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	 การจัดงาน	THAILAND	HALAL	ASSEMBLY	2017	เป็นการจัดงานครัง้ที	่4

จัดระหว่างวันที่	30	พฤศจิกายน	-	3	ธันวาคม	2560	โดยมีสาระหลักสำาคัญของงาน

คือ	HALAL	WISDOM:	CONVERGENCE	OF	SCIENCE,	TECHNOLOGY,	AND	

ISLAMIC	ARTS	หรือ	ภูมิปัญญาฮาลาล:	จุดบรรจบของวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และ

ศิลปวิทยาอิสลาม”	 เพื่อแสดงถึงความโดดเด่นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทย	

ในการปรับปรุงและการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง	 ตามทิศทางการพัฒนาประเทศ

ในยุคประเทศไทย	4.0	และยุทธศาสตร์ชาติระยะ	20	ปี	ที่ตั้งอยู่บนหลักการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม	 และการสร้างพลังปัญญาในเชิงการประยุกต์วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดด้วยศาสตร์พระราชา	 ท้ังน้ี	 เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าของ

ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล	นำาสู่ดุลยภาพของสังคมทุกภาคส่วน	 	 โดยมีเข็มมุ่งไปสู่

ความมั่นคง	มั่งคั่งและยั่งยืน

	 องคป์ระกอบของการจัดงานครัง้นี	้ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายทัง้หมด	

8	ประเภท	ได้แก่	

	 1.การประชมุวชิาการระหวา่งประเทศดา้นวทิยาศาสตรฮ์าลาลเพือ่การพฒันา

อตุสาหกรรมและธรุกจิครัง้ที	่10	(The	10th	International	Conference	on	Halal	Science	

for	Industries	and	Business-	HASIB)	

	 2.การประชมุวชิาการระหว่างประเทศดา้นมาตรฐานฮาลาลครัง้ท่ี	4	(The	4th 

International	Conference	on	Halal	Standard	and	Certification	Convention)	

	 3.การแสดงนิทรรศการภุฒิปัญญาฮาลาล	 จุดบรรจบของวิทยาศาสตร์	

เทคโนโลยีและศิลปวิทยาอิสลาม	 (Halal	Wisdom:	Convergence	of	Science,	

Technology,	and	Islamic	Arts)	

	 4.การแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจฮาลาล	(Thailand	International	Halal	

Expo	and	Business	Matching)	

	 5.การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการพัฒนามาตรฐานฮาลาล	

	 6.การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาความรู้และวิทยาการ	 ให้แก่เจ้า

หนีผู่ต้รวจรบัรองฮาลาลของคณะ	กรรมการกลางอสิลามจงัหวดั	โดยฝา่ยกจิการฮาลาล

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย	

	 7.การจัดกจิกรรมวิชาการบนเวทหีลกั	เพือ่เสรมิสรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจ

ในความรู้ด้านภูมิปัญญาฮาลาล	ของประเทศ

	 8.การจัดกิจกรรมบนเวทีย่อย	 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาสินค้า

และธุรกิจฮาลาล	ในลักษณะเสมือนการจัดกิจกรรมฮาลาลคลีนิค	เพื่อให้คำาปรึกษาแก่

ผู้ประกอบการในกระบวนการเตรียมการเพ่ือการขอรับการรับรองฮาลาล	 และการใช้

เครื่องหมายฮาลาล	

	 โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้จัดในบริเวณ	Event	Hall	99	and	100	 ของศูนย์

นิทรรศการและการประชุมไบเทค	กรุงเทพ	มีประมาณพื้นที่	11,000	ตารางเมตร	

	 เป็นที่น่ายินดีว่าในการจัดงานทั้ง	4	 วัน	 มีผู้เข้าร่วมงานประมาณเกือบ	

20,400	คน

	 	 	 	 	 				รศ.ดร.ปกรณ์	ปรียากร

	 	 	 	 	 ประธานจัดงาน		THA2017

						กองบรรณาธิการ	Halal	Insight
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วันที่	7	ธันวาคม	2560	เวลา	15.00	น.	คณาจารย์จาก	Fakultas	Ilmu	Agama	Islam	จาก	University	

Islam	Indonesia	เข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	โดยในการนี้	คุณสุลิดา	หวังจิ	ที่ปรึกษา

ผูอ้ำานวยการฝา่ยการตา่งประเทศไดใ้หก้ารตอ้นรบั	และนอกจากนัน้ไดพ้าคณาจารย์เข้าเย่ียมชมหอ้ง

ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล	ชั้น	11	และ	ชั้น	13

วันที่	15	ธันวาคม	2560	เวลา	10.00	น.	Dr.Rafi-uddin	Shikoh	จาก	Dinar	Standard	Growth	Strategy	Research	&	Advosory	นำาผู้บริหารระดับสูงจาก	Dubai	

Airport	Freezone	(DAFZA)	จากสหรัฐอาหรับอมิเรต	(UAE)	เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	จาก	ได้แก่	Dr.	Mohammed	Al	Zarooni	ผู้อำานวยการ	

DAFZA	และ	Mr.Nasser	Al	Madani	ผู้ช่วยผู้อำานวยการ	DAFZA	โดยมี	คุณมนัส	สืบสันติกุล	คุณสุลิดา	หวังจิ	คุณสมพล	รัตนภิบาล	ให้การต้อนรับพร้อมพาเยี่ยม

ชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์	ชั้น	11	และ	ชั้น	13

วันที่	18	 ธันวาคม	2560	 คุณมนัส	 สืบสันติกุล	 ที่ปรึกษา	 ผอ.	 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาฯ	 ให้การต้อนรับคณะจาก	Regional	Office	of	ASEAN	of	

Bahrain	Economic	Development	 ประจำาประเทศมาเลเซีย	 ประกอบด้วย	Ms.Melissa	Ong	 ผู้อำานวยการฝ่ายภูมิภาค	Ms.Preya	Anamaly	 ผู้จัดการ	 และ	

Ms.Patricia	Wong		ผู้จัดการและที่ปรึกษาด้านธุรกิจและการค้าต่างประเทศ	ทั้งนี้คณะให้ความสนใจงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของประเทศไทยเป็นอย่างมาก

และพร้อมสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและบาห์เรน

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่	:	http://www.halalscience.org/
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ห้องรับแขก

คณาจารย์จาก Fakultas Ilmu Agama Islam เข้าเยี่ยม ศวฮ.

คณะผู้บริหารจาก Dubai Airport Freezone (DAFZA) เข้าเยี่ยม ศวฮ.

Regional Office of ASEAN of Bahrain Economic Development เข้าเยี่ยม ศวฮ.



 การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้าน

วิทยาศาสตร์ฮาลาล อุตสาหกรรมและธุรกิจ ครั้งที่ 10

หรือ 10th HASIB 2017 (The 10th Halal Science, 

Industry and Business International Conference 

2017)	 ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์-

มหาวิทยาลัย	 มีเจตนารมณ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่

เกีย่วขอ้งกบัวทิยาศาสตร	์อตุสาหกรรมและธรุกจิฮาลาล

จากผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างชาติในหลากหลาย

สาขาและมากดว้ยประสบการณแ์กผู่เ้ขา้ร่วมประชมุและ

ผู้สนใจทั่วไป	 การประชุมครั้งนี้ครอบคลุมเนื้อหาการ

บรรยายและประเด็นน่าสนใจร่วมสมัย	อาทิเช่น	ความ

กา้วหน้าด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในโลกสมยัใหม	่

ความรูเ้และทกัษะฮาลาลสำาหรบันกัวทิยาศาสตรฮ์าลาล

และอุตสาหกรรม	 การตลาดดิจิตอลในยุคเทคโนโลยี

เชิงลึก	 มาตรวิทยาและการรับรองด้านวิทยาศาสตร์

ฮาลาล	 และความท้าทายและโอกาสในอุตสาหกรรม

ฮาลาล	เป็นต้น	

	 การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ร่วมปาฐกถาพเิศษจำานวน	2	ทา่น	วทิยากรร่วมบรรยาย	24	ทา่น	และ

มผู้ีสนใจเขา้ร่วมประชมุจำานวนมากกวา่	200	คน	เพือ่แลกเปลีย่น

ประสบการณ์และองค์ความรู้สมัยใหม่	ทั้งนี้ทางคณะกรรมการจัด

งานได้จัดทำาหนังสือทำาเนียบรวมรวมบทคัดย่อผลงานวิชาการ

ของวิทยากรแต่ละท่านและมอบใบประกาศนียบัตรในรูปแบบ	

E-certification	แกผู่ล้งทะเบยีนเขา้ฟงัการชมุวชิาการในคร้ังนีอ้กี

ด้วย	ในการประชุม	10th	HASIB	2017	ได้มีการจัดประกวดการนำา

เสนอผลงานวชิาการแบบปากเปลา่	และโปสเตอร	์เพือ่นำาเสนอผล

งานวิชาการของนักวิจัยในสาขาต่างๆ	
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และเป็นเวทีสำาหรับพัฒนาศักยภาพ	 ของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เป็นที่

รูจ้กัในวงการฮาลาลระดับนานาชาต	ิซึง่ในปนีี้ไดรั้บความสนใจจาก

บุคคลภายนอก	จากหน่วยงานต่างๆ	ทั้งในและต่างประเทศ	อาทิ

เช่น	ประเทศไทย	ปากีสถาน	มาเลเซีย	เกาหลีใต้	เป็นต้น	มีผู้เข้า

ร่วมนำาเสนอผลงานวิชาการแบบปากเปล่าจำานวน	6	ท่าน	และผู้

เข้าร่วมนำาเสนอผลงานวิชาการ	 แบบโปสเตอร์จำานวน	14	 ท่าน	

โดยผูเ้ขา้รว่มประกวดการนำาเสนอผลงานวชิาการที่ไดร้บัรางวลั	จะ

ไดร้บัประกาศนยีบตัรและเงนิรางวลัจากทางคณะกรรมการจดังาน

รางวัลผู้นำาเสนอผลงานวิชาการแบบปากเปล่า มี 2 รางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท

:	Miss	Kunthira	Salae	 จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาฯ	

หวัขอ้:	Lipidomics	Screening	of	Porcine	Phospholipid-Specific	

Markers	Applicable	for	Halal	Food	Authentication	

รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท

:	Dr.	Phunuch	Muhamad	จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

หวัขอ้:	Investigation	of	Ethyl-P-Methoxycinnamate	Anticancer	

Activity:	Molecular	and	Cellular	Assessments	

รางวัลผู้นำาเสนอผลงานวิชาการแบบปากโปสเตอร์ มี 2 รางวัล 

ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท

:	Miss	Chalermsri	Chayutsatid	 จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	

จฬุาฯ	หวัขอ้:	Screening	of	Phenolic	Compound	from	Defatted	

Perilla	Seed	Pomace	Extract	by	Using	LC-ESI/QTOF/MS

รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท

:	Mr.	Habilla	Chapakiya	 จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาฯ	

หัวข้อ:	Application	of	Halal	Science	and	Technology	to	

Enhance	Knowledge	on	Halal	Food	Safety	in	Hospital	Kitch-

ens	in	five	southern	border	provinces	of	Thailand
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	ผลการประกวดมีดังนี้



ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

ผู้อยู่เบื้องหลังความสำาเร็จของงาน Thailand Halal Assembly
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	 จบไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่อีกปี	สำาหรับงาน	Thailand
	Halal	Assembly	(THA)	2017	 ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่	30	
พฤศจกิายน	–	3	ธันวาคม	2560	ณ	ศนูยน์ทิรรศการและการ
ประชุมไบเทค	(BITEC)	จดัโดย	สำานักงานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย	 ร่วมกับสถาบันมาตรฐานฮาลาล
แห่งประเทศไทย	 (สมฮท.)	 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 (ศวฮ.)	 ซึ่งได้แสดงศักยภาพ
ฮาลาลประเทศไทย	ภายใต้แนวคำาขวญัทีว่า่	“Halal Wisdom:
 Convergence of Science Technology and Islamic
Arts” ในงานครั้งนี้มีผู้ เ ข้าร่วมงานกว่า	 9,990	 คน
แล ะผู้ ป ร ะ กอบกา ร จาก ท้ั ง ไ ทยแล ะต่ า ง ป ร ะ เ ทศ
รวม	 250	 บูธ	 การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ
ด้ านวิทยาศาสตร์ 	 อุ ตสาหกรรมและ ธุร กิจฮาลาล	
ครัง้ที	่10	(Halal	Science,	Industry	and	Business	International
Conference;	10th	HASIB	2017)	 และการประชุมวิชาการ
นานาชาติว่าด้วยมาตรฐานฮาลาล	(The	Halal	Standard	
Convention)

 ...แต่ความสำาเร็จในครั้งนี้ กลับเป็นปีแห่งความ
โศกเศร้า เมื่อเราต้องสูญเสียบุคคลที่ยิ่งใหญ่ท่านหน่ึงของ
สังคมไทยและสังคมโลก นั่นก็คือ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ 
อดตีเลขาธกิารอาเซยีนและรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่ง
ประเทศ เดิมทีนั้นท่านมีกำาหนดการเดินทางมาเป็นประธาน
ในพิธีเปิดงาน Thailand Halal Assembly (THA) 2017 แต่
ระหว่างภาคพิธีเปิดงานนั้นเอง เราต่างได้รับทราบข่าวคราว
การจากไปของท่านอย่างกะทันหันในขณะที่เตรียมตัวเดิน
ทางมาตอบรบัคำาเชญิจากประธานจดังาน THA ในปนีี ้แนน่อน
ว่าการสูญเสียในครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนเป็น
จำานวนไม่น้อย	 เพราะท่านคือบุคคลต้นแบบแห่งความเป็น
ผูน้ำาทีม่วีสิยัทศัน์ในระดบัแนวหน้า	และได้สรา้งคณุงามความ
ดไีวอ้ยา่งมากมาย	สว่นหน่ึงในนัน้คอืทา่นมบีทบาทคอยเป็น
ผูส้นบัสนนุงานเรือ่งวิทยาศาสตรฮ์าลาลมาโดยตลอด	ครัง้หนึง่
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เคยเล่าว่า งานThailand Halal 
Assembly (THA) พัฒนามาจากงานประชุมวิชาการ
นานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล
หรือ World of Halal Science, Industry and Business 
Conference (WHASIB) จัดขึ้นเป็นคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ.
2551 อย่างไรก็ดีด้วยกับคำาแนะนำาของ ดร.สุรินทร์ 
พิศสุวรรณ งานประชุมวิชาการในปี พ.ศ.2555 ได้ถูก
เปลี่ยนชื่อเป็น Halal Science, Industry and Business 
Conference หรอื HASIB  ทา่นเหน็วา่ คำาวา่ HASIB (อา่นวา่
ฮาซบิ) ออกเสยีงพอ้งกบัพระนามหนึง่ของพระเจา้ในศาสนา
อิสลาม แปลว่า ผู้ทรงคำานวณซึ่งสอดคล้องกับลักษณะงาน

ประชุมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์	 งาน
ประชุมวิชาการในปีนั้นจึงใช้ชื่อว่า	HASIB	
เป็นครั้งแรก	และยังเป็นปีที่ดร.สุรินทร์	พิศ
สวุรรณใหเ้กยีรตมิาเปน็ประธานเปดิงานอกี
ครั้งด้วย	นับเป็นอีกครั้งที่ศูนย์วิทยาศาสตร์
ฮาลาล	 จุฬาฯได้รับการสนับสนุนและมุม
มองใหม่ๆที่ไม่คาดคิดจากท่านดร.สุรินทร์	
พิศสุวรรณ

 จากงานประชุมวิชาการ	HASIB	
จนเป็นงาน	THA	ในปัจจุบันนี้	ไม่ว่าจะผ่าน
ไปกี่ปี	 ดร.สุรินทร์	 พิสสุวรรณยังคงเป็นผู้
สนับสนุนที่ดีและเป็นผู้ให้แนวคิดใหม่ๆกับ
ศนูยว์ทิยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาฯ	และพนัธกจิ
ต่างๆของศูนย์ฯ	ในงาน	THA	2014	เองก็ดี
ดร.สุรินทร์	 ให้เกียรติมาปาฐกถาพิเศษ

ในช่วงก่อนเริ่มพิธี เ ปิดงาน	
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี	 พลเอก
ประยุทธ์	 จันทร์โอชามาเป็น
ประธานในพิธี	 การปาฐกถา
ในวันนั้นของท่านทำาให้เวที
งาน	THA	กลายเป็นเวทีระดับ
นานาชาตทิีต่า่งชาตจิำานวนมาก
ให้การยอมรับว่าเป็นงานด้าน
ฮาลาลที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง	
ถัดมาในงาน	THA	2015	ท่าน
ยังให้เกียรติเป็นผู้ร่วมบรรยาย
ภายในงาน	 และในยังกล่าว
ปาฐกถาปิดงานในปี2016		
จนงาน	THA	2017	นี้เอง	เมื่อ
ท่ านให้ เกี ยรติตอบรับเป็น
ประธานในพิธี	 รศ.ดร.ปกรณ์	
ปรียากร	 ในฐานะประธานจัด
งาน	 มีความตั้งใจที่จะจัดทำาโล่
ประกาศเกียรติคุณเพื่อมอบแก่
ท่านในฐานะที่ท่านผู้สนับสนุน
และเป็นแรงบันดาลใจในการ
ขับเคลื่อนสังคมและสนับสนุน
งาน	Thailand	Halal	Assembly
มาโดยตลอด	 แต่แล้ว เมื่ อ
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและข่าว
แห่งการจากไปของท่านได้เป็น
ที่รับทราบระหว่างภาคพิธีเปิด
งานในวัน	 ที่	30	 พฤศจิกายน	
2560	 นั้น	 โล่เกียรติคุณที่ตระ
เตรียมไว้จึงกลายเป็นโล่ที่ไม่มี
ผู้ รับ	 แต่แน่นอนว่าความดี
งามต่างๆและคุณูปการท่ีท่าน
ได้สร้างไว้ให้ในสังคมจะไม่มี

คณะผู้จัดงาน THA 2017
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	 จากภาพรวมของการจัดแสดงนิทรรศการ	

Digital Halal Science ในบริเวณโซน Pavilion  

มีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจกันเป็นจำานวนมาก	 ซึ่งใน

นิทรรศการได้แสดงเนื้อหา	 แบ่งออกเป็น	 3	 ส่วน	 คือ	

ส่วนนำาเสนอเหตุการณ์สำาคัญที่เกิดข้ึนตามลำาดับเวลา

ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

โดยใช้เทคโนโลยีการส่ังงานด้วยมือเช่ือมต่อกับอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์	 ด้วยรูปแบบที่เรียกว่า	 Leap	 Motion	

Controller	เป็นโซนที่ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงาน

เป็นจำานวนมากเลยทีเดียว

	 ส่วนถัดมา	 นางเอกของนิทรรศการ	 ถ้าจะ

เรียกเป็นพระเอกก็ไม่ได้เพราะเป็นช่ือผู้หญิง	 มีช่ือเรียก

ว่า	“ฮาบีดะฮฺ” (HABIDAH ย่อมาจาก Halal Big Data 

House)	เนื้อหาในการนำาเสนอคือ	การพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศเชื่อมเครือข่ายต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับงาน

ฮาลาล	โดยผา่นเครือ่งมอืในการแลกเปลีย่นขอ้มลูทีเ่รยีก

วา่	SPHERE ซึง่เปน็งานทีศ่นูย์วทิยาศาสตรฮ์าลาลฯ	ให้

ความสำาคัญในปัจจุบัน	

	 และส่วนท้ายสุดของนิทรรศการ	 ได้แก่	 ส่วน		

Halal E-commerce การจำาลองการจัดทำา	 Halal	

E-commerce	 ในรูปแบบอนาคต	 โดยใช้เทคโนโลยีการ

ถ่ายภาพแบบสามมิติ	 ซึ่งจากเดิมใช้กันแค่สองมิติ	 ทั้งนี้
บทความโดย....
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำานักงานเชียงใหม่

การถ่ายแบบผลิตภัณฑ์แบบสามมิติ	 สามารถทำาให้

ผูบ้รโิภคทีเ่ลอืกซือ้สนิคา้ไดเ้ขา้ถงึรายละเอยีดทีม่ากขึน้	

มองเห็นภาพสินค้าที่สนใจได้ในทุกๆ	ซึ่งถือว่าเป็นการ

นำาเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานกับการซื้อขายธุรกิจ

ฮาลาล	ได้อย่างเข้าถึงอรรถรสการจับจ่ายใช้สอยมาก

ทีเดียวค่ะ	

	 เดี๋ยวก่อนๆ	ผลงานของเราในงานยังไม่หมด	

สำานักงานเชียงใหม่ได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนและ

ระบบการประเมินผล	ใช้เทคโนโลยี	QR-Code	มาปรับ

ใช้ในระบบการลงทะเบียนแบบเดิม	 	 ซึ่งระบบจะเก็บ

ขอ้มลูทางสถติแิละวเิคราะหก์ารทำางานแบบ	Real-Time	

ทำาให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที	

 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย สำานักงานเชียงใหม่ ทุ่มเทการทำางาน

เพื่อให้ ทุกส่วนงานของ THA2017 ออกมาดีและเพื่อให้

เกิดประโยชน์และสะดวกรวดเร็วกับผู้เข้าร่วมงาน และ

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีหน้า THA 2018 ทีมงานฯ 

จะไดร้บัการตอบรบัจากผูเ้ข้ารว่มงานอยา่งดเีชน่เดมิ ...  

ขอบคุณคะ

...	สิ้นสุดไปได้ด้วยดีแล้วกับงาน		Thailand	Halal
Assembly	 2017	ณ	 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม

ไบเทค	(BITEC)	บางนา	ระหว่างวันที่	30	พฤศจิกายน	

ถึง	3	ธันวาคม	2560	ที่ผ่านมา	ทีมงานของสำานักงาน

เชียงใหม่ได้มี โอกาสเข้าไปดูแลในส่วนประกอบ

สำาคัญๆของงานหลายส่วน	 ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดง

นิทรรศการในระบบดิจิตอล	 การจัดทำาระบบการลง

ทะเบยีนและระบบประเมนิผล	โดยการนำาเทคโนโลยเีขา้

มาใช้ให้เกิดความสะดวกยิ่งขึ้น
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	 ศูนย์ วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 ร่วมกับ	 สำานักงานคณะกรรมการกลาง

อิสลามแห่งประเทศไทย	 และสถาบันมาตรฐานฮาลาล

แห่งประเทศไทย	เป็นผู้จัดงาน	Thailand	Halal	Assembly

2017	 (Halal	 Wisdom	 :	 Convergence	 of	 science,	

Technology	 and	 Islamic	 arts)	 ระหว่างวันท่ี	 30	

พฤศจกิายน	–	3	ธนัวาคม	2560	ณ	ศนูยน์ทิรรศการและ

การประชุม	ไบเทค	(BITEC)	โดยภายในงานมีการ	การ

เจรจาธรุกจิ	(Business	Matching)	โดยศนูยว์ทิยาศาสตร์

ฮาลาล	จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	สำานกังานปตัตานี	เปน็

ผู้ดูแลรับผิดชอบในส่วนของการเจรจาธุรกิจ	 (Business	

Matching)	ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการ

ค้าระหว่างประเทศ	 (DITP)	 กระทรวงพาณิชย์	 ซึ่งเป็น

หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการค้าระหว่าง

ประเทศ	 โดยการจัดงานในส่วนของการเจรจาธุรกิจนั้น	

มีวัตถุประสงค์ที่จะผลักดันสินค้าฮาลาลไทยสู่ตลาดโลก	

ซึ่งได้เชิญผู้ซื้อ	(Buyer)	จากประเทศต่างๆ	อาทิเช่น	จีน,	

มาเลเซยี,	สงิคโปร	์อกีทัง้ยงัมผีูป้ระกอบการชาวไทยทีส่ง่

ออกสินค้าไปยังยุโรป	อเมริกา	และออสเตรเลีย	ให้ความ

สนใจเป็นอย่างมาก

	 ทัง้นี	้ศนูยว์ทิยาศาสตรฮ์าลาล	จฬุาฯ	ไดจ้ดัเตรยีมลา่มแปลภาษา	

ทัง้ภาษาองักฤษ	และภาษาจนี	ไวค้อยใหค้วามช่วยเหลอืเพือ่ใหก้ารเจรจาเปน็

ไปอยา่งราบรืน่	และไดเ้ปดิใหผู้ป้ระกอบการสามารถลงทะเบยีนออนไลนห์นา้

งานผา่นการแสกน	QR	CODE	ม	ีBusiness	Matching	Guidelines	ในลกัษณะ

ของ	e-book	ใหผู้ป้ระกอบการสามารถดาวนโ์หลดเพือ่เปน็คูม่อืสำาหรบัการ

เจรจาธุรกจิ	โดยไดรั้บความพึงพอใจจากทัง้ผูข้าย	(Seller)	และผูซ้ื้อ	(Buyer)	

เป็นอย่างดี	 ซ่ึงผลจากการจัดการเจรจาธุรกิจ	 มีการจับคู่เจรจาธุรกิจกว่า	

60	บริษัท	มีมูลค่าการซื้อขายโดยประมาณ	6,000,000	บาท	มีผู้เข้าร่วมโดย

เฉลี่ยกว่า	100	รายต่อวัน

บทความโดย....
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำานักงานปัตตานี
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	 สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย	 คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

	จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	กำาหนดใหม้กีารจดังาน	“Thailand	Halal	Assembly	2017”		ณ	ฮอลล	์EH99-100	ศนูย์นิทรรศการและการประชมุ

ไบเทค	 โดยภายในงานมีการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล	ที่เรียกว่า	HASIB	 	 ย่อมาจาก	Halal	 Science,	 industry	

and	business	international	conference	ซึ่งในปีนี้มีการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ	Thailand	International	Halal	Expo	(TIHEX)	ในงาน	

Thailand	Halal	Assembly	2017	โดยมผีูป้ระกอบการทีใ่หค้วามสนใจเข้าร่วมจัดแสดงผลงานและจำาหนา่ยสนิคา้ทัง้ไทยและตา่งประเทศ	กวา่	

200	บริษัท	จำานวนกว่า	250	คูหา	จาก	ประเทศอินโดนีเซีย	มาเลเซีย	ปากีสถาน	จอร์แดน	ปาเลสไตล์	อินเดีย	ดูไบ	ไต้หวัน	และประเทศไทย	

ซึ่งยอดขายจากการค้าขายสินค้าของผู้ประกอบการทั้งหมด	4	วัน	มีรายได้สะพัดภายในงานเฉลี่ยวันละ	1	ล้านบาท	นอกเหนือจากงานจัด

แสดงสนิคา้แลว้	ยงัมเีวทเีลก็	(mini	stage)	สำาหรบัการจดักจิกรรมนำาเสนอสนิค้าของผูป้ระกอบการทีม่คีวามสนใจ	และกิจกรรมการบรรยาย

พิเศษ	และการแสดงที่หลากหลาย

มีรายละเอียดของผู้ประกอบการดังนี้	

1.	 บูธแสดงสินค้าอาหารสำาเร็จรูปจำานวน	24	บูธ

2.	 บูธแสดงสินค้าอาหารปรุงสุก	(Food	&	Beverage)	จำานวน	15	บูธ

3.	 บูธแสดงสินค้าประเภทเครื่องสำาอางและสุขภาพจำานวน	24	บูธ

4.	 บูธแสดงสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่นและดีไซน์จำานวน	27	บูธ

5.	 บูธแสดงสินค้าประเภทธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการฮาลาลจำานวน	6	บูธ

6.	 บูธแสดงสินค้าประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเครือข่ายจำานวน	18	บูธ

7.	 บูธแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการรายใหญ่จำานวน	16	บูธ

8.	 บูธแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจำานวน	16	บูธ

9.	 บูธแสดงสินค้าด้านฮาลาลจากผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองระบบ	HAL-Q	จำานวน	16	บูธ

10.	 บูธแสดงสินค้าด้านฮาลาลจากคณะกรรมการอิสลามประจำาจังหวัดจำานวน	38	บูธ

11.	 บธูแสดงสนิค้าและผลงานจากสถานทตูตา่งๆ	ในประเทศไทยและผูป้ระกอบการฮาลาลจากตา่งประเทศจำานวน	50	บธู
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HALAL NEWS

วันที่	14-15	 ธันวาคม	2560	 รศ.ดร.วินัย	 ดะห์ลัน	 ผอ.ศูนย์

วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาฯ	 	 ได้รับเชิญให้ไปบรรยายในงาน

สัมมนาด้านฮาลาล	 ในหัวข้อเรื่อง	 “ฮาลาลกับกระบวนการทาง

เทคโนโลยีเพือ่รว่มพฒันาเศรษฐกจิ”		ณ	เมอืงมชัฮดั	(Mashhad)

วันท่ี	16	 ธันวาคม	2560	 นายฮาซัม	 เจะบากอ	 นายอัครชัย	 เกิด

อยู่	น.ส.ซัลวา	เต็งหิรัญ	และน.ส.เฉลิมศรี	ฉายัษฐิต	เจ้าหน้าที่ศูนย์

วทิยาศาสตรฮ์าลาล	จฬุาฯ		เขา้รว่มจดันทิรรศการ	เพือ่ให้คำาปรกึษา	

และให้ความรู้	 ความเป็นมาของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 และตอบ

ข้อสงสัยด้านฮาลาลแก่ผู้ร่วมงานน้ำาชาการกุศลประจำาปี	 ณ	 มัสยิด

ดารุ้ลน่าอีม	แบนชะโด

วันท่ี	9	 ธันวาคม	2560	 รศ.ดร.วินัย	 ดะห์ลัน	 ผู้อำานวยการ

ศรูนวิ์ทยาศาสตรฮ์าลาล	จฬุาฯ	ไดร้บัเชญิจากท่านประธานจดังาน

นายบุญเรือง	 ฟูอนันต์คณะกรรมการอิสลามประจำาจังหวัด

เชียงใหม่ร่วมงาน	 “ฉลองครบรอบ	100	 ปี	 มัสยิดอิสลามบ้าน

ฮ่อ”	 พร้อมมอบกระเช้าแสดงความยินดีพร้อมปาฐกถาพิเศษ	

เรื่อง	 “บทบาทมุสลิมไทยเชื้อสายจีนกับการพัฒนาศักยภาพ

ฮาลาลไทย” ณ	มัสยิดบ้านฮ่อ	เชียงใหม่	มีคนเข้าร่วมฟังพร้อม

ร่วมรับฟังบรรยายในครั้งนี้

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่	:	http://www.halalscience.org/

ประเทศอิหร่าน	 พร้อมเข้าร่วมประชุมที่จัดขึ้นในงานเดียวกันร่วม

กับ	 ดร.ศราวุฒิ	 อารีย์	 ผู้เช่ียวชาญด้านโลกอิสลามจากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 ซึ่งการเดินทางมาบรรยายของ	 ดร.วินัย	 ที่ิอิหร่าน	

ในครั้งน้ีนับเป็นครั้งท่ี	 3	 ทำาให้มองเห็นการพัฒนางานทางด้าน

ฮาลาลที่กำาลังพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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รศ.ดร.วินัย ร่วมงานฮาลาลที่เมืองมัชฮัด อิหร่าน

ศวฮ. ร่วมออกนิทรรศการ ณ มัสยิดดารุ้ลน่าอีม 

แบนชะโด

ศวฮ. ร่วมงานฉลองครบรอบ 100 ปี มัสยิด

อิสลามบ้านฮ่อ
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	 จากฉบับท่ีผ่านเราได้ลงผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ	

จำานวน	 16	 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินในงาน	 Thailand	 Halal	

Assembly	 2017	 ที่ผ่านมาและเราก็ได้ผลงานที่เข้าตากรรมการและ

ตรงแนวคิดที่กำาหนดไว้คือ	“ ศิลปวิทยาอิสลาม ( ISLAMIC ARTS )”

เราได้คัดเลือก	ทั้งหมด		10	รางวัล	ได้แก่	:-

	 รางวัลชนะเลิศ	ประเภท	กระประกวดผ่านมือถือ		 1	รางวัล

	 รางวัลชนะเลิศ	ประเภทกระประกวดผ่านเลนส์				 1	รางวัล

	 รางวัลรองชนะเลิศ	ประเภทกระประกวดผ่านมือถือ	1	รางวัล

	 รางวัลรองชนะเลิศ	ประเภทกระประกวดผ่านเลนส์		1	รางวัล

	 รางวัลชมเชย	ประเภทกระประกวดผ่านมือถือ		 3	รางวัล

	 รางวัลชมเชย	ประเภทกระประกวดผ่านเลนส์	 3	รางวัล

รางวัลชนะเลิศ ประเภท กระประกวดผ่านมือถือ
ชื่อผลงาน	:	ปาตานีสันติสุข	
เจ้าของผลงาน	:	มารีนา	สะนิ

รางวัลชนะเลิศ ประเภท กระประกวดผ่านมือถือ
ชื่อผลงาน	:	ไม่มีนิรันดร์	
เจ้าของผลงาน	:	คอลีเยาะ	มามะ

รางวัลชนะเลิศ ประเภท กระประกวดผ่านมือถือ
ชื่อผลงาน	:	สาวน้อยในชุด	นศ.ผ้าคลุมโต๊ะสีขาว	
เจ้าของผลงาน	:	ฟาตีหะห์	นามาลี

รางวัลชนะเลิศ ประเภท กระประกวดผ่านมือถือ
ชื่อผลงาน	:	คุณครูผู้น่ารัก
เจ้าของผลงาน	:	วัฒนา	เจริญชัยนพกุล

รางวัลชนะเลิศ ประเภท กระประกวดผ่านมือถือ
ชื่อผลงาน	:	ขอพร
เจ้าของผลงาน	:	นัฐดนัย	ยูฮันเงาะ

Thailland	Halal	Assembly	Photo	Shooting	Contest	2017
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รางวัลชนะเลิศ ประเภท กระประกวดผ่านมือถือ
ชื่อผลงาน	:	ปาตานีสันติสุข	
เจ้าของผลงาน	:	มารีนา	สะนิ

รางวัลชนะเลิศ ประเภท กระประกวดผ่านมือถือ
ชื่อผลงาน	:	คุณครูผู้น่ารัก
เจ้าของผลงาน	:	วัฒนา	เจริญชัยนพกุล

รางวัลชนะเลิศ ประเภท กระประกวดผ่านมือถือ
ชื่อผลงาน	:	ขอพร
เจ้าของผลงาน	:	นัฐดนัย	ยูฮันเงาะ

รางวัลชนะเลิศ ประเภท กระประกวดผ่านมือถือ
ชื่อผลงาน	:	ซ่อมเรือกอและ	
เจ้าของผลงาน	:	พิชญวัฒน์	ปรุงศักดิ์

รางวัลชนะเลิศ ประเภท กระประกวดผ่านมือถือ
ชื่อผลงาน	:	พรสวรรณ์แห่งศิลป์
เจ้าของผลงาน	:	นัฐดนัย	ยูฮันเงาะ

รางวัลชนะเลิศ ประเภท กระประกวดผ่านมือถือ
ชื่อผลงาน	:	Wonderful	of	Islamic	Arts	
เจ้าของผลงาน	:	อัลอามีน	อะแด

รางวัลชนะเลิศ ประเภท กระประกวดผ่านมือถือ
ชื่อผลงาน	:	วงสนทนาอันแสนอบอุ่น	
เจ้าของผลงาน	:	สุรินทร์	ปานนพภา

รางวัลชนะเลิศ ประเภท กระประกวดผ่านเลนส์
ชื่อผลงาน	:	ศรัทธา
เจ้าของผลงาน	:	รุสลี	แยนา

ผลงานการประกวดที่ได้รับรางวัล
Thailland	Halal	Assembly	Photo	Shooting	Contest	2017
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