามต้องการในระดบัทีสู่งไปกว่า

นั้นนั่นคือ	“จิตวิญญาณ”	ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเชื่อความ

ศรัทธาของบุคคล	หากละทิ้งเสีย	ความเป็นอยู่ดีของบุคคล

ย่อมเกิดได้ไม่สมบูรณ์	ในอิสลามจึงเติมความเป็นอยู่ดีด้าน

จติวญิญาณเข้าไปในความหมายของสขุภาพด้วย	ในมิตขิอง

อสิลาม	สขุภาพจึงหมายถึงความเป็นอยูดี่ของร่างกาย	จติใจ	

(Mental)	สังคมสิ่งแวดล้อมและจิตวิญญาณ	(Spiritual)	

แม้จะกล่าวว่าจิตวิญญาณคือส่วนหนึ่งของจิตใจก็พอ

ยอมรับได้ขอเพียงอย่าละเลยหรือละทิ้งเท่านั้น

	 เมื่อเติมจิตวิญญาณพ่วงเข้าไปในความหมาย

ของสุขภาพแล้ว	 ในส่วนสุขภาพทางกายมีเรื่องราวของ

อาหารเกีย่วข้องอยูด้่วย	ในทางวชิาการก�าหนดหน้าทีข่อง

อาหารไว้	4	ประการคือ	เพื่อค�้าจุนชีวิตหรือบรรเทาความ

หิว	 จ่ายสารอาหารที่จ�าเป็น	 สร้างความสุขความบันเทิง

ใจ	ช่วยป้องกันและรักษาโรคบางชนิด	หน้าที่ของอาหาร

เพียงเท่าน้ียังไม่เพียงพอในมิติของอิสลาม	 โดยอีกหน้าท่ี

หนึ่งของอาหารในอิสลามคือช่วยรักษาศรัทธาของบุคคล	

โดยอิสลามก�าหนดเรื่องอาหารที่ห้ามและที่แนะน�าหรือ

หะรอมและฮาลาลไว้	 มีเรื่องการอดอาหารเพิ่มเติมไปอีก	

เห็นได้ว่าในมิติสุขภาพ	 อิสลามก�าหนดไว้กว้างขวางกว่า

สุขภาพในเชงิวชิาการของตะวนัตก	เหน็ชัดเจนคืออสิลาม

เติมเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาทางจิตวิญญาณ

พ่วงเข้าไปในความหมายของสุขภาพด้วย	 ดีกว่านิยามท่ี

ก�าหนดไว้เดิมหรือไม่	 บุคลากรด้านสุขภาพหลายส�านัก

ให้ข้อสรุปตรงกันว่า	“ดีกว่า”

ACADEMIC ZONE
บทความวิชาการ
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บทความโดย...	นางสาวซูไนนี		มาหะมะ	

ฝ่ายบริการและวิจัย	กลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยี	

	 จากกระแสข่าว	การตรวจพบสารอันตรายต่อผู้บรโิภค

ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	(Food Supplements)	ที่วางขาย

ตามท้องตลาด	 และทางโซเชียลมีเดียที่หาซื้อได้ง่ายขึ้นและมี

ราคาจบัต้องได้ในหมูห่นุม่สาวทีต้่องการดแูลสขุภาพและรูปร่าง

ของตวัเอง	ท�าให้ผูบ้รโิภคหลายรายเกดิความเข้าใจผดิและเลือก

ซื้อผลิตภัณฑ์แบบผิดๆตามโฆษณาชวนเชื่อที่เกินจริง	 แทนที่

จะเลือกทานอาหารเพ่ือสุขภาพ	 (Functional Food)	 ออก

ก�าลังกาย	 และพักผ่อนให้เพียงพอ	 	 ดังนั้นผู้บริโภคควรศึกษา

ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดให้มากพอและระมัดระวัง	

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดๆมารับประทาน	

ก่อน
8

by The Halal Science Center Chulalongkorn University

HALAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์ฮาลาล



	 ปัจจุบันเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีความตื่นตัวมากขึ้นในการ

ขอการรับรองฮาลาลให้กับผลิตภัณฑ์นั้นๆ	 เพื่อเป็นการรับรองความปลอดภัย

ตามหลักศาสนบัญญัติอิสลาม	 และคุ ้มครองผู ้บริโภคท่ีต้องการความเชื่อมั่น

ต่อผลิตภัณฑ์	 เพราะผู ้บริโภคส่วนใหญ่เริ่มมีความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรอง

ฮาลาลมากขึ้น	 ว่าเครื่องหมายฮาลาลที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์นั้นไม่เพียงแต่จะผ่าน

การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณแอลกอฮอล์	 และการปนเปื้อนจากสุกรหรืออนุพันธ์

จากสุกร	 เช่น	 เจลาติน	 ไขมัน	 เป็นต้น	 แต่ผลิตภัณฑ์ที่ฮาลาลจะมีการค�านึงถึงที่มา

ของวัตถุดิบตั้งต้นด้วย	 ว่าต้องปราศจากการน�าสารที่อาจก่ออันตรายต่อสุขภาพและ

ร่างกายผู้บริโภคอีกด้วย	

	 ล่าสุด	สารอันตรายที่ทางส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	ได้

ประกาศผลตรวจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้ประชาชนทราบจนเป็นข่าวดัง		ว่าพบสาร	

บีซาโคดิล	 (Bisacodyl)	และโซบูทรามีน	 (Sibutramine)	 เจือปนในผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารยี่ห้อหนึ่ง	 จนท�าให้ผู้บริโภคบางรายท่ีซ้ือกินไปน้ันเสียชีวิตฉับพลัน	 เพราะผล

ข้างเคียงจากสารอันตรายเจือปนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 ซ่ึงเป็นสารเดียวกันกับที่

เคยเป็นข่าวเมื่อหลายปีมาแล้ว	และทาง	อย.	เองก็ประกาศเตือนว่าห้ามใช้ยาที่มีส่วน

ผสมของสารเคมอีนัตรายดังกล่าวแล้วเช่นกนั	แต่กย็งัมีผูผ้ลติบางรายลกัลอบน�ามาใช้

จนเกิดเหตุการณ์น่าสะเทือนใจต่อผู้บริโภคขึ้น

	 ฮาลาล	จึงเป็นอีกแนวทางการรับรองหนึ่งที่ต้องมีควบคู่กับการรับรองตาม

มาตรฐานอื่นๆ	เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคไม่ใช่แค่เพียงมุสลิมเท่านั้น	แต่คุ้มครองผู้บริโภค

ทุกคนอย่างสูงสุดเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ	(ฏอยยิบ)	รวมถึงความ

เชื่อมั่นต่อจิตวิญญาณในสิ่งที่เลือกบริโภคไป

สาระควรรู้

เ ค รื่ อ ง หมายฮ าล าล

ตราฮาลาลที่ ถู กต ้ อง

...คือ	 เครื่องหมายที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลของ

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย	 หรือคณะ

กรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดต่างๆ	 ได้อนุญาตให้ผู ้

ประกอบการท�าการประทับ	 หรือแสดงลงบนสลาก	 หรือ

ผลิตภัณฑ์	 หรือกิจการใดๆ	 โดยใช้สัญญลักษณ์ที่เรียกว่า	

“ฮาลาล”	 ซึ่งเขียนเป็นภาษาอาหรับว่า	 ภายในกรอบ

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน	 หลังกรอบเป็นลายเส้นแนวต้ัง	 ใต้

กรอบภายในเส้นขนานมีค�าว่า	“สนง.คณะกรรมการกลาง

อิสลามแห่งประเทศไทย”	 โดยเครื่องหมายดังกล่าวนี้	 จะ

ออกให้กบัผลติภณัฑ์อาหาร	และเครือ่งดืม่	ผลติภณัฑ์ฮาลาล	

และหรือเนื้อสัตว์ฮาลาลที่น�าเข้าจากต่างประเทศ	เป็นต้น

1.	ค�าว่า	“ฮาลาล” ภาษาอาหรับ	ในสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน	

ซึ่งมีพื้นหลังเป็นแถบเส้นตรงแนวดิ่ง

2.	ชื่อองค์กรรับรอง	–	“สนง.	คณะกรรมการกลางอิสลาม

แห่งประเทศไทย”	 หรือ	 “The	 Central	 Islamic	 Com-

mittee	 of	 Thailand”	 หรือ	 เป็นภาษาอาหรับ	 (เป็นได้

ทั้ง	3	ภาษา)	ถ้าเป็น	“ส�านักจุฬาราชมนตรี”	แสดงว่าเป็น

เครื่องหมายฮาลาลที่ไม่ผ่านการตรวจรับรอง	 เนื่องจากทาง

ส�านักจุฬาราชมนตรีได้มอบหน้าที่การตรวจรับรองฮาลาล

แก่คณะ	กรรมการกลางอิสลามตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2544	แล้ว

3.	หมายเลขฮาลาลผลิตภัณฑ์	12	หลัก	ที่ได้จากการรับรอง

ฮาลาล	ถ้าเป็นตัวเลขในระบบเก่า	(ซึ่งผ่านการตรวจรับรอง

เช่นเดียวกัน)	จะใช้ล�าดับที่ของบริษัท	ตามด้วยปีที่เริ่มขอรับ

รอง	“ที่	ฮ.ล.	025/2547”	ในส่วนของเลข	12	หลักนั้น

	 	กลุ่มประเภทสินค้า

	 	เลขทะเบียนฮาลาลบริษัท

	 	จ�านวนผลิตภัณฑ์

	 	เดือนที่ขอการรับรอง

	 	ปีที่ขอการรับรอง

ส่วนเรื่องสีของเครื่องหมายฮาลาล	ไม่ว่าจะเป็นสีอะไร	 ไม่มี

ผลใดๆ	(สีเครื่องหมายผลิตภัณฑ์	ขึ้นกับการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์อาหารนั้นๆ)
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HALAL HIGHLIGHT
@UZBEKISTAN
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บทความโดย...	ชีรีน	นิภารัตน์	,	อัครชัย	เกิดอยู่	
รูปภาพ...	บากียา	บินดอเลาะ	,	อาณัติ	มะตีมุ



อุซเบกิสถาน
ตามรอยเส้นทางสายไหม 

จุดก�าเนิดบิดาแห่งแห่งนักวิทยาศาสตร์โลก

	 นับเป็นโอกาสอันดีที่เราชาวศูนย์วิทยาศาสตร์

ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 (ศวฮ.)	 ได้มีโอกาส

เดินทางเข้าร่วมโครงการสัมมนาและประชุมวิชาการ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดงานวิจัย

และสร้างเครอืข่ายด้านฮาลาลระดับนานาชาต	ิณ	ประเทศ

อุซเบกิสถาน	เมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา	ถือเป็นการเปิด

โลกทัศน์ในแง่มุมต่างๆและเป็นประสบการณ์การเรียน

รู้นอกห้องเรียนที่มีค่าอย่างมาก	 จึงขอใช้พื้นท่ีในฉบับน้ี

มาบอกเล ่าสาระส�าคัญท่ีอยากแชร ์ผ ่านภาพและ

ตัวหนังสือให้ท่านผู้อ่านทุกๆท่านได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะ

คะ/ครับ

 อุซเบกิสถาน (Uzbekistan)	 หรือชื่ออย่างเป็น

ทางการคอืสาธารณรฐัอซุเบกิสถาน	เป็นประเทศในทวปีเอเชยี

กลางทีเ่กดิขึน้ใหม่ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวยีตใน

ปี	ค.ศ.1991	ซึ่งประกอบด้วย	5	ประเทศได้แก่	อุซเบกิสถาน	

คาซัคสถาน	ทาจิกิสถาน	คีร์กิซสถาน	และเติร์กเมนิสถาน	โดย

อุซเบกิสถานเป็นประเทศท่ีมีจ�านวนประชากรมากที่สุดใน

เอเชียกลาง	 จัดอยู่ในกลุ่มประเทศ	 Double-landlocked	

Countries	คือล้อมรอบด้วยประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเล	

	 อุซเบกิสถานถือเป็นประเทศที่มีความส�าคัญทาง

ประวัติศาสตร์และทางธุรกิจมาตั้งแต่สมัยอดีตโบราณ	 โดย

ความมั่งคั่งทางธุรกิจในอดีตเกิดจากการเป็นศูนย์กลางความ

เชือ่มโยงของเส้นทางหลกัทางการค้าระหว่างซกีโลกเอเชยีพาด

ผ่านซีกโลกตะวันตกไปส้ินสุดในประเทศแถบทะเลเมดิเตอร์

ริเนียน	 โดยมีสินค้าที่หลากหลายแต่หนึ่งในนั้นคือผ้าไหม	 ซึ่ง

เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมและมีราคาแพง	จึงเรียกเส้นทางนี้

ว่า	เส้นทางสายไหม	อกีเรือ่งทีส่�าคญัไม่ต่างกนัคอื	อซุเบกิสถาน

เป็นดินแดนที่กาลเวลาไม่อาจลบเลือนเรื่องเล่าและความ

ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ได้	 ทั้งจุดก�าเนิดของบุคคลส�าคัญ

ในประวัติศาสตร์	 เช่น	อามิร์ติมูร์	ติมูร์	 (Amir	Timur)	ผู้เป็น

ดั่งวีรบุรุษของชาวอุซเบก	 อุลุกเบก	 (Ulugbek)	 ผู้คิดค้นทาง

ดาราศาสตร์	รวมทั้งสถาปัตยกรรม	สิ่งปลูกสร้าง	ศาสนสถาน

ที่สามารถเล่าย้อนความเรื่องราวในอดีตอยู่กระจายพื้นที่เมือง

ส�าคัญต่างๆอย่าง	ทาชเคนท์	บุคาร่า	หรือซามาร์คาน	

	 ด้วยกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์	 ท�าให้อุซเบกิ
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สถานเปรยีบเสมอืนศนูย์รวมของวฒันธรรมทีห่ลาก

หลาย	 การเริ่มจักรวรรดิดินแดนเดิมจนผสมผสาน

ชนเผ่ามองโกล	อหิร่าน	บวกวฒันธรรมจากจนี	เตร์ิก	

ทาจิก	 เปอร์เซีย	 รัสเซีย	 จึงท�าให้ผู้คนในประเทศนี้	

สามารถอยู่ได้ในสังคมท่ีมีความหลากหลายแต่ก็ยัง

คงความเป็นตัวของตัวเองไว้อย่างชัดเจน	

จากนี้จะขอพาทุกท่านไปท�าความรู้จักกับเมือง

ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ของอุซเบกิสถานอย่าง

เมอืง	“ซามาร์คาน” 	หรอืชือ่เดิมคอื		“มะระกนัดะ”

กันสักนิดนึงค่ะ/ครับ

 ซามาร์คาน	เป็นเมืองที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุด

อีกเมืองหน่ึงในแถบเอเชียกลาง	 เป็นแหล่งการค้า

ที่ส�าคัญในอดีตอย่างมาก	หรือที่รู้จักกันดี	คือ	 เส้น

ทางสายไหมนัน่เอง		จงึถูกเข้ายดึครองจากจกัรวรรดิ

อื่นๆอยู่หลายครั้ง			และถูกปกครองสลับสับเปลี่ยน

กันโดย	 ชาวอาหรับ	 ชาวเติร์ก	 และชาวเปอร์เซีย		

มาโดยตลอด	และ	ใน	ค.ศ.	1215	นั้นถือว่าเป็นยุค

รุ่งเรืองที่สุดของดินแดนแห่งน้ี	 	 แต่ในเวลาต่อมา

เมืองแห่งนี้ก็ต้องเปลี่ยนถ่ายอ�านาจการปกครองไป

ในทีส่ดุ	โดยการเข้ายดึครองของ	“เจสกสิข่าน”  ทีม่ี

ความต้องการควบคมุเส้นทางสายไหมทัง้หมด		และ

ถูกท�าลายลงตั้งแต่	 ค.ศ.	 ที่	 1221	 เป็นต้นมา	 โดย

กองทัพมองโกล	 ภายใต้ผู้น�าอย่าง	“เจงกิสคาน”			

แต่กระนั้นในปี	ค.ศ.	1367	ดินแดนแห่งนี้ก็กลับมา

รุง่เรอืงอกีครัง้	โดยการปกครองของกษตัรย์ินกัรบท่ี

ชื่อว่า	อมีร ติมูร์ (Amir Timur)

 ซามาร์คาน	เป็นเมอืงทีม่บีคุคลส�าคญัของเอเชยีกลาง	ถกูจารกึไว้	ณ	เมอืงนีห้ลาย

ท่าน		ไม่ว่าจะเป็น	ท่านอมีร	ติมูร์	ท่านอิหม่ามบุคอรี	ท่านอูลุกเบก		ท่านคุสซัม	บิน	อับบาส	

(หลานของท่านนบมีฮู�าหมดั	ซ.ล.)	ในระหว่างทีเ่ราเดนิทางไปศึกษาดงูานในเมอืงซามาร์คาน	

เรามักจะเห็นรูปปั้นที่เด่นตะหง่านหลายแห่งในเมือง	 ซามาร์คาน	 น่ันก็คือรูปปั่นของท่าน	

อมีร	ติมูร์		และท่านอูลุกเบก

อูลุกเบก(Ulugbek) คือใคร

	 อูลุกเบกเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์ติมูริด	 หรือ	 ติมูร์	 ท่านเกิดในปี	 ค.ศ.	 1394	

เป็นพระนัดดา	 (หลาน)	 ของอมีร	 	 ติมูร์	 	 ท่านเป็นกษัตริย์ท่ีเน้นการพัฒนาด้านการศึกษา		

นอกจากท่านจะสอนวิชาปรัญชาและศาสนาแล้ว	 ท่านยังให้ความสนใจ	 ด้านวิทยาศาสตร	์	

คณิตศาสตร์		และดาราศาสตร์อีกด้วย	จนชาวเอเชียกลาง	ขนานนามว่าท่าน	คือ	บิดาแห่ง

วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์อีกด้วย	 ด้วยความที่ท่านมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และ

ดาราศาสตร์เป็นอย่างมาก		ท่านจึงสร้างหอดูดาวขึ้นในปี	ค.ศ.	1428	ซึ่งในปัจจุบันยังมีซาก

รางหมนุอปุกรณ์ดดูาวอยู	่รางหมนุนีใ้นอดตีสามารถค�านวณได้ว่า	1	ปี	มกีีว่นั	ซึง่การค�านวณ

ของ	Ulugbek	นั้นมีเวลาที่ห่างจาก	เวลาในปัจจุบัน	1	ชม.	2	วินาทีเท่านั้นเอง	ซึ่งพวกเรา

ชาวศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 ได้ให้ความสนใจ	 และถือว่าเป็นสถานที่สร้างแรงบันดาลใจท่ี

ดีในการพัฒนาต่อยอดด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลต่อไปในอนาคตอีกด้วย	 	 นอกจากน้ันท่าน

ยังสร้างโรงเรียนสอนศาสนาไว้หลายแห่ง	แต่โรงเรียนสอนศาสนาที่มีชื่อเสียงและที่โดดเด่น

ของท่านอยู่ที่	“จตุรัสเรจิสถาน”	ซึ่งประกอบไปด้วย	มัสยิดและโรงเรียนสอนศาสนา	3	แห่ง		

ทางทิศเหนือ	ตะวันตก		และตะวันออก	สร้างเรียงรายติดกัน	อันเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม

และตั้งตระหง่านบ่งบอกถึงความรุงเรืองของดินแดนแห่งนี้ในอดีตได้เป็นอย่างดี

อมีร ติมูร์ : บุรุษเอกแห่งดินแดนโดมฟ้า

 อมีร ติมูร์ (Amir Timur)	มีเชื้อสาย	 เติร์กและมองโกล	 	 เกิด	ที่เมืองชาคริซาบซ์

(Shakhrisabz)	 ด้วยความเก่งกล้าและชาญฉลาดท�าให้ท่านได้เป็นรักรบที่ยิ่งใหญ่และถูกขนาน

นามว่าเป็น	วีรบุรุษแห่งเอเชียกลาง		ท่านสามารถยึดครอง	ตุรกี		ซีเรีย	อิรัก	อิหร่าน	อินเดีย	และ

อีกหลายประเทศแม้กระทั่งประเทศจีนบางส่วน	แต่ขณะที่ท่านก�าลังจะยกทัพไปยึด	ปักกิ่ง	ท่าน

ก็ล้มป่วยและด่วนเสียชีวิตลง	ในปีค.ศ.1405	รวมอายุได้	69	ปี	ศพของท่านก็ถูกฝังอยู่	ณ	“สุสา

นกูร์อิมีร์”				ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจแห่งหนึ่ง	มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นด้วย

โดมกลีบมะเฟืองสีฟ้าอมเขียว	จ�านวน	63	กลีบ	ภายในประดับประดาได้สวยสดงดงาม		นอกจาก

ภายในจะมีหลุมศพของ	อมีร	ติมูร์และ	ที่นี่ยังเป็นที่ฝังศพของ	อูลุกเบก(Ulugbek)	อีกด้วย
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Uzstandard Agency 

	 แม้ว่าอุซเบกิสถานจะมีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม	 แต่อุซเบกิสถานก็ให้

ความส�าคัญกับเรื่องของมาตรฐาน	 โดยมี	 Uzstandard	 Agency	 สถาบันมาตรฐาน

แห่งชาติ	 ส�านักงานใหญ่	 ตั้งอยู่ในเมืองทาชเคนท์	 ซึ่งเป็นองค์กรหลักและหน่วยงาน

ของรัฐบาลในการด�าเนินงานเรื่องมาตรฐาน	มาตรวิทยา	รวมถึงการรับรองผลิตภัณฑ์

และบริการต่างๆ	ตามนโยบายแห่งชาติ	Uzstandard	Agency	สถาบันมาตรฐานแห่ง

ชาตปิระเทศอซุเบกสิถาน	ทัง้นี	้Uzstandard	มแีผนการจดัตัง้หน่วยงานเพือ่การรบัรอง

ฮาลาลแก่ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ	 ของประเทศอุซเบกิสถาน	 ซึ่งเล็งเห็นถึงความ

ช�านาญและศักยภาพของฮาลาลประเทศไทย	ที่มีการด�าเนินการอย่างครอบคลุมและ

รดักุม	มกีารท�างานแบบบรูณาการกนัระหว่างหลกัการศาสนาอสิลามกบักระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร์	และด้วยศกัยภาพของการเป็นผูน้�าฮาลาลประเทศไทย	Uzstandard	

เลง็เหน็ถงึการสร้างความร่วมมอืระหว่างองค์กรนานาชาตเิพือ่แลกเปลีย่นแนวคดิการ

ท�างานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลทั้งการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลในห้อง

ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล	 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฮาลาลใหม่ๆ	 ซึ่งจะ

เป็นแนวทางในการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อการรับรองฮาลาลกับผลิตภัณฑ์และบริการ

ต่างๆ	ของประเทศอุซเบกิสถานต่อไป

	 อ่านมาถงึจดุนีห้วงัว่าทกุท่านจะได้รบัสาระความรูส้�าคญัทีน่่าสนใจเก่ียวกบั

การเดนิทางสัมนาของเราในดนิแดนโดมฟ้าแห่งนีไ้ปเฉกเช่นเดยีวกับพวกเราและได้เปิด

มุมมองต่อประเทศในกลุ่มเอเชียกลางที่อุดมสมบูรณ์ด้วยประวัติศาสตร์ที่น่าเรียนรู้ไม่

มากก็น้อยนะคะ/ครับ	

	 จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	4	ตุลาคม	2559	เห็น

ชอบหลักการ	 โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง 

ม่ังค่ัง ยัง่ยืน” (ปี	พ.ศ.2560-2563)	ซ่ึงส�านกังานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิร่วมกบัศนูย์อ�านวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (ศอ.บต.)	 จัดท�าโครงการเมือง

ต้นแบบ	“สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”	ได้มีมติเห็นชอบ

หลกัการและแนวทางการพฒันาโครงการดงักล่าว	เพือ่ต้องการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กับพื้นท่ี	 3	 อ�าเภอในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	ได้แก่

	 •	 อ�าเภอหนองจิก	 จังหวัดปัตตานี	 ให้เป็นเมือง

ต้นแบบการพฒันา	“เกษตรอตุสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน” 

(Agricultural	Industry	City)

	 •	 อ�าเภอเบตง	 จังหวัดยะลา	 	 ให้เป็นเมืองต้นแบบ	

“การพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างย่ังยืน”	 (Sustainable	

Development	City)

	 •	 อ�าเภอสุไหงโก-ลก	 จังหวัดนราธิวาส	 ให้เป็นเมือง

ต้นแบบ	“การค้าชายแดนระหว่างประเทศ” (International	

Border	City)

ซึง่อ�าเภอเบตง	จงัหวดัยะลา	เป็นอ�าเภอหนึง่ของเมอืงต้นแบบสามเหล่ียมมัน่คง	มัง่คัง่	

ยั่งยืน	ที่ต้องพัฒนาในหลายๆด้านควบคู่ไปพร้อมกัน	ศักยภาพหนึ่งทางอ�าเภอเบตงมี

นัน่กค็อืแหล่งท่องเทีย่วเชงินเิวศทีส่วยงามและทีเ่ริม่ได้รบัความนยิมมากยิง่ขึน้	เพือ่ให้

เกิดกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวฮาลาลในพื้นที่	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	

ส�านกังานปัตตาน	ีร่วมกบั	สกอจ.ยะลา	จงึได้จดัอบรมการพฒันาบคุลากรนกัวชิาการ

ศาสนา	 คณะกรรมการมัสยิด	 และหน่วยงานด้านศาสนาอิสลามที่เกี่ยวข้องกับงาน

รับรองฮาลาลในพื้นท่ีอ�าเภอเบตง	 จ.ยะลา	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี

ความรูค้วามเข้าใจการประยกุต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยฮีาลาล	ทีเ่ป็นประโยชน์

ต่องานการรบัรองฮาลาลการท่องเทีย่วในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสามเหลีย่ม	

มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	ซึ่งงานในครั้งนี้มีนักวิชาการศาสนาจากทุกต�าบลในอ�าเภอเบตง	

จ.ยะลา	ให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก	โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมดจ�านวน	112	

คน	จัดขึ้น	ณ	ห้องประชุมมัสยิดกลางเบตง	อ.เบตง	จ.ยะลา

ฮาลาลปักษ์ ใต้
โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	สนง.ปัตตานี
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	 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 น�าทีมโดย	 รองศาตราจารย์.ดร	 วินัย	 ดะห์ลัน	 ผู้อ�านวยการศูนย์ฯ	 พร้อมด้วย	

คณุสามารถ	มะลลูมี	ทีป่รกึษาคณะกรรมการอ�านวยการศนูย์ฯ	นายอาณฐั	เด่นยิง่โยชน์	และนายอคัรชยั	เกดิอยู	่เจ้าหน้าทีศ่นูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาลฯ

	ได้รับเชิญจากท่านเอกอัครราชทูตไทยประจ�ากรุงเทลอะวีฟ	คุณเพ็ญประภา	วงษ์โกวิท	ให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการขอศูนย์ฯ	

ในงานเทศกาลไทย	ประจ�าปี	2561	มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนออาหารฮาลาลประเทศไทยให้มุสลิมอาหรับในประเทศอิสราเอลได้รู้จักนอกจาก

นี้ยังน�าเสนอให้ประชาชนทั่วไปในอิสราเอลทั่วซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนายูดายได้รู้จักอีกด้วย	 งานเทศกาลไทยดังกล่าวจัดข้ึน	 2	 วันด้วยกันคือ	

วันที่	 25	 เมษายน	 2561	ณ	 เมืองนาซาเร็ธ	 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวมุสลิมเชื้อสายอาหรับและ	 วันที่	 26	 เมษายน	 2561	ณ	 กรุงเทลอะวีฟ	

โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานเป็น	ประชาชนทั่วไปในอิสราเอลที่รักสุขภาพและการออกก�าลังกาย	ซึ่งงานทั้ง	2	วัน	ได้รับความสนใจจากชาว

อิสราเอลเป็นอย่างมาก

HALAL NEWS
ข่าวสารฮาลาล

บทความโดย... นายอาณัฐ	เด่นยิ่งโยชน์		หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก	
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