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บทสรุปผู้บริหาร 

งาน THAILAND HALAL  ASSEMBLY 2018 

 งาน Thailand Halal Assembly 2018 จัดข้ึนโดยศูนย์ วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งปีนี้จัดข้ึนเป็นครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 14 – 16  ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุม ไบเทค บางนา ภายใต้แนวคิด “บูรณาการฮาลาลแม่นย ายุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ” (Precision 
Halalization in the Bioeconomy Era ปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 12,000 คน วิทยากรและแขกต่างชาติเข้า
ร่วมงาน 126 คน จาก 33 ประเทศ กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการประชุมวิชาการนานาชาติด้าน
วิทยาศาสตร์  อุ ตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล ครั้ ง ที่  11  ( Halal Science, Industry and Business 
International Conference; 11th HASIB 2018 แบ่งการน าเสนอเป็น 5 ช่วงมีวิทยากร 27 คน น าเสนอ
ผลงานวิชาการกว่า 50 เรื่อง (Oral และ Poster ) จาก 10 ประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ  
ทั้ง 2 วัน 264 คน งานแสดงสินค้า Thailand International Halal Expo 2018 (TIHEX) ที่รวมผู้ประกอบการ
ฮาลาลทั้งไทยและต่างประเทศ โดยในปีนี้มีจ านวนบูททั้งสิ้น 310 บูทประกอบด้วยบูทจากประเทศไทย 280 บูท 
และจากต่างประเทศ 30 บูท  รวมรายได้จากการขายทั้ง 3 วัน กว่า 5 ล้านบาท การประชุมวิชาการนานาชาติ
ว่าด้วยมาตรฐานฮาลาลจากหน่วยงานตรวจรับรองฮาลาลทั่วโลก มีผู้เข้าร่วมประชุม 186 คน จาก 29 ประเทศ 
การประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยประจ าปี มีผู้เข้าร่วมประชุม 61 คน การประชุม
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดท่ัวราชอาณาจักร ผู้เข้าร่วมประชุม 786 คน การประชุมสมาพันธ์สตรี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 312 คน การประชาพิจารณ์มาตรฐานฮาลาลเครื่องส าอาง มีผู้เข้าร่วม 112 คน กิจกรรมธุรกิจ
ภิวัฒน์มีผู้ซื้อจากในและต่างประเทศกว่า 30 ราย มีการจับคู่ธุรกิจกว่า 50 คู่ การจัดแสดงนิทรรศการด้าน 
Precision Halalization in Bioeconomy Era ซึ่ ง เป็นนิทรรศการที่แสดงถึงความแม่นย าของงานด้ าน
วิทยาศาสตร์ฮาลาลที่มาสนับสนุนงานการรับรองฮาลาลของประเทศไทย และนอกจากน้ียังมีนิทรรศการ  
2 ทศวรรษแห่งการพัฒนามาตรฐานฮาลาลในประเทศไทย ซึ่งจะแสดงถึงความเป็นมาของฮาลาลประเทศไทย
ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา   อีกทั้งภายในงานยังได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ 
ส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย กับหน่วยงาน
รับรองฮาลาลและหน่วยงานการศึกษานานาชาติ กว่า 30 องค์กร 

 งานในปีนี้ประสบผลส าเรจ็เป็นอย่างมาก มีหน่วยงานระดับโลกอย่าง สถาบันมาตรฐานและมาตร
วิทยาประเทศอิสลาม (SMIIC) และองค์การโลกมุสลิม (Muslim World League ) เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมและ
เป็นเกรียติกล่าวช่ืนชมในช่วงพิธีเปิดงาน ซึ่งพิธีเปิดงานในครั้งน้ีได้รับเกรียติจาก  นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัวแทนรัฐมนตรีฯ เป็นประธานในพิธี ส าหรับก าหนดการจัดงาน Thailand 
Halal Assembly 2019 จะจัดข้ึนระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม 
ไบเทค บางนา 
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“Precision Halalization in the Bioeconomy Era”
14–16 December 2018 at Bangkok International Trade & Exhibition Center (BITEC), Thailand
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บทน า 

จาก WHASIB 2008 สู่ THA 2018 พัฒนาการที่ไม่เคยหยุดยั้ง 

ในเวลานี้ งานประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลนานาชาติที่นับว่าดีที่สุดคืองาน “Thailand 
Halal Assembly” หรือ THA สิ่งนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ในฐานะเจ้าภาพ
หลักร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) มิได้กล่าวอ้างแต่เป็นหลายฝ่าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาเพ่ือประเทศอิสลาม (Standard and Metrology 
Institute for Islamic Country) หรือ SMIIC ซึ่งนาย Ihsan Ovut เลขาธิการเคยกล่าวไว้ เมื่อทุกฝ่ายให้
เกียรติเช่นน้ัน เราก็น้อมรับเกียรติและพยายามพัฒนาต่อไปไม่สิ้นสุด  

 งาน THA 2018 ปีนี้จัดข้ึนเป็นครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค 
บางนา กรุงเทพฯ ก าหนดธีมงานไว้ว่า Precision Halalization in The Bioeconomy Era หรือ “บูรณาการ
ฮาลาลแม่นย าในยุคเศรษฐกิจชีวภาพ” ค าว่า “การฮาลาลแม่นย า” หรือ Precision Halalization เป็นการสื่อ
ให้ทุกฝ่ายได้รับทราบว่ากิจการฮาลาลประเทศไทยก าลังพัฒนาสู่ยุคสมัยแห่งการฮาลาลแม่นย า เช่นเดียวกับยุค
การแพทย์แม่นย า (Precision medicine) และการเพาะปลูกแม่นย า (Precision farming) ที่ได้รับการกล่าว
ขานกันก่อนหน้านี้  

 ในยุคเดิมทางการแพทย์มีการใช้ยาเพื่อการบ าบัดรักษาโรคโดยใช้ยาปริมาณมากเจือจางด้วยปริมาตร
เลือดทั้งร่างกายเพื่อให้ยาเพียงน้อยนิดเข้าสู่จุดที่ต้องการรักษา ทว่าด้วยเทคโนโลยีใหม่ตัวยาถูกพัฒนาด้วย
เทคโนโลยีสร้างความจ าเพาะส่งตัวยาสู่บริเวณที่ต้องการรักษาโดยไม่สร้างปัญหาให้เซลล์และอวัยวะอื่น ไม่
เพียงยาเท่านั้น เทคโนโลยีในการรักษาโรคก็เป็นเฉกเช่นเดียวกัน ปริมาณยารวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์จึง
ลดปริมาณการใช้ลงมากในยุคการแพทย์แม่นย า 

 ในส่วนของการเพาะปลูกทางการเกษตรก็ไม่ต่างกัน มีการลดการใช้น้ าหรือปุ๋ยอย่างมากด้วยการน า
เทคโนโลยีเข้าไปใช้ในการเกษตรไม่ว่าจะเป็นระบบการเกษตรน้ าหยดที่พัฒนาถึงระดับ fine-tune dripping 
irrigation โดยส่งน้ าหรือปุ๋ยตรงไปยังรากในจังหวะเวลาที่พืชต้องการน้ าและปุ๋ย เป็นผลให้การใช้น้ าและปุ๋ย
จ ากัดปริมาณลงอย่างมหาศาล มีการประยุกต์ระบบโดรน (Drone) ร่วมกับการก าหนดพิกดัด้วย GPS และอืน่ๆ 
การเพาะปลูกแม่นย าที่มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้าไปเช่นนี้ได้สร้างยุคใหม่ให้กับการเพาะปลูกทาง
การเกษตรซึ่งก าลังพัฒนาเข้าสู่งานการเกษตรด้านอื่นรวมถึงการท าปศุสัตว์ 

 ในส่วนการบูรณาการฮาลาลแม่นย าเป็นความพยายามของประเทศไทยในการผสมผสานเทคโนโลยี
เพื่อการรับรองฮาลาล ไม่ว่าจะการตรวจทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลโดยน าระบบ H-number ที่
พัฒนาข้ึนใหม่เข้ามาใช้ เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมอาหารสามารถเลือกวัตถุดิบฮาลาลอย่างถูกต้อง ไม่จ าเป็นต้อง
ตรวจการปนเปื้อนในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อีกต่อไป เลือกใช้ห้องปฏิบัติการเฉพาะที่จ าเป็น ในระบบการ
มาตรฐานฮาลาลมีการพัฒนาระบบ HAL-Q Plus เพ่ือให้การด าเนินงานการมาตรฐานฮาลาลเป็นไปอย่าง
จ าเพาะโดยใช้เวลาสั้น และเลือกท าเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนหะรอมเท่านั้น 
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 นอกจากระบบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลและระบบการมาตรฐานฮาลาลที่ได้รับการพัฒนาข้ึน
เป็นการใหญ่ อีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ “มาตรฐานและมาตรวิทยา” ซึ่งทาง SMIIC ให้ความส าคัญอย่างยิ่ง 
สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย (สมฮท.) ซึ่งจะเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 20 ปีของมาตรฐานฮาลาล 
ประเทศไทยในงาน THA 2018 จะร่วมกับ ศวฮ.พัฒนามาตรฐานฮาลาลใหม่ๆให้กับประเทศไทยอย่างน้อย 5-6 
มาตรฐานเพื่อให้ครอบคลุมการด าเนินงานฮาลาลทุกด้าน การใช้มาตรฐานฮาลาลที่ถูกต้องมีส่วนอย่างส าคัญใน
การพัฒนางานบูรณาการฮาลาลแม่นย า เรื่องนี้ทุกฝ่ายยอมรับกันอยู่แล้ว 

 นอกเหนือจากการน าเสนอศักยภาพใหมด่้านการรบัรองฮาลาลของประเทศไทย รวมถึงการเฉลิมฉลอง
วาระครบรอบ 20 ปีของมาตรฐานฮาลาลไทย อีกสิ่งหนึ่งในงาน THA 2018 คือการร าลึกถึง “ดร.สุรินทร์  
พิศสุวรรณ” ไม่มีผู้ใดสามารถลืมได้ว่า ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ จากพวกเราทุกคนไปในขณะก าลังเตรียมตัวมา
เป็นประธานเปิดงาน THA 2017 ในปีที่ผ่านมานั่นคือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เหตุน้ีงาน THA 2018 จึงจัด
ให้ มี นิ ท ร ร ศก า ร แล ะก า ร บ ร ร ย ายพิ เ ศษที่ ช่ื อ ว่ า  Tansri Dr. Surin Pitsuwan Memorial Lecture  
เพื่อร าลึกถึงท่าน 

 กล่าวถึง ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ช่ือของท่านจะถูกจารึกไว้กับงาน THA ไปตลอด ย้อนหลังกลับไปใน
งาน World of Halal Science, Industry and Business หรือ “WHASIB 2008” ซึ่งเป็นงานวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ฮาลาลที่ ศวฮ.จัดข้ึนเป็นครั้งแรกที่กระบี่ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นประธานเปิดงาน ต่อมาใน
งาน WHASIB ครั้งที่ 4 ค.ศ. 2011 ซึ่งจัดข้ึนที่สงขลา ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นประธานเปิดงานอีกครั้ง ท่าน
แนะน าให้ตัดอักษร W ออกเปลี่ยนช่ือเป็น HASIB ซึ่งให้ความหมายที่เป็นมงคลเนื่องจาก HASIB คือหนึ่งใน 99 
พระนามของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เข้าปี 2012 ศวฮ.เปลี่ยนช่ืองานเป็น HASIB ครั้งที่ 5 จัดที่สงขลา 
ดร.สุรินทร์เป็นประธานเปิดอีกครั้ง จนถึง HASIB ครั้งที่ 7 งานยกระดับข้ึนเป็น THA 2014 จัดข้ึนที่โรงแรม 
Centara เซ็นทรัลเวิร์ล ราชด าริมีท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
งานโดยครอบคลุมงาน Thailand International Halal Expo หรือ THIHEX  พร้อมกันไปด้วย 

 งาน THA 2018 นับเป็นครั้งที่ 5 มีงาน  HASIB ครั้งที่ 11 และงาน THIHEX 2018 จัดข้ึนภายใต้งาน
นี้ เป็นอีกครั้งที่ ศวฮ.ตั้งใจจะยกระดับงาน HASIB โดยยกข้ึนสู่ระดับงาน International Halal Science and 
Technology Conference เรียกสั้นๆว่า IHSATEC 2018 เป็นการประกาศความเป็นหนึ่งทางด้านการประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลนานาชาติให้สมกับที่ทุกฝ่ายคาดหวัง เมื่อจะต้องพัฒนาจ าเป็นต้อง
พัฒนากันไปไม่มีวันสิ้นสุด ทั้ง ศวฮ.ทั้ง สกอท.และ สมฮท.มุ่งมั่นกันไว้อย่างนั้น 

รศ.ดร.วินัย ดะหล์ัน ประธานจัดงาน THA 2018 
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บทท่ี  1 
1. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลไทยมีนโยบายชัดเจนที่จะผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆของภูมิภาคและของโลก
ในหลายด้านเช่น ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาค ศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์กลางด้าน
ธุรกิจและการเงินตลอดจนศูนย์กลางการขนส่งสินค้าและคมนาคม เป็นต้น อีกทั้งยังมีนโยบายส า คัญที่จะ
ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก ด้วยยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก และยุทธศาสตร์อาหารฮาลาลซึ่ง
การรับรองฮาลาลโดยองค์กรศาสนาอิสลามตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 
เป็นกลยุทธส าคัญในการสร้างความเช่ือมั่นต่อผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลไทยว่ามีภาพลักษณ์ความปลอดภัย
ท้ังด้านกายภาพและจิตวิญญาณ ถือเป็นเครื่องมือในการประกันคุณภาพการรับรองฮาลาลและเป็นปัจจัย
ความส าเร็จผลักดันประเทศไทยสู่ความเป็นศูนย์กลางฮาลาลระดับนานาชาติ ผนวกกับประเทศไทยที่มีศูนย์
วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกของโลก อยู่ใน
ประเทศไทย ช่วยผลักดันและพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนการรับรองฮาลาลของประเทศไทย
โดยใช้หลักการศาสนารับรองวิทยาศาสตร์รองรับท าให้ฮาลาลของประเทศไทยข้ึนเป็นอันดับหนึ่งของโลก 

จากผลงานที่ผ่านมาหลายๆปีการประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการของฮาลาลประเทศไทยให้นานาชาติ
ได้รู้จักได้ท ามาหลายช่องทาง ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่น าไปสู่ความนิยมให้เกิดแก่เครื่องหมายรับรองฮาลาลของ
ไทยในระดับประเทศและสากลโดยก าหนดให้เครื่องหมายฮาลาลไทยมีส่วนสนับสนุนการส่งออกสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล การท่องเที่ยว บริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข ตลอดจนการขนส่งสินค้า การเงินการ
ธนาคาร และอื่น ฯลฯ นั้นคือการจัดงานประชุมวิชาการงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ Thailand Halal 
Assembly ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน THAILAND HALAL 
ASSEMBLY 2018 ซึ่งในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 5 ของการจัดงานดังกล่าวโดยในปีนี่ใช้ธีมงานว่า” บูรณาการ         ฮา
แม่นย ายุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ” “Precision Halalization in Bioeconomy Era” ประเทศไทยมีจุดแข็ง
คือการเกษตร  ระบบเศรษฐกิจสูอ่นาคตของประเทศไทยจงึเปน็ “เศรษฐกิจฐานชีวภาพ” (Bioeconomy) โดย
บูรณาการเทคโนโลยีที่ค านึงถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและความแตกต่างของชุมชน (value of differences)  
ประยุกต์การเกษตรแม่นย า (Precision farming) พัฒนาอาหารมนุษย์และสัตว์โดยหมุนเวียนทรัพยากรทาง
ชีวภาพ (Renewable biological resources)   ส่ วนการ  “บู รณาการฮาลาลแม่ นย า ”  (Precision 
Halalization) คือระบบที่บูรณาการมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เข้ากับกระบวนการฮาลาล 
ความส าเร็จย่อมน าประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพที่ค านึงถึงคุณค่าของสังคมและสิ่งแวดล้อม 
สร้างความมั่นคงทางอาหาร รังสรรค์ประเทศไทยสู่ความมีประสิทธิภาพควบคู่ความพอเพียง (Efficient and 
Sufficient Thailand) ซึ่ง Halalization หมายถึงการท าให้ฮาลาลตามบัญญัติศาสนาอิสลาม จึงต้องขจัดหะ
รอมและนญิสออกจากกระบวนการผลิต ท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ฮาลาลและตอยยิบ สะอาดปลอดภัย
Halalization เริ่มจากมาตรฐานเชิงศาสนาคู่วิทยาศาสตร์ การวางระบบฮาลาลปลอดภัย มีการใช้ H-number 
ร่วมกับ HAL-Q ใช้ document screening และ laboratory screening เป็นระบบ Halal of Thingsค านึงถึง

ลาล
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ความแตกต่างของพื้นที่ วัฒนธรรม ชนิด เพศ ฯลฯ ตรวจแล็บไม่ต้องท าทุกตัว แต่พิจารณาลักษณะเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์และความแตกต่างอื่นๆ ค านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติต่อความแตกต่างมีการพิจารณาทุก
กระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความสูญเสียของทรัพยากร ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ฯลฯ 
นี่คือ Precision Halalization ที่เริ่มจาก supplied chain จนถึง authentication ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จะพฒันา
ระบบข้ึนที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  

งาน THAILAND HALAL ASSEMBLY 2018 มีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงศักยภาพของกิจการฮาลาล  
ประเทศไทย เพื่อให้ประชาคมโลกได้รับรู้ถึงคุณลักษณะที่โดดเด่นในระบบและกระบวนการด าเนินงาน ภายใต้
หลักการศาสนารับรองและวิทยาศาสตร์รองรับ (Shariah Certifies - Halal Science Supports) และภายใต้
ธีมงาน Precision Halalization อันเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยเป็นที่เช่ือถือในระดับนานาชาติ ส าหรับ
งาน THAILAND HALAL ASSEMBLY นับเป็นงานด้านกิจการฮาลาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยในปีนี้มี
หลากหลายองค์ประกอบรวมกันภายในงาน ดังต่อไปนี้  

1. งานประชุมวิชาการนานาชาติ HASIB (Halal Science, Industry and Business) 2018 
2. ปาฐกถาพิเศษ Tansri Dr.Surin Pitsuwan Memorial Lecture 
3. งานแสดงสินค้าฮาลาลระดับนานาชาติ Thailand Halal Expo 2018  
4. งานแสดงนิทรรศการความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลและเทคโนโลยี 
5. กิจกรรมจับคู่ธุรกิจภิวัฒน์ 
6. การประชุมใหญ่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
7. การประชุมประจาพิจารณ์มาตรฐานฮาลาล 
8. งานประชุมด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ฮาลาล  

 
ในการนี้ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลในระดับนานาชาติ การเข้าร่วมงาน

ดังกล่าวจึงเป็นโอกาสดี ที่จะสร้างโอกาสของประเทศไทยในเวทีนานาชาติได้ การจัดงาน Thailand Halal 
Assembly 2018 ในครั้งนี้จะจัดข้ึน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ระหว่างวันที่ 14- 16 ธันวาคม 
2561 โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยและ
ส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกัน 

 
2. วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อด าเนินงานในระดับนานาชาติ ในอันที่จะแลกเปลี่ยน พัฒนา ความรู้ และเทคโนโลยี ในด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลที่มีวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องตามหลักการในศาสนาเป็นฐานสนับสนุน 

2. เพื่อกระตุ้นธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวฮาลาลในประเทศ พร้อมยกระดับความเป็นผู้น าด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลโลกของประเทศไทยข้ึนไปอีกข้ันหนึ่ง 

3. เพื่อให้ความรู้ด้านศักยภาพ โอกาสของสินค้า-บริการฮาลาล ครอบคลุม ด้านกระบวนการผลิตสินค้า
และบริการฮาลาล ในการสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ผลิตภัณฑ์  
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4. เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการกระจายผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลในระดับ
ภูมิภาคและอาเซียน 

5. เพื่อสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรศาสนา ที่ให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนแก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล และแสดงศักยภาพด้านการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล 
รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคในระดับนานาชาติ 
 

3. ก าหนดการและสถานท่ี 
- เตรียมงาน : วันที่ 1 กรกฎาคม – 13 ธันวาคม 2561  
- ระหว่างงาน : วันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 
- หลงังาน : วันที่ 15-30 ธันวาคม 2561 
- สถานที่ : ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 

 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หน่วยงานหลัก   ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
สถาบันมาตรฐานฮาลาลแหง่ประเทศไทย 

หน่วยงานร่วม   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

    สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
    กระทรวงการต่างประเทศ 
    ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ศูนย์อ านวยการบรหิารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ประธานจัดงาน    รศ.ดร.วินัย  ดะห์ลัน 
เลขานุการโครงการ  นางสาวมนฤดี เข็มท า 
ผู้ประสานงานหลักโครงการ  นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์  
ผู้ช่วยผู้ประสานงานหลัก    ดร.พรพมิล มะหะหมัด 

ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ  
นางสาวมธุรดา กระเดื่องเดช 
นางสาวซูไนนี มาหะมะ 

              นางสาวยูอา ร์น่า นุ่งอาหลี  
 นายอิรฟัน แวหะมะ 
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ท่ีปรึกษาโครงการ         

1. ผศ.ดร.วนิดา  นพพรพันธ์ุ 
2. รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร 
3. ผศ.(พเิศษ) ดร.บรรจง  ไวทยเมธา  
4. รศ.ดร.นิฟาริด  ระเด่นอาหมัด 
5. ดร.ภราดร   สุรีย์พงษ์ 
6. รศ. ดร.อดิศรา  กาต๊ิบ 
7. นางสาวสลุิดา  หวังจ ิ
8. นายมนัส    สืบสันติกุล 
9. นายสมพล  รัตนาภิบาล 
10.ผศ.ดร.สถาพร งามอุโฆษ 
11.ดร.สกุฤต  ศิริขวัญพงศ์ 
12.นายปรัชญา  ฉิมวิเศษ 
13.นางสาวมนฤด ี เข็มท า 

คณะท างาน 

1. นางสาวจสัมิน  มณ ี    
2. นางสาวธัญพิชญ์ฌา  หวังนุช   
3. นางสาววรัญญา  ริดมัด   
4. นางสาวชีรีน  นิภารัตน์  
5. นางสาวอชิรญาณ์        ยะรังวงษ์  
6. นายนรฤทธ์ิ  ฮูเซ็น   
7. นางสาวราณี  สมันตรฐั  
8. นายอัครชัย  เกิดอยู ่   
9. นางสาวดวงเนตร  อาล ี   
10. นางสาวพรพิมล  พันแอ   
11. นางสาวอินทริา                สุขสุโฉม            
12. นางนาฟีซะห ์  ซาเลห ์   
13. นายสุบรุุษ                      วงศ์วิทยปัญญา   
14. นางสาวอารดา  ปาลาเลย ์  
15. นางสาวรดา  นิมา   
16. นางสาวมาดีฮะห ์  สะอ ิ   
17. นางสาวแสงระวี  สืบสุข   
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18. นางสาวนูรอยดา               ปือซา   
19. นางสาวอรุณี  เพ็ชร์วัฒนา  
20. นางสาวมารีนา   หมื่นทอง  
21. นางสาวอนิส     เจ๊ะเด   
22. นางสาวนูรซาเฟีย   มะแส   
23. ดร.พรพิมล    มะหะหมัด  
24. ดร.อัซอารีย ์  สุขสุวรรณ  
25. นางสาวพัชญา  เพชรเจรญิ  
26. นางสาววิลา  มูเนาวาเราะห ์  
27. นายฮาซัม   เจะบากอ  
28. นายอาณกร    เรืองปราชญ ์  
29. นางสาวสาวียะห์     กาโฮง   
30. นางสาวสุกญัญา     โสอุดร   
31. นางสาวซูไวบ๊ะ    สุหลง   
32. นายสาริน     เชาวสุธีรนนท ์  
33. นางสาวต่วนยัสมิน   แซแร   
34. นางสาวฟิรดาว    สุรัตนมาลย ์  
35. นายอรรถกานต์   ใจเฉ่ือย   
36. นางสาวเนตรนภา  อ้นเต่า   
37. นางสาวกุณฑิรา  สาแล   
38. นางสาวนารีญา  วาเล๊าะ   
39. นางสาวซูไนนี  มาหะมะ  
40. นางสาวเฉลิมศร ี  ฉายัษฐิต   
41. นางสาวบัดดารหีย๊ะ  โส๊ะสันสะ  
42. นางสาวซูไหวน๊ะ   สะอ ิ   
43. นายอาณัต ิ  มะติม ุ   
44. นายนันทชัย   แดงวิจิตร ์  
45. นางสาวอานีซะห ์   ลาเตะ   
46. นางสาวนัจวา  สันติวรกลุ  
47. นางสาวเกษิณี  เกตุเลขา  
48. นางสาวอังสนา  อายุเคน   
49. นางสาวนูรซีัน  มะหะหมัด  
50. นางสาวมารสิา          มารแพ ้   
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18. นางสาวนูรอยดา               ปือซา   
19. นางสาวอรุณี  เพ็ชร์วัฒนา  
20. นางสาวมารีนา   หมื่นทอง  
21. นางสาวอนิส     เจ๊ะเด   
22. นางสาวนูรซาเฟีย   มะแส   
23. ดร.พรพิมล    มะหะหมัด  
24. ดร.อัซอารีย ์  สุขสุวรรณ  
25. นางสาวพัชญา  เพชรเจรญิ  
26. นางสาววิลา  มูเนาวาเราะห ์  
27. นายฮาซัม   เจะบากอ  
28. นายอาณกร    เรืองปราชญ ์  
29. นางสาวสาวียะห์     กาโฮง   
30. นางสาวสุกญัญา     โสอุดร   
31. นางสาวซูไวบ๊ะ    สุหลง   
32. นายสาริน     เชาวสุธีรนนท ์  
33. นางสาวต่วนยัสมิน   แซแร   
34. นางสาวฟิรดาว    สุรัตนมาลย ์  
35. นายอรรถกานต์   ใจเฉ่ือย   
36. นางสาวเนตรนภา  อ้นเต่า   
37. นางสาวกุณฑิรา  สาแล   
38. นางสาวนารีญา  วาเล๊าะ   
39. นางสาวซูไนนี  มาหะมะ  
40. นางสาวเฉลิมศร ี  ฉายัษฐิต   
41. นางสาวบัดดารหีย๊ะ  โส๊ะสันสะ  
42. นางสาวซูไหวน๊ะ   สะอ ิ   
43. นายอาณัต ิ  มะติม ุ   
44. นายนันทชัย   แดงวิจิตร ์  
45. นางสาวอานีซะห ์   ลาเตะ   
46. นางสาวนัจวา  สันติวรกลุ  
47. นางสาวเกษิณี  เกตุเลขา  
48. นางสาวอังสนา  อายุเคน   
49. นางสาวนูรซีัน  มะหะหมัด  
50. นางสาวมารสิา          มารแพ ้   
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51. นายบากียา  บินดอเลาะ  
52. นางสาวลัดดาวัลย์   พิณทอง   
53. นางสาวตรึงตรา  ซารีม ี   
54. นายนัฐดนัย  ยูฮันเงาะ  
55. นายพิทักษ์   อาดมะเร๊ะ  
56. นางสาวอาซเียาะ  ลาเตะ   
57. นางสาวซุนนูรอัยน ์  ซีเดะ   
58. นายฟัครูดดิน  ตาเปาะโต๊ะ  
59. นายฮาบิลลาห ์  จะปะกียา  
60. นายอมีน   มะหมัด   
61. นางสาวอัญมณี    นัคราเคล  
62. นางสาวนูรียะห ์  หะยีสหุลง  
63. นายซารีฟ   เลาะหามะ  
64. นางสาวอัสรา         เปาะโวะ   
65. นางสาวนูรุมา     จูและ   
66. นางนูรูลฮูดา  อุมาร ์   
67. นางสาวอัสลินดา  ระเด่นอาหมัด  
68. นางสาวซูฮัยรา  มะเซง็   
69. นางสาวนัซวา  ปาทาน   
70. นายมะดาโอะ  มามะ   
71. นางสาวชิตาพร  ประทาน    
72. นางสาวสลุัยญา  เปี่ยมชัยวัฒน ์  
73. นางสาวมาลาริน  ศรีมูลค า   
74. นางสาวซารีน่า   เสียงหวาน  
75. นางสาวอาทิตยา     ค าพิชัย   
76. นางสาวลักษวรรณ  ฉัตรวิจิตรโชค  

 

 

 

 

77.	นายอาณัฐ	 เดินย่งโยชน์

78.	นายอิรฟิน	 แวหะมะ

79.	นางสาวมธุรดา	 กระเดื่องเดช

80.	นางสาวยูอาน่าร์	 นุ่งอาหลี	
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5.ก าหนดการกิจกรรม 

วันศุกร์ท่ี 14 ธันวาคม 2561 
EH101-102 , ห้องประชุม MR210-217  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพมหานคร 

เวลา 
เวทีกลาง 

ห้อง EH101-102 
ห้องประชุม 1 
MR 211-213 

ห้องประชุม 2 
MR 214-216 

ห้องประชุม 3 
MR 210 

08.00-09.00 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน 

09.00-09.10 พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแหง่
ประเทศไทย กลา่วต้อนรับ 

การประชุม
คณะกรรมการ

บริหารกลางอิสลาม 
แห่งประเทศไทย 

 

 
 

09.10-10.30 ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “วิสัยทัศน์ใหม่ ฮาลาลประเทศไทย 
โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้ก่อตั้งและผูอ้ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮา
ลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

10.30-10.45 การแสดงวัฒนธรรมไทย-มุสลิม 

10.45-11.00  พักรับประทานอาหารว่าง 

11.00-12.00 เสวนาในหัวข้อ: “สตรีมุสลิมกับการผลักดันสู่สังคมบูรณาการฮาลาล 
แม่นย า” 
โดย สมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย 
ด าเนินรายการโดย ฮัจยะ อาจารย์อ าพัน รัถยาพิทักษ์ ที่ปรึกษา
กรรมการฝา่ยกจิกรรมสตรีและเยาวชน/กรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย 

ร่วมเสวนากับ 

1. คุณภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ/ผู้แทน
พิเศษรัฐบาลพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ้

2. คุณอนันต์(อับดุลฮากีม) วันแอเลาะ รองประธานคณะ
กรรมกลางอิสลามแหง่ประเทศไทย/ประธานคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจังหวัดนนทบุรี และนายกสมาคมคุรุสัมพันธ์
อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

3. ฮัจยะ ดาวดวงใจ ปาลาเร่ เจ้าของบริษัทส่งออกข้าว 
zamera jasmine rice Thai co.ltd/นายกสมาคม
สมาพันธ์สตรีมุสลิมประเทศไทย/กรรมการฝ่ายกจิกรรมสตรี
และเยาวชน กรรมการกลางอิสลามแหง่ประเทศไทย 

4. ฮัจยะ ซาเราะ ยิง่กุลเชาว์ นักธุรกิจหญงิ/นายกสมาคมสตรี
มุสลิม14 จังหวัดภาคใต้/กรรมการฝ่ายกิจกรรมสตรีและ
เยาวชน/ 
กรรมการกลางอสิลามแหง่ประเทศไทย 

5. นายดอแม สามะ ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

การประชุม
คณะกรรมการ

บริหารกลางอิสลาม 
แห่งประเทศไทย 

(ต่อ) 

  

12.00-14.00 รับประทานอาหารกลางวันและละหมาดวันศุกร์ (GH201) 
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พิธีเปิดงาน 
เวทีกลาง ณ ห้อง EH101-102  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) 

14.00-14.30 แขกผู้มีเกียรติเดินทางมาถึงงาน 

14.45 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ (ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ ประธานพิธีเปิดงาน เดินทาง
มาถึงงาน 

15.00-16.00 เริ่มพิธีเปิดงาน 
 อัญเชิญพระมหาคัมภีรอ์ัลกุรอาน 
 การแสดงพิธีเปิดงาน 
 กล่าวต้อนรบัโดย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแหง่ประเทศไทย 
 กล่าวแสดงความยินดี โดย H.E. Ihsan Ovut เลขาธิการสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาส าหรบัประเทศอิสลาม (Standard 

and Metrology Institute for Islamic Countries, SMIIC) ประเทศตุรก ี
 กล่าวแสดงความยินดี โดย H.E. Dr. Abdulrahman Abdullah M.AL Zaid ผู้ช่วยเลขานุการสันนิบาตมุสลิมโลก (Muslim 

World Leagues; Rabitah, -MWL) ประเทศซาอุดอีาระเบีย 
กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้ก่อตั้งและผูอ้ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานจัด
งาน 
กล่าวเปิดงานโดย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ (ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ผู้แทนรฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประธานในพิธี 
นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี กลา่วขอพร (ดุอาอฺ) และมอบของที่ระลึกแก่ประธานในพิธี 
ถ่ายภาพร่วมระหว่างประธานในพิธีกับคณะเอกอัครราชทูต คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
อ านวยการงาน THA 2018 และ CBs นานาชาติ  

16.00-16.30  พิธีเปิดงานนิทรรศการ 2 ทศวรรษการพัฒนามาตรฐานฮาลาลในประเทศไทย โดย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ (ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์)  
ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธี 

 ลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮา
ลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก (Muslim World Leagues; Rabitah, -MWL) ประเทศ
ซาอุดอีาระเบีย 

16.30 ประธานในพิธี เดินทางกลบั 

18.00-20.00 กิจกรรมสาธิตการสร้างรายได้ โดย สมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย/สัมภาษณ์ผู้ประกอบการและแนะน า/Workshop เพื่อส่งเสริม
อาชีพ 

19.00-21.00 เล้ียงรับรองอาหารค่ าแขกกิตติมศักด์ิ และวิทยากรรับเชิญ 
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โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

14

14 
 

วันเสาร์ท่ี 15 ธันวาคม 2561 
EH101-102 , ห้องประชุม MR210-217  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพมหานคร 

08.00-09.00 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน 

เวทีกลาง 
ห้อง EH 102-101  

ห้องประชุม 1 
MR 211-213 

ห้องประชุม 2 
MR 214-216 

ห้องประชุม 3 
MR 210 

การประชุมผู้บริโภคฮาลาล  
ประชุมวิชาการนานาชาติ  

IHSATEC; 11th HASIB Conference  
(ภาษาอังกฤษ) 

 

(09.00-12.00 น.) 
การประชุมคณะกรรมการอิสลาม 
ประจ าจังหวัดแห่งประเทศไทย 

 
09.00-09.30น.  พิธีเปิดการอบรม 

 อัญเชิญพระมหา
คัมภีร์ 
อัลกุรอฺาน 
 กล่าวเปิดงาน โดย
นายฉัตรชัย พรหม
เลิศ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
 พล.ต.ต.สุรินทร์ ปา
ลาเร ่เลขาธิการ
คณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศ
ไทย กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์การจัด
โครงการ 
 นายสมชัย เลิศประ
สิทธิพันธ์ 
ผู้อ านวยการกอง
ส่งเสริมองค์กร
ศาสนาอิสลามและ
กิจการฮัจย์ ช้ีแจง
พระราชบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับการ
บริหารกิจการศาสนา
อิสลาม  

09.30-10.30น.   ฝ่ายกิจการฮาลาล
และฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ ฝ่าย
ข้อมูล ข่าวสารและ
เทคโนโลยี ช้ีแจงการ
ด าเนินงานและ
นโยบายของฝา่ย 

 

 (09.00-09.45 น.) 
ปาฐกถาพิเศษ “Tansri Dr.Surin 
Pitsuwan Memorial Lecture”  
ในหัวข้อ “บูรณาการฮาลาลแม่นย าในยุค
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Precision 
Halalization in the Bioeconomy Era)” 
โดย รศ.ดร . วินั ย  ดะ ห์ ลัน  ผู้ ก่ อตั้ ง และ
ผู้ อ า นวยการศูน ย์ วิท ยาศาสต ร์ ฮ า ล า ล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

(10.00-10.45 น.) 
รับฟังความคิดเห็นและประชา

พิจารณ์ 
ยกร่างมาตรฐานฮาลาล 

 
เรื่องมาตรฐานเครื่องส าอางฮาลาล 

(09.45-10.45 น.) 
ช่วงท่ี 1 ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและ
โภชนาการ 
Session chair: Prof. Dr. Shuhaimi 
Mustafa,  Director of Halal Products 
Research Institute, UPM, Malaysia 
 Halal Quality Infrastructure and 
OIC/SMIIC for Halal Cosmetic 
Standards 
Speaker: H.E. İhsan ÖVÜT, The 
Secretary General of SMIIC, Turkey 
Halal Awareness of Gelatines in 
Fruit Juices   
Speaker: Prof. Dr.Nazimah Hamid, 
Auckland University Technology,  
New Zealand 
 Halal Critical Points for Drugs, 
Vitamins and Cosmetics Products 
Speaker: Prof. Dr. Mian Nadeem 
Riaz, Department of Nutrition and 
Food Science, Agricultural and Life 
Science, Texas A & M University, 
United States  of America (USA) 

ถามตอบ /มอบของทีร่ะลึก/ ถ่ายภาพร่วมกัน 
(10.45-11.00 น.)  

พักรับประทานอาหารว่าง 

การน าเสนอผลงานวิชาการแบบ Poster 
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“Precision Halalization in the Bioeconomy Era”
14–16 December 2018 at Bangkok International Trade & Exhibition Center (BITEC), Thailand

15

15 
 

วันเสาร์ท่ี 15 ธันวาคม 2561 
EH101-102 , ห้องประชุม MR210-217  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพมหานคร 

เวทีกลาง 
ห้อง EH 102-101  

ห้องประชุม 1 
MR 211-213 

ห้องประชุม 2 
MR 214-216 

ห้องประชุม 3 
MR 210 

การประชุมผู้บริโภคฮาลาล  
ประชุมวิชาการนานาชาติ  

IHSATEC; 11th HASIB Conference  
(ภาษาอังกฤษ) 

 

(09.00-12.00 น.) 
การประชุมคณะกรรมการอิสลาม 
ประจ าจังหวัดแห่งประเทศไทย 

(ต่อ) 
 

10.30-12.00น.   ฝ่ายนิติการและ
ฝ่ายทะเบียนและ
สถิติ ช้ีแจงการ
ด าเนินงานและ
นโยบายของฝา่ย 

 ฝ่ายซะกาตและ
สังคมสงเคราะห์ 
และฝ่ายกิจการ
เยาวชนและสตรี 
ช้ีแจงการ
ด าเนินงานและ
นโยบายของฝา่ย 

(11.00-12.00 น.) 
รับฟังความคิดเห็นและประชา

พิจารณ์ 
ยกร่างมาตรฐานฮาลาล 

 
เรื่องมาตรฐานเครื่องส าอางฮาลาล 

(ต่อ) 

(11.00-13.00 น.) 
ช่ ว ง ท่ี  2 เ ศ รษฐ กิ จ ฐ านชี วภาพ แ ล ะ
การตลาดดิจิตัลฮาลาล 
Session Chair:  Prof. Dr. Faridah Hj 
Hassan,  Founder  of  iHalal  
Management  and  Science 
(iHALALMAS), Universiti Teknologi 
MARA Shahalam, Malaysia  

 

Halal Business Incubator  
Speaker:   Mr.  Rafi  Shikoh, 
Dinarstandard, USA 
Muslim Friendly Tourism Strategy 
to Promote Thailand Sustainable 
Tourism  
Speaker: Assoc. Prof. Dr. Pakorn 
Priyakorn, Director of Halal 
Standard Institute of Thailand 
Malaysian Muslim Friendly 
Tourism Strategy To Attract 
Muslim Tourist 
Speaker: Dato Sri Abdul Khani 
Daud, Director General of Islamic 
Tourism Centre, Malaysia 
The Potential of Global Halal Non-
Food Products  
Speaker:  Mr.  Farhan  Tufail, 
General  Manager,  Halal 
Certification Service, Switzerland 
Impact of Social Media on the 
Hospitality and Tourism industry 
Speaker: Dr. H. Sapta Nirwandar, 
S.E., Chairman of Halal Lifestyle 
Center/ Former Deputy Minister of 
Tourism and Creative Republic of 
Indonesia  
Thailand,  A  Global  Food 
Innovation Hub in the 
Bioeconomic Era 

Speaker: Dr. Akeanong Jangbua  Chief 
Operating Officer (COO), Food 
Innopolis, Thailand 
ถามตอบ /มอบของทีร่ะลึก/ ถ่ายภาพร่วมกัน 

(12.00-13.00 น.) 
รับประทานอาหารกลางวันและละหมาดดุฮฺรี 
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โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

16

16 
 

เวทีกลาง 
ห้อง EH 102-101  

ห้องประชุม 1 
MR 211-213 

ห้องประชุม 2 
MR 214-216 

ห้องประชุม 3 
MR 210 

การประชุมผู้บริโภคฮาลาล  
ประชุมวิชาการนานาชาติ  

IHSATEC; 11th HASIB Conference  
(ภาษาอังกฤษ) 

 

(13.00 – 14.00 น.) 
Workshop  

สาธิตการผลิตและวิธีการใช้ 
ผลิตภัณฑ์ช าระลา้งนญสิ 

(13.00-14.00 น.) 
รับประทานอาหารกลางวันและละหมาดดุฮฺรี 

(14.00-17.00 น.) 
การประชุมคณะกรรมการอิสลาม 
ประจ าจังหวัดแห่งประเทศไทย 

(ต่อ) 
 
14.00-15.00น.   ฝ่ายวิชาการ

และการศึกษา 
ช้ีแจงการ
ด าเนินงานและ
นโยบายของฝา่ย 

15.00-16.00น.   ฝ่ายป้องปราม
ยาเสพติด ช้ีแจง
การด าเนินงาน
และนโยบายของ
ฝ่าย 

16.00-17.00น.   ฝ่ายกิจการ
ฮัจญ์ ช้ีแจงการ
ด าเนินงานและ
นโยบายของฝา่ย 

(14.00-15.15 น.) 
รับฟังความคิดเห็นและประชาพิจารณ์ 

ยกร่างมาตรฐานฮาลาล 
 

เรื่องมาตรฐานเครื่องส าอางฮาลาล 

(14.00-15.15 น) 
ช่วงท่ี 3 นวัตกรรมใหม่ด้านวัสดุสัมผัส
อาหารกับมุมมอง ด้านฮาลาล 
Session Chair: Prof. Dr. Mian 
Nadeem Riaz, Department of 
Nutrition and Food Science, 
Agricultural and Life Science Texas 
A & M University,  United States of 
America (USA) 

 

 Innovative Food Materials for 
Enhancing the Quality of Halal 
Products 
Speaker: Prof. Dr. Irwandi Jaswir, 
IIUM, Malaysia 

 Novel Materials for Food 
Packaging Applications 
Speaker: Prof. Dr. Ahmed M. 
Youssef, National Research 
Centre, Dokki, Cairo, Egypt 

 Polymers in Pharmaceutical 
Applications  
Speaker:  Dr. Acharee 
Suksuwan,  
Head of Scientific Affairs Service,  
the Halal Science Center, 
Chulalongkorn University, 
Thailand  

 Halal or Haram Controversy in 
Immunization 
Speaker: Mr. Tahir Hussain,  
Director of StartGurus 
Consultancy, UAE 

(15.15-15.30 น.) 
พักรับประทานอาหารว่าง 

การน าเสนอผลงานวิชาการแบบ Poster 
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“Precision Halalization in the Bioeconomy Era”
14–16 December 2018 at Bangkok International Trade & Exhibition Center (BITEC), Thailand

17

17 
 

วันเสาร์ท่ี 15 ธันวาคม 2561 
EH101-102 , ห้องประชุม MR210-217  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพมหานคร 

เวทีกลาง 
ห้อง EH 102-101  

ห้องประชุม 1 
MR 211-213 

ห้องประชุม 2 
MR 214-216 

ห้องประชุม 3 
MR 210 

การประชุมผู้บริโภคฮาลาล  
ประชุมวิชาการนานาชาติ  

IHSATEC; 11th HASIB Conference  
(ภาษาอังกฤษ) 

 

(17.00-18.30 น) 
กิจกรรมการแสดงฮาลาลแฟช่ัน 

 
สัมภาษณผ์ู้ประกอบการทาง 

ด้านเทคโนโลยีฮาลาล 

(15.30-18.00 น) 
รับฟังความคิดเห็นและประชา
พิจารณ์ยกร่างมาตรฐานฮาลาล 

 
เรื่องมาตรฐานเครื่องส าอางฮาลาล 

(15.30-17.00 น) 
ช่วงท่ี 4 เทคโนโลยีล้ าสมัยเพ่ือผลิตภัณฑ์และ
บริการด้านฮาลาล 

Session Chair: Dr.Pradorn Sureephong, 
Assistant Director,  
the Halal Science Center, Chulalongkorn 
University, Thailand 

 

Big Data Technology Enhancing Halal 
Production and Certification System 
Speaker: Dr.Pradorn Sureephong, 
Assistant Director, the Halal Science 
Center, Chulalongkorn University, 
Thailand 
Halal BlockChain in the Sharing 
Economy 
Speaker: Dr.Bouaoud Malik,  
the Central Bank of Qatar, Qatar 
Precision Farming :  Agricultural 
Knowledge and Innovation Systems  
Speaker: Prof. Dr. Abdelaziz Bouras, 
College of Engineering, Qatar 
Achieving Halal Assurance Through 
Blockchain Technology for Halal 
Manufacturing and Certification 
Speaker:  Mufti Zeeshan Abdul Aziz, 
Director Operations  
International Halal Certification  
Pvt Ltd., Pakistan 
Opportunity for Thai Halal 
Companies to enter Gulf 
Cooperation Council (GCC) Market: 
A road map 
Speaker: Mr.Abdur Rahim Ghulam 
Nabi, Dubai Airport Free Zone 
(DAFZA), UAE 

ถามตอบ /มอบของทีร่ะลึก/ ถ่ายภาพร่วมกัน 
(18.30-20.00 น.) 

กิจกรรมสาธิตการแสดง/แนะน า
ผู้ประกอบการและจับมอบรางวัล 
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โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

18

18 
 

วันอาทิตย์ท่ี 16 ธันวาคม 2561 
EH101-102 , ห้องประชุม MR210-217  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพมหานคร 

08.00-09.00 ลงทะเบยีนผู้เข้าร่วมงาน 
เวทีกลาง 

ห้อง EH 102-101  
ห้องประชุม 1 
MR 211-213 

ห้องประชุม 2 
MR 214-216 

ห้องประชุม 3 
MR 210 

การประชุมผู้บริโภคฮาลาล 

การประชุมมาตรฐานนานาชาต ิ
The 5th International Halal 

Standards Convention 
( ภาษาอังกฤษ) 

ประชุมวิชาการนานาชาต ิ 
IHSATEC; 11th HASIB Conference  

(ภาษาอังกฤษ) 

การน าเสนอ 
ผลงานวิชาการ 

(08.30-09.30 น.) 
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

(MOU) และข้อตกลงยอมรับร่วม 
(MRA) ระหว่างองค์กร CBs นานาชาต ิ
และองค์กรต่างๆกับคณะกรรมการกลาง

อิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐาน
ฮาลาลแห่งประเทศไทยและศูนย์
วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย 

(08.30-09.00 น.) 
พักรับประทานอาหารวา่ง 

การน าเสนอผลงานวิชาการแบบ Poster  

(09.30-10.00 น.) 
กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม 

มุสลมิล้านนา 
 
 
 
 
 

(09.30-10.00 น.) 
Session-1: Two Decades of 
Thailand Halal Standards 
Development  
Session Chair: Assoc. Prof. Dr. 
Pakorn Priyakorn, Director, Halal 
Standards Institute of Thailand 
and Halal Standard Convention 
Guest of Honor, H.E. Dr. Abdul 
Rahman Abdullah Al-Zaid, 
Deputy Secretary General, Muslim 
World League (Rabita al Alam al 
Islami), Saudi Arabia. 

(09.00-11.00 น.) 
ช่วงท่ี 5 เทคโนโลยีโอมิกส์สู่การบูรณา
การฮาลาลแม่นย า 
 
Session Chair: Dr. Muhammad 
Umair Ashad, DItector, Institute of 
Home and Food Sciences, 
Government College University 
Faisalabad (GCUF), Pakistan 

(09.00-11.00 น.) 
Halal Science, 
Technology and 
Innovation session 
 
Session Chair: 
Dr.Acharee 
Suksuwan, Head of 
Scientific Affairs 
Service, HSCCU, 
Thailand 
 
 
 

OBJECTIVES: 
1-To celebrate two decades of 
Thailand Halal standards & identify 
the new trends in Halal standards 
for the next decade. 
2-To specify the positive strategy 
to create new Halal standards 
and certification systems towards 
the,  
“Halal for All” by setting 
precision halalization in the 
bioeconomy era.  
3-To construct the project 
roadmap with practical solutions 
to overcome any obstacles in 
Harmonizing the Global Halal 
Regulatory Practices and Schemes. 

 Foodomics for the promotion 
of halal food and nutrition 

Speaker: Prof. Dr. Mosaad Attia 
Abdel-Wahhab, Toxicology and 
Food Safety, National Research 
Center, Egypt 
 A Point of Care Device for 
Non Halal Ingredients 
Monitoring In Food 
Manufactures 

Speaker: Assoc. Prof. Dr. 
Minhaz Uddin Ahmed, 
Universiti Brunei Darussalam 
 
 

 

1. Halal Perspective: 
Biotechnological 
Yogurt Product 
Combined Microbial 
Origin Of Averrhoa 
Bilimbi L. For 
Antihypertension  

Wahyu Eka Sari, 
Sukmawan Fajar 
Santosa, 
Indonesia 

2. The Perspective 
Of Halal Rubella 
Vaccine As An 
Alternative Solution 
In The Bioeconomic 
Era 

Samsul Bahri, 
Wahyu Eka Sari,  
Indonesia 
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เวทีกลาง 
ห้อง EH 102-101  

ห้องประชุม 1 
MR 211-213 

ห้องประชุม 2 
MR 214-216 

ห้องประชุม 3 
MR 210 

การประชุมผู้บริโภคฮาลาล 

การประชุมมาตรฐานนานาชาติ 
The 5th International Halal 

Standards Convention 
( ภาษาอังกฤษ) 

ประชุมวิชาการนานาชาติ  
IHSATEC; 11th HASIB 

Conference  
(ภาษาอังกฤษ) 

การน าเสนอ 
ผลงานวิชาการ 

 DISCUSSION 
Question-1:  Lessons learned from 
the achievement of Halal standard 
development in Thailand?  
Achievements & the future prospects? 
Question-2:  What are the future 
trends in Halal Standards for new 
Halal products and services in the 
next decade? 
Question-3:  How can we move 
towards the precision of Halal 
certification in the bioeconomy era? 
Question-4:  Why the need to 
harmonize the Global Halal 
Regulatory practices and framework? 
Question-5:  What is covered under 
Global Halal Regulatory Framework?  
Halal Standardization, Halal 
Accreditation, Halal Notification/ 
Recognition or anything else? 
Question-6.:  The Difference and 
Commonalities between the various 
Halal Regulators?   
Question-7:  Is it possible to Merge 
all Global Halal Regulatory 
Frameworks and practices to form 1 
common Halal Regulatory System? 
Question-8:  The obstacles in 
Unifying or Harmonizing the Global 
Halal Regulatory practices? 

 

 Biomarker Peptides Based 
Proteomic Approaches For 
Halal Authentications 
Speaker: Prof. Dr. Shuhaimi 
Mustafa, Director of Halal 
Products Research Institute, 
UPM 
 Development of standard 
Reference Material for 
Porcine DNA Detection 
Speaker: Dr.Charun Yafa, 
National Institute of 
Metrology, Thailand 
 Lipidomic Approaches For 
Halal Authentication 
Speaker:  Prof. Dr.Zhari 
Ismail, Universiti Sains 
Malaysia 
 

ถามตอบ /มอบของทีร่ะลึก/ ถ่ายภาพ
ร่วมกัน 

3. An Exploratory Study 
of Halal Forensic 
Science Laboratory: 
Prohibited Substances 
in Halal- Labeled Food 
Products 

Chalermsri 
Chayutsatid,  
Thailand 

4. Compositional And 
Quality Evaluation Of 
Slaughtered And Dead 
Chicken Birds Meat For 
Halal Safety Concern 

Muhammad Sohaib, 
Muhammad Shoaib and 
Kashif Nauman,  
Pakistan 

5.The Application Of 
Genetic Engineering For 
The Production Of Halal 
Preservatives 

Soher El-Sayed Aly,  
Egypt 

6. Production Of 
Microbial Halal Flavors 

Nevien A Abo-Sereih, 
Egypt 

 Recitation of the Holy Quran 
 Welcome Speech by  

Dr. Pakorn Priyakorn, Director, 
Halal Standards Institute of 
Thailand and Halal Standard 
Convention 

 “The Roles of OIC/SMIIC on the 
Development of Halal 
Standards in the Future” 
Keynote Address by H.E. İhsan 
ÖVÜT, Secretary General., 
OIC/SMIIC 
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เวทีกลาง 
ห้อง EH 102-101  

ห้องประชุม 1 
MR 211-213 

ห้องประชุม 2 
MR 214-216 

ห้องประชุม 3 
MR 210 

การประชุมผู้บริโภคฮาลาล  

ประชุมวิชาการนานาชาติ  
IHSATEC; 11th HASIB 

Conference  
(ภาษาอังกฤษ) 

 

(10.00-12.30 น.) 
ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ 
“นโยบายการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกับมุสลิม 
(Thailand as Muslim 
Friendly Destination)” 
โดย ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย 
 
 
เสวนาเรื่อง “สร้างมูลค่าการ
ท่องเท่ียวไทยผ่านการ
ท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกับ
มุสลิม” 
ด าเนินการเสวนาโดย ดร.อารีย์ 
บินประทาน 
1. ผลการศึกษาและแนว
ทางการรองรับนักท่องเท่ียว
กลุ่มศักยภาพตะวันออกกลาง
กลุ่มประเทศเกิดใหม่: โอมาน 
คูเวต อิสราเอล 
โดย คุณยุวดี นิรัตน์ตระกูล 
ผู้อ านวยการกองวิจัยการตลาด 
การทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย 
2. การท่องเท่ียวเชิงอาหารฮา
ลาล (Halal Food 
Tourism) สู่การสัมผัส
ประสบการณ์ Local 
Experience  
โดย ดร.อารีย์ บินประทาน 
3. มลายูลิฟว่ิง ฟ้ืน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่าน
การท่องเท่ียว โดย คุณฮาดีย์ 
หะมิดง  
ที่ปรึกษากลุ่มมลายูลฟิว่ิง 
4. ป้ันธุรกิจท่องเท่ียวท่ีเป็น
มิตรกับมุสลิม (Halal 
Tourism Startup)  
โดยคุณชานนท์ ย้ิมใย 
กรรมการผู้จัดการบริษัท 
Memoria Travel 

(10.00 – 12.00 น.) 
Session-2: The New Trends of 
Halal Standard for the New Halal 
Products and Services 

 

 

Introduction & Objectives of 
the GHRF by Asad Sajjad. 
CEO, International Halal 
Center, UAE 
Dr. Sirajuddin bin Suhaimee, 
Director Halal Hub, JAKIM, 
Malaysia. 
Professor Ir. Sukoso, Chief of 
Halal Products Assurance 
Agency, (BPJPH), Indonesia. 
Farid Lakhal, CEO Halal, 
World Muslim League, 
Leeague (Rabita al Alam al 
Islami), Saudi Arabia. 
H.E. Mr. Saud Al-Khusaibi, 
Secretary General, Gulf 
Standards Organization (GSO), 
Saudi Arabia. 
Hajjah Dr. Zenida Laidan, 
Regional Director, DOST-12, 
Dept/Ministry of Science, 
Philippine 
Mr. Donny Purnomo 
Januardhi, Head of 
Certification Bodies 
Accreditation Center, National 
Standardization Agency of 
Indonesia (BSN) 
Ustaz Hj Hazik, Head of 
BKMH, Ketua Bahagian 
Kawalan Makanan Halal (Halal 
food  section, Ministry of 
Religious Affairs), Brunei 
Darussalam 

(11.00-12.20 น.) 
Halal Economics 
Business and 
management session 
Session Chair: Assoc. Prof. 
Dr. Adisara Katib, Advisor 
to the Director in 
International Affairs, HSCCU, 
Thailand 
1. An Examination of 
Herding Behavior in 
Stock Market: An Halal 
Perspective 

Dewi Suryani Sentosa, 
Indonesia 

2. Halal Medical 
Tourism In Non -Muslim 
Emerging Asian 
Countries : A Future 
perspective 

Desliana Nur, 
Indonesia 
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เวทีกลาง 
ห้อง EH 102-101  

ห้องประชุม 1 
MR 211-213 

ห้องประชุม 2 
MR 214-216 

ห้องประชุม 3 
MR 210 

การประชุมผู้บริโภคฮาลาล  

ประชุมวิชาการนานาชาติ  
IHSATEC; 11th HASIB 

Conference  
(ภาษาอังกฤษ) 

 

  Eng. Brahim Houla, 
Accreditation Manager, 
Gulf Accreditation Center 
(GAC), Saudi Arabia. 

 Dato' Sri Abdul Khani 
Daud, Director General, 
Islamic Tourism Centre 
(ITC) Malaysia 

 Mr Zafer Soylu, Chairman 
of the executive board 
Halal Accreditation 
Council (HAK), Turkey 

 3. Smart MICE City 
Development for 
Muslim Business 
Travelers in 
Southern Thailand 

Patcharaporn 
Bunlueng, 
Songsin 
Teerakunpisut, 
and Ruchdee 
Binmad, 
Thailand 

4. Halal As A 
Branding Strategy 
To Sustain Business 

Al Amirul Eimer 
Ramdzan Ali, 
Faridah Hj 
Hassan, Abdul 
Kadir Othman, 
Malaysia 

(12.00-12.30 น.) 
Session-3.1: Open Floor 
Discussion with the Halal CBs 
in Audience 

Questions & Answers, 
Comments, Concerns & 
Suggestion from the Major 
Halal Certification bodies 
from all over the world, 
focused only on ONE 
Agenda, i.e., How to 
Harmonize the Global 
Halal Regulatory 
Framework and practices? 
Open & Candid 
discussions, to find 
solution to the problems; 
by honoring and 
respecting the views of 
each other and to find 
common ground 
acceptable to all. 

(11.00-13.30 น.) 
รับประทานอาหารกลางวันและละหมาดดุฮฺรี 
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วันอาทิตย์ท่ี 16 ธันวาคม 2561 

EH101-102 , ห้องประชุม MR210-217  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพมหานคร 
เวทีกลาง 

ห้อง EH 102-101  
ห้องประชุม 1 
MR 211-213 

ห้องประชุม 2 
MR 214-216 

ห้องประชุม 3 
MR 210 

การประชุมผู้บริโภคฮาลาล 

การประชุมมาตรฐานนานาชาติ 
The 5th International Halal 

Standards Convention 
( ภาษาอังกฤษ) 

ประชุมวิชาการนานาชาติ  
IHSATEC; 11th HASIB 

Conference  
(ภาษาอังกฤษ) 

การน าเสนอ 
ผลงานวิชาการ 

(13.30-14.00 น.) 
กิจกรรมการแสดงและตอบค าถาม
มอบรางวัล 
 

(13.30-14.20 น.) 
Keynote Address: “Two Decades 
of Halal Standard Development 
in Thailand: The Achievements 
and Future Perspective” 
by Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, 
Founding Director, Halal Science 
Center Chulalongkorn University 

  
 
 
 
 
 
 

(14.20-14.50 น.) 
Session-3.2: Open Floor 
Discussion with the Halal CBs in 
Audience 

(14.30-15.30น.) 
 

ประกาศผลผู้ชนะเลิศ 
การน าเสนอผลงานวิชาการ 
Academic Presentation (14.50-15.50 น.) 

Session-4: Certification Body 
Meeting 
This is a special meeting organized 
for the global Halal certifiers only, 
as a follow-up to the 1st meeting 
held in the World Halal Summit 
Turkey. To discuss on the formation 
of proposed; Federation of 
International Halal Certification 
Authorities (FIHCA)  

(15.50-16.00 น.) 
Session 5: Closing Remark  
Assoc. Prof. Dr. Pakorn Priyakorn,  
The Next Decade of Thailand Halal 
Standard Development 

พิธีปิดงาน  
เวทีกลาง ณ ห้อง EH101-102  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) 

16.00-16.30 กล่าวสรุปและปดิงานโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้ก่อตัง้และผูอ้ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานจัดงาน 

16.30-17.00 พิธีปิดงานและถ่ายภาพร่วมกัน 

17.00-20.00 แนะน าผู้ประกอบการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมมุสลิม(วงมิฟตะห์)/และจับมอบรางวัล 
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6. แนวทางการด าเนินงาน 
- จัดต้ังคณะกรรมการการด าเนินโครงการ 
- ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อมอบหมายงานและติดตามงาน 
- ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นความสนใจให้ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม

โครงการโดยจะจัดท าสื่อและเอกสารประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ประเภท
โปสเตอร์ ป้ายคัทเอาท์รวมถึงจัดท าสกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์  

- ออกหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเชิญชวนผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
ฮาลาล ร่วมออกบูธแสดงและจ าหน่ายสินค้าให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ และจัดเวทีกิจกรรมการแสดงเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมงาน 
รวมถึงการเชิญผู้ซื้อต่างชาติให้พบปะกับกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลพื่อต่อ
ยอดทางในธุรกิจการค้า 

- ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
- รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

 
7.  กลุ่มเป้าหมาย 
     กลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มดังต่อไปนี้ 
7.1 กลุ่มผู้เข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ 

  -  นักธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารฮาลาลและแขกผู้มีเกียรติทั้งในประเทศและต่างประเทศที่
สนใจหรือประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 

-  อาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์จากทั้งในและต่างประเทศและบุคคลทั่วไปที่เข้า  
ร่วมฟังเสวนาวิชาการต่างๆ 

-  บุคคลทั่วไปที่เข้าชมงาน 
7.2 กลุ่มวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สนใจสร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์ฮาลาล 
7.3   กลุ่มผู้แสดงนิทรรศการ 

-  ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ ที่สนใจหรือประกอบ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 

7.4 บุคลากรจาก ส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด 
ส านักจุฬาราชมนตรี สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย 
7.5 หน่วยงานภาครัฐ  
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8. เป้าหมาย ผลผลิตและตัวชี้วัด  
เป้าหมาย ผลผลิตและตัวชี้วัด 

รายละเอียด จ านวน 
การจัดประชุมวิชาการด้านมาตรฐานและวิทยาศาสตร์ฮาลาลระดบันานาชาติ 1 ครั้ง 
การจัดประชุมวิชาการด้าน ศาสนาและมาตรฐานระดบัชาติ 1 ครั้ง 
การประชาสมัพันธ์แบรนด์ฮาลาลประเทศไทยผ่านกจิกรรมการแสดงนิทรรศการ
ร่วมกันระหว่างสมฮท.และศวฮ. 1 ครั้ง 

การประสานความร่วมมือกับกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) และองค์กร
ความร่วมมือประเทศอิสลาม (OIC) ในรปูการสร้างเครือข่ายฮาลาล 

 
1 ครั้ง 

การจัดประชุมระดบันานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล อุตสาหกรรมและธุรกจิ 
 (ส่วนของงานแสดงสินค้า) Expo 

จ านวนการประชุมวิชาการภาค SMEs/ผู้บริโภคที่จัดข้ึน  1 ครั้ง 
จ านวนวิทยากรในประเทศที่เข้าร่วม  35 คน 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  300 คน 
ความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมประชุม ดี-ดีมาก 
เอกสาร/ต าราที่แจกจ่ายในงาน 300 ช้ิน 

การจัดประชุมระดบันานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล อุตสาหกรรมและธุรกจิ  
(ส่วนของงานประชุมวิชาการ) HASIB 

จ านวนการประชุมวิชาการภาค SMEs/ผู้บริโภคที่จัดข้ึน  1 ครั้ง 
จ านวนวิทยากรต่างประเทศทีเ่ข้าร่วม  30 คน 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  300 คน 
ความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมประชุม ดี-ดีมาก 
เอกสาร/ต าราที่แจกจ่ายในงาน 300 ช้ิน 
การสร้างเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลระดับนานาชาติเพือ่สนับสนุนการรบัรองฮาลาลขององค์กรศาสนา

อิสลามตามแนวทางศาสนารับรอง-วิทยาศาสตร์รองรับ 

จ านวนประเทศทีเ่ข้าร่วมเครือข่าย (IMT-GT) 3 ประเทศ 
จ านวนนักวิทยาศาสตร์ในประเทศ/ต่างประเทศทีเ่ข้าร่วมเครือข่าย  10 คน 
จ านวนสถาบันในประเทศ/ต่างประเทศทีเ่ข้าร่วมเครือข่าย  10 สถาบัน 
ความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วม ดี-ดีมาก 
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เป้าหมาย ผลผลิตและตัวชี้วัด 
รายละเอียด จ านวน 

เอกสาร/ต าราที่แจกจ่ายในกจิกรรม 30 ช้ิน 
การจัดประชุมร่วมระหว่าง สมฮท.กับผู้เช่ียวชาญด้านมาตรฐานฮาลาล ประเทศต่างๆ  

และองค์กรด้านมาตรฐานสากล 

ประชุมสัมมนาบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานฮาลาลทั้งในและ
ต่างประเทศ กลุ่มประเทศ OIC และ non - OIC 1 ครั้ง 

ประชุมสัมมนาบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานฮาลาลทั้งในและ
ต่างประเทศ กลุ่มประเทศ OIC และ non - OIC 200 คน 

ความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมประชุม ดี-ดีมาก 
เอกสาร/ต าราที่แจกจ่ายในงาน 200 ช้ิน 
การศึกษาระเบียบ แนวทางปฏิบัติด้านมาตรฐานฮาลาลทัง้วิชาการศาสนาและ
มาตรฐานสากล 

2 ครั้ง 
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บทที่ 2 

สรุปผลการด าเนินงาน 

1. ฝ่ายเลขานุการ 
1. รูปแบบการด าเนินงาน  
1.1 ช่วงเตรียมการ 

1.1.1 จัดท าโครงการ เสนอโครงการ ก าหนด KPI ด าเนินการด้านการเงิน  
1.1.2 จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
1.1.3 การประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
1.1.4 จัดประชุมเพื่อแบ่งงานและติดตามความคืบหน้างานในแต่ละฝ่าย 
1.1.5 ประสานงานเรื่อง การจัดจ้างผูร้ับเหมางาน ตาม TOR 4 ขอบข่าย 
1.1.6 ประสานงานรปูแบบเวทีกลาง ร่วมกับฝ่ายพิธีการ 
1.17 ประสานงานเรื่อง แปลน การจัดงาน รูปแบบห้องประชุม 
1.1.8 จัดท าร่างก าหนดการภาพรวมของงาน Ver.ไทย-องักฤษ พร้อมระบุห้องประชุม 
1.1.9 ก าหนดเกณฑป์ระกาศรับสมัครนิสิต/นักศึกษา ช่วยงาน 
  1.2 ช่วงด าเนินงาน  
1.2.1 ดูแลภาพรวมกิจกรรมทีเ่กิดข้ึนภายในงาน 
1.2.2 ประสานงานกับทางไบเทค ทางผูรบัเหมาเรื่องการบรกิารจัดการต่างๆ  

1.3 ช่วงหลังงาน  
1.3.1 ท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 

 
2. ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการได้รับการอนมุัติ ด าเนินการลงนาม TOR ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย 

2. จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดงาน Thailand Halal Assembly 2018 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 วัน 20 สิงหาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมประชุม 57 คน 
ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 มีผู้เข้าร่วมประชุม 62 คน 

3. การจัดประชุมจัดหาผูร้ับเหมา ด าเนินกิจกรรม 4 TOR ประกอบด้วย 1  การประชุมวิชาการ 2. 
การจัดท าบูธแสดงสินค้า 3. การจัดนทิรรศการ 4.พิธีเปิด พธีิปิด รูปแบบเวทีและกิจกรรมบนเวที
กลาง 
ครั้งที่ 1 ประชุมแจ้งข้อก าหนด TOR ให้ผูร้ับเหมาทราบ ในวันที่ 12 กันยายน 2561 
ครั้งที่ 2 ประชุมน าเสนอ TOR ครั้งที่ 1 ฝ่าย Conference 18 กันยายน 2561 
ครั้งที่ 3 ประชุมน าเสนอ TOR ครั้งที่ 2 ฝ่าย Expo , นิทรรศการ , พิธีเปิดปิด วันที่ 11 ตุลาคม  
2561 
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ครั้งที่ 4. ประชุมน าเสนอ TOR ครั้งที่ 3 สรปุผล วันที่ 26 ตุลาคม 2561 
4. จัดท าโปรแกรมก าหนดการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยประสานผ่านฝ่ายประชาสมัพันธ์ใน

การจัดท าบุ้คเล็ทต่อไป  
5. ด าเนินการประสานงานเพิ่มที่นั่งส าหรับผู้เข้ารม่งานที่ตอ้งการนั่งรบัประทานอาหารภายใน Hall 

EH 101-102  
6. ดูแลความเรียบร้อยตลอดการจัดงานทั้ง 4 วัน  
7. รับนสิิตนักศึกษามาช่วยงาน ทั้งหมด 53 คน  

3. ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข 
  
ล าดับท่ี รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 
ช่วงเตรียมการ 

1 ก า ร เ ต รี ย ม
โครงการ 

ในช่วงการเตรียมโครงการได้มีการ
จั ดท าขอบ ข่ายความร่ วม มื อ 
(TOR) กับคณะกรรมการอิสลาม
แห่งประเทศไทย ซึ่งงบประมาณมี
ราคาสูง ในการท าเรื่องอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยจะใช้เวลานานใน
การด าเนินการ   

-  เ ตรี ยม เอกสาร ข้อตกลงที่ ถูก
ระเบียบตั้งแต่เนินๆ 
 

- การจัดหาผู้รับเหมาด าเนินการ 
เนื่องจากผู้รับเหมา ที่เสนอตัวเข้า
มา ยังมีประสบการณ์น้อย และยัง
น าเสนองานไม่สอดคล้องกับคอน
เซ็ปการจัดงาน 

-  ก าหนดกรอบงานให้ชัดเจนและ
ประกาศเชิญชวนล่วงหน้าก่อนจัด
งาน 5-6  

2 การประชุม
คณะ
อ านวยการ 

-  การประ ชุมคณะกรรมการ
อ านวยการบางครั้งตัวแทนจาก
หน่วยงานราชการบางแห่ง ไม่ส่ง
ตั ว แทน เ ข้ า ร่ ว มก า ร ป ร ะ ชุม 
อาจจะมาจากการประสานของ
ฝ่ายเลขาที่ท าล่าช้า 

- ก าหนดวันที่ชัดเจน และติดต่อนัด
ประชุมล่วงหน้าก่อน1 สัปดาห์  

3 การ
ด าเนินการ
ด้านการเงนิ 

ก า ร ข อ ใ บ เ ส น อ ร า ค า  ห รื อ
ด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ทาง
การเงินจากผู้รับเหมาเป็นไปอย่าง
ล่าช้า 

ก าหนดวันในการเสนอราคาให้เร็ว
ข้ึน  
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ล าดับท่ี รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 
ช่วงด าเนินการ 

1 กิ จ ก ร ร ม
ใ น ฮ อ ล์  
EH101-102 

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างผู้
ประสานงานของผู้จัดงานและ
ทางไบเทคฯ เกี่ยวกับช่วงเวลาท า
การภายในฮอล ที่ทางเราเข้าจ่า
สามารถใช้ได้ถึง 20.00 น. ของแต่
ละวัน แต่ในความจริงแล้วใช้ได้ 
19.00 น.ซึ่งทางผู้ประกอบการ
จะต้องปิดร้านและออกจากฮอล
ก่อน 20.00น. 

- ช้ีแจงกับทางไบเทคฯ และแจ้ง
ผู้รับเหมาด้านการจัดงาน Expo  
ประสานงานต่อไป 
 

- ได้รับแจ้งจากผู้เข้าร่วมงานว่า 
ห้องละหมาด ที่อยู่ในฮอลล์ เมื่อ
ละหมาด ได้ยินเสียงกิจกรรมที่
เ กิ ด ข้ึ น ในฮอล  ว่ึ ง ท า ให้ ก าร
ละหมาดไม่มีสมาธิ  

- แจ้งทางคณะผู้จัดงานพิจารณา
เรื่องการจัดตั้งห้องละหมาดในฮอล์
อีกครั้งในปีหน้า 
 

-  พบ ว่า ในฮอลล์  EH101-102 
พื้นที่  ที่จัดให้ผู้ เ ข้าร่วมงานนั่ ง
รับประทานอาหารไม่ เพียงพอ 
และอยู่ไกล ผู้คนที่ เข้าร่วมงาน
หลายคนนั่งทานอาหารที่พื้น ท า
ใ ห้ ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ที่ อ อ ก ม า ไ ม่
เหมาะสม  

- ประสานงานทางผู้จัดงาน แจ้งขอ
เ พิ่ ม โ ต๊ ะ แ ล ะ เ ก้ า อี้ ส า ห รั บ นั่ ง
รับประทานอาหารภายในงาน โดย
จัดพื้นที่รอบๆ ฮอลล์อย่างเหมาะสม  

2 นิ สิ ต /
นั ก ศึ ก ษ า
ช่วยงาน  

- นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกบางคน
ไม่ ป ฏิบั ติ หน้ าที่  ตามที่ ได้ รั บ
มอบหมาย รวม ถึง ไม่ เ ช่ื อ ฟั ง
ผู้บังคับบัญชา  

- ตักเตือน  
- จัดท าเกณฑ์ในการคัดเลือก นิสิต/
นักศึกษา ในปีหน้าอย่างเหมาะสม  
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4. ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานปีต่อไป 

1. พิจารณาการคัดเลือกผูร้ับเหมาด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งควรเป็นบริษัททีม่ีคุณภาพ อุดมไปด้วย
ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ 
2. พิจารณาเรื่องการจัดต้ังหอ้งละหมาดภายในฮอลล์  
3. พิจารณาเรื่องการจัดพื้นที่ ส าหรบันั่งรับประทานอาหารให้เป็นสัดส่วน และมีปริมาณทีพ่อเหมาะ  
4. การจัดท าเวปไซต์งาน Thailand Halal Assembly ควรรวบรมลิง้ค์ที่เกี่วข้องกับงาน อย่ภายใต้เวปไซต์
เดียวกัน เช่น สมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สมัครเข้าร่วมจัด Expo รวมถึงผู้เข้าร่วมงานทั่วไป เพื่อให้เวป
ไซต์เป็นแหล่งรวมข้อมลูต่างๆ ที่ผูส้นใจเข้าศึกษาได้ โดยจัดท าทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย  
5. คนร่วมงานมาน้อย อาจต้องเพิม่ช่องทางการประชาสัมพนัธ์เพิ่มเติม  
6. ประสานงานเรื่องการติดตั้ง wifi โดยขอความอนเุคราะหจ์ากบริษัทต่างๆ ที่ให้บริการอินเตอรเ์นตไร้สาย 
ให้บรกิาร อินเตอรเ์นทแกผู้้เข้าร่วมงาน 
7. พิจารณาเพิม่จุดฝากของ เพื่ออ านวยความสะดวกแกผู้้ร่วมงาน 
8. พบว่าไฟ ภายในฮอลล์ มืดเกินไป ท าให้งานไม่ชวนเดินเทา่ที่ควร  
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5.		ประมวลภาพการด�าเนินงาน

ภาพบรรยากาศ	การประชมุชีแ้จงรายละเอยีดการจัดงานให้แก่ผูร้บัเหมาด�าเนนิการทราบ	วันที	่วนั	20	สงิหาคม	

2561	เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน	วันที่	12	กันยายน	2561

ภาพบรรยากาศ	การประชุมคณะกรรมการอ�านวยการจัดงาน	Thailand	Halal	Assembly	2018	ครั้งที	่1	 

วันที่	วัน	20	สิงหาคม	2561	เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน	

ภาพบรรยากาศ	การประชุมคณะกรรมการอ�านวยการจัดงาน	Thailand	Halal	Assembly	2018	ครั้งที	่2	 

วันที่	26	พฤศจิกายน	2561	เพื่อรายงานความคืบหน้าการด�าเนินงาน		
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ภาพบรรยากาศ	การประชุมคณะกรรมการด�าเนนิงาน	และหวัหน้าฝ่ายการจดังาน	Thailand	Halal	Assembly	 

2018	รายงานผลการด�าเนินงานให้ประธานจัดงานทราบ	วันที่	11	ธันวาคม	2561	

ภาพบรรยากาศ	 งานแถลงข่าวการจัดงาน	 Thailand	 Halal	 Assembly	 2018	ณ	 อาคารจัตุรัสจามจุร ี

วันที่	26	พฤศจิกายน	2561

ภาพบรรยากาศ	 ประธานจัดงาน	 Thailand	 Halal	 Assembly	 2018	 รศ.ดร.วินัย	 ดะห์ลัน	 เข้าเตรียม 

ความพร้อมการจัดงาน	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาต	ิไบเทค	บางนา	วันที่	13	เดือนธันวาคม	2561
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2. ฝ่ายลงทะเบียน 
1. รูปแบบการด าเนินงาน  
1.1 ช่วงเตรียมการ 

1.1.1 รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลรายช่ือผูเ้ข้าร่วมงาน 
1.1.2 จัดท าป้ายคล้องคอของ VVIP, VIP, Speaker, CB Delegate, Delegate, CICOT, 
Committee, Public Hearing, Participant, Presenter, Staff, Trainee. 
1.1.3 ติดตั้งเครื่องสแกนแอพพลเิคช่ัน ส าหรบัลงทะเบียน 
 

1.2 ช่วงด าเนินงาน  
ผู้เข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ 3 รูปแบบ คือ  
1.2.1 ลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-Registration) ผ่านทางเว็บไซต์ และแสดงอเีมล์ยืนยันเพือ่รบัสตกิ
เกอรเ์ข้างาน  
1.2.2 ลงทะเบียนหน้างาน (Manual- Registration) โดยการกรอกข้อมลู ช่ือ-สกุล เบอร์โทร อีเมล์ 
และรบัสตกิเกอร์เข้างาน 
1.2.3 ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนผ่านแอพพลเิคชัน (Mobile-Registration) บริเวณงาน พร้อมรบัสตกิ
เกอรเ์ข้างาน 
 

1.3 ช่วงหลังงาน  
1.3.1 ท ารายงานฝ่าย 

 
2 ผลการด าเนินงาน 

จ านวนผู้เข้าร่วมงานโดยการลงทะเบียนแบบ Pre-Registration, Mobile-Registration และ 
Manual- Registration ภายในงาน THAILAND HALAL ASSEMBLY 2018 ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 
2561 มีจ านวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น  11,674 คน  

แบ่งเป็น 

 Pre-Registration  1180 คน 
 Manual- Registration    7088 คน 
 Mobile-Registration      3,406 คน 
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กราฟแสดงจ านวนผู้เข้าร่วมงานผ่านการลงทะเบียนแบบ Pre-Registration, Mobile-Registration และ Manual- Registration 
 

3. ปัญหา/อุปสรรค และการแกไ้ข  
 

ล าดับท่ี รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 
ช่วงเตรียมการ 

1 ร ะ บ บ ก า ร
ลงทะ เบี ยน
ล่วงหน้า 

- ไม่มีการน าเสนอรูปแบบของ
ระบบลงทะเบียนจากทางผู้รับจ้าง
เหมา ท าให้ไม่ทราบรายละเอียด
ของระบบเท่าที่ควร 

-  ใ ห้ ท า ง ผู้ รั บ จ้ า ง เ ห ม า ช้ี แจ ง
รายละเอียดของระบบ 
 

- ระบบลงทะเบียนล่วงหน้าไม่
เป็นไปตามที่ก าหนด 

-  ให้ปรับแก้ไขให้ตรงตามที่ก าหนด 

2 ป้ายช่ือ - แจ้งขอป้ายคล้องคอล่าช้าท าให้
ผู้รับจ้างเหมาผลิตไม่ทันตามเวลา
ที่ก าหนด 

- หาผู้รับจ้างเหมารายใหม่ 

ช่วงด าเนินการ 
1 ก า ร ก ร อ ก

ข้ อ มู ล
ลงทะเบียน 

- เจ้าหน้าที่ในฝ่ายบางส่วนยังไม่
เข้าใจและทราบถึงวิธีการใช้แอพ
พ ลิ เ ค ชั น  H- promo ใ น ก า ร
ลงทะเบียน 

- ให้ เจ้าหน้าที่ประจ าฝ่ายทุกคน
เรียนรู้และท าความเข้าใจการใช้แอพ
พลิเคชัน H-promo  
 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วมงำนแบ่งตำมกำรลงทะเบียน
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ล าดับท่ี รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 
- การลงทะเบียนด้วยการเขียน
ด้วยมือมีความล่าช้า ท าให้ช่วงที่มี
คนมาลงทะเบียนจ านวนมากมี
ความไม่เป็นระเบียบ 

- เจ้าหน้าที่ประจ าจุดลงทะเบียน
ช่ ว ย เ ขี ย น ใ ห้  แ ล ะ แ บ่ ง ใ ห้ ไ ป
ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชันด้วย 
 

- ผู้ร่วมงานมีความสงสัยในข้อมูล
ที่ต้องกรอกในใบลงทะเบียน และ
บางท่านไม่ให้ความร่วมมือในการ
ให้ข้อมูล 

- ให้ผู้ร่วมงานกรอกข้อมูลในส่วนที่
ต้องการให้เท่านั้น 

2 ก า ร ติ ด ต่ อ
ประสานงาน 

- ฝ่ายลงทะเบียนไม่ได้รับข้อมูลที่
จ าเป็นหลายส่วนจากหลายฝ่าย 
ท าให้ เกิดความขัดข้องในการ
ท างานอย่างมาก 

- ติดต่อกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอ
ข้อมูล 

- ขาดการติดต่อประสานงานที่
ชัดเจนจากฝ่ายสถานที่ ถึงเรื่อง
การ Stamp บัตรจอดรถ ว่าในแต่
ละวันใครสามารถ Stamp ได้บ้าง 
และมีเวลาเท่าไหร่ 

- ฝ่ายสถานที่คุยกับทางเจ้าหน้าที่
ข อ ง ไ บ เ ท ค ใ ห้ ชั ด เ จ น  แ ล ะ
ประสานงานมายังจุดลงทะเบียน
เพราะเป็นจุดที่มีการ Stamp บัตร
จอดรถ และให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถาน
ที่มายืนประจ าจุด Stamp บัตรด้วย 

3 การเข้า-ออก
บริเวณงาน 

- ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คสติกเก
อร์บริเวณทางเข้างาน Hall 101-
102 ท าให้มีผู้คนบางส่วนเข้างาน
โดยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน 

- จัดเจ้าหน้าที่ยืนประจ าจุดบริเวณ
หน้าประตูทางเข้างาน เพื่อเช็คผู้ทีย่งั
ไม่ได้ลงทะเบียนเข้างาน 

- มีแขกน ากระเป๋าสัมภาระมาฝาก
บริเวณจุดลงทะเบียนจ านวนมาก 
ซึ่ ง ทางฝ่ ายล งทะ เบี ยนไม่ ได้
เตรียมการเรื่องนี้ไว้ 

- รับฝากกระเป๋าหรือสมัภาระเฉพาะ
กรณีที่เป็นกระเป๋าเดินทางเท่านั้น 
และมีช่ือติดกระเป๋าเพื่อง่ายต่อการ
รับคืน 

4 สถานที่ - พื้นที่บริเวณจุดลงทะเบียนฝั่ง 
Hall 101 ไม่ เพียงพอเนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ สกอท.ใช้พื้นที่ในส่วนนี้
ไป 

- จัดแบ่งพื้นที่ใหม่ ที่จะให้คนที่จะ
เข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้
ตามปกติ 

5 นั ก ศึ ก ษ า
ฝึกงาน 

-ไม่มีการเทรนหรือให้ ข้อมูลที่
จ าเป็นต้องทราบกับนัก ศึกษา

- ให้ข้อมูลที่ต้องทราบกับนักศึกษา
ฝึกงาน 
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ล าดับท่ี รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 
ฝึกงานก่อนวันงาน ท าให้งาน
ติดขัดและตอบค าถามผู้เข้าร่วม
งานได้ไม่ครบถ้วน 
- ไปพักก่อนโดยไม่แจ้งให้พี่ทราบ 
และพักเกินเวลาที่ก าหนด 

- ตักเตือนให้ปรับปรุงแก้ไข 

 
4. ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานปีต่อไป 
การลงทะเบียนล่วงหน้า 
1. การลงทะเบียนล่วงหน้า ลงทะเบียนห้องประชุมวิชาการ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ควรรวมอยู่ในเว็บไซต์
เดียวกันเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน การค้นหารายช่ือ การรวบรวมรายช่ือ และการออกใบ
ประกาศนียบัตร 
2. ส าหรบับุคคลที่ลงทะเบียนล่วงหน้ามาแล้ว ควรมี QR code , Barcode หรือเอกสารยืนยันทีส่ามารถใช้
แสดงหน้างานได้โดยไม่ต้องไปยงัจุดลงทะเบียนอีก  
3. ส าหรบัผูเ้ข้าร่วมงานที่มาจากต่างประเทศหรือจากหน่วยงานต่างๆ ควรมรีายช่ือที่อัพเดทตลอดเวลา 
เพื่อทีจ่ะสามารถตรวจสอบและทราบต าแหนง่ของแขกทีม่าได้ และแจกป้ายคล้องคอได้ถูกต้อง เนื่องจากแขก
บางส่วนทีม่าจากต่างประเทศมารบัป้ายหน้างาน 
4. ควรมีป้ายทางเข้า-ออกอย่างชัดเจนและมีเจ้าหน้าที่ดูแลทัง้สองทาง เพราะมีผูเ้ข้าร่วมงานบางส่วนไม่มีมสีติก
เกอรเ์ข้างาน และเข้าบริเวณทางออก 
การลงทะเบียนหน้างาน 
1. ข้อมูลที่ใหผู้้เข้างานกรอกลงทะเบียนแบบ manual ไม่ควรมีข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป เช่น วันเดือนปีเกิด 
2. ในกรณีที่ผูร้่วมงานมาเป็นครอบครัว ไม่มีความจ าเป็นที่จะให้กรอกลงทะเบียน manual ทุกคน อาจจะ
กรอกเพียงคนเดียว และกรอกจ านวนผู้เข้างานทีม่าด้วยกัน เพื่อลดเวลา ลดความแออัด และเพิม่ความสะดวก
ให้กับคนทีม่าเข้างาน 
อื่นๆ 
1. ควรบรีฟงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษาฝกึงานวันต่อวันในเรื่องของก าหนดการ และข้อมลูอื่นๆ ทีจ่ าเป็น 
เพื่อใหม้ีข้อมลูที่ถูกต้องและตรงกัน เนือ่งจากการที่เจ้าหน้าที่ให้ข้อมลูที่ไม่ถูกต้องให้แกผู่้เข้างาน จะท าใหผู้เ้ข้า
งานสับสนได ้
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5.		ประมวลภาพการด�าเนินงาน

จุดลงทะเบียน	ณ	Hall	EH	101,	102

สติ๊กเกอร์และป้ายคล้องคอส�าหรับเข้าร่วมงาน

ของที่ระลึกส�าหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า ระบบลงทะเบียนด้วยการแสกน	QR	code	

จุดลงทะเบียน	ณ	Hall	EH	101,	102

หนังสือโปรแกรมงาน	THA	
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ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนด้วยแอพพลิเคชัน

ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนด้วยระบบ	Pre-Register

ระบบลงทะเบียนด้วยแอพพลิเคชัน	H-Promo ระบบลงทะเบียนด้วยแอพพลิเคชัน	H-Promo

ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนด้วยแอพพลิเคชัน

ใบลงทะเบียนส�าหรับเจ้าหน้าที่
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 3. ฝ่ายพิธีการ 
1.รูปแบบการด าเนินงาน  

1.1 ช่วงเตรียมการ 

1. จัดท าขอบข่าย TOR ด้านเวทีและพิธีเปิด-ปิดรวมถึงงานพิธีการ ให้แก่ผูร้ับจ้าง  
2. ปรึกษาหารือกบัประธานจัดงานเรือ่งการเชิญประธานในพิธีเปิด 
3. ออกจดหมายเชิญหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมงาน 
4. ออกแบบและประสานงานตัดชุดยูนีฟอรม์ที่ใช้ในงาน  
5. รวบรวมแบบตอบรับผู้เข้าร่วมงานเพื่อแจง้ไปยังฝ่ายลงทะเบียนและจัดเตรียมที่นั่งในวันงาน รวมถงึเตรียมที่
จอดรถส าหรับแขก VIP  
6. เตรียมค ากล่าวเปิดงาน ประกอบด้วย ค ากล่าวต้อนรบั ค ากล่าวรายงาน และค ากล่าวเปิดงาน 
7. เตรียมของที่ระลึกให้กับประธานในพิธีเปิดงาน 
8. จัดท าก าหนดการในช่วงพิธีเปิด-ปิดตามความเหมาะสม 
9. จัดหาพิธีกรในภาคพิธีเปิด-ปิด 
10. เตรียมดอกไม้ติดอกของแขกวีไอพ ี
 
1.2 ช่วงด าเนินงาน  
1. ด าเนินการจัดที่นั่งให้กับแขกผู้ร่วมงานในพิธีเปิด-ปิด ทั้งแขกไทยและต่างชาติ 
2. ดูแลล าดับพิธีการในช่วงพิธีเปิดทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย การเปิดงาน THAILAND HALAL ASSEMBLY 
2018 บริเวณเวทีกลาง งานเปิดนิทรรศการสองทศวรรษมาตรฐานฮาลาลไทย และการเปิดนิทรรศการ เพื่อ
ร าลึกถึงคุณูปการ Tan Sri Dr.Surin Pitsuwan  
3. ดูแลล าดับพิธีการในช่วงพิธีปิดงาน 
 
1.3 ช่วงหลังงาน  
1. ออกหนังสือขอบคุณประธานในพิธีเปิดงานและแขกผูม้ีเกยีรติที่มาร่วมงาน 
2. ท ารายงานสรุปของฝ่ายพิธีการ 

 
2. ผลการด าเนินงาน 

2.1 ช่วงเตรียมการ 
1. ร่างและสง่จดหมายเชิญประธานเปิดงาน ประธานร่วมในพิธีเปิดงาน และแขกผู้มเีกียรติจากหน่วยงาน

ราชการและเอกชนเพื่อเข้าร่วมงาน 
2. ประสานงานกบัผูร้ับจ้างในการเตรียมงานตามข้อตกลง TOR ทั้งด้านเวที ล าดับพิธีการ การเตรียมวิดีโอ

อ่านอัลกรุอานและวิดีโอการแสดงที่ใช้ในพิธีเปิดงาน 
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3. ตรวจสอบการด าเนินงานของผู้รับจ้างให้ตรงตามข้อตกลง TOR  
4. ประสานงานกับร้านตัดชุดยูนีฟอร์มที่ใช้ในงาน โดยปีนี้ เป็นชุดสูทและเสื้อบาติกลายไทย  
5. ร่างค ากล่าวเปิดงานของประธานในพิธีและส่งให้ตรวจสอบก่อนที่จะใช้ในวันเปิดงาน รวมถึงร่างค ากล่าว

ต้อนรับของเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
6. รวบรวมค ากล่าวที่เป็นภาษาไทยเพื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษและส่งข้อมูลทั้งหมดให้ผู้รับงานตู้ล่ามแปลในวัน

จัดงาน 
7. จัดหาของที่ระลึกให้เหมาะสมกับผู้รับและจัดให้สวยงาม 
 
2.2 ช่วงด าเนินการ 
1. แบ่งหน้าที่ทีมงานในฝ่ายพิธีการให้ประจ าจุดต่างๆ ได้แก่การจัดเตรียมที่น่ัง การดูแลที่นั่งแขกวีไอพี การ
ต้อนรับแขกวีไอพีและติดดอกไม้ ประสานงานกับฝ่ายออแกไนซ์ถึงล าดับพิธีการ 
2. จัดที่นั่งตามโซนที่เตรียมไว้ 
3. ประสานงานกับฝ่ายต่างประเทศเพื่อจัดผังที่นั่งของวิทยากร สถานทูต และแขกต่างประเทศ 
4. ดูแลล าดับพิธีการตลอดพิธีเปิด-ปิด ให้เป็นไปตามก าหนดการที่วางไว้  
 
2.2 ช่วงหลังงาน  
1. ร่างและส่งหนังสือขอบคุณประธานในพิธีเปิดงานและแขกผู้มเีกียรตทิี่มาร่วมงาน 
2. สรุปงานของฝ่ายพิธีการให้กับหัวหน้าโครงการตามเวลาทีก่ าหนด 
 

3. ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข  
ล าดับท่ี รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 
ช่วงเตรียมการ 

1. การเชิญประธาน
เปิดงาน 

เนื่องจากปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิดที่
เ ก่ียวข้องกับการเกษตร รวมถึง
ครบรอบ 20 ปี การพัฒนามาตรฐาน
ฮ า ล า ล ไ ท ย  จึ ง เ รี ย น เ ชิ ญ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นประธานจัดงาน แต่
ด้วยท่านมีภารกิจส าคัญกระทันหัน 
จึงมอบหมายให้ปลัดกระทรวงมา
เป็นประธานเปิดงานแทน  

รีบประสานงานกับผู้แทนของ
รัฐมนตรี  น่ันคือ นายอนันต์  
สุ วรรณรัตน์ ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พร้อมช้ีแจง
ก าหนดการในภาคพิธีเปิดให้
ทราบ 

2 ก า ร จั ดท า วิดี โ อ
อัญเชิญคัมภีร์   อัล

เนื่องจากปีนี้ได้รับนโยบายให้เปลีย่น
การการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุ

 รีบประสานกับทีมออแกไนซ์ 
และให้ผู้เชียวชาญเลือกซูเราะที่
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ล าดับท่ี รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 
กุรอาน และวิดีโอ
การแสดง 

รอาน ให้น าเสนอในรูปแบบวิดีโอ
แทน ที่ให้เห็นถึงความหมายของอัล
กุรอานมากขึ้น   
  ส่วนการแสดงเป็นการน าเสนอใน
รูปแบบที่ผสมผสานเรื่องราวของฮา
ล า ล ไ ท ย แ ล ะ ง า น THAILAND 
HALAL ASSEMBLY ซึ่งเป็นรูปแบบ
ใหม่  และวิดีโอที่ท าล่าช้าในการ
ตรวจสอบ ท าให้เรากังวลถึงภาพที่
จะออกมาว่าเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด 
  

เหมาะสม ท าการตรวจสอบใน
ทุกข้ันตอนที่จัดท าวิดีโอ 
รวมถึงวดีโอการแสดง รีบให้ทีม
ออแกไนซ์มาน าเสนอรูปแบบ 
เพื่อตรวจสอบก่อนใช้งานจริงใน
พิธีเปิดงาน 

3. ล าดับพิธีการ
ในช่วงพิธีเปิด 

เนื่องจากมีการเพิ่มเติมการกล่าว
แสดงความยินดีจากต่างประเทศ
ได้แก่  SMICC และ Rabitah และ
การลงนามความร่วมมือระหว่าง 
Rabitah กับ สกอท.  และ ศวฮ. 
รวมถึงการ เปิดนิทรรศการสอง
ทศวรรษมาตรฐานฮาลาลไทย และ
นิทรรศการเพื่อร าลึกถึงคุณูปการ 
Tan Sri Dr.Surin Pitsuwan  

เ รียงล าดับความส า คัญของ
องค์กรที่มาร่วมแสดงความยินดี
ตามล าดับ และก าหนดการแยก
ให้ท่านประธานในพิธีเปิดงานไป
เปิดนิทรรศการทั้ งสอง ส่วน
ประธานจัดงานท าการลงนาม
ร่วมกับ Rabitah และ สกอท. 
แล้วจึงตามไปเปิดนิทรรศการ
ต่อไป ทางทีมงานก็ต้องล าดับ
งานให้ชัดเจน และแบ่งคนท า
หน้าที่แต่ละจุดให้ดีที่สุด 
 

4. การตัดชุด 
ยูนีฟอร์ม 

เนื่ องจากปีนี้ ได้รับนโยบายจาก
ประธานจัดงาน ให้จัดท าเสื้อบาติ
กลายไทย เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรม
ไทย ทั้งนี้ยากในการหาลายไทยที่
สวยงามเหมาะกับการเพ้นท์บนผ้า
บาติก รวมถึงสีที่ใช้ให้เหมาะสมกับ
งานและมีความสวยงามด้วย อีกทั้ง
ช่วงปลายปีของภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่

ประสานงานกับร้านที่มีความ
เ ช่ียวชาญในการท าผ้าบาติก 
และให้ ช่วยออกแบบลายให้
เลือก ทั้งนี้การท าลายต้องท ามอื 
ท าให้ล่าช้าและไม่มีลายให้เลือก 
และมี เ วลาจ ากัด ในการท า
บล็อคแต่ละลาย จึงจ าเป็นต้อง
ใช้ลายที่ท ามา โดยให้ทางร้าน
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ล าดับท่ี รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 
ของร้านบาติก มีฝนตกชุก ท าให้
ล่าช้าในการท าผ้า ส่งผลต่อการตัด
เย็บที่ล่าช้าด้วย 
   ส่วนการตัดชุดสูท เนื่องจากมี
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ ศวฮ. 
และสกอท. รวมกว่า 160 คน ท าให้
ล่ า ช้ า ในก า ร ตั ด เ ย็บ  แล ะก าร
กระจายช่างมีผลต่อการตัดเย็บที่
ไม่ได้คุณภาพและไซส์ตามบุคคลนั้น  

ช่วยดีไซน์การวางลายบนผ้า 
และเล่นสี จนเป็นท่ีพอใจ ส่วน
การตัดเย็บที่ล่าช้าอันเนื่องจาก
ได้ผ้ามาช้าน้ัน ทางทีมงานช่วย
แก้ไขโดยการหาร้านอัดผ้ากาว
เป็นล็อตใหญ่ เพื่อให้ร้านตัดเยบ็
สะดวกและรวดเร็วข้ึน 
 ส่วนชุดสูทที่ตัดไม่ได้มาตรฐาน
และไม่เป็นไปตามไซส์ของแตล่ะ
บุคคลนั้น รีบแจ้งช่างให้ท าการ
แก้ไขให้ได้มากที่สุดก่อนงาน 
และต้องรับผิดชอบการแก้ไข
หลังงานด้วย  
ครั้งต่อไปต้องหาร้านที่สามารถ
ตัดเย็บได้ในเวลาอันจ ากัด ด้วย
คุณภาพที่ ดี  ห รื อ จ านวนที่
เ ห ม าะส มที่ ส าม า รถท า ได้
ทันเวลาต่อเจ้าน้ันๆ  

ช่วงด าเนินการ 
1. โลโกห้น่วยงาน เนื่องจากทาง Rabitah มาร่วมเป็น

ผู้สนับสนุนงานในครั้ งนี้ด้วย จึง
ประสงค์ให้มีการชูโลโก้บนเวทีกลาง
และจุดต่างๆ ให้เด่นชัด 
  

ประสานงานกับออแกไนซ์ให้
เปลี่ยนโลโก้ Rabitah มาอยู่ใน
ต าแหน่งที่ เด่นชัดในระนาบ
เดียวกับหน่วยงานผู้จัด และ
น าโลโก้ของ SMICC มาใส่ด้วย 

2. การจัดที่นั่ง   เนื่องจากปีนี้มีผู้ประสงค์เข้าร่วมงาน
มากกว่าทุกปี ถึงกว่าพันคน โดยมีผู้
ร่ ว ม จ า ก ห น่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร 
หน่วยงานจากต่างประเทศ สมาคม
สมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย 
และ ส านักงานคณะกรรมการกลาง
อิ สลามแห่ งประ เทศไทย และ
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด 

ด า เนินการจัดสรรที่นั่ ง โ ดย
แบ่งเป็นโซนต่างๆ และจัดสรร
ในสัดส่วนที่มากที่สุดเท่าที่ท าได้ 
ส่วนคนที่ เหลือต้องขอความ
กรุณาให้ยืนในบริเวณด้านหลัง
และด้านข้าง 
   ส าหรับหน่วยงานราชการที่
แจ้งช่ือมาแต่ไม่มานั้น ก็ให้คน
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ล าดับท่ี รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 
ท าให้ ไม่สามารถจัดสรรที่นั่ งให้
เพียงพอได้  
และหน่วยงานราชการที่แจ้งช่ือมา 
ส่วนหนึ่งไม่ได้มาร่วม และอีกส่วน
หนึ่งไม่ได้แจ้งช่ือมาแต่มาร่วมงาน  

ที่มาร่วมงานแต่ไม่ได้แจ้งช่ือมา
นั่งแทนที่  

3. ร่างค ากล่าว เ นื่ อ ง จ า ก ไ ด้ รั บ แ จ้ ง จ า ก ฝ่ า ย
ต่างประเทศว่ามีหน่วยงาน Rabitah 
ประสงค์จะกล่าวแสดงความยินดี 
ในช่วงพิธีเปิดด้วย ซึ่งจะกล่าวเป็น
ภาษาอาหรับ ทางประธานจัดงาน
ต้องการดูค ากล่าวทั้งภาษาอาหรับ
และที่แปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนวัน
งาน 

ใ ห้ ที ม ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ รี บ
ประสานงานขอค ากล่าวเพื่อ
ตรวจสอบเนื้อหาก่อนวันงาน 

ช่วงหลังงาน (ไม่มี) 
 

4. ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานปีต่อไป 
 4.1 อยากให้ก าหนดการจัดงานและก าหนดธีมงานล่วงหน้า เพื่อด าเนินการด้านต่างๆ ได้ทันท่วงที 
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5.		ประมวลภาพการด�าเนินงาน	

ช่วงเตรียมการ

ภาพที่	1-2	การก�าหนดสี	เป็นสีฟ้าและสีเหลือง	และรูปแบบธีมงาน	Thailand	Halal	Assembly	2018	

ภาพที่	3-4	การออกแบบเวทีและธีมงาน	Thailand	Halal	Assembly	2018

ภาพที่	5-6	โครงสร้างเวทีกลางและการออกแบบส	ีลวดลาย	ที่เสร็จสมบูรณ	์
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วันศุกร์ที่	14	ธันวาคม	2561	(พิธีเปิดงาน)	

ภาพบรรยายกาศการต้อนรับประธานเปิดงาน	 และแขกวีไอพี	 ที่เข้าร่วมพิธีเปิดงาน	 โดยเจ้าหน้าที่	 ศูนย์

วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	ให้การต้อนรับและติดดอกไม้

ภาพบรรยากาศ	ภาพเวทีกลางเตรียมเข้าสู่พิธีเปิดงาน	Thailand	Halal	Assembly	2018	

พิธีกรงานในพิธีเปิด	โดย	คุณสมาน	งามโขนง	และ	คุณวิชญา	พิศสุวรรณ

ภาพบรรยายกาศในช่วงพิธเิปิดงาน	Thailand	Halal	Assembly	ซ่ึง	มนีายอนนัต์	สวุรรณรตัน์	ปลดักระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์	ผู้แทนรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดในพิธีครั้งนี้
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ภาพบรรยากาศ	 การกล่าวต้อนรับโดย	 พล.ต.ต.สุรินทร์	 ปาลาเร่	 เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลาม 

แห่งประเทศไทย	ภาพกล่าวแสดงความยินดี	โดย	คุณ	Ihsan	Ovut	เลขาธิการ	SMICC

ภาพบรรยากาศการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน	โดย	อ.มุอาซ	มุสตาฟา	ผ่านวีดีโอ

การแสดงพิธ๊เปิดงาน	THAILAND	HALAL	ASSEMBLY	2018	ในชื่อชุด	Thailand	Halal	Eternity	Show	

“วิถีแห่งภูมิ	อุดมสมบูรณ์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด”

ภาพกล่าวแสดงความยินดี	โดย	Dr.	Abdulrahman	Abdullah	M.	Al-Zaid	ผู้แทนสันนิบาตมุสลิมโลก	

ภาพกล่าวรายงานโดย	รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน	ผู้อ�านวยการ	ศวฮ.	ประธานจัดงาน
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ภาพพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการของงาน	THAILAND	HALAL	ASSEMBLY	2018

ภาพกล่าวขอพร	(ดูอาร์)	โดย	นายอาศิส	พิทักษ์คุมพล	จุฬาราชมนตรี

ภาพการกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ	โดยได้รับเกียรติจาก	นายอนันต์	สุวรรณรัตน	์ปลัดกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์	ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์เป็นประธานเปิดงาน	THAILAND	HALAL	 

ASSEMBLY	2018

ภาพบรรยากาศการลงนามความร่วมมือระหว่าง	สันนิบาตมุสลิมโลก	กับ	สกอท.	และ	ศวฮ.	
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ภาพรวมระหว่างประธานในพิธีเปิดงานกับหน่วยงานราชการและผู้บริหาร	ศวฮ.

ภาพรวมระหว่างประธานในพิธีเปิดงานกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ภาพรวมระหว่างประธานในพิธีเปิดงานกับแขกวีไอพ	ีเอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆ	

ภาพรวมระหว่างประธานในพิธีเปิดงานกับองค์กรรับรองฮาลาลจากนานาประเทศ

ภาพรวมระหว่างประธานในพิธีเปิดงานกับแขกพิเศษจากประเทศกัมพูชา

ภาพรวมระหว่างประธานในพิธีเปิดงานกับคณะอิหม่ามจากกรุงเทพมหานคร
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ภาพบรรยากาศพธิิเปิดนทิรรศการเพือ่ร�าลกึถึงคณุปูการ	Tan	Sri	Dr.Surin	Pitsuwan	นายอนนัต์	สวุรรณรตัน์	 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์พร้อมด้วยท่านจุฬาราชมนตร	ีและครอบครัว	ดร.สุรินทร์	พิศสุวรรณ		

ภาพบรรยากาศพิธเิปิดนทิรรศการสองทศวรรษมาตรฐานฮาลาลไทย		โดย	นายอนนัต์	สวุรรณรตัน์	ปลัดกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์

ภาพบรรยากาศการมอบของทีร่ะลกึให้กบัประธานในพธิเีปิดงาน	นายอนนัต์	สุวรรณรตัน	ปลดักระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์	บริเวณนิทรรศการเพื่อร�าลึกถึงคุณูปการ	Tan	Sri	Dr.Surin	Pitsuwan	
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ภาพบรรยากาศ	อาร์ปิดงาน	โดย	นายไพศาล	อับดุลลอ	ประธานคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดระยอง	

รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน	มอบของที่ระลึกให้กับคุณ	Ihsan	Ovut	เลขาธิการ	SMICC

ภาพบรรยากาศ	ปิดงาน	Thailand	Halal	Assembly	2018	โดย	รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน	ประธานจัดงาน

รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน	มอบของที่ระลึกให้กับ	Dr.	 Abdulrahman	Abdullah	M.	Al-Zaid	ผู้แทนสันนิบาต

มุสลิมโลก

วันอาทิตย์ที่	16	ธันวาคม	2561	(พิธีปิดงาน)		
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ภาพรวมระหว่างประธานจัดงาน	 ผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลและส�านักงาน 

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย	ในพิธีปิดงาน	Thailand	Halal	Assembly	2018

ภาพรวมระหว่างประธานจัดงาน	และแขกวีไอพีจากต่างประเทศ	ในพิธีปิดงาน	Thailand	Halal	Assembly	 

2018

_19-0331 (001-310)digital.indd   51 4/9/62 BE   11:24 AM



โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

52

52 
 

 
4 ฝ่ายประชุมวิชาการนานาชาติ 

(International Halal Science and Technology Conference (IHSATEC)) 
1. รูปแบบการด าเนินงาน  

จัดสัมมนา Halal Science, Industry and Business International Conference 
(the 11th HASIB 2017) ซึ่งมีหัวข้อปาฐกถาพิเศษ  ได้แก่Tansri Dr.Surin Pitsuwan Memorial Lecture; 
Title: Precision Halalization in the Bioeconomy Era 
แบ่งเป็นหัวข้อสัมมนาทัง้หมด 5 ช่วง ได้แก่ 

ช่วงที่ 1 หัวข้อ Cosmetics and Nutritional Products 
ประกอบด้วยการบรรยายต่อไปนี ้

1.1 Halal Quality Infrastructure and OIC/SMIIC for Halal Cosmetic Standards 
1.2 Halal Awareness of Gelatines in Fruit Juices  
1.3 Halal Critical Points for Drugs, Vitamins and Cosmetics Products 

ช่วงที่ 2 หัวข้อ Halal Bioeconomy and Digital MarketingIndustries  
ประกอบด้วยการบรรยายต่อไปนี ้

2.1 Halal Business Incubator 
2.2 Muslim Friendly Tourism Strategy to Promote Thailand Sustainable 
Tourism 
2.3 Malaysian Muslim Friendly Tourism Strategy To Attract Muslim Tourist 
2.4 The Potential of Global Halal Non-Food Products 
2.5 Impact of Social Media on the  Hospitality and Tourism Industry 
2.6 Thailand, A Global Food Innovation Hub in the Bioeconomic Era 

ช่วงที่ 3 หัวข้อ Innovative Food Contact Materials as in Halal Aspect 
ประกอบด้วยการน าเสนอผลงานต่อไปนี ้

3.1 Innovative Food Materials for Enhancing the Quality of Halal Products 
3.2 Novel Materials for Food Packaging Applications 
3.3 Polymers in Pharmaceutical Applications 
3.4 Halal or Haram Controversy in Immunization 

ช่วงที่ 4 หัวข้อ Technological Edge For Halal Products And Services  
ประกอบด้วยการบรรยายต่อไปนี ้

4.1 Big Data Technology Enhancing Halal Production and Certification System 
4.2 Halal BlockChain in the Sharing Economy 
4.3 Precision Farming: Agricultural Knowledge and Innovation Systems 

.
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4.4 Achieving Halal Assurance through Blockchain Technology for Halal 
Manufacturing and Certification 
4.5 Opportunity for Thai Halal Companies to enter Gulf Cooperation Council 
(GCC) market: A road map 

ช่วงที่ 5 หัวข้อ Omics Approaches for Precision Halalization 
ประกอบด้วยการบรรยายต่อไปนี ้
5.1 Foodomics for the promotion of halal food and nutrition 
5.2 A Point of Care Device for Non Halal Ingredients Monitoring In Food 
Manufactures 
5.3 Biomarker Peptides Based Proteomic Approaches For Halal 
Authentications 
5.4 Development of standard Reference Material for Porcine DNA Detection 
5.5 Lipidomic  Approaches  For Halal Authentication 

โดยมีการด าเนินงานในการดูแลและรับผิดชอบการสัมมนาตลอดงาน รวมถึงติดต่อและดูแลวิทยากร 
จัดหาผู้ด าเนินรายการประจ าเวที รวบรวมประวัติและเอกสารการสัมมนาของวิทยากร รวมทั้งการ
สรุปเนื้อหาแต่ละช่วงสัมมนา 
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KEYNOTE Session : Tansri Dr.Surin Pitsuwan Memorial Lecture 

 
ปาฐกถาพิเศษ “Tansri Dr.Surin Pitsuwan Memorial Lecture” ในหัวข้อ “บูรณาการฮาลาลแม่นย า
ในยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Precision Halalization in the Bioeconomy Era)” 
โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้ก่อตั้งและผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    

การขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ฮาลาลในประเทศไทยน้ันริเริ่มโดยดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ สอดคล้องกับที่
ในพระมหาคัมภีร์บอกว่าศาสตร์ทั้งสองศาสตร์ต้องผสมผสานเข้าหากัน ความรู้สายที่หนึ่งคือวิทยาศาสตร์ สอง
คือ ความรู้ของศาสนาอิสลาม ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณเกิดที่นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาที่คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนที่จะได้รับทุนให้ไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จนส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ดร.สุรินทร์เป็นลูกชาวบ้าน
ธรรมดาที่สามารถท างานจนได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไทยถึง 2 ครั้ง ทั้งยังเป็นเลขาธิการ
อาเซียน รวมถึงเป็นคณะกรรมการบรหิารของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล สิ่งที่ดร.สุรินทร์ส่งต่อไว้ให้คนรุ่นหลงัคือ 
ความคิดที่ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสนาอิสลามจะมาบรรจบกัน นั่นหมายถึงศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และไม่ใช่แค่เพียงวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่รวมถึงศิลปะและวัฒนธรรมของอิสลาม 
ความสวยงามของศิลปะและสถาปัตยกรรม ที่ ดร.สุรินทร์ได้พยายามกระตุ้นให้กลับมาและรักษาไว้ไม่ให้เลือน
หายไปตามกาลเวลา  

เศรษฐกิจฮาลาลในระดับโลก(Global Halal economy)แบ่งออกเป็นได้หลายด้าน ทางทฤษฎี - 
หลายแหล่งที่มาบอกว่าปัญญาประดิษฐ์จะท างานแทนคนได้ แต่ฮาลาลนั้นท าแทนที่ไม่ได้เพราะเกี่ยวข้องกับ
เรื่องความเช่ือ ซึ่งปัญญาประดิษฐ์ไม่มี ทางวิทยาศาสตร์ - ฮาลาลเน้นเรื่องของความปลอดภัย อาหารและ
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อุตสาหกรรมและการค้าฮาลาลในประเทศไทยพยายามผลักดันให้ตลาดฮาลาลเทียบเท่ากับองค์การ
ความร่วมมืออิสลาม (OIC) ประเทศไทยต้องเป็น Diamond of Halal เพราะโลโก้ที่เป็นเหมือนรูปเพชร เข้าใจ
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เรียกอีกช่ือหนึ่งว่าระบบ HAL-Q plus ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีห้องทดลองที่มี
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คุณภาพ มีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย มีนักวิทยาศาสตร์ 45 คน บูรณากร 90 คน ทุกคนเป็นมุสลิม ทั้งยังมี
สาขาในปัตตานีและเชียงใหม่อีกด้วย  

การยกระดับกระบวนทัศน์(Paradigm)ส าหรับ Halal for ALL นั้นจะต้องไม่เป็นแค่โลโก้ แต่ต้องเป็น
กระบวนการที่ผ่านการสร้างการรับรู้ของแบรนด์อยู่ในโลโก้ ปัจจุบันในประเทศไทยมีเพียง 1% ของ
ผู้ประกอบการฮาลาลเท่านั้นที่ได้รับการรับรอง โอกาสยังมีอีก 99% ที่จะเพิ่มสู่ 100% กระบวนทัศน์ใหม่นี้จะ
เป็นไปได้ด้วยการท างานร่วมกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์และผู้ประกอบการ โลโก้ฮาลาลจะต้องได้รับ ความ
เช่ือมั่นจากชาวมุสลิมและคนทั่วโลกช่วงที่ 3 วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 – 15.15 น.  
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Session 1: Cosmetics and Nutritional Products 
 
ช่วงท่ี 1 “ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอ างและโภชนาการ (Cosmetics and Nutritional Products)” 
หัวข้อบรรยายท่ี 1. Halal Quality Infrastructure and OIC/SMIIC for Halal Cosmetic Standards 
โดย H.E. İhsan ÖVÜT, The Secretary General of SMIIC, Turkey 
 

  
Standard and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) หรือสถาบันมาตรฐานและ

มาตรวิทยาของประเทศอิสลาม เป็นองค์กรระดับภูมิภาคที่ก าหนดมาตรฐานให้กลุ่มมุสลิมได้ใช้งาน โดยมี
สมาชิกจ านวน 40 รัฐ ประเทศไทยเป็นสมาชิกสงัเกตการณ์ สถาบันมีการให้ความรู้ทางวิชาการกับประเทศ
ภาคี มีการประเมินมาตรฐานให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ผ่านองค์กรที่เป็นผู้ก าหนดมาตรฐานที่ต้องมีการประเมินที่
เป็นกลาง จึงเป็นเรื่องจ าเป็นในการมีมาตรฐาน เพ่ือให้บุคลลที่เก่ียวข้องน้ันปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด ในองค์กรต่างๆ ใช้ค าว่ามาตรฐาน (standard) ให้ความหมายว่าจะต้องเป็นเอกสารที่เห็น
พ้องต้องกัน มาตรฐานต้องผ่านการพิจารณาจากทกุภาคส่วน นอกจากนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่
ได้รับการรับรองโดยภาคส่วนต่างๆ ทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมเวลาร่างมาตรฐาน และมาตรฐานนี้จะต้อง
ใช้ได้ทั่วไป ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบ แต่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ SMIIC เองมีคณะกรรมการทาง
เทคนิค คณะกรรมการเหล่านี้ต้องคุยเรื่องการก าหนดมาตรฐานที่ใช้งานในระดับการตรวจสอบและออก
ใบรับรอง มาตรฐานที่มีการตีพิมพ์แล้วจาก OIC/SMIIC นั้นมีแล้ว 6 ฉบับ ฉบับแรกเมื่อปี 2011 เป็นเรื่อง
มาตรฐานอาหารฮาลาล และฉบับล่าสุดในปี 2018 คือเรื่องมาตรฐานเครื่องส าอางฮาลาล มีทั้งเรื่องการให้ค า
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นิยามและข้อก าหนดเบื้องต้น ในแต่ละข้ันตอน ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ การบรรจุ จนถึงการขนส่งเพื่อขาย การ
ใช้วัตถุดิบและส่วนผสม จนถึงข้อก าหนดในการใช้เอทานอลแอลกอฮอลล์ มาตรฐานด้านการติดฉลาก หีบห่อ
บรรจุภัณฑ์ 
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หัวข้อบรรยายท่ี 2. Halal Awareness of Gelatines in Fruit Juices 
โดย Prof. Dr.Nazimah Hamid, Auckland University Technology, New Zealand 
 

 

การตระหนักรู้เรื่องการใช้ฮาลาลในน้ าผลไม้ จากกระบวนการแปรรูปน้ าผลไม้ อย่างเช่นการใช้น้ าแอป
เปิล้เป็นพื้นฐานของน้ าผลไม ้ข้ันตอนการล้าง แยก ค้ัน ผ่านความร้อน 90 องศาเซลเซียส การเพิม่เอนไซม์ลงไป 
ท าให้วิตามินสญูหาย รสชาติถูกท าลาย ในกระบวนการแปรรูปเอนไซม์  
 จากการวิจัยของกลุ่มผู้บริโภคในมาเลเซีย 34% ของประชากรที่มีความกงัวลว่าน้ าผลไม้นั้นไม่เป็น 
ฮาลาล คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นฮาลาลเพราะว่ามาจากผลไม ้ แต่บางส่วนก็กังวลว่าไม่เป็นฮาลาล เพราะอาจมี
ส่วนผสมของเนื้อหมู ความไม่บริสทุธ์ิ แอลกอฮอลล์ เจลาติน และอื่นๆ โดยเฉพาะเจลาตินทีเ่ป็นส่วนประกอบ
ในน้ าผลไม้มากถึง 6% รายงานวิจัยจาก foodwatch แสดงถึงความกังวลของส่วนประกอบเจลาตินในน้ าผลไม ้
เพราะเจลาตินมาจากเนือ้หมู กระดกู และอื่นๆ คุณสมบัติของเจลาตินช่วยเรื่องของการแปรรูป การรักษา
วิตามิน สี น้ ามัน เป็นสารที่ช่วยท าให้ใส กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบใส่ในน้ าผลไม้คือใส่ไปช่วยให้ใส ผลลัพธ์คือ
เกิดเป็นสารเจือปนในน้ าผลไม้  
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โดย Prof. Dr. Mian Nadeem Riaz, Department of Nutrition and Food Science, Agricultural 
and Life Science, Texas A & M University, United States of America (USA) 
 

 

  

ยาหรือเวชภัณฑ์นั้นคือสิ่งทีเ่ราใช้ซ่อมแซมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาโรค น าเข้าร่างกายด้วยการกิน
หรือฉีด เช่น ยากแก้ปวด ยาแก้ภูมิแพ้ ยาแก้อักเสบ แล้วยังมี nutraceuticals หรืออาหารเป็นยา เช่น 
functional food, medical food, super foods, longevity foods ฯลฯ สิง่ส าคัญคือในช่วง 25-30 ปีที่ผ่าน
มา ไม่มีการสร้างความตระหนกัรู้ว่าต้องก าหนดมาตรฐานฮาลาลกบัอาหารหรือยาเหล่าน้ี  

ตลาดยาในฮาลาลถือเป็น 23% ซึ่งเป็นตลาดใหญม่หาศาล มีมูลค่า 2-3 ล้านล้านเหรียญตอ่ปี เพราะ
เป็นสิ่งทีทุ่กคนต้องการ (อปุสงค์) ทุกคนต้องใช้ยาหรอือาหารเสริม ดงันั้น มาตรฐานฮาลาลต่อยาจงึควรมีตลอด
กระบวนการผลิต หบีห่อ โซ่อุปทาน สิ่งที่น่าเป็นกังวลคือเจลาติน ซึ่งเป็นส่วนผสมทีส่ าคัญทีสุ่ดในยา 
ทั้งเจลาตินแบบอ่อนแบบแข็ง เจลาตินที่ใช้เคลือบยาเม็ด มุสลิมจึงจ าเป็นต้องมีเจลาตินฮาลาล รวมถึง
ส่วนประกอบอื่นอย่างคอลลาเจนในสินค้าเพื่อความงามต่างๆ ซึ่งผลิตจากกระดกูและหนังสุกร หรืออะลาโทนิน 
เคราติน ผลิตจากกระดูกเนื้อวัว พารามิก แอซิด ที่ต้องได้รับการควบคุมไม่ใหม้ีเอทานอล แอลกอฮอลล ์
ปราศจากไขมันสุกร ไม่มีการปนเปื้อน ไม่มสี่วนผสมทีเ่ป็นหะรอม 

 
 

หัวข้อบรรยายท่ี 3. Halal Critical Points for Drugs, Vitamins and Cosmetics products 
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ช่วงท่ี 2 วันท่ี 15 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 – 13.00 น.   
การเสวนาเรื่อง “เศรษฐกิจฐานชีวภาพและการตลาดดิจติัลฮาลาล (Halal Bioeconomy and Digital 
Marketing)” 
Session chair โดย Prof. Dr. Faridah Hj Hassan, Founder of iHalal Management and Science 
(iHALALMAS), Universiti Teknologi MARA Shahalam, ประเทศมาเลเซีย 
 

 

        
 

ภาพบรรยากาศช่วงท่ี 2 การเสวนา เรื่อง “เศรษฐกิจฐานชีวภาพและการตลาดดิจิตัลฮาลาล (Halal 
Bioeconomy and Digital Marketing)” และภาพถ่ายร่วมกันของวิทยากรรับเชิญร่วมเสวนา  

Session 2: Halal Bioeconomy and Digital Marketing 

ภาพบรรยากาศช่วงที่	2	การเสวนา	เรื่อง	“เศรษฐกิจฐานชีวภาพและการตลาดดิจิตัลฮาลาล		

(Halal	Bioeconomy	and	Digital	Marketing)”	

และภาพถ่ายร่วมกันของวิทยากรรับเชิญร่วมเสวนา
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ในการเสวนาเรื่องน้ีมีผู้ร่วมเสวนาและสรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี 
หัวข้อบรรยายท่ี 1. Halal business incubator  
โดย Mr. Rafi Shikoh, Dinarstandard, ประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) 
 

   
 

การลงทุนในธุรกจิฮาลาลนั้นมีมลูค่ามากถึง 745 ล้านดอลล่าร์ ในส่วนเรื่องของธุรกจิการค้าน้ันมมีูลค่า 271,000 
ล้านเหรียญฯ เศรษฐกิจฮาลาลจะเติบโตข้ึนได้ด้วยการลงทุนจากนักลงทุนที่เข้ามาช่วยสนบัสนุนในบริษัท
สตาร์ทอัพต่างๆ ระบบนิเวศน์ฟินเทคอิสลาม มีผูป้ระกอบการรายใหม่เพิ่มข้ึนถึง 93% โดยทุกคนจะต้อง
ขับเคลื่อนไปสูเ่ป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเรื่องของ SDGs เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด หรือการก่อตัง้
ธุรกิจที่ตอบโจทยเ์รื่องอาหารและการดเูเลสุขภาพต่างๆ ผูท้ี่เกี่ยวข้องจึงมีความจ าเป็นอย่างยิง่ที่ต้องสนบัสนุน
คนรุ่นใหม่ให้ก่อตั้งธุรกิจอย่างประสบความส าเรจ็ ตัวอย่างเช่น การก่อตั้ง Good force lab 
(https://www.goodforcelabs.com/) แพลทฟอร์มสนบัสนุนสตาร์ทอัพที่ท าเรื่อง SDGs มุ่งเน้นสร้างความ
เปลี่ยนแปลงและผลเชิงบวกให้กบัสังคม การสร้างแรงบนัดาลใจใหก้ับผู้ประกอบการต่างๆ การใหเ้งินทุน
สนับสนุน การท างานสร้างสรรค์สิง่ต่างๆ เพื่อให้คนรุ่นใหมเ่ข้ามาพลิกโฉมฟินเทคอิสลามในอนาคต   
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หัวข้อบรรยายท่ี 2 Muslim friendly tourism Strategy to Promote Thailand Sustainable 
tourism 
โดย Assoc. Prof. Dr. Pakorn Priyakorn, Director of Halal Standard Institute, ประเทศไทย 
 

 

    
 

ประเทศไทยต้องการกลุ่มนกัท่องเที่ยวเข้ามาสมัผสัประสบการณ์การทอ่งเที่ยวแบบฮาลาล 
ตั้งเป้าหมายจะเป็นครัวของโลก และจะเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่จะส่งออกอาหารฮาลาล ประเทศไทยเองยงัติด
อันดับจุดหมายปลายทางที่มาท่องเที่ยว ย้อนไปปีพ.ศ. 2558 เกิดโครงการน าร่องก าหนดนโยบายให้ไทยเป็น 
Muslim friendly destination ในปจัจบุันก็ได้รบัการขยายผลเป็นโครงการเต็มรปูแบบ รองรบักลุ่ม
นักท่องเที่ยวทีเ่ป็นคนรุ่นใหม่ จากการจัดล าดับของ GNDI ประเทศไทยมีนักทอ่งเที่ยวมุสลิมเข้ามาถึง  3.6 ล้าน
คน จึงต้องมีการใหร้ะบบรับรองฮาลาล เพื่อสร้างความมั่นใจ ว่าสิ่งทีเ่ราอ านวยความสะดวกในกบันักทอ่งเที่ยว
นั้นเป็นไปได้ด้วยดี  
 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ก าหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ว่าประเทศไทยจะต้องติด
อันดับ 1 ในการเป็น Muslim friendly destination ให้ไดใ้นปี 2020 ส่งเสริมการท างานและการฝึกอบรมคน
ในชุมชนให้เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม สร้างโครงสร้างพืน้ฐานให้ชุมชนมุสลิมมีความยัง่ยืน ชุมชนมุสลิมใน
ไทยนั้นมีวัฒนธรรมเฉพาะตัว มสีินค้าและบรกิารที่น่าสนใจ น าเสนอกจิกรรมทีห่ลากหลาย ที่ส าคัญคือสง่เสริม
ยุทธศาสตร์ในการท าการตลาดแบบสมาร์ท โครงการทีส่ าคัญคือ การท าให้นกัท่องเที่ยวมสุลิมนั้นมีความเข้าใจ
ว่าประเทศไทยมีการรบัรองฮาลาล และยงัเพิม่ช่องทางการตลาดทางตรงกบักลุ่มนักท่องเที่ยวใน OIC ให้มาก
ข้ึน ขยายความร่วมมือสู่ประเทศอื่นๆ  
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หัวข้อบรรยายท่ี 3 Malaysian Muslim Friendly tourism strategy to Attract Muslim tourist  
โดย Dato Sri Abdul Khani Daud, Director General of Islamic Tourism Centre, ประเทศ
มาเลเซีย 
 

  
 

     
    

มาเลเซียจะเปิดกว้างเรื่องกลยุทธ์การท่องเที่ยวทีเ่ป็นมิตรต่อมุสลิม ในมาเลเซียประชากรส่วนใหญ่เป็น
มุสลิม โดยมรี้านอาหารฮาลาลในมาเลเซียจ านวนมาก อาหารทอ้งถ่ินที่ได้รบัการรบัรอง ตั้งแต่ร้านสตรทีฟู้ด
จนถึงร้านอาหารระดบัหรูในโรงแรม รัฐบาลมาเลเซียท างานกับบริษัททัวร์ บล็อกเกอร์ วล็อก (vlog) เพื่อให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว พัฒนาเป็นแพ็คเกจร่วมกบักระทรวงศิลปะและวัฒนธรรมของมาเลเซีย อีกส่วน
หนึ่งคือ หอ้งละหมาดและสิ่งอ านวยความสะดวก ในมาเลเซยีเองมสีุเหร่ากว่า 600 แห่งที่นักทอ่งเที่ยวเข้าใช้งาน
ได้ ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไมก่็เข้าเยี่ยมชมได้ เป็นการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐกบัภาคเอกชน ในการท า
สุเหร่าเคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังมสีิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ ส าหรบัการพัฒนาเป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวส าหรับ
มุสลิม ประกอบด้วย อินเทอรเ์น็ต การเดินทางได้สะดวกทกุรูปแบบการคมนาคม แหลง่ช้อปปิง้ อาสาสมัคร การ
รับรองวีซ่า จนถึงการท่องเที่ยวเพือ่สุขภาพ  
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หัวข้อบรรยายท่ี 4 The Potential of Global Halal Non-Food Products   
โดย Mr. Farhan Tufail, General Manager, Halal Certification Service, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
 

  

    
 

ศักยภาพของผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากอาหารฮาลาล ผลิตภัณฑ์แรกคือเรื่องของเครือ่งส าอาง 
ธุรกิจของเครื่องส าอางจะเตบิโตมาก OIC/SMIIC มีการพฒันามาตรฐานเพื่อรับรองในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากเครื่องส าอางนั้นเป็นสิ่งที่ผูห้ญงิทั่วโลกต้องการ ดังนั้นผู้ผลิตเครื่องส าอางที่มีคุณภาพสูงก็สามารถได้รับ
การรบัรองฮาลาลที่เป็นไปตามข้อก าหนดได้ สองคือ ยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มี
ศักยภาพในการเข้าถึงตลาดของยาฮาลาล สามคือ บรรจุภัณฑ์เเละฉลาก มีผลิตภัณฑ์มากมายที่ได้รบัการบรรจุ
ภัณฑ์โดยไม่ตรงกบัข้อก าหนดในฮาลาล อาจมสีารเคมีทีซ่ึมจากบรรจุภัณฑ์เข้าไปในอาหาร เช่น เอทานอล ส ี
สารสังเคราะห์ สายพานอาหาร ในอินโดนีเซีย ได้มีการออกกฎหมายบงัคับใช้ปี 2018 ต้องใช้ฉลากที่เป็นฮาลาล
เท่านั้น (Indonesia halal law) หรือ UAE certification scheme ช่วยให้ผู้บรโิภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ฮาลาลได้
มากขึ้น  
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หัวข้อบรรยายท่ี 5 Impact of Social Media on the Hospitality and Tourism Industry  
โดย Dr. H. Sapta Nirwandar, S.E., Chairman of Halal Lifestyle Center/ Former Deputy 
Minister of Tourism and Creative Republic, ประเทศอินโดนีเซีย 
 

 

   
 

การใช้สื่อโซเชียลส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคม แต่ไม่สามารถมาแทนภาคส่วนของการท่องเที่ยวได้ 
เพราะอย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวหรือการเดินทางนั้นจ าเป็นต้องออกเดินทางไปค้นพบประสบการณ์ต่างๆ 
ด้วยตัวเอง โดยเกิดปรากฏการณ์การท่องเที่ยวแบบ tourism resilient หรือการท่องเที่ยวทีเ่น้นการสร้าง
ประสบการณ์ใหม่มากกว่าการช้อปปิ้ง ความเคลื่อนไหวนี้เกดิข้ึนจากคนรุ่นใหม่หรือกลุ่มมลิเลนเนียล  
 มีการใช้สื่อใหม่อย่างเช่น เฟซบุ้ค อินสตาแกรม เว็บไซต์ tripadvisor นักท่องเที่ยวมสุลิมรุ่นใหม่ได้โพ
สต์รปูหรือรีวิวต่างๆ ตลอดแผนที่การเดินทาง (Halal Travel Value Chain) ที่เริ่มตัง้แต่การจองตั๋วเครื่องบิน
หรือค้นหาโรงแรม ล้วนมีมลูค่าเกิดข้ึนทัง้สิ้น มุสลิมยงัสามารถละหมาดออนไลน์ อ านวยสะดวกในทุกข้ันตอน 
โซเชียลมีเดียเองมีบทบาทในการเป็นเครือ่งมอืในการท่องเทีย่ว ช่วยส่งเสริมประสบการณ์ในการท่องเที่ยวมาก
ข้ึน  
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หัวข้อบรรยายท่ี 6 Thailand, A Global Food Innovation Hub in the Bioeconomic Era 
โดย Dr. Akeanong Jangbua Chief Operating Officer (COO), Food /Innopolis, ประเทศไทย 
 

     
 

ส าหรับประเทศไทยทีจ่ะเป็นศูนย์กลางในการผลิตอาหารฮาลาล ซึ่งตอนนีเ้ป็นอันดบั 8 ของโลกในการ
เป็นประเทศสง่ออกอาหารฮาลาลไปประเทศมสุลมิ ประเทศไทยเองมีข้อได้เปรียบคือ วัตถุดิบ เจ้าหน้าทีท่ี่
เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์อาหาร รัฐบาลทีล่งทุนกับการกอ่ตั้งหน่วยงานด้านอาหารอย่าง Food /Innopolis  
 Food /Innopolis ลงทุนงบประมาณไป 451 ล้านบาทในการค้นคว้าและพฒันา (R&D) Food 
/Innopolis ต้องการเป็นแพลทฟอร์มเรื่องอาหารฮาลาล ครอบคลุม 3 ส่วนส าคัญคือ อาหารสุขภาพ การเพิ่ม
มูลค่าอาหาร และธุรกจิเสรมิ (บรรุจภัณฑ์) ท าหน้าทีเ่ป็นแพลทฟอร์มและพาร์ทเนอร์ ท างานกบัผู้ให้บริการ
มากมาย ช่วยให้บริษัทธุรกิจต่าง สร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนเรือ่งของการข้ึนทะเบียนอาหาร ท าแพลท
ฟอร์มบรกิารท าเว็บไซตร์วบรวมรายช่ือผู้วิจัยที่บริษัทสามารถน าไปใช้งานได้ ก่อตั้ง Flavor academy มุ่งสร้าง
เสริมศักยภาพและนักวิทยาศาสตร์ที่มผีลงานด้านอาหาร จดัท า Future Food Lab พื้นที่ทดลองส าหรับ
ผู้ประกอบการรายย่อย Food pilot เราท างานกับหน่วยงานต่างๆ อย่างศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 
(NCTC)    
 ส าหรับในอนาคต foodinnopolis วางแผนขยายไปสู่ภาคเหนือและอสีาน สร้างเครือข่ายเพื่อค้นหา
คนที่มีความเช่ียวชาญ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการท าอินเตอรเ์น็ตแห่งอาหารหรือการ
ใช้ big data เข้ามาเก็บข้อมลูเกี่ยวกบัอาหาร ตั้งแต่ข้ันตอนการปลูกจนบริโภค พร้อมเป็นศูนย์กลางในการ
รวบรวมข้อมูลเหล่าน้ีให้กบักระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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Session 3: Innovative Food Contact Materials as in Halal Aspect 

       
ช่วงท่ี 3 วันท่ี 15 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 – 15.15 น.   
การเสวนาเรื่อง “นวัตกรรมใหม่ด้านวัสดุสัมผัสอาหารกับมุมมอง ด้านฮาลาล (Innovative Food 
Contact Materials as in Halal Aspect)” 
Session chair Prof.  Dr.  Mian Nadeem Riaz, Department of Nutrition and Food Science, 
Agricultural and Life Science Texas A & M University, United States of America (USA) 
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ในการเสวนาเรื่องน้ีมีผู้ร่วมเสวนาและสรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี 
หัวข้อบรรยายท่ี 1. “Innovative Food Materials for Enhancing the Quality of Halal Products” 
โดย Prof. Dr. Irwandi Jaswir, IIUM, Malaysia 
 

การท าความเข้าใจในกระบวนการฮาลาลนั้น ต้องเริ่มจากการตรวจสอบตั้งแต่ต้นก าเนิดของวัตถุดิบ 
เช่นที่มาสัตว์หรือพืช จากนั้นก็เป็นการช าแหละ การแปรรูป การขนส่ง ตรวจสอบเครื่องปรุงและส่วนผสมว่ามี
กระบวนการตัดต่อทางพันธุกรรมหรือไม่ จากนั้นก็เป็นการตรวจความปลอดภัยและคุณภาพ ในขอบเขตงาน
ของผมจะเกี่ยวข้องกับ เครื่องปรุงและส่วนผสม โดยงานวิจัยของทีมงานผมที่สามารถน าไปต่อยอดได้จะ
เกี่ยวเนื่องกับ 3 เรื่องด้วยกัน เรื่องแรกคือให้การความส าคัญกับการท าเจลาตินและคอลลาเจนที่ฮาลาล 
เนื่องจากที่อยู่ในตลาดส่วนใหญ่ตอนนี้น้ันมีส่วนผสมของหมู แต่เริ่มเกิดการท าเจลาตินแคปซูลที่ผ่านมาตรฐาน
ฮาลาลโดยท าจากสารสกัดที่ได้จากปลาในระดับนาโน แคปซูลของเราสามารถเก็บกรดอะมิโนได้ดีข้ึน มีคุณค่า
ทางโภชนาการที่ดีข้ึน และสามารถน าไปใช้ในวงการยาและเครื่องส าอางได้ เรื่องที่สองคือการแปรรูปโดย
แรงดันสูง ซึ่งเป็นการใช้แรงดันแทนความร้อน แรงดันขนาด 5,000 ปาสกาล เรียกว่า HPP ซึ่งท าให้เก็บอาหาร
ไว้บริโภคได้นาน โดยที่ยังคงความสดเอาไว้และมีความปลอดภัยในการเก็บมากกว่าวิธีการเดิมอย่าง UHT และ
ใช้กับประเภทอาหารที่หลากหลายกว่า เรื่องที่สามนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี HPP เพราะเมื่อใช้
เทคโนโลยีดังกล่าวกับอาหารแล้ว เรายังได้ คาโรทีนอย เม็ดสีที่ได้จากธรรมชาติ ซึ่งใช้กันทั่วไปในสีผสมอาหาร 
เช่น เบต้าแคโรทีน (สีส้ม) ไลโคปีน (สีแดง) ซีแอคซานทิน (สีเหลือง) ลูทีน (สีเขียว) แต่ว่าการใช้เทคโนโลยีใหม่
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ยังท าให้เราค้นพบ คาโรทีนอยใหม่ที่น่าสนใจคือ Flucoxanthin สกัดได้จากสาหร่ายทะเล และเมื่อน าไป
ทดลองกับหนู ผลปราฏกว่าสารดังกล่าวมีฤทธ์ิต่อต้านเบาหวาน บรรเทาโรคอ้วนและมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ
อยู่จ านวนมาก 
 
หัวข้อบรรยายท่ี 2. Novel Materials for Food Packaging Applications 
โดย Prof. Dr. Ahmed M. Youssef, National Research Centre, Dokki, Cairo, Egypt 
 

  ค าว่า composite หมายถึง การน าเอาวัสดุ 2 อย่างมาผสมเข้าด้วยกัน โดยในวิทยาศาสตร์โพลิเมอร์
สามารถท าได้โดยการเติม  ผสม หรือหลอมละลายเข้าด้วยกัน โดยทั่วไป composite มี 3 ประเภท คือการ
เคลือบ การผสานด้วยเส้นใย และการผสมอนุภาค ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป งานวิจัยของผม
ตั้งใจสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อเสริมข้อดีและก าจัดข้อด้อยให้ได้มากที่สุด โดยเราเรียกมันว่า Polymer Nano 
Composite หมายถึงการผสมอนุภาคนาโน ร่วมกับ โพลีเมอร์ การสกัดอนุภาคนาโนจะท าได้ 2 วิธีคือ 
Chemical Methods ผ่าน Hydrothermal, Sol-gel, Chemical Vapour Depostion, Microwave, Redox 
Methods ส าหรับอีกวิธีคือผ่าน Physical Methods ด้วย High Energy Ball milling เพื่อให้ได้อนุภาคนาโน
ที่มีคุณสมบัติแบ่งตัวแบบแคบ (Narrow Particle Size Distribution) มีพื้นผิวสูง มีเอกภาพและบริสุทธ์ิ  

เมื่อได้ Polymer Nano Composite มาแล้ว เราจะทดสอบความคุณภาพของวัสดุด้วย Scanning 
Electron Microscope (SEM) และ Transmission electron microscopy (TEM) เพื่อให้แน่ใจว่าอนุภาคที่
ได้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วน จากนั้นก็มีการตรวจจาก Mechanical Tester และ XRD และรวมถึงอัตราทนไฟ
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ของอนุภาค และอัตราการระเหยเป็นไอ การเพิ่มวัสดุนาโนเข้าไปในโพลีเมอร์ยังช่วยเสริมคุณสมบัติทาง
กายภาพ มีน้ าหนักเบาท าให้แปรรูปได้ง่าย ต่อต้านแบคทีเรีย และน าไปรีไซเคิลได้ง่ายข้ึนอีกด้ วย ท าให้เป็น
ตัวเลือกที่ดีส าหรับการท าบรรจุภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็น Active Packaging, Vacuum Packaging, Modified 
Atmosphere Packaging, Edible Coating & Films และ Intelligence หรือ Smart Packaging 
 
หัวข้อบรรยายท่ี 3. Polymer in Pharmaceutical Applications 
โดย  Dr.  Acharee Suksuwan, Head of Scientific Affairs Service, the Halal Science Center, 
Chulalongkorn University, Thailand 
 

   
โพลิเมอร์ถือเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบเลก็ๆ โพลิเมอร์ถ้าหากแบ่งประเภท

จากแหล่งก าเนิด จะแบ่งได้ 2 ประเภท นั่นคือแบบได้จากธรรมชาติ ซึ่งได้จากสัตว์และพืช และแบบกึ่ง
สังเคราะห์ ซึ่งได้จากการสังเคราะห์ หากแบ่งจากโครงสร้าง จะได้แบ่งได้ 3 ประเภท นั่ นคือแบบ Linear, 
Branch และ Cross- linked หากแบ่งประเภทจากพลังงานโมเลกุล จะได้แบ่ ง ได้  3 ประเภท คือ 
Thermoplastic, Elastomer และ Thermoset และสุดท้าย การแบ่งจะวิธีการท า Polymerization จะแบ่ง
ได้ 2 ประเภทคือ Chain Polymerization และ Step Polymerization  

โพลิเมอร์แบบธรรมชาติ ซึ่งได้มาจากสัตว์ โปรตีนและไคโตซานจากสัตว์ทะเล จุดเด่นคือสามารถย่อย
สลายได้ง่าย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารพิษเจือปน การได้มาซึ่งสารโพลิเมอร์นั้น สามารถท าได้ด้วยการ
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สกัดแบบดั้งเดิมที่คุ้นเคย นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีที่สามารถสังเคราะห์สารประกอบตั้งต้นของโพลิเมอร์ได้เอง
แล้ว ซึ่งเป็นประโยชน์มหาศาลต่ออุตสาหกรรมอาหารและยา และสอดคล้องกับกฏของ SMIIC ที่ได้ออก
มาตรฐานควบคุมทั้งอาหารและเครื่องส าอางให้เป็นไปตามหลักการฮาลาลอีกด้วย  การใช้โพลิเมอร์แบบ
ธรรมชาติในยาจะช่วยให้ยามีสถานะเสถียรมากยิ่งข้ึน ลดอาการข้างเคียงที่เกิดจากยา เพิ่มประสิทธิภาพของยา 
เพิ่มความสะดวกในการผลิต และลดต้นทุน การใช้โพลิเมอร์ธรรมชาติที่ผ่านมาตรฐานฮาลาลจะมาทดแทนโพลิ
เมอร์สังเคราะห์แบบเดิม และการเลือกใช้โพลิเมอร์ธรรมชาติที่ดีนั้นจะมีบทบาทส าคัญกับระบบการขนส่งยา
ต่อไป 
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การผสมสารต่อต้านอนุมูลอิสระจากข่าและมะขามป้อม มีรายงานว่าผลมะขามป้อมมีสารประกอบฟี

โดลิคและมีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระและลดคอลเรสตอรอลเลวและเพิ่มตัวดีได้ ซึ่งข่าก็ได้ผลการวิจัยใน
ลักษณะเดียวกัน การวิจัยเริ่มด้วยการผสมมะขามป้อมและข่าด้วยสัดส่วนที่แตกต่างกันออกไปหลายแบบ เพื่อ
ดูว่าสัดส่วนเท่าใดจะมีประสิทธิภาพได้มากที่สุด ผลปรากฎว่าสัดส่วน มะขามป้อม 7 ส่วน ต่อข่า 3 ส่วน มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ถ้าเราใช้สารสกัดจากข่าและมะขามป้อมในสัดส่วนที่ถูกต้องพร้อมเอนไซม์ HMG-CoA 
reductase ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษที่ไม่ขัดขวางการท างานของสารสกัดดังกล่าว และยังช่วยเปลี่ยน HMG-CoA 
ให้กลายเป็น Mevalonic Acid เพื่อใส่ในอาหารและยาจะให้สารต่อต้านอนุมูลอิสระที่เหมาะสม และช่วยลด
คอเลสเตอรอลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  
 
  

 

หัวข้อบรรยายท่ี 4.  Effect of synergistic antioxidant combination of Phyllanthus Emblica 
and Alphinia Galanga on HMG-CoA reductase enzyme 
โ ด ย  Dr.  Chaisak Chansriniyom, Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical 
Botany, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University 
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Halal Products and Services)” 
ด าเนินรายการโดย ดร.ภราดร สุรีย์พงศ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ส านักงานเชียงใหม่  
 

  

  
ภาพบรรยากาศช่วงท่ี 4 การเสวนา เรื่อง “เทคโนโลยีล้ าสมัยเพ่ือผลิตภัณฑ์และบริการด้านฮาลาล 
(Technological Edge for Halal Products and Services)”และภาพถ่ายร่วมกันของวิทยากรรับ
เชิญร่วมเสวนา  
ในการเสวนาเรื่องน้ีมีผู้ร่วมเสวนาและสรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี 

 

 

 

 

Session 4: Technological Edge for Halal Products and Services 
             
ช่วงท่ี 4 วันท่ี 15 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 – 17.00 น.   
การเสวนาเรื่อง “เทคโนโลยีล้ าสมัยเพ่ือผลิตภัณฑ์และบริการด้านฮาลาล (Technological Edge for 

ภาพบรรยากาศช่วงที	่4	การเสวนา	เรื่อง	“เทคโนโลยีล�า้สมัยเพื่อผลิตภัณฑ์และบริการด้านฮาลาล	

(Technological	Edge	for	Halal	Products	and	Services)”และภาพถ่ายร่วมกันของวิทยากร	

รับเชิญร่วมเสวนาในการเสวนาเรื่องนี้มีผู้ร่วมเสวนาและสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
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หน่วยงาน Dubai Airport Freezone Authority (DAFZA) ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

(UAE) เป็นองค์กรที่บริหารจัดการเรือ่งการน าเข้าและสง่ออกสนิค้าและบรกิาร ก่อตั้งข้ึนในปี 1996 โดยถือเป็น
หน่วยงานรัฐที่อ านวยความสะดวกและดูแลเกี่ยวข้องกับการท าใบอนุญาตและหนังสือรบัรอง Visa ให้กับบรษัิท
ต่างชาติที่สนใจเปิดธุรกิจในดูไบ รวมถึงขยายตลาดไปยังประเทศโดยรอบและทั่วทั้งภูมิภาค  

เศรษฐกิจหลักของดูไบ 3 เสาหลัก คืออุตสาหกรรมฮาลาล การเงินอิสลาม และวิถีชีวิตมุสลิม  หาก
บริษัทหรือผู้ประกอบการไทยที่มั่นใจว่าธุรกิจของตนสอดคล้องกับหลักการทั้งสามนั้นสามารถเปิดตลาดและ
ขยายกิจการของตัวเองได้ทันที ข้อดีส าหรับบริษัทต่างชาติที่เข้ามาท าธุรกิจในเขตเศรษฐกิจนี้คือจะได้ถือครอง
กรรมสิทธ์ิ 100% มีสาธารณูปโภคที่ดีเยี่ยม มีที่ปรึกษาเฉพาะทางที่เหมาะกับธุรกิจ และยังเป็นศูนย์กลางเพื่อ
โอกาสในการขยายตลาดได้ต่อไปอีกด้วย 

นอกจากนี้ ยังมีศูนย์การตลาดและค้าขายฮาลาล (Halal Trade and Marketing Center, HTMC) 
ซึ่งเปิดให้บริการความรู้ด้านการตลาด ให้ความเข้าใจในมาตรฐานฮาลาล และบริการสนับสนุนการเติบโตของ
ธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ผลิต ผู้ซื้อ และผู้ส่ง โดยมีพันธมิตรทางภาคธุรกิจของ DAFZA เป็นผู้สนับสนุน เพื่อให้
เกิดระบบนิเวศของธุรกิจฮาลาลอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก 
 

หั วข้ อบร รย า ย ท่ี  1 .  “Opportunity for Thai Halal Companies to enter Gulf Cooperation 
Council (GCC) market: A road map” 
โดย Mr. Abdur Rahim Ghulam Nabi, Dubai Airport Free Zone (DAFZA), ประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ (UAE) 
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หัวข้ อบรรยาย ท่ี  2.  Achieving Halal Assurance through Blockchain Technology for Halal 
Manufacturing and Certification 
โ ดย  Mufti Zeeshan Abdul Aziz, Director Operations International Halal Certification Pvt 
Ltd. ประเทศปากีสถาน 
 

  
เทคโนโลยีสมัยใหม่จึงเข้ามามีบทบาทช่วยให้ข้อกังขาตรงนี้กระจ่างชัดข้ึน หนึ่งในเทคโนโลยีดังกล่าวก็

คือ Blockchain เครื่องมือที่จะช่วยกระจายความอ านาจออกจากศูนย์กลาง ท าให้เกิดความโปร่งใส เพราะ
สามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมและกระบวนการตรวจสอบสามารถท าได้แบบ Real-time ดังนั้น การน า 
Blockchain มาช่วยตรวจสอบการรับรองฮาลาลจะสามารถท าได้อย่างทันท่วงที โดยทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
สามารถติดตามกระบวนการได้ต้ังแต่ต้นจนจบ ตลอดจนผู้ที่มีสิทธ์ิตัดสินใจก็สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
หลังจากได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง 

การใช้ Blockchain จะช่วยให้บริษัทที่ยื่นขอฮาลาลรู้สถานะของสินค้าตัวเองได้ทุกช่วงเวลา โดยเห็น
ผลการประเมินและตรวจสอบอย่างชัดเจนที่อยู่ในเซิฟเวอร์หลักที่เกี่ยวข้อง ท าให้ไม่จ าเป็นต้องใช้เอกสาร
จ านวนมากอย่างแต่ก่อน เป็นการประหยัดพื้นที่การเก็บเอกสารและทรัพยากรบุคคลในการดูแล ทั้งนี้เพื่อให้มี
มาตรฐานการตรวจสอบเดียวกัน 
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หัวข้อบรรยายท่ี 3. Precision Farming: Agricultural Knowledge and Innovation Systems 
โดย Prof. Dr. Abdelaziz Bouras, College of Engineering, ประเทศการ์ตา 
 

  
 

แนวโน้มของการท าเกษตรกรรมทั่วโลก มีการท าเกษตรกรรมน้อยลง ผู้ถือครองที่ดินรายเล็กลดลง ท า
ให้ได้ผลผลิตที่ไม่ต้องตามเป้าหมาย ท าให้อัตราจ้างงานไม่ก้าวหน้า แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของภาวะโลกรอ้น
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ และกลายเป็นปัญหาระดับโลก ปัญหาทั้งหมดนี้จึงท าให้นักวิชาการนักพัฒนาหันมา
สนใจการท าเกษตรกรรมแม่นย า (Precision Farming) หรือการใช้ข้อมูลองค์รวมและระบบการท าเกษตรแบบ
เน้นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวและเข้ากับทุกสภาพแวดล้อม เพื่อให้ได้ผลผลิตและก าไร
เติบโตมากข้ึน โดยลดผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อมให้ได้มากที่สุด มีหลักการเบื้องต้นคือ การสังเกตการณ์ 
การวัดผล และการตอบสนอง ซึ่งการจะด าเนินการตามหลักการทั้ง 3 ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ต้องพึ่งพา
ข้อมูลที่แม่นย า เทคโนโลยีที่ใช้ได้จริง และการจัดการที่เป็นระบบ 

การท า Precision Farming ต้องพึ่งเทคโนโลยีหลายอย่าง เช่น ดาวเทียม ในการท า Data Integrated 
through Geographical Information System (GIS) หรือแผนที่เชิงลึกที่จะบอกสภาพภูมิประเทศ รูปแบบ
ของดิน ความสามารถในการอุ้มน้ าของพื้นผิว ค่าเคมีต่างๆ และความรู้เรื่อง Big Data เพื่อท า Knowledge 
Management System (KMS) เพื่อเก็บข้อมูลที่ส าคัญและแลกเปลี่ยนกันได้ทันทีที่ต้องการ ยกตัวอย่างการ
วิจัยในประเทศไทย เช่นการเก็บข้อมูลของล าไย หรือ Longan Data Collection (Prediction) ที่ Prof. Dr. 
Abdelaziz Bouras ท าร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งให้ผลเป็นที่น่าพอใจ 
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หัวข้อบรรยายท่ี 4. Time of Digital Disruption; Computing Everywhere 
โดย Dr. Bouaoud Malik, Cyber Security and Digital Innovation Expert, the Central Bank of 
Qatar ประเทศการ์ตา 
 

  
ในปัจจุบัน สมองกลของคอมพิวเตอร์มีศักยภาพที่จะประมวลผลเร็วข้ึนและต้นทุนมี แนวโน้มถูกลง

เรื่อยๆ ซึ่งท าให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายข้ึน ดังนั้น การแข่งขันจึงไม่ใช่แค่การสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่เป็นการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีไปสร้างสิ่งใหม่ๆ มากกว่า ดังที่เห็นได้จากธุรกิจที่ส่งผลกระทบทางด้านสังคม เช่น 
การน าเทคโนโลยีมาใช้กับการขนส่งคมนาคมอย่าง Uber หรือน าไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจโรงแรมอย่าง Airbnb 
ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนโฉมของทั้งสองอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ก าลังพูดถึงกันในขณะนี้ก็อย่างเช่น ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, 
AI) ซึ่งพัฒนาให้เครื่องกลฉลาดมากข้ึน เครื่องยนต์สามารถกลายเป็นผู้เช่ียวชาญได้ เพราะสามารถรวบรวม
ข้อมูลจ านวนมากจากทั่วโลกก่อนที่จะน ามาประมวลผล และลงมือท างานได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาด แต่สิ่งหนึ่งที่
ส าคัญและมีความแตกต่างจากมนุษย์ก็คือ เครื่องยนต์เหล่าน้ีไม่มีความรู้สึก ดังนั้น ผลจากการประมวลบางครัง้
จึงมองข้ามปัจจัยทางมนุษยธรรมต่างๆ ออกไป เราจึงควรคิดถึงการออกแบบระบบที่ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงไว้ซึ่งมนุษยธรรมที่จ าเป็นต่อเพื่อนมนุษย์ 

Blockchain ก็เช่นกัน ถึงแม้จะมีประโยชน์อย่างมากต่อการท าธุรกรรมและการโอนกรรมสิทธ์ิในอีก
ไม่กี่ปีข้างหน้า แต่การท างานของมัน เช่น การปกปิดข้อมูลผู้ใช้ และไม่สามารถตามรอยผู้ใช้งานได้ก็ยังต้อ ง
ได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เพราะส่งผลกระทบกับการท างานของธนาคารและรัฐบาลในระบบปัจจุบัน 
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หั ว ข้ อ บ ร ร ย า ย ท่ี  5.  Big Data Technology Enhancing Halal Production and Certification 
System 
โดย Dr.Pradorn Sureephong, Assistant Director, the Halal Science Center, Chulalongkorn 
University 
 

  
การตรวจสอบมาตรฐานฮาลาลในประเทศไทยน้ัน หากบริษัทต้องการขอการรับรองฮาลาลสินค้าของ

ตนตามมาตรฐานฮาลาล จะต้องยื่นค าร้องขอการรับรองโดยกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน ตัวสินค้าและ
ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ ไปยังคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดเพื่อตรวจสอบเอกสารและพิจารณา
ด าเนินการในข้ันต่อไป แล้วส่งค าร้องและข้อมูลทั้งหมดแก่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในการ
ออกเอกสารรับรองฮาลาลแก่สินค้าน้ันๆ 

ปัจจุบันยังคงมีปัญหาในกระบวนการยื่นค าร้องขอการรับรองฮาลาลแบบดั้งเดิมคือ ข้อมูลที่ได้รวบรวม
ระหว่างการตรวจสอบรับรองฮาลาลนั้น มีการแลกเปลี่ยนกันน้อยมาก ท าให้สามารถเกิดความคลาดเคลื่อนได้ 
และถ้าหากมีผู้บริโภคที่ต้องการตรวจสอบคุณภาพของการรับรองฮาลาลตลอดทั้งกระบวนการที่เกิดข้ึนก็จะมี
ความยุ่งยากและใช้เวลามากเช่นกัน 

ดังนั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีการพัฒนาออกแบบสร้างระบบที่
เรียกว่า System Protocol for Halal Electronic Resource Exchange (SPHERE) เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้อง
กับมาตรฐานฮาลาลทุกส่วน รวมถึงผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและเท่าเทียมกัน โดยมี
เป้าหมายเพื่อสร้างเป็น Halal Data Lake ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องไว้ที่เดียว ถึงแม้จะฟังดูง่าย 
แต่ว่ากลับท าได้ยากในทางปฏิบัติ เพราะว่ากระบวนการท างานที่ต่างกันออกไปในแต่ละบริษัทและองค์กร เรา
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จึงต้องสร้างแพลตฟอร์มส าหรับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (บริษัท , คณะกรรมการ, ผู้ตรวจสอบ, แลป, ผู้บริโภค) ได้
ท างานของตัวเองอย่างราบรื่นและเช่ือมโยงข้อมูลทุกส่วนเข้าด้วยกัน  

การท า Halal Big Data ท าให้เราได้แนวคิด HABIDA ซึ่งจะครอบคลุมวิถีชีวิตมุสลิมในทุกมิติ ตั้งแต่ 
Halal Route, H Promo, H App, H-Shop และ H-Mall ความตั้ ง ใจนี้ เ กิดจากวิสัยทัศน์ที่ เห็น ว่าทุก
อุตสาหกรรมก าลังจะถูก Disruption ไม่ช้าก็เร็ว ท าให้เราต้องรีบรวบรวม Halal Big Data เอาไว้เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับคนรุ่นใหม่และลูกๆ ของเรา 
 
ช่วงซักถามและเสนอแนะ 
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Session 5: Omics Approaches for Precision Halalization 
 
ช่วงท่ี 5 วันท่ี 16 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น.   
การเสวนาเรื่อง “เทคโนโลยีโอมิกส์สู่การบูรณาการฮาลาลแม่นย า (Omics Approaches for Precision 
Halalization)” 
Session Chair โ ด ย  Dr.  Muhammad Umair Ashad, DItector, Institute of Home and Food 
Sciences, Government College University Faisalabad (GCUF), ประเทศปากีสถาน 
 

  

  
ภาพบรรยากาศช่วงท่ี 5 การเสวนา เรื่อง “เทคโนโลยีโอมิกส์สู่การบูรณาการฮาลาลแม่นย า (Omics 
Approaches for Precision Halalization)”และภาพถ่ายร่วมกันของวิทยากรรับเชิญร่วมเสวนา  

 

ภาพบรรยากาศช่วงที่	5	การเสวนา	เรื่อง	“เทคโนโลยีโอมิกส์สู่การบูรณาการฮาลาลแม่นย�า

(Omics	Approaches	for	Precision	Halalization)”

และภาพถ่ายร่วมกันของวิทยากรรับเชิญร่วมเสวนา	
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ในการเสวนาเรื่องน้ีมีผู้ร่วมเสวนาและสรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี 
หัวข้อบรรยายท่ี 1. “การใช้ Foodomics เพ่ือพัฒนาอาหารฮาลาลและโภชนาการ (Foodomics for 
The Promotion of Halal Food and Nutrition)” 
โดย Prof. Dr. Mosaad Attia Abdel-Wahhab, Toxicology and Food Safety, National Research 
Center, ประเทศอียิปต์ 

  
 

“O mankind, eat from whatever is on earth [that is] lawful and good and do not follow the 
footsteps of Satan. Indeed, he is to you a clear enemy.” 

“มนุษย์เอ๋ย! จงบริโภคสิง่อนุมัติที่ดีๆ  จากสิ่งทีอ่ยู่ในแผ่นดิน และจงอย่าตามบรรดาก้าวเดินของชัยฏอน  
แท้จรงิมันคือศัตรทูี่ชัดแจ้งของพวกเจ้า” 

อัลกรฺุอาน ซูเราะฮฺ อลับะกอเราะฮฺ (2:168) 
 

มุสลิมควรจะพัฒนาการวิจัยเกี่ยวกับอาหารของตน ไม่เพียงแต่เพื่อให้ได้รับรองมาตรฐานฮาลาล แต่ยัง
เพื่อโภชนาการที่ดี คุณภาพที่มากข้ึนและความปลอดภัย ปัจจุบันการเพิ่มข้ึนประชากรท าให้ความต้องการ
อาหารเพิ่มสูงข้ึน ท าให้มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและแปรรูปอาหารมากยิ่งข้ึน และนั่นส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในโครงสร้างอาหาร เช่น การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างอาหาร การเกิดปฏิกิริยาในเยื่อไขมันใน
สัตว์ การเกิด Lipids Hydrolysis และ Oxidation และการเปลี่ยนเนื้อสัมผัส รสชาติ กลิ่นและสี 

ความก้าวหน้าในการวิจัยอาหารจึงจ าเป็นเพ่ือเพิ่มคุณภาพในการตรวจสอบและให้การรับรอง
มาตรฐานฮาลาล การวิจัยด้านโภชนาการและความปลอดภัยแบบ Omics ที่เรียกว่า Foodomics ซึ่งเป็นการ

_19-0331 (001-310)digital.indd   81 4/9/62 BE   11:24 AM



โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

82

82 
 

วิเคราะห์ส่วนประกอบของยีนส์และได้รับการนิยามว่าเป็นการศึกษาอาหารและโภชนาการผ่านเทคโนโลยี 
Omics ข้ันสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพและองค์ความรู้ โดยการวิเคราะห์นี้จ าเป็นต้องใช้ความรู้ร่วมกัน
ระหว่าง เคมีอาหาร ชีววิทยาและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การใช้ Foodomics จะช่วยตอบค าถามส าคัญที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร คุณภาพ จุด
ก าเนิด ซึ่งมีส่วนประกอบยิบย่อยอีกมากมายได้อย่างง่ายดาย การพัฒนา Foodomics นั้นเกิดข้ึนเพื่อกระตุ้น
ผลผลิตทางการเกษตร ปกป้องสินค้าจากการใช้ในทางที่ผิดและการปลอมแปลง และช่วยผู้บริโภคด้วยการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้าดังกล่าว ซึ่งในมุมของผู้บริโภคมุสลิม ก็สามารถใช้เพื่อแยกสินค้า
ฮาลาลและฮะรอมออกจากกันได้ 

Foodomics มีสาขาย่อยที่ส าคัญ 4 สาขา นั่นคือ Geonomics ซึ่งเป็นการตรวจสอบจีโนมและ
รูปแบบของมัน Transcriptomics ซึ่งเป็นการหาและบ่งช้ียีนภายใต้สถานการณ์ที่ต่างกันออกไป Proteomics 
ศึกษาเกี่ยวกับโปรตีนที่ถูกสร้างจากยีน ซึ่งช่วยให้เรารู้ว่าโปรตีนท างานอย่างไรในแต่ละที่ Metabolomics ซึ่ง
ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางเคมีและผลกระทบของมันต่อสิ่งที่ยีนท า 

จากการรวมความรู้วิธีการ Omics ท าให้เราสามารถเช่ือมองค์ประกอบของอาหาร อาหาร ลักษณะ
การกิน สุขภาพและโรคภัยเข้าด้วยกัน ท าให้นักวิจัยสามารถเพ่ิมคุณภาพของอาหารฮาลาล พร้อมกับช้ี
ประกอบที่เป็นเป็นพิษ มีส่วนประกอบของหมู หรือมีแอลกอฮอล์ ได้ในขณะเดียวกัน 
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หัวข้อบรรยายท่ี 2. “การใช้ POCD ส าหรับตรวจส่วนผสมท่ีไม่ฮาลาลในการผลิตอาหาร (A Point of 
Care Device for Non Halal Ingredients Monitoring In Food Manufactures)” 
โดย Assoc. Prof Dr.Minhaz Uddin Ahmed, Universiti Brunei Darussalam ประเทศบรูไน ดารุ
สลาม 
 

  
Point of Care Devices คือเครื่องมือในการหา Point of Care Testing ตรงจุดที่ต้องการได้เลยโดย

ไม่ต้องเข้าห้องปฏิบัติการ แต่เครื่องมือนี้จ าเป็นต้องมีความแม่นย า รวดเร็ว ใช้งานง่าย เช่ือถือได้ ราคาจับต้อง
ได้ พกพาง่าย และผลิตซ้ าได้ง่าย การท างานโดยทั่วไปคือเมื่อมีการสงสัยว่ามีสิ่งปลอมปน ก็สามารถใช้ POCD 
เพื่อตรวจ Biomarker จากนัน้จึงวิเคราะห์ผลและลงมือปฏิบัติต่อไป 

Biomarker ส าหรับ POCD เคยใช้เป็นเครื่องตรวจจับสารที่ใช้เวลาที่ต้องการตรวจสอบสารประกอบ
ปริมาณมาก อย่างไรก็ตาม จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในระยะหลัง ท าให้สามารถจับได้ระดับในไมครอน 
และก้าวหน้าถึงข้ันใช้กล้องสมาร์ทโฟนเพื่อตรวจสอบสารประกอบในอาหารได้ ท าให้เทคโนโลยีน้ีเป็นประโยชน์
ต่อผู้ตรวจสอบหรือแม้แต่ผู้บริโภค เพื่อใช้ตรวจว่าส่วนประกอบของอาหารนั้นถูกต้องตามมาตรฐานฮาลาลหรอื
ไม่ นอกจากนี้ ยังมีการใช้ Electrochemiluminescence (ECL) ที่เคยเป็นเทคโนโลยีระดับสูงในสมัยก่อน แต่
ในปัจจุบันสามารถพกติดตัวเพื่อตรวจสอบโมเลกุลได้อย่างสะดวกสบาย 
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บรรยายท่ี 3. “กระบวนการใช้ Proteomic เพ่ือสร้างมาตรฐาน Biomarker หาสารท่ีเกี่ยวข้องกับสุกร 
(Proteomic Approaches For The Establishment of Biomarker for Porcine)” 
โดย Prof.  Dr.  Shuhaimi Mustafa, Director of Halal Products Research Institute, Universiti 
Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย 
 

  
ถึงแม้ตราฮาลาลจะดูเหมือนตราสินค้าทั่วไป แต่จริงๆ แล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่มุสลิมจะยอมให้ตราฮาลา

ลต้องมัวหมองหรือลดทอนความเข้มงวดลงไป ท าให้กระบวนการพิสูจน์ยืนยันสินค้าฮาลาลนั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญ
มาก การวิจัยในห้องปฏิบัติการจะมีทั้งนักวิทยาศาสตร์มุสลิมและเพื่อนต่ างศาสนิก ตรวจจากสารประกอบ
ต่างๆ เช่น โปรตีน DNA กรดไขมัน และสารเคมีอื่นๆ ไม่ใช่แค่เพียงแอลกอฮอล์หรือสารจากสุกร เพื่อให้แน่ใจ
ว่าไม่มีสารปนเปิ้อนอื่นๆ ด้วย 

การเก็บตัวอย่างของเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ มาสกัดเอาห่วงโซ่เปปไทด์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วย
ชุดค าสั่ง เพื่อสร้างโปรไฟล์ของห่วงโซ่อนุพันธ์เปปไทด์แบบต่างๆ เอาไว้ เพราะโปรตีนของสัตว์แต่ละชนิดก็จะมี
ห่วงโซ่อนุพันธ์เปปไทด์ที่แตกต่างกันออกไป เมื่อเราเก็บโปรไฟล์เอาไว้ได้แล้ว เราก็สามารถใช้โปรไฟล์ดังกล่าว
เป็นตัวบ่งช้ีทางชีวภาพได้ 

แต่การหา Biomarker แบบธรรมดาอาจยังไม่เพียงพอ ห้องปฏิบัติการของเราจึงใช้เทคนิค OPLS-DA 
ที่สามารถแยกเปปไทด์ได้มากกว่าวิธีเดิม โดยจะลดเปปไทด์เหลือแค่ 7 ตัวที่น ามาคัดทีหลังได้จนเหลือแค่ 2 ตัว
สุดท้ายที่ต้องการ เมื่อได้มาแล้วก็น าไปแตกตัวเป็น Ion Chromatogram (EIC)  เพื่อที่ เราจะได้รู้ ว่า
ส่วนประกอบ Amino Acid ซึ่งท าให้น าไปใช้สร้าง Biomarker แยกส่วนผสมฮาลาลและฮะรอมได้อย่างชัดเจน 
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หัวข้อบรรยายท่ี 4. “พัฒนาการของวัตถุดิบที่ใช้ในการอ้างอิงตามมาตรฐานส าหรับการตรวจ DNA ของ
สุกร (Development of standard Reference Material for Porcine DNA Detection) 
โดย Dr. Charun Yafa, National Institute of Metrology, ประเทศไทย 

  
 
งานของ National Institute of Metrology (NIMT) คือการสร้างความมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการที่

ผู้ผลิตส่งสินค้าไปตรวจสอบนั้น มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับได้อย่างสากล และมาตรฐานของห้องปฏิบัติโดยทั่วไป 
โดยใช้หลักของ Bureau International des Poids et Mesures, Sèvres (BIPM) ซึ่งเป็นหลักการส าหรับ
อ้างอิงที่ได้รับการรับรอง ซึ่งหมายความว่า ถ้าอยากจะวัด DNA ของเนื้อหมู ต้องใช้สารอ้างอิงที่ได้รับการ
รับรองจาก BIPM เท่านั้น โดย NIMT มีแผนกที่ดูแลเรื่องอาหารและสุขภาพ ซึ่งได้ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพวัสดุของการอ้างอิง เพื่อการท างานที่ครอบคลุมมากข้ึน แม่นย ามากขึ้น และเปน็
ที่ยอมรับตามหลักการสากล 

 เป้าหมายของ NIMT คือเพื่อสนับสนุนห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ สร้างความมั่นใจว่าทุก
ห้องปฏิบัติการสามารถท างานได้ตรงตามมาตรฐานที่ต้องการ  โดยการใช้วัตถุดิบส าหรับอ้างอิงในการวัดผล
ทางเคมีนั้นต้องมีการพัฒนาวิธีการและการยืนยันผล การเทียบคุณภาพของอุปกรณ์และหลักฐานของ
ประสิทธิภาพของวิธีการ โดยทาง NIMT ได้รับรองการวิจัยวัตถุดิบอ้างอิงท่ีใช้กับมาตรฐานฮาลาลไปแล้ว
บางส่วน เช่น DNA หมูที่ถูกสกัดด้วยวิธี CTAB และ DNA เนื้อที่สามารถใช้แยกวัตถุดิบที่มีการผสมกัน ซึ่งเป็น
ประโยชน์กับห้องปฏิบัติการ ผู้ประกอบการและผู้ผลิตโดยทั่วไป 
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หัวข้อบรรยายท่ี 5. “วิธีการใช้ Lipidomic ในการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของความ Halal Lipidomics 
Approaches For Halal Authentication” 
โดย Prof. Dr. Zhari Ismail, Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย 

  
สิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไม่ว่าจะสัตว์หรือพืชจะมี Lipidomics หรอืกรดไขมันทีม่ีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ท าให้

การศึกษาศาสตร์นีจ้ะช่วยให้เราสร้างมาตรฐานฮาลาลชัดเจนข้ึนมาได้ เพราะ Lipidomics จะช่วยแบ่งประเภท
ของวัตถุดิบได้อย่างแม่นย า ตามหลักการฮาลาลด้วยความรวดเร็ว 

การใช้ Lipidomics จะมีประโยชน์อย่างมากในการแยกองค์ประกอบเคมีจาก Lard หรือไขมันหมู 
เพราะไขมันประเภทนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายไม่เพียงแต่ในอาหารเท่านั้น แต่ยังอยู่ในสารตั้งต้นของสินค้าอุปโภค
และบริโภคอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นเวชภัณฑ์ หรือเครื่องส าอาง วิธีการท่ีใช้ในการแยก Lipidomics นั้นเรียกว่า 
Metabolomics  ซึ่งสามารถใช้ได้หลายเทคโนโลยี วิธีน้ีเป็นการสร้างโปรไฟล์ของ Metabolite เพื่อแยก
องค์ประกอบที่ซับซ้อนที่ได้จากธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์สารประกอบทางเคมีด้วย 
Chemometrics และการจ าแนกประเภทผ่านปฏิกิริยา เสถียรภาพ ความเป็นพิษของสารที่ตรวจ ซึ่งแต่ละ
เทคโนโลยีที่ใช้ ก็จะเน้นให้เห็นผลในแต่ละส่วนชัดเจนแตกต่างกันออกไป ดังนั้น การใช้ Lipicdomics เพื่อ
ศึกษาวิจัยวัตถุดิบส าหรับการใช้ในมาตรฐานฮาลาลโดยเฉพาะจึงจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ข้ึนอยู่กับ
สภาพและสถานะของวัตถุดิบที่ต้องการทดสอบ 
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ประชาสัมพันธ์ (Promote: PR) 
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Abstract Submission  
Halal Science Technology and Innovation session  

 

 
ในส่วนของ Academic Presentation บทความวิชาการด้าน Halal Science Technology and Innovation 
ที่ได้รับการตอบรับให้มาน าเสนอในงานทั้งสิ้น 38 ผลงาน จาก 4 ประเทศ เป็นบทความวิชาการจากประเทศ
ไทย 20 บทความ (53%) ประเทศอินโดนีเซีย 12 บทความ (32%) ประเทศปากีสถาน 4 บทความ (10%) และ
ประเทศอียิป 2 บทความ (5%) ได้รับการตอบรับใหน้ าเสนอเปน็ Oral Presentation 6 บทความ และ Poster 
Presentation 32 บทความ 
 
Halal Business & Marketing Research Session  

 
ใ นส่ วนขอ ง  Academic Presentation บทความ วิช าก า ร ด้ า น  Halal Economics Business and 
management ที่ได้รับการตอบรับให้มาน าเสนอในงานท้ังสิ้น  11 ผลงาน จาก 4 ประเทศ เป็นบทความ
วิชาการจากประเทศไทย 5 บทความ (46%) ประเทศอินโดนีเซีย 3 บทความ (27%) ประเทศมาเลเซีย 2 
บทความ  (18%) และประเทศปากีสถาน  1 บทความ  (9%) ได้รับการตอบรับให้น าเสนอเป็น Oral 
Presentation 4 บทความ และ Poster Presentation 7 บทความ 
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Halal Science Technology and Innovation session 
Oral Academic Presentation  

Code Number Title 

THA2018-O-S01 Halal Perspective: Biotechnological Yogurt Product Combined Microbial Origin of 
Averrhoa bilimbi L. for Antihypertension 

THA2018-O-S02 The perspective of halal rubella vaccine as an alternative solution in the 
bioeconomic era 

Tha2018-O-S03 Utilization Of Banana Peel-Wastes As Alternative Carbon Sources For The Shariah 
Compliant Enzyme Production 

THA2018-O-S04 Compositional And Quality Evaluation Of Slaughtered And Dead Chicken Birds Meat 
For Halal Safety Concern 

THA2018-O-S05 The application of genetic engineering for the production of halal preservatives 

THA2018-O-S06 Production of microbial halal flavors  

 
Poster Academic Presentation  

Code Number Title 

THA2018-P-S01 Antihyperglycemic properties of Muntingia calabura Leaves Extracts with compare 
synthetic product in an induxan-induced rats model of diabetic 

THA2018-P-S02 Green technology characteristics of fishing ground of yellowfin tuna (Thunnus 
albacares) based on sea surface temperature and chlorophyll-a distributions in the 
waters of Aceh province on bioeconomy era 

THA2018-P-S03 Acinetobacter soli identified as a cause of infection in preputial swabs from healthy 
Aceh cattle based on 16S rRNA gene sequences 

THA2018-P-S04 Decolorization of Reactive Black 5 by an Isolated Micrococcus sp.: Combination of 
Static and Dynamic Conditions 

THA2018-P-S05 The Correlation Between Iron, Vitamin, And Protein Intake With The Thinking Ability 
of The Fourth And Fifth Grade Students At Sd Negeri 1 Kotayasa Sumbang Sub-
District Of Banyumas Regency 

THA2018-P-S06 Potency of Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi) as Antioxidant and Tyrosinase 
Inhibitor for Skin Whitening Products 
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Code Number Title 

THA2018-P-S07 Determination Of Sun Protection Factor (SPF) From Avocado Peel Extract (Persea 
Americana Mill) By Ultraviolet Spectrophotometry 

THA2018-P-S08 Biotechnology Of Phaffia Rhodozyma Yeast As Source Of Carotenoid For 
Antibacterial Activities Staphylococcus Aureus 

THA2018-P-S09 Determination Of Sun Protection Factor (Spf) Double Emulsion Type W/O/W Red 
Beetroot Using Ethanol Extract (Beta Vulgaris L.) 

THA2018-P-S10 Characterization and Thermal Behaviors of Gelatin by Using Differential Scanning 
Calorimetry  

THA2018-P-S11 Study of hypoglycemic and hypocholesterolemic potential of bioactive compounds 
from L. royleana seeds using animal model 

THA2018-P-S12 Effect of Cereal Cell Wall on Farinographic and Mixographic Characteristics of Wheat 
Flour 

THA2018-P-S13 Stunning Acceptability for Halal Slaughter 

THA2018-P-S14 Simple Halal Testing for Meat Samples by Using Differential Scanning Calorimetry 

THA2018-P-S15 Establishment of H Numbers as E Numbers Alternative for Halal Industry and 
Commerce: Contribution of Halal Scientists on Fatwa 

THA2018-P-S16 The Miracle of Al Quran on Balanced Nutrition and Halalanthoyyiban for Healthy 
Lifestyles 

THA2018-P-S17 Synthesis of Chalcone Derivative from Clove Leaf Waste as Natural Antioxidant 

THA2018-P-S18 Trans fatty acids of Halal and non-Halal products in Thailand 

THA2018-P-S19 A survey of ethanol content in Halal and no Halal logo products 

THA2018-P-S20 Development of quantitative real time PCR assay based on a novel probe for rapid 
and sensitive porcine DNA detection in food products 

THA2018-P-S21 A survey of gelatin content in Halal and non Halal certified products 

THA2018-P-S22 Development of Next Generation Sequencing (NGS) Technology for detecting the 
Islamic-forbidden animal species: Applicable for Halal food safety and 
authentication 

THA2018-P-S23 Lipidomics Screening of Porcine Phospholipid-Specific Markers  Applicable for Halal 
Food Authentication 

THA2018-P-S24 Preparation and Characterization of Pectin/Alginate Blend Films for Oral Drug 
Delivery Application 
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Code Number Title 

THA2018-P-S25 Application of liquid clay soap in food industry to control  haram hazards 

THA2018-P-S26 Application of The HRMA technique for detecting 9 forbidden animals in halal food 
products for Halal Food Safety in Thailand 

THA2018-P-S27 Acceptance by  Muslim consumers on GMOs products certified by CICOT authorized 
Halal certification of Thailand 

THA2018-P-S28 A Review on Major Halal Ingredients in Lip Balm 

THA2018-P-S30 The Application of Halal Food Safety System and Halal Forensic Laboratory for 
Halalness of Food Products in Five Southern Border Province of Thailand 

THA2018-P-S31 Application of Halal Science, Techlogy and Nutrition to Enhance Knowledge on 
Halal  Safety Food and Nutrition for Scool Kitchens in Five Southern Border Province 
of Thailand 

THA2018-P-S32 Pathogenic Leptospira Infection to Hamster Bone Marrow-Derived Macrophages 

THA2018-P-S33 
 

The Development of Body of Knowledge fot MOOCs in Halal Science Center by 
using a Knowledge engineering Technology 
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Halal Business & Marketing Research Session  
Oral Academic Presentation  

Number Title 
THA2018-O-M01 An Examination of Herding Behavior in Stock Market: An Halal Perspective 
THA2018-O-M02 Halal Medical Tourism In Non -Muslim Emerging Asian Countries : A Future 

perspective 

THA2018-O-M03 Smart MICE City Development for Muslim Business Travelers in Southern Thailand 

THA2018-O-M04 Halal as a Branding Strategy to Sustain Business 

 
Poster Academic Presentation  

Number Title 
THA2018-P-M01 Protection  Costumer’s Rights in e-Business and Mobile Commerce: Indonesia Law  

and Islamic Law Perspective 
THA2018-P-M02 Evaluating Faith-Based Service Delivery in The Mice Industry in Southern Thailand 

THA2018-P-M03 A Closer Look into Brunei Darussalam’s Halal Business Strategy 

THA2018-P-M04 Halal Medical Tourism: A Framework 

THA2018-P-M05 Halal Tourism Industry: A Gateway to Success 

THA2018-P-M06 Preliminary Study of Factors Affecting Halal Certification to Halal industries in Samut 
Prakan Province 

THA2018-P-M07 Halal Awareness among the Muslim consumer in Pattani Province 
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Poster Academic Presentation 

Date: 15 - 16 December 2018  
Room: In front of Conference l and ll (MR 211-216)  
Time: Session Break 
 
Halal Science Technology and Innovation session  

Judging committee:  
1. Prof. Dr. Mosaad Attia Abdel-Wahhab , Department of Food Toxicology & Safety, 

National Research Center, Egypt 
2. Prof. Dr. Nazimah Hamid, Auckland University of Technology, New Zealand 
3. Assist. Prof. Dr. Suwimol Sapwarobol, Head of Department, Department of Nutrition 

and Dietetics, Faculty of Allied Health Sciences, Chulalongkorn University, Thailand 
4. Dr. Pakpum Somboon, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Thailand 

 
Halal Business & Marketing Research Session  

1. Prof. Dr. Faridah Hj Hassan, Founder of iHalal  Management  and Science 
(iHALALMAS), Universiti Teknologi MARA Shahalam, Malaysia 

2. Assoc. Prof. Dr. Pakorn Priyakorn, Director of the Halal Standard Institute of Thailand, 
Thailand 

3. Dr. Pradorn Sureephong, Assistant Director of the Halal Science Center, 
Chulalongkorn University, Thailand 

4. Dr. Sarawut Aree, Director of Muslim Studies Center Institute of Asian Studies, 
Chulalongkorn University, Thailand 

5. Dr.Bouaoud Malik,the Central Bank of Qatar, Qatar 
  

_19-0331 (001-310)digital.indd   96 4/9/62 BE   11:24 AM



“Precision Halalization in the Bioeconomy Era”
14–16 December 2018 at Bangkok International Trade & Exhibition Center (BITEC), Thailand

97

ภาพบรรยากาศโปสเตอร์ภายในงานในส่วน	Poster	Academic	Presentation

_19-0331 (001-310)digital.indd   97 4/9/62 BE   11:24 AM



โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

98

ภาพบรรยากาศการน�าเสนอโปสเตอร์ภายในงานในส่วน	Poster	Academic	Presentation

_19-0331 (001-310)digital.indd   98 4/9/62 BE   11:24 AM



“Precision Halalization in the Bioeconomy Era”
14–16 December 2018 at Bangkok International Trade & Exhibition Center (BITEC), Thailand

99

ภาพบรรยากาศการน�าเสนอโปสเตอร์ภายในงานในส่วน	Poster	Academic	Presentation

_19-0331 (001-310)digital.indd   99 4/9/62 BE   11:24 AM



โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

100

ภาพบรรยากาศการน�าเสนอโปสเตอร์ภายในงานในส่วน	Poster	Academic	Presentation

_19-0331 (001-310)digital.indd   100 4/9/62 BE   11:24 AM



“Precision Halalization in the Bioeconomy Era”
14–16 December 2018 at Bangkok International Trade & Exhibition Center (BITEC), Thailand

101

ภาพบรรยากาศการน�าเสนอโปสเตอร์ภายในงานในส่วน	Poster	Academic	Presentation

_19-0331 (001-310)digital.indd   101 4/9/62 BE   11:24 AM



โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

102

102 
 

Oral Academic Presentation 
 

Halal Science Technology and Innovation session  

Date: 16 December 2018  
Room: Conference lll (MR 210)  
Time: 9.00 - 11.00 am. 
Session Chair: Dr. Acharee Suksuwan, Head of Scientific Affairs Service, HSCCU, Thailand 
Number of participants:  60 persons 

Judging committee:  
1. Prof. Dr. Nazimah Hamid, Auckland University of Technology, New Zealand 
2. Dr. Pakpum Somboon, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Thailand 

Topics 
1. Halal Perspective: Biotechnological Yogurt Product Combined Microbial Origin of 
Averrhoa bilimbi L. for Antihypertension  
Presenter: Dr. Wahyu Eka Sari 
2. UTILIZATION OF BANANA PEEL-WASTES AS ALTERNATIVE CARBON SOURCES FOR THE 
SHARIAH COMPLIANT ENZYME PRODUCTION  
Presenter: Ms.Chalermsri Chayutsatid 
3. The application of genetic engineering for the production of halal preservatives 
Presenter: Dr. Soher El-Sayed Aly 
4. Production of microbial halal flavors   
Presenter: Dr. Nevien A Abo-Sereih 
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Topic: “Halal Perspective: Biotechnological Yogurt Product Combined Microbial Origin of 
Averrhoa bilimbi L. for Antihypertension”  
Code Number: THA2018-O-S01 
Presenter: Wahyu Eka Sari, Sukmawan Fajar Santosa, Indonesia  
สรุปสาระส าคัญ 
ความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญต่อโรคหัวใจและหลอดเลอืดที่ทั่วทั้งโลกเป็นกังวล โดยหนึ่งในกลไกการ
ต้านโรคความดันโลหิตสูงก็คือการยับยั้ง Angiotensin Converting Enzyme หรือ ACE และเป็นที่ทราบกันดี
ว่าแบคทีเรียบางประเภทสามารถยับยั้ง ACE ได้ หนึ่งในนั้นคือแบคทีเรีย Endophytic ซึ่งอาศัยอยู่ภายใน
เนื้อเยื่อของพืชและสามารถผลิตสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพที่มีผลทางการรักษา 
งานวิจัยศึกษาพบว่า เราสามารถแยกแบคทีเรีย Endophytic หลายชนิดออกจาก A. bilimbi L. หรือผล
ตะลิงปลิง แบคทีเรียเหล่านั้นสามารถยับยั้ง ACE ได้จริง อีกทั้งยังน ามาผสมลงในโยเกิร์ต ซึ่งมีแบคทีเรีย 
Lactobacillus sp. อยู่แล้ว เพื่อช่วยกันท างานต้านโรคความดันโลหิตสูง เพิ่มคุณสมบัติอาหารฮาลาลให้กลาย
เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ หรืออาหารทางเลือกส าหรับผู้ป่วยได้อีกด้วย 

  
  

  
ภาพบรรยากาศการน าเสนอผลงานในหัวข้อ  “Halal Perspective: Biotechnological Yogurt Product 
Combined Microbial Origin of Averrhoa bilimbi L. for Antihypertension” น าเสนอโดย Dr. Wahyu 
Eka Sari  

ภาพบรรยากาศการน�าเสนอผลงานในหัวข้อ	“Halal	Perspective:	Biotechnological	Yogurt	Product	 

Combined	Microbial	Origin	of	Averrhoa	bilimbi	L.	for	Antihypertension”	น�าเสนอโดย	Dr.Wahyu	 

Eka	Sari
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Topic: “An Exploratory Study of Halal Forensic Science Laboratory: Prohibited Substances in 
Halal-Labeled Food Products” 
Code Number: THA2018-O-S03 
Presenter: Chalermsri Chayutsatid, Thailand 
สรุปสาระส าคัญ 
ประชากรมุสลิมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก าลังน าไปสู่การขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล งานวิจัยช้ินน้ี
เป็นการใช้หลักการทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อส ารวจและทดสอบหาสารต้องหา้มในอาหารที่ติดฉลากฮาลาล โดย
ทีมวิจัยสุ่มตัวอย่างอาหารติดฉลากฮาลาลจากท้องตลาดในประเทศไทย แบ่งเป็นประเภทต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์
นม ขนม อาหารปรุงส าเร็จพรอ้มรบัประทาน เครื่องปรุง และเครื่องดื่ม ผลการศึกษาพบว่า ยังคงมีสารต้องหา้ม
อย่างเจลาตินและเอทานอล ปนเปื้อนอยู่ในอาหารติดฉลากฮาลาลบางชนิดในปริมาณสูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน
ก าหนด ทิศทางในอนาคตคือการก าหนดวิธีการรายงานข้อมูลเหล่าน้ีให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ  หรือมี
วิธีการแจ้งเตือนผู้บริโภคอย่างไร เพื่อเป็นการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารฮาลาลในประเทศ 

  
  

  
ภาพบรรยากาศการน า เสนอผลงานในหัวข้อ  “An Exploratory Study of Halal Forensic Science 
Laboratory:  Prohibited Substances in Halal- Labeled Food Products”  น า เ ส น อ โ ด ย  
Ms. Chalermsri Chayutsatid  
ภาพบรรยากาศการน�าเสนอผลงานในหัวข้อ	 “An	 Exploratory	 Study	 of	 Halal	 Forensic	 Science	 

Laboratory:	Prohibited	Substances	in	Halal-Labeled	Food	Products”	น�าเสนอโดย	Ms.Chalermsri	 

Chayutsatid	
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Topic: “The Application of Genetic Engineering for the Production of Halal Preservatives” 
Code Number: THA2018-O-S05 
Presenter: Soher El-Sayed Aly, Egypt 
สรุปสาระส าคัญ 
ปัญหาเช้ือราก่อโรคอย่างเช่น Aflatoxin ในผลิตภัณฑ์ธัญพืช สามารถจัดการได้ด้วยการควบคุมโรคโดยวิธี
ชีวภาพ ซึ่งก็คือการให้จุลินทรีย์อย่างแบคทีเรียและเช้ือราจัดการกันเอง งานวิจัยช้ินน้ีเป็นการแยกและจ าแนก
แบคทีเรีย (Lactic Acid Bacteria: LAB) จากผลิตภัณฑ์นมฮาลาล เพื่อทดสอบการต้านสารพิษจากเช้ือราใน
ตัวอย่างธัญพืชฮาลาล หลังจากทดสอบด้วยวิธีทางสัณฐานวิทยา ชีวเคมี และโมเลกุล พบว่ามี LAB บางไอโซ
เลทที่สามารถต้านสารพษิจากเช้ือราได้ และจากการวิเคราะห์ 16S rDNA ยังพบว่าล าดับ DNA ของ LAB ไอโซ
เลทที่ 11 และ 12 นั้น มีความเหมือนกับล าดับ DNA ของแบคทีเรีย Enterococcus ถึงร้อยละ 99 ดังนั้นจึงมี
ความเป็นไปได้ที่จะใช้แบคทีเรีย Enterococcus ซึ่งมีความเป็นฮาลาล ในการเก็บรักษาอาหารให้ปลอดภัยจาก
เช้ือราก่อโรค 
 

  
  

  
ภาพบรรยากาศการน า เสนอผลงานในหัวข้อ  “The Application of Genetic Engineering for the 
Production of Halal Preservatives” น าเสนอโดย Dr. Soher El-Sayed Aly 
  

ภาพบรรยากาศการน�าเสนอผลงานในหัวข้อ	 “The	 Application	 of	 Genetic	 Engineering	 for	 the	 

Production	of	Halal	Preservatives”	น�าเสนอโดย	Dr.Soher	El-Sayed	Aly
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Topic: “Production of Microbial Halal Flavors” 
Code Number: THA2018-O-S06 
Presenter: Nevien A Abo Sereih, Egypt 
สรุปสาระส าคัญ 
Thymal เป็นสารแต่งกลิ่นรสที่ได้จากต้นไทม์ (Thyme) หรอื Thymus vulgaris ตามธรรมชาติ จึงนับเป็นสาร
แต่งกลิ่นรสที่ถูกต้องตามมาตรฐานฮาลาล งานวิจัยช้ินน้ีมีจดุประสงค์เพื่อศึกษาการสังเคราะห์ Thymal โดย
อาศัยกระบวนการถ่ายทอดพันธุกรรม หรือถ่ายทอดยีนจากต้นไทม์มาไว้ที่ยีสต์ S. cerevisiae ซึง่เป็นยีสต์ชนิด
ที่ใช้ทั่วไปในอุตสาหกรรมอาหาร มีความปลอดภัย และไม่กอ่ให้เกิดโรค รวมถึงใช้น้ าตาลชนิดต่างๆ เป็นแหล่ง
คาร์โบไฮเดรตเพือ่ให้ยสีต์สายพันธ์ุใหม่นี้มปีระสิทธิภาพการผลิตเพิ่มข้ึน  ผลการวิจัยพบว่าสายพันธ์ุยีสต์รอ้ยละ 
55 มีศักยภาพที่จะผลิต Thymal ได้ อีกทั้งยังสามารถต้านเช้ือราทีเ่ป็นพิษ และท าหน้าทีเ่ป็นสารต้านอนุมูล
อิสระได้อีกด้วย 
 

  
  

  
ภาพบรรยากาศการน าเสนอผลงานในหัวข้อ “Production of Microbial Halal Flavors” น าเสนอโดย Dr. 
Nevien A Abo Sereih 
  

ภาพบรรยากาศการน�าเสนอผลงานในหัวข้อ	 “Production	 of	Microbial	 Halal	 Flavors”	 น�าเสนอโดย	 

Dr.Nevien	A	Abo	Sereih
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Halal Business & Marketing Research Session  
Date: 16 December 2018  
Room: Conference lll (MR 210)  
Time: 9.00 - 11.00 am. 
Session Chair: Prof. Dr. Adisara Katib, Advisor to the Director in International Affairs, the Halal 
Science Center, Chulalongkorn University, Thailand 
Number of participants:  60 persons 

Judging committee:  
1. Prof. Dr. Faridah Hj Hassan, Founder of iHalal Management  and Science (iHALALMAS), 
Universiti Teknologi MARA Shahalam, Malaysia 
2. Dr. Pradorn Sureephong, Assistant Director of the Halal Science Center, 
Chulalongkorn University, Thailand 
3. Dr.Bouaoud Malik,the Central Bank of Qatar, Qatar 

Topics 
1. An Examination of Herding Behavior in Stock Market: An Halal Perspective  
Presenter: Dr. Dewi Suryani Sentosa 
2. Halal Medical Tourism in Non -Muslim Emerging Asian Countries: A Futureperspective
 Presenter: Dr. Desliana Nur 
3. Smart MICE City Development for Muslim Business Travellers in Southern Thailand 
 Presenter: Dr. Patcharaporn Bunlueng 
4. Halal as a Branding Strategy to Sustain Business  
Presenter: Dr. Al Amirul Eimer Ramdzan Ali 
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ภาพบรรยากาศ	Oral	Academic	Presentation	ใน	“Halal	Economics	Business	and	management	 

session”	 ซึ่งมี	 Prof.Dr.Adisara	 Katib	 เป็นประธานของการน�าเสนอ	 Prof.Dr.Faridah	 Hj	 Hassan,	 

Dr.Pradorn	 Sureephong	 และ	 Dr.Bouaoud	Malik	 คณะกรรมการตัดสินผลงาน	 และภาพรวมกับ 

ผู้น�าเสนอผลงานทั้งหมด
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Topic: “An Examination of Herding Behaviour in Stock Market: A Halal Perspective” 
Code Number: THA2018-O-M01 
Presenter: Dewi Suryani Sentosa, Indonesia 
สรุปสาระส าคัญ 
จากพฤติกรรมการลงทุนตามกันในตลาดหลักทรัพย์  โดยเฉพาะกับนักลงทุนหน้าใหม่ที่ไม่มีข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจลงทุนที่เพียงพอ และเช่ือว่าการท าตามคนส่วนใหญ่คือสิ่งที่ถูกต้อง ทว่าการลงทุนตามคนอื่นโดย
ปราศจากข้อมูล นั่นคือความเสี่ยง และในมุมมองอิสลาม ความเสี่ยงคือความล้มเหลว  อย่างไรก็ตาม ในมุมมอง
ฮาลาล พฤติกรรมการลงทุนตามกันไม่ได้เป็นสิ่งต้องห้าม แต่นักลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนหน้าใหม่ จะต้อง
ศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน ก่อนจะตัดสินใจลงทุนตามนักลงทุนคนใดก็ตาม การลดความเสี่ยงด้วยการศึกษา
ข้อมูลอย่างถูกต้อง คือ วิธีการลงทุนที่ถูกต้องตามแนวทางอิสลาม   
 

  
  

  
ภาพบรรยากาศการน าเสนอผลงานในหัวข้อ “An Examination of Herding Behaviour in Stock Market: 
A Halal Perspective” น าเสนอโดย Dr. Dewi Suryani Sentosa 
 
  

ภาพบรรยากาศการน�าเสนอผลงานในหวัข้อ	“An	Examination	of	Herding	Behaviour	in	Stock	Market:	 

A	Halal	Perspective”	น�าเสนอโดย	Dr.Dewi	Suryani	Sentosa

_19-0331 (001-310)digital.indd   110 4/9/62 BE   11:24 AM



“Precision Halalization in the Bioeconomy Era”
14–16 December 2018 at Bangkok International Trade & Exhibition Center (BITEC), Thailand

111

111 
 

Topic: “Halal Medical Tourism in Non-Muslim Emerging Asian Countries: A Future 
Perspective” 
Code Number: THA2018-O-M02 
Presenter: Desliana Nur, Indonesia 
สรุปสาระส าคัญ 
ประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม เช่น ไทย อินเดีย สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ ก าลังมีประชากรมุสลิมเพิ่มข้ึนอย่างน่าสนใจ 
และก าลังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวฮาลาลเชิงสุขภาพทั่วโลก  เนื่องจากมีปัจจัยที่ส าคัญคือ
การแพทย์และการบริการที่ได้มาตรฐาน ทว่าอัตราค่าบริการและการรักษาไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกา 

 นี่คืออุตสาหกรรมแห่งอนาคต เป็นความท้าทายกลุ่มประเทศดังกล่าวอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพ
และการบริการแบบฮาลาล เพื่อรองรับชาวมุสลิมจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งหากพัฒนาได้ส าเร็จ การท่องเที่ยวฮา
ลาลเชิงสุขภาพก็จะเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรม ที่จะเป็นกุญแจส าคัญในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในอนาคตได้
อย่างแน่นอน  

  
  

  
ภาพบรรยากาศการน าเสนอผลงานในหัวข้อ “Halal Medical Tourism in Non-Muslim Emerging Asian 
Countries: A Future Perspective” น าเสนอโดย Ms. Desliana Nur  ภาพบรรยากาศการน�าเสนอผลงานในหัวข้อ	“Halal	Medical	Tourism	in	Non-Muslim	Emerging	Asian	 

Countries:	A	Future	Perspective”	น�าเสนอโดย	Ms.Desliana	Nur
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Topic: “Smart MICE City Development for Muslim Business Travelers in Southern Thailand” 
Code Number: THA2018-O-M03 
Presenter: Patcharaporn Bunlueng, Thailand 
สรุปสาระส าคัญ 
ประเทศไทยก าลังเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางมุสลิมเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะในภาคใต้ การพัฒนาแอป
พลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ คือปัจจัยส าคัญที่จะท าให้นักเดินทางกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงข้อมูลและการ
บริการของเมืองอัจฉริยะ  หรือ MICE City (Meetings, Incentives, Conventions และ Exhibitions) ได้
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ควบคู่ไปกับ การออกแบบและพัฒนาการบริการตามกฎเกณฑ์ฮา
ลาล และการฝึกฝนบุคลากรให้เข้าใจกฎเกณฑ์มุสลิมอย่างมีมาตรฐาน ก็จะท าให้ประเทศไทยมี MICE City ที่
สมบูรณ์แบบเพื่อรองรับนักเดินทางมุสลิมเชิงธุรกิจที่มีจ านวนเพิ่มมากข้ึน  อีกทั้งควรเร่งพัฒนาเมืองส าคัญๆ 
เช่น กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ ขอนแก่น ให้ก้าวไปสู่การเป็น MICE City ที่ครอบคลุมทั้งประเทศ 
 

  
  

  
ภาพบรรยากาศการน าเสนอผลงานในหัวข้อ  “Smart MICE City Development for Muslim Business 
Travelers in Southern Thailand” น าเสนอโดย Dr. Patcharaporn Bunlueng  
ภาพบรรยากาศการน�าเสนอผลงานในหัวข้อ	“Smart	MICE	City	Development	for	Muslim	Business	 

Travelers	in	Southern	Thailand”	น�าเสนอโดย	Dr.Patcharaporn	Bunlueng
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Topic: “Halal as a Branding Strategy to Sustain Business” 
Code Number: THA2018-O-M04 
Presenter: Al Amirul Eimer Ramdzan Ali, Malaysia 
สรุปสาระส าคัญ 
การศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน จากกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้ส่วนตัว  และ
ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องส าอางในประเทศมาเลเซียพบว่า ผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป็นปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนให้
ธุรกิจเกิดความยั่งยืนได้ ทั้งในด้านรายได้และด้านสังคม ความยั่งยืนด้านรายได้ หมายถึงการที่ผลิตภัณฑ์ฮาลาล
สามารถสร้างรายได้มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับฮาลาล  เนื่องจากผู้บริโภคมีความเช่ือมั่นใน
กระบวนผลิตแบบฮาลาล ทั้งในเรื่องความสะอาด ปลอดภัย และไม่ผิดกฎเกณฑ์อิสลาม ส่วนความยั่งยืนด้าน
สังคม ผลิตภัณฑ์ฮาลาล ช่วยส่งเสริมให้สังคมเข้าใจแนวคิด กฎเกณฑ์ และกระบวนการฮาลาลได้อย่างถูกต้อง
และกว้างขวาง  
 น่าสนใจว่า กลยุทธ์การสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนด้วยผลิตภัณฑ์ฮาลาล จะเกิดข้ึนในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมได้
หรือไม่ และจะสามารถใช้กระบวนการฮาลาลเปน็จุดขายที่มีความน่าเช่ือถือในตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-
Commerce)  ที่ความน่าเ ช่ือถือเป็นสิ่งส าคัญได้หรือไม่  นับเป็นความท้าทายส าหรับนักกลยุทธ์และ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ฮาลาลอย่างยิ่ง  

  
  

  
ภาพบรรยากาศการน าเสนอผลงานในหัวข้อ  “Halal as a Branding Strategy to Sustain Business” 
น าเสนอโดย Dr. Al Amirul Eimer Ramdzan Ali  
ภาพบรรยากาศการน�าเสนอผลงานในหัวข้อ	 “Halal	 as	 a	 Branding	 Strategy	 to	 Sustain	 Business”	 

น�าเสนอโดย	Dr.Al	Amirul	Eimer	Ramdzan	Ali
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Oral Academic Presentation Award 
 

Date: 16 December 2018  
Room: Conference lll (MR 210)  
Time: 02.30 – 03.30 pm. 
Halal Science Technology & Innovation Research Session  

 Best Oral Academic Presentation Award (Prize 5,000฿)  
Topic: Production of microbial halal flavors. 
Authors: Nevien A Abo-Sereih, Microbial genetic Dept., National Research Center, Dokki, 
Cairo, Egypt. 

 2nd Oral Academic Presentation Award (Prize 3,000฿) 
Topic: An Exploratory Study of Halal Forensic Science Laboratory: Prohibited Substances in 
Halal-Labelled Food Products. 
Authors: Chalermsri Chayutsatid, Sunainee Mahama, Nareeya Waloh, Marisa Marnpae, Uarna 
Nungarlee, Patchaya Petchareon, Wila Munaowaroh, Monruedee Khemtham, Sathaporn 
Ngamukote, Vanida Noppornpunth, Winai Dahlan, Sukrit Sirikwanpong, The Halal Science 
Center, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. 
 

  
ภาพบรรยากาศการรับรางวัลของ • Best Oral Academic Presentation และ 2nd Oral Academic 
Presentation ใน Halal Science Technology & Innovation Research session 
 
  

ภาพบรรยากาศการรับรางวัลของ	 •	 Best	 Oral	 Academic	 Presentation	 และ	 2nd	 Oral	 Academic	 

Presentation	ใน	Halal	Science	Technology	&	Innovation	Research	session
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Halal Business & Marketing Research Session  
 Best Oral Academic Presentation Award (Prize 5,000฿) 

Topic: Halal as a Branding Strategy to Sustain Business.  
Authors: Al Amirul Eimer Ramdzan Ali, Faridah Hj Hassan, Abdul Kadir Othman. 
Faculty of Business and Management Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Malaysia. 

 2nd Oral Academic Presentation Award (Prize 3,000฿) 
Topic: Smart MICE City Development for Muslim Business Travellers. 
Authors: Patcharaporn Bunlueng, Songsin Teerakunpisut, and Ruchdee Binmad. 
Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand. 
 

  
ภาพบรรยากาศการรับรางวัลของ • Best Oral Academic Presentation และ 2nd Oral Academic 
Presentation ใน Halal Business & Marketing Research session 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพบรรยากาศการรับรางวัลของ	 •	 Best	 Oral	 Academic	 Presentation	 และ	 2nd	 Oral	 Academic	 

Presentation	ใน	Halal	Business	&	Marketing	Research	session
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Poster Academic Presentation Award 
 
Halal Science Technology & Innovation Research Session 

 Best Poster Academic Presentation Award (Prize 3,000฿) 
Topic: Preparation and Characterization of Pectin/Alginate Blend Films for Oral Drug Delivery 
Application. 
Authors: Baddariyah Sohsansa, Netnapa Ontao, Sunainee Mahama, Kunthira Salae, Nareeya 
Waloh, Chalermsri Chayutsatid, Kasinee Katelekha,  Najwa Santiworakun, Winai Dahlan, 
Acharee Suksuwan, The Halal Science Center, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. 
 

 2nd Poster Academic Presentation Award (Prize 2,000฿) 
Topic: A survey of gelatin content in Halal and non Halal certified products. 
Authors: Patchaya Petchareon, Saveeyah Kahong, Firadao Surattanamal, Uarna Nungarlee, 
Pornpimol Mahamad, Sathaporn Ngamukote, Monrudee Khemtham, Vanida Nopponpunth, 
Winai Dahlan,The Halal Science Center, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. 
 

  
ภาพบรรยากาศการรับรางวัลของ • Best Poster Academic Presentation และ 2nd Poster Academic 
Presentation ใน Halal Science Technology & Innovation Research session 
 
 

ภาพบรรยากาศการรับรางวัลของ	•	Best	Poster	Academic	Presentation	และ	2nd	Poster	Academic	 

Presentation	ใน	Halal	Science	Technology	&	Innovation	Research	session
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Halal Business & Marketing Research Session  
 Best Poster Academic Presentation Award (Prize 3,000฿) 

Topic: Halal Medical Tourism: A Framework. 
Authors: Nur Farhani Zarmani, Mohd Anuar Ramli, Shaikh Mohd Saifuddeen Shaikh Mohd 
Salleh, Mohd Zaid Daud, Mohd Amzari Tumiran. 
Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS), Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam 
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM), Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar (KIAS), 
Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). 

 2nd Poster Academic Presentation Award (Prize 2,000฿( 
Topic: Evaluating Faith-Based Service Delivery in The Mice Industry in Southern Thailand. 
Authors: Songsin Teerakunpisut. 
MICE Management Program, Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University,  
Hat Yai, Thailand. 
 

  
ภาพบรรยากาศการรับรางวัลของ • Best Poster Academic Presentation และ 2nd Poster Academic 
Presentation ใน Halal Business & Marketing Research session 
 
  

ภาพบรรยากาศการรับรางวัลของ	•	Best	Poster	Academic	Presentation	และ	2nd	Poster	Academic	 

Presentation	ใน	Halal	Business	&	Marketing	Research	session
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ภาพบรรยากาศการน�าเสนอผลงานและการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของ	Oral	Academic	Presentation
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3.ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข และข้อเสนอแนะ 

 
ล าดับที่ ปัญหาและอุปสรรค ข้อแก้ไข/ค าแนะน า 
ก่อนงาน   
1. งบประมาณของฝ่ายมีส่วนทับซ้อนกับ

ฝ่ายอื่น 
นัดประชุมก าหนดภาระงานให้ชัดเจน  
 

2. วี ซ่ า ก า ร เ ดิ น ท า ง ข อ ง วิ ท ย า ก ร 
มาประเทศไทยไม่ผ่าน  

เจ้าหน้าทีในฝ่ายช่วยกันประสานงานจนสามารถ 
เดินทางมายังประเทศไทย 

3. ระบบลงทะเบียนก่อนงานบนเว็บไซต์ ไม่
สามารถใช้งานได้  

นัดประชุมและช้ีแจงความต้องการของแต่ละส่วน
งานให้เข้าใจระบบ และทดลองใช้จริงก่อนวันงาน 

4. ระบบลงทะเบียนก่อนงานบนเว็บไซต์เริ่ม
ใช้ใกล้วันงานเกินไป 

จัดท าระบบให้พร้อมใช้งานล่วงหน้าอย่างน้อย  
3 เดือน 

5. เว็บไซต์ขัดข้องบ่อย  ข้อมูลไม่อัพเดท
ตามที่เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลไป  

ควรมีการจัดท า TOR ข้อตกลงร่วมกันกับผู้รับจ้าง 
ให้ชัดเจน 

6. การสมัครรับผลงานผ่านเว็บไซต์ขัดข้อง ให้ผู้สมัครส่งผลงานผ่านอีเมล์ของการประชุม  
ระหว่าง
งาน 

  

1. ไม่มีระบบการลงทะเบียนเข้าห้องประชุม  นัดประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานให้ทราบและ
ทดลองใช้จริงก่อนวันงาน 

2. ผู้น าเสนอโปสเตอร์ไม่เข้าร่วมน าเสนอใน
วันงาน  

ควรแจ้งเตือนและยืนยันการตอบรับจากผู้เข้าร่วม
งานก่อนวันงานจริง 1-2 วัน 

หลังงาน   
1. หนังสือขอบคุณวิทยากรล่าช้า ควรเตรียมก่อนเริ่มงาน 

 
  

4.ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานปีต่อไป 
 1. อยากให้มีเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการประชุม HASIB ต่อเนื่องทุกปี 
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5 ฝ่าย ประชุมมาตรฐานฮาลาลนานาชาติ (CB) 
1. รูปแบบการด าเนินการ 

การประชุมมาตรฐานฮาลาลนานาชาติ (Halal Standard Convention) ได้จัดข้ึนภายในงาน Thailand 
Halal Assembly 2018 ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรบัรอง       ฮา
ลาลจากต่างประเทศทั้งหมด 18 ประเทศ 25 หน่วยงาน และตัวแทนจากฝ่ายมาตรฐานฮาลาลของ
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดทั้ง 39 จังหวัด การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการประชุมหลาย
ประการ หนึ่งคือ เพื่อเฉลิมฉลองสองทศวรรษส าหรับมาตรฐานฮาลาลในประเทศไทย รวมถึงน าเสนอแนวโน้ม
ของมาตรฐานฮาลาลในประเทศไทยตลอดช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ทุกฝ่ายต่างท างานอย่างแข็งขัน เพ่ือให้
ระบบการรับรองในไทยนั้นเป็นไปตามมาตรฐาน ในปี 2017 OIC/SMIIC รับประเทศไทยไปเป็นหนึ่งในประเทศ
ภาคีสังเกตการณ์ โดยมี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นผู้ริเริ่ม สองคือ การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์เชิงบวกใน
การสร้างมาตรฐานและระบบในการรับรอง การประชุมในครั้งน้ีมุ่งหมายใช้ค าว่า Halal for All (Precision 
Halalization) ฮาลาลที่มีความแม่นย ามากในยุคที่เป็นเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ประเทศไทยต้องแสดงให้เห็นว่า
ท าอย่างดีที่สุดในการยกระดับเรื่องระบบปฏิบัติการฮาลาล สามคือ การท าแผนน าทางสู่เป้าหมาย (Road 
Map) โครงการเป็นล าดับต่อเนื่อง ทั้งยังหาทางในการแก้ไขปัญหา มุสลิมในประเทศไทยคือส่วนส าคัญในการ
พัฒนาประเทศมาเปน็ระยะเวลายาวนาน ทั้งยังพยายามอย่างหนักเพือ่สรา้งกลยุทธ์เชิงบวก โดยไม่ต้องการใหม้ี
อุปสรรคหรือข้อพิพาทในการท างานร่วมกันระหว่างองค์กรต่างๆ กิจกรรมภายในงานมีดังต่อไปนี้ 
1. สองทศวรรษแหง่มาตรฐานฮาลาลในประเทศไทย  
2. แนวโน้มใหม่ในมาตรฐานฮาลาลในผลิตภัณฑ์และบรกิาร 
3. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นส าหรับ Halal CBs กับผู้เข้าร่วม 
4. Certification Body Meeting การประชุมวาระพเิศษจากทุกหน่วยงานทีม่ีหน้าทีพ่ิจารณาในการออก

ใบรับรองมาแลกเปลี่ยนความคิดกัน  
5. Closing Remark ทศวรรษต่อไปของการพัฒนามาตรฐานการรับรองฮาลาล  
 
2.ผลการด าเนินงาน 

ช่วงเตรียมการ 
1. ประสานงานกบัออการไนซ์จากต่างชาติ เพื่อประสานรายช่ือแขกผู้เข้าร่วมงานวิชาการ ในวันที่ 16 ธันวาคม            

2561  
2. ออกจดหมายเชิญเข้าร่วมงานเป็นภาษาอังกฤษแก่องค์กรการศาสนารับรองฮาลาล ของแตล่ะประเทศ 
3. จัดเตรียมธงชาติประจ าชาติต่างๆ ที่เข้าร่วม  
4. จัดเตรียมป้ายสามเหลี่ยมรายช่ือ ตามจ านวนผู้เข้าร่วม  
5. จัดเตรียม เซ็ทกระเป๋า ประกอบด้วย สมุดโน๊ดจดบันทึก , หนังสือ CB, แผ่นพับองค์กรจากประเทศ            

ซาอุดิอาราเบีย (Muslim World league), ปากกา และ เข็มกลับ ที่ระลึก 2 ทศวรรษ 

.
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ช่วงด าเนินการ 
1. ติดต่อโรงแรมส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม มีจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มจึงท าให้มีการแบ่งห้องพักของ         
เจ้าหน้าทีให้กับแขกผู้เข้าร่วมที่มาเพิ่ม  
2.จัดสรรดูแลหน่วยงานรับรองฮาลาลจากประเทศต่างๆ  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
แผนการจัดเตรียมอยู่เสมอ  
3. เอกสารข้อตกลง MRA มีการจัดหน่วยงานละ 4  ชุด ต่อหน่วยงาน เพื่อมอบให้กับหน่วยรับรองฮาลาลจาก
ประเทศน้ันๆ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ตามข้อตกลงความร่วมมือใน MRA ดังกล่าว 
 
3. ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข  
 

ล าดับท่ี รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 
ช่วงเตรียมการ 

1. ก าหนดการ ก าหนดการการจัดประชุมที่เสร็จสมบูรณ์
มีการก าหนดออกมาล่าช้า 

ท าการแก้ไข โดยการใช้
ก าหนดการการจัดประชุมใน
ปีที่แล้วมาใช้ในการอ้างอิง 

2 การเชิญฝ่ายกจิการ
ฮาลาล 
คณะกรรมการ
อิสลามประจ า
จังหวัด 

การเชิญฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการ
อิสลามประจ าจงัหวัด (กอจ.) สามารถเชิญ
จังหวัดละ 2 ท่าน เนื่องจากมีการประชุม 
กอจ. ในงานน้ี จึงท าให้คณะกรรมการบาง
ท่านเข้าใจผิดในการเบิก ค่าเดินทางใน
วันที่จัดประชุม  

มีการอธิบายและเจรจาถึง
การจ่ายค่าเดินทางตามที่ตก
ลงกันไว้  และส่งให้ภายหลัง 

3. ฐานข้อมูล
หน่วยงานรบัรองฮา
ลาล 

ฐานข้อมูลติดต่อหน่วยงานรับรอง         ฮา
ลาลจากต่างประเทศ บางหน่วยงานมีการ
เปลี่ยนแปลง ท าให้ไม่สามารถติดต่อไปได้  

ท าการหาข้อมูล ช่องทาง 
การติดต่อหน่วยงานรับรอง
ฮาลาล ที่ไม่สามารถติดต่อ
ได ้

ช่วงด าเนินการ 
1. โรงแรม โรงแรมส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม มีห้องพัก

ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมที่แจ้งมา
ภายหลังท าให้ไม่มีการจัดเตรียมห้องพักไว้
ให้   

ท าการจัดหาโรงแรมใหม่  
ส าหรับผู้ เ ข้าร่วมประชุมที่
จั ดหาห้อ งพักให้กับแขก
ผู้เข้าร่วมเพิ่ม โดยใช้สิท ธ์ิ
จากห้องพักของเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานส าหรับดูแลแขก 
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ล าดับท่ี รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 
2. หน่วยงานรับรอง  

ฮาลาลที่เข้าร่วมลง
นาม MRA 

บางหน่วยงานไม่มาลงนาม MRA ตามที่ได้
แจ้งความประสงค์เอาไว้ และผู้เข้าร่วม
บางท่านมีการลงนามถึง 2 องค์กร  2 
ประเทศ 

ท า ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
จัดล าดับของหน่วยงานที่มา
เข้าร่วมลงนาม MRA ใหม่ 
และเพิ่มรายช่ือหน่วยงานที่
ได้รับเพิ่มเติม 

3. เอกสาร ข้อตกลง 
MRA 

จัดเตรียมเอกสารข้อตกลง MRA มีการ
จัดเตรียมเอาไว้เพียง 4 ชุด ต่อหน่วยงาน 
ตามรายช่ือที่ได้รับมา ก่อนการเตรียมงาน
แต่ประโยคภาษาอังกฤษในเอกสารมี
ค าผิด 

เอกสารทีเ่กิดการผิดพลาด
ทั้งหมด จ าเป็นต้องแก้ไข 
และพิมพ์ใหมท่ั้งหมดเพือ่ให้
ถูกต้องตามข้อตกลงของ
การลงนาม 

ช่วงหลังงาน 
- - - - 

 

 
4. ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานปีต่อไป 
4.1 การติดต่อเชิญเข้าร่วมประชุมมาตรฐานฮาลาลนานาชาติ ส าหรับหน่วยงานรบัรองฮาลาลต่างชาติ จะต้องมี
การติดต่อ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน โดยจะต้องมีการประสานงานถึงเที่ยวบิน เพื่อก าหนดจ านวนวันที่เข้า
พักและยังทราบถึงจ านวนห้องพักที่จ าเป็นต้องจองล่วงหน้า 
4.2  การติดต่อประสานงานเชิญฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด เน่ืองจากวันที่
ก าหนดการจัดประชุม เป็นใกล้วันงาน ท าให้การจัดตั้งคณะบุคลากรยังไม่ถูกจัดต้ังที่ชัดเจน ได้รับการตอบรับ
ล่วงหน้าก่อนงานเพียงไม่กี่วันก่อนการจัดประชุม จึงสมควรที่จะมีการวางแผนหรือติดต่อประสานงานเบื้องต้น 
เพื่อไม่ให้เกิดผลต่อการด าเนินงานจัดประชุม 
4.3 ก าหนดการจัดประชุม จ าเป็นที่จะต้อง ร่างก าหนดออกมาล่วงหน้าก่อนที่จะมีการประสานงานเชิญเข้ารว่ม
ประ ชุมมาตรฐานฮาลาลนานาชาติ  เ นื่ อ งจ าก ในปีนี้ มี การด า เนินงานในการออกก าหนดการ 
จัดประชุมที่ล่าช้า ท าให้การเตรียมตัวของวิทยากรที่ต้องการเชิญมาเข้าร่วมประชุมมีเวลาน้อย 
4.4 การลงนามความตกลงยอมรับร่ วมกัน MRA จ า เป็นที่ ต้องมีการวางแผนการจัดล าดับและ 
มีการตรวจสอบหน่วยงานที่ต้องการลงนาม มีหน่วยงานไหนบ้างที่ต้องการ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด  
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5.		ประมวลภาพการด�าเนินงาน

ภาพบรรยากาศ	:	การประชุมมาตรฐานฮาลาลนานาชาต	ิ(Halal	Standard	Convention)

ภาพบรรยากาศ	:	การประชุมมาตรฐานฮาลาลนานาชาต	ิ(Halal	Standard	Convention)

ภาพบรรยากาศ	:	การประชุมมาตรฐานฮาลาลนานาชาต	ิ(Halal	Standard	Convention)
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ภาพบรรยากาศ	:	การมอบรางวัลให้แก	่รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน	ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร	์ฮาลาล	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพบรรยากาศ	:	การประชุมมาตรฐานฮาลาลนานาชาต	ิ(Halal	Standard	Convention)
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6 สรุปการจัดการประชุมวิชาการดา้นมาตรฐานฮาลาลนานาชาติ  CB (Halal Standard Convention) 
ช่วงท่ี 1 วันท่ี 16 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 – 12.20 น. 

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 180 คน  
การบรรยายพิเศษหัวข้อท่ี 1 : “The Roles of OIC/SMIIC on the Development of Halal 
Standards in the Future” 

Keynote Address by H.E. İhsan ÖVÜT, Secretary General., OIC/SMIIC  
 

การพัฒนามาตรฐานฮาลาลในอนาคต โดย SMIIC มีคณะกรรมการจาก 16 ประเทศ มีหน้าที่พัฒนา
มาตรฐานฮาลาลให้เป็นมาตรฐานที่ท าอย่างเป็นมืออาชีพ และเพื่อประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ตาม
มาตรฐานสากลและข้อก าหนดของสมาชิก สมาชิกจะท างานร่วมกันและเสนอข้อพิจารณาเพ่ือก าหนดเป็น
มาตรฐาน ทั้งยังมีการน าเสนอประเด็นใหม่ๆ เพื่อท าเป็นมาตรฐานในอนาคต  
 ประเทศสมาชิกที่ต้องการน าเสนอประเด็นของมาตรฐาน สามารถเสนอข้ึนมาเพื่อให้คณะกรรมการ
ด าเนินการทางเอกสาร ก่อนจะเข้าไปตรวจสอบ ข้ันตอนที่ต่อมาคือน าประเด็นไปใส่ฐานข้อมูล เพื่อประเมินว่า
ต้องการใช้มาตรฐานนี้หรือไม่ คณะกรรมการลงคะแนนเสียงนับที่ 66% ข้ึนไป ถ้าเป็นที่ยอมรับจะน าไปตีพิมพ์ 
เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนให้ความเห็นและลงมติร่างมาตรฐาน  
 SMIIC เน้นเรื่องของการพัฒนามาตรฐาน แต่การจะน าไปใช้เป็นเรื่องสมัครใจ การด าเนินการ 
มาตรฐานที่ออกมาของ SMIIC น าใช้ในกลุ่มประเทศ OIC ถ้อยต าที่เลือกใช้อาจไม่เหมือนกัน มีการตีความที่ไม่
เหมือนกัน เราต้องการความเป็นผู้น า (ผู้ผลิตสินค้าและบริการ) ในส่วนของผู้บริโภคอยากให้มีเสียงเป็นหนึ่ง
เดียวกัน ปีที่แล้วมีการจัดตั้งกรรมการดูแลในเรื่องของการขนส่ง มาตรฐานมีคนยิวน าไปใช้ Halal transport 
ใช้ในเรื่องการขนส่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล SMIIC เปิดรับข้อคิดเห็นจากทุกคน  
 
 
การบรรยายพิเศษหัวข้อท่ี 2: The New Trends of Halal Standard for the New Halal Products 
and Services  
 
Dr. Sirajuddin bin Suhaimee, Director Halal Hub, JAKIM, Malaysia 

JAKIM คือหน่วยงานรับรองฮาลาลในมาเลเซีย มาเลเซียเองมีหน่วยงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มากมาย กระบวนการรับรองรบัรองอยู่ภายใต้ Halal Division และยังมี Halal council คณะกรรมการฮาลาล
มืออาชีพ หรือสถาบันวิจัยฮาลาล มีมาตรฐานทั้งหมด 7 ข้อ ครอบคลุมตั้งแต่เครื่องส าอาง การขนส่ง เภสัช
กรรม มาตรฐานใหม่ล่าสุดนี้เป็นเรื่องอุปกรณ์การแพทย์ และข้อปฏิบัติส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านฮาลาล รวมถึง
สินค้าอุปโภคบริโภค JAKIM เป็นผู้ด าเนินการในเรื่องการรับรอง มีหน้าที่ในการพฒันาศักยภาพในอุตสาหกรรม 
จัดฝึกอบรมให้อีกหลากหลายหน่วยงาน สนับสนุนในเรื่องของการสร้างเสริมศักยภาพ ท างานร่วมกันระหว่าง
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เครือข่าย เพื่อที่แต่ละหน่วยงานได้มีความเข้าใจตรงกัน มีโครงการริเริ่มใหม่คือ Halal Technology Digital 
Center น าเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยในการรับรองของฮาลาล  
 
Professor Ir. Sukoso, Chief of Halal Products Assurance Agency, (BPJPH), Indonesia 
 อินโดนีเซียมีความท้าทายในการให้การรับรองมาจากภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มี
คณะกรรมการหน่วยงานแห่งชาติเป็นคนออกมาตรฐานต่างๆ โดยรัฐบาลเป็นผู้ก ากับดูแลภายใต้มาตรา 6 ที่
ออกโดยรัฐบาลของอินโดนีเซีย ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ยา เครื่องดื่ม เครื่องส าอาง จะต้อง
ได้รับการรับรอง คนที่เป็นผู้ตรวจสอบต้องเป็นพลเมืองอินโดนีเซียและต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเข้าใจ
กฎตามหลักศาสนาเป็นอย่างดี คนที่ยื่นของการรับรองเองก็จะต้องยื่นช่ือผู้ที่ตรวจสอบมาด้วยเช่นกัน ผู้ที่ผลิต
สินค้าอาหาร อาจเป็นโรงงานขนาดเล็กหรือใหญ่ก็มาขอใบรับรองฮาลาลได้ ทั้งยังต้องมี auditor หรือ 
controller อธิบายถึงกฎหมายของอินโดนีเซียเพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจนและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 
 
Farid Lakhal, CEO Halal, World Muslim League, League ( Rabita al Alam al Islami) , Saudi 
Arabia 

สันนิบาตมุสลิมโลก (Muslim World League: MWL) หรือ รอบีเฏาะฮ ในภาษาอาหรับ เป็นองค์กร
เอกชนนานาชาติ (International Non-Governmental Organization) ได้ทบทวนกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อหาความ
ร่วมมือในการริเริ่มสร้างสรรค์โครงการต่างๆ ตลอดจนการหาผู้สนับสนุนงบประมาณ สันนิบาตมุสลิมโลกเป็น
หน่วยงานอิสลามระหว่างประเทศ น าเสนอในเรื่องหลักเกณฑ์และสนับสนุนเรื่องมนุษยชน สามารถเข้ามา
ติดต่อเพื่อร่วมมือกันสร้างความแข็งแรงให้กับชุมชนมุสลิมทั่วโลก สร้างเครือข่าย และหาวิธีในการสื่อสารกับ
ชุมชนมุสลิมในการอธิบายเรื่องจุดยืนขององค์กร และกล่าวถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดข้ึน  

สันนิบาตมุสลิมโลกมี 4 เสาหลัก สนใจในเรื่องของฮาลาล มีโซเชียลมีเดีย คนรุ่นใหม่ ชุมชนมุสลิม
เติบโตข้ึนอย่างมาก ดังนั้นในการสื่อสารให้พี่น้องมุสลิมทั่วโลก ก็คือเรื่องของฮาลาลที่ถูกท าเป็น Halal 
Lifestyle ได้ สนับสนุนในเรื่องของการกินอาหารและใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นฮาลาล สร้างความตระหนักรู้และให้
ข้อมูลต่อผู้บริโภค ทั้งยังเน้นในเรื่องของคุณภาพ พัฒนาระบบที่สะดวกต่อการใช้งานให้กับทุกภาคส่วน ทั้ง
ต้องการที่จะสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ จนถึงผู้ผลิตสินค้าในระดับชุมชน ผลักดันให้เกิดระบบที่ท าให้เกิดการ
ตรวจสอบย้อนกลับด้วยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อเป้าหมายส าคัญคือการให้สนิค้าและบรกิารที่เปน็    ฮา
ลาลไปถึงมือผู้บริโภคอย่างเเท้จริง 
 

H.E. Mr. Saud Al-Khusaibi, Secretary General, Gulf Standards Organization (GSO), 
Saudi Arabia.  

GSO เป็นหน่วยงานมาตรฐานของคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ หรือ GCC มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับมาตรวิทยา GSO Main function นอกจากนี้ยังมีหน้าที่อื่นๆ เช่น หาความร่วมมือ ก าหนดคู่มือการใช้งาน 
การตรวจรับรองระบบงาน GSO milestones มีการแบ่งเป็นหน่วยงานย่อยอีกมากมาย ความส าเร็จในปัจจบุนั
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นี้คือออกมาตรฐานมานับหมื่นรายการ ที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบทางด้านเทคนิคโดยเฉพาะ Gulf Standards 
Organization เป็นสมาชิกองค์กรมาตรฐานสากล ( ISO) พัฒนามาตรฐานร่วมกัน เพ่ือให้ ISO สามารถน า
มาตรฐานน้ ามันไปใช้รับรองได้  
 

Hajjah Dr.  Zenida Laidan, Regional Director, DOST- 12, Dept/Ministry of Science, 
Philippine  

DOST-12 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการให้การรับรอง การออกใบรับรองให้เป็นที่เช่ือถือและได้รับความ
ไว้วางใจในระบบว่าโปร่งใส มีหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการตรวจสอบมาตรฐาน ท างานร่วมกับมาตรฐานสากล
ระหว่างประเทศ ออกตรวจและออกใบรับรองในฟิลิปปินส์ เน้นให้ผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและ
เป็นธรรม มี เลขาธิการและมีหน่วยงานแยกออกไปในระดับภูมิภาค หน่วยงานทั้ งหมดอยู่ภายใต้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศฟิลิปปนิส์ มีระบบสารสนเทศเพื่อบรหิารจดัการฮาลาล รเิริม่
ท าห้องปฏิบัติการ มีห้องเเล็ปที่ท างานหลายด้าน ทั้งการให้บริการในการตรวจวิ เคราะห์ที่ปฏิบัติการตาม
มาตรฐานของ ISO และ OIC ว่าเป็นมาตรฐานฮาลาลระดับโลก ระบบบริหารจัดการคุณภาพฮาลาลน า 
ISO9001 เข้ามาใช้งาน ตรวจและวิเคราะห์ทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การพัฒนา และหีบห่อ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฮาลาลโดยใช้บทบาทของวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีต่างๆ ก าหนดให้ DOST-12 เป็นศูนย์กลางในการออกใบรับรอง 
  

Mr. Donny Purnomo Januardhi, Head of Certification Bodies Accreditation Center, 
National Standardization Agency of Indonesia (BSN)  

การพัฒนาคุณภาพโครงสร้างของอินโดนีเซียต้องมั่นใจว่ามาตรฐานนั้นเหมาะสมส าหรับทุกคน ไม่ใช่
แค่มุสลิมเท่าน้ัน เพราะในอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่มุสลิมมีสัดส่วนเยอะและถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ มี
ก าลังซื้อสูง เป็นศูนย์การผลิตสินค้าฮาลาลทีใ่หญ่ที่สดุในโลก อินโดนีเซียจึงต้องการหน่วยงานในการรบัรองและ
ทดสอบสินค้าฮาลาล  
 National Standardization Agency of Indonesia (BSN) จัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานใหม่ สิ่ง
ส าคัญคือก าหนดมาตรวัดใหม่ มีรายช่ือหน่วยงานต่างๆ มีการก าหนดคุณภาพ ความปลอดภัย เเละศักยภาพใน
การแข่งขัน สามารถตรวจระบบการรับรองของหน่วยอื่นๆ ได้ BSN เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจาก
สหภาพยุโรปด้วย โดยเมื่อได้รับการรับรองอย่างเป็นมาตรฐานภายในประเทศแล้ว ในอนาคตก็มุ่งหวังว่าจะมี
การปรับมาตรฐานฮาลาลของทุกประเทศไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เป็นฮาลาลส าหรับทุกคน  
 
Mr.  Zafer Soylu, Chairman of the executive board Halal Accreditation Council ( HAK) , 
Turkey  

สินค้าฮาลาลนั้นก าลังสร้างความเปลี่ยนแปลงในการค้าขายโลก จึงจ าเป็นต้องมีระบบในการออกการ
รับรอง (certification) และการรับรองคุณภาพ (accreditation) เพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นในหมู่ประชาชน 
ประโยชน์น้ันเกิดข้ึนโดยตรงกับคือ ภาครัฐ สามารถอ านวยความสะดวกในการค้า เพิ่มประสิทธิภาพ ประโยชน์
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ส าหรับชุมชนคือท าการค้าสะดวก สร้างบรรยากาศในการแข่งขัน ประโยชน์ส าหรับผู้บริโภค ก็เพ่ือความ
ปลอดภัยและได้รับบริการที่ดี การรับรองคุณภาพจะช่วยสร้างความเช่ือใจจากภาคประชาชนต่อบริการที่ได้รับ 
 Halal accreditation Agency: HAK เลือกท างานร่วมกับ SMIIC จึงสามารถสร้างความตระหนักได้ 
เน้นเรื่องการวิจัย ด้านการศึกษา เรื่องการรับรองระบบต่างๆ ที่ส าคัญคือเน้นเรื่องการประสานงานและสร้าง
ความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เน้นเรื่องกิจกรรมในการรับรองระบบเพื่อสามารถให้การรับรองได้
ทั่วโลก กระบวนการตรวจสอบนั้นต้องโปร่งใสและเป็นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง เป้าหมายสูงสุดคือ
เพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในมาตรฐานฮาลาล  
 
Dato' Sri Abdul Khani Daud, Director General, Islamic Tourism Centre (ITC) Malaysia  

ประชากรมุสลิมทั่วโลกนั้นมี 1.8 พันล้านคน ถือเป็นสัดส่วนที่มากกว่านักท่องเที่ยวจีน การท่องเที่ยว
มุสลิม หรือ Islamic Tourism การจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์ที่เกิดข้ึนภายใต้การท่องเที่ยวและข้อก าหนด
ในศาสนาอิสลาม ภายใต้องค์ประกอบส าคัญส าหรับนักท่องเที่ยวมุสลิมคือ การเข้าไปสังเกตและเข้าถึงอาหาร
ฮาลาล สถานที่ท่องเท่ียวอิสลาม ในมาเลเซียมีมาตรฐานและข้อก าหนด Standard Muslim friendly 
Hospitality and Service เป็นเอกสารมาตรฐานการท่องเที่ยวแรกในโลก มาตรฐานน้ีใช้หลักของ ISO เเละ
ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของมาเลเซยี กระบวนการก็คือน าผู้มีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่างๆ โรงแรม การขนส่ง ที่
พักอาศัย ทัวร์ไกด์ รับทราบแนวทางและข้อก าหนดในเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวต่างๆ ข้อก าหนดทั่วไป 
ข้อก าหนดเฉพาะ ข้อก าหนดทางกฎหมาย ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องมั่นใจว่าได้รับการปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
โรงแรม ทัวร์ไกด์ ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดนี้ ซึ่งการน ามาตรฐานไปใช้นี้ เป็นความสมัครใจ ไม่ได้เป็นข้อบังคับ 
นอกจากนี้ยังมีการจัด Master Class เพื่อให้โรงแรมเข้าใจนักท่องเที่ยวมุสลิมมากข้ึน เรียนรู้ข้อก าหนดบาง
ประการ เช่น ครัวฮาลาลต้องมีครัวแยกออกไป สัญลักษณ์ Gibla หรือกิบลัต เพื่อแสดงให้เห็นทิศที่หันไปสูก่ะอ์
บะฮ์ในมัสยิดศักดิ์สิทธ์ิแห่งนครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยมุสลิมทุกคนจะหันหน้าไปทางทิศนี้เมื่อ
ละหมาด ไม่ว่าตนจะอยู่ที่ใดในโลกก็ตาม หรือมีห้องอาบน้ าแยกต่างหาก มีห้องละหมาด เป็นต้น 
 

Eng. Brahim Houla, Accreditation Manager, Gulf Accreditation Center (GAC), Saudi 
Arabia  

การรับรองคุณภาพฮาลาล (Halal accreditation)  ให้ผู้ตรวจรับรอง GAC ท างานอย่างเข้มแข็ง
ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบทั่วโลก หากใครจะเป็น CBs ต้องท าตามข้อก าหนดเบื้องต้น การบริหารจัดการ
ข้อก าหนดต่างๆ อย่างเช่น มาตรฐานการจัดเก็บอาหาร โรงอาหารต่างๆ เรื่องของกระบวนการการรับรองที่
ควรรู้คือมีฐานข้อมูลระดับโลก มีการประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานตรวจระบบ GFO2055-2 การจะให้
หน่วยงานผ่านการรับรองระบบจ าเปน็ต้องข้ึนทะเบียน ถ้าหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จแล้วตรวจ สินค้าก็จะ
ได้รับการยอมรับเป็นผลตามกันมา 
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การบรรยายพิเศษหัวข้อท่ี 3: Opening Floor, with the Halal CBs in Audience  
ถาม ท าอย่างไรถ้าคนท่ีไม่ใช่มุสลิมมีส่วนร่วมในการรับรอง 

ตอบ การรับรองนี้มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากประเทศที่เป็นมุสลมิและไม่เป็น ในประเทศที่ไม่เป็นมุสลมิ
ก็มีมาตรฐาน CODEX 265 รองรับ ปกติแล้วคนที่ไม่ใช่มุสลิมสามารถเข้าร่วมในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาได้ 
ส่วนมากในการออกการรับรองมาจากประเทศมุสลิมทั้งสิน้ นอกจากการไปตรวจแล้วยังมีการให้หน่วยงาน
ข้างเคียงช่วยให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม ภายใต้ข้อปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด  
 
ถาม JAKIM ท่ีให้การรับรองมานานในมาเลเซียมานาน ผู้ท่ีสนใจท่ีจะเข้ามาเป็นหน่วยงานให้การรับรอง 
ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ กับอะไรบ้าง ใช้เวลาเท่าไหร่ ใบรับรองมีอายุเท่าไหร่ 

ตอบ การรับรองให้หน่วยงานต่างๆ มีการคิดค่าธรรมเนียมเป็นปกติ 
 
ถาม ในอินโดนีเซีย ตอนน้ีมีหน่วยงานรับรองใหม่ท่ีก าลังก่อตั้งน้ันมีความพร้อมหรือยัง หน่วยงานใหม่ท่ี
ก่อตั้งน้ีท าต่อเน่ืองจากหน่วยงานเก่าได้หรือไม่   

ตอบ ในเรื่องของความพร้อมของหน่วยงานใหม่ ตอนนี้รัฐก าลังออกกฎเพิ่มเติมในข้ันตอนสุดท้ายของ
การท างาน เช่ือมั่นว่าจะพร้อมท างานได้เลยทันที จนเมื่อกฎหมายใหม่บังคับใช้ก็จะมีแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน 
ต้องรอถึงปีหน้า 2019 จึงจะสามารถเเจ้งได้ว่ากฎใหม่จะเป็นอย่างไร   
 
ถาม คิดว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะน ากฎชารีอะห์เข้ามาอีก ในการก าหนดมาตรฐานเพ่ิมเติม 

ตอบ อันน้ีเป็นข้อสังเกตที่ดี จะเป็นประโยชน์ถ้ามีเอกสารการศึกษาในเรื่องนี้ เพราะศาสนารับรองและ
วิทยาศาสตร์รองรับ ต้องมีการศึกษาเชิงลึกทั้งสองฝั่ง อยากให้มีการเข้าร่วมมากข้ึนเเละน าเสนอแนวคิดใหม่ๆ 
พร้อมสนับสนุนไอเดีย องค์กรที่ดูเเลหน่วยงานต่างๆ ในอนาคตอยากจัดเป็นเวทีประชุมในระดับโลก ว่าด้วย
เรื่องของชารีอะห์โดยตรงเท่านั้น   
 
ถาม ทิศทางในอนาคตของฮาลาล  

ตอบ ฮาลาลไม่ใช่สิ่งตายตัว แต่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเทคโนโลยีได้ อย่างเช่น วิธีการที่ใช้ในโรงฆ่า
สัตว์ ก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขทุก 5 ปี เพื่อให้เข้ากับเทคโนโลยีที่น าเข้ามาใช้ หรือเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์ 
เครื่องเอ็กซเรย์ที่อาจจะไม่ฮาลาล หน่วยงานจะต้องท าความเข้าใจเรื่องการก าหนดมาตรฐานที่ครอบคลุม
เฉพาะบางอุปกรณ์ที่เป็นฮาลาลเท่านั้น หรือตัวอย่างการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่ต้องได้รับการรับรองฮาลาล 
จ าเป็นต้องฟังเสียงจากผู้บริโภคด้วย เพราะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ผู้ที่จะให้ใบรับรองจะต้องปรกึษากบั
นักวิทยาศาสตร์หรือผู้เช่ียวชาญ จะคาดการณ์และแก้ไขอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องเป็นไปตามความเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริโภคด้วย บางทีเราก็ต้องรับฟังความคิดเห็น  
 ในปี 2019 เราออกเรื่องแนวปฏิบัติที่ดี Good practice ถ้ามีหน่วยงานรับรองรายไหนไปอ้างตัวว่า
รับรองได้เเละเก็บค่าธรรมเนียมแพง โดยบุคลากรไม่ได้ผ่านการอบรมและได้รับการศึกษามาอย่างถูกต้องหรือ
ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดก็จะผิดกฎหมาย  
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การบรรยายพิเศษหัวข้อท่ี 4:  The Next Decades of Thailand Halal Standard Development  
 

ย้อนกลับไป 20 ปีก่อน ประเทศมาเลเซียคือผู้บุกเบิกในการก าหนดมาตรฐานฮาลาล ด้วยการน าเสนอ
กับองค์การสหประชาชาติ (UN) และ คณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO (Codex 
Alimentarius Commission - CAC) มีหน้าที่ก าหนดมาตรฐานอาหารให้เป็นมาตรฐานสากล จนก าหนดเป็น
มาตรฐานฮาลาลได้ส าเร็จ ในประเทศไทยได้มีแนวทางทั่วไปในการใช้มาตรฐานฮาลาล 1701 ในปี 1998 ที่
เรียกว่าส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เมื่อถึงปี 2004 มาเลเซียได้ท ามาตรฐานที่ครบถ้วน
ข้ึนมา และในปี 2007 ไทยก็ออกมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และมี General Guideline of 
Halal Food ในปี 2011  
  จากชารีอะห์ถึงมาตรฐานฮาลาล (From Shariah to Halal Standard) กฎเกณฑ์หรือแนวทางที่
สร้างข้ึนโดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นมาตรฐานที่ทุกคน ทั้งผู้ปฏิบัติในโรงงานจะต้องเรียนรู้วิธีการเตรียม
อาหารฮาลาลในวิธีการที่เหมาะสม เช่น การช าแหละสัตว์ ที่พิจารณาตั้งแต่ต้นทาง เช่น วิธีการเลี้ยงสัตว์ การ
ท าปศุสัตว์ การขนส่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยส าหรับมุสลิม แม้มาตรฐานฮาลาลตาม CODEX นั้นเป็นเรื่อง
ยากและใช้เวลา แต่ถ้าร่วมมือกันจากทุกหน่วยงานก็บรรลุตามผลส าเร็จได้ ส าหรับจุดยืนของประเทศไทย จะ
ไม่ยอมรับให้คนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมมาท าการรับรอง ใบรับรองจะต้องออกโดยหน่วยงานทางศาสนาเท่านั้น 
 
 
 
ความส าเร็จ 

คณะกรรมการในประเทศไทยมีสทิธ์ิในการเลอืกกรรมการ ใบการรบัรองทัง้หมดนั้นจะต้องได้รับการลง
นามโดยท่านจุฬาราชมนตรี ที่ได้ก าหนดไว้ กระบวนการในการรับรองฮาลาลน้ันมีทั้งหมด 6 ข้ันตอน สาม
ข้ันตอนนั้นด าเนินการโดย ICOP อีกสามข้ันตอนด าเนินการโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
(CICOT) มีนักวิทยาศาสตร์ที่มีหน้าที่ในการตัดสินใจ ในอนาคตจะต้องมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ Internet of 
Thing: IoT บล็อกเชน ฟินเทค คริปโตเคอเรนซีที่มีเสถียรภาพ หรือการใช้ AR Precision Halalization 
System  
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การบรรยายพิเศษหัวข้อท่ี 5: Closing Remark     
Assoc. Prof. Dr. Pakorn Priyakorn, the Halal Standard Institute of Thailand, Thailand 
The Next Decade of Thailand Halal Standard Development 

 
การมาร่วมประชุมมาตรฐานนานาชาติ The 5th International Halal Standards Convention ใน

ครั้งนี้เพื่อสร้างความปรองดองระหว่างพี่น้องมุสลิม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมาตรฐานฮาลาลไปข้างหน้า และ
แสดงให้ประเทศที่ไม่เป็นมุสลิมนั้นรู้ว่าพี่น้องมุสลิมก าลังท าสิ่งที่ดีที่สุดในกับโลก ปีนี้ประสบความส าเร็จเพราะ
รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนงบประมาณ แต่ในฐานะที่เป็นตัวแทนคนไทย เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่จะท างาน
ร่วมกัน ต่างศาสนา ต่างประเทศ ตามความหมายของ assembly ถ้าหากไม่มีความคิดเห็นและแรงสนับสนุนก็
คงไม่ส าเร็จได้ด้วยดี ส าหรับในปีหน้าก็มีความหวังว่า เครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ จากต่างประเทศจะเข้ารว่ม
ประชุมเหมือนอย่างที่เป็นมา 
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6. ฝ่ายสัมมนาเวทีกลาง  
1. รูปแบบการด าเนินงาน  

จัดกิจกรรม การเสวนาวิชาการ ณ เวทีกลาง  รายละเอียดดังนี้ 
เวลา กิจกรรม 

วันท่ี 14 ธันวาคม 2561 
08.30 - 08.40 น. อัลเชิญพระมหาคัมภีรอ์ัลกุรอาน โดยนักเรียนจากโรงเรียนมฟิตาฮุ้ลอลุูมิดดีนียะห์ (บ้านดอน) 
08.40 - 09.00 น. กิจกรรมศลิปวัฒนธรรมมสุลมิ (โรงเรียนมิฟตาฮุล้อลุูมิดดีนียะห์ (บ้านดอน))  
09.00 - 09.10 น. กล่าวต้อนรบัโดย พล.ต.ต.สรุินทร์ ปาลาเร่  

เลขาธิการคณะกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทย  
09.10 - 10.45 น. ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “วิสัยทัศน์ใหม่ฮาลาลประเทศไทย”   

โดย รศ.ดร.วินัย ดะหล์ัน ผู้ก่อตัง้และผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

10.45 - 11.00 น. พิธีการแนะน ากิจกรรมภายในงาน Thailand Halal Assembly 2018 
11.00 - 12.00 น. เสวนาในหัวข้อ: “สตรมีุสลมิกับการผลักดันสู่สังคมบูรณาการฮาลาลแม่นย า”  

โดย สมาคมสมาพันธ์สตรีมสุลิมแห่งประเทศไทย  
Moderator: ฮจัยะ อาจารย์ อ าพัน รัถยาพิทักษ์ ที่ปรึกษา กรรมการฝ่ายกจิกรรมสตรีและ
เยาวชน/กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
Participants: 

9. คุณภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ผู้แทนพิเศษรัฐบาลพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

10. อาจารย์อบัดุลฮากีม(อนันต์) วันแอเลาะ รองประธานคณะกรรมกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย/ 
ประธานคณะกรรมการอสิลามประจ าจังหวัดนนทบรุี และนายกสมาคมครุุสมัพันธ์
อิสลามแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

11. ฮัจยะ ดาวดวงใจ ปาลาเลย์ นายกสมาพันธ์สตรีมสุลมิแหง่ประเทศไทย /ประธาน
บริษัท  zamera jasmine rice Thai co.ltd /กรรมการฝ่ายกิจกรรมสตรีและ
เยาวชน กรรมการกลางอสิลามแหง่ประเทศไทย 

12. ฮัจยะ ซาเราะ ยิ่งกลุเชาว์ นายกสมาคมสตรีมสุลิม14 จงัหวัดภาคใต้/กรรมการฝ่าย
กิจกรรมสตรีและเยาวชน/ 
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

13. นายดอแม สามะ ประธานกลุม่เกษตรกรผูป้ลูกข้าว 
14.00 - 17.00 น. พิธีเปิด  
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เลขาธิการคณะกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทย  
09.10 - 10.45 น. ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “วิสัยทัศน์ใหม่ฮาลาลประเทศไทย”   

โดย รศ.ดร.วินัย ดะหล์ัน ผู้ก่อตัง้และผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

10.45 - 11.00 น. พิธีการแนะน ากิจกรรมภายในงาน Thailand Halal Assembly 2018 
11.00 - 12.00 น. เสวนาในหัวข้อ: “สตรมีุสลมิกับการผลักดันสู่สังคมบูรณาการฮาลาลแม่นย า”  

โดย สมาคมสมาพันธ์สตรีมสุลิมแห่งประเทศไทย  
Moderator: ฮจัยะ อาจารย์ อ าพัน รัถยาพิทักษ์ ที่ปรึกษา กรรมการฝ่ายกจิกรรมสตรีและ
เยาวชน/กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
Participants: 

9. คุณภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ผู้แทนพิเศษรัฐบาลพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

10. อาจารย์อบัดุลฮากีม(อนันต์) วันแอเลาะ รองประธานคณะกรรมกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย/ 
ประธานคณะกรรมการอสิลามประจ าจังหวัดนนทบรุี และนายกสมาคมครุุสมัพันธ์
อิสลามแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

11. ฮัจยะ ดาวดวงใจ ปาลาเลย์ นายกสมาพันธ์สตรีมสุลมิแหง่ประเทศไทย /ประธาน
บริษัท  zamera jasmine rice Thai co.ltd /กรรมการฝ่ายกิจกรรมสตรีและ
เยาวชน กรรมการกลางอสิลามแหง่ประเทศไทย 

12. ฮัจยะ ซาเราะ ยิ่งกลุเชาว์ นายกสมาคมสตรีมสุลิม14 จงัหวัดภาคใต้/กรรมการฝ่าย
กิจกรรมสตรีและเยาวชน/ 
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

13. นายดอแม สามะ ประธานกลุม่เกษตรกรผูป้ลูกข้าว 
14.00 - 17.00 น. พิธีเปิด  
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เวลา กิจกรรม 
17.30 - 18.00 น. วีดีทัศน์แนะน ากิจกรรมงาน THA , กรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทยและกิจกรรมของ 

ศวฮ. 
18.00 - 18.30 น. พักกิจกรรมเวที ละหมาดมัฆรบิ 
18.30 - 19.00 น. กิจกรรมศลิปวัฒนธรรมมสุลมิ (โรงเรียนมิฟตาฮุล้อลุูมิดดีนียะห์ (บ้านดอน)) (20 นาที) 
19.00 - 19.30 น. Workshop เพื่อส่งเสริมอาชีพ(การท าสบู่แพะ โดยสมาคมสมาพันธ์สตรีฯ)  
19.30 - 19.50 น. แนะน าผู้ประกอบการด้านเครื่องส าอางและอาหาร (20 นาที)  
19.50 - 20.00 น จับรางวัลแจกของขวัญจากผูป้ระกอบการ 
วันท่ี 15 ธันวาคม 2561  
08.30 - 09.00 น. กิจกรรมศลิปวัฒนธรรมมสุลมิ (โรงเรียนมิฟตาฮุล้อลุูมิดดีนียะห์ (บ้านดอน))  
09.00 - 17.00 น. ประชุมคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย 
17.00 - 17.30 น. กิจกรรมศลิปวัฒนธรรมมสุลมิ (โรงเรียนมิฟตาฮุล้อลุูมิดดีนียะห์ (บ้านดอน))  
17.30 - 17.45 น. วีดีทัศน์แนะน าศูนย์ฯ 
17.45 – 18.20 น. พักกิจกรรมเวที ละหมาดมัฆรบิ 
18.20 - 19.00 น. Muslim Fashion Show from fashion houses of Thailand  

(เพื่อน าเสนอการแรงบันดาลใจการพฒันาแฟช่ันมุสลิม) 
วันท่ี 16 ธันวาคม 2561 
08.30 - 09.30 น. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) และข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ระหว่างองค์กร 

CBs นานาชาติ และองค์กรต่างๆกับคณะกรรมการกลางอสิลามแหง่ประเทศไทย สถาบัน
มาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยและศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

09.30 - 10.00  น. กิจกรรมศลิปวัฒนธรรมมสุลมิ (โรงเรียนมิฟตาฮุล้อลุูมิดดีนียะห์ (บ้านดอน))  
10.00 - 12.30 น. เสวนาเรื่อง “นโยบายการส่งเสรมิการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกับมุสลิม (Thailand as 

Muslim Friendly Destination)”  
โดย คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบลูย์ ผูอ้ านวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย 
เสวนา “สร้างมลูค่าการท่องเท่ียวไทยผ่านการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกับมุสลิม” ด าเนินการ
เสวนาโดย ดร.อารีย์ บินประทาน 

1. ผลการศึกษาและแนวทางการรองรบันักท่องเที่ยวกลุ่มศกัยภาพตะวันออกกลางกลุม่
ประเทศเกิดใหม่: โอมาน คูเวต อิสราเอล  
โดย คุณยุวดี นิรัตน์ตระกูล ผู้อ านวยการกองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย 

2. การท่องเที่ยวเชิงอาหารฮาลาล (Halal Food Tourism) สูก่ารสมัผสัประสบการณ์ 
Local Experience  
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เวลา กิจกรรม 
โดย ดร.อารีย์ บินประทาน นักวิชาการ 

3. มลายู ลิฟว่ิง ฟื้นศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินผ่านการท่องเที่ยว  
โดย คุณฮาดี หะมิดง ที่ปรกึษากลุม่มลายูลิฟว่ิง 

4. ปั้นธุรกิจท่องเที่ยวทีเ่ป็นมิตรกบัมสุลมิ (Halal Tourism Startup) 
โดย คุณชานนท์ ยิ้มใย กรรมการผูจ้ัดการ บริษัท Memoria Travel 

12.30 - 13.00 น. วีดีทัศน์แนะน าการด าเนินงานของศูนย์ฯ 
13.00 - 14.00 น. แนะน าผู้ประกอบการและหน่วยงานร่วมจัดบูธหรือผู้ประกอบ เช่น TMTA UNHCR 

Pinsouq  
14.00 - 15.00 น. แนะน าผู้ประกอบการตามบูธต่างๆ 
15.00 - 17.00 น. พิธีปิด 

 
  โดยมีการด าเนินงานในการดูแลและรับผิดชอบการปาฐกถา การเสวนา การประชุมและกิจกรรม ณ 
เวทีใหญ่ตลอดงาน รวมถึงการติดต่อและดูแลวิทยากร ผู้ประกอบการ การจัดหาผู้ด าเนินรายการประจ าเวที 
รวบรวมประวัติและเอกสารการเสวนาของวิทยากร ประสานงานกับฝ่ายของที่ระลึกส าหรับของที่ระลึกส าหรบั
วิทยากร ประสานงานกับฝ่ายแนะน าผู้ประกอบการที่มาร่วมจัดแสดงสินค้า Expo ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจมาร่วมงาน Thailand Halal Assembly 2018 รวมทั้งการสรุปเนื้อหาแต่ละช่วง
สัมมนา 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
2.1 การด าเนินการก่อนงาน 

- ร่างก าหนดการกิจกรรมส าหรับเวทีกลาง  
- ติดต่อวิทยากร ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย  

  - ขอรูปภาพและประวัติของวิทยากร  
  - ด าเนินการจัดท าและส่งหนงัสือเชิญให้วิทยากร เพื่อการเข้าร่วมงาน Thailand Halal Assembly  

2018 
  - ติดต่อเรื่องทีพ่ักและคูปองรับประทานอาหาร ส าหรบัวิทยากรกับฝ่ายสวัสดิการ 
  - ติดต่อท าบัตรจอดรถส าหรบัวิทยากรกับฝ่ายสถานที่ 
  - ติดต่อเรื่องรถรับ-ส่งวิทยากร จากสนามบิน มายงัสถานทีจ่ัดงานกบัฝ่ายสวัสดิการ 

2.2 การด าเนินการระหว่างงาน 
   - ติดต่อประสานงานกับวิทยากร ให้มาทันเวลาที่ก าหนดไว้ 
   - เตรียมจัดของที่ระลกึ ให้กับวิทยากร 
   - น าป้ายช่ือให้วิทยากรหน้างาน 
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   - น าป้ายช่ือให้วิทยากรหน้างาน 
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   - เชิญวิทยากรร่วมรับประทานอาหาร 
   - เชิญรางวัลให้กับวิทยากรตามที่ได้รับมอบหมาย 
   - ติดต่อประสานงานกับรถรบั-ส่ง ทีท่างฝ่ายสวัสดิการได้จดัรับรองไว้ เพื่อใช้ในการรับ-สง่วิทยากร
จากสถานทีจ่ัดงานไป-กลับสนามบิน 
   - ประสานงานกับผู้รบัจ้างให้กจิกรรมสามารถด าเนินการได้อย่างราบรื่น เช่น อุปกรณืต่างๆที่ใช้
ส าหรับบนเวที เช่น ไมค์ ที่นั่ง แท่นเสวนา 
 2.3 การด าเนินการหลังงาน 
   - ติดต่อประสานงานกับรถรบั-ส่ง ทีท่างฝ่ายสวัสดิการได้จดัรับรองไว้ เพื่อใช้ในการรับ-สง่วิทยากร
จากสถานทีจ่ัดงานไป-กลับสนามบิน 
   - ประสานงานเรื่องใบเสร็จตั๋วเครื่องบินกับวิทยากร 
   - ส่งหนังสือขอบคุณให้กับวิทยากร 
 ซึ่งปีนี้กิจกรรมที่จะเกิดข้ึนยังเวทีกลางจะเป็นการผนวกรวมกับการจัดแสงดสินค้า Expo ซึ่งหัวข้อการ
เสวนา หรือกิจกรรมที่จะจัดให้มีข้ึนมีความน่าสนใจ และวิทยากรยังได้รับการยอมรับทางสังคมมีวัยวุฒิ และ
คุณวุฒิที่เหมาะสม อีกทั้งเนื้อหาการบรรยายที่ทันสมัย มีการถ่ายทอดผ่านช่องทางการรับฟังข้อมูลผ่านทาง  
แอพลิเคช่ันต่างๆ ซึ่งจะท าให้เพิ่มช่องทางการรับชม และรับฟังมากขึ้น 
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3. ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข 
 

ล าดับท่ี รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 
ช่วงเตรียมการ 

1. ติดต่อวิทยากร ไม่สามารถติดต่อวิทยากรเพ่ือเชิญมา
เข้าร่วมเสวนาได้ เนื่องจากไม่มีช่องทาง
ในการติดต่อ กับทาง วิทยากรและ
วิทยากรบางท่านที่เจ้าหน้าที่เห็นว่ามี
ความช านาญเกี่ยวกับหัวข้อที่ก าหนด
ข้ึนติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมงานใน
วัน-เวลาดังกล่าวได้  

หาข้อมูลและขอค าแนะน า
จ าก ป ร ะ ธานจั ด ง าน  ที่
ป รึ กษาและหัวหน้าฝ่ าย
สัมมนาวิชาการถึงวิทยากรที่
เหมาะสมและน่าสนใจเพื่อ
เชิญมาร่วมเสวนาในวันเวลา
ดังกล่าวต่อไป 

การติดต่อประสานงานกับวิทยากร
ล่าช้าเนื่องจากวิทยากรบางท่านติด
ภารกิจต่างประเทศ บางท่านติดภารกิจ
อื่นๆที่ส่งผลให้ไม่สามารถประสานงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง 
 

พยายามประสานงานและ
สอบถามวิทยากรในเรื่อง
ข อ ง ช่ อ ง ท า ง ก า ร
ติดต่อสื่อสารนอกจากการ
ทางโทรศัพท์สอบถาม  มี
การแจ้ ง ข้อมูลทางอี เมล์  
หรือแอพพลิเคช่ันไลน์เพื่อ
สะดวกต่อการติดต่อกลับ
และแจ้งข้อมูลให้วิทยากร
ทราบ และเพ่ือตอบรับการ
พิจารณา 

ก า ร ติ ด ต่ อ วิ ท ย า ก ร ใ น ส่ ว น ข อ ง
หน่วยงานราชการ ต้องติดต่อผ่านหลาย
ส่วนงาน ท าให้การติดต่อล่าช้า 

ควรติดต่อล่วงหน้า ซึ่งอย่าง
น้อยประมาณ 1 เดือนก่อน
เริ่มงาน 

2. ก าหนดการ ก าหนดการมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและ
ไม่คงที่ จึงท าให้วิทยากรที่ติดต่อเข้า
ร่วมเสวนาเกิดความสบัสน 

พยายามส่งก าหนดการที่
ล่าสุดใหก้ับวิทยากรและ
ช้ีแจงถึงเหตุผลของการ
เปลี่ยนแปลง 

การเพิม่ขึ้นของกจิกรรมบางกิจกรรมจงึ
ส่งผลให้ต้องยกเลิกกจิกรรมที่เคยร่างไว้ 

ติดต่อประสานงานกบัทาง
วิทยากรเพือ่ช้ีแจงเหตผุลใน

และ
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ล าดับท่ี รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 
การยกเลิกการเสวนาบาง
หัวข้อ 

3. หัวข้อในการเสวนา วิทยากรไม่สันทัดกับหัวข้อเสวนา สอบถาม วิทยากรเพื่อให้
วิ ท ย าก ร ได้ ช่ ว ยแนะน า
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
และเป็นผู้มีความรู้ตรงกับ
หัวข้อที่เสวนา 

4. ค่าใช้จ่าย เนื่องจากสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิม
แห่งประเทศไทยแจ้งทางฝ่ายว่าจะต้อง
มีค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พักให้กับ
ผู้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อดังกล่าว ซึ่ง
ท า ง ผู้ จั ด ง าน ไม่ ไ ด้ ป ร ะม าณการ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ จึงท าให้ไม่สามารถ
จ่ายตามที่ต้องการ 

น าเรื่องปรึกษากับผู้บริหาร 
เพ่ือหาข้อสรุปและสรุปว่า
ส า ม า ร ถ จ่ า ย ไ ด้ เ พี ย ง
ค่าอาหารจ านวน 3  มื้ อ
ระหว่างงานที่มีข้ึนเท่านั้น 

ช่วงด าเนินการ 
1. เวลา ความล่าช้าของวิทยากร ไม่ได้มาตาม

นัด ท าให้ก าหนดการเสวนาตามหัวข้อ
ดังกล่าวไม่ตรงกับก าหนดการที่วางไว้ 

1. ต้องแจ้งว่าการบรรยาย 
ขอให้ใช้เวลาที่กระชับข้ึน
และเสร็จทันเวลาที่ก าหนด
ไว้ 
2.  พยายามประสานกับ
วิทยากรตลอดเวลา และมี
การควบคุมสถานการณ์โดย
ให้พิธีกรประชาสัมพันธ์งาน
ในขณะที่รอวิทยากร 

2. ก าหนดการ ความล่าช้าของก าหนดการซึ่งอาจส่งผล
ต่อกิจกรรมถัดไป 

เจ้าหน้าที่ที่ประสานงานต้อง
พยามก าชับเวลาในแต่ละ
กิจกรรม 

ทางสถานที่จัดงานแจ้งว่ากิจกรรมบน
เวทีต้องเสร็จสิ้นภายในเวลา 19.00 น. 

ป รั บ ก า ห น ด ก า ร ใ ห้
สอดคล้องกับเวลาที่จ ากัด 
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ล าดับท่ี รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 
ตามสัญญาการเช่าพื้นที่ ซึ่งส่งผลกับ
กิจกรรมที่ฝ่ายร่างไว้ 

3. ผู้เข้าร่วมฟัง จ านวนผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา 1 . ส่ ง ห นั ง สื อ เ ชิ ญ
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีการ
ดึงดูดผู้ เ ข้าร่วมรับฟังการ
สัมมนามากกว่านี้ อาทิเช่น 
เช่น ได้ถ่ายรูปชุดพิเศษกับ
วิทยากร หรือได้รับของที่
ระลึกหลังจบการบรรยาย 
2. ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่และ
นักศึกษาช่วยงานที่ไม่ติด
ภารกิจ มาร่วมฟังเสวนา 
3. มีการเพิ่มช่องทางการรับ
ฟังข้อมูลข่างสารทาง FACE 
BOOK LIVE 

4. วิทยากรเสวนา รายช่ือวิทยากรไม่ตรงกับของที่ระลึกที่
จัดเตรียมไว้ 

รี บแจ้ งหั วหน้ าฝ่ ายและ
ผู้จัดท าเพื่อแก้ไขโล่เกียรติ
คุณให้ถูกต้อง 

5. สถานที ่ เกิดไฟดับข้ึนในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 
2561 เป็นเวลา 10 นาที ระหว่างที่
กิ จ ก ร ร ม ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม มุ ส ลิ ม 
(โรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์ (บ้าน
ดอน)) ก าลังด าเนินกิจกรรม 

ประสานงานกับผู้รับจ้างใน
ส่ ว น ข อ ง เ ว ที ใ ห ญ่ เ พื่ อ
ด าเนินการแก้ไขโดยทันที  

6. ค่าเดินทางของ
วิทยากร 

วิทยากรแจ้งการเดินทางที่หลากหลาย
ซึ่ งไม่ตรงกับงบประมาณที่ทางฝ่าย
ประมาณการไว้ 

ประสานงานกับฝ่ายการเงิน
เพื่ อ ช้ีน า ช่องทางในการ
บริหาร ค่าใ ช้จ่ ายในส่วน
ดังกล่าว 

7. พิธีกร เนื่องจากไม่ได้ประสานงานเรื่องพิธีกร
ในการด าเนินรายการในส่วนของวันที่ 
15-16 ธันวาคม 2561 เน่ืองจากความ
สับสนในกิจกรรม 

ทางฝ่ายต้องประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯใน
การด าเนินงานดังกล่าว 
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ล าดับท่ี รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 
ช่วงหลังงาน 

1. ค่าเดินทางของ
วิทยากร 

เนื่องจากผู้ประสานงานแจง้การเดินทาง
ของวิทยากรในหัวข้อเสวนาในหัวข้อ
“สตรี มุสลิมกับการผลักดันสู่สังคม
บูรณาการ 
ฮาลาลแม่นย า” โดย สมาคมสมาพันธ์
ส ต รี มุ ส ลิ ม แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ที่
นอกเหนือจากที่ฝ่ายประมาณการไว้ 
จากการดินทางโดยเครื่องบินเนดินทาง
โดยรถยนต์ส่ วนตั ว  จึ ง ส่ ง ผลให้มี
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึน 

ประสานงานกับฝ่ายการเงิน
เพื่ อ ช้ีน า ช่องทางในการ
บริหาร ค่าใ ช้จ่ ายในส่วน
ดังกล่าว และคิดค่าดินทาง
ตามระเบียบที่มี 

2. การถ่ายทอดความรู ้
เพื่อประโยชน์
สาธารณชน 

การรับรู้ ข่าวสาร สาระความรู้ สรุปคลิปวีดีโอสั้นๆ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ ในงานอื่นๆ 

 
4. ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานปีต่อไป 

 1. มีการรวบรวมข้อมูลของวิทยากรไว้เป็นระบบ เช่น เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ อีเมล์ รูปภาพ หรือ 
CV เพื่อการจัดงานครั้งต่อไป ง่ายที่จะติดต่อ ไม่ต้องมาน่ังเสียเวลามาตามหา เบอร์โทร อีเมล์ เน่ืองจากว่า 
วิทยากรบางท่าน มาร่วมเสวนาแทบทุกปี ซึ่งจะท าให้ง่ายต่อการประสานงานในครั้งต่อไป 

 2. จัดให้มีกิจกรรมอื่นเพื่อให้มีผู้เข้าร่วมการเสวนามากข้ึน และเป็นเกียรติแก่วิทยากรที่มาร่วมเสวนา
ด้วย 

 3. ติดต่อวิทยากรเพื่อตอบรับอย่างน้อย 1 เดือนก่อนวันงาน เพื่อได้ท าประชาสัมพันธ์ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายผู้ฟัง เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการเสวนา และเพื่อเป็นก าลังใจให้วิทยากร และเป็นประโยชน์
แก่ผู้รับชม และผู้รับฟัง 

 4. เพิ่มเติมกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมงานในปีถัดไปให้มีจ านวนที่เพิ่มมากยิ่งข้ึน 
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ภาพบรรยากาศ	 อัลเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมมุสลิม	 (การขับร้องอนาซีด)	 

โดยนกัเรยีนจากโรงเรยีนมิฟตาฮุล้อลุมูดิดนียีะห์	(บ้านดอน)	และการกล่าวต้อนรบัโดย	พล.ต.ต.สุรนิทร์	ปาลาเร่	 

เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

5.		ประมวลภาพการด�าเนินงาน	
วันศุกร์ที่	14	ธันวาคม	2561	เวลา	08.30	น.	-	09.10	น.
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ภาพบรรยากาศ	 อัลเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมมุสลิม	 (การขับร้องอนาซีด)	 

โดยนกัเรยีนจากโรงเรยีนมิฟตาฮุล้อลุมูดิดนียีะห์	(บ้านดอน)	และการกล่าวต้อนรบัโดย	พล.ต.ต.สุรนิทร์	ปาลาเร่	 

เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่	14	ธันวาคม	2561	เวลา	08.30	น.	-	09.10	น.	(ต่อ)
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ภาพบรรยากาศ	กรปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ	 “วิสัยทัศน์ใหม่ฮาลาลประเทศไทย”	 โดย	 รศ.ดร.วินัย	 ดะห์ลัน 

ผู้ก่อตั้งและผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่	14	ธันวาคม	2561	เวลา	09.10	น.	-	10.45	น.	
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ภาพบรรยากาศ	 การเสวนาในหัวข้อ	 “สตรีมุสลิมกับการผลักดันสู่สังคมบูรณาการฮาลาลแม่นย�า”	 และ 

การมอบโล่ห์เกียรติคุณแก่ผู้ด�าเนินรายการและร่วมผู้เสวนา	 และถ่ายภาพร่วมกัน	 ในงาน	 Thailand	Halal	 

Assembly	2017	 (THA	2017)	 	 โดยได้รับเกียรติจาก	ผศ.	นิฟาริด	ระเด่นอาหมัด	รองผู้อ�านวยการศูนย์ฯ	 

ส�านักงานปัตตาน	ีเป็นผู้มอบในครั้งนี้

วันศุกร์ที่	14	ธันวาคม	2561	เวลา	11.00	น.	-	12.00	น.
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ภาพบรรยากาศ	 การ	Workshop	 เพ่ือส่งเสริมอาชีพการท�าลูกประคบสมุนไพรส�าหรับสตรีหลังคลอด	 

โดยสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมนนทบุรี

วันศุกร์ที่	14	ธันวาคม	2561	เวลา	19.00	-	19.30	น.
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ภาพบรรยากาศ	การประชมุคณะกรรมการอสิลามประจ�าจงัหวดัแห่งประเทศไทย	โดยคณะกรรมการอิสลาม 

แห่งประเทศไทย

วันเสาร์ที	่15	ธันวาคม	2561	เวลา	09.00	น.	-	12.00	น.	
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ภาพบรรยากาศ	การประชมุคณะกรรมการอสิลามประจ�าจงัหวดัแห่งประเทศไทย	โดยคณะกรรมการอิสลาม 

แห่งประเทศไทย

วันเสาร์ที	่15	ธันวาคม	2561	เวลา	09.00	น.	-12.00	น.	
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ภาพบรรยากาศ	การบรรยายพิเศษในหัวข้อ	“Production	and	Application	of	Najis	Cleansing	Clay	by	

HSCCU”	โดย	รศ.ดร.วินยั	ดะห์ลนั	ผูก่้อตัง้และผู้อ�านวยการศนูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

วันเสาร์ที	่15	ธันวาคม	2561	เวลา	14.00	น.	-	15.00	น.	

_19-0331 (001-310)digital.indd   147 4/9/62 BE   11:25 AM



โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ภาพบรรยากาศ	กิจกรรม	“Muslim	Fashion	Show	from	fashion	houses	of	Thailand”		ซึ่งเป็นการ 

น�าเสนอการแรงบันดาลใจการพัฒนาแฟชั่นมุสลิมในปัจจุบัน

วันเสาร์ที	่15	ธันวาคม	2561	เวลา	18.20	น.	-	19.00	น.	
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ภาพบรรยากาศ	การเสวนาในหัวข้อ	“นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับมุสลิม	(Thailand	as	 

Muslim	Friendly	Destination)	”	โดย	คณุฐาปนย์ี	เกยีรตไิพบลูย์	ผูอ้�านวยการฝ่ายส่งเสรมิสนิค้าการท่องเทีย่ว	 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	 และการเสวนา	 “สร้างมูลค่าการท่องเที่ยวไทยผ่านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตร 

กับมุสลิม”	 โดยได้รับเกียรติจาก	 ผศ.นิฟาริด	 ระเด่นอาหมัด	 รองผู้อ�านวยการศูนย์ฯ	 ส�านักงานปัตตาน	ี 

เป็นผู้มอบในครั้งนี้

วันอาทิตย์ที่	16	ธันวาคม	2561	เวลา	10.00	น.	-	12.30	น.	

_19-0331 (001-310)digital.indd   149 4/9/62 BE   11:25 AM



โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ภาพบรรยากาศ	 การเสวนา	 “สร้างมูลค่าการท่องเที่ยวไทยผ่านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับมุสลิม”	 และ 

ตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้

วันอาทิตย์ที่	16	ธันวาคม	2561	เวลา	10.00	น.	-	12.30	น.	(ต่อ)
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ภาพบรรยากาศ	 การแนะน�าผู้ประกอบการที่มาร่วมจัดแสดงสินค้า	 Expo	 ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ 

ให้กับผู้ที่สนใจมาร่วมงาน	Thailand	Halal	Assembly	2018

วันที	่14	–	16	ธันวาคม	2561	(ต่อ)
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ภาพบรรยากาศ	 การแนะน�าผู้ประกอบการที่มาร่วมจัดแสดงสินค้า	 Expo	 ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ 

ให้กับผู้ที่สนใจมาร่วมงาน	Thailand	Halal	Assembly	2018

วันที่	14	–	16	ธันวาคม	2561	
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ภาพบรรยากาศ	 การแนะน�าผู้ประกอบการที่มาร่วมจัดแสดงสินค้า	 Expo	 ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ 

ให้กับผู้ที่สนใจมาร่วมงาน	Thailand	Halal	Assembly	2018

วันที	่14	–	16	ธันวาคม	2561	(ต่อ)
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1. การขยายศักยภาพฮาลาล SME และสตารท์อัพสู่เวทีโลก 
2. จากสิง่รอบตัวสู่การตลาดและนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
3. มุสลิมกบัการศึกษาวิทยาศาสตร์ในยุคใหม่ 
4. การบรูณาการวิทยาศาสตร์และศิลปวิทยาอิสลามเพื่ออนาคต 
5. การคุ้มครองผูบ้รโิภคมุสลิมในยุคแหง่ข้อมูล 
6. การตลาดพลิกโฉมและนวัตกรรมพลกิโลก 
7. คลินิกส าหรบัผูป้ระกอบการน าเข้า-ส่งออกสินค้าฮาลาล 
8. แนวคิดอีคอมเมิรซ์และสตารท์อัพเชิงนวัตกรรม 
9. ยุทธศาสตร์ฮาลาลไทยเพื่อการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับมสุลิม 

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) 2017 หรือ Thailand Halal Assembly 2017 
ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 30 - 3 ธันวาคม 2560  โดยมีการ
ด าเนินงานในการดูแลและรับผิดชอบการเสวนาตลอดงาน ติดต่อ/ดูแลวิทยากร จัดหาผู้ด าเนินรายการประจ า
เวที รวบรวมประวัติและเอกสารการเสวนาของวิทยากร ประสานงานกับฝ่ายของที่ระลึกส าหรับของที่ระลึก
ส าหรับวิทยากร รวมทั้งการสรุปเนื้อหาแต่ละช่วงสัมมนา  
วันศุกร์ท่ี 14 ธันวาคม 2560 เวลา 9.10 น. - 10.45 น. 
ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ : วิสัยทัศน์ใหม่ฮาลาลประเทศไทย โดยรศ.ดร.วินัย ดะหล์ัน ผู้กอ่ตั้งและผู้อ านวยการ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ด าเนินรายการ :  
 นายสุทธิณัฐ  สัจติประเสริฐ ธุรกิจส่วนตัว 

นางสาวมาลาริน    ศรีมูลค า  เจ้าหน้าที่ส านักงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  : 300 คน  
สรุปสาระส าคัญ : 

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อ านวยการผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้
ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “วิสัยทัศน์ใหม่ฮาลาลไทย ก้าวหน้าด้วยแบรนด์ฮาลาลเพชร” โดยกล่าวว่า งาน
ทางด้านฮาลาลเริ่มต้นจากบทบัญญัติศาสนาที่มาจากอัลกุรอานซึ่งกล่าวถึงค าว่า  حالل จ านวน 6 ครั้งใน
โองการต่างๆและก้าวมาสู่มาตรฐานฮาลาลในปัจจุบัน   
ประเทศไทยเริ่มกระบวนการรับรองฮาลาล เมื่อปี พ.ศ. 2492 จากการรับรองกระบวนการเชือดสัตว์ ต่อมาปี 
พ.ศ. 2541 มีการประกาศใช้มาตรฐานฮาลาล มอก. 1701 –2541 ซึ่งเป็นมาตรฐานของประเทศ ใน
กระบวนการรับรองฮาลาลประเทศไทย ประชากรมุสลิมทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับรองฮาลาลที่มาจาก
โครงสร้างการคัดเลือก เริ่มตั้งแต่มุสลิมในประเทศคัดเลือกอิหม่ามประจ ามัสยิด อิหม่ามคัดเลือกกรรมการ
อิสลามประจ าจังหวัด กรรมการอิสลามประจ าจังหวัดคัดเลือกกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและ

6.สรุปการประชุม 
การจัดการเสวนาวิชาการในหัวข้อต่างๆทั้งหมด 9 หัวข้อ ดังนี้ 
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จุฬาราชมนตรีซึ่งท าหน้าที่ลงนามอนุมัติการรับรองฮาลาลเป็นข้ันตอนสุดท้ายก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะได้รับการ
รับรอง โดยมีส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ดูแลงานทางด้านฮาลาล ที่ด าเนินงานภายใต้
แนวทาง  “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ”  

ในส่วนงานด้านวิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทส าคัญในงานฮาลาลประเทศไทยและสรา้งความเช่ือมัน่ตอ่
แบรนด์ฮาลาลไทย เนื่องจากความซับซ้อนของกระบวนการผลิตที่มีการเจือปนสิ่งต้องหา้มในผลิตภัณฑ์รูปแบบ
ใหม่ ด้วยเหตุนี้การใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาตรวจพิสูจน์สภาพฮาลาลและงานการมาตรฐานฮาลาลอย่างระบบ 
HAL-Q ก่อนการขอการรับรองฮาลาล รวมทั้งงานวิจัยและพัฒนาสบู่ดินเพื่อช าระลา้งนญิสหนักในอุตสาหกรรม 
จึงมีส่วนส าคัญที่จะสร้างความเช่ือมั่น และสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์การน าฮาลาลประเทศไทยก้าวไกลสู่สากลนั้น ประเทศไทยให้ความส าคัญและสนับสนุน
การด าเนินงานฮาลาลมาโดยตลอด ได้มีการจัดต้ังหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูและสนับสนุนการด าเนินงานทางด้าน
ฮาลาลอย่างสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยและศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ตามมติคณะรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยและได้ผลักดันสู่มาตรฐาน Thailand Diamond Halal มีการเพิ่ม
มาตรฐานใหม่ๆรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจ เปลี่ยนวิสัยทัศน์ฮาลาลประเทศไทยใหม่ จากโลโก้ฮาลาลมาเป็น
แบรนด์ฮาลาล จากฮาลาลสู่ตลาดมุสลิมมาเป็นฮาลาลเพ่ือทุกคน โดยน าแนวทางฮาลาลแม่นย า (Precision 
Halalization) ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเสริมศักยภาพฮาลาลของไทย เพื่อลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ประกอบการและเพิ่มประสิทธิภาพการรับรองฮาลาลประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมฮาลาล 
 
วันศุกร์ท่ี 14 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. - 12.00 น. 
การเสวนาวิชาการหัวข้อ : “สตรีมสุลิมกบัการผลักดันสู่สงัคมบูรณาการฮาลาลแม่นย า” โดย สมาคมสมาพันธ์
สตรีมสุลิมแหง่ประเทศไทย 
ผู้ด าเนินรายการ :  
 ฮัจยะ อาจารย์ อ าพัน รัถยาพิทักษ์ ที่ปรึกษา กรรมการฝ่ายกิจกรรมสตรีและเยาวชน/กรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย  
ผู้ร่วมเสวนา :  

1. คุณภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ผู้แทนพิเศษรัฐบาลพฒันาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

2. อาจารย์อับดลุฮากมี(อนันต)์ วันแอเลาะ รองประธานคณะกรรมกลางอสิลามแห่งประเทศไทย/
ประธานคณะกรรมการอสิลามประจ าจังหวัดนนทบรุี และนายกสมาคมครุุสมัพันธ์อิสลามแหง่ประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
3. ฮัจยะ ดาวดวงใจ ปาลาเลย์ นายกสมาพันธ์สตรมีุสลิมแห่งประเทศไทย/ประธานบริษัท zamera 
jasmine rice Thai co.ltd / กรรมการฝ่ายกิจกรรมสตรีและเยาวชน กรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย 
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4. ฮัจยะ ซาเราะ ยิ่งกุลเชาว์ นายกสมาคมสตรีมสุลิม14 จังหวัดภาคใต้/กรรมการฝ่ายกจิกรรมสตรีและ
เยาวชน/กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
5. นายดอแม สามะ ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  : 300 คน  
สรุปสาระส าคัญ : 

- ท่านคิดว่าอะไรคือบทบาทของสตรีมุสลิมกับการผลักดันสู่สังคมบูรณาการฮาลาลแม่นย า? 
คุณภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ผู้แทนพิเศษรัฐบาลพัฒนาจงัหวัดชายแดนภาคใต้ : 

การที่รัฐบาล คสช. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ผลักดันและส่งเสริมเรื่องฮาลาล และในช่วงที่ผ่านมา
ประเทศไทยส่งออกสินค้าเป็นมูลค่า หนึ่งแสนห้าหมื่นล้านบาทสู่ตลาดโลก ถือได้ว่าเป็นโอกาสของประเทศไทย
ที่ทุกฝ่ายได้สนับสนุนและเป็นสว่นหนึ่งของการพัฒนาเศรฐษกิจน ารายได้มาสูป่ระเทศ ทุกวันน้ีความเป็นฮาลาล
ไม่ใช่เพื่อมุสลิมเท่านั้น แต่เป็นฮาลาลส าหรับทุกคน (Halal for all) เพราะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยและรัฐบาลก็
เล็งเห็นถึงความส าคัญของฮาลาล และเกี่ยวข้องกับสตรีมุสลิมในประเทศไทย ซึ่งประชากรกว่าสองล้านกว่าคน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หนึ่งล้านสี่แสนคนที่เป็นมุสลิม ในช่วงที่ผมเป็นเลขาธิการศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้น าผู้ประกอบการออกจ าหน่ายสินค้าทั่วทั้งประเทศ แต่ละปีมีผู้ประกอบการ
กว่า 150 ราย กว่า 85% เป็นสินค้าฮาลาลและเกินกว่าครึ่งเป็นผู้ผลิตที่เป็นกลุ่มสตรีมุสลิม ตัวอย่างของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีที่พยายามจะสร้างสปาฮาลาลก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจส าหรับสตรี
มุสลิมในการพัฒนาอาชีพแบบ เมกกะโมเดล คือ การท าอะไรทุกอย่างเราจะต้องวางเป้าหมายที่ชัดเจนถึงจะ
ส าเร็จได้ 

- แนวทางตามศาสนาอิสลามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสตรีมุสลิมในการผลักดันสู่สังคมบูรณาการฮาลา
ลแม่นย า? 

อาจารย์อับดุลฮากีม(อนันต์) วันแอเลาะ รองประธานคณะกรรมกลางอิสลามแห่งประเทศไทย/
ประธานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดนนทบุรี และนายกสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ : เรื่องฮาลาลเปน็เรือ่งทีส่ าคัญอย่างมากส าหรบัมสุลมิ สิ่งแรกในเรื่องของความสะอาด ตาม
หลักนิติศาสตร์อิสลาม (กอวาอิดุ้ลฟิกฮฺ) หลักเดิมของทุกอย่างเป็นที่อนุญาตนอกจากสิ่งทีไ่ด้บอกว่ามันเป็นสิง่ที่
หะรอม  และเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน สิ่งที่ไม่สามารถบริโภคได้มี 5 ประการ ได้แก่ 
 1. สิ่งที่เป็นนญิส สิ่งสกปรก สิ่งปฏิกูล สุนัข สุกร 

2. สิ่งที่ศาสนาระบุว่าเป็นสิ่งที่หะรอม เช่น สัตว์ที่ตายเองโดยไม่ผ่านการเชือด ชากสัตว์ผ้าไหม 
3. สิ่งโสโครก เช่น น้ าลาย  
4. สิ่งที่บริโภคแล้วเป็นสิ่งที่อันตรายต่อร่างกาย เช่น ยาเสพติด สารเคมีที่อันตรายต่อร่างกาย 
5. สิ่งสะอาดที่บริโภคไม่ได้ เช่น เนื้อมนุษย์ 
ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่าน้ีเป็นสิ่งที่กลุ่มแม่บ้านหรอืสตรีมสุลมิจ าเปน็ที่จะต้องศึกษาเพื่อให้ทุกคนในครอบครวั

รอดพ้นจากไฟนรก แม้แต่ผ้าไหมและทองค าก็เป็นสิ่งที่ผู้ชายไม่สามารถสวมใส่ได้  
- ในฐานะที่ท่านเป็นนายกสมาคมสมาพันธ์สตรีฯ ท่านมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้สตรีมุสลิมไทยได้อยู่

อย่างสุขสบายและสงบสุข? 
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ฮัจยะ ดาวดวงใจ ปาลาเลย์ นายกสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย/ประธานบริษัท zamera 
jasmine rice Thai co.ltd / กรรมการฝ่ายกจิกรรมสตรีและเยาวชน กรรมการกลางอสิลามแหง่ประเทศไทย : 
สตรีมุสลิมในประเทศไทยถือได้ว่ามีความโชคดีเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม
แต่เรามีพระราชาที่เป็นอัครศาสนูปถัมภก พระองค์ท่านทรงเมตตาและทรงมองว่ามุสลิมคือประชากรของ
พระองค์ และทางสมาคมสมาพันธ์ได้ยึดหลัดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการและพัฒนาศักยภาพของ
สตรีมุสลิมให้ได้รู้จักการประกอบอาชีพที่ฮาลาล ซึ่งเริ่มจากในบ้านของตนเอง เรื่องของฮาลาล สตรีเป็นส่วนทีม่ี
ความส าคัญที่สุดเพราะสตรีคือราชินีของบ้าน ซึ่งเรื่องฮาลาลเริ่มจากในบ้านของเราคือทุกๆ ส่วนภายในบ้าน
จะต้องสะอาด เพราะเป็นสถานที่ที่สตรีมุสลิมท าการละหมาด รับประทานอาหาร ดูแลลูก ดูแลสามี ก็ในบ้าน
ถ้าบ้านของเราไม่สะอาดก็ถือว่าไม่เข้าสู่กระบวนการฮาลาล และสตรีมุสลิมจะต้องเป็นแบบอย่างให้ลูกและสามี
ในการน าเสนอเรื่องฮาลาล ท าให้เรื่องของยาเสพติดจะไม่เกิดข้ึนกับลูกๆของเรา เพราะเราจะสอนลูก
ตลอดเวลาว่าสิ่งใดที่สามารถบริโภคได้หรือไม่ได้ ฮาลาลไม่เพียงแต่เรื่องของอาหารการกินเท่านั้นหากแต่เป็น
ทุกๆ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของมุสลิมทุกคน ทางสมาพันธ์ได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
สตรี 

- ในฐานะที่ท่านเป็นนักธุรกิจมุสลิมท าอย่างไรให้ธุรกิจของท่านต้ังอยู่บนพื้นฐานของค าว่าฮาลาล? 
ฮัจยะ ซาเราะ ยิ่งกุลเชาว์ นายกสมาคมสตรีมุสลิม 14 จังหวัดภาคใต้/กรรมการฝ่ายกิจกรรมสตรีและ

เยาวชน/กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย : ค าว่าฮาลาลเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุมัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามค าว่า
หะรอมแปลว่าสิ่งที่ศาสนาห้ามไว้ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นกระทบต่อมุสลิมในการประกอบอาชีพ ส าหรับ
มุสลิมต้องมีกรอบภายใต้ค าว่าฮาลาลในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมให้กลุม่สตรีมุสลมิได้พัฒนาธุรกิจให้เป็นของ
ตนเอง และให้ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม สองสิ่งนี้จะท าให้สินค้าของเรามีมูลค่าในการต่อสู้กับ
ตลาดในปัจจุบัน 

- การปลูกข้าวพันธ์ุมะจานูเกี่ยวข้องกับเรื่องฮาลาลอย่างไร? 
นายดอแม สามะ ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว : ในปัจจุบันข้าวพันธ์ุมะจานูเป็นพันธ์ุที่เกือบจะ

สูญพันธ์ุไปแล้ว ทางกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมะจานู อ าเภอมายอพยายามรักษาพันธ์ุข้าวมะจานูไว้ซึ่งเป็นพันธ์ุ
ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากกว่าข้าวพันธ์ุอื่นๆ และได้ใช้ปุ๋ยหมักที่ได้ท าข้ึนมาเองซึ่งเป็นสิ่งที่
ปลอดภัย (ฮาลาล) 
ข้อเสนอแนะ / ข้อซักถาม 

การต่อสู้ในหนทางที่ฮาลาลด้วยใจที่บริสทุธ์เปน็สิ่งที่สามารถท าให้เราไปสูเ่ป้าหมายประสบผลส าเรจ็ได้ 
นอกจากตัวเราแล้วแรงเสริมอืน่ๆ มีมากมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เห็นความส าคัญก็ยินดีที่จะสง่เสรมิและ
สนับสนุนกลุ่มสตรีเพียงแต่เรากล้าที่จะท า กล้าที่จะสู้ในการประกอบธุรกิจ 
 
วันศุกร์ท่ี 14 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. - 19.30 น. 
การเสวนาวิชาการหัวข้อ : Workshop เพื่อส่งเสริมอาชีพ (การท าลูกประคบสมุนไพรส าหรบัสตรหีลงัคลอด 
โดยสมาคมสมาพันธ์สตรีมสุลิมนนทบุร)ี 
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 คุณอภินันท์ วันแอเลาะ ประธานคณะอนุกรรมการกลุ่มสตรีมุสลิม ในคณะกรรมการอิสลามประจ า
จังหวัดนนทบุรี  
ผู้ร่วมเสวนา :  
 1. คุณซอลีหะห์ บูชาดี สมาชิกกลุ่มสตรมีุสลิมจังหวัดนนทบรุ ี
 2. คุณซูไฮมี ลามอ สมาชิกกลุ่มสตรมีุสลิมจังหวัดนนทบรุ ี
 3. คุณซารีนะห์ เหมือนทอง สมาชิกกลุม่สตรีมสุลมิจงัหวัดนนทบุรี 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  : 50 คน  
สรุปสาระส าคัญ : 

กลุ่มสตรีมุสลิมจังหวัดนนทบุรีได้ท าการสาธิตเรื่องการดูแลสตรีหลังคลอดและสิ่งที่เป็นประโยชน์ของ
การดูแลสตรีหลังคลอดก็คือ การอยู่ไฟ จะท าให้สตรีฟื้นตัวได้เร็วข้ึนและยังช่วยขับของเสียในมดลูกให้สะอาด  

ส าหรับสตรีที่ยังไม่ผ่านการมีบุตรหรือคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพร่างกายก็สามารถใช้ลูกประคบ
สมุนไพรเพื่อลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ 

1. สมุนไพรที่ใช้ในการดูแลสตรีหลังคลอด มีหลายชนิด ได้แก่ ว่านชักมดลูก ขมิ้นอ้อย ข่า ว่านนางค า 
ไพล ขมิ้นชัน ผิวมะกรูด และใบมะกรูด เป็นต้น  

2. สมุนไพรที่จ าเป็นในการท าลูกประคบ ได้แก่ 
2.1 ไพล ช่วยแก้เมื่อย แก้อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดตามร่างกาย 
2.2 ตะไคร้ มีส่วนช่วยในการขับเหงื่อ 
2.3 ขมิ้นชัน มีส่วนช่วยในเรื่องของผิวพรรณ 

ลูกประคบสมุนไพรที่ท าข้ึนเป็นสูตรเฉพาะของกลุ่มสตรีมุสลิมจังหวัดนนทบุรี การท าลูกประคบเป็น
การสร้างรายได้ให้ชุมชน โดยการแบ่งงานให้กลุ่มสตรีมุสลิมในแต่ละหมู่บ้านช่วยกันท า นอกจากนี้กลุ่มสตรี
มุสลิมจังหวัดนนทบุรี ได้มีการท าสมุนไพรอบตัว สมุนไพรพอกหน้า และสปาส าหรับสตรี  

การใช้ลูกประคบส าหรับสตรีทั่วไปที่ใช้ลูกประคบแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายกับสตรีหลังคลอด
บุตร จะมีระยะเวลาการใช้ลูกประคบที่แตกต่างกันออกไป ส าหรับสตรีหลังคลอด ควรใช้ลูกประคบ 7 วัน 15 
วัน และ/หรือ 30 วัน 

อายุการใช้งานลูกประคบสมุนไพร ซึ่งลูกประคบสดใช้ได้ไม่เกิน 3 วัน เพราะน้ ามันหอมระเหยจาก
สมุนไพรจะหมดไป 
ข้อเสนอแนะ / ข้อซักถาม 
ถาม. สตรีหลังคลอดที่สนใจแต่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปรับบริการทางกลุ่มสตรีฯ มีวิธีการอย่างไร? 
ตอบ. ส าหรับช่องทางการติดต่อสั่งซื้อและขอรับบริการได้ที่สมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมนนทบุรีหรือทางเพจ
เฟสบุ๊คของสมาคมสมาพันธ์สตรีฯ และส าหรับสตรีที่ไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกทางกลุ่มสตรีนนทบุรีก็มีบริการ  
Delivery  ให้ถึงบ้าน 
 

ผู้ด าเนินรายการ :  
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การประชุมและเสวนาคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดแห่งประเทศไทย (ช่วงท่ี 1) 
ผู้ด าเนินรายการ : อาจารย์ไพศาล พรหมยงค์ 
ผู้ร่วมเสวนา : 

1. อาจารย์ณรงค์เดช สุขจันทร์ ฝ่ายทะเบียนและสถิติ 
2. นายเสรี ล้ าประเสริฐ ฝ่ายกิจการฮาลาล 
3. นายสมศักด์ เมดาร ฝ่ายกิจการฮาลาล 
4. นายไพศาล อับดุลลอ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี 
5. นายอนันต์ วันแอเลาะ ฝ่ายซะกาตและสังคมสงเคราะห์ 

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด  700 คน  40 จังหวัดทั่วประเทศ 
สรุปสาระส าคัญ : ช้ีแจงการด าเนินงานและนโยบายของฝ่าย ประกอบด้วย  ฝ่ายกิจการฮาลาล ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี ฝ่ายกิจการเยาวชนและสตร ีและฝา่ยซะกาตและสงัคมสงเคราะห ์
มีความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ ให้การ
สนับสนุนเรื่องการเชือดสัตว์ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จะด าเนินการจัดอบรมแก่
บุคลากร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรงอุตสาหกรรม สนับสนุนกับผู้ประกอบการ SME  จัดอบรมที่ปรกึษา
และบุคลากร 40 จังหวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่ง
ประเทศไทย จัดอบรมผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอณาจักร ใช้เทคโนโลยีในการสร้างเครือข่าย การตรวจ
รับรองฮาลาลผ่านระบบออนไลน์และแอพพลิเคช่ันการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล โดยจัดอบรมการใช้ระบบ
ออนไลน์ให้กับคณะกรรมการอิสลามประจ าหวัดทุกจังหวัด สร้างกลุ่มผู้ผลิตวีดีโอ มีช่องทางโทรทัศน์ในการ
น าเสนอ จัดอบรมสัมมนา เพื่อป้องกันการละเมิดเครื่องหมายฮาลาล แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนซะกาตครั้ง
แรกในประเทศไทย โดยมีกรรมการ 11 ท่าน และจะต้องจัดต้ังกองทุนซะกาตในทุกจังหวัดภายใน 1 ปี  
การประชุมและเสวนาคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดแห่งประเทศไทย (ช่วงท่ี 2 ) 
ผู้ด าเนินรายการ : อาจารย์สมยศ หวังอับดุลเลาะ 
ผู้ร่วมเสวนา : 

1. ดร.พิสุทธ์ บินล่าเตะ ฝ่ายวิชาการและการศึกษา 
2. อาจารย์วันชัย ศาลากูดิง ฝ่ายทะเบียนและสถิติ 
3. อาจารย์ณรงค์เดช สุขจันทร์ ฝ่ายทะเบียนและสถิติ 
4. อาจารย์ประดิษฐ์  ติมา ฝ่ายป้องปรามยาเสพติด 
5. อาจารย์อิบรอเหม อาด า ฝ่ายกิจการฮัจญ์ 

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด  700 คน  40 จังหวัดทั่วประเทศ 
สรุปสาระส าคัญ : ช้ีแจงการด าเนินงานและนโยบายของฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการและการศึกษา ฝ่าย
ป้องปรามยาเสพติด ฝ่ายนิติการ ฝ่ายทะเบียนและสถิติ ฝ่ายกิจการฮัจญ์ : โดยมีแผนการด าเนินนโยบายภายใต้
ยุทธศาสตร์ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 – 2566 มี 4 ยุทธศาสตร์ สร้างความ
ยั่งยืน การจัดการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อสังคม การจัดการองค์กรให้มีประสิทธฺภาพ  มี 12 โครงการ 

วันเสาร์ ท่ี 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.  
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เป้าหมาย จัดอบรม จัดสัมมนาและศึกษาดูงาน จัดท าระเบียบการสมรสบุคลลอายุต่ ากว่า 17 ปี ท าแบบบันทกึ
ค าสัญญาของผู้ที่เข้านับถือศาสนาอิสลาม และสร้างกองทุนวากัฟเพื่อการศึกษา  โดยมีความร่วมมือขององค์กร
ต่างๆ  มีจัดโครงการชุมชนมัสยิดปลอดยาเสพติด  โครงการป้องปราม โดยมีผู้ใหญ่ให้ความร่วมมือ  กิจการ
ฮัจญ์ภายใต้กระทรวงมหาดไทย ผู้ประกาศราคากลางฮัจญ์ คือ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
จ านวนผู้เข้าร่วมพิธีฮัจญ์ลดลงในแต่ละปี อันเนื่องมาจากราคาฮัจญ์สูงข้ึน เสนอการลดราคาฮัจญ์  อนุกรรมการ
ฝ่ายทะเบียนและสถิติ 14 ท่าน แจ้งรายรับ-รายจ่าย ทรัพย์สิน ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ
ไทย  
 
วันเสาร์ท่ี 15 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. – 14.00 น. 
Workshop : Production and Application of Najis Cleansing Clay by HSCCU 
ผู้ด าเนินรายการ :  
 รศ.ดร.วินัย ดะหล์ัน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ร่วมด าเนินรายการ :  
 1. นางสาวกุณฑิรา สาแล เจ้าหน้าทีบ่รกิารวิทยาศาสตร ์
 2. นางสาวบัดดารหีย๊ะ โส๊ะสันสะ เจ้าหน้าทีบ่ริการวิทยาศาสตร ์

3. นายอมีน มะหมัด เจ้าหน้าทีบ่ริการวิทยาศาสตร ์
4. นายสาริน เชาวสุธีรนนท์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร ์

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  : 200 คน  
สรุปสาระส าคัญ : 

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากสุกรมีจ านวนมากถึง 185 ผลิตภัณฑ์ และด้วยความก้าวหน้าของ
อุตสาหกรรมมีกระบวนการต่างๆมากมายที่ท าให้สุกรเปลี่ยนรูปไปจนไม่สามารถทราบได้ว่าผลิตภัณฑ์ใดที่ผลิต
มาจากสุกร ตัวอย่างเช่น เจลาติน เอนไซม์ ฟิล์ม เป็นต้น นอกจากนี้ในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมอย่างประเทศไทย 
การควบคุมการปนเปื้อนจากสุกรท าได้ยาก การช าระล้างสิ่งปนเปื้อนดังกล่าวจึงมคีวามส าคัญ เนื่องจากสุกรถือ
เป็นนญิสหนักในศาสนาอิสลาม ที่ต้องมีการล้างด้วยน้ าสะอาด 7 ครั้ง และ 1 ใน 7 ครั้งนั้นต้องเป็นน้ าดิน และ
เนื่องจากการใช้ดินมาช าระล้างโรงงานเป็นเรื่องยาก ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจึงพัฒนาดินเหลวช าระล้างนญิ
สข้ึนมา โดยผ่านการปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนาเมื่อปี พ.ศ. 2548 และมีค าตัดสินแล้วว่าผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวสามารถใช้ช าระล้างนญิสได้ นอกจากนี้ดินเหลวช าระล้างนญิสของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลยังผ่านการ
ทดสอบทางเภสัชกรรม ผ่านการวิจัยจนได้รับการตีพิมพ์ในวารศารระดับนานาชาติ และจดเป็นสิทธิบัตรอีกดว้ย 

หลังจากนั้นเป็นการสาธิตการท าดินเหลวช าระล้างนญิส จากดินทั้ง 8 ชนิด โดยใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ท าให้อนุภาคดินมีขนาดเล็กจนสามารถแขวนลอยได้ และมีความขุ่นตามที่ก าหนด นอกจากนี้ยังมี
การสาธิตการใช้ดินเหลวช าระล้าง โดยใช้น้ ามันทาให้ทั่วมือจากนั้นล้างด้วยสบู่ธรรมดา แล้วล้างอีกครั้งด้วยดิน
เหลวช าระล้าง อาสาสมัครที่ขึ้นมาท าการทดสอบมีความพึงพอใจกับการใช้ดินเหลวช าระล้างเป็นอย่างมาก  
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มีการท้วงตงิจากผู้ชมว่าใช้ดินเหลวช าระล้างในครั้งที่ 2 เป็นเหมือนการล้าง 2 รอบ รอบแรกจากสบู่ธรรมดา 
และรอบที่ 2 เป็นดินเหลวช าระล้าง จึงรู้สกึสะอาดหรือเปล่า จากนั้นผู้ชมคนดังกล่าวจงึข้ึนมาทดสอบด้วย
ตัวเอง โดยทาน้ ามันทีม่ือ และใช้ดินเหลวช าระล้างในการล้าง และพบว่าดินเหลวช าระล้างสามารถล้างคราบ
น้ ามันออกได้อย่างมีประสทิธิภาพ  
วันเสาร์ท่ี 15 ธันวาคม 2560 เวลา 18.20 น. - 19.00 น. 
กิจกรรม : Muslim Fashion Show & Interview 
ผู้ด าเนินรายการ :  
 นายอิรฟัน แวหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
รายชื่อและการขึ้นน าเสนอของกลุ่มแฟชั่นโชว์ :  

- An-nur เป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่น าเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย โดยส่วนใหญ่เป็นชุดบานง  
- Sofia เปน็แบรนด์เสือ้ผ้าที่น าเข้าจากต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นชุดอาบาย่า 
- Leema Muslim Shop แบรนด์เสื้อผ้าสตรี รับมาและขายต่อ มีเสื้อผ้าสตรีทกุวัย 
- Hadmade Shop แบรนด์เสื้อผ้าทุกรูปแบบ รบัตัดตามความต้องการของลูกค้า 
- Fanur รับตัดเยบ็ชุดตามความต้องการของลูกค้า 
- Bismin Hijab เป็นฮิญาบทีเ่น้นสร้างแรงบันดาลใจในการสวมใส่ฮิญาบ 
- Story Hijab เน้นการสวมใส่ได้ทกุสถานการณ์  
- Masleena เป็นแบรนด์ที่ออกแบบผ้าวาดมือ หรือออกแบบผ้า ซึ่งเป็นลิขสิทธ์ิ ไม่ซ้ าใคร 
- Kitiya แบรนด์เสื้อผ้าที่เหมาะกบัการออกงานต่างๆ รับตัดตามความต้องการของลกูค้า 
- Nara Closet แบรนด์เสื้อผ้าแบบญี่ปุ่นซึง่มีการประยุกต์ให้เข้ากับความเป็นมุสลิม 

วันศุกร์ท่ี 14 และวันเสาร์ท่ี 15 ธันวาคม 2560 ช่วงเวลา 18.20 น. - 19.00 น. 
กิจกรรม :  

แนะน าผู้ประกอบการ 
ผู้ด าเนินรายการ :  

นายอิรฟัน แวหะมะ  เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 
รายชื่อและการขึ้นน าเสนอของกลุ่มแฟชั่นโชว์ :  
 - Putra เนื้อเบอเกอร์แช่แข็ง โดย นายตีรมีซี ยามา 

- Tiger cry เสือรอ้งให้ โดยคุณโยฮัน สาตออุมา 
- ผลิตภัณฑ์สีทาเลบ็ Frayya By Bella Cosmetic โดย คุณนาเรนดรา พันด้ี 
- Celin Cosmatic โดยคุณสุไรญา แวอุเซ็ง 
- H-promo แนะน าแอพฯ และกจิกรรมนาทีทอง 30 นาที โดยสุพรรณี วันมหาใจ (มิ้น) 

ข้อเสนอแนะ / ข้อซักถาม
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โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
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- สถาบันศิลปะอสิลาม 15 นาที โดยอาจารย์อสิมาอลี ไวยเวทา 
- Pinsouq (Halal market place online) 15 นาที โดยนายชารีฟ เด่นสุมิตร 
 

วันอาทิตย์ท่ี 16 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. - 12.30 น. 
การเสวนาวิชาการหัวข้อ :  

การสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวไทย ผ่านการมอ่งเที่ยวที่เป็นมติรกับมุสลิม 
ผู้ด าเนินรายการ :  
 ดร.อารีย์  บินประทาน  
ผู้ร่วมเสวนา :  
 1. คุณยุวดี  นิรัตน์ตระกูล ผูอ้ านวยการกองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย 
 2. ดร.อารีย์  บินประทาน  
 3. คุณฮาดีย์  หะมิดง ที่ปรึกษากลุ่มมลายูลิฟว่ิง 
4. คุณชานนท์  ยิ้มใย กรรมการผูจ้ัดการ บริษัท Memoria Travel 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  : 50 คน  
สรุปสาระส าคัญ : 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มองเห็นเทรนของการทอ่งเที่ยวของคนมุสลิม หรือเรียกว่า Halal friendly 
Muslim ซึ่งเพิ่มมูลค่าแก่ประเทศไทยสูงข้ึนถึง 131 ล้านดอลล่า (ในปี 2017) และคาดว่าจะเพิ่มสูงข้ึนถึง 300 
ล้านดอลล่า (ในปี 2026) และยังเตรียมความพร้อมในเรือ่งของการจัดท าหนังสือ Salam routes through 
Thailand รวมไปถึง Halal Hotel Restaurants in Thailand เพื่อรองรบันักท่องเที่ยวที่จะเพิม่มากข้ึนในปี
ต่อไป 
 สิ่งที่นกัท่องเที่ยวมสุลิมต้องการจากประเทศไทยนั้น (บนพื้นฐานความเช่ือ) คือ การจัดหาสถานที่
ละหมาดและอาหารฮาลาล ซึ่งในส่วนน้ี มีหลายหน่วยงานได้เข้าไปช่วยเหลอืให้ความรู้แกผู่้ประกอบการที่ยงัไม่
ทราบถึงวิธีการเตรียมความพรอ้มพื้นฐานในสิ่งที่นกัท่องเที่ยวมุสลมิต้องการ อาธิเช่น การจัดมุมอุ่นอาหารและ
การจัดหาสถานทีส่ะอาดให้แก่นักทอ่งเที่ยวมุสลิมได้ท าการประกอบศาสนกิจ เป็นต้น  
 นอกจากการทอ่งเที่ยวเชิงธรรมชาติแล้ว การสร้างกิจกรรมสง่เสริมการทอ่งเที่ยวแบบใหม่ เพือ่เจาะ
กลุ่มเป้าหมายแก่วัยรุ่นมุสลิมทัง้ในไทยและต่างประเทศน้ัน เช่น การจัดแข่งขันว่ิงมาราธอน หรือการจัดแสดง 
Art culture and music ถือเป็นเทรนใหม่ที่วัยรุ่นในโลกก าลังมองหาอยู่ในขณะนี้ สิ่งเหล่าน้ีสามารถเพิม่มลูค่า
ให้แก่การท่องเที่ยวมสุลมิและยงัสามารถช่วยการขยายตัวเศรษฐกิจในพื้นที่อีกด้วย 
ข้อเสนอแนะ / ข้อซักถาม 
Q : มุมมองของนักท่องที่ยวต่อการช่ารถ ขับรถในการท่องเที่ยวเอง ไปยังพื้นที่ทีร่ถทัวไม่สามารถเข้าถึงได ้
    นักท่องเที่ยวมีความคิดทีจ่ะเช่ารถไปยังเมืองต่างๆ เองไหมค่ะ 
A : ปัจจบุัน การทอ่งเที่ยวแบบเชิง family เช่ารถเยอะมาก ปัญหาที่เจอ คือ ขับไมาเป็นและไปไม่ถูกในสถานที่
ที่ต้องการจะไป เช่น อ าเภอเบตง เป็นต้น โดยการแก้ปญัหานี้ คือ การท าแผนการเที่ยวใหก้ับนักท่องเที่ยวทีจ่ะ
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- สถาบันศิลปะอสิลาม 15 นาที โดยอาจารย์อสิมาอลี ไวยเวทา 
- Pinsouq (Halal market place online) 15 นาที โดยนายชารีฟ เด่นสุมิตร 
 

วันอาทิตย์ท่ี 16 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. - 12.30 น. 
การเสวนาวิชาการหัวข้อ :  

การสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวไทย ผ่านการมอ่งเที่ยวที่เป็นมติรกับมุสลิม 
ผู้ด าเนินรายการ :  
 ดร.อารีย์  บินประทาน  
ผู้ร่วมเสวนา :  
 1. คุณยุวดี  นิรัตน์ตระกูล ผูอ้ านวยการกองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย 
 2. ดร.อารีย์  บินประทาน  
 3. คุณฮาดีย์  หะมิดง ที่ปรึกษากลุ่มมลายูลิฟว่ิง 
4. คุณชานนท์  ยิ้มใย กรรมการผูจ้ัดการ บริษัท Memoria Travel 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  : 50 คน  
สรุปสาระส าคัญ : 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มองเห็นเทรนของการทอ่งเที่ยวของคนมุสลิม หรือเรียกว่า Halal friendly 
Muslim ซึ่งเพิ่มมูลค่าแก่ประเทศไทยสูงข้ึนถึง 131 ล้านดอลล่า (ในปี 2017) และคาดว่าจะเพิ่มสูงข้ึนถึง 300 
ล้านดอลล่า (ในปี 2026) และยังเตรียมความพร้อมในเรือ่งของการจัดท าหนังสือ Salam routes through 
Thailand รวมไปถึง Halal Hotel Restaurants in Thailand เพื่อรองรบันักท่องเที่ยวที่จะเพิม่มากข้ึนในปี
ต่อไป 
 สิ่งที่นกัท่องเที่ยวมสุลิมต้องการจากประเทศไทยนั้น (บนพื้นฐานความเช่ือ) คือ การจัดหาสถานที่
ละหมาดและอาหารฮาลาล ซึ่งในส่วนน้ี มีหลายหน่วยงานได้เข้าไปช่วยเหลอืให้ความรู้แกผู่้ประกอบการที่ยงัไม่
ทราบถึงวิธีการเตรียมความพรอ้มพื้นฐานในสิ่งที่นกัท่องเที่ยวมุสลมิต้องการ อาธิเช่น การจัดมุมอุ่นอาหารและ
การจัดหาสถานทีส่ะอาดให้แก่นักทอ่งเที่ยวมุสลิมได้ท าการประกอบศาสนกิจ เป็นต้น  
 นอกจากการทอ่งเที่ยวเชิงธรรมชาติแล้ว การสร้างกิจกรรมสง่เสริมการทอ่งเที่ยวแบบใหม่ เพือ่เจาะ
กลุ่มเป้าหมายแก่วัยรุ่นมุสลิมทัง้ในไทยและต่างประเทศน้ัน เช่น การจัดแข่งขันว่ิงมาราธอน หรือการจัดแสดง 
Art culture and music ถือเป็นเทรนใหม่ที่วัยรุ่นในโลกก าลังมองหาอยู่ในขณะนี้ สิ่งเหล่าน้ีสามารถเพิม่มลูค่า
ให้แก่การท่องเที่ยวมสุลมิและยงัสามารถช่วยการขยายตัวเศรษฐกิจในพื้นที่อีกด้วย 
ข้อเสนอแนะ / ข้อซักถาม 
Q : มุมมองของนักท่องที่ยวต่อการช่ารถ ขับรถในการท่องเที่ยวเอง ไปยังพื้นที่ทีร่ถทัวไม่สามารถเข้าถึงได ้
    นักท่องเที่ยวมีความคิดทีจ่ะเช่ารถไปยังเมืองต่างๆ เองไหมค่ะ 
A : ปัจจบุัน การทอ่งเที่ยวแบบเชิง family เช่ารถเยอะมาก ปัญหาที่เจอ คือ ขับไมาเป็นและไปไม่ถูกในสถานที่
ที่ต้องการจะไป เช่น อ าเภอเบตง เป็นต้น โดยการแก้ปญัหานี้ คือ การท าแผนการเที่ยวใหก้ับนักท่องเที่ยวทีจ่ะ

164 
 

ไป หรือเรามีคนขับที่เป็นทั้งไกด์น าทางไปในตัว เป็นการท าแบบไม่เป็นทางการ หรือการวางข้อมลูพื้นฐานเบอร์
โทรร้านอาหารในเส้นทางนั้นๆ เอาไว้ในรถ เป็นภาษาอังกฤษไว้ หรือเป็นหางไปสุเหร่า มสัยิดต่างๆ ในทางที่
ต้องการไป หรือถ้านักท่องเที่ยวต้องการทัง้รถและคนขับด้วยน้ัน คนขับรถจ าเป็นต้องรู้ถึงพื้นฐานเบื้องต้นของ
ร้านอาหาร มัสยิด หรือสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา 
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โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
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7. ฝ่ายประชุมประชาพิจารณ์มาตรฐานเครื่องส าอางฮาลาล 
 

1. รูปแบบการด าเนินงาน  
การประชุมประชาพิจารณ์พิจารณามาตรฐานเครื่องส าอางฮาลาล เป็นด าเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณา

ข้อก าหนดส าหรับผู้ผลิตเครื่องส าอางฮาลาลทีจ่ะน าไปประกาศใช้ในระดับประเทศ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบัน
มาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย โดยมีการประชุมเพื่อจัดท าร่างมาตรฐานเครื่องส าอางฮาลาลก่อนงาน 
Thailand Halal Assembly 2018 โดยคณะกรรมการด าเนินงานอันประกอบด้วย นักวิทยาศาสตร์ฮาลาล 
นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนา เข้าร่วมด าเนินการ โดยมีแผนการด าเนินงานที่ผ่านมาดังนี้ 

วันท่ี  การประชุม ผู้เข้าประชุม 

12 พ.ย. 61 
ประชุมวางแผนการด าเนินงานทบทวนและก าหนดมติ
มาตรฐานฮาลาลรายสาขา  

คณะกรรมการพจิารณา 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

16 พ.ย. 61 
ประชุมศึกษาระเบียบ แนวทางปฏิบัติด้านมาตรฐาน 
ฮาลาลทั้งวิชาการศาสนาและมาตรฐานสากล ครัง้ที่ 2 

คณะกรรมการด าเนินงาน

17 พ.ย. 61 
ประชุมจัดท าร่างมาตรฐานฮาลาลเพื่อการท า 
ประชาพจิารณ์ครัง้ที่ 1 

คณะกรรมการด าเนินงาน

23 พ.ย. 61 
ประชุมศึกษาระเบียบ แนวทางปฏิบัติด้านมาตรฐาน 
ฮาลาลทั้งวิชาการศาสนาและมาตรฐานสากล ครัง้ที่ 3 

คณะกรรมการด าเนินงาน

24 พ.ย. 61 
ประชุมจัดท าร่างมาตรฐานฮาลาลเพื่อการท า 
ประชาพจิารณ์ครัง้ที่ 2 

คณะกรรมการด าเนินงาน

29 พ.ย. 61 
ประชุมวางแผนการด าเนินงานทบทวนและก าหนดมติ
มาตรฐานฮาลาลรายสาขา  
และวางแผนการจัดท าประชาพิจารณ์ในงาน THA 2018  

คณะกรรมการพจิารณา 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

3 ธ.ค. 61 
ประชุมพจิารณาร่างมาตรฐานฮาลาลเพื่อการท า 
ประชาพจิารณ์ครัง้ที่ 1 

คณะกรรมการพจิารณา 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

6 ธ.ค. 61 
ประชุมพจิารณาร่างมาตรฐานฮาลาลเพื่อการท า 
ประชาพจิารณ์ครัง้ที่ 2 

คณะกรรมการพจิารณา 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

15 ธ.ค. 61 
การประชุมจัดท าประชาพิจารณ์มาตรฐานฮาลาล  
ในงาน Thailand Halal Assembly 2018 

คณะกรรมการพิจารณา 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 
การด าเนินงานประชุมประชาพิจารณ์พิจารณามาตรฐานเครื่องส าอางฮาลาลได้มีการเชิญผู้มีส่วนได้เสียใน

การน ามาตรฐานเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอข้อคิดเห็นให้ร่างมาตรฐานดังกล่าวสมบูรณ์ และเอื้อประโยชน์ให้แก่
ทุกฝ่ายอาทิเช่น หน่วยงานภาครัฐผู้มีสิทธ์ิในการน าไปประกาศเป็นมาตรฐานหรือข้อบังคับระดับประเทศ 
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สมาคมผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบผู้มีส่วนขับเคลื่อนในการผลิตเครื่องส าอาง หน่วยงานรับรองมาตรฐาน  
ฮาลาล และหน่วยงานผู้มีสิทธ์ิในกิจการฮาลาล รวมไปถึงประชาชนทั่วไปผู้มีส่วนในการอุปโภคสินค้าดังกล่าว  
 

2. ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข  
ล าดับท่ี รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 
ช่วงเตรียมการ 

1 การจัดท าร่างมาตรฐาน 
ฮาลาล 

บุคลากรผู้จัดท าร่างมาตรฐาน
ฮ า ล า ล ไ ม่ มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์มากเพียงพอใน
การจัดมาตรฐานฉบับร่าง 

ศึกษามาตรฐานฮาลาลจาก
ประเทศอื่นๆ และศึกษา 
ท าความเข้าใจกระบวนการ
ต่ า ง ๆ ใ น ก า ร ผ ลิ ต ใ ห้
ครอบคลุมมากที่ สุด  และ
ป รึ ก ษ า แ น ว ท า ง ก า ร
ด า เนินงานจาก ประธาน
คณะกรรมการจัดงาน 

2 ความร่วมมือในการจัดท า
มาตรฐาน 

ยังขาดบุคลากรที่จะมาเป็น
คณะจัดท ามาตรฐานในการ
ด าเนินงานจัดท ามาตรฐาน
จ า ก ห น่ ว ย ง า น รั ฐ  แ ล ะ
หน่วยงานการศึกษา 

 

3 การด าเนินงานล่าช้ากว่า
แผนการด าเนินงาน 

เ นื่ อ ง จ ากคณะกรรมการ
ด าเนินงานมีภาระงานอื่นที่
ต้ อ ง รั บ ผิ ด ช อ บ ท า ใ ห้
ระยะเวลาการด าเนินงานไม่
เ ป็ น ไ ป ต า ม แ ผ น ก า ร
ด าเนินงาน 

ปรับตารางการด าเนินงานให้
ส า ม ร ถ ด า เ นิ น ก า ร ร่ า ง
มาตรฐานแล้วเสร็จก่อนวัน
งาน 

ช่วงด าเนินการ 
1 ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าร่วมยัง

ขาดผู้ แทนจากหน่วยงาน
ภ า ค รั ฐ  ซึ่ ง เ ป็ น ผู้ ที่ มี ผ ล
ทางตรงในการประกาศและ
บังคับใช้มาตรฐานในอนาคต 

- 

ช่วงหลังงาน 
 ไม่มี   
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3 ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานปีต่อไป 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานปีต่อไป 
 คณะกรรมการด าเนินงานยังไม่ได้เป็นคณะกรรมการที่มาจากหน่วยงานของภาครัฐ ที่มีสิทธ์ และมี
ความสามารถในการเป็นหนึ่งในผู้ที่สามารถดูแลมาตรฐานฮาลาลให้เป็นไปตามแนวทาง เช่น ตัวแทน
จากคณะกรรมการอาหารและยา ตังแทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม ตัวแทนจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นต้น หน่วยงานเหล่านี้ล้วนมีความสามารถในการผลักดันให้มาตรฐานเกิดข้ึนจริงและมี
แนวทางในการด าเนินงานให้ง่ายมากยิ่งข้ึน การท างานในปีถัดไปควรเชิญหน่วยงานเหล่าน้ีร่วมเป็น
คณะกรรมการด าเนินงานด้วย 
 ในข้ันตอนการด าเนินงานร่างมาตรฐานควรจัดหาผู้เช่ียวชาญและผู้ที่มีประสบการณ์มากยิ่งข้ึนเพื่อให้
การด าเนินงานจัดท าร่างมาตรฐาน ครอบคลุม เนื้อหาที่ควรจะระบุในมาตรฐาน 
 ควรเชิญผู้เข้าร่วมประชุมให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น แบ่งสัดส่วนระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งสาม
กลุ่มให้เท่ากัน เนื่องจากในการประชุมจัดท ามาตรฐาน ความคิดเห็นในการจัดประชาพิจารณ์ถือเปน็สิง่
ที่ส าคัญ ดังนั้นการแสดงความคิดเห็นจะมผีลต่อการน าไปใช้ปรับปรงุมาตรฐาน หากมีคนกลุ่มหนึง่กลุม่
ใดมากกว่า ความเห็นอาจเกิดความไม่เป็นกลาง และไม่สามารถน าไปใช้ได้จริง ทั้งนี้การพิจารณาการ
รับฟังจะเป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการในฝ่ายการด าเนินงานมาตรฐานนั้นๆด้วย 
 ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลมาตรฐานฉบับร่างก่อนการประชุมแก่สาธารณชน ท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลมาตรฐานฉบับร่างได้ก่อนการประชุม จึงไม่สามารถดึงข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม
ประชุมได้อย่างเพียงพอ ในการท างานปีถัดไปควรเผื่อระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูลฉบับร่างอย่าง
น้อย 1-2 อาทิตย์ และอาจด าเนินการส่งข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมประชุมก่อนการประชุมหากมีข้อมูลติดต่อ
ของผู้เข้าร่วมประชุมอยู่แล้ว 
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4.	ประมวลภาพการด�าเนินงาน	
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8. ฝ่ายต่างประเทศ  
1. รูปแบบการด าเนินงาน (ใส่รายละเอียดงานท่ีท า) 

ช่วงเตรียมการ 
1.ประสานงานกบัออการ์ไนซจ์ากต่างชาติ เพื่อก าหนด TOR ร่วมกัน และประสานงานด้านการจัด
ประชุมวิชาการและเรื่องที่เกี่ยวข้องด้านการต่างประเทศร่วมกัน  
2. ประสานงาน ติดต่อทางสถานทูต กระทรวงต่างประเทศ วิทยากร แขกวีไอพีต่างประเทศ และท า
หนังสือเชิญเข้าร่วมงานเป็นภาษาอังกฤษ 
3. ด าเนินการจองตั๋วเครือ่งบินให้วิทยากร และแขกวีไอพตี่างชาติที่ยืนยันมาร่วมงาน และได้รับการ
อนุมัติจากประธานการจัดงาน 
4. ด าเนินการท าจดหมายในการออกวีซ่า (Visa facilities letter) ท าการ์ด Welcoming Dinner และ
เตรียมเอกสารลงนาม Mutual Recognition Agreement (MRA) และ Memorandum Of 
Understanding (MOU) 
5. ประสานงานหอ้งพัก และรถรับส่งกบัฝ่ายสวัสดิการให้วิทยากร และแขกวีไอพีต่างชาติ 
6. ประสานงานกับฝ่ายพิธีการ ในส่วนการจัดที่นัง่ในช่วงพิธีเปิดงาน และพิธีปิดงาน THA2018 ให้ทุตา
นุทูตแขกวีไอพี และวิทยากรต่างชาติ 
7. ประสานงานกบัออการไนซ์ต่างชาติในการหาบูทต่างประเทศเข้าร่วมจัดแสดงในส่วน Expo ของงาน 
รวมถึงประสานงานด้านเอกสารที่ใช้ประกอบการเคลียรส์ินค้าที่จะน าเข้ามาจัดแสดงในงาน ณ กรม
ศุลกากร และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ประสานงานฝ่ายตา่งประเทศด้านการออกและรับหนังสือเพื่อ
ออกหนงัสือจ าเป็นต่างๆแก่ผูป้ระกอบการ, ฝ่ายการเงินต่างประเทศ เพื่อจัดประสานขอใบเสนอราคา 
ใบแจ้งหนี้ แจ้งติดตามการโอนเงิน และใบเสรจ็ผูป้ระกอบการต่างประเทศ, ฝ่าย Expo เพื่อขอข้อมลู
การจัดงาน โครงสร้างบูธ การจัดเตรียมอปุกรณ์เพิ่มเติม. 

 
ช่วงด าเนินงาน  

1.ดูแลแขกจากต่างประเทศต้ังแต่เดินทางมาถึงประเทศไทย ตลอดจนเดินทางกลบัประเทศ 
2.ดูแลความเรียบร้อยในงาน THA2018 ในส่วนต่างประเทศ อาทิเช่น การดูความพร้อมหน้างานส่วน
พิธีการต่างประเทศในช่วงพิธีเปิดและพิธีปิด ความพร้อมของเอกสารที่จะเซ็นต์ MRA และ MOU ต่างๆ 
ความพร้อมของ expo ส่วนบูทต่างประเทศ 
3.ดูแลอ านวยความสะดวก ประสานงานเรื่องที่พัก รถรบั-ส่ง วิทยากรและแขกจากต่างประเทศ 
ร่วมกับฝ่ายสวัสดิการ 
4.ดูแลอ านวยความสะดวก ประสานงานเรือ่งอาหารส าหรับ วิทยากรและแขกจากต่างประเทศ ร่วมกับ
ฝ่ายสวัสดกิาร 
5.เตรียมค่าใช้จ่ายส าหรับการ reimbursement ในกรณีที่วิทยากรซือ้ตั๋วเอง 
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ช่วงหลังงาน (ถ้ามี) 
1.ส่งแขกที่ตกค้างไปยังสนามบิน 
2.ท ารายงาน ฝ่าย 
 

2. ผลการด าเนินงาน 
ช่วงเตรียมการ 

1. ประสานงานกบัออการไนซจ์ากต่างชาติ พรอ้มกบัด าเนนิการร่าง TOR ร่วมกัน และประสานงานด้าน
การจัดประชุมวิชาการร่วมกบัฝ่ายจัดสมัมนาวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และธุรกิจ 
ฮาลาล (IHSATEC:HASIB) และฝ่ายจัดสมัมนาการประชุมมาตรฐานนานาชาติ (Halal Standards 
Convention) 
2. ประสานงาน ติดต่อทางสถานทูต กระทรวงต่างประเทศ วิทยากร แขกวีไอพีต่างประเทศ และท าหนังสือ
เชิญเข้าร่วมงานเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเชิญสถานทูตไปทัง้หมด 32 ประเทศ โดยตอบรบัมาร่วมงาน 12 
ประเทศได้แก่ ปากีสถาน สหรัฐอมเิรตต์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย อิหร่าน ฟิลปิปินส์ ลเิบีย เยเมน ซูดาน ตุรก ี
เกาหลีใต้ และซาอุดิอาระเบีย ส่วนของกระทรวงต่างประเทศน้ันได้รับการประสานงานจากกงสลุไทย
ประจ าประเทศต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีกงสลุใหญป่ระจ าเมอืงการาจี กงสุลใหญป่ระจ ากรุงริยาด 
กงสลุใหญ่ประจ าเมืองเจดดาห์ได้น าคณะนักธุรกจิเข้าร่วมงานจ านวน 16 ท่าน สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงมาดริด น าคณะสถาบันฮาลาลจากเมืองกอร์โดบา และการท่องเที่ยวสเปนเข้าร่วมงานจ านวน 7 ท่าน 
ทั้งนี้ทางกระทรวงต่างประเทศยังได้น าคณะสื่อมวลชนจากกลุ่มประเทศเอเชียกลางจาก ประเทศ 
คาซัคสถาน คีร์กีสถาน อุซเบกสิถาน จ านวน 9 ท่านมาร่วมงานในครั้งนี้ ส่วนของแขกวีไอพีต่างประเทศน้ัน
มีมาร่วมงานทั้งหมด 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ 1. The Standards and Metrology Institute for the 
Islamic Countries (SMIIC) (2 ท่าน) 2. Muslim World League (3 ท่าน) 3. Cambodian Halal 
Steering Committees (45 ท่าน) 4. GCC Standardization Organization (GSO) (2 ท่าน) ซึ่งทั้งสี่
หน่วยงานถือเป็นหน่วยงานส าคัญทีม่ีบทบาทเกี่ยวข้องกบัการก าหนดมาตรฐานและการน าเข้าสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลในระดับชาติและระดบัสากล ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสดีของประเทศไทยที่หน่วยงานเหล่าน้ีให้
ความสนใจเข้าร่วมงาน THA2018 เป็นพเิศษ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของประเทศไทยและ
หน่วยงานดังกล่าวในอนาคตได้ 
3. ด าเนินการจองตั๋วเครื่องบินให้วิทยากร และแขกวีไอพตี่างชาติที่ยืนยันมาร่วมงาน โดยมีวิทยากรและ
แขกวีไอพีบางส่วนที่ขอด าเนินการจองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง 
4.ด าเนินการท าจดหมายในการออกวีซ่า (Visa facilities letter) ท าการ์ด Welcoming Dinner และ
เตรียมเอกสารลงนาม Mutual Recognition Agreement (MRA) และ Memorandum Of 
Understanding (MOU) 
5.ประสานงานห้องพัก และรถรับส่งกับฝ่ายสวัสดกิารให้วิทยากร และแขกวีไอพีต่างชาติ โดยได้จัดสรรรถ
รับส่งใหเ้หมาะสมก าหนดการเริม่งานและตามความต้องการของแขกต่างประเทศ 
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6.ประสานงานกบัฝ่ายพิธีการ ในส่วนการจัดที่นัง่ในช่วงพิธีเปิดงาน และพิธีปิดงาน THA2018 ให้ทุตานุทูต
แขกวีไอพี และวิทยากรต่างชาติ 
7.ประสานงานกบัออการไนซ์ต่างชาติในการหาบูทต่างประเทศเข้าร่วมจัดแสดงในส่วน Expo ของงาน 
รวมถึงประสานงานด้านเอกสารที่ใช้ประกอบการเคลียรส์ินค้าที่จะน าเข้ามาจัดแสดงในงาน ณ กรม
ศุลกากร และเรือ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ประสานงานฝ่ายต่างประเทศด้านการออกและรับหนังสือเพื่อออก
หนังสือจ าเป็นต่างๆแกผู่้ประกอบการ, ฝ่ายการเงินต่างประเทศ เพื่อจัดประสานขอใบเสนอราคา ใบแจง้หนี ้
แจ้งติดตามการโอนเงิน และใบเสรจ็ผูป้ระกอบการต่างประเทศ, ฝ่าย Expo เพือ่ขอข้อมลูการจัดงาน โครง
สร้างบูธ การจัดเตรียมอปุกรณ์เพิ่มเติม ซึง่มบีูทต่างประเทศขาร่วมจัดแสดงสินค้าจ านวน 23 บูทโดยมี
ตัวแทนสถานทูตเข้าร่วมจัดนิทรรศการจ านวน 4 ประเทศ ได้แก่ ปากีสถาน  
อินโดนีเซีย ซาอุดิอาระเบีย และอหิร่าน ทั้งนี้มบีูทที่ขอออกแบบโครงสร้างเพิ่มเติมจากบทูมาตรฐานจ านวน 
6 บูทซึ่งมาจากหน่วยงาน Dubai Airport Free Zone (DAFZA) 

 
ช่วงด าเนินการ 
1. จัดเจ้าหน้าที่ ประจ าการที่ โรงแรมอัลมิรอซ โรงแรม Novotel เพื่อให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก
แก่วิทยากรและแขกต่างประเทศ ในการเช็คอินและให้ข้อมลูรายละเอียด ก าหนดการจัดงานเบื้องต้น เพื่อนัด
หมายในการเดินทางไปยังสถานที่จัดงาน 
2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทีป่ระจ า ณ สนามบิน ที่รับผิดชอบต้อนรับแขกทีเ่ดินทางมาถึง และจัดส่งเข้า
โรงแรมที่พกั 
3. ดูแลความเรียบร้อยในงาน THA2018 ในส่วนต่างประเทศ อาทิเช่น การดูความพร้อมหน้างานส่วนพิธีการ
ต่างประเทศในช่วงพิธีเปิดและพิธีปิด ความพร้อมของเอกสารที่จะเซ็นต์ MRA และ MOU ต่างๆ ความพรอ้ม
ของ expo ส่วนบูทต่างประเทศ 
4. ให้ข้อมูลต่างๆ และอ านวยความสะดวกแก่วิทยากรและแขกต่างประเทศตลอดการจัดงาน 
5. ประสานงานดูแลเรื่องอาหารกลางวันและอาหารเย็นส าหรับวิทยากรและแขกวีไอพี 
6. เตรียมค่าใช้จ่ายส าหรบัการ reimbursement ของวิทยากรทีซ่ื้อตั๋วเอง 
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3. ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข  
 

ล าดับท่ี รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 
ช่วงเตรียมการ 

1. การส ารองที่นั่ ง
บัตรโดยสาร 

เนื่องจากวิทยากรบางท่านส่งแบบตอบ
รับยืนยันเข้าร่วมงานช้า ท าให้เที่ยวบินที่
ต้องการมีราคาที่สูงข้ึน 

ให้วิทยากรบางท่าน 
ด าเนินการส ารองบัตร
โดยสารด้วยตนเองแล้วน า
เอกสารมาเบกิจ่ายค่าบัตร
โดยสารกบัทางผูจ้ัดงานเมื่อ
เดินทางมาถึงงาน 

2 การติดต่อ
วิทยากร 

เ นื่ อ งจ ากกิจกรรมภายในงานบาง
กิจกรรม เช่นการประชุมมาตรฐาน 
ฮาลาลนานาชาติ ก าหนดการออกมา
ล่าช้ามาก ท าให้ไม่ทราบจ านวนวิทยากร
ที่แน่นอน และมีค่าใช้จ่ายในการจองตั๋ว
โดยสารที่สูงข้ึน 

ให้ วิทยากรด า เนินก า ร
ส ารองบัตรโดยสารด้วย
ตนเองแล้วน าเอกสารมา
เบิกจ่ายค่าบัตรโดยสารกับ
ทางผู้จัดงานเมื่อเดินทาง
มาถึงงาน 

3. การลงนาม MRA หน่วยงานรับรองฮาลาลต่างชาติบาง
หน่วยงานเพิ่ งแจ้งความประสงค์ ว่า
ต้องการเซ็นต์ MRA หน้างาน 

ขอ ข้อมู ลหน่ วยงานที่ มี
ความประสงค์จะเซ็ นต์  
MRA และรีบด าเนินการท า
เอกสาร MRA ให้หน่วยงาน
ดังกล่าว 

4. การติดต่อ
สถานทูตฯ 

ส่งเอกสารเชิญร่วมงานไปยังสถานทูตแต่
ไม่ได้รับการตอบรับจากสถานทูตบาง
ประเทศ 

โทรคอนเฟิร์มกับแต่ละ
สถานทูตว่าได้รับเอกสารที่
ส่งไปหรือไม่ และให้ทาง
สถานทูตยืนยันการ เ ข้ า
ร่วมงานอีกครั้ง 

5. การท าวีซ่า   วิทยากรและแขกบางคนเป็นกลุ่มพิเศษ 
เช่นมาจากประเทศปากีสถาน ซึ่งในการ
ขอ วีซ่ าจะใ ช้ เวลานานและมีความ
เข้มงวดมากกว่าประเทศอื่นๆ จึงท าให้
วิทยากรบางท่านไม่สามารถขอวีซ่าได้
ทัน 

ประสานงานแจ้งกิจกรรม
ของเราไปยังกระทรวงการ
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เ พื่ อ ใ ห้
ก ร ะ ท ร ว ง แ จ้ ง ไ ป ยั ง
สถานทูตไทยในประเทศ
ต่างๆ ส าหรับการอ านวย
ความสะดวกในการขอวีซ่า 
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ล าดับท่ี รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 
6. ก า ร ป ร ะ ส า น

ผู้ ป ร ะกอบการ
ต่างชาติ 

ผู้รับประสานงานจัดหาบูธต่างชาติ ไม่
สามารถหาผู้ประกอบการต่างชาติเข้า
ร่วมออกบูธได้ครบตามที่ก าหนดไว้ ท า
ให้เกิดบูธว่างเป็นจ านวน หลายในเวลา
ใกล้งาน 

เร่งจัดหาผู้ประกอบการที่
ต้องการเข้าร่วมจัดแสดง
สินค้าผ่านสถานทูตต่างๆ 
และลดราคาบูทให้ตาม
ความเหมาะสม 

7. ข้อมูลคู่มือล่าช้า เนื่องจากมีการ TOR ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
expo ล่าช้าท าให้มีการออกคู่มือการจัด
แสดงสินค้าให้กับแขกต่างชาติล่าช้า ท า
ให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ทราบ
ร ายล ะ เอี ย ด ในการประกอบการ
ตัดสินใจ 

แจ้งข้อมลูทีเ่กี่ยวข้องกบั
รายละเอียดการจัดบูท
เบื้องต้นไปให้ โดยอัพเดท
ข้อมูลต่างๆเป็นระยะๆ 

ช่วงด าเนินการ 
1. โ ร ง แ ร ม ข อ ง

วิทยากรและแขก
วีไอพีต่างชาติ 

เนื่องจากฝ่ายสวัสดิการได้จองโรงแรมไว้ 
2 แห่ง โดยให้ วิทยากรไทยและแขก 
Business matching ต่ า ง ช า ติ พั ก ที่
โรงแรม Novotel และให้วิทยากร แขกวี
ไอพี แขกมาน าเสนอผลงาน และแขก
หน่วยงานรับรองฮาลาลต่างชาติพักที่
โ รงแรมอัลมีรอซ แต่ทาง เจ้ าหน้าที่
โรงแรมเกิดความสับสนในข้อมลูหน้างาน 
ท าให้ที่พักไม่เพียงพอตามจ านวนแขกที่
แจ้งช่ือไว้ 
 

จัดสรรห้องพักเจ้าหน้าที่ให้
แขกที่ไม่มีห้องพัก และให้
แขกต่างชาติที่เหลือไปพักที่
โรงแรม Novotel 

2. ร ถ รั บ ส่ ง แ ล ะ
เจ้าหน้าที่ 

เนื่องจากมีแขกต่างชาติมาร่วมงานเยอะ
มาก ท าให้จ านวนรถที่ เตรียมไว้ไม่
เพียงพอกับจ านวนแขกที่มาร่วมงาน 
และแขกส่วนใหญ่ขอไปช้ากว่าเวลาที่
ก าหนดไว้ 

ประสานงานกบัฝ่าย
สวัสดิการให้เพิ่มจ านวน
รถและจัดสรรเวลาให้
เหมาะสมกับความ
ต้องการของแขก 

3. การจัดที่นั่งตอน
พิธีเปิด/ปิดงาน 

ล าดับที่นั่งมักจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้า
งานเสมอเนื่องจากแขกบางท่านที่ยืนยัน
มาร่วมงานกลับไม่สามารถเดินทางมาใน

จัดล าดับที่นั่งของแขก
ตามล าดับความส าคัญ
และปรึกษากระทรวง
ต่างประเทศจัดล าดับพิธี
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ล าดับท่ี รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 
วันดังกล่าว หรือแขกบางท่านที่แจ้งว่าไม่
สะดวกมาร่วมงานกลับมาร่วมงานได้  

การในการนัง่ของแขก
จากสถานทูต 

3. งาน Welcoming 
Dinner 

เนื่องจากงาน Welcoming Dinner จัด
นอกสถานที่  ท าให้แขกบางท่ านไม่
สามารถเดินทางไปที่จัดดินเนอร์ได้ 

ประสานงานกบัฝ่าย
สวัสดิการให้แขกบาง
ท่านทานอาหารที่
โรงแรม 

4. การประสานงาน
ส่งแขก 

มีแขกต่างชาติบางท่านไม่พอใจ 
เนื่องจากไม่ทราบเวลารถรับส่งที่โรงแรม 

ประสานงานกบัน้องที่ดูแล
ที่โรงแรมให้แสตนบายและ
เตรียมรถรบัสง่ไปยัง
สถานที่จัดงาน 

ช่วงหลังงาน 
1. การจ่าย

ค่าตอบแทน
วิทยากรย้อนหลงั  

มีวิทยากรบางท่าน ไม่ได้ส่งรายละเอียด
ค่า ใ ช้จ่ ายมาให้  ท า ให้  ไม่ ส ามารถ
ด าเนินการ reimbursement ในวันงาน
ได ้

ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส า น ง า น
เพื่อให้รับค่าตอบแทน
โ ด ย ก า ร โ อ น เ งิ น ใ ห้
ภายหลัง  

2. ค้างช าระ
ค่าใช้จ่ายในส่วน
ของออการ์ไนซ์
ต่างชาติ 

เนื่องจากยังได้รับเอกสารตาม TOR ไม่
ครบถ้วนจึงไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายส่วน
ที่เหลือได้ 

แ จ้ ง ติ ด ต่ อ ไ ป ยั ง ผู้
ประสานงานหลักเพื่อที่จะ
ด า เ นิ น ก า ร ต ร ว จ ส อบ
เอกสารตามTOR และโอน
เงินส่วนที่เหลือ 

 

 
4. ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานปีต่อไป 

4.1 หลงัจากที่ได้ก าหนดวันจัดงานและสถานที่เรียบร้อยแลว้ อยากให้รีบก าหนดธีมและประชาสัมพันธ์งาน
ต่างๆล่วงหน้าอย่างนอ้ย 1 ปี เพื่อใหผู้้ประกอบการที่สนใจมาร่วมจัดงานแสดงสินค้าได้มีเวลาเตรียมตัวและ
สามารถติดต่อประสานงานส่งสินค้าผ่าน cargoมาทันทวงที ทั้งนี้ยังเป็นประโยชน์กับส่วนการประชุมวิชาการ 
เนื่องจากผูท้ี่สนใจจะน าเสนอผลงานจะได้วางแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับธีมของงานประชุมวิชาการ 
4.2 อยากให้หาบูทต่างประเทศจาก agency ที่ท างานด้านน้ีโดยตรง เพือ่ที่จะได้จ านวนบูทต่างชาติที่เพิ่มข้ึน 
4.3 อยากให้มีการเจรจากับโรงแรมที่สนใจล่วงหน้าอย่างนอ้ย 6 เดือน และส ารองโรงแรมที่พักกับโรงแรมทีม่ี
ใจสาธารณะ และสามารถรบัได้กับการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน 
4.4 อยากให้ท าระบบลงทะเบียนออนไลน์ก่อนงานล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน 
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ภาพบรรยากาศการติดตั้งโครงสร้างบูทต่างประเทศ

ภาพบรรยากาศของ	รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน	ให้การต้อนรับแขกวีไอพีจาก

หน่วยงาน	Muslim	World	League	เข้าร่วมงาน	Thailand	Halal	Assembly

ภาพบรรยากาศของ	รศ.ดร.วินยั	ดะห์ลัน	ให้การต้อนรับแขกวไีอพจีากหน่วยงาน	Cambodian	Halal	Steering	

Committee	และรศ.ดร.ปกรณ	์ปรียากร	ให้การต้อนรับแขกวีไอพีจากหน่วยงาน	SMIIIC	

5.	ประมวลภาพการด�าเนินงาน	
วันที่	13	ธันวาคม	2561

วันที่	14	ธันวาคม	2561
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ภาพบรรยากาศของแขกวีไอพีเยี่ยมชมบูทจัดแสดงสินค้าต่างๆ

ภาพบรรยากาศของแขกวีไอพีจาก	 SMIIC	 และ	Muslim	World	 League	 กล่าวแสดงความยินดีในช่วงพิธ ี

เปิดงาน	Thailand	Halal	Assembly

ภาพบรรยากาศถ่ายภาพรวมกันระหว่างประธานเปิดงานกับแขกวีไอพีในช่วงพิธีเปิดงาน	 Thailand	 Halal	 

Assembly
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ภาพบรรยากาศของตวัแทนสถานทตูและแขกวไีอพชีาวต่างชาตเิข้าร่วมพธิเีปิดงาน	โดยมสีถานทตูเข้าร่วมงาน 

ทั้งหมด	12	ประเทศ

ภาพบรรยากาศการเซ็นต์บันทึกข้อตกลง	(MOU)	ระหว่าง	ศวฮ.	และ	สมฮท.	กับหน่วยงาน	Muslim	World	 

League

ภาพบรรยากาศการเซ็นต์	Mutual	 Recognition	 Agreement	 (MRA)	 ระหว่าง	 ศวฮ.	 และ	 สมฮท.	 กับ 

หน่วยงาน	Cambodian	Halal	Steering	Committee
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ภาพบรรยากาศการเลี้ยงรับรองแขกวีไอพีและแขกต่างชาต	ิณ	ค�า่คืนวันที่	14	ธันวาคม	2561

วันที่	15	ธันวาคม	2561

ภาพบรรยากาศการเซ็นต์	Mutual	 Recognition	 Agreement	 (MRA)	 ระหว่าง	 ศวฮ.	 และ	 สมฮท.	 กับ 

หน่วยงานรับรองฮาลาลประเทศต่างๆ
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ภาพบรรยากาศการเซ็นต์บันทึกข้อตกลง	 (MOU)	 ระหว่างศวฮ.และสมฮท.กับมหาวิทยาลัย	 จากประเทศ 

อินโดนีเซีย

ภาพบรรยากาศการบรรยายของวิทยากรต่างชาติในห้องประชุมวิชาการนานาชาต	ิHASIB

ภาพบรรยากาศการประชุมมาตรฐานฮาลาลนานาชาติ
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ภาพบรรยากาศพาแขกวีไอพีจากหน่วยงาน	 Muslim	 World	 League	 เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ 

นิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพบรรยากาศพาวิทยากรต่างชาติและผู้น�าเสนอผลงานวิชาการเยี่ยมชมรอบๆ	กทม.	ด้วยตุ๊กตุ๊กที่สนับสนุน 

โดยหน่วยงาน	ททท.
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ภาพบรรยากาศพิธีปิดงาน	Thailand	Halal	Assembly

ภาพบรรยากาศพาแขกวีไอพีจากหน่วยงาน	SMIIIC	ไปเยี่ยมชมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย	

วันที่	16	ธันวาคม	2561

วันที่	17	ธันวาคม	2561
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9. ฝ่ายนิทรรศการ 
1.รูปแบบการด าเนินงาน  
ช่วงเตรียมการ 

- จัดท าขอบข่าย TOR ด้านนิทรรศการ เพื่อเป็นรายละเอียดการจัดท านิทรรศการให้แก่ผู้รับจ้าง 
- ประกาศขอบข่ายเพ่ือจัดหาจัดจ้างออแกไนซ์ และนัดประชุมออแกไนซ์ให้เข้ามาเสนอขอบข่าย

ตามที่ตั้งไว้ให้แก่คณะผู้จัดท า  
- ประชุมคณะจัดท าทีมนิทรรศการเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับ Concept ของนิทรรศการ 
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของนิทรรศการ เพื่อการด าเนินงานที่สมบูรณ์และ

ถูกต้อง 
- ด าเนินการเรื่องงบประมาณของฝ่ายนิทรรศการให้สอดคล้องกับสิ่งที่จัดท า 
- ติดต่อประสานงานกับออแกไนซ์ให้เข้าใจเกี่ยวกับ Concept ของนิทรรศการ 

ช่วงด าเนินงาน  
- ดูแลรับผิดชอบโซนนิทรรศการ ให้ความรึความเข้าใจแห่ผู้เข้าร่วมงาน 

ช่วงหลังงาน 
- สรุปรายงานของฝ่าย 
 

2. ผลการด าเนินงาน 
2.1 สรุป Concept นิทรรศการได้ดังน้ี 

นิทรรศการ Pavilion ภายใต้กรอบ เฉลิมฉลอง 20 ปี มาตรฐานฮาลาลไทย 
จากจุดเริ่มต้นในการก าหนดมาตรฐานฮาลาล CODEK มาสู่มาตรฐานฮาลาลของประเทศไทย  

โดยการบูรณาการศาสนบัญญัติอิสลามเข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ภายใต้ แนวทาง “ 
ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ ” มุ่งหวังผลักดันผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยให้ก้าวข้ึนเป็นผู้น าใน
ตลาดอาหารโลก ในรูปแบบความร่วมมือที่ช่ือว่า “ฮาลาลเพชรจากประเทศไทย” หรือ Thailand 
Diamond Halal เพื่อแสดงถึงความเป็นที่หนึ่งในโลกของฮาลาลประเทศไทยด้วยมาตรฐานฮาลาลของ
ประเทศ  
หัวข้อการน าเสนอภายในพาวิลเลี่ยน 
1. วิวัฒนาการและแนวโน้มในอนาคตของการพัฒนามาตรฐานฮาลาลและกระบวนการตรวจรับรอง

ฮาลาลในประเทศไทย 
2. กระบวนการขอรับรองฮาลาล (สกอท./สกอจ.)  

2.1 วิธีการขอรับรองฮาลาลผ่านเว็บไซค์สกอท.  
2.2 ข้อมูลการขอรับรองฮาลาลประเทศไทย   
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3. วิทยาศาสตร์เพื่อการรับรอง (ศวฮ.) 
3.1 การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์และ

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 คืออะไร 
3.2 ประวัติความเป็นมาของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ 

4. การมาตรฐานฮาลาลโดยระบบ HAL-Q 
4.1 ระบบ HAL-Q คืออะไร? 
4.2 วิธีการวางระบบและประโยชน์ของ HAL-Q เป็นอย่างไร 

5. งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 
5.1 วิธีการใช้ระบบตรวจประเมินและการรับรองฮาลาล( Auditor Checklist System//CB) 
5.2 HABIDAH คืออะไร? (Dashbord) 

 
2.2 แบบท่ีน าเสนอให้คณะทีมงาน มีดังต่อไปน้ี 
แบบท่ี 1  

 

 

 
แบบท่ี 2   

 

 

 
แบบท่ี 3   

แบบที	่1

แบบที	่2
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แบบที	่3

ภาพการออกแบบของนิทรรศการโดยรวมทั้งหมด

ภาพการออกแบบโซน	20	ปีมาตรฐานฮาลาลประเทศไทย

186 
 

 

 

 
 
 
2.3 แบบสรุปของโซนนิทรรศการ 

      จากการเสนอแบบนิทรรศการ ภายใต้ชื่อ “20 ปีมาตรฐานฮาลาลประเทศไทย”และได้น า
รูปแบบท่ี 3 มาปรับเปลี่ยนสีเพ่ือให้เข้ากับ Concept ของงาน ดังต่อไปน้ี 

 

 

 
ภาพการออกแบบของนิทรรศการโดยรวมท้ังหมด 

 

 

 
ภาพการออกแบบโซน 20 ปีมาตรฐานฮาลาลประเทศไทย 

_19-0331 (001-310)digital.indd   185 4/9/62 BE   11:25 AM



โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

186

ภาพการออกแบบโซนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

ภาพการออกแบบโซนวิทยาศาสตร์เพื่อการรับรอง	(ศวฮ.)

ภาพการออกแบบโซนกระบวนการขอรับรองฮาลาล	(สกอท./สกอจ.)

ภาพการออกแบบโซนการมาตรฐานฮาลาล
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3. ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข  
 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 

ช่วงเตรียมการ 
1. การเตรียมข้อมูล -เนื่องจากบริษัทที่รับท าไม่มี

ความเข้าในในสายศาสนา จึงท า
ให้สื่อสารกันยากกว่าที่จะเข้าใจ
ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 
-ได้แบบแปลนและสรุปประเด็น
ล่ า ช้ า ท า ใ ห้ มี ร ะ ย ะ เ ว ล า
ด าเนินการที่น้อยงานออกมา
กระช้ันชิด 
 
 
 
- เ นื้ อ ห า เ ดิ ม ที่ จ ะ ใ ช้ จั ด
นิทรรศการไม่ครอบคลุม ขาด
เนื้อหารายละเอียดในการจัด
นิทรรศการ 
 
 
-ข้อมูลในการจัดนิทรรศการ
ในช่วงการ เตรียมงานยั ง ไม่
สมบูรณ์ ท าให้ฝ่ายจัดท าเนื้อหา
นิทรรศการและฝ่ายAnimation 
ต้อ ง รอ ข้อมู ลที่ ถู กต้ องและ
สมบูรณ์ จึงส่งผลถึงเวลาการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 
 
-เนื่องจากข้อมูลที่จะน ามาจัด
นิทรรศการจะอยู่ที่ส่วนกลาง 
(ส านักงานใหญ่)  ท าให้ส่วน

-อธิบายและยกตัวอย่างให้เข้าใจอย่าง
ง่ายดายโดยใช้ข้อมูลที่เข้าใจง่ายและ
ไม่เป็นทางการมากเกินไปแต่ถูกต้อง
ตามหลักศาสนา 
 
- รี บ ป ร ะ ส า น ง า น เ พ่ื อ อั พ เ ด ต
รายละเอียดและสรุปประเด็น ติดต่อ
ประสานงานกับทีมออแกไนซ์โดยตรง
เพื่อลดระยะเวลาการด าเนินงานให้
รวดเร็วข้ึน 
 
-ขอเนื้อหาบางส่วนจากผู้ประสานงาน
ทางกทม.  
- หาเนื้อหาและข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้
เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ 
 
-ก่อนจัดท านิทรรศการควรมีการ
ประชุมระหว่างผู้ดูแลข้อมูลและผู้ดแูล
จัดท านิทรรศการ 
 
 
 
 
-ควรจัดหัวหน้าฝ่ายเป็นส่วนกลาง 
(ส านักงานใหญ่) เน่ืองจากสามารถ
ดูแลงาน รวบรวมข้อมูลได้รวดเร็ว
และสมบูรณ์ หากมีการอัพเดทจะได้
แก้ ไขให้ทันเวลา เพื่ อ ให้ งานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 

สาขาที่เป็นหัวหน้าฝ่ายได้ข้อมูล
ที่ไม่คงที่ จึงท าให้เกิดการล่าช้า
ในการรวบรวมข้อมูลที่สมบูรณ์ 

2. การออกแบบอาร์ท
เวริค 

-เนื่องจากอาร์ทเวริคต้องลง
รายละเอียดเนื้อหาที่ ถูกต้อง
เท่านั้น จึงค่อนข้างใช้เวลาใน
ก า ร จั ด ท า  ห า ก มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาอาจท าใหไ้ม่
สามารถแก้ไขหน้างานได้ทัน 

-เนื้อหาควรชัดเจนต้ังแต่ทีแรก  
-ควรจัดนิทรรศการในรูปแบบอื่น อาจ
น าเสนอผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เท่านั้น เพื่อเลี่ยงการออกแบบอาร์ท
เวริคที่ต้องลงรายละเอียดเนื้อหา 
 

ช่วงด าเนินการ 
1. การติดตั้งโครงสร้าง -โครงสร้างมีขนาดใหญ่ และมี

ก ารแขวนป้ ายที่ มี ความสู ง
ระดับนึง ซึ่งหน้างานเกิดปัญหา
คือต้องแก้ไขอาร์ทเวริคที่ติด
ป้ายแขวน จึงท าให้เป็นเรื่อง
ใหญ่พอสมควร  

-ไม่ควรแก้ไขเนื้อหากะทันหัน เพราะ
อาจเกิดความล่าช้าและท าให้เสีย
ค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุ ดังนั้น หัวใจหลัก
คือเนื้อหาควรมีความชัดเจนก่อนข้ึน
โครงสร้าง 

2. อุปกรณ์ไม่ตอบสนอง
ต่อกรใช้งาน 

-เนื่องจากการสื่อสารระหว่าง
ฝ่ายโครงสร้างกับฝ่ายติดตั้ง
Application ผิดพลาดจึงส่งผล
ต่ อ ก า ร ท า ง า น ข อ ง ก า ร
ประมวลผลของComputer 
-เทคโนโลยีที่น ามาเป็นสื่อใน
ก า ร น า เ ส น อ เ นื้ อ ห า ข อ ง
นิทรรศการ เ กิดการขัดข้อง 
ในช่วงการน าเสนอนิทรรศการ 

-ควรมีการสื่อสารให้ชัดเจนระหว่าง
ฝ่ายโครงสร้างและติดตั้งApplication
เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาด 
 
-ในการติดตั้ง และจัดท าเทคโนโลยี
ต่างๆที่มาช่วยเป็นสื่อกลางในการ
น าเสนอ ควรมีการทดลองใช้ เพื่อ
ศึกษาหาปัญหารวมถึงวิธีการแก้ไข 
ก่อนน ามาติดต้ังและใช้งานจริง 

3. ผู้เข้าเยี่ยมชม ผู้เข้าเยี่ยมชมงานมีจ านวนน้อย -ควรประชาสัมพันธ์ให้มากกว่าน้ี 
 

 
 

ล าดบั
ท่ี
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4. ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานปีต่อไป 
4.1 .ในการจัดท านิทรรศการต่างๆ ควรใช้ออแกไนซ์บริษัทเดียวทั้งกระบวนการ 
4.2  หัวหน้าฝ่ายควรเป็นส านักงานใหญ่ และแจกจ่ายงานตามความถนัดของแต่ละส านักงาน และต้องตามงาน
หรือรวบรวมงานทุกอย่าง เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพที่ดีและสมบูรณ์ 
4.3  โซนนิทรรศการควรมีกิจกรรมที่ให้ประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนเข้าร่วมนิทรรศการ
มากขึ้น (อาจมีการท า Workshop ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ประกอบการ) 
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5.		ประมวลภาพการด�าเนินงาน	

วันที่	12-13	ธันวาคม	2561
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ภาพบรรยากาศ	 การเตรียมงานนิทรรศการนิทรรศการ	 20	 ปีมาตรฐานฮาลาลไทย	ณ	 ห้อง	 EH101-102		 

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	(BITEC)
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ภาพบรรยากาศ	พิธีเปิดงานนิทรรศการ	2	ทศวรรษมาตรฐานฮาลาลไทย	โดย	นายกฤษฎา	บุญราช	รัฐมนตร ี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ประธานในพิธี	 น�าโดย	 รศ.ดร.ปกรณ์	 ปรียากร	 ผู้อ�านวยการสถาบัน 

มาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย	นายอาศิส	 พิทักษ์คุมพล	 จุฬาราชมนตรี	 H.E.	 Ihsan	Ovut	 เลขาธิการ 

สถาบนัมาตรฐานและมาตรวทิยาส�าหรบัประเทศอสิลาม	(Standard	and	Metrology	Institute	for	Islamic	 

Countries	 -	 SMIIC)	 ประเทศตุรกี	 และทีมคุณวุฒิทางด้านศาสนาพร้อมถ่ายรูปร่วมกับประธานในพิธี	 ณ	 

ห้อง	EH101-102	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	(BITEC)

วันที	่14	ธันวาคม	2561
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วันที	่15	ธันวาคม	2561

ภาพบรรยากาศ	ผูเ้ข้าร่วมชมงานนทิรรศการ	20	ปีมาตรฐานฮาลาลไทยพร้อมท้ังมกีารสมัภาษณ์จากรายการ 

ทีวีช่องมุสลิมเพื่อเผื่อแพร่ให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงานได้ทราบถึงการแสดงนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและ 

งานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาต	ิThailand	Halal	Assembly	2018	ณ	ห้อง	EH101-102	ศูนย์นิทรรศการ 

และการประชุมไบเทค	(BITEC)
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ภาพบรรยากาศ	ผูเ้ข้าร่วมชมงานนทิรรศการ	20	ปีมาตรฐานฮาลาลไทยพร้อมทัง้การรือ้ถอนนทิรรศการในงาน 

ประชมุวิชาการและงานแสดงสนิค้าฮาลาลนานาชาต	ิThailand	Halal	Assembly	2018	ณ	ห้อง	EH101-102 

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	 (BITEC)	 และบางชิ้นส่วนได้น�ากลับมาใช้งานครั้งถัดไปได	้ โดยน�ามา 

จัดเก็บไว้ที่ชั้น	1	สวนหลวงสแควร์

วันที่	16	ธันวาคม	2561
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10. ฝ่ายจัดแสดงสินค้า Expo 

1 รูปแบบการด าเนินงาน) 
ช่วงเตรียมการ 

- ประชุมหารือกับทีมงาน Thailand Halal Assembly 2018 เพื่อหาแนวทางและรปูแบบการ
จัดงาน 

- ประชาสมัพันธ์งานและเปิดรบัสมัคร เพื่อคัดเลือกผูป้ระกอบการเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน 
(TIHEX) แก่ผูป้ระกอบการทั้งในและต่างประเทศ 

- ประชาสมัพันธ์งานและเปิดรบัสมัครและคัดเลอืกผูป้ระกอบการในระดบัโรงงานอุตสาหกรรม 
เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน (TIHEX) 

- ติดต่อหน่วยงานราชการที่เป็นเจ้าภาพร่วมเข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน 

- คัดเลือกผู้รบัเหมา (Agency) ในการติดตั้งโครงสร้างของคูหามาตรฐานและบรหิารจัดการ
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องภายในงาน (TIHEX) 

- ติดต่อประสานงานกบั สกอท./สกอจ. เพื่อหาบูธผู้ประกอบการภายในความดูแล 
- จัดท าในส่วนของแผนผงับทู รวมถึงการประสานในส่วนของคู่มือของการออกบูทกบัทีมงาน

ผู้รบัเหมางาน 
- ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดแสดงสินค้ากับบูธต่างประเทศและ

หน่วยงานต่างๆ ทีส่มัครเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าปีนี ้
- ประสานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดท าไฟล์ภาพ PR สินค้าของผูป้ระกอบการทีผ่่านการ

คัดเลือก 
- ประชุมนัดบรีฟผู้ประกอบการทีผ่่านการคัดเลอืก เพื่อช้ีแจงรายละเอียดการจัดแสดงสินค้า 
- ก าหนดการกิจกรรมบนเวทีของฝ่าย Expo และประชาสมัพนัธ์สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงสร้างของคูหามาตรฐานและป้ายช่ือบูธทั้งหมดภายในงาน 

ช่วงด าเนินงาน  
- ดูแลความเรียบร้อยของบูธภายในงานทัง้หมด 
- ประจ าจุด Service Canter เพือ่อ านวยความสะดวกให้กบัผูป้ระกอบการภายในงาน 
- ออกใบเสร็จรับเงินของแตล่ะบูธที่จัดแสดงสินค้าทั้งหมดที่ตอ้งการ 
- แก้ไขปัญหาทีเ่กิดข้ึนในด้านต่างๆ ของฝ่าย Expo 

ช่วงหลังงาน (ถ้ามี) 
- รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของฝ่าย Expo 
- สรปุผลการด าเนินงานฝ่าย Expo ในงาน THAILAND HALAL ASSEMBLY 2018  
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2. ผลการด าเนินงาน 
 ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดและจ านวนผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศที่เข้าร่วมจัดแสดง
สินค้าในงาน Thailand Halal Assembly 2018  

โซน ชื่อโซน จ านวนบูธ 
Zone A  แฟช่ันและเครื่องประดับ 19 
Zone B  เครื่องส าอางและสุขภาพ 24 
Zone C CICOT/ICOP 52 
Zone D HAL-Q 16 
Zone E อาหารและเครื่องดืม่ 45 
Zone F SMEs 42 
Zone G โรงแรมและบริการ 16 
Zone H หน่วยงานราชการ 32 
Zone I ผู้ประกอบการรายใหญ ่ 32 
Zone J ผู้ประกอบการต่างประเทศ  32 

รวมจ านวนบูธท้ังหมด   310 
 

จากตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดและจ านวนผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศที่เข้าร่วมจัด
แสดงสินค้าในงาน Thailand Halal Assembly 2018 ในบริเวณ Hall EH101-102 จากข้อมูลดังกล่าวข้างตน้
สามารถแบ่งกลุ่มของสินค้าที่เข้าร่วมได้แก่ กลุ่มประเภทแฟช่ัน/เครื่องประดับ เครื่ องส าอาง/สุขภาพ 
CICOT/ICOP HAL-Q อาหาร/เครื่องดื่ม SMEs โรงแรม/บริการ หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการรายใหญ่ 
และผู้ประกอบการต่างประเทศ ตามล าดับ ซึ่ งโซนของผู้ประกอบการ CICOT/ ICOP เป็นสินค้าที่มี
ผู้ประกอบการน ามาจัดแสดงมากที่สุด จ านวน 52 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 17 รองลงมาคือสินค้า
ประเภท อาหาร/เครื่องดื่ม จ านวน 45 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 15 ตามล าดับ ส่วนกลุ่มของ
ผู้ประกอบการที่วางระบบ HAL-Q และโรงแรมและบริการ มีจ านวนสถานประกอบการเข้าร่วมน้อยที่สุด 
จ านวน 16 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 5 ของผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าทั้งหมด ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 
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แผนภูมิท่ี 1 : แผนภูมิแสดงประเภทของกลุ่มสถานประกอบการที่จัดแสดงสินค้าในงาน Thailand Halal 
Assembly 2018 (A, B, C, D, E, F, G, H, I และ J) 
 
 ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนยอดขายของผูป้ระกอบการที่เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน Thailand Halal 
Assembly 2018 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 

โซน 
ยอดขาย 

รวม 14/12/61 15/12/61 16/12/61 
Zone A 107,600 122,740 92,855 323,195 
Zone B 51,180 38,610 39,230 129,020 
Zone C 137,940 272,300 286,250 696,490 
Zone D 42,800 76,642 75,164 194,606 
Zone E 147,523 195,683 228,149 571,355 
Zone F 255,680 373,440 325,220 954,340 
Zone G 27,600 24,800 127,490 179,890 
Zone H 72,700 128,000 37,250 237,950 
Zone I 25,175 85,630 83,850 194,655 
Zone J 51,600 38,488 34,000 124,088 

 919,798.00 1,356,333.00 1,329,458.00 3,605,589.00 
 

แผนภูมิแสดงประเภทของกลุ่มสถานประกอบการ
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จากตารางที่ 2 แสดงจ านวนยอดขายของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน Thailand 
Halal Assembly 2018 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสามารถแบ่งสัดส่วน
รายได้ของผู้ประกอบการแต่ละโซน ดังนี้ กลุ่มประเภทแฟช่ัน/เครื่องประดับ เครื่องส าอาง/สุขภาพ 
CICOT/ICOP HAL-Q อาหาร/เครื่องดื่ม SMEs โรงแรม/บริการ หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการรายใหญ่ 
และผู้ประกอบการต่างประเทศ ตามล าดับ ซึ่งผู้ประกอบการ SMEs เป็นสินค้าที่มียอดขายมากที่สุด รายได้
จ านวน 954,340 บาท คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมาคือผู้ประกอบการ CICOT/ICOP รายได้จ านวน 696,490 
บาท คิดเป็นร้อยละ 19 และผู้ประกอบการต่างประเทศ มียอดขายน้อยที่สุด รายได้จ านวน 124,088 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 3 ของผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าทั้งหมด ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 

 
แผนภูมิท่ี 2 : แผนภูมิแสดงจ านวนยอดขายของผูป้ระกอบการทีเ่ข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน Thailand 
Halal Assembly 2018 (A, B, C, D, E, F, G, H, I และ J) 

  

แสดงจ านวนยอดขายของผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน 
THAILAND HALAL ASSEMBLY 2018
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3. ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข  
 

ล าดับท่ี รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 
ช่วงเตรียมการ 
1. การลงทะเบียน 

1.1 เ วป ไซต์ ก าร
ล ง ท ะ เ บี ยน
จองบูธ 

เวปไซต์ที่ใช้ในการจองลงทะเบียน
สมัครเข้าร่วมจัดแสดงสินค้านั้น 
ผู้ประกอบการไม่คุ้นชิน ท าให้การ
ใ ช้งานของผู้ประกอบการเอง
ยุ่ งยาก และระบบเกิดขัดข้อง
บ่อยครั้ง 

ที ม ง า น ฝ่ า ย  Expo มี ก า ร
ประสานงานทางโทรศัพท์ กับ
ผู้ประกอบการที่สมัครจองบูธผ่าน
เวปไซต์อยู่ตลอด และเมื่อระบบ
เกิดขัดข้อง ได้มีการแจ้งกับผู้ดูแล
เวปไซต์ทันทีหลังจากเกิดปัญหา
ดังกล่าว 

1.2 คัดเลือก
ผู้ประกอบการ 

เนื่องจากปีนีม้ีการเปลี่ยนแปลง
การลงทะเบียน เป็นการจ้างเหมา
บริการจัดท าเว็ปไซด์และระบบ 
ลงทะเบียน จึงท าให้เกิดความล้า
ช้าในการลงทะเบียนของ
ผู้ประกอบการ ซึ่งใช้ระยะเวลา
หลายวัน 

รับลงทะเบียนแบบ Manuel ไป
ก่อน แล้วค่อยโอนข้อมลูไปยัง
ระบบลงทะเบียนออนไลน ์

2. แผนผัง คู่มือ และโครงสร้าง 
2.1 แผนผังบูธ แผนผั งบูธมีการ เปลี่ ยนแปลง

ตลอด  ท าให้ผู้ประกอบการต้อง
ปรับการจัดวางสินค้าอยู่ตลอด 
รวมทั้ง ต าแหน่งที่ตั้งยังมีผลต่อ
ก า ร ติ ด ป้ า ย ช่ื อ บู ธ ข อ ง
ผู้ประกอบการ 

มีการอัพเดทแผนผังบูธในเวปไซต์
ของาน เพื่ อ ให้ผู้ประกอบการ
สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ 

2.2 คู่มือและ
ก าหนดการ 

คู่มือที่ได้รับจากผู้รบัเหมาไม่อปั
เดต 

แจ้งไปยังผูร้ับเหมารอเอกสารทีม่ี
การอัปเดต  

2.3 โ ค ร ง ส ร้ า ง
ของบูธ 

ผู้ประกอบการที่ต้องการบูธพื้นที่
เปล่า มีการตัดสินใจล่าช้า จึงท า
ให้การเตรียมงานของผู้รับเหมา 

มี ก ารติ ดต่ อประสานงานทาง
โ ท ร ศั พ ท์ อ ยู่ บ่ อ ย ค รั้ ง กั บ
ผู้ประกอบการที่ต้องการพื้นที่เปล่า
ในการจัดแสดงสินค้า 
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ล าดับท่ี รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 
เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการ
ของผู้ประกอบการล่าช้าไปด้วย 

2.4 จ านวนบูธ มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมจัด
แสดงสินค้าไม่ตรงตามเป้าที่วางไว้ 

ให้ทางคณะกรรมการอิสลามช่วย
ในเรื่องการหาผู้ประกอบการให้ได้
ตามจ านวนบูธที่ตั้งไว้ 

ช่วงด าเนินการ 
1. วันท่ี 14 ธันวาคม 2561 

1.1 ลงทะเบียน 
exhibitor ใน
วัน setup 
booth 

วัน setup เจ้าหน้าทีป่ระจ าจุด
ลงทะเบียนและหน้างานมจี านวน
ไม่เพียงพอ 

แจ้งกบัทางผู้รบัเหมาให้มีการเพิม่
เจ้าหน้าที่ประจ าจุดลงทะเบียน 
และเจ้าหน้าทีท่ี่ดูแลในส่วนของ
การขออุปกรณ์ และกระแสไฟเพิม่ 

1.2 โครงสร้างบูธ - รายช่ือที่ลงทะเบียนในระบบไม่
ตรงกบัช่ือจริง 

- มีบางบริษัทต้องการใช้
กระแสไฟเพิ่มแต่ไม่ได้แจง้ซื้อ
ล่วงหน้า 

 
- ป้ายช่ือบูธผิดหลายบูธ 

- แจ้ง organizer ใหร้ีบ
ด าเนินการแก้ไข 

- ให้รีบติดต่อกับทางผูร้ับเหมาให้
ด าเนินการสั่งซื้อและติดตัง้
กระแสไฟของบูธที่ต้องการ 

- ให้ผูร้ับเหมาแก้ไขและตรวจสอบ
ความถูกต้องของป้ายช่ือบูธ
ทั้งหมด 

2. วันท่ี 15-16 ธันวาคม 2561 
2.1 กฏระเบียบ 

ในการเข้า
เยี่ยม visitor 
ที่ออกโดย 
BITEC 

- เวลาการเปิด-ปิดของงานไม่ตรง
กับเวลาที่มีกจิกรรมบนเวที จึง
ท าให้ไม่มี visitor เข้าเยี่ยม
ชมบูธ 

- แจ้งใหผู้้รบัเหมา ประสานกับ 
BITEC เรื่องเวลาให้ตรงกัน 

2.2 ก าหนดการ
เวทีใหญ ่

- ก าหนดการเวทีไมส่มบรูณ์ ต้อง
ท าก าหนดวันต่อวัน 
 

- มีการเปลี่ยนแปลงของก าหนด
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการโดย
ไม่ได้แจ้งทีมงานล่วงหน้า 

- รีบจัดท าก าหนดการและยืนยัน
ก าหนดการกับแขกทีม่ีส่วน
เกี่ยวข้องล่วงหน้า 

- รีบด าเนกิารเปลี่ยนรายช่ือ
ผู้ประกอบการไปสอบถามทีบู่ธ
หน้างานเพื่อยืนยัน 
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ล าดับท่ี รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 
- เวลาในการสัมภาษณ์ 

คลาดเคลื่อนเนื่องจากไมม่ีการ
รักษาเวลาของผูป้ระกอบการ
เอง 

- กิจกรรมของเวทีใหญเ่ลื่อนไป
ตามความเป็นจริง 
 

2.3 การเข้าเยี่ยม
ชมของ 
visitor 

- ในโซนอาหารฝัง่ขวา มี
ผู้เข้าร่วมงานน้อยมาก 
เนื่องจากผูเ้ข้าเยี่ยมชมนอ้ย 

- มีการประชาสัมพันธ์
ผู้ประกอบการบริเวณนั้น เพื่อ
ดึงดูด visitor โดยมกีาร live 
สดผ่านทางเพจของงาน 

ช่วงหลังงาน 
1 การรื้อถอน - ในวันสุดท้ายของการจัดงาน 

ผู้ประกอบการออกกอ่น 19.00 
น. แต่ทางผู้จัดงานแจง้ให้ทราบ
แล้วว่าสามารถขนย้ายได้
หลงัจาก 19.00 น. 

- ให้เจ้าหน้าที่ ฝ่าย Expo ที่มี
อ านาจอนุมัติฯ ของศวฮ. ใน
กรณีผูป้ระกอบการบางส่วนที่มี
ความจ าเป็นต้องขนย้ายก่อน
เวลาที่ก าหนด 

 
 

4. ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานปีต่อไป 
4.1 เวปไซต์การลงทะเบียนส าหรบัการสมัครจองบูธที่ใช้งานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว 
4.2 ควรมีการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้เหมาล่วงหน้ากอ่นงานประมาณ 5-6 เดือน เพื่อจะได้เตรียมงานได้
ดีย่ิงข้ึน 
4.3 เมื่อได้ผู้คัดเลือกผู้รบัเหมาแล้ว จะต้องรีบด าเนินการในส่วนของแผนผังและคู่มือ เพือ่ใช้ในการ
ประชาสมัพันธ์รบัสมัครบูธ 
4.4 การคัดเลือกผูป้ระกอบการในปหีน้า ให้เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผูป้ระกอบการโดยคัดเลือก
เฉพาะผูป้ระกอบการขนาดใหญ ่
4.5 Agency ที่เป็นผูป้ระสานงานต่างประเทศ ควรเลือก Agency ที่สามารถหาผู้ประกอบการได้ตาม
จ านวนที่ก าหนด และท าสญัญาให้รัดกมุ เพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กรให้ได้มากทีสุ่ด 
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5. ประมวลภาพการด าเนินงาน  
การจัดแสดงสินค้า Thailand Halal Expo 2018 ที่มีผู้ประกอบการฮาลาลทั้งไทยและต่างประเทศ

กว่า 310 บูธ แบ่งออกเป็นโซนทั้งหมด 5 โซน ได้แก่ 
 

โซน A : แฟชั่นและเครื่องประดับ 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 

โซน	A	:	แฟชั่นและเครื่องประดับ
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โซน	B	:	เครื่องส�าอางและสุขภาพ
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โซน	C	:	CICOT/ICOP
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โซน	D	:	HAL-Q
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โซน	E	:	อาหารและเครื่องดื่ม
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โซน	F	:	SMEs
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โซน	G	:	โรงแรมและบริการ
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โซน	H	:	หน่วยงานราชการ
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โซน	I	:	ผู้ประกอบการรายใหญ่
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โซน	J	:	ต่างประเทศ
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11 . ฝ่ายจับคู่ธุรกิจ 
1 รูปแบบการด าเนินงาน  
ช่วงเตรียมการ 
1.ประสานงานกบัส่วนกลางเพื่อตรวจสอบบายเยอร์และข้อมูลต่างๆจากส่วนกลางเพื่อด าเนินการจัดหาผูซ้ื้อ
และผู้ขายจากต่างประเทศและในประเทศ  
2.ออกจดหมายเชิญเข้าร่วมงานเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเชิญผูซ้ื้อ และประสานกับฝ่ายต่างๆประเทศเพื่อขอความ
อนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลอืการจัดหาผู้ซือ้และผู้ขายเพื่อเจรจาจับคู่ธุรกิจ 
3.ประสานงาน ติดต่อเกี่ยวกับข้อมลูเที่ยวบิน และจัดการจองและซือ้ตั๋วเครื่องบิน ให้แก่ผู้ซือ้ในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อมาจับคู่ธุรกิจ 
4.จัดแจ้งอ านวยความสะดวกในเรื่องทีพ่ักและรถตู้ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อที่จะมาเจรจาจบัคู่ธุรกจิ 
5.จัดหาผู้ประกอบการที่ผูซ้ื้อต้องการติดต่อเพื่อมาออกบูธในงานโดยประสานกับทางฝ่าย expo 
6. จัดเตรียมแบบประเมิน เก็บข้อมลู แบบฟอรม์จัดตารางนดั รวมถึงบุ๊คเลตข้อมลูผูซ้ื้อและผู้ขายในส่วนงาน
เจรจาจับคู่ธุรกจิ 
ช่วงด าเนินงาน  
1.ดูแลอ านวยความสะดวก ประสานงานเรื่องที่พัก รถรับ-ส่ง ผู้ซื้อเพื่ออ านวยความสะดวกในการเจรจาจัยคู่
ธุรกิจ 
2.ดูแลอ านวยความสะดวก ประสานงานเรื่องอาหารกลางวันและอาหารว่าง เพื่อใช้ในงานเจรจาจับคู่ธุรกิจ 
3.จัดประสานผู้ขายและผู้ซื้อ จัดตาราง และนัดการจับคู่ธุรกิจแต่ละคู่ตามก าหนดการที่ก าหนดไว้ 
4.จัดยืมอุปกรณ์ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อสถานที่ได้แก่ คอมพิวเตอร์พีซี ปลั๊กพ่วง น๊ตบุ๊ค และจัดประสาน
ติดต่อเพิ่มอุปกรณ์กับออกแกไนซ์ ได้แก่ จอทีวีน าเสนองาน อินเตอร์เนตไวไฟ 
ช่วงหลังงาน 
1.ส่งแขกที่ตกค้างไปยังสนามบิน 
2.จัดการเอกสารใบเสรจ็ ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในส่วนงานเจรจาจับคู้ธุรกจิ 
3.ท ารายงาน ฝ่าย 

 
2 ผลการด าเนินงาน 
ช่วงเตรียมการ 
1ร่างจดหมายเชิญผูซ้ื้อเพือ่เชิญไปยงัต่างประเทศ รวมถึงแบบฟอรม์ตอบรับผู้ซื้อที่จะมาท าเจรจาจับคู่ธุรกิจใน
งาน 

2ส่งหนงัสอืเชิญเข้าร่วมเจรจาจบัคู่ธุรกจิไปยังบริษัทต่างๆเพือ่เข้าร่วมเป็นผู้ซื้อในงาน รวมถงึประสานงานจาก
ฝ่ายต่างประเทศเพือ่ประชาสัมพนัธ์ไปยังหน่วยงานราชการ และสถานทูตต่างๆเพื่อเชิญจับคู่ธุรกิจ 

3.ติดต่อประสานงานเรื่องที่พักกับฝ่ายสวัสดิการ รวมถึงติดต่อต๋ัวเครื่องบินไป-กลับส าหรับผู้ที่จะมาเจรจา 
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6. จัดหาอุปกรณ์กับฝ่ายจัดเตรียมและออกแกไนซ์ 
7. ประสานงานจัดรถรับส่งแขกจากโรงแรมที่พักไปยังสถานที่จัดงานกับฝ่ายสวัสดิการ 
8. จัดเตรียมอาหาร และอาหารว่างให้แก่ผู้ที่มาจับคู่ธุรกิจ(ผู้ซื้อต่างประเทศ) 
9. จัดเตรียมประสานบริษัทผู้ขายที่ทางผู้ซื้อต่างประเทศสนใจก่อนล่วงหน้า 
10. จัดรวบรวมข้อมูลผู้ซื้อและผู้ขายที่ติดต่อเจรจาจับคู่ธุรกิจ และผู้ขายภายในงานจากฝ่ายexpo 
11. จัดท า E-Directory เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลผู้ซื้อและผู้ขาย 
12. เตรียมประสานผู้ช่วยงาน รวมถึงล่ามและพิธีกรในฝ่ายเจรจาจับคู่ธุรกิจ 
13. จัดประชุมอัพเดตงานความก้าวหน้าที่ท าของทีม รวมทั้งประสานงานในฝ่ายต่างๆ 
ช่วงด าเนินการ 
1.จัดเจ้าหน้าที่ ประจ าที่งานเพื่ออ านวยความสะดวกในการนัดหมายตารางจับคู่ธุรกิจ 
2.แบ่งงานจัดเจ้าหน้าที่รับแขกเจรจาจับคู่ธุรกิจ ณ สนามบิน รวมถึงอ านวยความสะดวกในการเข้าพักโรงแรม 
และไปงาน 
3. ประสานงานฝ่ายพิธีการเพื่อจัดผังที่นั่งของผู้ซื้อต่างประเทศเข้าร่วมพิธีเปิดงาน 
4. ให้ข้อมูลต่างๆ และอ านวยความสะดวกรวมถึงจัดตารางนัดหมายแก่ผู้เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจ 
5. ประสานงานดูแลเรื่องอาหารกลางวันอาหารว่างให้แก่ผูเ้ข้าร่วม 
6. ประสานออกแกไนซเ์พื่อจัดเช่าอปุกรณ์ทีจ่ าเป็นหน้างานเพิ่มเติม  
7. จัดท าสรุปผู้ที่เข้าร่วมเจรจับคู่ธุรกิจและประเภทสินค้าทีเ่ข้าร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_19-0331 (001-310)digital.indd   214 4/9/62 BE   11:25 AM



“Precision Halalization in the Bioeconomy Era”
14–16 December 2018 at Bangkok International Trade & Exhibition Center (BITEC), Thailand

215

216 
 

3. ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข  
 

ล าดับท่ี รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 
ช่วงเตรียมการ 

1. การส ารองที่นั่ ง
บัตรโดยสาร 

เนื่องจากการด าเนินโครงการในครั้งนี้มี
ความล่าช้า ท าให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเช่นฝา่ย
การเงินอนุมัติเงินออกมาล่าช้า ท าให้ตั๋ว
เครื่องบินอาจหมดเพราะช่วงปลายปี 
รวมถึงราคาต๋ัวเครื่องบินราคาแพง 
 

ท าการส ารองที่นั่งกับทาง
เ อ เ จ น ซี่ แ ล ะ แ จ้ ง ก า ร
จ่ายเงินเพื่อให้ทางเอเจนซี่
ส ารองออกตั๋วให้ก่อน 

2 ก า ร ติ ดต่ อผู้ ซื้ อ
ต่างประเทศ 

เนื่องจากผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นผู้ซื้อต่างชาติ 
และเป็นคนจีนทั้งนี้ไม่สามารถติดต่อผ่าน
ทาง whats app หรือ Line app ได ้

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ตน
จี น ใ ช้ แ ล ะ ติ ด ต่ อ ท า ง 
Wechat เพื่อความสะดวก 

3. ข้อมูลเพื่อใช้ท า 
Directory 

ข้อมูลมีการอัพเดตตลอดเวลาและไม่นิ่ง 
ท าให้ไม่สามารถจัดท าได้ ในขณะที่ใกล้
ถึงวันงาน 

ออกแบบร่างไดเรกทอรี่
และจัดท าอย่างอื่นไปก่อน 
แล้วค่อยอัพเดตข้อมูลเป็น
สิ่งสุดท้าย ก่อนวันงาน 1
วัน  

ช่วงด าเนินการ 
1. เ รื่ อ ง ร ถ ตู้ แ ล ะ

เจ้ าหน้าที่ รับส่ง
แขก 

เนื่องจากได้แจ้งแขกที่มาไปยังสวัสดิการ 
และมีการสื่อสารเข้าใจผิดท าให้ไม่มีรถตู้
ใช้ส าหรับฝ่าย และคนเพื่อช่วยรับส่ง 

เจ้าหน้าที่ฝนฝ่ายแบ่งคนไป
รั บ ส่ ง เ อ ง  แล ะน า ร ถตู้
ส า ร อ ง ข อ ง ส า นั ก ง า น
เชียงใหม่ในการรับส่งแทน 

3. ที่นั่ งที่จัดการให้
ส า ห รั บ ผู้ ซื้ อ
ต่างประเทศ 

เนื่องจากการส ารองที่นั่งเพื่อเข้าร่วมงาน
เปิดได้แจ้งฝ่ายพิธีการเพื่อส ารองที่นั่ง
ตามที่แจ้งไป แต่เนื่องจากมีการแจ้งมา
หน้างานจึงไม่มีการเตรียมที่นั่งไว้ให้ 

ได้จัดที่นั่งฝั่งที่นัง่ส ารอง
ให้แทน 

3. งาน Welcoming 
Dinner 

เนื่องจากงาน Welcoming Dinner ทาง
ทีมได้แจ้งเรื่องการประสานงานไว้แล้ว 
และมีความเข้ใจคลาดเคลื่อนจึงไม่ได้มี
การส ารองไว้ให้แขกต่างชาติ 

แจ้งแขกในเรื่องการ
สนับสนุนเฉพาะอาหาร
กลางวันและอาหารว่าง 
ทางฝ่ายไม่ได้สนับสนุน
อาหารเย็น  
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ล าดับท่ี รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 
4. การประสานงาน

ส่งแขก 
เนื่องจากไม่มรีถตู้ประจ าฝ่ายจงึต้อง
ประสานกบัรถตู้ส านักงานเพื่อจัดการ
รับส่งแขก 

ประสานส านักงานเพื่อดู
ตารางและขอใช้ร่วม
ส าหรับรับส่งแขก 

5. ค น ใ น ฝ่ า ย มี
จ านวนน้อย 

คนในฝ่ายมีจ านวนน้อย และแต่ละคนมี
ภาระงานต้องรับผิดชอบเยอะ ท าใหง้าน
เดินช้า 

ขอความร่วมมือ และนัด
ประสานงานติดต่องานนอก
เวลา เพื่อให้งานคืบหน้า 

ช่วงหลังงาน 
1. การเคลียร์เงินคืน  เนื่องจากหลังงานมีการเคลียร์ใบเสร็จ 

และเงินหลังงาน และผู้ดูแลฝ่ายอยู่
ส านักงานเชียงใหม่จึงมีความล าบากใน
การขอยืมและการโอนเงินคืน พร้อม
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ต้องรับผิดชอบเช่นค่า
โอนต่างๆ  

 ท าการโอนพร้อมแจ้ง 
เ จ้ า ห น้ า ที่ ก า ร เ งิ น
กรุงเทพ 

2. เ คลี ยร์ เ อกสาร
ใบเสร็จ 

ตามใบเสร็จจากปัตตานี มีความล่าช้า
เนื่องจากการส่งเอกสารจากปัตตานี
มายังเชียงใหม่ 

ติดตามเอกสารเป็นระยะๆ 

 

 
4. ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานปีต่อไป 

4.1 ควรมีการจัดเตรียมงานและด าเนินการงานล่วงหน้าหลายเดือน เพื่อสะดวกต่อการประสานงานและแจ้ง
รายละเอียดข้อมลูต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ 
4.2 ควรจัดบุคลากรในทีมงานให้มากกว่าน้ี หรือแบ่งภาระงานบุคลากรแต่ละบุคคลให้ชัดเจน และไมจ่ัดงาน
ซ้ าซ้อนกันในหนึ่งคนจนมากเกินไป และกระจายภาระงานให้บุคคลอื่นๆใหเ้ท่ากัน 
4.3 ฝ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องควรแจง้อัพเดตข้อมูลทีมทีเ่กี่ยวข้องให้แต่ละฝ่ายทราบด้วย 
4.4 ทีม expo ควรอัพเดตข้อมลูสมบรูณ์ก่อนงานหลายวันกว่าน้ี 
4.5 เรื่องงบประมาณควรชัดเจน และวางแผนการใช้เงินเร็วข้ึน เพื่อสะดวกในการขออนุมัติและด าเนินการให้
เร็วข้ึน 
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5.		ประมวลภาพการด�าเนินงาน	

ภาพบรรยากาศการออกแบบบริเวณโซนเจรจาจับคู่ธุรกิจ

ภาพบรรยายกาศน�าผู้ชาวต่างประเทศเลือกดูสินค้าของผู้ซื้อ	ณ	บูธและท�าการจับคู่ธุรกิจต่อไป
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ภาพบรรยากาศการเจรจาจับคู่ธุรกิจตามหมวดสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
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ภาพบรรยากาศการเจรจาจับคู่ธุรกิจภายในงาน	THA	2018
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ภาพบรรยากาศด้านหน้างาน	การติดต่อนัดหมาย	และกิจกรรมบริเวณหน้าโซนเจรจาจับคู่ธุรกิจ
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12 ฝ่ายสถานท่ี 
1. รูปแบบการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 

ช่วงเตรียมการ 
1. ประสานงานกบัฝ่ายสถานที่ BITEC Bangna ลงพื้นทีส่ ารวจห้องจัดแสดงนทิรรศการสินค้า 

EH101 EH102 ห้องประชุมวิชการ MR210 – MR217  ห้องละหมาด ห้องน้ า เพื่อตรวจเช็ค
อุปกรณ์ ข้อก าหนด กฏระเบียบต่าง ๆ สิ่งอ านวยความสะดวก 

2. ประสานงานการจัดเตรียมห้องและอุปกรณ์ประกอบหอ้งต่อไปนี้ 
2.1 ห้องรับรองวีไอพี  
2.2 ห้องเจ้าหน้าที ่
2.3 ห้องจัดเกบ็อปุกรณ์ฝ่ายสถานที่ 
2.4 ห้องละหมาดชาย 
2.5 ห้องละหมาดหญิง 
2.6 ห้องอาบน้ าละหมาดชาย 
2.7 ห้องอาบน้ าละหมาดหญงิ 
2.8 ห้องละหมาดวันศุกร์ (GH201) 
2.9 ห้องเจ้าหน้าทีฝ่่ายการเงิน 

2.10 ห้องเจ้าหน้าทีฝ่่ายประชุมวิชาการ 
2.11 ห้องรับประทานอาหาร 
2.12 เวทีกลาง 

3. ประสานงานการจัดผังห้อง ผังที่นัง่ ผังเวที ป้ายข้อความจอLED และอุปกรณ์ประกอบห้องต่อไปนี ้
3.1 ห้องรับรองวิทยากรและน าเสนอผลงานวิชาการ (MR210)  
3.2 ห้องประชุม 1 (MR211-MR213) 

 การประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะกลางอสิลามแหง่ประเทศไทย (วันที่ 14 ธ.ค.
61) 

 การประชุมประชาพจิารณ์ยกร่างมาตรฐานฮาลาล (วันที่ 15 ธ.ค. 61) 
 การประชุมมาตรฮาลาลนานาชาติ ครั้งที่ 5 (วันที่ 16 ธ.ค. 61) 

3.3 ห้องประชุม 2 (MR214-MR216) 

 การอบรมเชิงปฏิบัตกิารผู้ตรวจประเมินด้านฮาลาล (วันที่ 14 ธ.ค.61) 
 ประชุมวิชาการนานาชาติ 11th HASIB Conference (วันที ่15-16 ธ.ค.61) 

.
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4. ประสานงานกันห้องเพิม่ส าหรบัห้องเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและหอ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชุมวิชาการ 
5. ประสานงานพื้นที่และการตกแต่งส าหรบัจัดแสดงบร์อดน าเสนอผลงาน ช้ัน 2  
6. จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ PC Notebook Printer และอุปกรณ์ประกอบ 
7. ประสานงานเรื่องทีจ่อดรถผู้มาร่วมงาน ที่จอดรถและบัตรจอดรถแขกพิเศษ 
8. ประสานงานการจัดท ากรมธรรม์ใหก้ับผู้เข้าร่วมงาน 
9. ประสานงานเจ้าหน้าที่ท าความสะอาด 
10. จัดเตรียมธงชาติของประเทศที่เข้าร่วมลงนามท าข้อตกลง 
11. จัดท าป้ายบอกทาง Banner ติดที่เสาบริเวณด้านหน้า HALL EH 101 – 102 
12. ประสานงานอหีม่าม คอเต็บ ที่จะท าหน้าที่คุตบะห์ในวันศุกร ์
ช่วงด าเนินการ 
1. ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ PC Notebook Printer และอุปกรณ์อื่นๆ ให้แตล่ะหอ้ง 
2. ดูแลเบกิยืม – คืนอุปกรณ์จากฝ่ายสถานที ่
3. ดูแลความเรียบร้อยของหอ้งอาบน้ าละหมาด ห้องละหมาดวันศุกร์ ห้องละหมาดชายและห้อง

ละหมาดหญิง 
4. ดูแลการประทับตราบัตรจอดรถให้กบัเจ้าหน้าที่ วิทยากรและแขกพิเศษ บรเิวณจุดลงทะเบียน 
5. ดูแลความเรียร้อยของสถานที่ ประสานงานกับฝ่าย BITEC และฝ่ายผู้รบัจ้างจัดงาน 2018  
6. ประสานงานจัดแบ่งห้องให้กบัเจ้าหน้าทีป่ระจ าแต่ละฝ่ายและผู้ดูแลรับผิดชอบเปิด-ปิดแต่ละห้อง 
7. ประสานงานเลขทะเบียนรถ ส าหรบัที่จอดรถรบัรองแขกพเิศษ 
8. แจ้งรายละเอียด เวลาการละหมาดวันศุกร์ 
ช่วงหลังงาน 
1. จัดเกบ็และตรวจเช็ค PC Notebook Printer และอุปกรณ์อื่นๆ 
2. ส่งซกัชุดละหมาดชายและชุดละหมาดหญงิ ที่น าไปใช้ในงาน THA2018 
3. ท ารายงาน ฝ่าย 
  

 

 

 

 

3.4 ห้องรับรอง Muslim World League (MR217) 
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2. อุปสรรค/ปัญหา และวิธีการแก้ไข 
 ล าดับที่ รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 

ช่วงเตรียมการ 
1. แผนผังการจัดงาน 

THA2019 
 พื้นที่ส าหรับห้องรับประทานอาหาร
ไม่เพียงพอ 
 พื้นที่ส าหรับวางเก้าอ้ีแขกผู้เข้าร่วม
งานบริเวณด้านหน้าเวทีไม่เพียงพอ 

 ปรับปรุงรูปแบบแผนผัง
การจัดงานใหม่ โดยเพิ่มพื้นที่
รับประทานอาหาร 
 ประสานงานเพิ่มจ านวน
เก้าอ้ีบริเวณด้านหน้าเวทีให้มี
จ านวนที่เพียงพอ 

2 พื้นที่บริเวณชั้น 2 ของ 
BITEC มีการปรับปรุง 

บริเวณพพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการบร์อด
วิชาการด้าหน้าห้องประชุมวิชาการ 
MR211- MR217 ชั้น 2 BITEC  มีพื้นที่
ลดลงและไม่เรียบร้อย 

ปรับรูปแบบการจัดวางบร์อดวิชการ
ให้ชิดด้านที่มีการปิดการก่อสร้าง 
และด าเนินการตกแต่งให้ดูสวยงาม
และเรียบร้อย 

3. บัตรจอดรถ ไม่ได้ส่งบัตรจอดรถไปพร้อมกับบัตรเชิญ
แขกพิเศษและวิทยากร 

ด าเนินการส่งบัตรจอดรถหรือไฟล์
บัตรจอดรถให้กับแขกพิเศษและ
วิทยากร 

4. ประมาณการค่าใช้จ่าย ประมาณการฝ่ายสถานที่ไม่ได้ประมาณ
การเพื่อค่าท าความสะอาดและกรมธรรม์
ให้กับผู้เข้าร่วมงาน 

ปรับประมาณการฝ่ายสถานที่ให้
เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

ช่วงด าเนินการ 
1. เครื่องโปรเจคเตอร์ประจ า

ห้องประชุมวิชาการ 
เครื่องโปรเจคเตอร์ประจ าห้องประชุม
วิชาการไม่ชัดเจน ท าให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่สะดวกต่อการมอง 

ท าการแจ้ง BITEC ให้มีการปรับปรุง
เครื่องโปรเจคเตอร์ใหม่ และในปี
ถัดไปหากต้องมีการใช้ ควรมีการ
ตรวจสอบเครื่องโปรเจคเตอร์ก่อน 

2. พื้นที่รับประทานอาหาร
ส าหรับผู้เข้าร่วมงานจัด
แสดงสินค้า EXPO 

ไม่มีพื้นที่รับประทานอาหารส าหรับ
ผู้เข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า EXPO 

เพิ่มเติมโต๊ะและเก้าอ้ีให้กับผู้เข้าร่วม
งาน 

3. ห้องส าหรับเจ้าหน้าที่
คณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย 

ไม่มีการจัดเตรียมห้องส าหรับเจ้าหน้าที่
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ
ไทย เน่ืองจากไม่ได้รับการแจ้งร้องขอ 

ด าเนินการจัดแบ่งห้องประชุมให้กับ
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย 

4. อุปกรณ์อาบน้ าละหมาด อุปกรณ์อาบน้ าละหมาด ได้รับการ
สนับสนุนมาให้กับงาน THA2019 แต่มี
การติดตั้งที่ล่าช้าและไม่เรียบร้อย 
เน่ืองจากละหมาดวันศุกร์ในบริเวณชั้น 2 
ของงาน ซ่ึงห้องละหมาดดังกล่าวใช้เพียง
แค่วันที่ 14 ธ.ค.61 และต้องเก็บอุปกรณ์
ดังกล่าวมาติดตั้งใหม่ด้านล่าง  

ด าเนินการแจ้งปัญหาที่พบให้กับทาง
ผู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์อาบน้ าละหมาด 
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ล าดับที่ รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 
ช่วงหลังงาน 

1. - - - 
 
 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานปีต่อไป 
3.1 ประสานงานกับทาง BITEC ถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมให้ละเอียด  

เพื่อจะได้จัดเตรียมในส่วนขาดเหลือ  
3.3 จัดเตรียมบัตรจอดรถให้ส่งไปพร้อมกับบัตรเชิญวิทยากรหรือแขกพิเศษ  
3.4 การประทับตราบตัรจอดรถ ต้องมีการก าหนดสิทธ์ิที่ชัดเจน ที่จะมอบให้กับใครบ้าง เพื่อให้จ านวน

สิทธ์ิที่ได้จากทาง BITEC มีจ านวนที่เพียงพอ 
3.4 แผนผังการจัดงาน ควรจัดเตรียมพื้นที่รับประทานอาหารให้กับผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้า EXPO 

เพื่อป้องกันการนั่งรับประทานบนพื้นภายในงานและเกิดความเรียบร้อย 
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4. ประมวลภาพการด าเนินงาน 
 แผนผังการจัดห้องละหมาดวันศุกร์ GH201  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพบรรยากาศ รูปแบบการจัดเตรีมห้องละหมาดวันศุกร์  

 

 

ภาพบรรยากาศ	รูปแบบการจัดเตรีมห้องละหมาดวันศุกร	์
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ภาพบรรยากาศ	รูปแบบการจัดเตรีมห้องละหมาดวันศุกร์

รูปแบบการจัดอุปกรณ์อาบน�า้ละหมาดภายในห้องน�้า
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ภาพรบรรยากาศรูปแบบการจัดห้องประชุม	(MR	210)

•	แผนผังการจัดห้องประชุมชั้น	2
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ภาพบรรยากาศรูปแบบการจัดห้องประชุม	2	(MR	214	–	MR216)

ภาพบรรยากาศรูปแบบการจัดห้องประชุม	1	(MR	211	–	MR213)

ภาพบรรยากาศรูปแบบการจัดห้องรับรอง	Muslim	World	League	(MR	217)
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ภาพบรรยากาศรูปแบบการจัดแสดงบอร์ดวิชาการ	ชั้น	2

ภาพบรรยากาศรูปแบบการตกแต่งบริเวณพื้นที่จัดแสดงบอร์ดวิชาการ	ชั้น	2

ภาพบรรยากาศรูปแบบการตกแต่ง	Banner	เสาร์บริเวณด้าหน้า	HALL	101-102
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•	รูปแบบบัตรจอดรถ	งาน	Thailand	Halal	Assembly	2018
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13 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

1. รูปแบบการด าเนินงาน (ใส่รายละเอียดงานท่ีท า ) 
ช่วงเตรียมการ 

Academic Presentation 
ประสานไปยังหน่วยงานภายนอก เรื่องขอความอนเุคราะห์ประชาสัมพนัธ์ ผ่านอินเตอร์เน็ต เว๊ปไซด์ , 

แฟนเพจ ทัง้ภายใน มหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการอื่นๆ จัดพิมพ์โปสเตอร์ A4 และ A5  
HASIB Conference 
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ – โปสเตอร์วิทยากร 
ประสานไปยังหน่วยงานภายนอก เรื่องขอความอนเุคราะห์ประชาสัมพนัธ์ ผ่านอินเตอร์เน็ต เว๊ปไซด์ , 

แฟนเพจ ทัง้ภายใน มหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการอื่นๆ 
จัดท าเว๊ปไซด์งานประชาสมัพันธ์, อัพเดทก าหนดการฯ ผ่านเว๊ปไซด์ และแฟนเพจงาน Thailand 

Halal Assembly 
ดูแลอ านวยความสะดวกงานประชาสมัพันธ์ มาสคอต  
ประสานผูจ้ัดท า ผลิตสือ่วิดีโอ สรปุงานแถลงข่าว 

ช่วงด าเนินงาน  
ให้บรกิารประชาสัมพันธ์ผูเ้ข้าร่วมงาน THA2018 บริเวณจุดประชาสมัพันธ์หน้า Hall 101 และงาน
ลงทะเบียนผูร้่วมงาน ประสานช่างภาพ ประสานและอ านวยความสะดวกแก่นักข่าว , ถ่ายภาพ ,
จัดท าข่าวเกี่ยวกับงานประชุมวิชาการ, ถ่ายถอดสดกจิกรรมที่เกิดข้ึนในงานตลอดทั้งวัน 

ช่วงหลังงาน (ถ้ามี) 
ติดตามใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคาต่างๆ  
จัดท ารายงาน 
ส่งข่าวสรุปงาน Thailand Halal Assembly2018 ไปยังมหาลัยฯ ศูนย์สื่อสารองค์กร 

2. ผลการด าเนินงาน 
- มีผู้เข้าร่วมงานแต่ละ session วิชาการเต็มจ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
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3. ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข  

 

ล าดับท่ี รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 
ช่วงเตรียมการ 

1. โ ป ส เ ต อ ร์
วิทยากร 

ความไม่แน่นอนของวิทยากรที่จะ
เข้ามาร่วมงาน ท าให้ต้องแก้ไข
โปสเตอร์อยู่หลายครั้ง 

ควรมีการก าหนดระยะเวลาของ
วิทยากรการเข้าร่วมงาน Thailand 
Halal Assembly 2018 

2. อ นุ เ ค ร า ะ ห์
ประชาสัมพันธ์
ห น่ ว ย ง า น
อื่นๆ  

บางหน่วยงานไม่ ได้ ให้ ความ
ร่วมมือ 

ประชุมหารือขอความร่วมมือ 

ช่วงด าเนินการ 
1.  งานกิจกรรม

แ จ ก ข อ ง ที่
ระลึก 

บางคนไม่ท าตามกติกาแต่อยาก
ได้ของที่ระลึกในงาน มีการพูดจา
ไม่สภาพ 

มีป้ายช้ีแจกกิจกรรมอย่างชัดเจน 

 
4. ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานปีต่อไป 

4.1 ก าหนดระยะเวลาของวิทยากรการเข้าร่วมงาน Thailand Halal Assembly 2018 
4.2 ประชุมเพือ่ความร่วมมือจากส่วนต่างๆ ช่วยประชาสัมพนัธ์ 
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5.	ประมวลกิจกรรมการด�าเนินงานของฝ่าย

	 1.	ออกแบบและสั่งผลิต	Booklet	(ฉบับประชาสัมพันธ์ก่อนงาน)
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2.	ออกแบบและสั่งผลิต	Booklet	(ฉบับข้อมูลประชาสัมพันธ์วันงาน)
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3.	ออกแบบ	Artwork	ในรูปแบบต่างๆ	
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4.	Website	Thailand	Halal	Assembly	2018
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5.	สื่อออนไลน์ต่างๆ

	 5.1	Facebook	Fanpage	:	Thailand	Halal	Assembly
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•	Ad.	บูธสินค้า	:	ประมวลภาพบูธสินค้าไฮไลท์ในงาน

240 
 

 
ที่มา: https://www.facebook.com/1659599050918528/posts/2184723348406093?sfns=cl 
 

ความรู้สึก ความคิดเห็น 
และการแชร ์

ยอดการมองเห็น ยอดการมีส่วนร่วม จ านวนคลิก 

42 คน 2,460 คน 276 คน 237 คน 

ที่มา: https://www.facebook.com/1659599050918528/posts/2184723348406093?sfns=cl
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•	Ad.	ภาพรวมงาน	:	ภาพรวมบรรยายกาศ	by	Xepeto	app
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 Ad. ภาพรวมงาน: ภาพรวมบรรยายกาศ by Xepeto app 

 

 

รูปที่ 1 โพสภาพรวมงาน ครั้งที่ 7 : ภาพรวมบรรยายกาศ by Xepeto app 
ที่มา: https://www.facebook.com/1659599050918528/posts/2184254018453026?sfns=cl 

  

ความรู้สึก ความคิดเห็น 
และการแชร ์

ยอดการมองเห็น ยอดการมีส่วนร่วม จ านวนคลิก 

93 คน 2,863 คน 469 คน 377 คน 
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•	Ad.	ขยายการของบูธสินค้าผู้ประกอบการ
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 Ad.ขยายการของบูธสินค้าผู้ประกอบการ 

 
ที่มา: https://www.facebook.com/1659599050918528/posts/2164374367107658?sfns=cl 

 

ความรู้สึก ความคิดเห็น 
และการแชร ์

ยอดการมองเห็น ยอดการมีส่วนร่วม จ านวนคลิก 

37 คน 1,460 คน 172 คน 135 คน 
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•	Ad.	นับถอยหลัง	อีก	4	วัน
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5.2	Twitter:	Thailand	Halal	Assembly

•	Ad.	ภาพรวมงาน:	ภาพรวมบรรยายกาศ	by	Xepeto	app
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5.3	Instragram:	Thailand	Halal	Assembly

	 •	Ad.	บูธสินค้า	4	:	สิ่งที่ต้องเตรียมมาที่งาน	THA

6.	ประชาสัมพันธ์ผ่าน	Google	Ad	word

	 •	ตัวอย่าง	Ad	ประชาสัมพันธ์
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	 •	ตัวอย่างการแสดงผลแบบ	Search	Engine

	 •	ตัวอย่าง	Keyword	ส�าหรับการค้นหา

	 •	ผลลัพธ์การยิง	Google	Adword

	 ผลลัพธ์ช่วงอายุที่คลิกเข้ามาที่ลิงค์	 จากกราฟการคลิกลิงค์ช่วงอายุคนที่เข้ามาคลิกมากที่สุด	 คือ	 

อายุระหว่าง	25-34	ปี
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ผลลัพธ์ช่วงอายุที่คลิกเข้ามาที่ลิงค์

	 •	แคมเปญ

	 •	แคมเปญ

	 •	แคมเปญ	“THA2018	–	Thailand	Halal	Assembly	2018”	
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ผลลัพธ์ช่วงอายุที่คลกิเข้ามาทีล่ิงค์ 

 แคมเปญ 
Campaign type Clicks Impression 

Search 1260.182 25,718 

 

สรปุแคมเปญ Google Search 

 แคมเปญ “THA2018 – Thailand Halal Assembly 2018”  

 

 

 แคมเปญ 
Campaign type Clicks Impression CTR 

THA2018 – Thailand 
Halal Assembly 7 90,400 9.64% 
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ผลลัพธ์ช่วงอายุที่คลกิเข้ามาทีล่ิงค์ 

 แคมเปญ 
Campaign type Clicks Impression 

Search 1260.182 25,718 

 

สรปุแคมเปญ Google Search 

 แคมเปญ “THA2018 – Thailand Halal Assembly 2018”  

 

 

 แคมเปญ 
Campaign type Clicks Impression CTR 

THA2018 – Thailand 
Halal Assembly 7 90,400 9.64% 
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7. ประชาสัมพันธ์ผ่าน SMS 
การประชาสัมพันธ์ผ่าน การส่ง SMS ไปยังหมายเลขฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้าที่ลงทะเบียนหน้างาน 

Thailand Halal Assembly ปีที่ผ่านมา เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน THAILAND HALAL ASSEMBLY 
2018 การลงทะเบียนเข้างานผ่านระบบการลงทะเบียนล่วงหน้า และการเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน ผ่าน 
SMS โดยด าเนินการทั้งหมด จ านวน 2 ครั้งดังนี้ 

Sender : THA2018 

ครั้งท่ี วันท่ี ตัวอย่างข้อความ (134 ตัวอักษร) 
จ านวนผู้รับ 
(หมายเลข) 

1 7 ธันวาคม 61 
รับฟรี! ของทีร่ะลึกสุดพิเศษ 300 ท่านแรก ในงาน Thailand Halal 
Assembly 2018  
14-16 ธ.ค.นี@้ไบเทคบางนา คลกิ reg.thailandhalalassembly.com 

10,000 

2 13 ธันวาคม 61 
ร่วมประชุมวิชาการฮาลาลนานาชาติ ช้อปสุดฟินสินค้าฮาลาลเพียบ 
ลงทะเบียนเข้างาน Thailand Halal Assembly 2018 โหลดฟรี! 
Application H PROMO  

10,000 

 

ตารางที่ 1 ก าหนดการสง่SMS 
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8.	ประชาสัมพันธ์	งานวิชาการ	HASIB

ประชาสัมพันธ์ผ่านแฟนเพจ	Thailand	Halal	Assembly
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ประชาสัมพันธ์ผ่านเว๊ปไซด	์Chula
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ประชาสัมพันธ์ผ่านเว๊ปไซด	์Chula

ถ่ายทอดสด	ผ่านแฟนเพจ	Thailand	Halal	Assembly	และ	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
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•	ภาพสัมมนาผ่าน	Instagram	:	ประมวลภาพบรรยากาศสัมมนา

โพสภาพสัมมนา : ประมวลภาพบรรยากาศสัมมนา

ที่มา: https://www.instagram.com/p/BrZarp9FOK6

การประชาสัมพันธ์บน Facebook Fanpage: ภาพสัมมนา : ประมวลภาพบรรยากาศสัมมนา

ที่มา: https://www.facebook.com/1659599050918528/posts/2184084991803262?sfns=cl

•	ภาพสัมมนาผ่าน	Facebook	:	ประมวลภาพบรรยากาศสัมมนา
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•	Ad.	ภาพรวมงาน	:	ภาพรวมบรรยายกาศ	by	Xepeto	app

โพสภาพรวมงาน: ภาพรวมบรรยายกาศ by Xepeto app

ที่มา: https://www.facebook.com/1659599050918528/posts/2184254018453026?sfns=cl
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การประชาสมัพันธ์บน Facebook Fanpage: ภาพสัมมนา : ประมวลภาพบรรยากาศสัมมนา 
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ที่มา: https://www.facebook.com/1659599050918528/posts/2184254018453026?sfns=cl 
  

ความรู้สึก ความคิดเห็น 
และการแชร ์

ยอดการมองเห็น ยอดการมีส่วนร่วม จ านวนคลิก 

93 คน 2,863 คน 469 คน 377 คน 
ผลการโพส Ad. ภาพรวมงาน: ภาพรวมบรรยายกาศ by Xepeto app 

 

10. VDO Spot 30 วินาที  

 

10.	VDO	Spot	30	วินาที	
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เพิ่ม Logo SQ-1 และ PRMC 
ติดต่อส านักทรัพยส์ินจุฬาฯ คุณกรกนก 029564561 

7.  จัตุรสัจามจรุ ี
เพิ่ม Logo PRMC 
ติดต่อส านักทรัพยส์ินจุฬาฯ คุณกรกนก 029564561 

จ านวน 3 ช้ิน 

8.  Airport Rail Link 
มักกะสัน และสุวรรณ สถานีละ 4 ป้าย 
คุณหนึ่งฤทัย ลิ้มสวัสดิ์ 085-902-6650 

จ านวน 8 ช้ิน 

9.  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ช้ันละ 1 ตัว จ านวน 3 ตัว 
 

 

256 
 

 

 

11. ป้าย Standee 
1.  โรงแรมอลัมรีอส รามค าแหง ซอย 5 จ านวน 1 ตัว 
2.  โรงแรมโนโวเทล บางนา จ านวน 1 ตัว 
3.  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เขตราชเทวี 

ติดต่อคุณเทียน 081-346-8864 
จ านวน 1 ตัว 

4.  กรมส่งเสริมการค้าระหว่าประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
อ าเภอเมืองนนทบุรี ติดต่อคุณภาวิณี 086-812-6102 

จ านวน 1 ตัว 

5.  กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ  
ติดต่อคุณก้อย อาคารกรมการกงสลุ แจ้งวัฒนะ  
โทร 02 203 5000 ต่อ 31003 

จ านวน 4 ตัว 

6.  สยามสแควร์วัน ขนาด 150*50 เซนติเมตร  
กระดาษอาร์ตด้าน ความหนา 200 - 250 แกรม 

จ านวน 3 ช้ิน 
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12.	Vinil	ติดตามสถานที่สาธารณะ
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13.	ป้ายประชาสัมพันธ์บน	BTS	

_19-0331 (001-310)digital.indd   264 4/9/62 BE   11:26 AM



“Precision Halalization in the Bioeconomy Era”
14–16 December 2018 at Bangkok International Trade & Exhibition Center (BITEC), Thailand

265

14.	พื้นที่ประชาสัมพันธ์งานบริเวณ	Common	Area	และกิจกรรม	Photo	Booth	
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15.	สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

	 1-	นิตยาสารมุสลิมไทยโพสต์
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	 1-	นิตยาสารอะลามี่
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3-	หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

4-	ไทยรัฐ
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5-	เดลินิวส์
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6-	โพสต์ทูเดย์
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7-	สยามรัฐ
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16. สื่อโทรทัศน์ 
1- รายการแจ๋ว ช่องสาม 

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
ฮาลาล จุฬาฯ ได้มาให้สัมภาษณ์ในรายการแจ๋ว ทางช่อง 3 ในช่วง แจ๋ว ไฮไลท์  สามารถติดตาม
ชมได้ทางช่อง 3 ผ่านทาง Page รายการ แจ๋ว หรือสื่อ Social ต่างๆ ทางช่อง 3 พิธีกรด าเนิน
รายการโดยพิธีกรสาวสวยมากความสามารถทั้งสี่ ปอ-ปุณยวีร์, ปุ๊ก-สมาพร,กระเต็น-วราภรณ์ 
และดาว-อภิสรา  โดยวันนี้ มาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ งาน Thailand Halal Assembly 2018 ที่
พึ่งผ่านพ้นไปในส่วนของ Post PR เพื่อตอกย้ าความส าเร็จที่เกิดข้ึนในปีนี้ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ กับสิ่งดีในรายการ 
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2- รายการ Thailand Today ช่อง NBT World 
วันที่ 11 ธ.ค เวลา 14.00น. รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้มาให้สัมภาษณ์  ช่อง 

NBT WORLD รายการ Thailand Today โดยพิธีกร คุณกุสุมา โยธาสมุทร  ด าเนินรายการ    
สัมภาษณ์เกี่ยวกับงาน Thailand Halal Assembly 2018 ศักยภาพอุตสาหกรรมฮาลาล ประเทศ
ไทย และบทบาทของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยออกอากาศ วันที่ 12 ธ.ค ช่อง 2 NBT 
และช่องดาวเทียม NBT World GMM Z ช่อง 202 นอกเหนือจากนี้ ผ่านช่องทาง Page ต่างๆค่ะ
สามารถดูย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/l2ic4mVM9ss 

  

 

 
3- ข่าวคุย ช่อง Yateem TV 

ในวันน้ีวันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30น. - 17.30น. รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน 
ได้มาให้สัมภาษณ์รายการ จับเข่าคุย ช่อง Yateem Tv  รายการสด สามารถติดตามชมได้ในช่อง 
Yateem (tv) TV  จานด า 175  PSI 214 
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วันที่ 11 ธ.ค เวลา 14.00น. รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้มาให้สัมภาษณ์  ช่อง 
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4- พระอาทิตย์ Live 
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ให้การสัมภาษณ์ผ่านรายการ พระอาทิตย์ 

Live ออกอากาศทางช่อง news 1  ในการก ากับดูแลของหนังสือพิมพ์ผุ้จัดการ ให้การสัมภาษณ์
โดย คุณแฟรี่ ศุภัคญาฎาร์ อัครวัฒนะอังกูร  โดยการบันทึกเทปครั้งนี้จะออกอากาศในวันพุธ ที่ 
11 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 - 11.00 น. โดยออกอากาศทาง Internet Online เว็บไซต์ 
Manager online, Facebook Live เพจ News 1 และช่องโทรทัศน์ดาวเทียม News 1 รายการ
กล่าวแสดงความยินดีกับการได้รับคัดเลือกเป็น 1 ในมุสลิมผู้ทรงอิทธิพล 10 ปีซ้อน และยังให้
ความสนใจความเป็นมาของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และงานที่จะจัดข้ึน Thailand Halal 
Assembly 2018 สามารถดูย้อนหลังได่ที่ https://bit.ly/2Q3BU5y 

_19-0331 (001-310)digital.indd   278 4/9/62 BE   11:26 AM



“Precision Halalization in the Bioeconomy Era”
14–16 December 2018 at Bangkok International Trade & Exhibition Center (BITEC), Thailand

279

17.	เผยแพร่จนหมายขอบคุณจาก	SMIIC
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14 ฝ่ายสวสัดิการ  
1. รูปแบบการด าเนินงาน  

ช่วงเตรียมการ 
1. ประชุมเพื่อวางแผนการด าเนินงานที่ได้รบัมอบหมายมาทัง้หมด 6 เรือ่ง  
2. แบ่งงานให้แตล่ะคนรบัผิดชอบแต่ละเรื่อง 
3. เรื่องอาหารประสานกบัทางสถานทีจ่ัดงานเพื่อขอเมนูอาหารและราคาอาหารในแต่ละส่วน พร้อมทั้ง
ประสานฝ่ายเลขานุการเพื่อจัด Welcoming Dinner 
4. เรื่องการล้างครัว ประสานนกัวิชาการศาสนาพร้อมทั้งเชฟและสถานที่จัดอาหาร เพือ่ด าเนินการล้างครัวให้
ฮาลาล 
5. เรื่องห้องพัก ประสานฝ่ายต่างประเทศและฝ่ายอื่นๆที่ต้องใช้ห้องพกัส าหรบัแขกถึงจ านวนห้องพกัและ
ด าเนินการหาโรงแรมที่เหมาะสม และใกลส้ถานที่จัดงาน 
6. เรื่องรถรบั-ส่งแขก ประสานกับฝ่ายต่างประเทศและฝ่ายอื่นๆที่ต้องใช้รถส าหรับรับ-ส่งแขก เพือ่ด าเนินการ
ท าตารางส าหรับรับ-สง่แขก และประสานผูเ้ช่ียวชาญเพื่อด าเนินการรับแขก VVIP  
7. เรื่องรถขนของ ประสานกบัฝ่ายสถานทีเ่รื่องจ านวนของและปริมาณของที่จะด าเนินการขนในวันก่อนงาน
และหลังงาน 
8. เรื่องจุดปฐมพยาบาล ประสานกับทางสถานทีจ่ัดงานเพื่อขอจุดปฐมพยาบาลเพื่อมีผู้คนภายในงานได้รบั
เจ็บป่วยหรือได้รบับาดเจ็บ 
ช่วงด าเนินงาน  
1. เรื่องอาหาร ดูแลและอ านวยความสะดวกเรือ่งอาหารมื้อต่างๆให้กบัแขกที่มาเข้าร่วมงานที่ได้รบัมอบหมาย
ให้ดูแลร่วมกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
2. เรื่องห้องพัก ดูแลและอ านวยความสะดวกเรื่องห้องพักใหก้ับแขกที่มาเข้าพักร่วมกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
3. เรื่องรถรบั-ส่งแขก ดูแลและอ านวยความสะดวกเรื่องการรับ-สง่แขก ไปยังสถานที่ต่างๆร่วมกับฝ่ายต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 
4. เรื่องรถขนของ ดูแลและอ านวยความสะดวกเรื่องการขนของไป-กลบัจากสถานทีจ่ัดงานร่วมกับฝ่ายต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 
5. เรื่องจุดปฐมพยาบาล ดูและและอ านวยความสะดวกให้ผูค้นภายในงานที่ได้รับเจ็บป่วยหรอืได้รับบาดเจ็บ 
ช่วงหลังงาน  
1. เรื่องห้องพัก ตรวจสอบรายช่ือและค่าใช้จ่ายของแขกที่เข้าพักกับทางโรงแรม 
2. เรื่องรถรบั-ส่งแขก รบั-ส่งแขกส่วนที่เหลือไปยังสนามบิน 
3. จัดท ารายงานส่งฝ่ายเลขานุการ 
 
 
 

.
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ล าดับท่ี รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 
ช่วงเตรียมการ 

1 เรื่องล้างครัว 

เนื่องจากงาน Welcoming Dinner มกีารใช้
เรือร่วมกบักรุป๊นักทอ่งเที่ยว ท าให้การเสิร์ฟ
เครื่องดืม่มึนเมาผ่านเข้ามาในทีร่ับประทาน

อาหาร 

ช้ีแจงให้ผู้ดูแลเข้าใจและให้จัด
ระเบียบการเสริ์ฟอาหารให้

เหมาะสม 

    

 เนื่องจากอาหารที่เลี้ยงแขกในงานต้องให้
ทางไบเทคเป็นคนดูแล จึงต้องอธิบายเรื่อง
อุปกรณ์ในครัวและเครื่องปรงุประเภทต่างๆ
ที่ไม่มีการรบัรองฮาลาล และอาจจะท าให้
เกิดการปนเปื้อนกบัอาหารทีจ่ะน ามาจัด

เลี้ยงแขกที่เข้าร่วมงาน 

 ให้เชฟผู้ดูแลครัวเคลื่อนย้าย
เครื่องปรงุที่ไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การใช้ปรงุอาหารทัง้หมดออกจาก

ห้อง 

2 เรื่องอาหาร  
ประสานงานกบัทางไบเทคในเรื่องอาหาร

และสถานทีร่ับประทานอาหารซึง่ทางไบเทค
ไม่พื้นที่ส าหรบัการรับประทานอาหาร 

ทางไบเทคจึงให้ใช้ห้องแสดงสินค้า
ช้ัน 1 เป็นสถานที่รับประทานอาหาร

แทนโดยไม่คิดค่าพื้นที่ในส่วนน้ัน 

3 เรื่องห้องพัก  
ก าหนดการมีการเปลี่ยนแปลงจึงท าให้

รายช่ือและจ านวนของวิทยากรไม่ชัดเจนจึง
ท าให้มีปญัหาในการจองห้องพกั 

ต้องสง่รายช่ือเท่าที่มีให้กับโรงแรม
ก่อน 

    

เนื่องจากมีแขกเข้าร่วมงานจ านวนมากจงึ
ต้องจัดหาโรงแรมเพื่อส ารองหอ้งพกัให้แขก
จ านวนหลายโรงแรม  จึงมีผลใหก้ารดูแล

แขกไม่สะดวกเท่าที่ควร  

จัดหาโรงแรมทีส่ามารถรับรองแขก
ของงานได้เพียงพอกบัที่ตั้งเป้าหมาย

ไว้ 

4 เรื่องขนของ ติดต่อหารถขนของไปสถานที่จัดงาน ซึ่ง
ราคาที่ติดต่อไว้ค่อนข้างแพง 

หาผู้ใหบ้รกิารเจ้าอื่น 

5 เรื่องรถบริการรับ-
ส่งแขก 

เจ้าหน้าที่ประสานงานวิทยากรแจ้งเที่ยวบิน
วิทยากรล่าช้า  

ต้องวางแผนการรบั-ส่ง วิทยากรใหม่ 
เพิ่ม 

    
มีแขก VVIP ต้องการรถพเิศษส าหรบัการมา

ร่วมงาน 
ต้องจองรถพเิศษตามที่แขก VVIP 
ต้องการเพิ่มเติมจากที่วางแผนไว้ 

6 
เรื่องจุดปฐม
พยาบาล 

ประสานงานกบัทางไบเทคให้ติดต่อหน่วย
ปฐมพยาบาลเข้ามาในงาน 

ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นกว่าปีท่ีแล้ว 

ช่วงด าเนินการ 

 ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข และ2.
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1 เรื่องล้างครัว 
 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในห้องครัวไม่มีความรู้ใน

เรื่องฮาลาลซึง่อาจท าใหเ้กิดการปนเปื้อน
ของภาชนะใส่อาหารและภาชนะทีจ่ัดเลี้ยง 

นักวิชาการศาสนาและเจ้าหน้าที่
บริการวิทยาศาสตร์ได้สาธิตข้ันตอน

วิธีการช าระล้างเบือ้งต้นแก่
เจ้าหน้าที่ในห้องครัวเพือ่ให้มั่นใจใน

ความสะอาดของอปุกรณ์และ
ภาชนะจัดเลี้ยง 

    
 เนื่องจากครัวมีพื้นที่ใหญ่ ท าใหก้ารล้างต้อง
ใช้สบู่ดินในปรมิาณมาก สบู่ดินที่เตรียมไปไม่

พอกับสถานที ่

 ทางผู้ดูและครัวที่ไบเทค ได้แจ้งว่ามี
สบู่ดินเหลืออยู่ จงึน ามาใช้ในการ
ล้างครัวก่อน และได้ส่งสบู่ดินไป

ทดแทนในวันถัดไป 

2 เรื่องอาหาร 
 จ านวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละ่ห้องมี
มากกว่าจ านวนคูปองที่แจก ท าให้แขกบาง
ท่านไม่ได้รับคูปองเพื่อรบัประทานอาหาร  

 ให้แขกที่มาร่วมงานที่ไม่ได้รบัคูปอง
รับประทานอาหารได้ 

    
ก าหนดการล่าช้ากว่าที่ก าหนด ท าให้แขก
ที่มาร่วมงานไม่ได้ออกมาทาน coffee 

break ช่วงเช้า 

ประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ของไบเทค 
ให้เข้าไปเสิรฟ์ coffee break 

ภายในห้อง 

    บริเวณรบัประทานอาหารอยู่คนละช้ัน ท าให้
แขกบางท่านสับสน 

หรือแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจน 

    

เนื่องจากหอ้งรับประทานอาหารช้ัน 1 อยู่
ติดกับเวทีกลาง จงึท าให้แสงสว่างในหอ้ง
รับประทานอาหารไม่เพียงพอ ต้องรอ

กิจกรรมบนเวทกีลางเสรจ็สิ้นเสยีก่อนถึงจะ
สามารถเปิดไฟในหอ้งได้  

ให้ทางเวทีกลางเปิดไฟบางส่วนที่
สามารถเปิดได้ให้กบัหอ้งรับประทาน

อาหารกอ่น  

3 เรื่องห้องพัก  

โรงแรมเกิดข้อบกพร่องเรื่องการบริการ การ
รับรองแขก รวมไปถงึการประสานงานเรื่อง
อื่นๆ ท าให้เกิดความไม่สะดวกกบัแขกผูเ้ข้า

พักเท่าที่ควร 

 แจ้งข้อบกพร่องที่เกิดข้ึนกับทาง
โรงแรม พร้อมกบัส ารองโรงแรมที่
สามารถอ านวยความสะดวกและมี
คุณภาพเพียงพอในการด าเนินงานปี

ถัดไป 

    
เนื่องจากแขกทีเ่ข้าพักที่โรงแรมเดินทางมา
ในเวลาที่ต่างกัน จึงอาจท าให้ต้อนรบัหรือ
อ านวยความสะดวกได้ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร 

เพิ่มจ านวนผู้ดูแลเป็นออแกไนซ์หรือ
น้องฝึกงานประจ าโรงแรมเพื่อ

ประสานความสะดวกสบายให้กับ
แขกผู้เข้าพักเพิ่มข้ึน 

 
 

ล าดับท่ี รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 
ช่วงเตรียมการ 

1 เรื่องล้างครัว 

เนื่องจากงาน Welcoming Dinner มกีารใช้
เรือร่วมกบักรุป๊นักทอ่งเที่ยว ท าให้การเสิร์ฟ
เครื่องดืม่มึนเมาผ่านเข้ามาในทีร่ับประทาน

อาหาร 

ช้ีแจงให้ผู้ดูแลเข้าใจและให้จัด
ระเบียบการเสริ์ฟอาหารให้

เหมาะสม 

    

 เนื่องจากอาหารที่เลี้ยงแขกในงานต้องให้
ทางไบเทคเป็นคนดูแล จึงต้องอธิบายเรื่อง
อุปกรณ์ในครัวและเครื่องปรงุประเภทต่างๆ
ที่ไม่มีการรบัรองฮาลาล และอาจจะท าให้
เกิดการปนเปื้อนกบัอาหารทีจ่ะน ามาจัด

เลี้ยงแขกที่เข้าร่วมงาน 

 ให้เชฟผู้ดูแลครัวเคลื่อนย้าย
เครื่องปรงุที่ไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การใช้ปรงุอาหารทัง้หมดออกจาก

ห้อง 

2 เรื่องอาหาร  
ประสานงานกบัทางไบเทคในเรื่องอาหาร

และสถานทีร่ับประทานอาหารซึง่ทางไบเทค
ไม่พื้นที่ส าหรบัการรับประทานอาหาร 

ทางไบเทคจึงให้ใช้ห้องแสดงสินค้า
ช้ัน 1 เป็นสถานที่รับประทานอาหาร

แทนโดยไม่คิดค่าพื้นที่ในส่วนน้ัน 

3 เรื่องห้องพัก  
ก าหนดการมีการเปลี่ยนแปลงจึงท าให้

รายช่ือและจ านวนของวิทยากรไม่ชัดเจนจึง
ท าให้มีปญัหาในการจองห้องพกั 

ต้องสง่รายช่ือเท่าที่มีให้กับโรงแรม
ก่อน 

    

เนื่องจากมีแขกเข้าร่วมงานจ านวนมากจงึ
ต้องจัดหาโรงแรมเพื่อส ารองหอ้งพกัให้แขก
จ านวนหลายโรงแรม  จึงมีผลใหก้ารดูแล

แขกไม่สะดวกเท่าที่ควร  

จัดหาโรงแรมทีส่ามารถรับรองแขก
ของงานได้เพียงพอกบัที่ตั้งเป้าหมาย

ไว้ 

4 เรื่องขนของ ติดต่อหารถขนของไปสถานที่จัดงาน ซึ่ง
ราคาที่ติดต่อไว้ค่อนข้างแพง 

หาผู้ใหบ้รกิารเจ้าอื่น 

5 เรื่องรถบริการรับ-
ส่งแขก 

เจ้าหน้าที่ประสานงานวิทยากรแจ้งเที่ยวบิน
วิทยากรล่าช้า  

ต้องวางแผนการรบั-ส่ง วิทยากรใหม่ 
เพิ่ม 

    
มีแขก VVIP ต้องการรถพเิศษส าหรบัการมา

ร่วมงาน 
ต้องจองรถพเิศษตามที่แขก VVIP 
ต้องการเพิ่มเติมจากที่วางแผนไว้ 

6 
เรื่องจุดปฐม
พยาบาล 

ประสานงานกบัทางไบเทคให้ติดต่อหน่วย
ปฐมพยาบาลเข้ามาในงาน 

ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นกว่าปีท่ีแล้ว 

ช่วงด าเนินการ 

 ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข และ2.
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ล าดับท่ี รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 
ช่วงเตรียมการ 

1 เรื่องล้างครัว 

เนื่องจากงาน Welcoming Dinner มกีารใช้
เรือร่วมกบักรุป๊นักทอ่งเที่ยว ท าให้การเสิร์ฟ
เครื่องดืม่มึนเมาผ่านเข้ามาในทีร่ับประทาน

อาหาร 

ช้ีแจงให้ผู้ดูแลเข้าใจและให้จัด
ระเบียบการเสริ์ฟอาหารให้

เหมาะสม 

    

 เนื่องจากอาหารที่เลี้ยงแขกในงานต้องให้
ทางไบเทคเป็นคนดูแล จึงต้องอธิบายเรื่อง
อุปกรณ์ในครัวและเครื่องปรงุประเภทต่างๆ
ที่ไม่มีการรบัรองฮาลาล และอาจจะท าให้
เกิดการปนเปื้อนกบัอาหารทีจ่ะน ามาจัด

เลี้ยงแขกที่เข้าร่วมงาน 

 ให้เชฟผู้ดูแลครัวเคลื่อนย้าย
เครื่องปรงุที่ไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การใช้ปรงุอาหารทัง้หมดออกจาก

ห้อง 

2 เรื่องอาหาร  
ประสานงานกบัทางไบเทคในเรื่องอาหาร

และสถานทีร่ับประทานอาหารซึง่ทางไบเทค
ไม่พื้นที่ส าหรบัการรับประทานอาหาร 

ทางไบเทคจึงให้ใช้ห้องแสดงสินค้า
ช้ัน 1 เป็นสถานที่รับประทานอาหาร

แทนโดยไม่คิดค่าพื้นที่ในส่วนน้ัน 

3 เรื่องห้องพัก  
ก าหนดการมีการเปลี่ยนแปลงจึงท าให้

รายช่ือและจ านวนของวิทยากรไม่ชัดเจนจึง
ท าให้มีปญัหาในการจองห้องพกั 

ต้องสง่รายช่ือเท่าที่มีให้กับโรงแรม
ก่อน 

    

เนื่องจากมีแขกเข้าร่วมงานจ านวนมากจงึ
ต้องจัดหาโรงแรมเพื่อส ารองหอ้งพกัให้แขก
จ านวนหลายโรงแรม  จึงมีผลใหก้ารดูแล

แขกไม่สะดวกเท่าที่ควร  

จัดหาโรงแรมทีส่ามารถรับรองแขก
ของงานได้เพียงพอกบัที่ตั้งเป้าหมาย

ไว้ 

4 เรื่องขนของ ติดต่อหารถขนของไปสถานที่จัดงาน ซึ่ง
ราคาที่ติดต่อไว้ค่อนข้างแพง 

หาผู้ใหบ้รกิารเจ้าอื่น 

5 เรื่องรถบริการรับ-
ส่งแขก 

เจ้าหน้าที่ประสานงานวิทยากรแจ้งเที่ยวบิน
วิทยากรล่าช้า  

ต้องวางแผนการรบั-ส่ง วิทยากรใหม่ 
เพิ่ม 

    
มีแขก VVIP ต้องการรถพเิศษส าหรบัการมา

ร่วมงาน 
ต้องจองรถพเิศษตามที่แขก VVIP 
ต้องการเพิ่มเติมจากที่วางแผนไว้ 

6 
เรื่องจุดปฐม
พยาบาล 

ประสานงานกบัทางไบเทคให้ติดต่อหน่วย
ปฐมพยาบาลเข้ามาในงาน 

ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นกว่าปีท่ีแล้ว 

ช่วงด าเนินการ 

 ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข และ2.
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4 เรื่องขนของ 
น าของที่แต่ละฝ่ายฝากขนไปที่ไบเทค ไปสง่
ตามห้องต่างๆตามที่ได้ลิสไว้ บางฝ่ายหาของ

ไม่เจอ 
ตามหาของทีห่้องฝ่ายสถานที ่

    
 มีเจ้าหน้าที่ยืมรถเข็นไปแล้วไม่น ามาคืน ท า

ให้รถเข็นไม่พอส าหรบัขนของ ต้องใช้
เวลานานข้ึน 

 เมื่อใช้รถเข็นเสรจ็ให้น ามาคืนที่ห้อง 
STORE ทันท ี

5 เรื่องรถบริการรับ-
ส่งแขก 

มีแขกบางท่านตกหล่นไปจากลสิต์รายช่ือรับ-
ส่งแขก 

จองรถจากสนามบินให้มาส่งแทน 

  
  

รถไปรบัแขก VVIP ล่าช้า จึงท าใหเ้นื่องจาก
การสือ่สารที่ไมเ่ข้าใจ   

ทางสถานฑูตน ารถมารบัแขก VVIP 
เอง 

    
มีค่าใช้จ่ายจ าเป็นบางรายการเพิม่เติมจาก

ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไว้ 

เนื่องจากได้ประมาณการวงเงินรวม
ไว้เป็นจ านวนมากจึงไม่กระทบกบั

ค่าใช้จ่ายภาพรวมของฝ่าย 

    
แขกบางท่านไมล่งมาข้ึนรถตามเวลาที่นัดไว้ 

ท าให้การจัดรถตูม้ีปัญหาเล็กน้อย 
จัดรถตู้ใหส้ าหรับแขกที่ตกหล่น 

    
เนื่องจากมีแขกบางส่วนที่ไม่ได้แจ้งเรื่องการ

รับ-สง่ และแขกบางส่วนที่ไม่ใช่วิทยากร
ต้องการจะให้ไปสง่ทีส่นามบิน 

จัดรถตู้ใหส้ าหรับแขกที่ร้องขอ 

    
เนื่องจากประมาณการรถตูส้ าหรับใช้ในงาน
เป็นจ านวนมากและการสื่อสารกบัฝ่ายที่

ดูแลแขกไม่เข้าใจจึงท าให้รถตู้ทีร่ับแขกเหลือ 

ประสานกบัรถตู้และให้รถตู้ทีจ่้างมา
ไปส่งเจ้าหน้าที่แทนจะได้มีการใช้รถ

เกิดข้ึน 

6 เรื่องจุดปฐม
พยาบาล 

ไม่ได้ประสานงานจุดปฐมพยาบาลในงาน
ให้กับทางไบเทค 

ให้จุดปฐมพยาบาลย้ายเข้ามาใน
พื้นที่ Expo 

ช่วงหลังงาน 

1 เรื่องล้างครัว 

 เนื่องจากสถานที่ ที่ต้องท าการล้างเป็นพื้นที่
กว้าง ท าให้สบู่ดินที่ใช้ไม่เพียงพอต่อการล้าง
ท าความสะอาดทัง้ภาชนะใส่อาหารในงาน

และพื้นทีจ่ัดวางอาหาร 

 ได้ท าการน าสบู่ดินไปเพิ่มให้
เพียงพอตอ่การใช้ล้างท าความ

สะอาดภาชนะใส่อาหาร 

2 เรื่องอาหาร 
 เนื่องจากบรเิวณช้ัน 2 เป็นสถานที่ที่ใช้

ละหมาดวันศุกร์ด้วย จึงมีคนนอกที่ไม่ได้รบั
คูปองมารับประทานอาหาร 

 จัดสัดส่วนของพื้นที่ทีท่านให้อาหาร
ให้ชัดเจน 

_19-0331 (001-310)digital.indd   283 4/9/62 BE   11:26 AM



โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

284

284 
 

2. ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข  
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานปีต่อไป3.  
 อยากให้จัดเลย้ี งอาหารเฉพาะวิทยากรและแขก 3.1 VIP และ VVIP เท่านั้น  
 การเลี้ยงอาหารผู้เขา้ ร่วมอบรมขอให้แจกเป็นคปู องอาหารเพอ่ื รับประทานอาหารในส่วนของ 3.2 Expo เพื่อ

เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าขายภายในงาน และเพือ่ลดปญัหาในการประชุมแต่ละห้องที่มเีลกิไม่พร้อม
กันอีกด้วย 

 เพิ่มพน้ื ที่ให้ผเู้ข้าร่วมงานส าหรบันง่ั พกัผ่อนและรับประทานอาหารภายในงาน 3.3 Expo 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ประมวลภาพการด าเนินงาน   

    

 เนื่องจากแขกที่มาร่วมงานมจี านวนมากกว่า
ที่ค านวณไว้ ท าให้อาหารไม่เพียงพอ Staff 
และ น้องฝกึงานบางคนไม่ได้รับประทาน

อาหาร 

จัดเตรียมอาหารไว้ให้ส าหรบั staff  
และนักศึกษาฝกึงาน 

3 เรื่องห้องพัก  
เนื่องจากมีแขกเข้าพักที่โรงแรมจ านวนมาก 
จึงท าให้การเคลียเอกสารค่าใช้จ่ายมีความ

ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ตั้งไว้ 

 ประสานงานกับทางโรงแรมให้
ด าเนินการเรื่องการสรุปค่าใช้จ่ายให้

มีระยะเวลาทีเ่หมาะสมมากข้ึน 

4 เรื่องขนของ 
 ทางไบเทคไม่อนญุาตใหร้ถขนของเข้ามาใน
งานก่อน 19.30 น. ท าให้การขนของข้ึนรถ

เพื่อน ากลับมา ศวฮ. ล่าช้า 

 ติดต่อประสานงานกับทีม Talent 
เพื่อขอให้น ารถขนของเข้ามาขนของ 

5 เรื่องรถบริการรับ-
ส่งแขก 

รถส าหรับส่งแขกไปสนามบินไม่เพียงพอ จ้างรถเพิ่มเติมจากทีป่ระมารการไว้ 
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4 เรื่องขนของ 
น าของที่แต่ละฝ่ายฝากขนไปที่ไบเทค ไปสง่
ตามห้องต่างๆตามที่ได้ลิสไว้ บางฝ่ายหาของ

ไม่เจอ 
ตามหาของทีห่้องฝ่ายสถานที ่

    
 มีเจ้าหน้าที่ยืมรถเข็นไปแล้วไม่น ามาคืน ท า

ให้รถเข็นไม่พอส าหรบัขนของ ต้องใช้
เวลานานข้ึน 

 เมื่อใช้รถเข็นเสรจ็ให้น ามาคืนที่ห้อง 
STORE ทันท ี

5 เรื่องรถบริการรับ-
ส่งแขก 

มีแขกบางท่านตกหล่นไปจากลสิต์รายช่ือรับ-
ส่งแขก 

จองรถจากสนามบินให้มาส่งแทน 

  
  

รถไปรบัแขก VVIP ล่าช้า จึงท าใหเ้นื่องจาก
การสือ่สารที่ไมเ่ข้าใจ   

ทางสถานฑูตน ารถมารบัแขก VVIP 
เอง 

    
มีค่าใช้จ่ายจ าเป็นบางรายการเพิม่เติมจาก

ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไว้ 

เนื่องจากได้ประมาณการวงเงินรวม
ไว้เป็นจ านวนมากจึงไม่กระทบกบั

ค่าใช้จ่ายภาพรวมของฝ่าย 

    
แขกบางท่านไมล่งมาข้ึนรถตามเวลาที่นัดไว้ 

ท าให้การจัดรถตูม้ีปัญหาเล็กน้อย 
จัดรถตู้ใหส้ าหรับแขกที่ตกหล่น 

    
เนื่องจากมีแขกบางส่วนที่ไม่ได้แจ้งเรื่องการ

รับ-สง่ และแขกบางส่วนที่ไม่ใช่วิทยากร
ต้องการจะให้ไปสง่ทีส่นามบิน 

จัดรถตู้ใหส้ าหรับแขกที่ร้องขอ 

    
เนื่องจากประมาณการรถตูส้ าหรับใช้ในงาน
เป็นจ านวนมากและการสื่อสารกบัฝ่ายที่

ดูแลแขกไม่เข้าใจจึงท าให้รถตู้ทีร่ับแขกเหลือ 

ประสานกบัรถตู้และให้รถตู้ทีจ่้างมา
ไปส่งเจ้าหน้าที่แทนจะได้มีการใช้รถ

เกิดข้ึน 
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ละหมาดวันศุกร์ด้วย จึงมีคนนอกที่ไม่ได้รบั
คูปองมารับประทานอาหาร 

 จัดสัดส่วนของพื้นที่ทีท่านให้อาหาร
ให้ชัดเจน 
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4.	ประมวลภาพการด�าเนินงาน		

ภาพบรรยากาศครัวบนเรือแกรนเพิร์ล

ภาพบรรยากาศครัวที่ไบเทคบางนา

ภาพบรรยากาศแขกผู้เข้าร่วมงาน	Thailand	halal	Assembly	2018	จากประเทศต่างๆ	

โรงแรมอัลมีรอส	รามค�าแหง
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ภาพบรรยากาศการรับรองแขกผู้เข้าร่วมงาน	Thailand	halal	Assembly	2018	 

ในการเข้าพัก	ณ	โรงแรมอัลมีรอส	รามค�าแหง

ภาพบรรยากาศห้อง	Dining	Room

ภาพบรรยากาศห้อง	Dining	Room ภาพบรรยากาศห้อง	VIP	Dining	Room
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ภาพบรรยากาศห้อง	VIP	Dining	Room	

ภาพบรรยากาศการจัดเลี้ยงอาหารบริเวณชั้น	2
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ภาพบรรยากาศการจัดเลี้ยงอาหารบริเวณชั้น	2

ภาพบรรยากาศห้อง	VVIP
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ภาพบรรยากาศรถรับ-ส่ง	VVIP

ภาพบรรยากาศรถรับ-ส่ง	แขก
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15 ฝ่ายประเมินผล 
1 รูปแบบการด าเนินงาน  

ช่วงเตรียมการ 
- ประชุมเตรียมงานและแบ่งหน้าที่ตามขอบเขตงานของฝ่ายทีไ่ด้รับมอบหมาย 
- ออกแบบรปูแบบที่จะมีการประเมินและค าถามทีจ่ะใช้ในการประเมิน 
- ประสานงานกบัออการไนซเ์พื่อออกแบบระบบที่ต้องการใช่ในการประเมินผล 

ช่วงด าเนินงาน 
- มีการติดตั้งตัวสแกน QR-CODE ภายในงานผ่านแอพพลิเคช่ัน H-Promo อย่างน้อย 6 จุด 
- จัดท าระบบและมีการติดตั้งจุดระเมินความพึงพอใจในงาน THAILAND HALAL ASSEMBLY 

2018 จะตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าระหว่างประตูทางเข้างาน H101 กับ H102  โดยจะตั้งจอ Touch 
Screen จ านวน 2 เครื่องไว้ ณ จุดประเมิน เมื่อผู้เข้าร่วมงานแต่ละคนประเมินเสร็จ ระบบจะน า
ข้อมูลการประเมินจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลทันที ซึ่งหัวข้อการประเมินความพึงพอใจ ที่ผู้เข้าร่วม
ต้องประเมินจะมี 8 ข้อ ดังนี้  
1. ระบบประเมินความพึ่งพอใจ 
2. ความพึ่งพอใจต่อภาพรวมการจัดงาน 
3. การจัดแสดงสินค้าภายในโซน Expo 
4. รูปแบบการจัดนิทรรศการ 
5. การใหบ้ริการของเจ้าหน้าที ่
6. ระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
7. วันเวลาและสถานที่จัดงาน 
8. การประชาสมัพันธ์การจัดงาน 

.
.
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รูปที่ 2 แสดงรายการแบบประเมินที่ปรากฏบนหน้าจอ Touch Screen 

 
- จัดท าระบบประเมินห้องประชุมที่เป็นห้อง HASIB และ ห้องประชุม CB โดยจะมีระบบการ

ประเมินที่ลิงค์กับเกียรติบัตรของผู้เข้าร่วมการประชุมมีการประเมินผ่านระบบแล้วจะมีการส่ง
เกียรติบัตรให้ในเมล์ที่ผู้เข้าร่วมส่งใบประเมินโดยผู้เข้าร่วมต้องประเมินความพึ่งพอใจจะมี 8 ข้อ 
ดังนี้ 
1. การลงทะเบียน 
2. การประชาสมัพันธ์ 
3. วัน เวลา 
4. ห้องจัดอบรม 
5. ประโยชน์ที่ไดร้ับ 
6. หัวข้อการบรรยายน่าสนใจ 
7. หัวข้อบรรยายทันสมัยทันเหตกุารณ์ 
8. ภาพรวม 
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ช่วงหลังงาน  

- น าข้อมูลทีป่ระเมินผ่านระบบมาวิเคราะหผ์ลสรปุเป็นกราฟ 
- จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

 
2.ผลการด าเนินงาน 

สรุปจ านวนผู้ประเมินความพึงพอใจภาพรวมงาน  
การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ 2561 “THAILAND HALAL ASSEMBLY 2018” 

ระหว่างวันที่  14 – 16 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)  บางนา 
กรุงเทพมหานคร สรุปผลได้ดังนี้ 
วันท่ี 14 ธันวาคม 2561  

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 มีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 380 คน ช่วงเวลาที่มีผู้ตอบแบบประเมินมาก
ที่สุดคือ เวลา 17.10 – 17.40 น. 

 
 

 
รูปที่ 2, 3 แสดงจ านวนผู้เข้าร่วมงานและจ านวนผูป้ระเมินตามช่วงเวลา 
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วันท่ี 15 ธันวาคม 2561  
วันที่ 15 ธันวาคม 2561 มีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 966 คน ช่วงเวลาที่มีผู้ตอบแบบประเมินมาก

ที่สุดคือ เวลา 18.40 - 19.10 น. 

 
 

 
รูปที่ 4, 5 แสดงจ านวนผู้เข้าร่วมงานและจ านวนผูป้ระเมินตามช่วงเวลา 
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วันท่ี 16 ธันวาคม 2561  
วันที่ 16 ธันวาคม 2561 มีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 1,824 คน ช่วงเวลาที่มีผู้ตอบแบบประเมินมาก

ที่สุดคือ เวลา 19.20 น. 

 
 

 
รูปที่ 6, 7 แสดงจ านวนผู้เข้าร่วมงานและจ านวนผูป้ระเมินตามช่วงเวลา 

 
ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (ส านักงานใหญ่) จัดท าแบบประเมินความพงึ

พอใจต่อการจัดงานการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ 2561 “THAILAND HALAL 
ASSEMBLY 2018” ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2561 โดยมีผู้ประเมินทั้งหมด 3,170 คน สามารถสรปุผล
การประเมินได้ดังนี้ 

การคิดคะแนนและเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ คิดคะแนนและเกณฑ์ระดับความพึงพอใจเปน็ดังนี้ 

ระดับความพงึพอใจ ควรปรับปรงุ  มีค่าคะแนน 1 
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ระดับความพงึพอใจ พอใช้  มีค่าคะแนน 2 
ระดับความพงึพอใจ ปานกลาง  มีค่าคะแนน 3 
ระดับความพงึพอใจ ด ี   มีค่าคะแนน 4 
ระดับความพงึพอใจ ดีมาก  มีค่าคะแนน 5 

ค่าคะแนนเฉลี่ยมีเกณฑ์ดังนี ้
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง  ระดับความพงึพอใจ ควรปรับปรงุ 
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง  ระดับความพงึพอใจ พอใช้ 
คะแนนค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง  ระดับความพงึพอใจ ปานกลาง 
คะแนนค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง  ระดับความพงึพอใจ ด ี
คะแนนค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  ระดับความพงึพอใจ ดีมาก 

 
1. ระบบประเมินความพึงพอใจ 

สรุปความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อระบบประเมินความพึงพอใจ งานการประชุมวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ 2561 “THAILAND HALAL ASSEMBLY 2018”  

 
แผนภูมิที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบประเมินความพึงพอใจ 

จากแผนภูมิที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เห็นว่าระบบประเมินความพึงพอใจของงานการ
ประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ 2561 “THAILAND HALAL 
ASSEMBLY 2018” อยู่ในระดับดี 
 
2. ภาพรวมการจัดงาน 

สรุปความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อภาพรวมการจัดงานการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
งานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ 2561 “THAILAND HALAL ASSEMBLY 2018”  
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แผนภูมิที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อภาพรวมการจดังาน 

จากแผนภูมิที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เห็นว่าภาพรวมการจัดงานการประชุมวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ 2561 “THAILAND HALAL ASSEMBLY 2018” อยู่ใน
ระดับดีมาก  

 
3. การจัดแสดงสินค้าภายในโซน EXPO 

สรุปความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อการจัดแสดงสินค้าภายในโซน EXPO งานการประชุมวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ 2561 “THAILAND HALAL ASSEMBLY 2018” 

 
แผนภูมิที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดแสดงสนิค้า ภายในโซน EXPO 

จากแผนภูมิที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เห็นว่าการจัดแสดงสินค้าภายในโซน EXPO งาน
การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ 2561 อยู่ในระดับดี  
 
4. รูปแบบการจัดนิทรรศการ 

สรุปความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อรูปแบบการจัดนิทรรศการการงานการประชุมวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ 2561 “THAILAND HALAL ASSEMBLY 2018” 
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แผนภูมิที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดนิทรรศการ 

จากแผนภูมิที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เห็นว่ารูปแบบการจัดนิทรรศการการการประชุม
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ 2561 “THAILAND HALAL ASSEMBLY 
2018” อยู่ในระดับดีมาก 

 
 

5. การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
สรุปความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีงานการประชุมวิชาการด้าน

วิทยาศาสตร์และงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ 2561 “THAILAND HALAL ASSEMBLY 2018” 

 
แผนภูมิที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใหบ้รกิารของเจ้าหน้าที่ 

จากแผนภูมิที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมนิส่วนใหญเ่หน็ว่าการให้บริการของเจา้หน้าที่งานการประชุม
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ 2561 “THAILAND HALAL ASSEMBLY 
2018” อยู่ในระดับดีมาก  
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6. ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
สรุปความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการด้าน

วิทยาศาสตร์และงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ 2561 “THAILAND HALAL ASSEMBLY 2018” 

 
แผนภูมิที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบลงทะเบยีนเข้าร่วมงาน 

จากแผนภูมิที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เห็นว่าระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานการประชุม
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ 2561 “THAILAND HALAL ASSEMBLY 
2018” อยู่ในระดับดีมาก  
 
7. วันเวลาและสถานท่ีจัดงาน 

สรุปความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมงานต่อวันเวลาและสถานที่จัดงานการประชุมวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ 2561 “THAILAND HALAL ASSEMBLY 2018” 

 
แผนภูมิที่ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อวันเวลาและสถานที่จัดงาน 

จากแผนภูมิที่ 7 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เห็นว่าวันเวลาและสถานที่จัดงานการประชุม
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ 2561 “THAILAND HALAL ASSEMBLY 
2018” อยู่ในระดับดีมาก  
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8. การประชาสัมพันธ์การจัดงาน 

สรุปความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อการประชาสัมพันธ์การจัดงานการประชุมวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ 2561 “THAILAND HALAL ASSEMBLY 2018” 

 
แผนภูมิที่ 8 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการประชาสมัพันธ์การจัดงาน 

จากแผนภูมิที่ 8 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เห็นว่าการประชาสัมพันธ์การจัดงานการประชุม
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ 2561 “THAILAND HALAL ASSEMBLY 
2018” อยู่ในระดับดีมาก  
 
9. สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อการประเมินการจัดงาน 

ตารางสรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อการประเมินการจัดงานการประชุมวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ 2561 “THAILAND HALAL ASSEMBLY 2018” ในวันที่ 
14 – 16 ธันวาคม 2561 

ประเด็นความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
ระบบประเมินความพึงพอใจ 4.27 ดี 
ความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดงาน 4.28 ดี 
การจัดแสดงสินค้า ภายในโซน EXPO 4.19 ดี 
รูปแบบการจัดนิทรรศการ 4.24 ดี 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.40 ดี 
ระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 4.28 ดี 
วันเวลาและสถานที่การจัดการ 4.29 ดี 
การประชาสัมพันธ์การจัดงาน 4.16 ดี 

ตารางที่ 3 สรปุค่าเฉลี่ยความพงึพอใจในแต่ละหัวข้อการประเมินการจัดงาน THAILAND HALAL ASSEMBLY 
2018 
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แผนภูมิที่ 9 สรปุค่าเฉลี่ยความพงึพอใจในแตล่ะหัวข้อการประเมินการจัดงาน THAILAND HALAL ASSEMBLY 
2018 

วันท่ี 14 - 16 ธันวาคม 2561 จากผลการประเมินพบว่าผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 3 ,170 คน มีความพึง
พอใจของงานการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ 2561 “THAILAND 
HALAL ASSEMBLY 2018”ในระดับดี  โดยสิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.40 วันเวลาและสถานท่ีการจัดการ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.29 และ
ภาพรวมการจัดงาน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.28 

 
a. สรปุประเมินความพึงพอใจในห้องประชุม 

   การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ 2561 “THAILAND HALAL ASSEMBLY 2018” 
ระหว่างวันที่  14 – 16 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)  บางนา 
กรุงเทพมหานคร มีการประเมินความพึงพอใจในห้องประชุมสัมมนา HASIB และ CB โดยมีความพึงพอใจสรุป
ได้ดังตาราง  

ประเด็นความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
Registration / การลงทะเบียน 4.43 ดี 
Public relations / การประชาสัมพันธ์ 4.29 ดี 
Time and date / วัน เวลา 3.29 ปานกลาง 
Venue / ห้องจัดอบรม 4.43 ดี 
Gained benefit / ประโยชน์ที่ได้รบั 4.57 ดีมาก 
Interested topics / หัวข้อการบรรยายน่าสนใจ 4.14 ดี 
Uptodate topics / หัวข้อบรรยายทันสมัยทันเหตุการณ์ 4.29 ดี 
Overall program / ภาพรวม 4.43 ดี 

ตารางที่ 2 สรปุค่าเฉลี่ยความพงึพอใจในแต่ละหัวข้อการประเมินการสมัมนาในงาน THAILAND HALAL 
ASSEMBLY 2018 

 

_19-0331 (001-310)digital.indd   300 4/9/62 BE   11:26 AM



“Precision Halalization in the Bioeconomy Era”
14–16 December 2018 at Bangkok International Trade & Exhibition Center (BITEC), Thailand

301

301 
 

 
แผนภูมิที่ 10 สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแตล่ะหัวข้อการประชุมวิชาการในงาน THAILAND HALAL 

ASSEMBLY 2018 
 

จากแผนภูมิที่ 10 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจสูงสุดในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการ
สัมมนา จัดอยู่ในระดับดีมาก ส่วนพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านวันและเวลาจัดสัมมนา จัดอยู่ในระดับปานกลาง 

  
3 ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข  

ล าดับ
ท่ี 

รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 

ช่วงเตรียมการ 
1 คณะท างาน ผู้ รั บ ป ร ะ ส า น ง า น ห ลั ก แ ล ะ

คณะท างานของฝ่ายมีทั้ง 3 ส านักงาน 
ซึ่งท าให้การประสานงานเกิดความ
ขัดข้องในบางครั้ง 

จัดหาผู้ประสานงานของส่วนกลางเพ่ือ
ติ ดตามและประสานงานระหว่าง
คณะท างานในฝ่ายกับส่วนกลาง 

2 การเบิกจ่าย การประมาณการยืมเงินค่าใช้จ่ายของ
ฝ่ายไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการ
จั ด ท า ร ะ บ บ  เ นื่ อ ง จ า ก มี ก า ร
ป รั บ เ ปลี่ ย น รู ป แบ บกา ร จั ดท า
โปรแกรมประเมิน 

ปรับเปลี่ยนรายการใช้จ่ายแต่ยังอยู่ใน
งบที่ประมาณการไว้ตั้งแต่ต้น 

ช่วงด าเนินการ 

4.43 4.29
3.29

4.43 4.57 4.14 4.29 4.43

0
1
2
3
4
5

average score on questions
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ล าดับ
ท่ี รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 

1 ระบบการประเมิน โปรแกรมประเมินในงาน บาร์โค้ดกับ
การประเมินไม่ได้เช่ือมเป็นโปรแกรม
เดียวกัน 

คนส่วนมากไม่สะดวกโหลดแอพลิเคชัน 
H-Promo จึงมีคนท าประเมินน้อย บาง
รายขอท าประเมินจุดที่ 6 เลยเนื่องจาก
การสแกนบาร์โค้ดทั้ง 5 จุดที่สแกนมา
ไม่ได้เช่ือมต่อกับจุดประเมินที่ 6 จึงมี
บางกรณีที่ประเมินเลยโดยไม่ท าตาม
กติกา เพื่อให้สามารถประเมินงานได้
โดยไม่ต้องโหลดแอพลิเคชันดังกล่าว 

2 ระบบการประเมิน โปรแกรมประเมินหน้าห้องสัมมนาไม่
มีการเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่ง
ปกติในการจ้างจัดท าระบบจะต้อง
รวมระบบอินเตอร์ เน็ตที่จะใช้กับ
ระบบอยู่แล้ว 

ปริ้นบาร์โ ค้ดประเมินเป็นกระดาษ
เพื่อให้แขกประเมินงานสัมมนา 

3 ระบบการประเมิน โปรแกรมลงทะเบียนและประเมิน
หน้าห้องสัมมนามีระบบใช้ที่ยุ่งยาก 
ต้องใช้กรอกข้อมูลลงทะเบียนโดยใช้
ค น ซึ่ ง ถื อ ว่ า ร ะ บ บ ไ ม่ ค่ อ ย มี
ประสิทธิภาพ 

เนื่องจากระบบยุ่งยาก ต้องท าการกรอก
ข้อมูลทั้งหมดของผู้เข้าร่วมสัมมนาลงไป
โดยใช้คน เพื่อให้ระบบมีข้อมูลอีเมล์
เ พื่ อจะ ให้ ร ะบบท า งานต่อ ได้ ด้วย
โปรแกรมเมอร์ในการลิ้งค์ข้อมูลการ
ประเมินกับใบเซอร์ ผู้ที่ท าการประเมิน
จะได้รับใบเซอร์ในการเข้าร่วมการ
สัมมนาภายหลัง 

4 ผู้ ป ร ะ เ มิ น ก า ร
สัมมนา 

การประเมินต้องใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อ
แสกนบาร์โค้ดเพื่อประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดสัมมนา ซึ่ งท าให้
ผู้เข้าร่วมมีปัญหาไม่สามารถประเมิน
ความพึงพอใจได้  เนื่ องจากไม่ มี
สัญญาณอินเตอร์เน็ต 

ปริ๊นท์บาร์โค้ดเป็นกระดาษแผ่นเล็กๆ 
และ ช้ีแจ ง ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ วมสั มมนาน า
บ า ร์ โ ค้ ดกลับ ไป แสกนยั งที่ พั ก ใน
ภายหลังได ้
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และ ช้ีแจ ง ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ วมสั มมนาน า
บ า ร์ โ ค้ ดกลับ ไป แสกนยั งที่ พั ก ใน
ภายหลังได ้
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แผนภูมิที่ 10 สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแตล่ะหัวข้อการประชุมวิชาการในงาน THAILAND HALAL 

ASSEMBLY 2018 
 

จากแผนภูมิที่ 10 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจสูงสุดในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการ
สัมมนา จัดอยู่ในระดับดีมาก ส่วนพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านวันและเวลาจัดสัมมนา จัดอยู่ในระดับปานกลาง 

  
3 ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข  

ล าดับ
ท่ี 

รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 

ช่วงเตรียมการ 
1 คณะท างาน ผู้ รั บ ป ร ะ ส า น ง า น ห ลั ก แ ล ะ

คณะท างานของฝ่ายมีทั้ง 3 ส านักงาน 
ซึ่งท าให้การประสานงานเกิดความ
ขัดข้องในบางครั้ง 

จัดหาผู้ประสานงานของส่วนกลางเพ่ือ
ติ ดตามและประสานงานระหว่าง
คณะท างานในฝ่ายกับส่วนกลาง 

2 การเบิกจ่าย การประมาณการยืมเงินค่าใช้จ่ายของ
ฝ่ายไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการ
จั ด ท า ร ะ บ บ  เ นื่ อ ง จ า ก มี ก า ร
ป รั บ เ ปลี่ ย น รู ป แบ บกา ร จั ดท า
โปรแกรมประเมิน 

ปรับเปลี่ยนรายการใช้จ่ายแต่ยังอยู่ใน
งบที่ประมาณการไว้ตั้งแต่ต้น 

ช่วงด าเนินการ 

4.43 4.29
3.29

4.43 4.57 4.14 4.29 4.43

0
1
2
3
4
5

average score on questions
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4 ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานปีต่อไป 
4.1 จัดหาหรือจัดท าระบบประเมินผลทีส่ามารถงานใช้งานได้อย่างถาวรและน าไปปรบัใช้ในงานอื่นๆได้ 
4.2 เพิ่มการประชาสมัพันธ์และการสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้ข้าร่วมงานได้ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

ต่อการจัดงาน 
4.3 ระบบการประเมินควรใช้งานได้ง่าย และมีวิธีการใช้งานทีห่ลากหลาย เพื่อให้ความสะดวกต่อผูร้่วม

ประเมิน เช่น การใช้โทรศัพท์และแท็บเล็ตของผูป้ระเมนิ 
5 ประมวลภาพการด าเนินงาน  

  

  
ของที่ระลึกส าหรับผู้ทีป่ระเมินความพงึพอใจ 

  
การ สแกน QR-CODE ภายในงานผ่านแอพพลเิคช่ัน H-Promo ก่อนท าประเมิน 

ของที่ระลึกส�าหรับผู้ที่ประเมินความพึงพอใจ

การสแกน	QR-CODE	ภายในงานผ่านแอพพลิเคชั่น	H-Promo	ก่อนท�าประเมิน
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ภาพบรรยากาศจุดประเมินวันที่	14	ธันวาคม	2561

จุดท�าประเมินความพึงพอใจผ่านระบบ
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16 ฝ่าย คลังและพัสดุ 

1 รูปแบบการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 
ช่วงเตรียมการ 

1. ประสานงานกบัหัวหน้าฝ่ายแต่ล่ะฝ่ายในการประมานการค่าใช้จ่ายของแต่ล่ะฝ่าย  
  2. ประสานงานการเบกิจ่ายของแต่ล่ะฝ่าย และแบง่สรรงบประมานค่าใช้จ่าย 
ช่วงด าเนินงาน  

1. ดูแลอ านวยความสะดวก  ประสานงานเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร และการ 
Reimbursement ส าหรับวิทยากร 

2. ดูแลความถูกต้องเรื่องเบิกจ่ายของแต่ล่ะฝ่าย  
ช่วงหลังงาน (ถ้ามี) 

1. ประสานงานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายคงค้างที่ต้องจ่ายหลังงาน 
2. รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายของแต่ล่ะฝ่ายที่มีการยืมเงินรองจ่าย ละตรวจสอบความถูกต้อง

พร้อมสรุปค่าใช้จ่ายเพื่อส่งคืนเงิน 
3. สรุปรายรับ-รายจ่ายทั้งหมดของงาน และน าเสนอต่อผู้บริหาร 

 
2. ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข  

 

ล าดับท่ี รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 
ช่วงเตรียมการ 

1. การประมานการ
ค่าใช้จ่ายของแต่
ล่ะฝ่าย 

เนื่องจากการด าเนินโครงการในครั้งนี้มี
ข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาน ท าให้
การประมานการค่าใช้จ่ายของแต่ล่ะฝ่าย
ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเท่านั้น เพื่อ
ป้องกันการเกิดปัญหางบประมานบาน
ปลาย  

ปรึกษากับผู้อ านวยการฝ่าย
บริหารและหาแนวทางการ
แก้ไข 

2 การจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากในปีนี้รัฐบาลมีพรบ.การจัดซื้อ
จัดจ้างออกมา ท าให้แต่ล่ะหน่วยงานต้อง
มีความระมัดระวังการจัดซื้อจัดจ้างมาก
ข้ึน ท าให้การประมานค่าใช้จ่ายและการ
เบิกจ่ายต้องมีความถูกต้องมากขึ้น 

ปรึกษาผู้บริหารในการท า
การเบิกจ่าย และตรวจสอบ
ความถูกต้องในการเ ข้า
ระบบจัดซื้อจัดจ้างให้มาก
ข้ึน 

ช่วงด าเนินการ 

.

.
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ล าดับท่ี รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 
1. Reimbursement

 
เนื่องจากมีวิทยากรชาวต่างชาติจ านวน
หลายท่าน และบางท่ านได้ส ารอง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาก่อน เพ่ือ
น ามาเบิกกับทางผู้จัดงานเมื่อเดินทาง
มาถึงงาน แต่บางท่านไม่ได้น าเอกสาร
หลักฐานการเดินทางมาให้ ท าให้ต้องมี
การเบิกย้อนหลัง 
  

ขอเอกสารหลักฐานการ
เดินทาง และจัดการโอน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้กับ
วิทยากร 

2. ค่ า ต อ บ แ ท น
วิทยากร 

เนื่องจากการจัดโครงการในครั้งนี้มี
วิทยากรเข้าให้ความรู้เป็นจ านวนมาก 
และวิทยากรบางท่านไม่มีหลักฐานใน
การรับเงินที่ถูกต้อง 

จัดสรรเจ้าหน้าที่ประกบ
วิทยากรแต่ล่ะท่านเพื่อขอ
หลักฐานในการรับเงิน 

3. การออกใบเสร็จ
ค่าเช่าบูธ 

เนื่องจากผู้ประกอบการแต่ล่ะท่านที่
ต้องการใบเสร็จ แจ้งข้อมูลในการออก
ใบเสร็จไม่ครบถ้วน ท าให้การออก
ใบเสร็จเกิดความล่าช้าเนื่องจากต้อง
แก้ไขหลายรอบ    

ให้น้องนักศึกษาช่วยงาน
เดินตามบูธเพือ่ให ้
ผู้ประกอบการแต่ล่ะบูธกร
อกรายละเอียดในการออก
ใบเสร็จให้ครบถ้วน 

4. การจ่ าย เ งิ น ค่ า
เช่าบูธ 

เนื่องจากมีผู้ประกอบการบางท่านที่
ได้บูธฟรี และทางไบเทคได้ขอน าเข้า
ส าหรับบูธที่ขายอาหารบูธละ 5,000.00 
บาท แต่ผู้ประกอบการไม่ ได้ทราบ
ล่วงหน้าท าให้เกิดปัญหาในการจ่ายเงิน
ในส่วนน้ี 

ปรึกษากบัผูอ้ านวยการฝ่าย
บรหิารและหาแนวทางการ
แก้ไข 
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16 ฝ่าย คลังและพัสดุ 

1 รูปแบบการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 
ช่วงเตรียมการ 

1. ประสานงานกบัหัวหน้าฝ่ายแต่ล่ะฝ่ายในการประมานการค่าใช้จ่ายของแต่ล่ะฝ่าย  
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ช่วงด าเนินงาน  

1. ดูแลอ านวยความสะดวก  ประสานงานเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร และการ 
Reimbursement ส าหรับวิทยากร 

2. ดูแลความถูกต้องเรื่องเบิกจ่ายของแต่ล่ะฝ่าย  
ช่วงหลังงาน (ถ้ามี) 

1. ประสานงานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายคงค้างที่ต้องจ่ายหลังงาน 
2. รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายของแต่ล่ะฝ่ายที่มีการยืมเงินรองจ่าย ละตรวจสอบความถูกต้อง

พร้อมสรุปค่าใช้จ่ายเพื่อส่งคืนเงิน 
3. สรุปรายรับ-รายจ่ายทั้งหมดของงาน และน าเสนอต่อผู้บริหาร 

 
2. ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข  

 

ล าดับท่ี รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 
ช่วงเตรียมการ 

1. การประมานการ
ค่าใช้จ่ายของแต่
ล่ะฝ่าย 

เนื่องจากการด าเนินโครงการในครั้งนี้มี
ข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาน ท าให้
การประมานการค่าใช้จ่ายของแต่ล่ะฝ่าย
ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเท่านั้น เพื่อ
ป้องกันการเกิดปัญหางบประมานบาน
ปลาย  

ปรึกษากับผู้อ านวยการฝ่าย
บริหารและหาแนวทางการ
แก้ไข 

2 การจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากในปีนี้รัฐบาลมีพรบ.การจัดซื้อ
จัดจ้างออกมา ท าให้แต่ล่ะหน่วยงานต้อง
มีความระมัดระวังการจัดซื้อจัดจ้างมาก
ข้ึน ท าให้การประมานค่าใช้จ่ายและการ
เบิกจ่ายต้องมีความถูกต้องมากขึ้น 

ปรึกษาผู้บริหารในการท า
การเบิกจ่าย และตรวจสอบ
ความถูกต้องในการเ ข้า
ระบบจัดซื้อจัดจ้างให้มาก
ข้ึน 

ช่วงด าเนินการ 
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