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	 ...กลับมาอีกครั้งกับงาน	Thailand Halal Assembly 2017 

นี้	 ทางส�านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย	 ร่วมกับ

สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย	 (สมฮท.)	 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮา

ลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(ศวฮ.)	เพื่อแสดงศักยภาพของกิจการฮาลาล

ประเทศไทยให้กับประชาคมโลกได้รับรู้ในระบบกระบวนการด�าเนินงาน	

ภายใต้หลักการศาสนารับรองและวิทยาศาสตร์รองรับ	 (Shariah	 Certifies	

-	Halal	Science	Supports)	จึงได้มีก�าหนดจัดงานอันยิ่งใหญ่	ภายใต้แนว

ความคิด	“Halal Wisdom: Convergence of Science Technology

and Islamic Arts”	 ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย	 การประชุมวิชาการ

นานาชาติด้านวิทยาศาสตร์	อุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล	ครั้งที่	10	(Halal	

Science,	 Industry	 and	 Business	 International	 Conference;	 10th	

HASIB	2017)	ร่วมกบังานแสดงสนิค้า	Thailand	International	Halal	Expo	

2017	 (TIHEX)	 ที่รวมผู้ประกอบการฮาลาลทั้งไทยและต่างประเทศ	 มีการ

ประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยมาตรฐานฮาลาล	 (The	 Halal	 Standard	

Convention)	โดยผู้เข้าร่วมจะประกอบด้วยหน่วยงานตรวจรับรองฮาลาลทัว่

โลก	รวมทัง้การน�าเสนอผลงานทางวชิาการด้านวทิยาศาสตร์ฮาลาล	นอกจาก

นั้นกิจกรรมยิ่งใหญ่ที่พลาดไม่ได้คือ	 นิทรรศการเรื่อง	ภูมิปัญญาฮาลาล :

 จุดบรรจบระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาอิสลาม

	 แล้วพบกันระหว่างวันที่	 30	 พฤศจิกายน	 –	 3	 ธันวาคม	 2560

	ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	(BITEC)

EDITOR’S  TALK

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร
ประธานจัดงาน	Thailand	Halal	Assembly	2017		

กองบรรณาธิการ
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WHASIB 2008	ณ	 โรงแรมกระบี่
มารีไทม์	พาร์ค	แอนด์	สปา	จังหวัด
กระบี	่ควบคูก่บังาน	IMT-GT	Krabi	
Halal	 Expo	 ภายในเมาลิดกระบ่ี	
ระหว่างวันที่	22	–	24	ก.พ.	2551

HASIB 5th 2012 ควบคู่งาน	IMT-
GT	Halal	Expo	2012	ระหว่างวนัที่	
13	–	15	ต.ค.2555	ณ	รร.	หรรษา
เจบี	 อ.หาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา

HASIB 7th 2014		(Halal	Science,	
Industry	and	Business	 Inter-
national	Conference)		ณ	ชั้น	
22	เวทีกลาง		คอนเวนชั่นฮอลล์,	
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์,	
เซ็นทรัลเวิลด์	 	 ซึ่งจัดอยู่ภายใน
งาน THA 2014	ภายใต้แนวคิด	
“Thailand	 Diamond	 Halal”

HASIB 6th 2013	 ภายใต้แนวคิด	
“Halal	Standard	Varieties	Sig-
nificance”	ระหว่างวันที่	13	–	15	
ส.ค.2556	 ณ	 รร.เดอะ	 สุโกศล

HASIB 8th 2015	 International	
Conference	 ระหว่างวันที่	 26	 –	
27	 ธันวาคม	 2558	 ณ	 ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	 ซึ่งจัดอยู ่
ภายในงาน	 THA 2015 ภายใต้
แนวคิด	“	Halal	culture	&	Inno-
vations	 For	 Halal	 Economy”

WHASIB 2009	 –	 Anuga	
ณ	 เมือง	 โคโลญจน์	 ประเทศ
เยอรมันนี	ร่วมกับ	กรมเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ	 วันที่	 11-17	
ก.พ.	2552

WHASIB 2009	ควบคู่	IMT-GT	
Phuket	 Halal	 Expo	 2009	
ระหว่างวันที่	29	เม.ย.	–	3	พ.ค.		
2553	 ณ	 รร.Hilton	 Phuket	
Arcodia	Resort	จังหวัดภูเก็ต
WHASIB 2010 	 IMT-	 GT	
Phuket	 Halal	 Expo	 ระหว่าง
วันที่	 18	 -20	 มิ.ย.2553	ณ	 รร.	
JW	Mariott	อ.เมอืง	จงัหวดัภูเกต็

WHASIB 2011	 ควบคู่กับงาน	
IMT-GT	HAPEX	2011		 (Halal	
Products	Expo)	สถาบันฮาลาล	
ม.สงขลานครินทร์		ระหว่างวันที่	
27-30	ก.ค.	2554	ณ	ศนูย์ประชมุ
นานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์

HASIB 9th	Conference	2016	
ระหว่างวันที่	10	–	11	ธันวาคม	
2559	ณ	ห้องประชมุ	1-2	ณ	ศนูย์
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	 ซ่ึงจัดอยู่
ภายในงาน	THA  2016 ภายใต้
แนวคิด	“HALAL	4.0”

HASIB 10th	Conference	2017	
ระหว่างวันที่	30	พ.ย.	–	3	ธ.ค.
2560	ณ	ไบเทคบางนาอยูภ่ายใน
งาน	THA   2017 ภายใต้แนวคดิ	
“Halal	 Wisdom	 :	 Conver-
gence	Science,	Technology	
and	Islamic	Art”

**	World	of	Halal	Science	,	Industry	&	Business	Conference	2008	โดยใช้ชื่อย่อว่า	“WHASIB”	ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ฮาลาล	อุตสาหกรรมและธุรกิจ
**	จนกระทั่งเมื่อปี	พ.ศ.2555	ได้เปลี่ยนชื่องานจาก	“WHASIB”		เป็น	“HASIB”	(Halal	Science,	Industry&	Business	International	Conference)		หรืออ่านว่า	“ฮาสิบ”	
ซึ่งความหมายตรงกับหนึ่งใน	99	พระนามของอัลเลาะห์มีความหมายว่า	“ผู้ทรงค�านวณ”	โดยสอดคล้องกับบุคลิกของงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิทยาศาสตร์	(การค�านวณ)
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	 นิทรรศการ	 Thailand	 Halal	 Assembly	 2017	 มี
เจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ท่ีจะแสดงศักยภาพของกิจการฮาลาล
ประเทศไทย	 เพื่อให้ประชาคมโลกได้รับรู ้ถึงคุณลักษณะที่
โดดเด่นในระบบและกระบวนการด�าเนินงานภายใต้หลักการ
ศาสนารับรองและวิทยาศาสตร์รองรับ	 (Shariah	 Certifies	 -	
Halal	 Science	 Supports)	อันเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ของไทยเป็นที่เชื่อถือในตลาดโลก	 โดยนิทรรศการ	 Thailand	
Halal	Assembly	2017	จัดภายใต้ค�าขวัญว่า	

“Halal Wisdom: Convergence of Science Technology
 and Islamic Arts”  

ซึ่งแบ่งพื้นที่การจัดแสดงออกเป็น	4	ส่วนด้วยกัน	:-

นิทรรศการที่จะบอกเล่าเร่ืองราวความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล	 การพัฒนาเทคนิคที่มี
ศักยภาพสูงในการตรวจวัดสิ่งปนเปื้อนสิ่งต้องห้ามในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล	 ที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง
เพื่อให้ผู้บริโภคมุสลิมและผู้บริโภคท่ัวไปเกิดความม่ันใจในผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการคุ้มครองผู้บริโภคจาก
อาหารในอนาคตที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

“Halal Wisdom:
   Convergence of Science Technology and Islamic Arts”

SCIENCE วิทยาศาสตร์ 

4
HALAL  PAVILLION



นิทรรศการท่ีจะบอกเล่าเร่ืองราวความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล	 การพัฒนาเทคนิคท่ีมี
ศักยภาพสูงในการตรวจวัดส่ิงปนเปื้อนสิ่งต้องห้ามในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล	 ท่ีมีความส�าคัญอย่างยิ่ง
เพื่อให้ผู้บริโภคมุสลิมและผู้บริโภคท่ัวไปเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการคุ้มครองผู้บริโภคจาก
อาหารในอนาคตที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

นิทรรศการทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาสนับสนุนฮาลาล
ประเทศไทย	การรวบรวมฐานข้อมลู	การรับรองฮาลาล	การ
มาตรฐานฮาลาล	นิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล	ข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศฮาลาล	 ที่เรียกว่า	Halal Big Data House 
(HABIDAH)	 รวมถึงระบบการบริหารจัดการข้อมูลฮาลาล
ที่เรียกว่า	SPHERE	เพื่อสนับสนุนทั้งฝ่ายการรับรองฮาลาล	
ผู้ประกอบการฮาลาล	 รวมถึงผู้บริโภคฮาลาล	 ให้มีการเข้า
ถึงข้อมูลและสะดวกมากยิ่งข้ึน	 ภายในพื้นท่ีการจัดแสดงมี
บริการถ่ายภาพสินค้า	360	องศา	ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อ
เพิ่มรูปแบบการน�าเสนอสินค้าให้ดูน่าสนใจมากขึ้น

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยซ่ึงเป็นหน่วย
งานให้การรับรองฮาลาลประเทศไทย	 จัดแสดงนิทรรศการ	
2	ส่วนด้วยกัน		เด่นๆคือ
																		ระบบการขอรับรองฮาลาลผ่านเว็บไซต์
                   http://www.cicot.or.th/

	 เป็นพื้นที่ในการจัดแสดงข้อมูล	 ภาพถ่าย	 รวมถึง
ผลติภณัฑ์จากศลิปะอสิลามทีจ่ะน�ามาจดัแสดง	ภายในพืน้ทีม่ี
กจิกรรมสอนการเขยีนอักษรอาหรับในแบบฉบับศลิปอิสลาม

SCIENCE วิทยาศาสตร์ 

 TECHNOLOGY เทคโนโลยี

CICOT หน่วยรับรองฮาลาล

ISLAMIC ARTS ศิลปะอิสลาม

ฝ่ายนิทรรศการ : ข้อมูล

5
HALAL  PAVILLION



	 งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์	 อุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล	 (Halal	 Science,	
Industry	 and	 Business	 International	 Conference)	 หรือเป็นที่รู ้จักกันในชื่อการประชุม	 HASIB	
ซึง่ปีนีจ้ดัขึน้เป็นครัง้ที	่10	ในงาน	Thailand	Halal	Assembly	2017	ระหว่างวนัที	่30	พ.ย.	–	3	ธ.ค.	พ.ศ.	2560
	 ภายในการประชมุ	10th	HASIB	conference	มหีวัข้อวชิาการและประเดน็ทีน่่าสนใจร่วมสมยั	อภปิราย
น�าเสนอโดยวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญทัง้ชาวไทยและต่างชาตทิีม่ากด้วยประสบการณ์และผลงานวชิาการหลากหลาย
สาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านฮาลาล

โดยแบ่งหัวข้อประเด็นน�าเสนอต่างๆ	อาทิเช่น

-	 ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ในโลกสมัยใหม่
-	 การรู้เและทักษะฮาลาลส�าหรับนักวิทยาศาสตร์ฮาลาลและอุตสาหกรรม
-	 การตลาดดิจิตอลในยุคเทคโนโลยีเชิงลึก
-	 มาตรวิทยาและการรับรองด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล
-	 ความท้าทายและโอกาสในอุตสาหกรรมฮาลาล

	 นอกจากนั้นแล้ว	ยังมีการน�าเสนอผลงานวิจัยช่วง	Academic	Presentation	of	Halal	Science,
Technology	and	Innovation	เพื่อเป็นเวทีส�าหรับเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยรุ่นใหม่	ให้เป็น
ที่รู้จักในวงการ	ฮาลาลระดับนานาชาติ	

ฝ่าย	HASIB	: ข้อมูล
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	 การประชุมรับฟังความคิดเห็นและประชาพิจารณ์ยกร่างมาตรฐานฮาลาลในงาน	 Thailand	 Halal	
Assembly	2017	จดัประชมุเพือ่จดัท�ามาตรฐานฮาลาลของประเทศไทย	เป็นมาตรฐานทีจ่ะน�ามาใช้เป็นเกณฑ์
การตรวจประเมนิรบัรองฮาลาลแก่อุตสาหกรรมหรอืสถานประกอบการโดยในงานแบ่งการประชมุเป็น	3	สาขา
ได้แก่	มาตรฐานอาหารฮาลาล	มาตรฐานโลจสิตกิส์ฮาลาล	มาตรฐานยาและเวชภณัฑ์ฮาลาล	ในการประชมุครัง้นี้
จะจดัท�าเพือ่น�าความคดิเห็นของกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีในอตุสาหกรรมดงักล่าวไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานผูม้สีทิธิใ์ห้การ
รับรอง	ผู้ผลิต	และผู้บริโภค	รวมถึงสถานศึกษา	จัดท�ามาตรฐานและบังคับใช้ต่อไป

	 ในปีน้ีการประชุมมาตรฮาลาลนานาชาติ	 ได้รับความร่วมมือจากองค์กรประเทศ	 25	 ประเทศ	 จาก	
40	องค์กร		และตัวแทนจากฝ่ายมาตรฐานฮาลาลของคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดทั้ง	39	จังหวัด	เพื่อ
ประชุมหารือ	พัฒนาศักยาภาพมาตรฐานฮาลาลให้ไปในทิศทางเดียวกัน		โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานรับรอง
ฮาลาลในแถบกลุ่มประเทศอาเซียน	ที่ปัจจุบันตลาดสินค้าฮาลาลมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	อีกทั้งยังต้องการ
ที่จะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อกระบวนการรับรองฮาลาลนานาชาติ

	 โครงการอบรมผู้ตรวจประเมิน	ที่ปรึกษาและนักวิทยาศาสตร์ฮาลาล	ประจ�าปี	2560	โดยมีผู้เข้าร่วม
อบรมจากส�านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�า
จังหวัด	ทั้งหมด	200	คน	ทั่วประเทศ	ซึ่งมีหลักสูตรของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน	ที่ปรึกษา	และ
นักวิทยาศาสตร์ฮาลาลรวม	20	ชั่วโมง	ทั้งนี้การอบรมได้จัดขึ้นภายในงานในงาน	Thailand	Halal	Assembly	
2017	ระหว่างวันที่	1-3	ธันวาคม	2560	ณ	ห้องประชุม	3	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	(BITEC)

ฝ่ายประชุมยกร่างประชาพิจารณ ์: ข้อมูล

ฝ่ายประชุมมาตรฐานฮาลาลนานาชาต ิ: ข้อมูล

ฝ่ายอบรมผู้ตรวจประเมิน: ข้อมูล
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ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ส�านักงานเชียงใหม ่: ข้อมูล

	 เจอกันอีกครั้งแล้วนะคะ	 กับคอลัมน์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ	
ส�านักงานเชียงใหม่	ที่เราพยายามคัดสรรเรื่องราวดีๆ	โดยเฉพาะงานด้านไอทีมา
เล่าสู่กันฟัง	ท่านผู้อ่านคงจะทราบข่าวการจัดงาน		Thailand	Halal	Assembly	
2017	กนัแล้ว	งานนีม้ชีือ่เรยีกสัน้ๆ	เป็นชือ่เล่นว่า	THA2017	จดัทีศู่นย์นทิรรศการ
และการประชมุไบเทค	(BITEC)	บางนา	ตัง้แต่วนัที	่30	พฤศจกิายน	ถงึ	3	ธนัวาคม	
ศกนี้	ทางทีมงานของเราพลาดไม่ได้กับการร่วมงานนี้แน่นอน	โดยเฉพาะในส่วน
ของการจัดแสดงนิทรรศการในระบบดิจิตอล	

 ทีม	 Digital	 Halal	 Science	 ได้รับผิดชอบจัดนิทรรศการ	 ในส่วน

นิทรรศการด้านเทคโนโลยี	 ซึ่งอยู่ในโซน	 Pavillion	 ถ้าหาไม่เจอก็สังเกตง่ายๆ	
จะอยู่ตระหง่านกลางงานกันเลย	 	ลักษณะของเนื้อหา	จะแบ่งออกเป็น	3	ส่วน	
คอื	ส่วนน�าเสนอแผนผงัแสดงการพฒันาหรอืล�าดบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ตามล�าดบั
เวลาทีเ่กีย่วข้องกบัศนูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในรปูแบบ	

ภาพส่วน  Halal Big Data House (Habidah)

ภาพโชน Technology

 ภาพส่วน Introduction

ภาพส่วน Halal E-commerce

Leap	Motion	Controller	เทคโนโลยีการสั่งงานด้วยมือ	เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อ
กบัคอมพวิเตอร์เพือ่ให้เราสามารถบงัคบัการท�างานต่างๆได้โดยการใช้	“มอื”	ซึง่
การบังคับท�าได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับหน้าจอ	น่าสนใจไม่น้อยเลยใช่ไหมค่ะ	
 ส่วนถัดมาเป็นนางเอกของนิทรรศการ	 จะเรียกเป็นพระเอกก็ไม่ได้

เพราะเป็นชือ่ผูห้ญงิ	มชีือ่เรยีกว่า	“ฮาบดีะฮ”ฺ (HABIDAH ย่อมาจาก Halal Big 
Data House)	 จัดตั้งขึ้นที่ส�านักงานเชียงใหม่ท�างานด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเชือ่มเครอืข่ายต่างๆซึง่เรยีกว่า	SPHERE	งานทีเ่ราให้ความส�าคญัขณะ
นี้คือการพัฒนา	Bigdata	ด้านฮาลาล	ซึ่งก�าลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว	หากท่านใด
สนใจอย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมนะคะ	

	 สดุท้ายส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศในภาคการพาณชิย์		(Halal E-com-
merce) หลายคนคงเคยรู้จกัแล้วแต่อาจมหีลายคนอาจยงัสงสยั	ง่ายๆเลย	คอืการ
ซื้อขายสินค้าและบริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์	 โทรทัศน์	
วิทยุ	หรือแม้แต่อินเทอร์เน็ต	เป็นต้น	ในส่วนนี้จะน�าเสนอเกี่ยวกับการท�า	Halal	
E-commerce	 โดยมีการจ�าลองการถ่ายภาพ	ที่ใช้เทคนิคพิเศษซึ่งสามารถมอง
เหน็ผลติภณัฑ์ได้มากกว่าผลติภัณฑ์ทัว่ไปพร้อมทัง้น�าข้อมูลภาพและรายละเอยีด
ผลิตภัณฑ์ขึ้นโชว์ใน	 halal	mall	 ในนิทรรศการส่วนนี้เรารองรับผู้ประกอบการ
ฮาลาลที่ต้องการขายสินค้าและบริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะ

	 ทั้งหมดนี้ถือเป็นผลงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 ส�านักงานเชียงใหม่	 พวกเราได้ตั้งใจและมั่นใจว่าหากการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศฮาลาล	 เป็นผลส�าเร็จจะเป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฮา
ลาลแห่งแรกที่สามารถให้บริการได้ทั่วประเทศไทยและทั่วโลก	 ความมุ่งม่ันของ
ประเทศไทยที่จะก้าวเข้าสู ่ Thailand Halal World Number One	 คงไม่
ไกลเกินเอื้อม	อินชาอัลลอฮฺ
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ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ส�านักงานปัตตาน ี: ข้อมูล

	 Thailand	Halal	Assembly		ถอืเป็นงานฮาลาลทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุของประเทศไทย	ซึง่จดัเป็นประจ�า
ทุกปีและในปี	2017	หรือ	พ.ศ.	2560	นี้	จัดขึ้นระหว่างวันที่	30	พฤศจิกายน	–	3	ธันวาคม	2560	ณ	ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา	ภายใต้แนวคิด	ภูมิปัญญาฮาลาล	:	จุดบรรจบของวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี	 และศิลปวิทยาอิสลาม”	 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนากิจฮาลาลประเทศไทย	และแสดง
ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยอันจะน�าไปสู่ความเชื่อมั่นในระดับโลก	 โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(ส�านักงานปัตตานี)	ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้	ได้
ประชาสมัพนัธ์เชญิชวนผูป้ระกอบการจากพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้เข้าร่วมงานในช่วงวนัดังกล่าว		โดย
ได้รับการตอบรับจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ด้วยดี	และเตรียมความพร้อมร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
	 ผศ.(พิเศษ)	ดร.บรรจง	ไวทยเมธา	รองผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	ส�านักงานปัตตานี	
ซึ่งขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้กล่าวว่า	“งาน	Thailand	Halal	Assembly	2017	แนวคิดใน
ปีนี้ตรงกับลักษณะและการด�าเนินชีวิตของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ที่ด�าเนินชีวิตด้วยวิถีฮาลาล
และเครือ่งแต่งกายทีด่�ารงไว้ซึง่ศลิปะไทย	มลายแูละหลกัการอสิลามมาผนวกร่วมกนัเป็นวถิกีารด�าเนนิชวีติ
ของคนชายแดนใต้”	
	 นอกจากวิถีชีวิตและเครื่องแต่งกายแล้ว	 พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมี่ผู ้ประกอบการ
ฮาลาลด้านอื่นๆอีกจ�านวนมากที่ได้รับการพัฒนา	 ยกระดับทั้งจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาฯ	 และ
หน่วยงานอื่นๆในพื้นที่	ซึ่งเตรียมความพร้อมที่จะเข้ามาร่วมงาน	Thailand	Halal	Assembly	2017	ใน
ครั้งนี้พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม	Business	matching	กับประเทศต่างๆกว่า	40	ประเทศในงาน	ซึ่งงานจัดขึ้น
ในครัง้นีจ้ะเป็นการสร้างตลาด	สร้างการพฒันา	ยกระดบัคณุภาพชวีติของคนชายแดนใต้ด้วยวทิยาศาสตร์
และศิลปะและนวัตกรรมทางด้านฮาลาล	
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รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน น�ำทีมฮำลำลประเทศไทย 
บุกสำธำรณรัฐโปแลนด์

ผู้แทนศูนย์วิทยำศำสตร์ฮำลำล บรรยำยในงำน China 
Pingliang-Southeast Asia

ผอ. ฝ่ายบริหารและคณะ ดูงาน ณ กรุง Zurich

รางวัลฮาลาลระดับโลกมอบแก่ฮาลาลประเทศไทย

	 วันที่	23-27	กันยายน	2560	รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน	ผู้อ�านวยการศูนย์
วิทยาศาสตร์	 พร้อมด้วยนายอาณัฐ	 เด่นยิ่งโยชน์	 หัวหน้ากลุ่มบริการหน่วย
งานภายนอกและนายปรัชญา	 ฉิมวิเศษ	 รองผอ.สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่ง
ประเทศไทย	 ได้รับเชิญจาก	 Polish	 Institute	 of	 Halal	 เข้าร่วมงานประชุม
วิชาการนานาชาติ	 “World	 Halal	 East	 Convention-2017″	ณ	 Poznan	
Congress	Center	กรุงพอซนาน	ประเทศโปแลนด์	 โดยงานประชุมวิชาการนี้
จัดควบคู่ไปกับงาน	Polagra	Food	2017	งานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่สุดใน
ประเทศโปแลนด์	 ภายในงาน	 รศ.ดร.วินัย	 ยังได้รับเชิญ	 เป็นผู้ด�าเนินรายการ
เสวนา	ในหัวข้อ	”	Potential	of	Halal	SME	Development.	และบรรยาย
พิเศษในหัวข้อ	“Introduction	of	Halal	Big	data	house	 (HABIDAH)	 for	
Thailand	Halal	4.0	ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมอย่างมาก	เสียง
ปรบมือดังอย่างล้นหลาม	 และค�าถามมากมาย	 ชื่นชมในความก้าวหน้าของ
ประเทศไทยในด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล.

	 วันที่	14-17	ตุลาคม	2017	นางสาวนัจวา	สันติวรกุล	ผู้ช่วยนักวิจัยได้
รบัมอบหมายให้เป็นผูแ้ทนศนูย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเดิน
ทางไปเข้าร่วมบรรยายในงาน	China	Pingliang-Southeast	Asia	Countires	
Food	 Scientific	 Research	Globalization	Development	 Forum	และ	
China	Pingliang	Southeast	Food	Science	Training	ณ	เมือง	Pingliang	
จังหวัด	Ganzu	สาธารณรัฐประชาชนจีน	ทั้งนี้ยังมีโอกาสได้เยี่ยมชมหน่วยงาน	
The	Gansu	Silk	Road	International	Trade	Co.Ltd	ซึ่งจะเปิดเป็น	Halal	
Hub	ในอนาคตข้างหน้านี้.

	 วันที่	24	ตุลาคมเวลา	09.00-12.00	น.	นางสาวมนฤดี
เขม็ท�า	นายอาณฐั	เด่นย่ิงโยชน์	และนางสาวพลอยไพลนิ	อดลุฮมี	
ได้เข้าพบ	ดร.	Jawad	Alseer	และเยี่ยมชมแลปที่	department	
of	chemistry	university	of	Zurich	รวมถึงพูดคุยถึงการร่วม
มือกันในอนาคตระหว่าง	UZ	และ	HSC	เรื่องการแลกเปลี่ยนนัก
วิจัยกันอีกด้วย.

	 เมื่อวันพุธ	ที่	1	พฤศจิกายน	2017	งาน	World	Halal	
Day	2017	เริ่มที่	Arab-British	Chamber	of	Commerce	กรุง
ลอนดอน	 งานน้ีจัดทุกปีโดยเวียนไปตามประเทศต่างๆ	 เริ่มจาก
สิงคโปร์	 สู่อินเดีย	 สู่บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา	 สู่อังกฤษ	 งานปีน้ี
พิเศษตรงที่มีการมอบรางวัลพิเศษแก่ประเทศไทย	 รศ.ดร.วินัย	
ดะห์ลนั	ผูอ้�านวยการศนูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาฯ	ได้รบัรางวลั	
Life-Time	Achievement	Award	หรอืความส�าเรจ็ท้ังชวีติ	เป็น
เกียรติส�าหรับประเทศไทยกับการขับเคล่ือนงานฮาลาลกระท่ัง
ท�าให้ทั่วโลกมองประเทศไทยเป็นแบบอย่าง	 เป็นอีกครั้งท่ีภูมิใจ
ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย.
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คณะผู้บริหหารจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ชื่นชม ศวฮ.

 สมาคม The women association of Indonesian Embassy เข้าเยี่ยมศูนย์

เปิดบ้านต้อนรับคณะกรรมการอิสลามประจ�ารัฐกลันตัน

	 20	 พฤศจิกายน	 2560	 เวลา	 14.00	 น.รศ.ดร.วินัย	 ดะห์ลัน	 ให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี	 จังหวัดปัตตานี	 น�า
โดยอธิการบดี	 ผศ.ดร.อิสมาแอล	 ลุตฟี	 จะปะกียา	 ประธานสภามหาวิทยาลัย	 อาจารย์วันมูหะมัดนอร์	 มะทา	 ท่านอารีย์	 วงศ์อารยะ	
ศ.ดร.อิมรอน	 มะลูลีม	 รศ.ดร.อิสมาแอ	 อาลี	 ผศ.ดร.วรวิทย์	 บารู	 และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายประเทศในตะวันออกกลาง.

	 วันที่	9	พฤศจิกายน	2560	เวลา	10.00	น.	รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน	ให้การต้อนรับคณะจาก	The	women	association	of	Indonesian	
Embassy	จ�านวนกว่า	10	ท่าน	ที่ได้ให้ความสนใจในงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของประเทศไทย

วันอังคารที่	21	พฤศจิกายน	2560	เวลา	10:00-12:00	น.	คณะกรรมการอิสลามประจ�ารัฐกลันตัน	ประเทศมาเลเซีย	ให้ความสนใจงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของประเทศไทย	จ�านวนกว่า	12	ท่าน	เข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	โดยมีอาจารย์มนัส	สืบสันติกุล	ที่
ปรึกษา	ผอ.ด้านบริหารงานบุคคล	และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
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	 “	สวสัดคีรบั	ฮาลาลอนิไซต์ฉบบันีเ้ป็นฉบบัพเิศษ	รวมกจิกรรมงาน	THAILAND	HALAL	ASSEMBLY	2017	นีเ่ป็นอกีคอลมัน์
หนึ่งที่จักเป็นกิจกรรมพิเศษของงาน	คือ	การประกวดภาพถ่าย	ภายใต้หัวข้อ	“ศิลปวิทยาอิสลาม	(	ISLAMIC	ART	)”	

	 ตลอด	1	เดือนกว่าๆที่ผ่านมา	เราเปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจ	ส่งภาพเข้าประกวด	และกิจกรรมกดไลค์	กดแชร์	นับว่าเป็นที่
สนใจเป็นจ�านวนมาก	วันที่	20	พฤศจิกายน	ที่มาเป็นวันสุดท้ายของการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด	และรอผลการตัดสินรอบชนะเลิศใน
วันที่	1	ธันวาคม	2560	ภายในงาน	THAILAND	HALAL	ASSEMBLY	2017		ที่ไบเทคบางนา

 ส�าหรับในวันนี้	ทางคณะจัดงานฯ	ได้คัดรูปที่ผ่านเข้ารอบชนะเลิศ	จ�านวน	11	รูป	แยกเป็น

	 -	ภาพถ่ายผ่านมือถือจ�านวน	6	รูป	และ	

	 -	ภาพถ่ายผ่านเลนส์จ�านวน	11	รูป

	เข้ารอบชิงชนะเลิศ	จะประกาศผลภายในงาน	ส�าหรับในฉบับนี้	จะน�าผลงานที่ผ่านเข้ารอบ
	มาโชว์ผลงานที่ผ่านเข้ารอบกันก่อน	และ	ฉบับหน้าจะน�าผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
รองชนะเลิศ	และ	รางวัลชมเชย	มาลงอีกครั้งครับ...”

สามารถเข้าไปชมผลงาน และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ

Thailand Halal Assembly

PHOTO CONTEST
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ภาพที่	1	
ชื่อว่า	:	ปาตานีสันติสุข

ผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ	ประกวดภาพถ่าย	ภายใต้หัวข้อ	“ศิลปวิทยาอิสลาม”
THAILAND HALAL ASSEMBLY PHOTO SHOOTING CONTEST 2017

ภาพที่	4	
ชื่อว่า	:	สาวน้อย	นศ.กับผ้าคลุมโต๊ะ

ภาพที่	7	
ชื่อว่า	:	พรสวรรณ์แห่งศิลป์

ภาพที่	2	
ชื่อว่า	:	ไม่มีนิรันดร์

ภาพที่	5	
ชื่อว่า	:	ขอพร

ภาพที่	8
ชื่อว่า	:	มิตรภาพ

ภาพที่	3	
ชื่อว่า	:	คุณครูผู้น่ารัก

ภาพที่	9	
ชื่อว่า	:	มัสยิดพระราชทาน

ภาพที่	14
ชื่อว่า	:	วงสนทนาอันแสนอบอุ่น

ภาพที่	6	
ชื่อว่า	:	วงสนทนาอันแสนอบอุ่น

ภาพที่	10
ชื่อว่า	:	วิถีชีวิตในมัสยิดนุรุ้ล

ภาพที่	15
ชื่อว่า	:	มัสยิดทรงไทย

ภาพที่	11	
ชื่อว่า	:	Woder	of	Islamic	Art

ภาพที่	16	
ชื่อว่า	:	ศิลปะวิถี	ประเพณีที่สืบทอด

ภาพที่	12
ชื่อว่า	:	ศรัทธา

ภาพที่	17
ชื่อว่า	:	เรียนรู้

PHOTO CONTEST
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