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 ... กลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับ News Letter ฉบับประจ�าเดือน

พฤศจิกายน อีกไม่ถึงเดือนแล้ว เราจะพบกับงานที่ยิ่งใหญ่อีกครั้ง นั้นคือ งาน 

ประชุมวชิาการและการแสดงสนิค้านานาชาต ิ“THAILAN HALAL ASSMBLY 

2018” ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์

นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “Pre-

cision Halalization in The Bioeconomy Era” หรือ “บูรณาการฮาลาล

แม่นย�าในยุคเศรษฐกิจชีวภาพ” ค�าว่า การฮาลาลแม่นย�า หรือ Precision 

Halalization เป็นการสือ่ให้ทุกฝ่ายได้รับทราบวา่กิจการฮาลาลประเทศไทย

ก�าลังพฒันาสู่ยคุสมยัแห่งการฮาลาลแม่นย�า เช่นเดยีวกบัยคุการแพทย์แม่นย�า 

(Precision medicine) และการเพาะปลูกแม่นย�า (Precision farming)และ

ในปีนี ้เป็นปีทีย่ิง่ใหญ่เพราะครบรอบ 2 ทศวรรษ แห่งการพัฒนามาตรฐานฮา

ลาลในประเทศไทย เราจะเฉลิมฉลองไปในงาน THA ในปีนี้ ในฉบับนี้จะเล่า

ถึงวัฒนาการของ THA และการพัฒนามาตรฐานฮาลาล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า

ฉบับที่นี้จะเป็นจดหมายข่าวท�าหน้าที่เป็นตัวกลางให้ท่านผู้อ่านได้รู้จักและ

เข้าใจถึงบทบาทการท�างานและการให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล 

จุฬา(ศวฮ.) มากยิ่งขึ้นนะคะ ด้วยเช่นกันค่ะ จะเป็นอย่างไรติดตามอ่านกันได้

ใน Halal Insight ฉบับนี้นะคะ

กองบรรณธิการ
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ครูพระหฤทัยคอนแวนต์ ศึกษาดูงาน ศวฮ.

ศวฮ. ให้ค�าปรึกษาโครงการ Halal Zone

วิชา Gen-Ed เปิดบ้านเยี่ยมห้องปฏิบัติการ

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น. นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ให้การต้อนรบัคณาจารย์จากโรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต์ เนือ่งในกจิกรรม “แสงธรรมส่องใจครพูระหฤทยัคอนแวนต์” ทีจ่ดัขึน้เพือ่ให้บคุลากร

ของโรงเรยีนรวมกลุม่จดักจิกรรมตามศาสนาทีต่นนบัถอื ซึง่มคีณาจารย์รวม 4 ท่าน ได้เข้าเยีย่ม ศวฮ. เพือ่น�าความรูไ้ปต่อยอดในโครงการ “ต่อย

อดความรู้สู่เครื่องหมายฮาลาลในโรงเรียน”

นายมนัส สืบสันติกุล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จากบริษัทสินค้าสวัสดิการไทย จ�ากัด (PWT) และบริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จ�ากัด (TTY) 

ที่ได้ด�าเนินโครงการฮาลาลโซน (Halal Zone) ท่ีมีแผนใช้พื้นท่ีกว่า 150 ไร่ ณ บางปะอิน อยุธยา ให้เป็นศูนย์กลางการค้าปลีกและค้าส่ง            

ฮาลาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อรวบรวมสินค้าฮาลาลที่กระจัดกระจายให้รวมเป็นหนึ่งเดียวและเป็นศูนย์กลางสินค้าฮาลาลค้าปลีกและ

ส่งที่มีมาตรฐานสากล ซึ่งการเข้าพบในครั้งนี้อิหม่ามมานิต แสงทอง ได้เป็นผู้น�าคณะเข้าพบ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561  นิสิตนักศึกษาจากรายวิชา “หลักการท่ัวไปในการผลิตอาหารฮาลาล”  ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

นิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ชั้น 11   ซึ่งจัดเป็นการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติในรายวิชานี้ โดยนิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกปฎิบัติ

ในห้องนติวิทิยาศาสตร์ฮาลาล และการทดสอบสอบผลติภณัฑ์ต่างๆว่ามกีารปนเป้ืองของส่ิงทีไ่ม่อนมุตัทิางศาสนาอสิลามหรอืไม่  ซึง่จะแบ่งออก

เป็น 4 การทดสอบ ได้แก่ การทดสอบเจลาติน  การทดสอบกรดไขมัน  การทดสอบ Alcohol และ การทดสอบ DNA
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 สืบเนื่องจากการเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการท่องเท่ียวของบาห์เรน ท่านรัฐมนตรีซาเยด บิน            

ราชิด อัลซายานี  (H.E. Mr.Zayed bin Rashid Al Zayani ) เพื่อเข้าร่วมการประชุม 

JSC ไทย-บาห์เรน ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่

จะขยายความร่วมมอืระหว่างไทยและบาห์เรนใน 4 ด้าน ได้แก่ 1 การส่งออกสนิค้าเกษตร

และอาหารของไทยไปบาห์เรน 2.การส่งเสรมิการลงทนุระห่างไทยกบับาห์เรน 3.การขยาย

ความร่วมมือด้านการเกษตร 4.การขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

 เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาลนั้น กระทรวงพาณิชย์ จึง

ได้เรียนเชิญรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ร่วมคณะเดินทางเยือนประเทศบาห์เรนร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์ ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือ

ระหว่างไทยและบาห์เรน หลังจากท่านรัฐมนตรีบาห์เรน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์

ฮาลาล จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ซึง่แสดงความสนใจในการจดัตัง้ศนูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล

ในบาห์เรน โดยความคืบหน้านั้น ได้มีการหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท�าบันทึก

ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ฮาลาล การ

พัฒนาบุคลากรและการผลิตผลิตภัณฑ์ 

ฮาลาล เพื่อประโยชน์ทางด้านความ

ม่ันคงด้านอาหารของทั้งสองประเทศ 

ซ่ึงทางประเทศไทยได้เชิญท่านรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พาณิชย์

และการท่องเที่ยวของบาห์เรน ท่านรัฐ

มนตรีซาเยด บิน ราชิด อัลซายานี รวม

ถึงอธิการบดีของ University of Bah-

rain ศาสตราจารย์ ดร. ริยาด ฮัมซา 

(Prof. Dr. Riyadh Hamza ) เข้าร่วม

งาน Thailand Halal Assembly 2018 

ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบ

เทค (BITEC) ซึ่งเป็นเวทีการประชุมและ

งานวิชาการนานาชาติ ที่เกี่ยวของกับ

อตุสาหกรรม  ฮาลาล โดยจะลงนามความ

ร่วมมอื (MOU) ด้านวชิาการวทิยาศาสตร์

ฮาลาล ระว่างไทยและบาห์เรน ในงานดงั

กล่าวอีกด้วย 

บทความโดย...นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์

หัวหน้ากลุ่มงานบริการหน่วยงานภายนอก 
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บทความโดย...นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์

หัวหน้ากลุ่มงานบริการหน่วยงานภายนอก 

บทความโดย...ลัดดาวัลย์ พิณทอง 

นักวิทยาศาตร์ กลุ่มบริการหน่วยงานภายนอก

นกัวทิยาศาสตร์ ผู้ตรวจประเมนิ

ผนึกก�าลังนักวิชาการศาสนา ยกระดับการรับรองฮาลาล
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ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) 

ร่วมกับ สถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย(สมฮท.) 

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิชากาศาสนาอิสลามและ

นักวิทยาศาสตร์ฮาลาล เพื่อการตรวจประเมินฮาลาลและ

การให้ค�าปรึกษาแก่สถานประกอบการท่ีประสงค์ขอการ

รับรองฮาลาลจากส�านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง

ประเทศไทยและคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด โดย

นับเป็นโอกาสดีในการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง ที่ปรึกษา 

นักวิชาการศาสนา นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ด้านการ

ให้การรับรองฮาลาลในแต่ละจังหวัดและเข้าเยี่ยมชมสถาน

ประกอบการ ซึ่งแต่ละจังหวัดมีรูปแบบ ขนาด และก�าลังการ

ผลิตที่แตกต่างกัน ในการลงพื้นท่ีเยี่ยมชมโรงงานต่างๆนั้น 

นักวิชาการศาสนา และนักวิทยาศาสตร์ได้รับความรู้ และ 

รับทราบวิถีชิวิตความเป็นอยู่ของพื้นท่ีน้ันๆเพิ่มมากข้ึน เช่น 

บางโรงงานจ�าเป็นต้องใช้จ�านวนพนักงานมากกว่าเครื่องจักร 

เน่ืองจากเป็นสถานประกอบการขนาดเล็กและยังช่วยลดค่า

ใช้จ่าย ในขณะทีบ่างสถานประกอบการทีม่ขีนาดใหญ่ จ�าเป็น

ต้องใช้เครื่องจักรมากกว่า จ�านวนพนักงาน เพื่อลดการปน

เปื้อนที่มาจากตัวบุคคล และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน ดังนั้นจึงมีขนาดท่ีแตกต่างกันของสถานประกอบ

การ ซึ่งที่ผ่านมา คณะท�างานได้ด�าเนินการลงพื้นที่เยี่ยมชม

โรงงานมามากกว่า 112 โรงงาน ใน 37 จังหวัด จากพื้นที่การ

ดูแลของคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดทั้ง 39 จังหวัด 

และจะด�าเนินการเสร็จสิ้นอีกประมาณ 50 โรงงานภายใน

เดือนธันวาคมนี้
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 แม้ประเทศไทยมิใช่เป็นประเทศมุสลิม แต่

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมมาสร้างระบบมาตรฐานงานด้านฮาลาลจน

มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะใน

กลุ่มประเทศอาหรับตระหนักในเรื่องน้ีเป็นอย่างดี จน

กระทัง่สถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาประเทศอสิลาม 

(Standard and Metrology Institute for Islamic 

Countries, SMIIC) ภายใต้องค์การความร่วมมือชาติ

อิสลาม (Organization of Islamic Cooperation, 

OIC) ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติที่ใหญ่เป็นอันดับสองรอง

จาก UN   ทั้งนี้ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ ของ SMIIC ครั้ง

ที่ 10 มีฉันทามติร่วมกันประกาศรับประเทศไทยเป็น

สมาชิกอย่างเป็นทางการ โดยเริ่มต้ังแต่ 1 มกราคม 

2560 เป็นต้นไป และในปีนี้เม่ือต้นเดือนพฤศจิกายน 

2561 ท่ีผ่านมา คณะผู้แทนจากประเทศไทยได้รับ

เกยีรตเิข้าร่วมประชมุสมชัชาใหญ่ประจ�าปีครัง้ที ่(13th 

SMIIC  General Assembly  Meeting)  ณ โรงแรม

ฮิลตัน จาบาล โอมาร์ คอนเวนชั่น ในมหานครมักกะห์ 

ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย คณะผู้แทนประเทศไทย

ด้านมาตรฐานฮาลาลน�าโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้

อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานสถาบันมาตรฐานฮา

ลาลแห่งประเทศไทยและรองประธานคณะกรรมการ

กลางอสิลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย รศ.ดร.ปกรณ์ 

ปรียากร ผู้อ�านวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่ง

ประเทศไทย คุณปรัชญา ฉิมวิเศษ    รองผู้อ�านวยกา

รสถาบันฯ รวมถึงดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย ศูนย์

วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ นอกจากนี้ยังมีคุณอุมัร มะดามัน 

กงสลุไทย ประจ�าประเทศซาอดีุอาระเบยี เข้าร่วมสงัเกตุ
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การณ์ร่วมกับคณะด้วย 

 รศ.ดร.วนิยั ดะห์ลัน กล่าวว่า การประชมุปีนีเ้ป็นเรือ่งทัว่ไป 

เช่น งานบริหาร งานการเงิน การรับสมาชิกใหม่ ก่อนหน้านี้มีการ

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานไปแล้ว และมีการน�าเสนอ

ร่างมาตรฐานใหม่ เช่น มาตรฐานเครือ่งส�าอางฮาลาล ซึง่ประเทศไทย

เป็นหนึ่งในคณะกรรมธิการวิชาการแสดงบทบาทด้านวิทยาศาสตร์

และมาตรวทิยาฮาลาลในการร่างมาตรฐานมาโดยตลอด ทีผ่่านมาได้

รบัมอบหมายเข้าร่วมเป็นคณะท�างานเฉพาะกจิในเรือ่งร่างมาตรฐาน

การตรวจวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อนฮะรอมทางห้องปฏิบัติการฮาลาลใน

มาตรฐานเครื่องส�าอาง การจัดท�าร่างมาตรฐาน Halal Food Ad-

ditives ซึ่งเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล H number ที่ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

เป็นประเทศแรกที่จัดท�าขึ้น รวมถึงได้รับความไว้วางใจในการร่าง

มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพฮาลาล ระบบการจัดการห่วงโซ่

อปุทานฮาลาลและการท่องเทีย่วฮาลาลซึง่เป็นจดุแข็งคอืประเทศไทย

 ภายหลงัเสรจ็สิน้การประชมุ คณะตวัแทนจากประเทศไทย 

ได้เข้าพบท่านสรจักร บูรณะสัมฤทธิ กงสุลใหญ่ไทย และท่านอฐิคม 

ตันติวงศ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ 

เมอืงเจดดาห์ เพ่ือแลกเปล่ียนความคดิเหน็ในทศิทางและสถานการณ์

การส่งออกสินค้าระหว่างประเทศไทยและซาอุดีอาระเบีย “ดังนั้น 

ในช่วงไตรมาสที่เหลือของรัฐบาล จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งในการปรับกล

ยทุธการส่งออกสนิค้าไทยสู่ประเทศซาอดุ้วยมมุมองใหม่ให้สอดคล้อง

กับนโยบายของประเทศปลายทาง โดยรัฐบาลต้องให้การสนับสนุน

หน่วยงานทีม่ปีระสบการณ์และเกีย่วข้องโดยตรงอย่างเตม็ที ่เพือ่เพิม่

มลูค่าการส่งออกสินค้าแก่ประเทศไทย...ประเทศซาอแุละประเทศใน

กลุ่มอาหรับเริ่มเห็นความส�าคัญของการรับรองฮาลาลบนสินค้า จึง

เป็นโอกาสอนัดขีองประเทศไทยในการสร้างความเชือ่มัน่ในคณุภาพ

‘ฮาลาลไทย’

เปิดมิติโชว์ศักยภาพ

ในเวทีโลกอิสลาม
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สนิค้าฮาลาล ทัง้ประชาสมัพนัธ์สนิค้าและอาหารฮาลาล  

ไทยให้เป็นที่รู ้จักมากยิ่งข้ึนในงานแสดงสินค้าต่างๆ 

เช่น Foodex Saudi ...ทั้งต้องเข้าใจตลาดในประเทศ

ซาอุฯ ให้มากขึ้น โดยค้นหานักธุรกิจและพ่อค้ามุสลิม

ที่สามารถเจาะตลาดในช่วงพิธีฮัจย์ได้ และต้องเข้าใจ

ช่วงเวลาของการแข่งขนัในตลาดของประเทศซาอฯุ เป็น

อย่างดี อย่างช่วงพิธีฮัจย์ท่ีตลาดการแข่งขันสูงมากจน

มีค�ากล่าวไว้ว่า ‘ค้าขายช่วงฮัจย์ 1 เดือนเท่ากับค้าขาย

ตลอดทั้งปี’  และการพ่วงสินค้าที่จ�าเป็นต้องใช้ในช่วง

พิธีฮัจย์ อย่างสินค้า ready to use รวมถึงการหาโอ

กาสใหม่ๆ ในตลาดอาหารในช่วงฮัจย์เพราะมีผู้บริโภค

มากถึง 4 ล้านคน

 นอกจากนีป้ระเทศบาห์เรนเป็นอกีช่องทางหนึง่เพือ่เชือ่มไปยงัประเทศซาอฯุ เนือ่งจากคนซาอฯุ ข้ามชายแดนไปฝ่ังบาห์เรน

กว่า 2 แสนคนต่อสัปดาห์ และบาห์เรนสนใจในสินค้าไทย เพราะต้องการแข่งขันกับดูไบ เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าขาย และขณะนี้

ประเทศซาอุฯ ก�าลังพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและซาอุฯ ท�าให้จ�านวนนักธุรกิจจากหมื่นกว่าคนที่สามารถเดินทางเข้ามา

ประเทศไทยได้ในปัจจุบันมีจ�านวนเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเดินทางมาค้าขายระหว่างประเทศกันมากขึ้นด้วย”   

 

 ไม่เพยีงเท่านี ้ระหว่างการเดนิทางเข้าประชมุในครัง้นี ้คณะตวัแทนจากประเทศไทย ยงัได้เข้าเยีย่มสถาบนักฎหมายอสิลาม

นานาชาติและสันนิบาตมุสลิมโลก รวมถึงพบปะกลุ่มนักศึกษาไทยในประเทศซาอุดีอาระเบีย เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น จะได้น�ามา

เล่าสู่ให้ท่านผู้อ่านในจดหมายข่าวของเราในฉบับต่อไป

ดร.อัชอารีย์ สุขสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทความโดย...



ฤA

 ... ในเวลานี ้งานประชมุวชิาการด้านวทิยาศาสตร์ฮาลาลนานาชาตทิีน่บัว่าดทีีส่ดุคอืงาน “Thailand 

Halal Assembly” หรอื THA สิง่นีศ้นูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ศวฮ.) ในฐานะเจ้าภาพ

หลกัร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) มไิด้กล่าวอ้างแต่เป็นหลายฝ่ายโดย

เฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาเพื่อประเทศอิสลาม (Standard and Metrology Institute 

for Islamic Country) หรือ SMIIC ซึ่งนาย Ihsan Ovut เลขาธิการเคยกล่าวไว้ เมื่อทุกฝ่ายให้เกียรติเช่นนั้น 

เราก็น้อมรับเกียรติและพยายามพัฒนาต่อไปไม่สิ้นสุด

 งาน THA 2018 ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 

ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ก�าหนดธีมงานไว้ว่า Precision Halaliza-

tion in The Bioeconomy Era หรือ “บูรณาการฮาลาลแม่นย�าในยุคเศรษฐกิจ

ชีวภาพ” ค�าว่า “การฮาลาลแม่นย�า” หรือ Precision Halalization เป็นการสื่อให้

ทกุฝ่ายได้รบัทราบว่ากจิการฮาลาลประเทศไทยก�าลงัพฒันาสูย่คุสมยัแห่งการฮาลาล

แม่นย�า เช่นเดียวกับยุคการแพทย์แม่นย�า (Precision medicine) และการเพาะปลูก

แม่นย�า (Precision farming) ที่ได้รับการกล่าวขานกันก่อนหน้านี้ 

 ในยคุเดมิทางการแพทย์มกีารใช้ยาเพือ่การบ�าบดัรกัษาโรคโดยใช้ยาปรมิาณ

มากเจือจางด้วยปริมาตรเลือดท้ังร่างกายเพื่อให้ยาเพียงน้อยนิดเข้าสู่จุดที่ต้องการ

รักษา ทว่าด้วยเทคโนโลยีใหม่ตัวยาถูกพัฒนาดว้ยเทคโนโลยสีร้างความจ�าเพาะส่งตัว

ยาสูบ่รเิวณทีต้่องการรักษาโดยไม่สร้างปัญหาให้เซลล์และอวยัวะอืน่ ไม่เพยีงยาเท่านัน้ 

เทคโนโลยใีนการรกัษาโรคกเ็ป็นเฉกเช่นเดยีวกนั ปรมิาณยารวมถงึเทคโนโลยทีางการ

แพทย์จึงลดปริมาณการใช้ลงมากในยุคการแพทย์แม่นย�า

 ในส่วนของการเพาะปลูกทางการเกษตรก็ไม่ต่างกัน มีการลดการใช้น�้าหรือปุ๋ยอย่างมากด้วยการน�าเทคโนโลยีเข้าไปใช้ใน

การเกษตรไม่ว่าจะเป็นระบบการเกษตรน�้าหยดที่พัฒนาถึงระดับ fine-tune dripping irrigation โดยส่งน�้าหรือปุ๋ยตรงไปยังรากใน

จังหวะเวลาที่พืชต้องการน�้าและปุ๋ย เป็นผลให้การใช้น�้าและปุ๋ยจ�ากัดปริมาณลงอย่างมหาศาล มีการประยุกต์ระบบโดรน (Drone) ร่วม

กบัการก�าหนดพกิดัด้วย GPS และอืน่ๆ การเพาะปลกูแม่นย�าทีม่กีารผสมผสานเทคโนโลยเีข้าไปเช่นนีไ้ด้สร้างยคุใหม่ให้กับการเพาะปลกู

ทางการเกษตรซึ่งก�าลังพัฒนาเข้าสู่งานการเกษตรด้านอื่นรวมถึงการท�าปศุสัตว์

บทความโดย... รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน 

        ผู้ก่อตั้ง/ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาล จุฬาฯ
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 ในส่วนการบูรณาการฮาลาลแม่นย�าเป็นความพยายามของประเทศไทยในการผสม

ผสานเทคโนโลยีเพื่อการรับรองฮาลาล ไม่ว่าจะการตรวจทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล

โดยน�าระบบ H-number ทีพ่ฒันาขึน้ใหม่เข้ามาใช้ เพ่ือให้ภาคอตุสาหกรรมอาหารสามารถเลอืก

วัตถุดิบฮาลาลอย่างถูกต้อง ไม่จ�าเป็นต้องตรวจการปนเปื้อนในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อีกต่อไป 

เลือกใช้ห้องปฏิบัติการเฉพาะที่จ�าเป็น ในระบบการมาตรฐานฮาลาลมีการพัฒนาระบบ HAL-Q 

Plus เพื่อให้การด�าเนินงานการมาตรฐานฮาลาลเป็นไปอย่างจ�าเพาะโดยใช้เวลาสั้น และเลือกท�า

เฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนหะรอมเท่านั้น

 นอกจากระบบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลและระบบการมาตรฐานฮาลาลท่ีได้

รับการพัฒนาขึ้นเป็นการใหญ่ อีกส่ิงหนึ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่งคือ “มาตรฐานและมาตรวิทยา” ซึ่ง

ทาง SMIIC ให้ความส�าคัญอย่างยิง่ สถาบนัมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย (สมฮท.) ซึง่จะเฉลมิ

ฉลองวาระครบรอบ 20 ปีของมาตรฐานฮาลาลประเทศไทยในงาน THA 2018 จะร่วมกับ ศวฮ.

พัฒนามาตรฐานฮาลาลใหม่ๆให้กับประเทศไทยอย่างน้อย 5-6 มาตรฐานเพื่อให้ครอบคลุมการ

ด�าเนินงานฮาลาลทุกด้าน การใช้มาตรฐานฮาลาลที่ถูกต้องมีส่วนอย่างส�าคัญในการพัฒนางานบู

รณาการฮาลาลแม่นย�า เรื่องนี้ทุกฝ่ายยอมรับกันอยู่แล้ว

 นอกเหนือจากการน�าเสนอศักยภาพใหม่ด้านการรับรองฮาลาลของประเทศไทย รวมถึงการเฉลิมฉลองวาระครบ

รอบ 20 ปีของมาตรฐานฮาลาลไทย อีกสิ่งหนึ่งในงาน THA 2018 คือการร�าลึกถึง “ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ” ไม่มีผู้ใด

สามารถลืมได้ว่า ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ จากพวกเราทุกคนไปในขณะก�าลังเตรียมตัวมาเป็นประธานเปิดงาน THA 2017 

ในปีที่ผ่านมานั่นคือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เหตุนี้งาน THA 2018 จึงจัดให้มีนิทรรศการและการบรรยายพิเศษที่ชื่อว่า 

Tansri Dr.Surin Pitsuwan Memorial Lecture เพื่อร�าลึกถึงท่าน

 กล่าวถึง ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ชื่อของท่านจะถูกจารึกไว้กับงาน THA ไปตลอด ย้อนหลังกลับไปในงาน World of Halal Science, 

Industry and Business หรือ “WHASIB 2008” ซึ่งเป็นงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่ ศวฮ.จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่กระบี่ ดร.สุรินทร์ 

พิศสุวรรณ เป็นประธานเปิดงาน ต่อมาในงาน WHASIB ครั้งที่ 4 ค.ศ. 2011 ซึ่งจัดขึ้นที่สงขลา ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นประธานเปิดงานอีก

ครั้ง ท่านแนะน�าให้ตัดอักษร W ออกเปลี่ยนชื่อเป็น HASIB ซึ่งให้ความหมายที่เป็นมงคลเนื่องจาก HASIB คือหนึ่งใน 99 พระนามของอัลลอฮฺ ซุบ

ฮานะฮูวะตะอาลา เข้าปี 2012 ศวฮ.เปลี่ยนชื่องานเป็น HASIB ครั้งที่ 5 จัดที่สงขลา ดร.สุรินทร์เป็นประธานเปิดอีกครั้ง จนถึง HASIB ครั้งที่ 7 

งานยกระดับขึ้นเป็น THA 2014 จัดขึ้นที่โรงแรม Centara เซ็นทรัลเวิร์ล ราชด�าริมีท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็น

ประธานเปิดงานโดยครอบคลุมงาน Thailand International Halal Expo หรือ THIHEX  พร้อมกันไปด้วย

 งาน THA 2018 นับเป็นครั้งที่ 5 มีงาน  HASIB ครั้งที่ 11 และงาน THIHEX 2018 จัดขึ้นภายใต้งานนี้ เป็นอีกครั้งที่ ศวฮ.ตั้งใจจะยก

ระดับงาน HASIB โดยยกขึ้นสู่ระดับงาน International Halal Science and Technology Conference เรียกสั้นๆว่า IHSATEC 2018 เป็นการ

ประกาศความเป็นหนึง่ทางด้านการประชมุวิชาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยฮีาลาลนานาชาตใิห้สมกบัท่ีทกุฝ่ายคาดหวงั เมือ่จะต้องพฒันาจ�าเป็น

ต้องพัฒนากันไปไม่มีวันสิ้นสุด ทั้ง ศวฮ.ทั้ง สกอท.และ สมฮท.มุ่งมั่นกันไว้อย่างนั้น
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ศวฮ. ร่วม สมฮท. สกอท.
เดินหน ้า เร ่งจัดท�าร ่าง
มาตรฐานฮาลาลสาขา
ต่างๆ

ศนูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ศวฮ.) ร่วม

กบัสถาบนัมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย(สมฮท.) เดนิหน้า 

เร่งจัดประชุมเพื่อด�าเนินงานจัดท�าร่างมาตราฐานฮาลาลสาขา

ต่างๆ ได้แก่

1. มาตรฐานเครื่องส�าอางฮาลาล 

2. มาตรฐานห่วงโซ่อุปทานฮาลาล 

3. มาตรฐานการจัดการฮาลาล

4. มาตรฐานฮาลาลการท่องเที่ยวฮาลาลและบริการ

5. มาตรฐานอาหารฮาลาล (ฉบับปรับปรุง) 

บทความโดย...นายอิรฟัน แวหะมะ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก 

 โดยมีคณะท�างานเพื่อด�าเนินการจัดท�ามาตรฐานฮาลาล ซึ่ง

ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์จาก 

ศนูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ศวฮ.) และ

สถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย(สมฮท.)  ตัวแทน

จากส�านกังานคณะกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทยรวม

ถึงบรรดานักวิชาการศาสนาที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ

ทั้งนี้เมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะท�างาน ได้

จดัประชมุประชมุศึกษาระเบยีบ แนวทางปฏบิติัด้านมาตรฐาน

ฮาลาลทั้งวิชาการศาสนาและมาตรฐานสากล เพื่อแต่งตั้งคณะ

กรรมการพจิารณาร่างมาตรฐานฮาลาลในสาขาต่างๆ ประกอบ

ด้วย 5 มาตรฐานดังที่กล่าวด้านบน และวางแผนการจัดท�า

ประชาพิจารณ์ในงาน THA 2018 ครั้งที่ 1 โดยมี มี รศ.ดร.วินัย 

ดะห์ลัน ผู้อ�านวยการผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ 

เป็นประธานในองค์ประชุม  คณะท�างานจะได้ด�าเนนิการจดัท�า

มาตรฐานฮาลาล จัดการประชุมศึกษาระเบียบ แนวทางปฏิบัติ

ด้านมาตรฐานฮาลาลทัง้ภาควชิาการศาสนาและมาตรฐานสากล 

และอืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง เพือ่เตรยีมร่างมาตรฐานฮาลาลทัง้ 5 สาขา 

ให้มคีวามสอดคล้องกบัมาตรฐานสากลและบรบิทประเทศไทย   

และในปีนี้จะมีการท�าประชาพิจารณ์มาตรฐานฮาลาลเครื่อง

ส�าอาง ของประเทศไทยเป็นครั้งแรก ในงาน Thailand Halal 

Assembly 2018 อีกด้วย
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 รวมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 20 ปีของมาตรฐานฮาลาลไทย 

ส�านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบัน

มาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย (สมฮท.) และ ศูนย์วิทยาศาสตร์         

ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ “THAILAND 

HALAL ASSEMBLY 2018” ขึ้นเป็นปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด “บูรณาการ

ฮาลาลแม่นย�า ยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ” เพื่อส่งเสริมให้กิจการฮาลาล

ประเทศไทยพฒันาสูย่คุสมยัแห่งการฮาลาลแม่นย�า เป็นทีย่อมรบัในระดับ

สากล 

 ภายในงานจะจัดมีการประชุมมาตรฐานฮาลาลกับหน่วยการ

รับรองฮาลาลนานาชาติ หรือที่เรียกว่า International Halal Stan-

dard Convention (IHSC) และ มีการเแสดงนิทรรศการ 2 ทศวรรษ 

แห่งการพัฒนามาตรฐานฮาลาลในประเทศไทย- 2 DECADES of the 

Development of Thailand’s Halal Standards ที่แสดงให้เห็น

การพฒันามาตรฐานฮาลาลในประเทศไทยทีย่าวนาน มวีวิฒันาการตรวจ

รบัรองทีแ่ม่นย�ามากยิง่ขึน้ เพือ่ให้ผูเ้ข้าเยีย่มชมงานได้ทราบถงึการเดนิทาง

ที่ยาวนาวในการพัฒนางานด้านมาตราฐานฮาลาลของประเทศไทย
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