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	 งาน	 Thailand	 Halal	 Assembly	 2021	 (THA2021)	 จััดข้ึ้�นโดยศููนย์

วิิทยาศูาสตร์์ฮาลาล	 จุัฬาลงกร์ณ์์มหาวิิทยาลัย	 ซึ่้�งปีีน้�จััดข้ึ้�นเป็ีนคร์ั�งท้�	 8	 เม่�อวัินท้�	

14-15	ธัันวิาคม	2564	เปีน็การ์จัดังานปีร์ะชุมุวิิชุาการ์ร์ะดับนานาชุาติเพ่ื่�อสร้์างเคร์อ่ข่ึ้าย

ด้านวิิทยาศูาสตร์์และเทคโนโลย้ฮาลาลในร์ูปีแบบออนไลน์เสม่อนจัร์ิง	 ภายใต้

หัวิขึ้้อ	“A Virtual Way for Actual Halal World”	แบ่งเปี็นสองวิัน	ได้แก่	งานปีร์ะชุุม

วิิชุาการ์นานาชุาติด้านวิิทยาศูาสตร์์	 อุตสาหกร์ร์มและธัุร์กิจัฮาลาล	 ครั์�งท้�	 14	

(The	14th	Halal	Science,	Industry	and	Business	(14th	HASIB))	มท้ั�งหมด	2	sessions	

งานปีร์ะชุุมวิิชุาการ์ด้านวิิทยาศูาสตร์์และเทคโนโลย้ฮาลาล	 (The	 International	

Halal	Science	and	Technology	Conference	2021	 (IHSATEC2021))	ม้ทั�งหมด	

2	 sessions	 การ์ปีร์ะชุุมนานาชุาติวิ่าด้วิยมาตร์ฐานและการ์ตร์วิจัรั์บร์องฮาลาล

คร์ั�งท้�	7	หร์่อ	The	7th	International	Halal	Standards	and	Certification	Convention	

ภายใต้ธ้ัม	“To create a quality infrastructure that improves economy, welfare and 

protects our Member States”	โดยมวิ้ิทยากร์นานาชุาตท้ิ�เขึ้า้ร์ว่ิมบร์ร์ยายและอภปิีร์าย

จัำานวิน	32	คน	จัากปีร์ะเทศู	Thailand	(11)	Indonesia	(2)	Malaysia	(7)	Egypt	(1)	

UK	(1)	Turkey	(8)	USA	(1)	Iran	(1)		อ้กทั�งผลงานวิิชุาการ์และวิิจััยท้�เขึ้้าร์่วิมนำาเสนอ

ภายในงาน	ชุ่วิง	Academic	presentation	 จัำานวินทั�งหมด	31	ผลงาน	 โดยร์ูปีแบบ

บร์ร์ยาย	 (oral	 presentation)	 จัำานวิน	 23	 ผลงาน	 และร์ูปีแบบโปีสเตอร์์	 (Poster	

presentation)	จัำานวิน	5	ผลงาน	จัาก	7	ปีร์ะเทศู	ได้แก่	มาเลเซึ่้ย		อินโดน้เซึ่้ย	อินเด้ย	

ไนจั้เร์้ย	 ฟิิลิปีปีินส์	 ปีาก้สถาน	และปีร์ะเทศูไทย	 โดยผลงานทั�งหมดได้ร์ับการ์ต้พิื่มพื่์

เปี็นบทควิามฉบับเต็ม	 (full	 paper)	 ในร์ายงานส่บเน่�องจัากการ์ปีร์ะชุุมวิิชุาการ์และ

การ์นำาเสนอผลงานวิิจััยร์ะดับนานาชุาติร์ูปีแบบอิเล็คทร์อนิค	 (E-proceedings)	

นอกจัากน้�ม	้3	ผลงานท้�สง่เปีน็บทควิามฉบบัเตม็เพ่ื่�อตพิ้ื่มพ์ื่ในวิาร์สาร์วิิชุาการ์นานาชุาติ	

F1000	Research	 (ไม่เขึ้้าร์่วิมนำาเสนอภายในงาน)	นอกจัากน้�ยังม้การ์จััดการ์แสดง
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คณะกรรมการจััดงาน

สินค้าในแพื่ลตฟิอร์์มออนไลน์	 Thailand	 International	Halal	 Expo	 (TIHEX	2021)	

โดยม้ผู้ปีร์ะกอบการ์เขึ้้าร์่วิม	200	entrepreneurs/enterprises	อ้กด้วิย

	 การ์จัดังาน	THA2021	คร์ั�งน้�	ผูเ้ขึ้า้ร์ว่ิมการ์ปีร์ะชุมุในร์ปูีแบบออนไลนเ์สมอ่นจัร์งิ

สามาร์ถเลอ่กร์บัชุมร์บัฟัิงได	้2	ภาษา	(ภาษาไทยและองักฤษ)	ผา่นแพื่ลตฟิอร์ม์ออนไลน์

และลิ�งค์เขึ้้าร์่วิมงาน	https://virtualthailandhalalassembly.com/	ตลอดการ์จััดงาน

ทั�ง	2	วิัน	ม้ยอดผู้เขึ้้าร์่วิมร์วิมทั�งสิ�น	24,346		คร์ั�ง	ซึ่้�งม้ผู้ท้�ลงทะเบ้ยนเขึ้้าร์่วิมการ์ปีร์ะชุุม

ร์ับฟิังล่วิงหน้าจัำานวิน	1,462	 	ร์ายชุ่�อ	จัากจัำานวิน	53	ปีร์ะเทศู	Algeria,	Argentina,	

Australia,	 Austria,	 Azerbaijan,	Bangladesh,	Brazil,	 Bosnia	&	Herzegovina,	

Cambodia,	Canada,	China,	Egypt,	 France,	Germany,	Greece,	Hong	Kong,	

India,	Indonesia,	Iran,	Iraq,	Ireland,	Italy,	Japan,	Jordan,	Kyrgyzstan,	Malaysia,	

Morocco,	Netherlands,	New	Zealand,	Nigeria,	Pakistan,	Philippines,	Poland,	

Qatar,	Russia,	Saudi	Arabia,	Singapore,	Somalia,	South	Africa,	South	Korea,	

Spain,	Sudan,	Sweden,	Taiwan,	Thailand,	Tunisia,	 Turkey,	Uganda,	United	

Arab	Emirates,	United	Kingdom,	United	States,	Uzbekistan	and	Yemen	

	 คร์ั�งน้�	การ์จัดังานปีร์ะชุมุวิชิุาการ์ร์ะดบันานาชุาติรู์ปีแบบ	Virtual	Conference	

หร์อ่การ์ปีร์ะชุมุเสมอ่นจัร์งิ	ไดร้์บัคำาชุ่�นชุมและการ์ตอบร์บัจัากผูเ้ขึ้า้ร์ว่ิมงานและวิิทยากร์

ไปีในทางท้�ด้	 ม้การ์ตอบสนองจัากผู้เขึ้้าร์ับชุมผ่านทางออนไลน์เปี็นจัำานวินมากจัาก

ทั�งในและต่างปีร์ะเทศูวิ่าสามาร์ถเขึ้้าถ้งและสะดวิกในการ์เขึ้้าร์่วิมมากขึ้้�น
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คำำ�นำำ�

	 ร์ายงานฉบับน้�จััดทำาข้ึ้�นเพ่ื่�อนำาเสนอผลการ์ดำาเนินงานจััดการ์ปีร์ะชุุม

วิิชุาการ์นานาชุาติด้านฮาลาล	 THAILAND	 HALAL	 ASSEMBLY	 2021	 โดย

ศููนย์วิิทยาศูาสตร์์ฮาลาล	 จุัฬาลงกร์ณ์์มหาวิิทยาลัย	 ต่อคณ์ะบริ์หาร์และ

บุคลากร์ขึ้องศููนย์วิิทยาศูาสตร์์ฮาลาล	 จัุฬาลงกร์ณ์์มหาวิิทยาลัย	 ซึ่้�ง ผู้จััดทำา

ได้ร์วิบร์วิมร์ายงานสร์ุปีผลการ์ดำาเนินงานสัมมนาวิิชุาการ์วิิทยาศูาสตร์์ฮาลาลและ

เทคโนโลย้	ร์ูปีแบบออนไลน์เสม่อนจัร์ิง	Virtual	Conference	ปีี	2564	ซึ่้�งปีร์ะกอบด้วิย	

1.)	 การ์ปีร์ะชุุมวิิชุาการ์ร์ะดับนานาชุาติเพ่ื่�อสร์้างเคร์่อข่ึ้ายด้านวิิทยาศูาสตร์์และ

เทคโนโลย้ฮาลาล	 International	Halal	 Science	 and	 Technology	Conference	

(IHSATEC):	 14th	Halal	 Science	 Industry	 and	 Business	 (HASIB)	 คร์ั�งท้�	 14	

2.)	การ์ปีร์ะชุมุนานาชุาตวิิา่ดว้ิยมาตร์ฐานและการ์ตร์วิจัร์บัร์องฮาลาล	คร์ั�งท้�	7	หร์อ่	The	

7th	International	Halal	Standards	and	Certification	Convention	ร์ะหว่ิางวัินท้�	14-15	

ธัันวิาคม	2564	ตลอดจันผลการ์ดำาเนินงานอ่�น	ๆ	ท้�สอดคล้องตาม	Key	Performance	

Index	(KPI)	ขึ้องศููนย์วิิทยาศูาสตร์์ฮาลาล	ภายใต้ปีีงบปีร์ะมาณ์	2564

คณะผู้้�จััดทำำา
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ส�รบััญ

หน�า

บทำสรุปผู้้�บริหาร

คำานำา

สารบัญ

บทำทำ่� 1 บทำนำา

บทำทำ่� 2 สรุปผู้ลการดำาเนินงาน

1.	หลักการ์และเหตุผล

2.	วิัตถุปีร์ะสงค์

3.	ปีร์ะโยชุน์ท้�คาดวิ่าจัะได้ร์ับ

4.	ผู้ร์ับผิดชุอบโคร์งการ์

5.	ร์ะยะเวิลาการ์ดำาเนินงาน

6.	แนวิทางการ์ดำาเนินงาน

7.	กลุ่มเปี้าหมาย

8.	เปี้าหมาย	ผลผลิต	และตัวิชุ้�วิัด

ส่วนทำ่� 1 งานสัมมนาวิชาการนานาชาติิ

1.สัมมนาวิิชุาการ์นานาชุาติด้านวิิทยาศูาสตร์์และเทคโนโลย้

ฮาลาล	คร์ั�งท้�	14 The International Virtual Halal Science and 

Technology Conference (IHSATEC): 14th Halal Science

Industry and Business (HASIB) Conference

2.	การ์นำาเสนอทางวิิชุาการ์	Academic	presentation

ส่วนทำ่� 2 การจััดการแสดงสินค�าในแพลติฟอร์มออนไลน์ 

Thailand International Halal Expo (TIHEX 2021)

25

66

143

2

4

6

7

9

10

11 

13

14

15

16
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	 การ์ปีร์ะชุมุวิิชุาการ์ร์ะดบันานาชุาตแิละแสดงสนิคา้ฮาลาลนานาชุาต	ิThailand	

Halal	Assembly	2021	เปี็นงานท้�จััดขึ้้�นต่อเน่�องทุกปีี	 โดยม้ศููนย์วิิทยาศูาสตร์์ฮาลาล	

จัุฬาลงกร์ณ์์มหาวิิทยาลัย	(ศูวิฮ.)	ร์่วิมกับคณ์ะกร์ร์มการ์กลางอิสลามแห่งปีร์ะเทศูไทย

และสถาบนัมาตร์ฐานฮาลาลแห่งปีร์ะเทศูไทยเปีน็เจ้ัาภาพื่จัดังาน	ซึ่้�ง	ศูวิฮ.	เปีน็หน่วิยงาน

ภาคร์ัฐท้�ม้วิิสัยทัศูน์ในการ์มุ่งพื่ัฒนางานด้านวิิทยาศูาสตร์์และเทคโนโลย้เพื่่�อยกร์ะดับ

และสนับสนุนกร์ะบวินการ์ร์ับร์องฮาลาลขึ้องปีร์ะเทศูไทยเพ่ื่�อให้ศูักยภาพื่ด้านฮาลาล

ขึ้องปีร์ะเทศูไทยข้ึ้�นเปีน็อนัดบัหน้�งขึ้องโลก	ร์วิมทั�งการ์คุม้คร์องผูบ้ร์โิภค	งาน	Thailand

Halal	 Assembly	 นับเป็ีนงานด้านกิจัการ์ฮาลาลท้�ยิ�งใหญ่่ท้�สุดในปีร์ะเทศูไทย	

ม้วัิตถุปีร์ะสงค์เพ่ื่�อปีร์ะชุาสัมพื่ันธั์และแสดงศูักยภาพื่ขึ้องกิจัการ์ฮาลาลปีร์ะเทศูไทย	

ให้แก่ปีร์ะชุาคมโลกได้ร์ับทร์าบผ่านการ์ดำาเนินงานในร์ะดับนานาชุาติ	 ในอันท้�จัะ

แลกเปีล้�ยน	 พัื่ฒนาองค์ควิามร์ู้และเทคโนโลย้	 ในด้านผลิตภัณ์ฑ์์และบร์ิการ์ฮาลาลท้�

ม้วิิทยาศูาสตร์์เปี็นฐานสนับสนุน	อ้กทั�งเพ่ื่�อเปี็นการ์กร์ะตุ้นและฟิ้�นฟิูธุัร์กิจัการ์ค้าและ

การ์ท่องเท้�ยวิในปีร์ะเทศูจัากสถานการ์ณ์์การ์แพื่ร์่ร์ะบาดคร์ั�งใหญ่่ขึ้องโร์คโควิิด-19	

พื่ร์้อมยกร์ะดับควิามเป็ีนผู้นำาด้านวิิทยาศูาสตร์์และเทคโนโลย้ฮาลาลในเวิท้โลกขึ้อง

ปีร์ะเทศูไทย

	 ปีนี้�ไดน้ำาเสนอการ์จัดังานปีร์ะชุมุวิิชุาการ์และแสดงสนิคา้ฮาลาลนานาชุาตผิา่น

แพื่ลตฟิอร์ม์ออนไลน	์ภายใตธ้้ัมงาน “A Virtual Way for Actual Halal World” ร์ะหวิา่ง

วินัท้�	14	-15	ธัันวิาคม	2564	โดยภายในงานปีร์ะกอบดว้ิยกจิักร์ร์มหลากหลายแขึ้นงดังน้�	

บัทท่� 1

บทำนำา

1.หลักการและเหติุผู้ล
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	 1.งานปีร์ะชุุมวิิชุาการ์นานาชุาติด้านวิิทยาศูาสตร์์และเทคโนโลย้ฮาลาล	

(The	International	Halal	Science	and	Technology	Conference	(IHSATEC)	2021:	

the	14th	Halal	Science	 Industry	and	Business	 (HASIB))	Conference	 เปี็นการ์

ปีร์ะชุุมท้�จััดข้ึ้�นต่อเน่�องทุกปีี	คร์ั�งน้�จััดข้ึ้�นเปี็นปีีท้�	 14	ซึ่้�งภายในงานม้การ์บร์ร์ยายจัาก

ผู้เชุ้�ยวิชุาญ่ร์ับเชิุญ่ทั�งไทยและต่างปีร์ะเทศูมากกวิ่า	 50	ท่าน	สาขึ้าฮาลาลต่างๆ	 เชุ่น	

อุตสาหกร์ร์มและธัุร์กิจั	วิิทยาศูาสตร์์และเทคโนโลย้	ทั�งน้�ม้การ์นำาเสนอผลงานวิิชุาการ์

และวิิจััยเพ่ื่�อต้พื่ิมพ์ื่เผยแพื่ร์่ในวิาร์สาร์วิิชุาการ์ร์ะดับนานาชุาติ	 ร์วิมทั�งร์่วิมปีร์ะกวิด

ผลงานวิิชุาการ์ในร์ูปีแบบโปีสเตอร์์และปีากเปีล่า	 ซึ่้�งเปีิดร์ับสมัคร์และเชุิญ่ชุวิน	นิสิต	

นักศู้กษา	 นักวิิจััยชุาวิไทยและต่างชุาติท้�สนใจั	 ร่์วิมส่งผลงานนำาเสนอภายในงาน	

IHSATEC	ท้�จัะจััดขึ้้�นน้�

	 2.	 การ์ปีร์ะชุุมนานาชุาติวิ่าด้วิยมาตร์ฐานและการ์ตร์วิจัร์ับร์องฮาลาล	

(The	7th	International	Halal	Standards	and	Certification	Convention,	IHSACC)	

สถาบันมาตร์ฐานฮาลาลแห่งปีร์ะเทศูไทย	 สำานักงานคณ์ะกร์ร์มการ์กลางอิสลาม

แห่งปีร์ะเทศูไทย	ศููนย์วิิทยาศูาสตร์์ฮาลาล	 จุัฬาลงกร์ณ์์มหาวิิทยาลัย	 (ศูวิฮ.)	 ร่์วิมกับ

เลขึ้าธิัการ์กร์ร์มาธัิการ์วิิชุาการ์มาตร์ฐานฮาลาลภายใต้สถาบันมาตร์ฐานและมาตร์

วิิทยาปีร์ะเทศูอิสลาม	จััดการ์ปีร์ะชุุมนานาชุาติวิ่าด้วิยมาตร์ฐานและการ์ตร์วิจัร์ับร์อง

ฮาลาลคร์ั�งท้�	 7	 หร์่อ	 The	 7th	 International	Halal	 Standards	 and	Certification	

Convention	ภายใตธ้้ัม	“To create a quality infrastructure that improves economy, 

welfare and protects our Member States”	ซึ่้�งเปี็นส่วินหน้�งขึ้องงานปีร์ะชุุมวิิชุาการ์

นานาชุาติและแสดงสินค้าฮาลาล	หร์่อ	Thailand	Halal	Assembly	(THA)	2021

	 3.	 การ์จััดงานแสดงสินค้าฮาลาลร์ะดับนานาชุาติ	 (The	 7th	 Thailand	

International	Halal	Expo	(TIHEX))	ปีีน้�เปี็นการ์จััดร์วิบร์วิมร์้านค้าและผู้ปีร์ะกอบการ์

สินค้าฮาลาลบนแพื่ลตฟิอร์์มออนไลน์	 (Directory)	 เพ่ื่�อเป็ีนฐานข้ึ้อมูลผู้ปีร์ะกอบการ์

สนิค้าฮาลาลปีร์ะเทศูไทย	และแหล่งจับัคูธุ่ัร์กิจัภวิิฒันอ์สิร์ะให้กบันกัธุัร์กิจัไทยและต่าง

ชุาติท้�สนใจัลงทุนในตลาดฮาลาลไทยและตลาดโลก	
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	 เพ่ื่�อใหเ้ปีน็ไปีตามวัิตถปุีร์ะสงคแ์ละปีร์ะโยชุนท้์�คาดว่ิาจัะไดร้์บัท้�สำาคญั่ยิ�งยวิดน้�	

ศูนูยวิ์ิทยาศูาสตร์ฮ์าลาล	จัฬุาลงกร์ณ์์มหาวิิทยาลยั	(ศูวิฮ.)	จัง้เลง็เห็นควิามสำาคญั่ขึ้อง

การ์จัดัการ์ปีร์ะชุมุวิิชุาการ์ร์ะดบันานาชุาติและแสดงสินค้าฮาลาลนานาชุาต	ิThailand	

Halal	Assembly	2021	ร์ะหวิ่างวิันท้�	14-15	ธัันวิาคม	2564	ผ่านแพื่ลตฟิอร์์มออนไลน์	

www.thailandhalalassembly.com	คร์ั�งน้�

	 2.1	การ์แสดงศัูกยภาพื่ควิามเป็ีนผูน้ำาดา้นวิิทยาศูาสตร์์ฮาลาลขึ้องปีร์ะเทศูไทย	

ทั�งในด้านวิชิุาการ์	ร์วิมถ้งด้านการ์ปีร์ะยกุต์ใชุ้วิิทยาศูาสตร์์และเทคโนโลย้ในการ์ะบวินการ์

ร์ับร์องฮาลาลขึ้องปีร์ะเทศูไทย

	 2.2	การ์สร์า้งควิามเชุ่�อมั�นในกร์ะบวินการ์ตร์วิจัร์บัร์องฮาลาลขึ้องปีร์ะเทศูไทย	

	 2.3	 การ์นำาเสนอภาพื่ลักษณ์์ท้�ด้ขึ้องการ์ใชุ้กร์ะบวินการ์ทางวิิทยาศูาสตร์์เขึ้้า

มาใชุ้ในกร์ะบวินการ์ร์ับร์องฮาลาลขึ้องปีร์ะเทศูไทย	

	 2.4	 เพ่ื่�อส่งเสริ์มให้ปีร์ะเทศูไทยเปี็นศููนย์กลางในการ์กร์ะจัายผลิตภัณ์ฑ์์และ

บร์ิการ์ฮาลาลในร์ะดับภูมิภาคและอาเซึ่้ยน

	 2.5	เพื่่�อสร์้างเคร์่อขึ้่ายกบัหน่วิยงานทั�งภาคร์ัฐ	ภาคเอกชุน	และองค์กร์ศูาสนา	

ท้�ให้การ์ส่งเสร์ิมและสนับสนุนแก่ผู้ผลิตผลิตภัณ์ฑ์์ฮาลาล	และแสดงศูักยภาพื่ด้านการ์

ผลิตผลิตภัณ์ฑ์์และบริ์การ์ฮาลาล	ร์วิมถ้งธุัร์กิจัท้�เก้�ยวิเน่�องให้เปีน็ท้�ยอมรั์บจัากผูบ้ริ์โภค

ในร์ะดับนานาชุาติ

2. วัติถุุประสงค์
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3. ประโยชน์ทำ่�คาดว่าจัะได�รับ 

	 3.1	เพื่ิ�มควิามน่าเชุ่�อถ่อในฐานะผู้นำาด้านวิิทยาศูาสตร์์ฮาลาแก่นานาปีร์ะเทศู

ท้�เข้ึ้าร่์วิมงาน	 ทั�งในด้านวิิชุาการ์	 และควิามสามาร์ถในการ์ปีร์ะยุกต์ใชุ้วิิทยาการ์

สมัยใหม่ในการ์อำานวิยควิามสะดวิกให้แก่กร์ะบวินการ์ตร์วิจัร์ับร์องฮาลาล

	 3.2	 พื่ัฒนาและเพิื่�มข้ึ้ดควิามสามาร์ถขึ้องการ์แข่ึ้งขึ้ันให้แก่บุคลากร์ด้าน

วิิทยาศูาสตร์์และบุคลากร์ด้านอ่�นท้�เก้�ยวิขึ้้อง

	 3.3	 เพ่ื่�อให้ “วิทำยาศาสติร์ฮาลาล” ได้ร์ับควิามสนใจัและเปี็นท้�ร์ู้จัักมากขึ้้�น

ทั�งต่อนักวิิทยาศูาสตร์์มุสลิม	 และไม่ใชุ่มุสลิม	 ทั�งน้�จัะเปี็นการ์ขึ้ยายขึ้อบเขึ้ตขึ้องงาน

วิิทยาศูาสตร์์ฮาลาลและนำาไปีสู่การ์พื่ัฒนาอย่างต่อเน่�องต่อไปี

	 3.4	 ผลิตภัณ์ฑ์์และบร์ิการ์ฮาลาลไทยม้มาตร์ฐาน	 ทัดเท้ยมและตามสมัย	

สามาร์ถแขึ้่งขึ้ันได้ในตลาดสากล	สร์้างชุ่�อเส้ยงให้ปีร์ะเทศูชุาติ

	 3.5	การ์ต่อยอดจัากงานด้านวิิทยาศูาสตร์์ฮาลาลสู่ภาคธัุร์กิจัเพื่ิ�มขึ้้�น

	 3.6	 การ์สร์้างควิามสามาร์ถด้านการ์แขึ้่งขึ้ันและพื่ัฒนาการ์ตลาดฮาลาล	

ผ่านการ์จััดทำาฐานขึ้้อมูลร์้านค้าเอ็กซึ่์โปีร์ะดับนานาชุาติ
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4. ผู้้�รับผู้ิดชอบโครงการ

หน่วยงานหลัก		 	 ศููนย์วิิทยาศูาสตร์์ฮาลาล	จัุฬาลงกร์ณ์์มหาวิิทยาลัย	

หน่วยงานร่วม	 	 	 สถาบันมาตร์ฐานฮาลาลแห่งปีร์ะเทศูไทย

ประธานจััดงาน 	 	 ร์ศู.ดร์.วิินัย		ดะห์ลัน	 			

ผู้้�ประสานงานหลักฝ่่ายสัมมนา		 ดร์.พื่ร์พื่ิมล		มะหะหมัด	 			

ผู้้�ประสานงานหลักฝ่่ายบริหาร	 	 ดร์.อาณ์ัฐ		เด่นยิ�งโยชุน์

ผู้้�ช่วยผู้้�ประสานงานหลักฝ่่ายบริหาร	 นางสาวิมธัุร์ดา	กร์ะเด่�องเดชุ

ผู้้�ช่วยผู้้�ประสานงานหลักฝ่่ายสัมมนา	 นางสาวินาร์้ญ่า	วิาเล๊าะ

คณะทำ่�ปรึกษา

	 1.	ผศู.ดร์.วินิดา		นพื่พื่ร์พื่ันธัุ์

	 2.	ผศู.นิฟิาร์ิด		ร์ะเด่นอาหมัด

	 3.	ผศู.ดร์.ภร์าดร์		สุร์้ย์พื่งศู์

	 4.	นางสาวิสุลิดา		หวิังจัิ	

	 5.	นายต่อศูักดิ�		สุทธัิชุาติ

	 6.	นายมนัส		ส่บสันติกุล	

	 7.	นายสมพื่ล		ร์ัตนาภิบาล	

	 8.	นางสาวิมนฤด้		เขึ้็มทำา

ฝ่่ายเลขานุการ

	 1.	นางสาวิมนฤด้	เขึ้็มทำา

	 2.	ดร์.พื่ร์พื่ิมล	มะหะหมัด	

	 3.	ดร์.อาณ์ัฐ		เด่นยิ�งโยชุน์

	 4.	นางสาวิมธัุร์ดา	กร์ะเด่�องเดชุ

	 5.	ดร์.อัซึ่อาร์้ย์	สุขึ้สุวิร์ร์ณ์

	 6.	อ.เร์วิัตร์	วิงศู์เดอร์้

	 7.	นางสาวิซึู่ไนน้	มาหะมะ

	 8.	นางสาวิยูอาน่าร์์		นุ่งอาหล้

	 9.	นายอิร์ฟิัน			แวิหะมะ

	 10.	นายพื่ิทักษ์	อาดมะเร์๊ะ

	 11.	นางสาวิมาร์้นา	หม่�นทอง
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ฝ่่ายสัมมนาวิชาการ

	 1.	ดร์.เกษิณ์้		เกตุเลขึ้า

	 2.	ดร์.อัซึ่อาร์้ย์	สุขึ้สุวิร์ร์ณ์

	 3.	นางสาวิซึู่ไนน้	มาหะมะ

	 4.	นางสาวิบัดดาร์้หย๊ะ		โส๊ะสันสะ

	 5.	นางสาวินาร์้ญ่า		วิาเล๊าะ

	 6.	นางสาวิกุณ์ฑ์ิร์า		สาแล

	 7.	นางสาวิสาวิ้ยะห์	กาโฮง

	 8.	นางสาวิต่วินยัสม้น	แซึ่แร์

	 9.	นางสาวินูร์้ซึ่ัน		มะหะหมัด

	 10.	นางสาวิมาร์ิสา		มาร์แพื่้

	 11.	นางสาวิจััสมิน		มณ์้

	 12.	นายบาก้ยา	บินดอเลาะ	

	 13.	นางสาวิอินทิร์า	สุขึ้สุโฉม

	 14.	นายฮาบิลลาห์	จัะปีะก้ยา

ฝ่่ายติ่างประเทำศ

	 1.	ดร์.นัจัวิา	ยานยา	สันติวิร์กุล

	 2.	นางสาวิสาวิ้ยะห์	กาโฮง

	 3.	นางสาวิจััสมิน		มณ์้

	 4.	นายฮาบิลลาห์	จัะปีะก้ยา

ฝ่่ายประเมินผู้ล

	 1.	นายสาร์ิน	เชุาวิสุธั้ร์นนท์

	 2.	นางสาวิซึู่ไวิบ๊ะ		สุหลง

	 3.	นายฮาซึ่ัม				เจัะบากอ

	 4.	นางสาวิฟิิร์ดาวิ	บุญ่มาเลิศู

 

ฝ่่ายพิธ่การ

	 1.	นายนันทชุัย		แดงวิิจัิตร์์

	 2.	นางสาวิชุ้ร์้น			นิภาร์ัตน์

	 3.	นางสาวิวิิลา	มูเนาวิาเร์าะห์

ฝ่่ายสวัสดิการ

	 1.	นางสาวิมธัุร์ดา	กร์ะเด่�องเดชุ

	 2.	นางสาวิพื่ัชุญ่า		เพื่ชุร์เจัร์ิญ่

	 3.	นางสาวิอชุิร์ญ่าณ์์	ยะร์ังวิงษ์

	 4.	นางสาวิตร์้งตร์า	ซึ่าร์้ม้

ฝ่่ายสถุานทำ่�และอำานวยความสะดวก

	 1.	นายอาณ์ัติ			มะติมุ

	 2.	นายอาณ์กร์		เร์่องปีร์าชุญ่์

	 3.	นายนร์ฤทธัิ�	ฮูเซึ่็น

ฝ่่ายคลังและพัสดุ

	 1.	นางสาวิร์ดา			นิมา

	 2.	นางสาวิอร์ุณ์้			เพื่็ชุร์์วิัฒนา

	 3.	นางสาวิมาด้ฮะห์	สะอิ

	 4.	นางสาวินูร์ซึ่าเฟิีย	มะแส

	 5.	นางสาวิซึู่ฮัยร์า	มะเซึ่็ง

ฝ่่ายประชาสัมพันธ์

	 1.	นางสาวิอาน้ซึ่ะห์		ลาเต๊ะ

	 2.	นายบาก้ยา	บินดอเลาะ

	 3.	นางสาวิมาลาร์ิน	ศูร์้มูลคำา

	 4.	นางสาวิเนตร์นภา		อ้นเต่า
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ฝ่่ายลงทำะเบ่ยน

	 1.	นางสาวิยูอาน่าร์์	นุ่งอาหล้

	 2.	นางสาวิวิิลา		มูเนาวิาเร์าะห์

	 3.	นางสาวิสุกัญ่ญ่า	โสอุดร์

ฝ่่ายจััดการแสดงสินค�าออนไลน์ 

	 1.	นายอิร์ฟิัน	แวิหะมะ

	 2.	นางสาวิซึู่ไหวิน๊ะ		สะอิ

	 3.	นายฟิัคร์ูดดิน	ตะเปีาะโต๊ะ

	 4.	นายอม้น	มะหมัด

	 5.	นางสาวิอาซึ่้เยาะ	ลาเตะ

	 6.	นางสาวิซึุ่นนูร์อัยน์	ซึ่้เดะ

	 7.	นางสาวิสุลัยยา	เปีี�ยมชุัยวิัฒน์

เตร์้ยมงาน	:		 1	ตุลาคม	–	13	ธัันวิาคม	2564

ร์ะหวิ่างงาน	:	 14	-15	ธัันวิาคม	2564

หลังงาน	:	 16	ธัันวิาคม	2564	–	30	มกร์าคม	2565

สถานท้�	:	 ณ์	ศููนย์วิิทยาศูาสตร์์ฮาลาล	จัุฬาลงกร์ณ์์มหาวิิทยาลัย	

และแพื่ลตฟิอร์์ม	ออนไลน์	

5 ระยะเวลาการดำาเนินงาน
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6 แนวทำางการดำาเนินงาน

 6.1 ก่อนงาน

	 	 6.1.1	จััดตั�งคณ์ะกร์ร์มการ์ดำาเนินงานโคร์งการ์

	 	 6.1.2	จััดปีร์ะชุุมคณ์ะกร์ร์มการ์ดำาเนินงานโคร์งการ์และผู้ท้�เก้�ยวิขึ้้อง	

	 	 6.1.3	มอบหมายงานและติดตามผลการ์ดำาเนินงาน

	 	 6.1.4	 ปีร์ะชุาสัมพื่ันธั์และส่งหนังส่อเชุิญ่ชุวินเขึ้้าร์่วิมการ์ปีร์ะชุุม

วิิชุาการ์และจััดแสดงสินค้าฮาลาลนานาชุาติ	 ร์วิมทั�งเชุิญ่ชุวินร่์วิมส่งนำาเสนอผลงาน

วิิชุาการ์ยังมหาวิิทยาลัยและหน่วิยงานวิิจััยทั�งในและต่างปีร์ะเทศู	 ร์วิมถ้งนักวิิจััยใน

อุตสาหกร์ร์มธัุร์กิจัอาหาร์

	 	 6.1.5	 เปีิดร์ับสมัคร์ผลงานนำาเสนอเพ่ื่�อต้พื่ิมพื่์ในการ์ปีร์ะชุุมวิิชุาการ์

และผลงานท้�ถูกคัดเล่อกจัะได้ร์ับพิื่จัาร์ณ์าส่งต้พิื่มพ์ื่ในวิาร์สาร์วิิชุาการ์นานาชุาติใน

เคร์่อขึ้่ายร์่วิม

	 	 6.1.6	เง่�อนไขึ้ขึ้องผลงานท้�ร์่วิมนำาเสนอ

	 	 	 6.1.6.1	ขึ้อบขึ้า่ยขึ้องผลงานงานวิิจัยั	ไดแ้ก	่วิิทยาศูาสตร์แ์ละ

เทคโนโลย้	หร์่อนวิัตกร์ร์มท้�เก้�ยวิขึ้้อง	การ์ตลาดและธัุร์กิจัฮาลาล	

	 	 	 6.1.6.2	ควิามยาวิขึ้องบทควิาม	(Full	paper)	ปีร์ะมาณ์	8-12	

หน้ากร์ะดาษ	A4	(ร์วิมบทคัดย่อภาษาอังกฤษ)

	 	 	 6.1.6.3	ผูท้้�ตอ้งการ์สง่ผลงานนำาเสนอ	จัะตอ้งส่งผลงานตาม

ร์ูปีแบบท้�คณ์ะกร์ร์มการ์กำาหนดไวิ้เท่านั�น	จั้งได้ร์ับการ์พื่ิจัาร์ณ์าจัากคณ์ะกร์ร์มการ์

	 	 	 6.1.7	จััดทำากำาหนดการ์ขึ้องงาน

 6.2 ระหว่างงาน

	 	 6.2.1	 จััดการ์ปีร์ะชุุมวิิชุาการ์นานาชุาติด้านวิิทยาศูาสตร์์และ

เทคโนโลย้ฮาลาล	(The	International	Halal	Science	and	Technology	Conference

(IHSATEC)	 2021:	 the	 14th	 Halal	 Science	 Industry	 and	Business	 (HASIB))

	Conference	ผา่นแพื่ลตฟิอร์ม์	Online	และหอ้งปีร์ะชุมุภายในจุัฬาลงกร์ณ์์มหาวิิทยาลัย	

เปี็นสถานท้�สำาหร์ับคณ์ะผู้จััดงานในการ์ออนไลน์
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7. กลุ่มเป้าหมาย

	 	 6.2.2	จััดการ์ปีร์ะชุุมนานาชุาติวิ่าด้วิยมาตร์ฐานและการ์ตร์วิจัร์ับร์อง

ฮาลาล	 (The	7th	 International	Halal	 Standards	 and	Certification	Convention,	

IHSACC)	ผ่านแพื่ลตฟิอร์์ม	Online	และห้องปีร์ะชุุมภายในจัุฬาลงกร์ณ์์มหาวิิทยาลัย	

เปี็นสถานท้�สำาหร์ับคณ์ะผู้จััดงานในการ์ออนไลน์

	 	 6.2.3	การ์จัดังานแสดงสินคา้ฮาลาลร์ะดบันานาชุาต	ิ(The	7th	Thailand	

International	Halal	Expo	(TIHEX))	ผ่านแพื่ลตฟิอร์์ม	Online

	 	 6.2.4	รู์ปีแบบการ์นำาเสนอผลงานวิิชุาการ์	แบง่ออกเปีน็	2	ร์ปูีแบบ	ไดแ้ก่

	 	 	 6.2.4.1	การ์นำาเสนอแบบปีากเปีล่า	(Oral	presentation)	

	 	 	 6.2.4.2	การ์นำาเสนอแบบโปีสเตอร์์	(Poster	presentation)

	 	 	 6.2.5	การ์นำาเสนอขึ้องวิิทยากร์รั์บเชิุญ่ทั�งไทยและต่างปีร์ะเทศู

นำาเสนอในการ์ปีร์ะชุมุวิชิุาการ์นานาชุาติ	International	Halal	Science	and	Technology

Conference	 (IHSATEC):	 14th	Halal	 Science	 Industry	 and	Business	 (HASIB)	

วิันท้�	14	ธัันวิาคม	2564	เวิลา	09.00-12.00	น.

 6.3 หลังงาน

	 	 6.3.1	บร์ิหาร์จััดการ์การ์จััดทำาเล่มร์ายงานการ์ปีร์ะชุุมและร์วิบร์วิม

ผลงานบทควิามฉบับสมบูร์ณ์์	(Full	paper)	ร์ูปีแบบอิเล็คโทร์นิกส์	(E-proceeding)

	 	 6.3.2	ปีร์ะเมินผลการ์ดำาเนินโคร์งการ์	

		 	 6.3.3	ร์ายงานสร์ุปีผลการ์ดำาเนินงาน

	 อาจัาร์ย์	 นักวิิจััย	 นักวิิทยาศูาสตร์์	 และนิสิตนักศู้กษาท้� เ ก้�ยวิขึ้้องกับ

งานด้านวิิทยาศูาสตร์์และเทคโนโลย้	ร์วิมทั�งอุตสาหกร์ร์มธุัร์กิจัอาหาร์ฮาลาล	จัากหน่วิยงาน

ภาคร์ัฐและภาคเอกชุนทั�งในและต่างปีร์ะเทศู
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8. เป้าหมาย ผู้ลผู้ลิติ และติัวช่�วัด

ผู้ลผู้ลิติ ติัวช่�วัด เป้าหมาย

ผู้เขึ้้าร์่วิมการ์ปีร์ะชุุมวิิชุาการ์ร์ะดับนานาชุาติ	ทั�ง

ในร์ะบบออนไลน์และออฟิไลน์
จัำานวิน	(คน) ≥200

ผลงานท้�เขึ้้าร์่วิมนำาเสนอ จัำานวิน	(ผลงาน) ≥50

ควิามร์ู้/ควิามเขึ้้าใจั/	ปีร์ะโยชุน์	ท้�ผู้เขึ้้าร์่วิมการ์

สัมมนาได้ร์ับ

ร์ะดับผลการ์

ปีร์ะเมินเฉล้�ย	หร์่อ

มากกวิ่า	80%	

ขึ้องผู้ตอบแบบ

ปีร์ะเมิน

ร์ะดับมาก-

มากท้�สุด

ควิามพื่้งพื่อใจัขึ้องผู้เขึ้้าร์่วิมงานต่อการ์สัมมนา

วิิชุาการ์

ร์ะดับด้-

ด้มาก

ปีร์ะเทศูท้�เขึ้้าร์่วิมเคร์่อขึ้่าย จัำานวิน	(ปีร์ะเทศู) ≥10

จัำานวินสถาบันในปีร์ะเทศู/ต่างปีร์ะเทศูท้�เขึ้้าร์่วิม

เคร์่อขึ้่าย
สถาบัน ≥10
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1.	ร์ูปีแบบการ์ดำาเนินงาน	

1.1	จััดสัมมนา	The	 International	Halal	 Science	and	Technology	Conference	

2021	(IHSATEC):	14th	Halal	Science	Industry	and	Business	(HASIB)	ซึ่้�งม้หัวิขึ้้อ

ปีาฐกถาพื่ิเศูษ		ได้แก่	หัวิขึ้้อ	“The Transformation of Thailand Halal Strategies 

to Unlock Halal Value-Added Growth”	แบ่งเปี็นหัวิขึ้้อสัมมนาทั�งหมด	4	ชุ่วิง	ได้แก่

 ช่วงทำ่� 1    หัวิขึ้้อ	Halal	Plant-based	innovative	products	and	ingredients	

for	cosmetic	ปีร์ะกอบด้วิยการ์บร์ร์ยาย	3	หัวิขึ้้อ	ดังต่อไปีน้�

  หัวข�อทำ่� 1	Exploring	the	emerging	role	of	cyanobacteria	in	the	

development	of	high-value	nutraceutical	and	cosmeceutical	products

  หัวข�อทำ่� 2	Seaweeds	and	Herbs	as	Potential	Halal	Materials	for	

Promoting	Health

  หวัข�อทำ่� 3	Halal	Product	Development	for	Plant-Based	Cosmetic

 

 ช่วงทำ่� 2   หัวิขึ้้อ	Systematic	monitoring	 in	Halal	production	process	

ปีร์ะกอบด้วิยการ์บร์ร์ยาย	4	หัวิขึ้้อ	ดังต่อไปีน้�

  หัวข�อทำ่� 1	Globalisation	and	Fostering	a	true	halal	logistics	and	

supply	chain	activity:	What	does	it	take?

บัทท่� 2

สรุปผู้ลการดำาเนินงาน

ฝ่่ายสัมมนาวิชาการ

งานบริหารจััดการ
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  หัวข�อทำ่� 2	Exploration	of	the	selective	binding	property	of	the	

MIP-grafted	paper	for	Cochineal	dye

  หัวข�อทำ่� 3 Creation	of	innovative		monitoring	tools	to	leverage	

a	quality	assurance	system	for	halal	food	industries	in	Thailand.

 ช่วงทำ่� 3		การ์อภิปีร์าย	หัวิขึ้้อ	Start	up	and	Young	Entrepreneurship	for	

Future	Thailand’s	Economy

 ช่วงทำ่� 4	 	หัวิขึ้้อ	 Information	Technology	and	Artificial	 Intelligence	 for	

Halal	safety	ปีร์ะกอบด้วิยการ์บร์ร์ยาย	3	หัวิขึ้้อ	ดังต่อไปีน้�

  หัวข�อท่ำ� 1	 Internet	 of	 Things	 and	 Artificial	 Intelligence:	

The	Roadmap	to	Future

  หัวข�อทำ่� 2	Halal	humans	and	influence	in	an	age	of	automation	

and	robots

  หัวข�อทำ่� 3 Digital	transformation	in	Halal	Economy

1.2	จััดแขึ้่งขึ้ันผลงานวิิชุาการ์ทั�งร์ูปีแบบปีากเปีล่าและโปีสเตอร์์

	 โดยม้การ์ดำาเนินงานในการ์ดูแลและร์ับผิดชุอบการ์สัมมนาตลอดงาน	 ร์วิมถ้ง

ติดต่อและดูแลวิิทยากร์	จััดหาผู้ดำาเนินร์ายการ์ปีร์ะจัำาเวิท้	ร์วิบร์วิมปีร์ะวิัติและเอกสาร์

การ์สัมมนาขึ้องวิิทยากร์	ร์วิมทั�งการ์สร์ุปีเน่�อหาแต่ละชุ่วิงสัมมนา

2.	สถานท้�จััดสัมมนา/วิัน	เด่อน	ปีี

	 ร์ูปีแบบออนไลน์	ผ่านเวิ็บไซึ่ต์	https://virtualthailandhalalassembly.com/		

	 และ	Live	Streaming	ผ่านเพื่จั	ThailandHalalAssembly	

	 ร์ะหวิ่างวิันท้�	14	-	15	ธัันวิาคม	2564
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พิธ่เปิดงาน

 การ์ปีร์ะชุมุวิิชุาการ์ร์ะดบันานาชุาตแิละแสดงสนิคา้ฮาลาลนานาชุาต	ิThailand	

Halal	Assembly	2021	ภายใต้ธั้มงาน “A Virtual Way for Actual Halal World” 

ร์ะหวิ่างวิันท้�	14-15	ธัันวิาคม	2564	ผ่านแพื่ลตฟิอร์์มออนไลน์	www.thailandhalalas-

sembly.comปีร์ะกอบด้วิยกิจักร์ร์มหลากหลายแขึ้นงดังน้�

	 1.	งานปีร์ะชุุมวิิชุาการ์นานาชุาติด้านวิิทยาศูาสตร์์และเทคโนโลย้ฮาลาล

	(The	International	Halal	Science	and	Technology	Conference	(IHSATEC)	2021:	

the	14th	Halal	Science	Industry	and	Business	(HASIB)	Conference	

	 2.	การ์ปีร์ะชุมุนานาชุาตวิิา่ดว้ิยมาตร์ฐานและการ์ตร์วิจัร์บัร์องฮาลาล	(The	7th 

International	Halal	Standards	and	Certification	Convention,	IHSACC)		

	 3.	การ์จัดังานแสดงสินค้าฮาลาลร์ะดบันานาชุาต	ิ(The	7th	Thailand	International

Halal	Expo	(TIHEX)

	 เร์ิ�มพื่ิธ้ัเปีิดด้วิยการ์อ่านพื่ร์ะมหาคัมภ้ร์์อัลกุร์อ่าน	 โดย	นายมุอ๊าซึ่	มุสตอฟิา	

กล่าวิต้อนรั์บแขึ้กผู้ม้เก้ยร์ติ	 โดย	พื่ล.ต.ต.	 สุริ์นทร์์	ปีาลาเร่์	 เลขึ้าธิัการ์คณ์ะกร์ร์มการ์

กลางอิสลามแห่งปีร์ะเทศูไทย	การ์จััดงานคร์ั�งน้�เปี็นการ์แสดงการ์ขึ้ับเคล่�อนขึ้องตลาด

ฮาลาล	จัากข้ึ้อมูลการ์ส่งออกจัากกร์ะทร์วิงพื่านิชุย์ด้านเกษตร์และอุตสาหกร์ร์มในปี	ี

2564	ท้�ยอดท้�สูงขึ้้�นกวิ่าเดิมถ้ง	14.8%	ซึ่้�งสินค้าต่างๆนั�นส่วินหน้�งเปี็นสินค้าฮาลาลท้�

ถกูสง่ออก	ซึ่้�งสนิคา้กไ็ดร้์บัการ์ยอมร์บัเปีน็อยา่งดด้ว้ิยการ์มม้าตร์ฐานขึ้องวิทิยาศูาสตร์์

ฮาลาล	และคร์ั�งน้�เปีน็การ์จัดังาน	วิิทยาศูาสตร์แ์ละเทคโนโลย้	2021	ท้�มง้านการ์ปีร์ะชุมุ

นานาชุาติ	คร์ั�งท้�	14	และม้การ์แสดงสินค้าฮาลาลให้ได้เขึ้้ามาร์ับชุม	ซึ่้�งเปี็นการ์แสดง

สินค้าคร์ั�งท้�	7
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	 กล่าวิเปีิดงานโดย	 ร์องศูาสตร์าจัาร์ย์ดร์.วิินัย	 ดะห์ลัน	 ผู้อำานวิยการ์ศููนย์

วิิทยาศูาสตร์ฮ์าลาล	จัฬุาลงกร์ณ์์มหาวิิทยาลยั	ในงาน	Thailand	halal	assembly	2021	

เป็ีนการ์ขึ้ยายควิามเขึ้้าใจัด้านฮาลาลในด้านต่างๆ	 และร์่วิมกับหน่วิยงาน	 14	หน่วิย

งานหร์่อปีร์ะเทศู	การ์จััดงานคร์ั�งน้�เป็ีนควิามร์่วิมม่อกันขึ้องศููนย์วิิทยาศูาสตร์์ฮาลาล	

และ	สถาบันมาตร์ฐานฮาลาล	จััดงานแบบออนไลน์เน่�องจัากผลกร์ะทบจัากโควิิด	 19	

ผู้เขึ้้าร์่วิมงานได้ร์ับควิามร์ู้และควิามเพื่ลินเพื่ลินการ์ชุมแสดงสินค้าฮาลาล

	 กล่าวิเปีิดงานโดย	ฯพื่ณ์ฯ	Mr.	 Ihsan	OVUT	 เลขึ้าธัิการ์สำานักมาตร์ฐานและ

มาตร์วิิทยาขึ้องปีร์ะเทศูอิสลาม	 (SMIIC)	 การ์จััดงานในคร์ั�งน้�ม้ควิามสำาคัญ่และเปี็น

กลยทุธ์ัในการ์ดำาเนนิงานขึ้า้งหนา้	การ์จัดังานคร์ั�งทำาใหเ้ปีน็มาตร์ฐานในการ์ผลติอาหาร์

ฮาลาล	เร์าได้ศูก้ษาและจัดัทำามาตร์ฐานฮาลาลมาตั�งแต่	2-3	ปีที้�ผา่นมา	เปีา้หมายสงูสุด

ค่อการ์พัื่ฒนาขึ้ับเคล่�อนในอุตสาหกร์ร์มฮาลาล	SMIIC	สร้์างการ์ร์่วิมม่อขึ้องปีร์ะเทศู

ต่างๆ	ในการ์สร์้างมาตร์ฐาน	และพื่ัฒนาคนในการ์ดำาเนินงานในอุตสาหกร์ร์มน้�
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	 กลา่วิดอุาอเฺปิีดงาน	โดย	อาจัาร์ยป์ีร์ะสาน	ศูร์เ้จัริ์ญ่	ร์องปีร์ะธัานคณ์ะกร์ร์มการ์

กลางอิสลามแห่งปีร์ะเทศูไทย	และท้�ปีร์้กษาจัุฬาร์าชุมนตร์้

	 ถ่ายภาพื่ร์่วิมกันเปี็นท้�ร์ะล้กในพื่ิธั้เปีิดงาน	Thailand	Halal	Assembly	2021
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ปาฐกถุาพิเศษ

หัวิขึ้้อ	“The Transformation of Thailand Halal Strategies to Unlock Halal

Value-Added Growth”

การ์ปีฏิิร์ูปีกลยุทธั์ฮาลาลปีร์ะเทศูไทยเพื่่�อปีลดล็อกเพื่ิ�มมูลค่าสินค้าฮาลาลให้เติบโต

โดยวิิทยากร์พื่ิเศูษ	

คุณ์อลงกร์ณ์์	พื่ลบุตร์	ท้�ปีร์้กษาร์ัฐมนตร์้วิ่าการ์กร์ะทร์วิงเกษตร์และสหกร์ณ์์

	 เน่�องจัากปีร์ะเทศูไทยอยู่ในเส้นทางขึ้องการ์ฟ้ิ�นตัวิหลังโควิิด	 19	 ดังนั�น	

มาตร์ฐานและการ์รั์บร์องอาหาร์ฮาลาล	 ต้องเผชิุญ่กับควิามท้าทายขึ้องสินค้าเกษตร์

ปีกต	ิเร์าตอ้งกลบัมาคดิใหม	่หาวิธ้ิัใหม	่ๆ 	ในการ์ตอบสนองควิามเปีล้�ยนแปีลงพื่ฤตกิร์ร์ม

ท้�ร์วิดเร็์วิขึ้องผู้บริ์โภคสินค้าฮาลาล	 ท้�ม้ขึ้นาดตลาดฮาลาลโลกมูลค่ามหาศูาล	 ซึ่้�ง

ปีร์ะเทศูไทยกำาลังเติบโตในฐานะซึ่ัพื่พื่ลายเออร์์ร์ายใหญ่่ขึ้องผลิตภัณ์ฑ์์และบร์ิการ์ท้�

หลากหลาย	 เปี็นหน้�งในผู้ผลิตอาหาร์ฮาลาลชุั�นนำา	 โดยม้จุัดแขึ้็งอยู่ทางด้านวิัตถุดิบ

ทางการ์เกษตร์ท้�อดุมสมบรู์ณ์์สำาหร์บัการ์ผลติฮาลาล	และปีร์ะเทศูไทยยงัเปีน็ท้�ยอมร์บั

ในร์ะดับสากลต่อควิามปีลอดภัยด้านอาหาร์จัาก	CODEX	และยังม้ชุ่�อเส้ยงด้านงาน

วิิจััยทางวิิทยาศูาสตร์์เพื่่�อสนับสนุนการ์ร์องร์องฮาลาล		

	 เม่�อพื่ดูถ้งการ์ร์บัร์องฮาลาล	อาจัตอ้งมองยอ้นกลบัไปีเม่�อ	72	ปีที้�แลว้ิเม่�อปี	ี2492

ท้�ม้การ์รั์บร์องฮาลาลคร์ั�งแร์กขึ้องปีร์ะเทศูไทยโดยจุัฬาร์าชุมนตร้์	 ต่วิน	 สุวิร์ร์ณ์ศูาสน์

ร์บัร์องไก่ปีร์งุสกุสูต่ลาดฮาลาลในตะวินัออกกลาง	อย่างไร์กต็าม	การ์ส่งออกอาหาร์ฮาลาล

ต้องม้ใบร์ับร์องฮาลาลจัากคณ์ะกร์ร์มการ์กลางอิสลามแห่งปีร์ะเทศูไทย	 เพ่ื่�อให้ได้ร์ับ

ควิามไว้ิวิางใจัจัากผู้บริ์โภคมุสลิมทั�งในและต่างปีร์ะเทศู	 โลโก้ฮาลาลขึ้องไทยได้รั์บ

การ์ยอมร์ับจัากผู้บร์ิโภคฮาลาลเปี็นอย่างด้	 เน่�องจัากม้กร์ะบวินการ์ผลิตท้�เปี็นร์ะบบ

และการ์ดำาเนินท้�ชุดัเจัน	มก้าร์สนับสนุนการ์ดำาเนินงานทั�งจัากภาครั์ฐและมหาวิิทยาลัย

ลัยร์วิมถ้งหน่วิยงานต่างๆ	 และควิามสำาเร์็จัอ้กปีร์ะการ์ด้านมาตร์ฐานฮาลาลขึ้อง

ปีร์ะเทศูไทย	 เม่�อปีี	 2561	 สำานักงานคณ์ะกร์ร์มการ์กลางอิสลามแห่งปีร์ะเทศูไทย	

สถาบันมาตร์ฐานฮาลาลแห่งปีร์ะเทศูไทย	และศููนย์วิิทยาศูาสตร์์ฮาลาล	จัุฬาลงกร์ณ์์

มหาวิิทยาลยั	ไดร้์บัเก้ยร์ตใิห้เป็ีนตัวิแทนขึ้องปีร์ะเทศูไทยในฐานะสมาชุกิขึ้องมาตร์ฐาน
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และสถาบันมาตร์วิิทยาขึ้องปีร์ะเทศูอิสลาม	 (SMIIC)	 และในฐานะผู้สังเกตการ์ณ์์ใน

องค์การ์ควิามร์่วิมม่ออิสลาม	(OIC)	เพื่่�อร์่วิมกันขึ้ับเคล่�อนงานด้านมาตร์ฐานฮาลาล				

	 ปีร์ะเทศูไทยเป็ีนปีร์ะเทศูเกษตร์กร์ร์ม	ม้ควิามหลากหลายทางด้านทรั์พื่ยากร์	

สินค้าส่งออกขึ้องไทยมากกวิ่าร์้อยละ	80	เปี็นสินค้าฮาลาล	ดังนั�นกร์ะทร์วิงเกษตร์และ

สหกร์ณ์์	 ให้ควิามสำาคัญ่กับสินค้าเกษตร์และอาหาร์ฮาลาลเป็ีนอย่างยิ�ง	 จั้งได้จััดตั�ง

คณ์ะกร์ร์มการ์ชุุดหน้�งทั�งจัากภาคร์ัฐและเอกชุน	เพื่่�อเปีล้�ยนวิิสัยทัศูน์ด้านฮาลาล	และ

ขึ้ับเคล่�อนนโยบายให้เปี็นจัร์ิง	โดยปีร์ะเทศูไทยตั�งเปี้าหมายท้�จัะเปี็นหน้�งในผู้นำาตลาด

ฮาลาลในร์ะดบัโลกภายในปีี	2570	ด้วิยการ์พัื่ฒนากร์ะบวินการ์และมาตร์ฐานในร์ะดับต่าง	ๆ

ตามหลักการ์ “ศาสนารับรอง วิทำยาศาสติร์ เทำคโนโลย่และนวัติกรรมรองรับ” 

ดำาเนนิการ์ใหส้อดคลอ้งกบัวิิสยัทศัูนท์้�แตกตา่งตา่งกนัไปีในแตล่ะพ่ื่�นท้�	เพ่ื่�อพื่ฒันาสนิคา้

เกษตร์ฮาลาลเน้นการ์ส่งออก	มากกวิ่าการ์นำาเขึ้้า	โดยใชุ้วิิทยาศูาสตร์์	 เทคโนโลย้และ

นวิัตกร์ร์มในการ์สร์้างมูลค่าเพื่ิ�ม				

ภาพบรรยากาศการบรรยาย หััวข้้อ “The Transformation of Thailand Halal Strategies to 
Unlock Halal Value-Added Growth” โดยวทิยากรพเิศษ คุุณอลงกรณ ์พลบตุร ท่�ปรกึษารฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหักรณ์



33

หัวิขึ้้อ “SMIIC Strategic Vision 2030: Creating a Quality Infrastructure for 

Economic and Welfare Development of Member States”

วิิสัยทัศูน์ทางกลยุทธั์ขึ้อง	SMIIC	ในปีี	2030	การ์สร์้างโคร์งสร์้างพื่่�นฐานด้านคุณ์ภาพื่

เพื่่�อการ์พื่ัฒนาเศูร์ษฐกิจัและสวิัสดิการ์ขึ้องปีร์ะเทศูสมาชุิกในกลุ่ม	OIC

โดยวิิทยากร์พื่ิเศูษ	

Mr.	Ihsan	OVUT	เลขึ้าธักิาร์สำานกัมาตร์ฐานและมาตร์วิทิยาขึ้องปีร์ะเทศูอสิลาม	(SMIIC)

	 สถาบันมาตร์ฐานและมาตร์วิิทยาขึ้องปีร์ะเทศูอิสลาม	 (Standards	 and	

Metrology	Institute	for	Islamic	Countries:	SMIIC)	มส้ำานักงานใหญ่่อยู่ท้�กร์งุอสิตนับลู	

ปีร์ะเทศูตุร์ก้	 เปี็นหน่วิยงานท้�ตั�งขึ้้�นจัากควิามร์่วิมม่อขึ้องปีร์ะเทศูสมาชุิกต่าง	 ๆ	 โดย

ก่อตั�งขึ้้�นในปีี	พื่.ศู.	2526	ซึ่้�งภายใต้การ์ควิบคุมดูแลขึ้ององค์การ์ควิามร์่วิมม่อร์ะหวิ่าง

โลกอสิลาม	(Organization	of	Islamic	Cooperation:	OIC)	ซึ่้�งกอ่ตั�งขึ้้�นในปี	ีพื่.ศู.	2512	

SMIIC	มวั้ิตถุปีร์ะสงค์หลกัคอ่การ์พัื่ฒนามาตร์ฐานและการ์สนับสนุนทางเทคโนโลย้ท้�จัะ

ชุ่วิยปีร์ะเทศูสมาชุิกนำาไปีใชุ้ในการ์ตร์วิจัสอบและควิบคุมสินค้าต่าง	ๆ 	ในอุตสาหกร์ร์ม

ฮาลาล

	 SMIIC	 ได้ม้แผนท้�นำาทางเพ่ื่�อดำาเนินวิิสัยทัศูน์เชุิงยุทธัศูาสตร์์	 ปีี	 ค.ศู.	 2030	

ร์่วิมกับหน่วิยงานขึ้องปีร์ะเทศูสมาชุิกในปีร์ะเทศูต่าง	 ๆ	 โดยมุ่งเน้นไปีท้�การ์สร์้าง

โคร์งสร์้างพ่ื่�นฐานท้�ม้คุณ์ภาพื่เพ่ื่�อการ์พัื่ฒนาสวัิสดิการ์และเศูร์ษฐกิจัขึ้องปีร์ะเทศู

สมาชิุก	โดยมพั้ื่นธักจิัในการ์พัื่ฒนานกัวิิจัยัและมว้ิธ้ิัการ์ในการ์วิิจัยัท้�มคุ้ณ์ภาพื่	สามาร์ถ

เขึ้้าถ้งการ์ตร์วิจัสอบคุณ์ภาพื่	 ร์วิมทั�งชุ่วิยอำานวิยควิามสะดวิกในการ์ดำาเนินการ์ให้กับ

นกัวิิจัยัในปีร์ะเทศูสมาชิุกแผนปีฏิิบัตงิานขึ้อง	SMIIC	คอ่	การ์พัื่ฒนาคุณ์ภาพื่มาตร์ฐาน

การ์ทำางานในร์ะดบัสงู	การ์สร์า้งควิามร่์วิมมอ่ร์ะหวิา่งกนั	การ์ขึ้ยายขึ้อบเขึ้ตในการ์วิิจัยั

ทางวิิทยาศูาสตร์์ฮาลาลให้ม้คุณ์ภาพื่	
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	 SMIIC	 ม้แผนยุทธัศูาสตร์์ในการ์ดำาเนินงานปีี	 พื่.ศู.	 2565	 ด้วิยการ์ต้พิื่มพ์ื่

เผยแพื่ร์่ผลงานทางวิิชุาการ์เพ่ื่�อให้บร์ร์ลุเปี้าหมายในการ์ยกร์ะดับมาตร์ฐานเพ่ื่�อ

ให้สอดคล้องกับควิามต้องการ์ขึ้องปีร์ะเทศูสมาชุิก	 และม้ควิามริ์เร์ิ�มในการ์อบร์ม

เก้�ยวิกับมาตร์ฐานฮาลาลร่์วิมกนักับปีร์ะเทศูสมาชิุก	เพ่ื่�อให้แต่ละปีร์ะเทศูสามาร์ถสร้์าง

และพัื่ฒนามาตร์ฐานฮาลาลและนำาไปีใชุ้ได้	และมแ้ผนโคร์งการ์ต่างๆท้�ดำาเนินการ์ร่์วิม

กันกับปีร์ะเทศูสมาชุิก	ซึ่้�งได้ม้การ์ดำาเนินการ์ไปีแล้วิหลายโคร์งการ์	และได้สร์้างควิาม

ตร์ะหนักร์ู้และให้ขึ้้อมูลกับกลุ่มเปี้าหมายต่างๆตามแผนโคร์งการ์ขึ้อง	SMIIC	ท้�เน้นไปี

ท้�โคร์งสร้์างพ่ื่�นฐานด้านคุณ์ภาพื่และพัื่ฒนามาตร์ฐานขึ้องในแต่ละปีร์ะเทศูท้�สามาร์ถ

ยอมร์ับได้

ภาพบรรยากาศการบรรยาย หััวข้้อ “SMIIC Strategic Vision 2030: Creating a Quality 
Infrastructure for Economic and Welfare Development of Member States”  โดยวิทยากรพิเศษ 
Mr. Ihsan OVUT เลข้าธิิการสำานักมาตรฐานและมาตรวิทยาข้องประเทศอิสลาม (SMIIC)
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หัวิขึ้้อ	“Lesson learned from Covid-19 Vaccines to plant-base food:

 How to make them all halal”   

จัากบทเร์้ยนจัากวิัคซึ่้นโควิิด-19	สู่อาหาร์ฐานจัากพื่่ชุ	ทำาให้ทุกอย่างฮาลาลได้อย่างไร์

โดยวิิทยากร์พื่ิเศูษ

ร์ศู.ดร์.วิินัย	ดะห์ลัน	ผู้อำานวิยการ์ศููนย์วิิทยาศูาสตร์์ฮาลาล	จัุฬาลงกร์ณ์์มหาวิิทยาลัย

	 ปีร์ะเทศูไทยม้ปีร์ะสบการ์ณ์ม์ากมายท้�นา่สนใจัเก้�ยวิกบัการ์จััดการ์โร์คร์ะบาด	

โดยหน้�งในปีร์ะเด็นนั�นค่อการ์ท้�ปีร์ะชุากร์ชุาวิมุสลมิซึ่้�งส่วินใหญ่่อาศัูยอยู่ในบร์เิวิณ์ภาคใต้

ขึ้องปีร์ะเทศูไทยปีฏิิเสธัท้�จัะเข้ึ้าร์ับการ์ฉ้ดวัิคซึ่้นป้ีองกันเชุ่�อไวิร์ัสโควิิด	 19	 เน่�องจัาก

เชุ่�อข่ึ้าวิล่อว่ิาการ์รั์บวิัคซึ่้นนั�นผิดต่อหลักศูาสนา	ทำาให้จัำานวินผู้ติดเชุ่�อไวิรั์สโควิิด	 19	

เพิื่�มจัำานวินมากข้ึ้�นและแพื่ร์่ร์ะบาดมากขึ้้�นในวิงกวิ้าง	 จัากเหตุการ์ณ์์ท้�เกิดขึ้้�น	 ทำาให้

บุคลากร์ทางสาธัาร์ณ์สุขึ้พื่ยายามหาท้�มาขึ้องแหล่งขึ้่าวิล่อ	โดยพื่บวิ่าในเด่อนม้นาคม	

พื่.ศู.	 2564	 ม้ข่ึ้าวิล่อออกมาจัากหน่วิยงานภาคร์ัฐแห่งหน้�งในปีร์ะเทศูอินโดน้เซึ่้ย	

ร์ะบุวิ่าวิัคซึ่้นแอสตร์าเซึ่เนกานั�นเปี็นวิัคซึ่้นท้�ผลิตขึ้้�นมาโดยไม่ถูกหลักฮาลาล	ทำาให้

ปีร์ะชุาชุนเชุ่�อและปีฏิิเสธัการ์ร์ับวัิคซึ่้น	 ซึ่้�งต่อมาในภายหลังทางบร์ิษัทผู้ผลิตวิัคซึ่้น

แอสตร์าเซึ่เนกาก็ได้ออกมาให้ขึ้้อมูลวิ่าข่ึ้าวิล่อดังกล่าวินั�นไม่เปี็นควิามจัร์ิง	 ปีร์ะเด็น

ดงักลา่วิไดแ้สดงใหเ้หน็วิา่นกัวิิทยาศูาสตร์์และบร์ษัิทท้�ผลติวัิคซึ่น้	จัะตอ้งมค้วิามรู้์ควิาม

เขึ้้าใจัทั�งในด้านการ์ผลิตวิัคซึ่้นและกร์ะบวินการ์ผลิตท้�เปี็นฮาลาล	และส่�อสาร์เร์่�องร์าวิ

ดังกล่าวิต่อสาธัาร์ณ์ชุนเพ่ื่�อทำาให้ชุาวิมุสลิมสามาร์ถมั�นใจัได้วิ่าพื่วิกเขึ้าสามาร์ถเข้ึ้า

ถ้งวิัคซึ่้นท้�เปี็นฮาลาลได้	 และทำาให้พื่วิกเขึ้าตัดสินใจัเขึ้้ารั์บการ์ฉ้ดวิัคซึ่้น	 เพ่ื่�อปี้องกัน

การ์ติดเชุ่�อไวิร์ัสโควิิด	19	และลดควิามร์ุนแร์งในการ์แพื่ร์่ร์ะบาดขึ้องโร์คดังกล่าวิได้

	 อย่างไร์ก็ตาม	 กร์ะบวินการ์หน้�งท้�สามาร์ถเร้์ยกได้วิ่าเป็ีนจุัดเปีล้�ยนขึ้อง

การ์ผลิตวิัคซึ่้นก็ค่อวิัตถุดิบท้�ใชุ้จัากการ์ผลิตวิัคซึ่้น	ท้�สามาร์ถม้ได้หลากหลาย	และถูก

ต้องตามหลักการ์ทางศูาสนา	 ซึ่้�งในปีัจัจัุบันน้�	 จัุฬาลงกร์ณ์์มหาวิิทยาลัยกำาลังอยู่ใน



36

ชุว่ิงพื่ฒันาวัิคซึ่น้ป้ีองกนัโควิิดจัากพ่ื่ชุ	และมแ้ผนท้�จัะทำาไปีใชุ้ในเชุงิพื่าณิ์ชุยใ์นปีถัีดไปี

ม้กร์ะบวินการ์หลายขึ้ั�นตอนท้�ต้องได้ร์ับการ์รั์บร์องและตร์วิจัสอบในการ์รั์บร์อง

ควิามเปีน็ฮาลาลขึ้องสนิคา้ตา่งๆท้�ถกูผลติข้ึ้�นมา	ทั�งในดา้นวิตัถดุบิ	สาร์เคมใ้นการ์ผลติ	

กร์ะบวินการ์ในการ์ผลิต	 ร์วิมไปีถ้งนวัิตกร์ร์มและการ์บริ์หาร์จััดการ์ห่วิงโซ่ึ่อุปีทานเพ่ื่�อ

ให้เกิดควิามเปี็นฮาลาลนับตั�งแต่ผู้ผลิตไปีจันถ้งม่อผู้บร์ิโภค	ซึ่้�งจัะได้ร์ับการ์ร์ับร์องโดย

หน่วิยงานท้�เก้�ยวิขึ้้องกับการ์ร์ับร์องฮาลาล	เชุ่น	ศููนย์วิิทยาศูาสตร์์ฮาลาล	จัุฬาลงกร์ณ์์

มหาวิิทยาลัย	 ซึ่้�งเปี็นหน่วิยงานในการ์รั์บร์องสินค้าและผลิตภัณ์ฑ์์ฮาลาล	 ม้หน้าท้�

ร์บัผิดชุอบในการ์ดำาเนนิการ์ร์บัร์องมาตร์ฐานฮาลาล	และไดจ้ัดัพิื่มพื่ห์นังสอ่	H	Number	

เพ่ื่�อท้�จัะร์ะบแุละใหข้ึ้อ้มลูเก้�ยวิกบัวิตัถดุบิและอาหาร์ปีร์ะเภทตา่งๆท้�มค้วิามเปีน็ฮาลาล	

ซึ่้�งผู้ปีร์ะกอบการ์ต่างๆท้�สนใจัจัะผลิตและพัื่ฒนาสินค้าท้�เปี็นฮาลาลสามาร์ถเข้ึ้าร์ับ

การ์ร์ับร์องมาตร์ฐานและทำางานร่์วิมกันต่อไปีได้เพ่ื่�อพัื่ฒนาอุตสาหกร์ร์มสินค้าฮาลาล

ในปีร์ะเทศูไทยให้ด้ยิ�งขึ้้�นต่อไปี	

ภาพบรรยากาศการบรรยาย หััวข้้อ “Lesson learned from Covid-19 Vaccines to plant-
base food: How to make them all halal” โดยวิทยากรพิเศษ รศ.ดร.วินัย ดะหั์ลัน ผู้้้อำานวยการ
ศ้นย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุุฬาลงกรณ์มหัาวิทยาลัย
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งานสัมมนาวิชาการ

แบ่งออกเปี็น	2	ส่วินใหญ่	่ค่อ	1)	สัมมนาวิิชุาการ์วิิทยาศูาสตร์์และเทคโนโลยน้านาชุาติ	

และ	2)	การ์แขึ้่งขึ้ันผลงานวิิชุาการ์	โดยม้บทสร์ุปี	ดังน้�

1) สัมมนาวิชาการวิทำยาศาสติร์และเทำคโนโลย่นานาชาติิ

ช่วงทำ่� 1  

หัวข�อเร่�อง	 :	Halal	Plant-based	innovative	products	and	ingredients	for	cosmetic

เวลา	 	 :	09.00	–	09.20	น.	

ผู้้�ดำาเนินรายการ	:	Prof.	Dr.	Senator	Nur	Bahagia

	 	 Institut	Teknologi	Bandung	(ITB),	Indonesia

วิทำยากร :	Dr.	Simab	Kanwal

Faculty	of	Pharmaceutical	Sciences,	Chulalongkorn	University,	Thailand

บทำสรปุการเสวนาหัวข�อย่อยทำ่� 1 :	Exploring	the	emerging	role	of	cyanobacteria	

in	the	development	of	high-value	nutraceutical	and	cosmeceutical	products

มาตร์ฐานฮาลาลปัีจัจัุบันจัะม้การ์พัื่ฒนาและสนับสนุนผลิตภัณ์ฑ์์ฮาลาลมากข้ึ้�น

ดงัแนวิคดิท้�วิา่ “Halal food consumption is one of the principles set by Islam” ฮาลาล

หมายถ้ง	ผลติภณั์ฑ์์ตา่ง	ๆ 	ท้�ไดร้์บัอนญุ่าตหร่์ออนมุตัติามหลกัศูาสนา	ซึ่้�งทำาให้การ์ผลติ

และควิามต้องการ์ขึ้องผลิตภัณ์ฑ์์ฮาลาลท้�เพิื่�มขึ้้�นเม่�อปีร์ะชุากร์เพิื่�มขึ้้�น	 เน่�องจัากม้

ปีร์ะชุากร์ท้�นับถ่อศูาสนาอิสลามท้�อาศูัยอยู่หลาย	ๆ 	ปีร์ะเทศู	อาทิเชุ่น	เอเชุ้ยตะวิันออก

เฉ้ยงใต้	 ตะวิันออกกลางซึ่้�งม้ปีร์ะชุากร์ท้�นับถ่อศูาสนาอิสลามมากกวิ่า	 90%	แนวิคิด

ขึ้องผลิตภัณ์ฑ์์ฮาลาล	(Halal	Product)	ไม่ได้แค่หมายถ้งอาหาร์ฮาลาลอย่างเด้ยวิแต่

จัะร์วิมถ้งผลิตภัณ์ฑ์์ท้�หลากหลายและใชุ้ในชุ้วิิตปีร์ะจัำาวัิน	นอกจัากน้�ยังม้ผลิตภัณ์ฑ์์

เคร์่�องสำาอางท้�ทำาจัากพื่่ชุ	(Plant	based	cosmetic)	และผลิตภัณ์ฑ์์ท้�ทำาจัากพื่่ชุเท่านั�น

หร์่อเจั	(Vegan	Cosmetic)	เพื่่�อหล้กเล้�ยงสิ�งท้�ทำามาจัากสัตวิ์	ซึ่้�งพื่บวิ่าวิัตถุดิบท้�ใชุ้ใน

การ์ผลิตผลิตภัณ์ฑ์์ท้�ทำาจัากพื่่ชุ	(Plant	based	product)		ได้แก่กลุ่ม	Cyanobacteria

ท้�นิยมใชุ้ในผลิตภัณ์ฑ์์เคร์่�องสำาอางและผลิตภัณ์ฑ์์ยาจัากพ่ื่ชุ	 โดย	Cyanobacteria	

น้�ม้การ์ศู้กษามากมายท้�เร์าสามาร์ถเขึ้้าถ้งขึ้้อมูลได้ง่ายและการ์ใชุ้	 Cyanobacteria	
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สามาร์ถใชุ้เทคนิคได้หลากหลายวิิธ้ั	 เชุ่น	 การ์เพิื่�มย้นส์	 โดยจัะขึ้้�นอยู่กับจุัดปีร์ะสงค์

ขึ้องงานวิิจััยนั�น	 ๆ	 โดยผลิตภัณ์ฑ์์ท้�เร์าใชุ้ในการ์ศู้กษาบทบาทขึ้อง	Cyanobacteria	

ไดแ้ก่	Spirulina	ซึ่้�งเปีน็โปีร์ตน้จัากพ่ื่ชุท้�ร์ูจ้ักักนัแพื่ร่์หลายสำาหร์บัผู้บริ์โภคท้�รั์บปีร์ะทาน

อาหาร์เจัหร์่อมังสวิิร์ัตินอกจัากน้�ยังม้	Cyanotoxin	 ท้�ผลิตได้มาจัาก	Cyanobacteria	

เทา่นั�นและถกูนำามาใชุก้นัอยา่งแพื่ร์ห่ลาย	โดย	Cyanobacteria	สามาร์ถยอ่ยและผลติ

เปีปีไทด์	 (Peptide)	 ได้มากมายหลายชุนิด	 ทั�งน้�โปีร์ต้นสามาร์ถไปีจัับหร่์อทำาให้เกิด

ปีฏิิกิร์ิยาในร์่างกายได้	โดยการ์เร์่งปีฏิิกิร์ิยาจัากแสง	UV	ทำาให้เกิดการ์เร์่งการ์สร์้างกร์ด

อะมิโนได้	 และการ์ใชุ้โปีร์ต้น	Phycocyanin	ท้�ชุ่วิยต้านอนุมูลอิสร์ะ	สามาร์ถใชุ้ทั�งใน

เคร์่�องสำาอางและอาหาร์	นอกจัากน้�	Cyanobacteria	ยังม้สาร์กาบ้า	 (GABA)	ซึ่้�งเปี็น

ตัวินำาส่งให้ร์ะบบปีร์ะสาทม้การ์ตอบสนองท้�ด้ขึ้้�น	 นิยมทำาเปี็นผลิตภัณ์ฑ์์อาหาร์เสร์ิม

โดยเม่�อบร์ิโภคเขึ้้าไปีแล้วิสามาร์ถชุ่วิยในเร์่�องการ์นอนหลับ	 ซึ่้�งผลิตภัณ์ฑ์์ท้�เร์าได้ทำา

การ์พื่ัฒนาและคิดค้น	ได้แก่	เคร์่�องด่�มธััญ่พื่่ชุ	ภายใต้แบร์นด์ดอยคำา	ท้�ม้ส่วินผสมขึ้อง

สาร์กาบ้า	 (GABA)	ท้�ชุ่วิยในเร์่�องขึ้องการ์ผ่อนคลายท้�ด้มากข้ึ้�น	หากสนใจัท้�จัะศู้กษา

ขึ้้อมูลเพื่ิ�มเติมสามาร์ถเขึ้้าไปีค้นควิ้าในหัวิขึ้้อ	“Law-Molecular-Weight Nitrogenous 

Compounds (GABA and Polymines) in Blue-Green Algae”

บทำสรุปการเสวนาหัวข�อย่อยทำ่� 2 

หวัข�อเร่�อง :	Seaweeds	and	Herbs	as	Potential	Halal	Materials	for	Promoting	Health

เวลา   :	09.20	–	09.40	น.	

วิทำยากร :	Prof.	Dr.	Irwandi	Jaswir

Dean	for	Academic,	Research,	and	Publication	at	INHART,	

The	International	Islamic	University	Malaysia	(IIUM)

	 ปีัญ่หาหลัก	 3	 ด้านในผลิตภัณ์ฑ์์ฮาลาล	 ค่อ	 วิัตถุดิบ	 (Raw	materials),	

กร์ะบวินการ์ผลิต	(Processing)	และการ์รั์บร์องควิามถูกต้อง	(Authentication)	ซึ่้�งบาง

ครั์�งไดวั้ิตถดุบิมาดแ้ต่กร์ะบวินการ์ไม่ดก้อ็าจัเกิดการ์ปีนเป้ี�อนได	้จัง้ต้องดวูิา่ผลติภณั์ฑ์์
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แต่ละอย่างม้แนวิทางป้ีองกันไม่ให้เกิดการ์ปีนเปี้�อนได้อย่างไร์	 และจัำาเปี็นต้องม้นัก

วิิทยาศูาสตร์ม์สุลมิท้�เชุ้�ยวิชุาญ่ในเร์่�อง	ฮาลาลซึ่้�งเปีน็ศูาสตร์ท้์�มค้วิามหลากหลายแขึ้นง

ท้�เร์ายังขึ้าดควิามร์ูแ้ละควิามถนดั	หนงัสอ่		Food	ingredients	with	halal	critical	points	

in	Indonesia	เปี็นหนังส่อเก้�ยวิกับวิัตถุดิบและวิัตถุเจั่อปีนต่างๆ	เชุ่น	เจัลาติน	กลิ�นร์ส	

เอนไซึ่ม์	ส้ผสมอาหาร์	สาร์ต้านอนุมูลอิสร์ะ	และอิมัลซึ่ิไฟิเออร์์	เปี็นต้น	หลายปีร์ะเทศู

ม้ทรั์พื่ยากร์ธัร์ร์มชุาติมากมาย	 ม้วิัตถุดิบหลากหลาย	 หนังส่อน้�ร์ะบุศูักยภาพื่ขึ้อง

วิตัถุดบิท้�เร์าจัะใชุ้ผลิตได	้เชุน่	เจัลาตนิ	เปีน็สิ�งหน้�งท้�เร์าผลิตและนำาเขึ้า้มาจัากปีร์ะเทศู

อินโดน้เซึ่้ย	 ซึ่้�งเปี็น	 super	 ingredient	 ท้�นิยมใชุ้ในหลายอุตสาหกร์ร์มทั�งทางยา	

เคร์่�องสำาอาง	 และอาหาร์แคโร์ท้นอยด์	 (Carotenoids)	 เปี็นกลุ่มขึ้องเม็ดส้ท้�ม้อยู่ใน

ธัร์ร์มชุาต	ิพื่บมากกวิา่	700	ชุนิดทั�งสเ้หลอ่ง	สแ้ดง	และสส้ม้	เชุน่	สส้้มจัากสม้แมนดาร์นิและ

แคร์อท	ส่วินมะม่วิงมเ้บต้า-แคโร์ทน้	(Beta	Carotene)	สแ้ดงจัากมะเขึ้อ่เทศูและแตงโม	

เชุอร์์ร์้�ม้ไลโคปีีน	(Lycopene)	ส้เหล่องจัากขึ้้าวิโพื่ด	สับปีะร์ดม้ซึ่้แซึ่นท้น	(Zeaxanthin)

สเ้ขึ้ย้วิจัากผกัใบเข้ึ้ยวิท้�มลู้ท้น	(Lutein)	เบตา้-แคโร์ท้น	(Beta	Carotene)	และน้โอแซึ่นท้น

(Neoxanthin)	 อาหาร์ทะเลม้แอสต้าแซึ่นท้น	 (Astaxanthin)	 สาหร์่ายส้นำ�าตาลม้

ฟิูโคแซึ่นท้น	 (Fucoxanthin)	 ซึ่้�งม้ควิามสำาคัญ่ไม่แพื่้สาร์ส้ชุนิดอ่�นๆ	 จัากการ์ศู้กษา

พื่บว่ิาฟิโูคแซึ่นท้นมแ้คโร์ท้นอยดส์งูมาก	มากกวิา่สาหร์า่ยชุนดิอ่�น	มป้ีร์ะโยชุนม์ากกวิา่

สาหร์่ายส้แดงและส้เขึ้้ยวิเม่�อนำาไปีบร์ิโภค	 และจัากการ์ศู้กษาร์่วิมกับศูาสตร์าจัาร์ย์

มิยาชุิ	 ท้�มหาวิิทยาลัยฮอกไกโด	ปีร์ะเทศูญ้่�ปีุ�น	 โดยเก็บตัวิอย่างสาหร์่ายหลากหลาย

สายพื่ันธ์ุัทั�งจัากมาเลเซึ่้ยและญ้่�ปีุ�น	พื่บว่ิาแคโร์ท้นอยด์ในฟิูโคแซึ่นท้นจัากสาหร่์ายม้

โคร์งสร์า้งคลา้ยแคโร์ทน้อยดท์้�พื่บในพ่ื่ชุผกัใบเขึ้ย้วิ	ซึ่้�งเปีน็แคโร์ทน้อยดป์ีร์ะเภทอลัเลนคิ

แคโร์ทน้อยด	์(Allenic	carotenoids)	เม่�อนำามาทดลองใน	Adipose	cell	พื่บว่ิาชุว่ิยยบัยั�ง

การ์สะสมไขึ้มันใน	Adipose	cell	สลายโมเลกุลขึ้องไขึ้มันได้ด้	ปี้องกันการ์เกิดโร์คอ้วิน

อก้ทั�งยงัชุว่ิยใหไ้มอ่ยากอาหาร์มากเกนิ	ปีอ้งกนัการ์อกัเสบ	นอกจัากน้�ยงัถกูผลกัดนัไปี

ใชุ้ในเชุิงพื่าณ์ิชุย์อ้กด้วิย		ศูกัยภาพื่ขึ้องสาหร์า่ยส้นำ�าตาลในการ์นำามาผลติอาหาร์ฮาลาล

ม้มากมายและตัวิวิัตถุดิบก็ม้มากเชุ่นกัน	 แต่ยังขึ้าดการ์นำามาใชุ้	 เน่�องจัากคนยังขึ้าด

ควิามร์ู้เก้�ยวิกับสาหร์่ายส้นำ�าตาล	 โดยมูลค่าขึ้องฟูิโคแซึ่นท้นในมาเลเซึ่้ยอยู่ท้�	 80,000	
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–	100,000	ร์ิงกิตต่อ	10	มิลลิกร์ัม	ม้ตลาดขึ้นาดใหญ่่ทั�งในอุตสาหกร์ร์มอาหาร์	ยา	และ

ผลิตภัณ์ฑ์์ขึ้องใชุ้ส่วินตัวิ	 คุณ์สมบัติเฉพื่าะขึ้องฟิูโคแซึ่นท้นม้มากมาย	 เชุ่น	 เปี็นสาร์

ต้านอนุมูลอิสร์ะ	ต้านมะเร์็ง	 ต้านเบาหวิาน	ปี้องกันการ์อักเสบ	 และปี้องกันการ์เกิด

โร์คอ้วิน	เปี็นต้น	และผ่านการ์ศู้กษาในสัตวิ์ทดลองพื่บวิ่าเหมาะสมท้�จัะผลักดันให้เปี็น

สินค้า	ร์วิมทั�งสาร์สกัดจัากสมุนไพื่ร์ชุนิดอ่�นๆ	ปีร์ะเทศูไทยเองก็เปี็นหน้�งในปีร์ะเทศูท้�ม้

การ์ใชุ้สมุนไพื่ร์อย่างแพื่ร์่หลาย	จั้งม้การ์พื่ัฒนาสาร์สกัดจัากพื่่ชุออกมาเปี็นผลิตภัณ์ฑ์์	

4	ชุนดิ	ไดแ้ก	่Turmeric	Plus	สาร์สกดัจัากขึ้มิ�น	บร์ร์เทาอาการ์ปีวิดทอ้ง	ทำาควิามสะอาด

ร์ะบบร์่างกาย	ชุ่วิยในการ์ย่อยอาหาร์	Andrographis	Plus	จัากฟิ้าทะลายโจัร์	ชุ่วิยให้

เล่อดหมุนเวิ้ยนได้ด้	ลดการ์เกิดลิ�มเล่อด	Centella	Plus	จัากใบบัวิบก	บร์ร์เทาอาการ์

ปีวิดไมเกร์น	เสร์ิมสร์้างควิามจัำา	และ	Momordica	Plus	จัากมะร์ะ	ลดนำ�าตาลในเล่อด	

ขึ้บัลมในร์า่งกาย	ซึ่้�งผลิตภณั์ฑ์์เสริ์มสุขึ้ภาพื่เหลา่น้�เปีน็ท้�นิยมมากในมาเลเซึ่ย้เน่�องจัาก

เปีน็ผลิตภณั์ฑ์์ฮาลาลท้�มก้าร์ศูก้ษาและการ์วิิจัยัทางวิิทยาศูาสตร์เ์ปีน็เวิลาหลายปี	ีโดย

เฉพื่าะมาเลเซึ่้ยท้�ม้ควิามหลากหลายทางชุ้วิภาพื่สูง	 อ้กทั�งผลิตภัณ์ฑ์์กลุ่มน้�ยังเปี็นท้�

ต้องการ์ชุ่วิยเพื่ิ�มโอกาสทางธัุร์กิจัอ้กด้วิย

บทำสรุปการเสวนาหัวข�อย่อยทำ่� 3 

หัวข�อเร่�อง  :	Halal	Product	Development	for	Plant-Based	Cosmetic

เวลา  :	09.40	–	10.00	น.	

วิทำยากร :	Prof.	IR.	Dr.	Yus	Aniza	Yosuf

Deputy	Director,	Halal	Products	Research	Institute,	Universiti	Putra	Malaysia	(UPM)

	 การ์พื่ัฒนาผลิตภัณ์ฑ์์เคร์่�องสำาอางท้�เปี็น	Plant	based	เปี็นเคร์่�องสำาอางท้�ทำา

มาจัากพ่ื่ชุ	โดยควิามหมายขึ้องเคร่์�องสำาอางนั�นมาจัากภาษากร้์ก	หมายถ้ง	สิ�งเสริ์ม	แตง่	

หร์่อบำาร์ุงใบหน้า	ผิวิพื่ร์ร์ณ์	ผมและอ่�น	ๆ	 ให้ดูสวิยงาม	แบ่งออกเปี็น	4	องค์ปีร์ะกอบ	

ไดแ้ก่	1.Skin	care	2.Hair	care	3.Colour	cosmetic	4.Fragrance	เคร์่�องสำาอางฮาลาล

(Halal	 Cosmetic)	 ท้�ทำามาจัากธัร์ร์มชุาติและการ์สังเคร์าะห์	 ต้องใชุ้วิัตถุดิบท้�ได้ร์ับ
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การ์ร์ับร์องฮาลาลตามหลักศูาสนบัญ่ญ่ัตอิสลาม	 เคร่์�องสำาอางท้�ทำาจัากพ่ื่ชุ	 (Plant	

based	Cosmetic	/	Vegaterian	Cosmetic)	และเคร์่�องสำาอางท้�ผลิตมาจัากพื่่ชุเท่านั�น	

(Vegan	Cosmetic)	ไม่ม้ส่วินผสมท้�เก้�ยวิขึ้้องกับสัตวิ์หร์่อเน่�อสัตวิ์แต่อย่างใด	

	 ปีัจัจัุบันแนวิโน้มตลาดผลิตภัณ์ฑ์์เคร์่�องสำาอางฮาลาลทั�วิโลกเติบโตขึ้้�น	 9.6%	

(2020-2025)	และผลิตภัณ์ฑ์์เคร์่�องสำาอางจัากพื่่ชุเติบโต	6.5%	(2021-2026)	ผู้บร์ิโภค

ส่วินใหญ่่ม้ควิามต้องการ์ผลิตภัณ์ฑ์์เคร์่�องสำาอางฮาลาลและผลิตภัณ์ฑ์์เคร์่�องสำาอาง

ท้�ทำาจัากพ่ื่ชุเพิื่�มข้ึ้�น	และเป็ีนผลติภณั์ฑ์์ท้�ไม่ทดลองจัากสัตว์ิ	ทำาให้ผลติภัณ์ฑ์์เคร่์�องสำาอาง

ท้�มาจัากสัตวิ์ม้อัตร์าควิามต้องการ์ท้�น้อยลง	การ์พื่ัฒนาผลิตภัณ์ฑ์์เคร์่�องสำาอางท้�เร์า

ใชุ้ในชุ้วิิตปีร์ะจัำาวิัน	ยกตัวิอย่างเชุ่น	1.ผลิตภัณ์ฑ์์	Kohl	(Innovation	and	Invention	of	

Cosmetic-Kohl)	 เปี็นผลิตภัณ์ฑ์์ท้�ใชุ้สำาหร์ับเขึ้้ยนคิ�วิ	ตา	หร์่ออายไลเนอร์์	ซึ่้�งทำาในร์ูปี

แบบแท่ง	บร์ร์จัุในบร์ร์จัุภัณ์ฑ์์พื่ลาสติก		โดยใชุ้ไอร์อนออกไซึ่ด์	ในการ์ทำาเปี็นส้ดำาและ

นำ�าตาล	2.	ผลิตภัณ์ฑ์์	Henna	(Innovation	and	Invention	of	Cosmetic-Henna)	เปี็น

ผลิตภัณ์ฑ์์ท้�ใชุ้สำาหร์ับย้อมผมหร์่อทาเล็บ	 โดยการ์นำาเม็ดส้	madder	 root	 ท้�ได้ส้จัาก

จัากธัร์ร์มชุาต	ิซึ่้�งสามาร์ถนำาควิามร์ูท้างวิิทยาศูาสตร์ม์าปีร์ะยกุตใ์ชุใ้ห้ไดเ้ปีน็มาตร์ฐาน

ฮาลาล	 เน่�องจัากวิัตถุดิบท้�อนุญ่าตให้ใชุ้ในผลิตภัณ์ฑ์์เคร์่�องสำาอาง	ได้แก่	พื่่ชุ	ดิน	นำ�า	

สัตวิ์	 (ท้�ถูกเชุ่อดตามหลักศูาสนา)	 ในส่วินขึ้องวิัตถุดิบท้�ใชุ้ในผลิตภัณ์ฑ์์เคร์่�องสำาอาง	

ไม่ว่ิาจัะเปี็นผลิตภัณ์ฑ์์เคร่์�องสำาอางท้�ฮาลาล	 ก็ยังต้องเปี็นวิัตถุดิบมาจัากธัร์ร์มชุาติ

และการ์สังเคร์าะห์	 ท้�ได้ร์ับการ์ร์ับร์องฮาลาลตามหลักศูาสนบัญ่ญ่ัตอิสลามและต้อง

ร์ะวิงัผลิตภณั์ฑ์์เคร์่�องสำาอางหะร์อม	ซึ่้�งเปีน็ผลิตภณั์ฑ์์ต้องห้ามตามหลกัศูาสนบญั่ญั่ติ

อิสลาม	อาทิเชุ่น	มนุษย์	 แมลง	 เล่อด	หมู	 เปี็นต้น	 และผลิตภัณ์ฑ์์ท้�เปี็นอันตร์ายต่อ

ผูบ้ริ์โภค	หากไม่สามาร์ถร์ะบุแหล่งท้�มา	ไมว่ิา่จัะเป็ีนการ์เชุอ่ดสัตว์ิ	การ์สังเคร์าะห์ตา่ง	ๆ

ท้�ไม่สามาร์ถอธิับายได้	 ให้ม้การ์เฝ้้าร์ะวิังในส่วินน้�ด้วิย	 และนอกจัากน้�ยังต้องม้การ์

ทดสอบควิามสามาร์ถขึ้องผลิตภณั์ฑ์์อก้ดว้ิย	เชุน่	การ์ทนทาน	การ์ซึ่ม้ผ่านนำ�าและผิวิหนัง

ได้	 หากผลิตภัณ์ฑ์์เคร่์�องสำาอางม้การ์ใชุ้ตัวิทำาละลายสำาหรั์บทำาควิามสะอาด	 ต้องม้

การ์ทดสอบการ์ร์ะคายเค่องขึ้องผิวิหนังและสามาร์ถท้�จัะซึ่้มผ่านทางผิวิหนังได้เชุ่นกัน
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ภาพบรรยากาศการเสวนาช่่วงท่� 1
 หััวข้้อ “Halal Plant-based innovative products and ingredients for cosmetic”
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ช่วงทำ่� 2     

หัวข�อเร่�อง  : Systematic	monitoring	in	Halal	Production	process	

เวลา           :	10.45	–	12.15	น.

ผู้้�ดำาเนินรายการ :	ร์องศูาสตร์าจัาร์ย์	ดร์.ชุาล้ดา	บร์มพื่ิชุัยชุาติกุล

คณ์ะเทคโนโลย้การ์อาหาร์	คณ์ะวิิทยาศูาสตร์์	จัุฬาลงกร์ณ์์มหาวิิทยาลัย	

วิทำยากร       :	1.	ร์องศูาสตร์าจัาร์ย์	ดร์.	นอร์์	ไอดา	บินต้	อับดุลเร์าะห์มาน

Universiti	Kuala	Lumpur,	สถาบันเทคโนโลย้การ์บินมาเลเซึ่้ย	

(UniKL	MIAT),	ปีร์ะเทศูมาเลเซึ่้ย

	 	 2.	ดร์.อัซึ่อาร์้ย์	สุขึ้สุวิร์ร์ณ์	นักวิิจััย	ศููนย์วิิทยาศูาสตร์์ฮาลาล	

จัุฬาลงกร์ณ์์มหาวิิทยาลัย	(HSC-CU),	ปีร์ะเทศูไทย

	 	 3.	ดร์.อาณ์ฐั	เดน่ยิ�งโยชุน	์ผูชุ้ว่ิยผู้อำานวิยการ์	ศูนูยวิ์ิทยาศูาสตร์์ฮาลาล	

จัุฬาลงกร์ณ์์มหาวิิทยาลัย	(HSC-CU),	ปีร์ะเทศูไทย

บทำสรุปการเสวนาหัวข�อย่อยทำ่� 1 

หัวข�อเร่�อง : การ์สง่เสริ์มโลจัสิตกิสฮ์าลาลตลอดหว่ิงโซึ่อ่ปุีทานในยุคโลกาภวิิฒัน์	

Globalization	and	Fostering	a	 true	halal	 logistics	and	supply	chain	activity:	

What	does	it	take

เวลา  :	10.45-11.05

วิทำยากร :	ร์องศูาสตร์าจัาร์ย์	ดร์.	นอร์์	ไอดา	บินต้	อับดุลเร์าะห์มาน	Universiti	

Kuala	Lumpur,	สถาบันเทคโนโลย้การ์บินมาเลเซึ่้ย	(UniKL	MIAT),	ปีร์ะเทศูมาเลเซึ่้ย

 

	 การ์เพิื่�มขึ้้�นขึ้องปีร์ะชุากร์มุสลิมทั�วิโลก	 ร์วิมไปีถ้งควิามต้องการ์ในการ์บริ์โภค

ขึ้องมุสลมิและผูบ้ริ์โภคท้�ไมใ่ชุม่สุลมิควิามท้าทายและโอกาสขึ้องขึ้องตลาดผลิตภัณ์ฑ์์

ฮาลาล	จัากการ์ร์ายงานขึ้อง	สถาบันนโยบายและควิามเขึ้้าใจัทางสังคม	(Institute	of	

Social	Policy	and	Understanding	United	State)	ปีี	 2017	ร์ายงานถ้งการ์เพื่ิ�มขึ้้�น

ขึ้องปีร์ากร์มุสลิมท้�เพื่ิ�มขึ้้�นจัาก	3.45	ล้านคน	ปีร์ะชุากร์มุสลิมจัะเพื่ิ�มขึ้้�นเปี็น	4	ล้านคน	
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ในปีี	 2019	 และในอนาคตคาดวิ่าน่าจัะเพิื่�มข้ึ้�นอย่างต่อเน่�อง	 ในปีร์ะเทศูอังกฤษ	

ปีร์ะชุากร์มุสลิมคาดการ์วิ่าจัะเพิื่�มขึ้้�นจัาก	 6.3	 เปีอร์์เซ็ึ่นต์	 ไปีเปี็น	 3.45	 ล้านคน	

ในปีี	2050	ทั�งน้�	สำานักวิิจััยพื่ิวิ	Pew	Research	Centre	วิอร์์ชุิงตัน	ด้	ซึ่้	ปีร์ะเทศูอเมร์ิกา

คาดการ์ณ์์ไว้ิวิ่าในปีี	 2070	ปีร์ะชุากร์มุสลิมจัะม้อัตร์าส่วินมากท้�สุด	 การ์ท้�ปีร์ะชุากร์

มสุลมิเพิื่�มข้ึ้�นทั�วิโลกทำาใหค้วิามตอ้งการ์ผลติภณั์ฑ์์อาหาร์ฮาลาลเพิื่�มข้ึ้�นเปีน็เงาตามตวัิ	

ดังนั�นจั้งม้ควิามจัำาเปี็นท้�เร์าจัะต้องให้ควิามสำาคัญ่กับโลจัิสติกส์ขึ้องสินค้าและบร์ิการ์

ฮาลาลตลอดห่วิงโซึ่อุปีทาน	ในยุกต์โลกาภิวิัตน์	การ์เปีล้�ยนแปีลงขึ้องโลกยุคปีัจัจัุบันท้�

ส่งผลต่อตลาฮาลาลม้หลายปีัจัจััยดังน้�

	 1.	การ์เติบโตและการ์ขึ้ยายตัวิขึ้องปีร์ะชุากร์มุสลิม

	 2.	การ์เติบโตขึ้องเศูร์ษฐกิจัและการ์พื่ัฒนาขึ้องปีร์ะเทศูมุสลิม

	 3.	การ์เกิดขึ้้�นใหม่ขึ้องผู้เล่นฮาลาล

	 4.	การ์ตลาดทางอ้อมและโปีร์โมชุัน

	 5.	วิิถ้ชุ้วิิตขึ้องชุาวิมุสลิม	การ์ท่องเท้�ยวิและอาหาร์

	 6.	การ์เติบโตขึ้องร์ะบบนิเวิศูฮาลาลทั�วิโลกจัาการ์เติบโต

	 ในปี	ี2018	มก้าร์ใชุ้จัา่ยขึ้องชุาวิมุสลมิ	ในสนิคา้ฮาลาลและบริ์การ์ท้�สอดคล้องกบั

วิิถ้ชุ้วิิตขึ้องคนมุสลิม	กวิ่า	2	ล้านล้านดอลลาร์์สหร์ัฐ	และในปีี	2019	การ์บร์ิโภคอาหาร์

ฮาลาลทั�วิโลกว่ิา	 1.17	 ล้านล้านดอลลาร์์สหรั์ฐ	 และคาดไว้ิวิ่าในปีี	 2024	การ์บริ์โภค

สินค้าและบร์ิการ์อาหาร์ฮาลาลจัะเพิื่�มข้ึ้�นไปีถ้ง	 1.38	 ล้านล้านดอลลาร์์สหร์ัฐ

ขึ้นาดขึ้องตลาดฮาลาลโลจิัสตกิสม์มู้ลคา่กว่ิา	287	ลา้นดอลลาร์ใ์นปี	ี2019	การ์คาดการ์ณ์์

อัตร์าการ์เติบโตขึ้องตลาดฮาลาล	Annual	growth	rate	(CAGR)	8.4	เปีอร์์เซึ่็นต์จัากปีี	

2020	และ	2027	โดยตลาดฮาลาลโลจัิกสติกส์ม้ขึ้นาดกวิ่า	525.0	ล้านดอลลาร์์สหร์ัฐ	

ในปีี	2027	ทั�งน้�ฮาลาลโลจัิสตกิส์นั�นคร์อบคลุมมากกวิา่เร์่�องขึ้องอาหาร์	แต่ขึ้ยายไปีถง้

ภาคบร์ิการ์ฮาลาล	การ์เงินฮาลาล	เคร์่�องสำาอางฮาลาล	ฮาลาลทางการ์แพื่ทย์	ร์วิมไปี

ถ้งฮาลาลการ์ท่องเท้�ยวิ

	 การ์ทำาควิามเขึ้า้ใจัในเร์่�องขึ้องโลจัสิตกิส์ฮาลาล	มค้วิามจัำาเปีน็ท้�จัะตอ้งเขึ้า้ใจั

ในส่วินขึ้องกร์ะบวินการ์เดินทางขึ้องสินค้าตั�งแต่จัุดกำาเนิดขึ้องสินค้าไปีถ้งม่อผู้บร์ิโภค	
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โดยเร์ิ�มแบ่งออกเป็ีนขึ้าเข้ึ้าขึ้องสินค้า	 (Inbound)	 ซึ่้�งเปี็นกิจักร์ร์มท้�เก้�ยวิขึ้้องกับการ์

เคล่�อนย้ายจัากจุัดต้นทางหร์่อการ์เคล่�อนย้ายวิัตถุดิบจัากแห่งวัิตถุดิบเข้ึ้าสู่จุัดผลิต

ซึ่้�งปีร์ะกอบไปีด้วิย	แหล่งวิัตถุดิบ	 (Origin)	ผู้ผลิต	 (Supplier)	 	และขึ้าออกขึ้องสินค้า	

(Outbound)	เปี็นกิจักร์ร์มท้�เก้�ยวิขึ้้องกับการ์เคล่�อนย้ายสินค้าสำาเร์็จัร์ูปีหร์่อผลิตภัณ์ฑ์์

จัากโร์งงานผูผ้ลติไปียงัจัดุปีลายทาง	โดยปีร์ะกอบไปีดว้ิยโร์งงานผูผ้ลติ	(Manufacturer)

ผู้ค้าส่ง	 (Wholesaler)	 ขึ้ายปีล้กและตัวิแทนจัำาหน่าย(Retail/Dealer)	 ปีลายทางถ้ง

ผู้บร์ิโภค	 (End	Consumer)	 เม่�อเร์าเขึ้้าใจักร์ะบวินการ์เคล่�อนไหวิขึ้องสินค้าท้�เกิดขึ้้�น

แลว้ิก็จัะสามาร์ถทำาใหเ้ร์าวิางแผนการ์ควิบคมุสินคา้และบริ์การ์ฮาลาลได้อย่าเหมาะสม

ส่วินสำาคัญ่ขึ้องการ์จััดการ์ฮาลาลโลจัิสติกส์ในการ์ขึ้นถ่ายสินค้าและบร์ิการ์ฮาลาล

ค่อการ์ป้ีองกันการ์ปีนเปี้�อนข้ึ้ามในร์ะหวิ่างการ์ขึ้นส่งสินค้า	 จัากการ์ร์วิบร์วิมขึ้้อมูลผล

งานทางวิิชุาการ์ต่างๆท้�ศู้กษาเก้�ยวิกับกร์ะบวินการ์ดำาเนินงานโลจัิสติกส์ฮาลาลพื่บวิ่า	

หลักการ์สำาคัญ่และควิามท้าทายในการ์ดำาเนินงานขึ้องฮาลาลโลจัิสติกส์ม้ดังน้�

	 1.	หน่วิยงานท้�สามาร์ถให้การ์ร์ับร์องในเร์่�องขึ้องโลจัิส์ติกส์ฮาลาล

	 2.	การ์เขึ้า้ถ้งขึ้อ้มลูตา่งๆท้�เพ้ื่ยงพื่อและเหมาะสม	เพ่ื่�อปีร์ะกอบการ์ดำาเนินงาน

โลจัิส์ติกส์ฮาลาลตลอดห่วิงโซึ่่การ์บร์ิการ์

	 3.	ควิามร์่วิมม่อขึ้องหน่วิยงานท้�เก้�ยวิขึ้้องในเร์่�องขึ้องโลจัิส์ติกส์ฮาลาล

	 4.	งบปีร์ะมาณ์ท้�ใชุ้ในการ์บวินการ์ใชุ้งานมาตร์ฐาน	

	 5.	การ์กำาหนดมาตร์ฐานฮาลาลโลจัิสติกส์ท้�ชุัดเจัน

	 6.	การ์ขึ้าดการ์ร์ับร์ู้ควิามสำาคัญ่ขึ้องกร์ะบวินการ์โลจัิสติกส์ฮาลาล

	 7.	การ์สนับสนุนจัากผู้บร์ิหาร์ร์ะดับสูงขึ้องหน่วิยงานร์วิมถ้งการ์สนับสนุนจัาก

หน่วิยงานร์าชุการ์

	 8.	การ์ขึ้าดการ์ปีฏิิบัติตามกร์ะบวินการ์ขึ้นส่งสินค้าฮาลาล

	 9.	ปีัจัจััยด้านการ์ควิบคุมการ์ปีฏิิบัติตามขึ้้อบังคับตามกฏิหมาย

	 10.	การ์ปีฏิิบัติการ์โลจัิสติกส์ฮาลาลในหน้างานจัร์ิง

	 ในการ์น้�ปีร์ะเดน็สำาคญั่ในกร์ะบวินการ์ขึ้องโลจิัสตกิส์ฮาลาลและห่วิงโซ่ึ่อปุีทาน

ในกร์ะบวินการ์บริ์หาร์ห่วิงโซ่ึ่การ์บริ์หาร์อปุีทานฮาลาล	มป้ีร์ะเด็นท้�ตอ้งใหค้วิามสำาคญั่
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ในการ์ดำาเนินงานเป็ีนคำาถามเพ่ื่�อการ์บริ์หาร์จััดการ์ดังน้�	 ตั�งคำาถามถ้งสิ�งสำาคัญ่และ

เหตุผลในการ์ดำาเนินงานโลจิัสติกส์ฮาลาล	การ์สร้์างควิามมั�นใจัจัากต้นนำ�าการ์ผลิต

(ฟิาร์์ม)	 ถ้งม่อผู้บร์ิโภคอาหาร์	 การ์อำานวิยควิามสะดวิกให้กับการ์จััดการ์โลจัิสติกส์

ฮาลาล	หน่วิยงานชุ่วิยควิบคุมการ์ดำาเนินงานขึ้อง	 JAKIM,	HDC,	MAQIS,	MESTI,	

Standards	Malaysia	 ในส่วินขึ้องการ์ให้ควิามสำาคัญ่กับการ์ดำาเนินงานทางวิิชุาการ์

ร์วิมไปีถ้งการ์วิิจััยและพื่ัฒนา	ในส่วินขึ้องการ์ปีร์ะยุกต์ใชุ้ในการ์ดำาเนินงานวิิจััยฮาลาล

โลจัสิตกิส์ในภาพื่ร์วิมเพ่ื่�อขึ้บัเคล่�อนงานพ่ื่�นฐานขึ้องการ์พื่ฒันางานวิิชุาการ์ดา้นฮาลาล

	 ในกร์ะบวินการ์ดำาเนินงานโลจัิสติกส์ฮาลาลสามาร์ถพื่ัฒนาด้วิยแนวิทาง

การ์ดำาเนินงานตามมาตร์ฐานในแต่ละปีร์ะเทศูท้�ได้กำาหนดไว้ิโดยผู้ม้ส่วินเก้�ยวิข้ึ้อง

ในการ์กำาหนดมาตร์ฐานและหน่วิยงานควิบคุมการ์ดำาเนินงานในการ์มาตร์ฐาน

ฮาลาล	 โดยหน่วิยงานมาตร์ฐานท้�สำาคัญ่ค่อสถาบันมาตร์ฐานและมาตร์วิิทยา

ขึ้องปีร์ะเทศูอิสลาม	 	 (Standard	 and	Metrology	 Institute	 of	 Islamic	Countries	

:	 SMIIC)	 ซึ่้�งจััดตั�งร์่วิมกันตามควิามเห็นชุอบขึ้องปีร์ะเทศูสมาชุิกองค์การ์ควิาม

ร์่วิมม่อร์ะหว่ิางปีร์ะเทศูอิสลาม	 (Organization	 of	 Islamic	Cooperation	 :	OIC)	

โดยเขึ้้ามาออกนโยบายเพ่ื่�อส่งเสร์ิมการ์ดำาเนินงานให้สอดคล้องต้องกันขึ้องการ์

ดำาเนินงานในมาตร์ฐานหลักในส่วินขึ้องโลจิัสติกส์ฮาลาล	 Halal	 Supply	 Chain	

Standard	 โดยม้คณ์ะกร์ร์มการ์ผู้เชุ้�ยวิชุาญ่ในการ์ยกร์่างมาตร์ฐานโลจัิสติกส์

Technical	Committee	:	TC10	ท้�เข้ึ้ามากำาหนดร์ะเบย้บท้�เก้�ยวิขึ้อ้งกบัโลจัสิตกิสฮ์าลาล

ได้อาทิเชุ่น	การ์ค้าส่ง	 (Retail)	การ์ขึ้นถ่ายสินค้าขึ้้ามแดน(Cross	Border)	การ์ขึ้นส่ง

สินค้าทางอากาศูและท่าเร์่อ	 (Air	Cargo/Sea	port)	 การ์ขึ้นส่งสินค้าให้ถ้งปีลายทาง	

(Terminal)

	 ในส่วินสุดท้ายสิ�งสำาคัญ่ท้�เก้�ยวิสอดคล้องกับการ์ดำาเนินงานฮาลาลโลจัิสติกส์

ได้แก่ ผู้ท้�ม้ส่วินเก้�ยวิข้ึ้องในการ์ดำาเนินงาน	 และผู้ร์ับผิดชุอบ	 เพ่ื่�อสร้์างควิาม

สอดคล้องในการ์ดำาเนินงานขึ้ับเคล่�อนด้านโลจัิสติกส์ฮาลาล	 โดยม้ผู้ดำาเนิน

งานหลักในส่วินต่างๆดังน้�	 ภาคการ์ผลิต	 (Production)	 ภาคบริ์การ์	 (Services)	

หน่วิยงานภาครั์ฐและผู้ท้�ม้อำานาจัในการ์ควิบคุมดูแลตามกฏิหมาย	 (Government/
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Authorities)	 โคร์งสร์้างพ่ื่�นฐาน(Infrastructure)	 เทคโนโลย้และนวิัตกร์ร์มใหม่ๆ	

(Innovation/Technology)	การ์พื่ัฒนากำาลังคนและมนุษย์	 (Human	Capital)ทั�งด้าน

การ์อบร์มพื่ัฒนาควิามร์ู้และปีร์ะสบการ์ณ์์ในการ์มาตร์ฐาน	 ร์วิมไปีถ้งภาคการ์ศู้กษา	

(Academician/Researcher/Scholars)	 ท้�	 จัะต้องม้การ์ส่งเสริ์มงานวิิชุาการ์และการ์

วิิชุาการ์ท้�สอดคล้องกันในการ์ดำาเนินงานต่อไปี

บทำสรุปการเสวนาหัวข�อย่อยทำ่� 2 

หัวข�อเร่�อง :	Exploration	of	the	selective	binding	property	of	the	MIP-grafted	

paper	for	Cochineal	dye

เวลา  : 	11.05	–	11.35	

วิทำยากร : 	ดร์.อัซึ่อาร์้ย์	สุขึ้สุวิร์ร์ณ์	และ	ดร์.	เกษิณ์้	เกตุเลขึ้า	นักวิิจััย	

ศููนย์วิิทยาศูาสตร์์ฮาลาล	จัุฬาลงกร์ณ์์มหาวิิทยาลัย	(HSC-CU),	ปีร์ะเทศูไทย

 

	 การ์บร์ร์ยายในหัวิข้ึ้อ	 การ์จัดจัำาและร์ะบุตัวิตน	 เทคนิคการ์ลอกเล้ยนแบบ

การ์จัดจัำาร์ะดับโมเลกุล	 ทั�งน้�การ์นำาเสนอม้หัวิขึ้้อและใจัควิามสำาคัญ่ท้�สำาคัญ่

ดังต่อไปีน้�	 หลักการ์และการ์พัื่ฒนาเทคโนโลย้พิื่มพื่์ร์อยปีร์ะทับโมเลกุลถ่อเปี็นภาษาท้�

ม้การ์ส่�อสาร์กันในเซึ่ลล์เพ่ื่�อการ์ทำาหน้าท้�	 การ์จัับกันด้วิยพื่ันธัะขึ้องโมเลกุลม้ด้วิยกัน

หลายร์ูปีแบบท้�เกิดขึ้้�นหลากหลายปีร์ะกอบด้วิยแร์งจัากปีร์ะจัุบวิก-ปีร์ะจัุลบ	พื่ันธัะ

ไฮโดร์เจัน	พื่นัธัะเกดิข้ึ้�นในร์ปูีแบบท้�ตา่งกนั	ทำาใหเ้ร์าสามาร์ถใชุส้าร์เพ่ื่�อลอกเลย้นแบบ

การ์จัดจัำาในร์ะดับโมเลกุล	 โดยท้�จัะนำาเสนอในคร์ั�งน้�เปี็นเทคโนโลย้การ์จัดจัำาในร์ะดับ

โมเลกกุลหร์่อ	Molecularly	 imprinted	polymers	 (MIPs)	 เพื่่�อดำาเนินงานม้การ์สร์้าง

โคร์งข่ึ้ายเส้นใยโพื่ลิเมอร์์	 โดยใชุ้แสงหร์่อควิามร์้อนเพ่ื่�อสร์้างร์อยจัดจัำาใน	 Template	

เหม่อนการ์สร์้างร์อยเท้าบนทร์ายหร์่อดินนำ�ามัน	 โดยใชุ้โพื่ลิเมอร์์ตามควิามเหมาะสม	

เร้์ยกได้วิ่าเป็ีนการ์สร้์างร์อยพิื่มพ์ื่โมเลกุลโดยม้รู์ปีแบบการ์สกัดและสร้์างร์อยพิื่มพ์ื่ท้�

จัำาเพื่าะและหลากหลายทั�งในร์ูปีแบบฟิีล์มเคล่อบผิวิเพ่ื่�อการ์จัดจัำาโดยเร์้ยกวิ่า	MIP	

Film	ร์วิมทั�งท้�เปี็นร์อยพื่ิมพื่์ในการ์เคล่อบ	MIP	Coated	Particles	 โดยร์ูปีแบบการ์ใชุ้
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ร์อยพื่ิมพื่์โพื่ลิเมอร์์ในร์ะดับโมเลกุล	(MIPs)	โดยม้จัุดเด่นในการ์ปีร์ะยุกต์ใชุ้ดังต่อไปีน้�

	 1.	เทคนิค	Molecularly	imprinted	polymers	(MIPs)	สามาร์ถท้�จัะเตร์้ยมการ์

ได้ง่ายในทุกๆองค์ปีร์ะกอบ

	 2.	Molecularly	 imprinted	polymers	 (MIPs)	สาร์มาร์ถใชุ้ได้กับสาร์ละลาย

ออร์์แกนิกส์

	 3.	โพื่ลิเมอร์์สามาร์ถเขึ้้ากันได้กับเส้นใยขึ้นาดเล็ก	(Microfabrication)

	 4.	Molecularly	 imprinted	polymers	 (MIPs)	ม้ขึ้นาดเล็กและเขึ้้ากันได้กับ

องคป์ีร์ะกอบขึ้องเซึ่ลลท์างชุว้ิภาพื่ขึ้องสิ�งมชุ้วิ้ิต	โดยสามาร์ถปีร์บัแตง่ใหม้ค้วิามจัำาเพื่าะ

เจัาะจังได้

	 5.	Molecularly	 imprinted	 polymers	 (MIPs)	 สามาร์ถทนทานควิามเปี็น

กร์ด-ด่าง	ร์วิมไปีถ้งแร์งดันและอุณ์หภูมิได้ด้

	 6.	เทคโนโลย้โพื่ลเ้มอร์ป์ีจััจับุนัร์าคาไมแ่พื่งสามาร์ถเขึ้า้ถ้งไดใ้นเชุงิอตุสาหกร์ร์ม

การ์ปีร์ะยุกตใ์ชุ้	Molecularly	imprinted	polymers	(MIPs)	ในการ์ใชุง้านในอตุสาหกร์ร์ม

ตา่งๆหลากลาย	โดยสามาร์ถใชุ้ในการ์ขึ้นถ่ายยาและทั�งในรู์ปีแบบการ์รั์บปีร์ะทานและ

การ์ฉ้ดเขึ้้าสู่เส้นเล่อดเขึ้้าไปี	การ์ปีร์ะยุกต์ใชุ้ในวิงการ์ณ์์เอมไซึ่ม์	 เซึ่นเซึ่อร์์ทางชุ้วิภาพื่	

(Bio	sensors)	ร์วิมไปีถ้งอุตสาหกร์ร์มอาหาร์	

	 เม่�อเร์าพูื่ดถ้งเร์่�องขึ้องฮาลาล	 (Halal)	 ฮาลาลเป็ีนภาษาอาหรั์บหมายถ้งการ์

อนุมัติ	ในกร์ะบวินการ์ร์ับร์องขึ้องฮาลาลซึ่้�งปีร์ะกอบไปีด้วิยการ์บร์ิโภคจัะต้องคำาน้งถ้ง

คำาว่ิาตอยยิบ	 (Toyyib)	 ซึ่้�งจัะทำาให้ในเร์่�องขึ้องฮาลาลสามาร์ถดำาเนินการ์ได้ในสโคปี

ท้�กว้ิางขึ้้�นโดยคำาน้งถ้งการ์ยอมร์ับได้และการ์ตร์วิจัสอบขึ้องวิัตถุดิบและแหล่งผลิต	

(Permitted	 Ingredients	 and	Sources)	 สุขึ้ลักษณ์ะในกร์ะบวินการ์ผลิต	 (Hygiene	

Production	Practice)	 จัร์ิยธัร์ร์มในการ์ผลิต	 (Ethically	produced)	ควิามปีลอดภัย

และโภชุนาการ์ขึ้องการ์บร์ิโภค	 (Safe	 and	Nutritious	 products)	 เปี็นมิตร์ต่อสิ�ง

แวิดล้อม	(Eco	-	Friendly)	ผลติภณั์ฑ์์ท้�คำานง้ถ้งควิามปีลอดภัยขึ้องสังคม	(Community
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concerned	producers)	 ควิามน่าเชุ่�อถ่อในกร์ะบวินการ์ผลิต	 (Traceable)	 ทั�งน้�ใน

กร์ะบวินการ์พื่ัฒนาและใชุ้วิัตถุปีร์ะสงค์ในเร์่�องขึ้องอาหาร์ปีลอดภัย	 ปีร์ะกอบด้วิย	

Mycotoxins	ในงาน	Ochratoxin	A	และ	Melamine	ในการ์ตร์วิจัสอบวิิตามินปีร์ะกอบ

ดว้ิย	ไบโอตนิ	(Biotin)	แอลฟิาโทโคเฟิอร์อล	(Alpha-Tocopherol)	กร์ดโฟิลิก(Folic	Acid)	

	 การ์ปีร์ะยุกตใ์ชุ้	Molecularly	imprinted	polymers	(MIPs)	ในอตุสาหกร์ร์มขึ้อง

อาหาร์โดยมวั้ิตถปุีร์ะสงคต์า่งๆท้�นา่สนใจั	ในการ์ตร์วิจัสอบการ์ปีนเป้ี�อนขึ้องสุกร์ในเซึ่ร์มั

อลับลมูนิในเน่�อสตัวิด์บิโดยสกดัจัากอาหาร์ในงานควิบคุมคุณ์ภาพื่อาหาร์เพ่ื่�อคุม้คร์อง

ผู้บร์ิโภคอาหาร์ฮาลาล	เปี็นชุุดตร์วิจัสอบอย่างง่ายใชุ้งานในภาคสนาม	(Test	kit)	ด้วิย

การ์ใชุ้งานร์ูปีแบบขึ้องการ์ตร์วิจัสอบด้วิยแสงฟิลูออเร์สเซึ่นต์	 โดยม้การ์ร์่วิมกันใชุ้งาน

ในส่วินขึ้องการ์ใชุ้งานในกร์ะบวินการ์ตร์วิจัสอบทางด้านอาหาร์	 โดยการ์ตร์วิจัสอบ

ผ่านอัลบลูมิน	Molecularly	 imprinted	polymers	 (MIPs)	สามาร์ถใชุ้ในการ์เคล่อบ

พ่ื่�นผิวิด้วิยการ์ใชุ้คอปีเปีอร์์	 	 และการ์ตร์วิจัสอบ	Cochineal	 ในกร์ะบวินการ์ใชุ้ผลิต

เคร์่�องสำาอางท้�ม้การ์ใชุ้ส้แดงจัากแมลงซ้ึ่�งเปี็นท้�ต้องห้ามในกร์ะบวินการ์ผลิตอาหาร์	

และผลิตภัณ์ฑ์์เคร่์�องสำาอาง	ร์วิมไปีถง้ผลิตภัณ์ฑ์์ต่างๆท้�ตอ้งการ์ได้ร์บัการ์รั์บร์องฮาลาล

การ์ตร์วิจัสอบด้วิยควิามแม่นยำา	สามาร์ถตร์วิจัสอบตัวิอย่างได้อยา่งชุดัเจันแม้ตวัิอย่าง

เพ้ื่ยงเล็กน้อย	 ในกร์ะบวินการ์	สร์้างแผ่นโพื่ลิเมอร์์เคล่อบม้ขึ้ั�นตอนไม่ยุ่งยากสามาร์ถ

เตร์้ยมได้ในห้องปีฏิิบัติการ์ท้�ม้ควิามพื่ร์้อมในการ์ผลิต	 โดยใชุ้การ์ตร์วิจัสอบลักษณ์ะ

ขึ้องโพื่ลิเมอร์์	 (FT-IR)	 โดยสร์ุปีแล้วิกร์ะบวินการ์ใชุ้งาน	Molecularly	 imprinted	

polymers	 (MIPs)	 นั�นสามาร์ถเตร์้ยมได้ง่าย	 และเปี็นตัวิเล่อกท้�น่าสนใจัในงาน

อุตสาหกร์ร์มควิามปีลอดภัยทางด้านอาหาร์
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	 ตลาดฮาลาลโลกเป็ีนตลาดท้�ใหญ่่	 เน่�องจัากม้ปีร์ะชุากร์มุสลิมมาก	 ปัีจัจัุบัน

ปีร์ะชุากร์มุสลิมอยู่ท้�	 1.9	 ฮาลาลคนกร์ะจัายอยู่ทุกทว้ิปีในโลก	 เม่�อปีร์ะชุากร์

มม้ากข้ึ้�นควิามตอ้งการ์ในอาหาร์ฮาลาลกม็ากขึ้้�นดว้ิย	ปีร์ะเทศูไทยสง่ออกอาหาร์ฮาลาล

เปี็นอันดับท้�	 13	 ขึ้องโลก	 (2018)	 เปี้าหมายในปีีน้�ค่อจัะต้องส่งออกอาหาร์ฮาลาล

ให้ติด	1	 ใน	5	 ให้ได้	ปีร์ะเทศูไทยไม่ใชุ่ปีร์ะเทศูมุสลิม	จั้งม้ควิามจัำาเปี็นท้�จัะต้องสร์้าง

ควิามเชุ่�อมั�นในอาหาร์ฮาลาลและในปัีจัจัุบันนั�น	 ควิามซัึ่บซึ่้อนขึ้องการ์ผลิตอาหาร์	

ร์วิมถ้งเทคโนโลย้ใหม่ๆ	 การ์ปีลอมปีนสิ�งท้�ไม่ฮาลาลเพ่ื่�อลดต้นทุนหร์่อปีนเป้ี�อนสิ�งท้�

ไม่ฮาลาลในอุตสาหกร์ร์มฮาลาลอ้กด้วิย	

	 กร์ะบวินการ์ผลิตอาหาร์ฮาลาลนั�นตั�งอยู่บนร์ะบบควิามปีลอดภัยขึ้องอาหาร์	

ปีร์าศูจัากอันตร์ายทางกายภาพื่	อันตร์ายทางเคม้	 และอันตร์ายทางชุ้วิภาพื่	 ในการ์

ผลิตอาหาร์ฮาลาลนั�นเร์าจัะต้องปีร์าศูจัากอันตร์ายทางด้านฮาร์อม	มาตร์ฐานสินค้า

เกษตร์และอาหาร์แหง่ชุาตริ์ะบถุง้สตัวิท์้�ไมไ่ดร้์บัอนญุ่าตในการ์ผลติอาหาร์ฮาลาล	ไดแ้ก่	

สุกร์	 สุนัขึ้	 งู	 ลิง	 เปี็นต้น	 จัากร์ายงานสัตว์ิท้�ม้โอกาสปีนเปี้�อนในอุตสาหกร์ร์มอาหาร์	

เชุ่น	สุกร์	สุนัขึ้	ลิง	แมวิ	และหนู	ปีัญ่หาเร์่�องควิามซึ่ับซึ่้อนขึ้องเน่�อสัตวิ์ท้�ไม่ฮาลาลผสม

ในผลิตภัณ์ฑ์์อาหาร์ในหลายๆ	ปีร์ะเทศู	 เชุ่น	 เน่�อวิัวิท้�ม้ส่วินผลสมขึ้องเน่�อหนูและเน่�อ

แมวิในปีร์ะเทศูอินโดน้เซึ่้ย	เน่�อกร์ะต่ายทดแทนด้วิยเน่�อแมวิในปีร์ะเทศูจั้น	ลูกชุิ�นและ

ผลิตภัณ์ฑ์์เน่�สัตวิ์ด้วิยเน่�อลิงในปีร์ะเทศูอินโดน้เซึ่้ย	 ผลิตภัณ์ฑ์์เน่�อม้ส่วินผสมทดแทน

ขึ้องเน่�อหมูและเน่�อลาในปีร์ะเทศูตุร์ก้	 และเน่�อหมูอบแห้งในตลาดขึ้องปีร์ะเทศูไทย	

บทำสรุปการเสวนาหัวข�อย่อยทำ่� 3 

หัวข�อเร่�อง  :	Creation	of	innovative	monitoring	tools	to	leverage	a	quality	

assurance	system	for	halal	food	industries	in	Thailand.

เวลา  : 11.35	–	11.55	น.

วิทำยากร :	ดร์.อาณ์ฐั	เด่นยิ�งโยชุน์	ผู้ชุ่วิยผู้อำานวิยการ์	ศููนยว์ิทิยาศูาสตร์์ฮาลาล	

จัุฬาลงกร์ณ์์มหาวิิทยาลัย	(HSC-CU),	ปีร์ะเทศูไทย
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การ์ไว้ิใจัเป็ีนสิ�งจัำาเป็ีนใน	สำาหรั์บผู้บริ์โภคมุสลิม	ม้หลายว้ิธ้ั	 ท้�จัะร์ะบุและแยกแยะถ้ง

สายพื่ันธัุ์ขึ้องสัตวิ์	cook	meat	เชุ่น	PCR,	Real-time	PCR,	Droplet	PCR	และ	HRMA	

(No	DNA	based	on-site	available	in	Thailand)	

	 ควิามเชุ่�อมั�นขึ้องผลิตภัณ์ฑ์์ฮาลาลขึ้องปีร์ะเทศูไทย	 (เพ่ื่�อเปี็นผู้ส่งออกอาหาร์

ฮาลาลร์ายใหญ่่	สร์้างควิามเชุ่�อมั�นให้กับปีร์ะเทศูไทยในเวิท้โลก	 โดยม้เคร์่�องม่อตร์วิจั

สอบคุณ์ภาพื่อาหาร์ฮาลาลเป็ีนสิ�งสำาคัญ่)	 เทคนิค	DNAปีร์ะยุกต์ใชุ้ในการ์ตร์วิจัหา

สิ�งปีลอมปีนขึ้องสัตว์ิท้�ไม่ใชุ่ฮาลาลทั�ง	 5	 ตัวิ	 ซึ่้�งอาจัเกิดการ์เจั่อปีนในอาหาร์ฮาลาล	

เชุ่น	สุกร์	หนู	สุนัขึ้	แมวิ	และลิง	โดยตร์วิจัได้พื่ร์้อมกันเทคนิคแร์กค่อ	Multiplex	HRMA	

เผยแพื่ร์่ใน	NFS	Journal	เทคนิค	Multiplex	HRMA	สามาร์ถตร์วิจัจัับการ์การ์ปีนเปี้�อน

ขึ้องเน่�อสัตว์ิท้�ไม่ฮาลาลในผลิตภัณ์ฑ์์อาหาร์ฮาลาล	 ถ่อเป็ีนนวัิตกร์ร์มใหม่ท้�สามาร์ถ

ร์บัร์องได้ว่ิาวิตัถดุบิและผลิตภณั์ฑ์์อาหาร์นั�นฮาลาล	HRMA	เปีน็การ์ใชุ้วิิธ้ั	DNA-based	

PCR	ท้�ม้ควิามละเอ้ยดสูง	Multiplex	HRMA	สามาร์ถใชุ้สำาหร์ับการ์ตร์วิจัจัับปีร์ิมาณ์

งานสูง	(high	throughput	detection)	ซึ่้�งการ์พื่ัฒนา	HRMA	น้�ม้ควิามแม่นยำา	100%	

ขึ้องการ์ทดสอบทั�งหมด

	 เทคนิค	Multiplex	HRMA	แบบ	DNA	Strip	เผยแพื่ร์่ใน	Food	control	โดยใชุ้

เทคนิค	Single-stranded	tag	hybridization	chromatographic	printed-array	strip	

(C-PAS)	โดยม้การ์ติด	tag	ตัวิตร์วิจัจัับ	ตร์วิจัวิัดไวิ้ท้�ตัวิ	primer	ท้�ใชุ้ในการ์ตร์วิจัจัับบน

กร์ะดาษท้�สะอาด	DNA	สามาร์ถวิิ�งบนแผ่นกร์ะดาษ	และแผ่นกร์ะดาษจัะมตั้วิตร์วิจัจับั

เปี็น	 tag	ท้�คู่สมกับตัวิ	 primer	 เม่�อเกิดการ์จัับกันจัะทำาให้เกิดส้ข้ึ้�นท้�เกิดจัากไบโอติน

ท้�ใสล่งไปีชุดุตร์วิจัสอบ	Multiplex	HRMA	สามาร์ถตร์วิจัสอบไดห้ลายๆ	สปีชีุ้�พื่ร้์อมๆ	กนั

คอ่	สกุร์	หน	ูสนุขัึ้	แมวิ	และลงิ	ม	้primers	5	คู	่ซึ่้�ง	primers	เหลา่น้�จัะมก้าร์ตดิ	tag	ลำาดบั	

base	กับตัวิ	DNA	Strip	และอ้กขึ้้างจัะติดไบโอติน	เม่�อไบโอตินจัับกับสาร์เคม้ท้�เฉพื่าะ

เจัาะจังจัะทำาใหเ้กดิสข้ึ้้�น	ทำาใหเ้หน็แทบสบ้น	strip	หากมก้าร์ปีนเป้ี�อนขึ้องสัตวิเ์หล่านั�น

ผลการ์ตร์วิจัวัิดท้�ได้จัากการ์ทดสอบควิามเฉพื่าะเจัาะจัง	หากเปี็น	DNA	ขึ้องลิงก็จัะ
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ขึ้้�นแทบส้แดงท้�เปี็นขึ้องลิง	หากใส่สัตวิ์ชุนิดใด	ก็จัะเปี็นขึ้องสัตวิ์ชุนิดนั�น	แต่หากเร์าใส่

ไปีทั�ง	2	สปีีชุ้�ก็จัะขึ้้�นทั�ง	2	แถบ	หากใส่	3	สปีีชุ้�ก็จัะขึ้้�นทั�ง	3	แถบ	ในส่วินขึ้องสัตวิ์อ่�นๆ

ท้�ไม่ได้นำามาตร์วิจั	ก็จัะขึ้้�นแทนเปี็น	positive	control	เท่านั�น	แสดงให้เห็นวิ่า	เทคนิคน้�

ม้ควิามเฉพื่าะเจัาะจังต่อสัตวิ์เปี้าหมายขึ้องเร์าเท่านั�น	 จัากนั�นนำามาทดลองกับ

ผลิตภัณ์ฑ์์อาหาร์	 โดยการ์สุ่มตัวิอย่างผลิตภัณ์ฑ์์อาหาร์ท้�ได้ร์ับการ์ร์ับร์องฮาลาลและ

ไม่ใชุ่ฮาลาลจัำานวิน	260	ร์ายการ์ในปีร์ะเทศูไทยด้วิย	ซึ่้�งเทคนิคน้�สามาร์ถมองเห็นผล

การ์ทดลองได้ด้วิยตาเปีล่าภายใน	 15	นาท้	 ใชุ้เวิลา	 90	นาท้	 ตลอดทั�งกร์ะบวินการ์	

โดยสร์ุปีจัากการ์นำาเสนอในคร์ั�งน้�

	 1.		เป็ีนนวัิตกร์ร์มใหม่ท้�ชุว่ิยให้ผูผ้ลิตและผูบ้ริ์โภคอาหาร์ฮาลาลเชุ่�อมั�นว่ิาไม่ม้

การ์ปีนเปี้�อนสัตวิ์ท้�ไม่ฮาลาลในวิัตถุดิบและผลิตภัณ์ฑ์์อาหาร์

	 2.	 	 เคร์่�องม่อเหล่าน้�สามาร์ถใชุ้เปี็นขึ้ั�นตอนสำาคัญ่ในการ์สนับสนุนการ์ร์ับร์อง

ฮาลาลโดยเฉพื่าะในปีร์ะเทศูผู้ส่งออกอาหาร์อย่างปีร์ะเทศูไทย

	 3.	 	 เพื่่�อสร์้างควิามเชุ่�อมั�นและควิามไวิ้วิางใจัให้กับผู้บร์ิโภคเพื่ิ�มศูักยภาพื่การ์

แขึ้่งขึ้ันขึ้องไทยในตลาดโลก

	 4.	 	 เพ่ื่�อควิามร์ู้ท้�ด้ท้�สุดขึ้องเร์าเป็ีนการ์ศู้กษาคร์ั�งแร์กขึ้องการ์พัื่ฒนาเทคนิคท้�

ปีร์ะสบควิามสำาเร์จ็ัในการ์ตร์วิจัจับัการ์ปีนเป้ี�อนขึ้องสัตว์ิท้�ไมใ่ชุ่ฮาลาล	5	ร์ายการ์พื่ร้์อม

กันในผลิตภัณ์ฑ์์อาหาร์ฮาลาล
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ช่วงทำ่� 3     

หัวข�อเร่�อง :	Start	up	and	Young	Entrepreneurship	 for	Future	Thailand’s	

Economy	

เวลา   :	10.45-12.15	น.

ผู้้�ดำาเนินรายการ :	Prof.	Dr.	Faridah	Hj	Hassan,	Founder	of	iHalal	Management	

and	Science	(iHALALMAS),	Universiti	Teknologi	MARA	Shahalam,	Malaysia

วิทำยากร  :	1.	Mr.	Pongpol	Yodmuangcharoen,	CCO	and	Co-Founder	of	

Tough	&	Tumble

	 	 2.	Assist.	Prof.	Dr.	Sathaporn	Ngamukote,	Co-Founder	of	Tann:D

	 	 3.	Mr.	Fuadi	Pitsuwan,	Co-Founder	of	Beanspire	Coffee

ภาพบรรยากาศการเสวนา ช่่วงท่� 2 
หััวข้้อ “Systematic monitoring in Halal Production process”
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บทำสรุปการเสวนา

เร่�อง  :	Start	up	and	Young	Entrepreneurship	 for	Future	Thailand’s	

Economy

วิทำยากร  :	Mr.	 Pongpol	Yodmuangcharoen,	CCO	and	Co-Founder	 of	

Tough	&	Tumble

 

 การ์ดำาเนินธัุร์กิจัจัำาเปี็นต้องดูควิามต้องการ์และตลาดในอนาคตด้วิย	 ทั�งน้�	

Tough	&	Tumble	 ได้ดำาเนินธุัร์กิจัโดยม้เปี้าหมายเปี็นผลิตภัณ์ฑ์์ท้�เก้�ยวิขึ้้องกับผู้ชุาย	

การ์ทำาแบร์นด์	 Tough	&	 Tumble	น้�ม้การ์ตั�งเป้ีาในการ์ดำาเนินงานโดยท้�	 Tough	&	

Tumble	เปีน็	Startup	ท้�เนน้การ์ลงมอ่ทำา	หาควิามต้องการ์และสินคา้ท้�เก้�ยวิขึ้อ้งกบัผู้ชุาย	

ตั�งเปี้าสู่ตลาดโลก	 ทั�งน้�สินค้าต้องชุัดเจันและน่าสนใจั	 จัะทำาให้เร์าไปีสู่เปี้าหมายได้	

จัากปีร์ะสบการ์ณ์์ท้�ผ่านมาทำาให้สร์ุปีการ์ทำาธัุร์กิจั	Startup	ได้ดังน้�

	 1.	ตั�งกฎเกณ์ฑ์์ในการ์ธัุร์กิจัและดำาเนินตามกฎนั�นอย่างจัร์ิงจััง

	 2.	เร์าไมส่ามาร์ถทำาทกุอยา่งไดด้งันั�นตอ้งหาคนท้�เหมาะสมกบังานและใชุง้าน

ให้เหมาะสม

	 3.	 ใชุ้สถานการ์ณ์์โควิิดเปี็นบทเร์้ยนท้�ด้ในการ์ทำาธัุร์กิจั	 เร์าต้องหาให้ได้วิ่าเร์า

จัะทำาอย่างไร์ถ้งจัะร์อดได้

	 4.	สินคา้ท้�ดต้อ้งใชุไ้ดแ้ละมาใชุซ้ึ่ำ�า	จัะต้องเขึ้า้ถง้ตลาดท้�เหมาะกับสินคา้ขึ้องเร์า

บทำสรุปการเสวนาหัวข�อย่อยทำ่� 2

เร่�อง  :	Start	up	and	Young	Entrepreneurship	 for	Future	Thailand’s	

Economy

วิทำยากร :	Assist.	Prof.	Dr.	Sathaporn	Ngamukote,	Co-Founder	of	Tann:D

 จัุดเร์ิ�มต้นขึ้อง	 Tann:D	 เร์าเร์ิ�มมาจัากกลุ่มคนท้�ม้ปีร์ะสบการ์ณ์์	 ท้มงานท้�ด้	

ร์วิมตัวิกันทำาโปีร์ต้นไขึ้่ขึ้าวิ	ท้�ง่ายต่อการ์ร์ับปีร์ะทาน	สามาร์ถทานได้ในชุ้วิิตปีร์ะจัำาวิัน	

ไม่ยุ่งยาก	สามาร์ถตอบโจัทย์ลูกค้าเร์าจั้งทำาเส้นโปีร์ต้นไข่ึ้ขึ้าวิ	พื่ลังงานตำ�า	ปีร์าศูจัาก
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นำ�าตาล	 ไขึ้มัน	 และกลูเตน	 ใชุ้แทนเส้นได้ทุกชุนิด	 เหมาะสำาหรั์บผู้ควิบคุมนำ�าหนัก	

ผู้สงูอาย	ุผูป้ี�วิยเบาหวิาน	หร์อ่ผูท้้�มไ้ขึ้มนัในเล่อดสงู	ซึ่้�งสามาร์ถสง่ออกไปียังตา่งปีร์ะเทศู

ได้	สามาร์ถเก็บร์ักษาได้	18	เด่อน	

	 ทั�งน้�เส้นโปีร์ต้นไขึ้่ขึ้าวิได้ร์ับผลตอบร์ับท้�ด้มากเน่�องด้วิยคนไทยม้ปีัญ่หาใหญ่่

ค่อเร์่�องนำ�าหนักตัวิเกินเกณ์ฑ์์	เส้นโปีร์ต้นไขึ้่ขึ้าวิเปี็นตัวิเล่อกท้�ด้และเหมาะสม

บทำสรุปการเสวนาหัวข�อย่อยทำ่� 3

เร่�อง  : Start	up	and	Young	Entrepreneurship	for	Future	Thailand’s	

Economy

วิทำยากร : Mr.	Fuadi	Pitsuwan,	Co-Founder	of	Beanspire	Coffee

 

 ตลาดขึ้องกาแฟิ	 ม้ควิามต้องการ์มากในต่างปีร์ะเทศู	 ต้องม้ควิามชุัดเจัน

ขึ้องแนวิทางในการ์ทำาธัุร์กิจั	 ต้องหาควิามแตกต่างให้ได้ในธุัร์กิจัท้�ม้การ์แข่ึ้งขึ้ันท้�

สูงมาก	โดยท้�	Beanspire	Coffee		ให้ควิามสำาคัญ่กับควิามเปี็นมาขึ้องผลผลิต	ใส่ใจั

ถ้งปีร์ะสบการ์ณ์์ท้�จัะเกิดข้ึ้�นวิ่าผู้บริ์โภคจัะได้ร์ับควิามร์ู้และปีร์ะสบการ์ณ์์ท้�ด้เก้�ยวิกับ

กาแฟิ	 โดยให้ผู้บริ์โภคทร์าบว่ิากาแฟิท้�ทานได้มาจัากไหน	 ใคร์เปี็นคนปีลูก	 ให้ควิามร์ู้

เก้�ยวิกับการ์ด่�ม	 ในแง่ขึ้องธุัร์กิจัแล้วิสิ�งท้�สำาคัญ่ท้�สุดค่อการ์บริ์หาร์จััดการ์ธุัร์กิจั	กล่าวิ

ค่อการ์จััดการ์ธุัร์กิจัอย่างไร์ให้ตอบสนองควิามต้องการ์ขึ้องทั�งคู่ค้าและเกษตร์กร์	 ทั�งน้�

ร์วิมถ้งวิฒันธัร์ร์มขึ้ององคก์ร์ท้�จัะชุ่วิยใหก้าร์ดำาเนนิงานงา่ยขึ้้�น	สิ�งสดุทา้ยคอ่การ์บร์หิาร์

จััดการ์ทางการ์เงิน	วิ่าจัะทำาอย่างไร์ให้ม้เงินสดในการ์จััดการ์ธัุร์กิจัให้เหมาะสม	เพื่ร์าะ

ถา้เร์าจัดัการ์ทั�งหมดไดไ้มด่	้ถ้งแมว้ิา่จัะมย้อดขึ้ายดแ้คไ่หนกไ็มส่ามาร์ถดำาเนนิธัรุ์กจิัได้
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ภาพบรรยากาศการเสวนา ช่่วงท่� 3 
หััวข้้อ “Start up and Young Entrepreneurship for Future Thailand’s Economy”
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ช่วงทำ่� 4     

หัวข�อเร่�อง :	 Information	Technology	and	Artificial	 Interlligence	 for	Halal	

safety

ผู้้�ดำาเนินรายการ :	Prof.	Dr.	Faridah	Hj	Hassan,	Founder	of	iHalal	Management	

and	Science	(iHALALMAS),	Universiti	Teknologi	MARA	Shahalam,	Malaysia

วิทำยากร :	1.	Assist.	Prof.	Dr.	Ahmed	A.	Elngar	(Faculty	of	Computers	&	

Artificial	Intelligence,	Beni-Suef	University,	Egypt)

	 	 2.	Prof.	Dr.	Jonathan	A.J.	Wilson	DLitt

	 	 3.	Assist.	Prof.	Dr.	Pradorn	Sureepong

บทำสรุปการเสวนาหัวข�อย่อยทำ่� 1 

หัวข�อเร่�อง :		Internet	of	Things	and	Artificial	Intelligence:	

	 	 			The	Roadmap	to	Future

วิทำยากร :		Assist.	Prof.	Dr.	Ahmed	A.	Elngar

	 AI	 IOT	ม้ควิามน่าสนใจั	 IOT	 เพื่ร์าะสามาร์ถเชุ่�อมต่อเร์่�องต่าง	ๆ	 โดยใชุ้จัาก

ขึ้อ้มลู	AI	เปีน็การ์จัำาลองหร์อ่สมมติพื่ฤติกร์ร์มขึ้องมนุษย์จัากการ์เก็บขึ้อ้มลูมา	แลว้ินำา	AI	

เปีน็แอปีพื่ลเิคชุนั	เชุน่	การ์เงนิ	หร์อ่เร์่�องอ่�น	ๆ 	เกดิเปีน็เทคโนโลย้ใหม	่ทำาใหผู้ค้นสะดวิก

สบายมากขึ้้�น	วิิสัยทัศูน์สามอย่างค่อ	IOT	อินเทอร์์เน็ต	ซึ่้แมนติก	จัะเห็นวิ่าถ้าอุปีกร์ณ์์

ม้เซึ่นเซึ่อร์์เพ่ื่�อท้�จัะให้ขึ้้อมูลแบบเร์้ยลไทม์	 โดยม้เคร่์อขึ้่ายต่าง	 ๆ	 เขึ้้ามาชุ่วิย	 ทำาให้

เห็นภาพื่อุปีกร์ณ์์ต่าง	 ๆ	 เชุ่�อมต่อกันด้วิยอินเทอร์์เน็ต	 เร์้ยกได้วิ่าเป็ีนอุปีกร์ณ์์อัจัฉริ์ยะ	

เขึ้้าด้วิยกันกับซึ่้แมนติก	 เพ่ื่�อเก็บข้ึ้อมูลจัากเซึ่นเซึ่อร์์มาวิิเคร์าะห์ต้ควิามด้วิยเทคนิค

ซึ่้แมนติกให้เกิดปีร์ะโยชุน์ขึ้้�นมา

	 การ์ใชุ้	IOT	ม้โคร์งสร์้างสามชุั�น	Perception	layer:	fid	gps	/	Network	layer:	

Wifi,	Bluetooth	 /	Application	 layer:	App	AI	 ใชุ้ปีร์ะโยชุน์พื่ร์้อมกับเทคโนโลย้อ่�นๆ	

ด้วิย	เชุ่น	ML	(Machine	Learning)	ใชุ้ซึ่อฟิต์แวิร์์สร์้างให้เกิดควิามอัจัฉร์ิยะขึ้้�นมา	จัะ

ทำาให้	 AI	 วิิเคร์าะห์ขึ้้อมูลได้	 และอุปีกร์ณ์์	 IOT	 ร์วิบร์วิมร์ะบบขึ้้อมูลเขึ้้ามาจัาก	MLAI	
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เพื่่�อดำาเนินการ์ปีร์ะมวิลผล	IOT	ก็จัะใชุ้	AI	เพื่่�อเพื่ิ�มคุณ์ค่าโดยเอาขึ้้อมูลมาใชุ้	IOT	กับ	

AI	จัะใชุ้งานร์่วิมกันซึ่้�งทำาให้ใชุ้	 IOT	 ได้เต็มศูักยภาพื่มากขึ้้�น	ทำางานเร์็วิขึ้้�น	 เกิดควิาม

แม่นยำามากขึ้้�น	 เชุ่น	การ์จั่ายเงินออนไลน์	ม้ธัุร์กร์ร์มมูลค่าสูง	 เอา	ML	มาชุ่วิยเทคนิค	

RDA	ปี้องกันไม่ให้สูญ่เส้ยเงินได้	การ์วิิเคร์าะห์เชุิงปี้องกัน	ดูจัากผลเดิมท้�ม้อยู่เพื่่�อคาด

การ์ณ์์ผลในอนาคตได้	 เปี็นการ์เพื่ิ�มควิามพื่้งพื่อใจัขึ้องลูกค้า	ทำาให้เร์าให้บร์ิการ์ลูกค้า

ได้อย่างเหมาะสม

บทำสรุปการเสวนาหัวข�อย่อยทำ่� 2 

หัวข�อเร่�อง :	Halal	humans	and	influence	in	an	age	of	automation	and	robots

เวลา  :	14.40	–	15.00	น.

วิทำยากร  :	Prof.	Dr.	Jonathan	A.J.	Wilson	DLitt

	 อยากให้ทุกคนเข้ึ้าถ้งฮาลาลได้ในขึ้ั�นพ่ื่�นฐาน	 ต้องทำา	Branding	 ให้โดดเด่น

ขึ้้�นมา	เร์าใชุ้เทคโนโลย้แหล่งขึ้้อมูล	มาใชุ้กับอุตสาหกร์ร์ม	จัะได้ควิบคุมเร์่�องต่าง	ๆ	ได้	

ทุก	Branding	ม้ควิามแตกต่างกันออกไปี	CEO	อินโดน้เซึ่้ยท่านหน้�งกล่าวิไวิ้วิ่า	อยาก

จัะให้ผู้หญ่ิงภูมิใจัในตัวิเอง	จัะเอาเร์่�องน้�มาพื่ิจัาร์ณ์าท้�ทำาให้ฮาลาลเปี็นเร์่�องท้�ยอมร์ับ

ทั�วิโลก	Nike,	Adidas	ทำาเส่�อผ้าเหม่อนมุสลิม	ร์าคาไม่แพื่ง	การ์ใชุ้	AI	เปี็นแบบฮาลาล

จัะใชุหุ้น่ยนตท์ำางานร์ว่ิมกบัฮาลาลไดห้ร์อ่ไม	่จัง้เปีน็โอกาสทางการ์ตลาดท้�จัะใชุหุ้น่ยนต์

เปีน็	Influencer	ในแบร์นด์ตา่ง	ๆ 	ถ้าพูื่ดถ้งผลกร์ะทบขึ้องการ์นำาเทคโนโลย้มาใชุ้	การ์ใชุ้

เทคโนโลย้อาจัทำาใหค้นมากมายตกงาน	แลว้ิเร์าจัะทำาอยา่งไร์กบัฮาลาล,	Blockchain,	

IT,	 branding,	 influencer	 เหล่าน้�	 จัะต้องทำาตามขึ้นบธัร์ร์มเน้ยมกับอิสลาม	ตอบร์ับ

ได้มากน้อยแค่ไหน	บร์ิหาร์จััดการ์ผู้ม้ส่วินเก้�ยวิข้ึ้องได้อย่างไร์	 ภาพื่ลักษณ์์ชุ่�อเส้ยง

ตอ่ชุมุชุนเป็ีนอย่างไร์	ถ้ามก้าร์ใชุ้เทคโนโลย้	ไมอ่ยากมุง่เป้ีาท้�หนุม่สาวิเท่านั�น	ต้องนก้ถ้ง

ชุุมชุนด้วิยเชุ่นกัน
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บทำสรุปการเสวนาหัวข�อย่อยทำ่� 3 

หัวข�อเร่�อง :	Digital	transformation	in	Halal	Economy

เวลา  :	15.00	–	15.20	น.

วิทำยากร  :	Assist.	Prof.	Dr.	Pradorn	Sureepong

	 ปีัจัจุับัน	ผู้คนม้ควิามคิดท้�เปีล้�ยนแปีลงไปีจัากเดิม	 โดยม้การ์พูื่ดถ้งการ์ลงทุน	

ทอง	บทิคอยน	์ซึ่้�งเปีน็การ์สร์า้งมลูคา่ท้�แตกต่างไปีจัากเม่�อกอ่น	มก้าร์เปีล้�ยนแปีลงขึ้อง

ห่วิงโซึ่่อุปีทานคุณ์ค่าไปีจัากเดิมเทคโนโลย้	 ไม่วิ่าจัะเปี็น	Analog,	Digital,	 โปีร์แกร์ม	

Cloud,	Big	Data	 และ	Metaverse	ท้�กำาลังเปี็นท้�สนใจัในปีัจัจัุบัน	 ปัีญ่หาวิิกฤตการ์

ร์ะบาดขึ้องโร์คโควิิด	19	ท้�ไมร่์ูว้ิา่การ์ร์ะบาดจัะสิ�นสดุเม่�อใด	ดงันั�นอตุสาหกร์ร์มฮาลาล	

เม่�อพื่ดูถ้งปีร์ะเทศูไทยมค้วิามท้าทายท้�ผู้คนจัะต้องการ์รั์บรู้์	การ์เร์ย้นรู้์	สิ�งใหม่ๆ	ท้�เกิดขึ้้�น	

นำาเทคโนโลย้ดิจัิทัลมาใชุ้กับธัุร์กิจั	อุตสาหกร์ร์มหร์่อการ์พื่ัฒนาเศูร์ษฐกิจั	 หลายธัุร์กิจั

สามาร์ถดำาเนนิตอ่ไปีได้แมว้ิา่จัะเจัอกับสถานการ์ณ์์โร์คร์ะบาดโควิิด	เพื่ร์าะธัรุ์กิจัเร์านั�น

ได้ม้การ์นำาเทคโนโลย้	E-commerce	digital	หร์่อวิ่าการ์ทำาการ์ตลาดทางออนไลน์มา

ปีร์ะยกุตใ์ชุ้	การ์ปีรั์บควิามร์ูแ้ละเคร์อ่ขึ้า่ยตา่ง	ๆ 	เพื่ร์าะหว่ิงโซึ่อ่ปุีทานมก้าร์เปีล้�ยนแปีลง	

การ์เตบิโตท้�เม่�อเร์าเกดิการ์ร์บัร์ูเ้ร์ย้นร์ูเ้ตบิโตใหเ้ขึ้า้กบัสิ�งใหม	่ๆ 	เร์าจัะตอ้งสามาร์ถดำาร์ง

ชุ้วิิตได้ในร์ะยะยาวิ	ซึ่้�งสำาคัญ่มากท้�เร์าจัะต้องหา	S-curve	ท้�เร์าต้องปีรั์บตัวิและเป็ีน

ควิามท้าทายท้�จัะต้องเผชุิญ่ต่อไปี

	 ถ้าพืู่ดถ้งดิจัิทัลแพื่ลตฟิอร์์มท้�เก้�ยวิกับฮาลาล	 เร์าได้ม้การ์นำาปีัญ่ญ่าปีร์ะดิษฐ์

หร์อ่บอทเขึ้า้มาใชุ้กบัธัรุ์กิจัฮาลาล	อยา่งท้�ไดค้าดการ์ณ์์ไวิว้ิา่เร์ามก้าร์ใชุป้ีญั่ญ่าปีร์ะดษิฐ์

ในชุวิ้ิตปีร์ะจัำาวินัมากกวิา่เดมิ	ไมว่ิา่จัะเปีน็การ์คน้หาผลติภณั์ฑ์	์การ์นำาปีญั่ญ่าปีร์ะดษิฐ์

มาใชุก้บัผูท้้�มค้วิามบกพื่ร่์องทางการ์มองเห็น	การ์สั�งซึ่่�อขึ้องออนไลน์	โดยไม่เหน็ตวัิสนิคา้

แตเ่ปีน็การ์สั�งผา่นแอปีลิเคชัุน	การ์ใชุ้แอปีพื่ลิเคชัุนท้�สั�งการ์ด้วิยเสย้ง	Alexa	ชุ่วิยในการ์

สั�งสินค้า	ในชุ่วิงโควิิดทำาให้เกิดการ์พืู่ดถ้งบิทคอย	คร์ิปีโต	ร์วิมทั�งทร์ัพื่ย์สินทางฮาลาล	

ร์วิมถ้งควิามถูกต้องขึ้อง	P2P	ในอนาคตเร์าจัะสามาร์ถย่มเงินใคร์ก็ได้จัากคนท้�เร์าไม่ร์ู้

จัักผ่านชุ่องทาง	P2P	blockchain	และธันาคาร์ก็จัะต้องปีร์ับตัวิกับสถานการ์ณ์์แบบน้�
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Fintech	การ์เจัริ์ญ่เติบโตขึ้องอิสลาม	แฟิชุั�นมุสลิมในอุตสาหกร์ร์มฮาลาล	องค์ใหญ่่

กำาลังทำา	 อนาคตอาจัจัะม้การ์ผสมผสานแบบน้�มากขึ้้�น	 เปี็นสตาร์์ทอัพื่ใหม่	 เหม่อนท้�	

Facebook	ร์่วิมกับ	Rayban	ร์้านโลจัิสติกส์อย่างเชุ่นบร์ิษัทขึ้นส่งอาหาร์	Grab	food,	

Food	Panda	ในปีร์ะเทศูไทยกจ็ัะเปีน็อะไร์ท้�สำาคัญ่มาก	กับธัรุ์กิจัฮาลาลขึ้องไทย	อาหาร์

ฮาลาลในอนาคต	สตาร์ท์อพัื่ใหม	่ๆ 	พื่ยายามโปีร์โมทในรู์ปีแบบใหมเ่ก้�ยวิกับฮาลาล	ศูนูย์

วิิทยาศูาสตร์์ฮาลาล	จัุฬาลงกร์ณ์์มหาวิิทยาลัยม้การ์พื่ัฒนาแพื่ลตฟิอร์์มเพื่่�อชุ่วิย	SME	

ผ่านแอปีพื่ลิเคชุันโดยใส่ขึ้้อมูลและติดตามผลิตภัณ์ฑ์์ขึ้องตน	 เปี็นการ์ลดกร์ะบวินการ์

ขึ้องหนว่ิยงานและ	SME	แอปีพื่ลเิคชัุนข่ึ้าวิควิามร์ูก้าร์จับัคูท่างธัรุ์กจิั	การ์สร์า้งควิามเชุ่�อ

ถ่อขึ้องบร์ิษัทฮาลาลสู่บร์ิษัทภายนอก	ในอนาคตการ์ท้�ม้โลโก้ฮาลาลอย่างเด้ยวิอาจัจัะ

ไมเ่พ้ื่ยงพื่อ	เพื่ร์าะส่วินปีร์ะกอบถูกตอ้งตามมาตร์ฐานด้วิย	ใบร์บัร์องฮาลาล	Blockchain	

แสดงถ้งควิามโปีร์่งใสในการ์นำาฮาลาลเขึ้้า	Blockchain	HALPlus	 ใบร์ับร์องดิจัิทัล	ม้

ฐานขึ้้อมโยงผลิตภัณ์ฑ์์แต่ละชุิ�น	ในอนาคต	การ์สแกนผลิตภัณ์ฑ์์	3	มิติ	บาร์์โค้ดตร์วิจั

สอบร์ายละเอ้ยดสินค้าได้	

ภาพบรรยากาศการเสวนาช่่วงท่� 4  
“Information Technology and Artificial Intelligence for Halal safety”
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ภาพตัวอย่างใบประกาศณ่ยบัตรสำาหัรับผู้้้เข้้าร่วมงานประชุ่มวิช่าการ

4.3 ประกาศณ่ยบัติรสำาหรับผู้้�เข�าร่วมงานประชุมวิชาการ

	 ปีร์ะกาศูณ์้ยบัตร์แบ่งออกเปี็น	3	ปีร์ะเภท	ได้แก่	วิิทยากร์	ผู้นำาเสนอผลงาน	และ

ผู้ได้ร์ับร์างวิัล
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พิธ่ปิดงาน

หัวิขึ้้อ	“The Challenges Mission of Halal Standardization After 

the Great Pandemics ” 

ภาร์กิจัท้าทายขึ้องการ์มาตร์ฐานฮาลาลหลังยุคการ์แพื่ร์่ร์ะบาดขึ้องไวิร์ัสโควิิด	19

โดยวิิทยากร์พื่ิเศูษ	

ร์ศู.ดร์.ปีกร์ณ์์	ปีร์้ยากร์	ผู้อำานวิยการ์สถาบันมาตร์ฐานฮาลาลแห่งปีร์ะเทศูไทย	

	 ปีร์ะเด็นสำาคัญ่กับควิามท้าทายขึ้องมาตร์ฐานฮาลาลหลังการ์แพื่ร่์ร์ะบาด

คร์ั�งใหญ่่	 เร์่�องมาตร์ฐานอยู่ท้�	 7	 ปีร์ะเด็นสำาคัญ่ขึ้องการ์นำาเสนอมาตร์ฐานต่าง	 ๆ	

ขึ้องทาง	SMIIC	เร์าได้เร์ย้นร์ูอ้ะไร์จัากการ์สมัมนาเหล่าน้�	อะไร์คอ่ส่วินท้�สำาคญั่	อะไร์คอ่

โอกาสขึ้องมาตร์ฐานฮาลาลหลังยุคการ์แพื่ร่์ร์ะบาดขึ้องเชุ่�อไวิรั์สโควิิด	19	จัะยกมาสรุ์ปี

ในแตล่ะเร์่�อง	เร์ิ�มตั�งแตป่ระเดน็ทำ่� 1 การ์ร์บัร์องผลติภณั์ฑ์์และบร์กิาร์ฮาลาล	กร์ะบวินการ์

ผลิตสินค้าฮาลาล	 ร์ะบบบริ์หาร์จััดการ์ฮาลาล	 ร์ะบบการ์บริ์หาร์จััดการ์องค์กร์ด้าน

ฮาลาล	เปีน็ตน้		เร่�องท่ำ� 2 ประเด็นสำาคัญ	OIC/SMIIC	1:2019	ขึ้อ้กำาหนดทั�วิไปีสำาหรั์บ

อาหาร์ฮาลาล	โดยขึ้้อกำาหนดทั�วิไปีการ์ผลิตผลิตภัณ์ฑ์์และบร์ิการ์ฮาลาลตลอดห่วิงโซึ่่

อุปีทานอาหาร์	มาตร์ฐานได้ให้ขึ้้อมูลทั�วิไปีแก่ฝ้�ายท้�เก้�ยวิขึ้้อง	เชุ่น	ผู้บร์ิโภค	ผู้ผลิต	และ

หนว่ิยงานปีร์ะเมนิควิามสอดคล้อง	เปีน็ตน้	ซึ่้�งส่วินใหญ่่วิา่ดว้ิยขึ้อ้กำาหนดขึ้องผลิตภัณ์ฑ์์

อาหาร์ฮาลาล	การ์ผลิต	และบร์ิการ์ตลอดห่วิงโซึ่่อาหาร์ฮาลาลทั�งหมด	หร์่อจัากฟิาร์์ม

สู่จัานอาหาร์	ประเดน็สำาคญัทำ่� 3	ปีร์ะเด็นสำาคญั่คอ่	ควิามกังวิลเร่์�องสุขึ้ภาพื่ท้�เก้�ยวิกับ

ส่วินปีร์ะกอบท้�อันตร์ายต่อสุขึ้ภาพื่ในผลิตภัณ์ฑ์์เคร่์�องสำาอางกับควิามต้องการ์

ผลิตภัณ์ฑ์์เคร์่�องสำาอางท้�สูงข้ึ้�นตามจัำานวินปีร์ะชุากร์มุสลิมท้�เพิื่�มขึ้้�น	 ข้ึ้อกำาหนดใน

มาตร์ฐานเคร์่�องสำาอาง	 	 ได้ออกมาเพ่ื่�อเปี็นแนวิทางในการ์ผลิตเคร์่�องสำาอางฮาลาล	

ตอบสนองควิามต้องการ์เคร่์�องสำาอางฮาลาลท้�เพิื่�มขึ้้�น	 เพ่ื่�อให้มั�นใจัว่ิาผลิตภัณ์ฑ์์และ

บริ์การ์สอดคล้องกับกฎหมายชุาร์้อะห์	ประเด็นเร่�องท่ำ� 4	 ปีร์ะเด็นสำาคัญ่แนวิทาง

ขึ้้อกำาหนดสำาหร์ับการ์จััดการ์การ์ท่องเท้�ยวิฮาลาล	ท้�เก้�ยวิกับสิ�งอำานวิยควิามสะดวิก	
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ผลิตภัณ์ฑ์์และบริ์การ์สำาหร์ับนักท่องเท้�ยวิ	 ท้�พื่ัก	 แพื่็คเกจัทัวิร์์	 มัคคุเทศูก์	 และอ่�นๆ	

เร่�องทำ่� 5 ประเด็นสำาคัญ	ขึ้องขึ้้อกำาหนดทั�วิไปีร์ะบบการ์จััดการ์ห่วิงโซึ่่อุปีทานฮาลาล	

ส่วินท้�	1:ส่วินการ์ขึ้นส่ง	2:	คลังสินค้าส่วินท้�	3:	การ์ขึ้ายปีล้ก	โดยห่วิงโซึ่่อุปีทานฮาลาล

เชุ่�อมโยงผูผ้ลติสนิคา้	สนิคา้	และ/หร์อ่สนิคา้กบัผู้บร์โิภค	เพ่ื่�อสร์า้งควิามมั�นใจัในสนิคา้

และบร์ิการ์	 ร์วิมทั�งการ์ส่งมอบการ์จัากผู้ร์ับฝ้ากทร์ัพื่ย์สินคนหน้�งไปียังอ้กคนหน้�งตาม

ขึ้้อกำาหนดฮาลาลเพ่ื่�อคงไว้ิซึ่้�งสภาพื่ฮาลาลขึ้องสินค้าและบริ์การ์	ประเด็นสำาคัญ

เร่�องทำ่� 6 ขึ้้อกำาหนดและวิิธั้การ์ทดสอบ	เจัลาตินฮาลาลท้�ร์ับปีร์ะทานได้	(OIC/SMIIC	

22:2021)	ซึ่้�งเปี็นมาตร์ฐานท้�จัำาเพื่าะเจัาะจังและวิิธั้ทดสอบเจัลาตินท้�ฮาลาล	เพื่่�อเปี็น

แนวิทางในอุตสาหกร์ร์มการ์ผลิตเจัลาตินและการ์ทดสอบเจัลาตินในผลิตภัณ์ฑ์์	 และ

อ้กปีร์ะเด็นสำาคัญ่ค่อ	 ข้ึ้อกำาหนดทั�วิไปีสำาหรั์บอาหาร์สาร์เติมแต่งและสาร์เคม้เพิื่�ม

เติมอ่�น	 ๆ	 ในอาหาร์ฮาลาล	 (OIC/SMIIC	 24:2020)	 เพ่ื่�อเปี็นแนวิทางสำาหร์ับนัก

อตุสาหกร์ร์มในการ์เลอ่กสาร์เตมิแต่งท้�ฮาลาล	และยงัเป็ีนแหล่งอ้างอิงสำาหรั์บผูบ้ริ์โภค	

และประเด็นสุดทำ�าย เร่�องทำ่� 7	ปีร์ะเด็นสำาคัญ่	 ร์ะบบบร์ิหาร์จััดการ์คุณ์ภาพื่ฮาลาล	

(OIC/SMIIC18:2021)	โดยข้ึ้อกำาหนด	เนน้ร์ะบบการ์จัดัการ์คุณ์ภาพื่ฮาลาลจัากมมุมอง

อสิลาม	เพื่่�อใหอ้งคก์ร์นำาไปีงาน	ม้การ์ควิบคมุจัุดวิกิฤตทิางดา้นฮาลาลในกร์ะบวินการ์	

จัะเห็นได้	 เร์าได้ร์ับแนวิคิดทั�ง	 7	 เร์่�อง	 เพ่ื่�อนำามาใชุ้ในการ์พัื่ฒนามาตร์ฐานผลิตภัณ์ฑ์์

และบร์ิการ์ฮาลาลต่อไปี

ภาพบรรยากาศ พิธิ่ปิดงาน Thailand Halal Assembly 2021
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กล่าวปิดงาน
โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน 

ผู้อำานวิยการ์ศููนย์วิิทยาศูาสตร์์ฮาลาล	จัุฬาลงกร์ณ์์มหาวิิทยาลัย

	 การ์จัดังาน	Thailand	Halal	Assembly	2021	ในปีนี้�	เปีน็การ์จัดัปีร์ะชุมุในร์ปูีแบบ

เสม่อนจัริ์งร์ะดับนานาชุาติเป็ีนเวิลา	 2	 วิัน	 ผ่านทางแพื่ลตฟิอร์์ม	www.virtual

thailandhalalassembly.com	 ซึ่้�งการ์จััดงานในร์ูปีแบบนานาชุาติโดยใชุ้ภาษาอังกฤษ	

และแปีลเป็ีนภาษาไทย	ซึ่้�งผูเ้ข้ึ้าร์ว่ิมงานสามาร์ถเลอ่กชุมได้	2	ภาษา	การ์จัดังานในคร์ั�งน้�

ม้ผู้เขึ้้าร์่วิมท้�ลงทะเบ้ยนจัำานวิน	 1,462	 คน	 ขึ้ณ์ะท้�ผู้เขึ้้าชุมทั�งท้�ละทะเบ้ยนและ

ไม่ลงทะเบ้ยนม้จัำานวิน	 24,346	คน	 จัากผู้ใชุ้งาน	 53	ปีร์ะเทศู	 โดยจัำานวินน้�ไม่ร์วิม

ผู้ท้�เขึ้า้ใชุห้ลังจัากกจิักร์ร์มเสร์จ็ัสิ�น	ท้�คาดการ์ณ์ว่์ิาจัะมจ้ัำานวินกว่ิา	2-3	เท่า	งาน	THA	2021

ทั�งสองวัินปีร์ะกอบด้วิย	4	งาน	ไดแ้ก	่งานสัมมนาอุตสาหกร์ร์มและธุัร์กจิัฮาลาลคร์ั�งท้�	14	

(HASIB	2021)	มวิ้ิทยากร์บร์ร์ยาย	18	คน	จัากปีร์ะเทศูไทย	อินโดน้เซึ่ย้	มาเลเซึ่ย้	อยิ้ปีต์	

และสหร์าชุอาณ์าจักัร์	งานอนสุญั่ญ่าวิา่ดว้ิยมาตร์ฐานและการ์รั์บร์องฮาลาลสากล	(IH-

SACC	2021)	ท้�ไดร้์บัควิามร่์วิมมอ่เป็ีนอย่างดจ้ัากสถาบันมาตร์ฐานและมาตร์วิทิยากลุ่ม

ปีร์ะเทศูอสิลาม	(SMIIC)	ซึ่้�งมวิ้ิทยากร์จัากปีร์ะเทศูตรุ์ก้	มาเลเซึ่ย้	สหร์ฐัอเมริ์กา	อิหร์า่น

และไทย	งานสมัมนาวิิชุาการ์ดา้นวิทิยาศูาสตร์แ์ละเทคโนโลย้ฮาลาล	(IHSATEC	2021)
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	ปีนี้�ไดร้์บัควิามร์ว่ิมมอ่กบัหนว่ิยงาน	Research	Synergy	(RSF)	จัากปีร์ะเทศูอนิโดน้เซึ่ย้	

โดยงานคร์ั�งน้�มผ้ลงานทางวิิชุาการ์จัำานวิน	31	ฉบบั	แบง่เปีน็การ์นำาเสนอแบบปีากเปีลา่

จัำานวิน	23	ฉบับ	และนำาเสนอด้วิยโปีสเตอร์์จัำานวิน	5	ฉบับ	ท้�ส่งผลงานจัาก	7	ปีร์ะเทศู	

ปีร์ะกอบด้วิย	มาเลเซึ่้ย	อินโดน้เซึ่้ย	อินเด้ย	ไนจั้เร์้ย	ฟิิลิปีปีินส์	ปีาก้สถาน	และไทย	โดย

จัะเผยแพื่ร์่ในร์ูปีแบบ	E-proceeding	 ในวิาร์สาร์วิิชุาการ์	นอกจัากน้�ยังม้การ์เขึ้้าร์่วิม

อ้ก	3	ฉบบัท้�จัะตพ้ื่มิพื่ใ์นวิาร์สาร์	F1000Research	โดยไดร้์บัเก้ยร์ตจิัากผูต้ดัสนิจัำานวิน	

11	ท่าน	จัากปีร์ะเทศูมาเลเซึ่้ย	สิงคโปีร์์	นิวิซึ่้แลนด์	กาตาร์์	อ้ยิปีต์	และอินโดน้เซึ่้ย	และ

งานสุดท้าย	 งานแสดงสินค้าฮาลาลไทยนานาชุาติ	 (TIHEX	 2021)	ม้ผู้ปีร์ะกอบการ์

ปีร์ะมาณ์	200	ผู้ปีร์ะกอบการ์/บร์ิษัท	ทำาเสนอในร์ูปีแบบเสม่อนจัร์ิงท้�สามาร์ถติดต่อ

ผู้ปีร์ะกอบการ์ได้ในงานและหลังการ์จััดงานต่อไปี

	 สุดท้ายขึ้อขึ้อบคุณ์คณ์ะกร์ร์มการ์กลางอิสลามแห่งปีร์ะเทศูไทย	 สถาบัน

มาตร์ฐานฮาลาลแห่งปีร์ะเทศูไทย	OIC/SMIIC	Research	Synergy	Foundation	(RSF)	

วิิทยากร์ผู้ทร์งคุณ์วุิฒิ	 ผู้ดำาเนินร์ายการ์	คณ์ะกร์ร์มการ์จััดงาน	 ผู้เขึ้้าร์่วิม	และสถาบัน

อ่�นๆ	ทกุทา่น	ท้�สนบัสนนุงานเสมอ่นจัร์งิน้�อก้คร์ั�ง	และชุว่ิยใหเ้ร์าปีร์ะสบควิามสำาเร์จ็ัและ

หวิังวิ่าจัะได้ร์ับการ์สนับสนุนแบบน้�ใน	THA2022	ในปีีหน้า	อินชุาอัลลอฮ์	(หากอัลลอฮฺ

ทร์งปีร์ะสงค์)
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2 Judging committees for the Academic presentation

Fields Name Position

Science

1 Prof.	Dr.	Mosaad	
Attia	Abdel-Wahhab

Department	of	Food	Toxicology	&	Safety,
National	Research	Center,	Egypt

2 Prof.	Dr.	Nazima
h	Hamid

Auckland	University	 of	 Technology,	
New	Zealand

3 Dr.	Pakpum	
Somboon

Faculty	of	Engineering,	Chulalongkorn	
University,	Thailand

Marketing

1 Prof.	Dr.	Faridah	
Hj	Hassan

Founder	 of	 iHalal	Management	 and	
Science	(iHALALMAS),	Universiti	
Teknologi	MARA	Shahalam,	Malaysia

2 Prof.	Dr.	Abdelaziz	
Bouras College	of	Engineering,	Qatar

3 Dr.	Pradorn	
Sureephong

Assistant	Director	of	the	Halal	Science	
Center,	Chulalongkorn	University,	
Thailand

HSC	Staff

1 Ms.	Sunainee	
Mahama

The	Halal	Science	Center,	
Chulalongkorn	University,	Thailand

2 Ms.	Kunthira	Salae The	Halal	Science	Center,	
Chulalongkorn	University,	Thailand

3 Ms.	Baddariyah	
Sohsansa

The	Halal	Science	Center,	
Chulalongkorn	University,	Thailand

4 Ms.	Saveeyah	
Kahong

The	Halal	Science	Center,	
Chulalongkorn	University,	Thailand

5 Ms.	Tuanyasmin	
Saerae

The	Halal	Science	Center,	
Chulalongkorn	University,	Thailand

6 Mr.	Varanath	
Ali-ishak

The	Halal	Science	Center,	
Chulalongkorn	University,	Thailand
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3 Directory of academic presentations

3.1 Halal Science and Technology Research (ST)

No. Code Title Presenter	Name Country

1 HST21147 Ensure	The	Proper	Wearing
Of	Face	Masks	Using	
Machine	Learning	To	Fight	
Covid-19	Virus

Loremelo	
Juayang	Catindoy

Philippines

2 HST21156 Exploration	of	the	selective
binding	 property	 of	 the	
MIP-grafted	paper	for	
Cochineal	dye

Kasinee	Katelakha Thailand

3 HST21148 The	Chemical	Composition,
Microbiology	and	
Micronutrients	Changes	of	
Fresh	Barracuda	Fish	and	
Smoked	Barracuda	 Fish	
using	Different	 Smoking	
Methods

Fronthea	Swastawati Indonesia

4 HST21166 Effect	of	amino	acids	and	
taste	components	on	
fermented	 f ish	 sauce	
(Budu)	from	Thailand

Habilla	Chapakiya Thailand

5 HST21160 Response	Surface	
Methodology	based	
Optimization	of	Microbial
Amylase	Production	
using	Banana	Peels	as	
Carbon	Source

Moohamad	
Ropaning	Sulong

Malaysia

6 HST21167 Duplex	 droplet	 digital	
PCR	 assay	 for	 bovine	
and	porcine	quantification
in	gelatin	capsules

Saveeyah	Kahong Thailand



69

3.1 Halal Science and Technology Research (ST)

No. Code Title Presenter	Name Country

7 4638 Potentials	of	Microbes	as	
Bio-Control	Agents

Isah	Umar	Usman Nigeria

8 HST21149 Formulation	of	Coenzyme	
Q10	Liquid	Foundation	
with	a	Variations	Olive	oil	
as	the	oil	phase

Dewi	Juliana Indonesia

9 HST21157 Formulation	of	Coenzyme	
Q10	Liquid	Foundation	
With	a	Variations	Virgin	
Coconut	Oil	as	The	Oil	
Phase

Ulfiyatun	Nafi’ah Indonesia

10 HST21163 Formulation	of	Coenzyme	
Q10	 Liquid	 Foundation	
With	a	Variations	Linseed	
Oil	as	The	Oil	Phase

Thalia	Marviani Indonesia

11 HST21162 Synergistic	effect	of	
Euphorbia	Milii	with	Tannic
Acid	as	a	disinfectant	
against	Escherichia	coli	
and	Staphylococcus	
aureus

Bakhtawar	Khair	
Muhammad	
Pirzada

Pakistan

12 HST21164 In-vitro	antimicrobial	
activity	of	Lactuca	Sativa	
Leaves	against	Isolated	
Clarithromycin-resistant	
Superbugs

Noor-un-Nisa	
Ghanghro

Pakistan
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3.1 Halal Science and Technology Research (ST)

No. Code Title Presenter	Name Country

13 4778 Physicochemical
	Properties	of	Cellulose	
extracted	From	Hom	
Thong	Banana	Peels

Firadao
	Surattanamal

Thailand

14 3688 Simultaneous	identification
of	four	meat	species	(cattle,
chicken,	fish,	and	pig)
using	next	generation	
sequencing	(NGS)

Sunainee	Mahama Thailand

15 4779 Formulation	 and	Stability	
Determination	of	Anti-Acne	
Cream	Containing	Black	
Cumin	Seed	Oil	and	Kaolin	
Clay

Netnapa	Ontao Thailand

16 4807 The	Model	Development	
for	Early	Lung	Cancer	
Analysis	by	Using	Image	
Processing	and	Neural	
Network

Sirirat	Promduang Thailand

17 4778 Review:	A	Pharmacological
Potential	of	Oxyresveratrol
in	Neuroprotection

Nureesun	Mahamud Thailand
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3.2 Social Science, Business & Marketing (BM)

No. Code Title Presenter	Name Country

1 HST21155 Analysis	of	family	food	
cost	during	lockdown	
based	on	Activity	Based	
Costing	and	food	
frequency	Questionare

Edi	Supardi Indonesia

2 HST21165 Feasibility	Study	Of	
Slaughterhouses	As	
A	Source	Of	Halal	Meat	
Processed	Meat-Based	
Food	In	Bandung	City

Ayuni	Adawiyah,	
Neneng	Windayani

Indonesia

3 4748 Android	SMS	and	File	
Manager	Encrypted	
Application	Using	
AES-Vigenere	and	AES/
ECB/PKCS5/Padding	a	
Hybrid	Encryption	
Algorithm

Celine	Dianne	
Tamparong	Montano

Philippines

4 HST21158 Web-Based	Platform	for	
Don	Bosco	High	School	
–	Senior	High	School	–	
Technical	Vocational	
Education	Track	in	Adoption
of	Hybrid	Learning

Jinky	Baguasan	
Tumasis

Philippines

5 HST21159 Enhancing	the	security	
of	an	organization	from	
shadow	IOT	devices	
using	Blow-fish	
encryption	standard.

Senthilkumar	
Murugesan

India
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3.2 Social Science, Business & Marketing (BM)

No. Code Title Presenter	Name Country

6 HST21161 Integrating	of	Voice	
Recognition	Email	
Application	System	for	
Visually	Impaired	Person	
using	Linear	Regression	
Algorithm

Glenn	Arwin	
Macalinao	Bristol

Philippines

7 4789 The	development	of	a	
multi-dimensional	
reporting	system	for	
monitoring	operations	
and	the	decision	of	the	
administrators.	study	
case	of	Halal	Science	
Center	Chulalongkorn	
University,	Pattani	Office

Pitak	Ardmare Thailand
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4 Book of Abstract 

URL	สำาหร์ับเปีิดอ่านร์ูปีแบบอนไลน ์https://online.pubhtml5.com/hszs/ybsi/
หร์่อสแกนตาม	QR	Code
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5 บทำสรุปการนำาเสนอผู้ลงานวิชาการ

5.1 Poster Academic presentation

เวิลา	 	 :	10.45-12.15	น.

ผู้ดำาเนินร์ายการ์	:	Setyowati	Triastuti	Utami,	PhD.	–	Univeristas	Gadjah	Mada,	

	 	 		Indonesia

คณ์ะกร์ร์มการ์	 :	1.	Prof.	Dr.	Faridah	Hj	Hassan	–	Founder	of	iHalal	Management	

	 	 		and	Science	(iHALALMAS),	Universiti	Teknologi	MARA	Shahalam,

		 	 		Malaysia	

	 	 2.	Prof.	Dr.	Abdelaziz	Bouras	–	College	of	Engineering,	Qatar

	 	 3.	Setyowati	Triastuti	Utami,	PhD.	–	Univeristas	Gadjah	Mada,

	 	 	Indonesia

	 	 4.	Dr.	Pradorn	Sureephong	–	Assistant	Director	of	 the	Halal

	 	 	Science	Center,	Chulalongkorn	University,	Thailand

บทำสรุปการเสนอผู้ลงานวิชาการ ผู้ลงานทำ่� 1

หัวข�อเร่�อง : Simultaneous identification of four meat species 

    (cattle, chicken, fish, and pig) 

   using next generation sequencing (NGS)

ผู้้�นำาเสนอ : Sunainee Mahama, Hasam Chebako, Sukrit Sirikwanpong,

   Pornpimol Mahamad, Najwa Yanya Santiworakul, 

   Acharee Suksuwan, Winai Dahlan, Vanida Nopponpunth

รหัส  :3688
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	 การ์เจั่อปีนเน่�อสัตวิ์ได้กลายเปี็นปีัญ่หาหน้�งซึ่้�งส่งผลกร์ะทบโดยตร์งต่อ

ผู้บร์ิโภคและผู้ผลิตอาหาร์	ดังนั�นจั้งต้องม้เคร์่�องม่อในการ์ตร์วิจัสอบชุนิดขึ้องเน่�อสัตวิ์

เพื่่�อควิามปีลอดภัยขึ้องผลิตภัณ์ฑ์์อาหาร์		เทคโนโลยย้เอ็นจั้เอสหร์่อ	Next	generation	

sequencing;	NGS	เปีน็เทคโนโลย้การ์หาลำาดับนิวิคล้โอไทดห์ร่์อลำาดับเบสขึ้องดเ้อน็เอ

ร์่วิมกับ	 rRNA	 (ribosomal	RNA)	 และ	mtDNA	 (mitochondrial	DNA)	 ซึ่้�งสามาร์ถ

วิิเคร์าะหแ์ละจัำาแนกสว่ินผสมขึ้องเน่�อสตัวิใ์นตวัิอยา่งเน่�อสตัวิห์ลายชุนดิได	้การ์ศูก้ษาน้�

มวั้ิตถุปีร์ะสงค์เพ่ื่�อวิิเคร์าะห์โดยใชุ้เทคนิค	NGS	ในการ์จัำาแนกเน่�อสตัวิ	์4	สายพัื่นธ์ุั	ไดแ้ก่	

วิวัิ	ไก	่ปีลา	และหมู	โดยใชุ้ไพื่ร์เมอร์	์3	ชุนิด	ไดแ้ก่	12S-Ki	16S-KH	และ	16S-Ki	เพ่ื่�อเพิื่�ม

ปีร์ิมาณ์	DNA	ขึ้องเน่�อสัตวิ์ทั�ง	4	ชุนิด	จัากการ์ศู้กษาพื่บวิ่าไพื่ร์เมอร์์ทั�ง	3	ชุนิดสามาร์ถ

เพื่ิ�มปีร์ิมาณ์ด้เอ็นเอได้สำาเร์็จั	ซึ่้�งสอดคล้องกับขึ้นาดท้�คาดไวิ้ค่อ	16S-KH	แสดงผลการ์

ตร์วิจัจัับได้ด้กวิ่าเม่�อเปีร์้ยบเท้ยบกับไพื่ร์เมอร์์ชุนิดอ่�นๆ	ในขึ้ณ์ะท้�ไพื่ร์เมอร์์ชุนิด	12Ski	

และ	16S-Ki	ไม่สามาร์ถเพื่ิ�มปีร์ิมาณ์ด้เอ็นเอขึ้องปีลาและไก่ได้	อาจัเน่�องจัากควิามไม่

เขึ้้ากันร์ะหวิ่างไพื่ร์เมอร์์กับตำาแหน่ง	annealing	การ์สร์้าง	Amplicon	ต้นแบบทั�งหมด

ถูกจััดเตร์้ยมและจััดลำาดับเบสด้วิยเทคนิค	NGS	แต่ไม่สามาร์ถจัับคู่กับ	Amplicon	ท้�

ถกู	amplify	ดว้ิยไพื่ร์เมอร์	์12S-Ki	(ปีลา)	และ	16SKi	(ไกแ่ละปีลา)	กบัฐานขึ้อ้มลูสากล

ได้	 ทั�งน้�เน่�องจัากไม่สามาร์ถ	amplify	 ได้	 จัากนั�นจั้งทดสอบควิามแม่นยำาขึ้อง	NGS	

ร์่วิมกับ	16S-KH	โดยทำาการ์ทดสอบและเปีร์้ยบเท้ยบผลท้�ได้กับ	DNA	ต้นแบบขึ้องเน่�อ

สัตวิ์ทั�ง	4	ชุนิด	ท้�	amplify	แยกกัน	โดยทำาการ์ทดสอบ	3	คร์ั�ง	จัากผลการ์ทดสอบพื่บวิ่า	

เปีอร์เ์ซึ่น็ต์ขึ้องการ์อา่นท้�เข้ึ้าคูก่นัอยู่ร์ะหวิา่ง	14.04%	ถ้ง	31.04%,	15.14%	ถ้ง	31.98%	

และ	14.21%	ถ้ง	33.05%	(คร์ั�งท้�	1,	2	และ	3	ตามลำาดับ)	จัากการ์ศู้กษาแสดงให้เห็น

วิ่า	NGS	สามาร์ถใชุ้ในการ์อ่านลำาดับเบสขึ้องด้เอ็นเอร์่วิมกับ	rRNA	และ	mtDNA	ได้	

และสามาร์ถนำาไปีปีร์ะยกุตใ์ชุ้ในการ์ทดสอบแบบ	Routine	Testing	ได	้ท้�สำาคัญ่เทคนิค

น้�สามาร์ถนำาไปีใชุ้ในการ์ควิบคุมและตร์วิจัสอบการ์ปีลอมปีนขึ้องเน่�อสัตวิ์ในการ์ผลิต

อาหาร์และอุตสาหกร์ร์มเน่�อสัตวิ์ฮาลาลได้อย่างม้ปีร์ะสิทธัิภาพื่และแม่นยำาสูง
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บทำสรุปการเสนอผู้ลงานวิชาการ ผู้ลงานทำ่� 2

หัวข�อเร่�อง : Physicochemical Properties of Cellulose extracted From Hom 

   Thong Banana Peels 

ผู้้�นำาเสนอ : Firadao Surattanamal, Suwaibah Sulong, Nareeya Waloh,    

   Baddariyah Sohsansa, Winai Dahlan, Acharee Suksuwan

รหัส  : 4778

	 กล้วิยเปี็นผลไม้ท้�ได้ร์ับควิามนิยมมากท้�สุดในโลก	 แต่ม้การ์บร์ิโภคปีร์ะมาณ์	

12%	 เท่านั�น	 ซึ่้�งก่อให้เกิดปีัญ่หาสิ�งแวิดล้อมได้	 วิัตถุปีร์ะสงค์ขึ้องการ์วิิจััยครั์�งน้�เพ่ื่�อ

ศู้กษาวิิธ้ัการ์สกัดเซึ่ลลูโลสจัากเปีล่อกกล้วิยหอมทองซึ่้�งเปี็นส่วินปีร์ะกอบหลักขึ้อง

เปีล่อกกล้วิย	 จัากนั�นนำามาวิิเคร์าะห์หาสัดส่วินไขึ้มันเพ่ื่�อสกัดและฟิอกส้เซึ่ลลูโลส

จัากเปีล่อกกล้วิยหอมทอง	 โดยวิิธ้ัการ์แชุ่ไฮโดร์เจันเปีอร์์ออกไซึ่ด์	 15%	นานเปี็นเวิลา	

3	ชุั�วิโมง	จัากนั�นล้างและทำาให้แห้งท้�อุณ์หภูมิ	 60	 °C	 เปี็นเวิลา	10	ชุั�วิโมง	 เซึ่ลลูโลส

กล้วิยหอมทองท้�ได้นำามาวิิเคร์าะห์สัดส่วินไขึ้มัน	(fatty	acid	profile)	ปีฏิิกิร์ิยาร์ะหวิ่าง

โมเลกุล	 (inter-molecular	 interactions)	 และการ์วิิเคร์าะห์เชุิงควิามร้์อน	 (Thermal	

analysis)	โดยใชุ้เทคนิค	gas	chromatography,	FT-IR,	และ	DSC	ตามลำาดับ	ผลการ์

วิิจััยพื่บวิ่า	ปีริ์มาณ์กร์ดปีาล์มิติก	 (C16:0)	 ในสาร์สกัดเอธัานอลภายหลังการ์ร์ะเหย

มค่้ามากกวิา่สาร์สกดัเอธัานอลไม่ผา่นการ์ร์ะเหย	โดยมอั้ตร์าสว่ินเทา่กบั	44.91%	และ	

38.62%	ตามลำาดับ	ในอัตร์าส่วิน	26.19%	และ	31.56%	หลังจัากการ์ร์ะเหยขึ้องสาร์

สกดัเอธัานอลจัะมก้ร์ดไลโนเลอกิ	(18:2cis)	น้อยกว่ิาการ์ร์ะเหยขึ้องสาร์สกดัเอทานอล

กอ่นการ์ร์ะเหย	และปีฏิิกริ์ยิาภายในโมเลกลุร์ะหวิา่งกลุม่	OH	ขึ้องเซึ่ลลโูลสถกูแสดงโดย

สเปีกตรั์ม	FT-IR	เทอร์โ์มแกร์มขึ้อง	DSC	พื่บวิา่เซึ่ลลูโลสท้�สกัดออกมามคุ้ณ์สมบัตทิาง

ควิามร์้อนท้�ด้และเหมาะสมกับอุตสาหกร์ร์มอาหาร์และเคร์่�องสำาอาง	
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บทำสรุปการเสนอผู้ลงานวิชาการ ผู้ลงานทำ่� 3

หัวข�อเร่�อง : Formulation and Stability Determination of Anti-Acne Cream

   Containing Black Cumin Seed Oil and Kaolin Clay

ผู้้�นำาเสนอ : Najwa Yanya Santiworakun,Winai Dahlan, Zamzam Arour, 

  Nasrin Plalamee, Sukrit Sirikwanpong, Netnapa Ontao, 

  Marisa Marpae, Acharee Suksuwan

รหัส  : 4779

	 สิวิเปี็นปีัญ่หาผิวิท้�พื่บบ่อยท้�สุดท้�อาจัเกิดขึ้้�นกับทุกคน	นำ�ามันเมล็ดเท้ยนดำา	

(Nigella sativa L.)	 และดินขึ้าวิซึ่้�งเปี็นสาร์ต้านจัุลินทร์้ย์ธัร์ร์มชุาติท้�ถูกนำามาใชุ้ใน

คร์ม้ตอ่ตา้นสวิิ	ในการ์ศูก้ษาคร์ั�งน้�มว้ิตัถปุีร์ะสงคเ์พ่ื่�อพื่ฒันาคร์ม้ปีอ้งกนัสวิิท้�มค้ณุ์สมบตัิ

ต้านจัุลินทร์้ย์โดยใชุ้สาร์สกัดหยาบขึ้องเมล็ดเท้ยนดำา	(Nigella sativa L.)	คร์้มปี้องกัน

สวิิน้�ไดพั้ื่ฒนาข้ึ้�นจัากคร์ม้พ่ื่�นฐานท้�ผสมสาร์สกดัเมลด็เทย้นดำาควิามเขึ้ม้ขึ้น้ตา่งกนัร์ว่ิม

กับดินขึ้าวิ	1.0%	(w/w)	คุณ์สมบัติทางกายภาพื่และควิามคงตัวิขึ้องคร์้มปี้องกันสิวิใน

สภาวิะการ์เก็บร์ักษาแตกต่างกันได้แก่	อุณ์หภูมิ	4,	40	และ	45	°C	 เปี็นเวิลา	28	วิัน	

ผลการ์วิิจััยพื่บวิ่า	 การ์พื่ัฒนาคร์้มปี้องกันสิวิท้�ม้สาร์สกัดหยาบจัากเมล็ดเท้ยนดำา

ควิามเขึ้้มข้ึ้น	0.1	และ	1.5%	 (w/w)	ม้ควิามเสถ้ยร์ทางกายภาพื่ท้�ด้	 จัากนั�นนำาสูตร์ท้�

เหมาะสมไปีศูก้ษาควิามไวิตอ่ฤทธิั�การ์ตา้นเชุ่�อ	Propionibacterium	acnes	(P.acnes) 

โดยวิิธั้	broth	dilution	พื่บวิ่าสาร์สกัดหยาบจัากเมล็ดเท้ยนดำา	1.0	%	(w/w)	สามาร์ถ

ยับยั�ง	P.acnes	ได้โดยม้ค่า	MIC	(ควิามเขึ้้มขึ้้นการ์ยับยั�งขึ้ั�นตำ�า)	เท่ากับ	15.6	mg/mL
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บทำสรุปการเสนอผู้ลงานวิชาการ ผู้ลงานทำ่� 4 

หัวข�อเร่�อง : The development of a multi-dimensional reporting system for 

  monitoring operations and the decision of the administrators.

  study case of Halal Science Center Chulalongkorn University, 

  Pattani Office.

ผู้้�นำาเสนอ : Pitak Ardmare, Arseeyah Lateh, Fakutdeen Tapohtoh,

  Zunuri Sedeh,Habillah Japakiya, Ameen Mhamad, 

  Anyamanee Nakarakaw, Nifarid Radenamad, Winai Dahlan

รหัส  : 4789

	 ศููนย์วิิทยาศูาสตร์์ฮาลาล	 จุัฬาลงกร์ณ์์มหาวิิทยาลัย	 สำานักงานปีัตตาน้	

กอ่ตั�งขึ้้�นในปีี	พื่.ศู.	2552	โดยมพ้ื่นัธักจิัหลกัในการ์พัื่ฒนาพ่ื่�นท้�ตามแผนงานการ์พัื่ฒนา

เขึ้ตเศูร์ษฐกิจัสามฝ้�าย	 อินโดน้เซึ่้ย	 –	มาเลเซึ่้ย	 –	 ไทย	 (IMT-GT)	 ผ่านโคร์งการ์เพิื่�ม

ศูกัยภาพื่บุคลากร์จัากจังัหวัิดชุายแดนภาคใต้	นอกจัากน้�ตอ้งร์ายงานผลการ์ปีฏิบัิตงิาน

ขึ้องกจิักร์ร์มตา่งๆ	ผลการ์ดำาเนนิงานดา้นการ์เงนิ	พื่สัด	ุเน่�อหา	บคุคล	ปีร์ะชุาสมัพัื่นธั	์ฯลฯ

ผ่านร์ายงานปีร์ะจัำาสัปีดาห์	 ร์ายงานปีร์ะจัำาเด่อนขึ้องคณ์ะกร์ร์มการ์บร์ิหาร์ศููนย์

วิิทยาศูาสตร์์ฮาลาล	จัุฬาลงกร์ณ์์มหาวิิทยาลัย	 จัากร์ายงานพื่บวิ่า	 การ์ดำาเนินงานท้�

ผ่านมาม้ปีัญ่หา	 ไม่สามาร์ถดูภาพื่ร์วิมการ์ดำาเนินงานทั�งหมดได้	 งานวิิจััยน้�จั้งได้จััด

ทำาข้ึ้�นเพ่ื่�อพัื่ฒนาร์ะบบติดตามและร์ายงานผลการ์ปีฏิิบัติงานในรู์ปีแบบหลายมิติและ

ทดสอบควิามพ้ื่งพื่อใจัขึ้องผู้ใชุ้	 ผลการ์ศู้กษาพื่บว่ิาร์ะบบติดตามและร์ายงานผลการ์

ปีฏิิบัติงานหลายมิติได้ร์ับการ์พื่ัฒนาโดยการ์ใชุ้โปีร์แกร์ม	Microsoft	Excel	ท้�สามาร์ถ

ลดเวิลาในการ์ทำางานลงไดป้ีร์ะมาณ์	70.00%	จัากผูใ้ชุจ้ัำานวิน	15	คน	ท้�ใชุร้์ะบบตดิตาม

และร์ายงานโดยม้ร์ะดับควิามพื่อใจัอยู่ในร์ะดับด้
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บทำสรุปการเสนอผู้ลงานวิชาการ ผู้ลงานทำ่� 5

หัวข�อเร่�อง : The Model Development for Early Lung Cancer Analysis 

   by Using Image Processing and Neural Network

ผู้้�นำาเสนอ : Sirirat Promduang, Pongpisit Wuttidittachotti

รหัส  :  4807

	 มะเร์ง็ปีอดมอั้ตร์าการ์เสย้ชุวิ้ิตสูงเพ่ื่�อให้การ์ตร์วิจัคัดกร์องผู้ปี�วิยมป้ีร์ะสทิธิัผล	

โมเดลท้�พื่ฒันาข้ึ้�นน้�ใชุ้สำาหร์บัวิิเคร์าะหม์ะเร์ง็ปีอดร์ะยะแร์กโดยใชุ้ภาพื่ถ่ายร์งัสท้ร์วิงอก

หร่์อ	Chest	X	–	ray	(CXR)	ท้�มก้าร์คดัเลอ่กคณุ์ภาพื่ขึ้องภาพื่โดยใชุภ้าพื่ถา่ยท้�มค้ณุ์ภาพื่

ด้เย้�ยมเท่านั�นและม้การ์ปีร์ะมวิลผล

ภาพื่บร์ร์ยากาศูส่วินงาน		Academic	presentation	(Poster	session)
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6.5.2  Oral Academic presentation

วันทำ่� 14 ธันวาคม 2565

เวลา :	9.00	-	10.40	น.

คณะกรรมการติัดสินผู้ลงาน :      

	 1.	Dr.	Sheryl	H.	Ramirez,	RN,	MAN,	LPT,	Ph.	D.	Universidad	de	Manila,

	 				Philippines	

	 2.	Dr.	Oktoviano	Gandhi	-	National	University	of	Singapore

	 3.	Prof.	Dr.	Nazimah	Hamid	-	Auckland	University	of	Technology,

					 				New	Zealand

	 4.	Dr.	Pakpum	Somboon	-	Faculty	of	Engineering,

	 				Chulalongkorn	University,	Thailand

ภาพื่บร์ร์ยากาศูการ์ชุ้�แจังการ์นำาเสนอ	และแนะนำาคณ์ะกร์ร์มการ์ตัดสิน
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บทำสรุปการเสนอผู้ลงานวิชาการ ผู้ลงานทำ่� 1

หัวข�อเร่�อง  : Ensure The Proper Wearing of Face Masks Using Machine

     Learning To Fight Covid-19 Virus 

ผู้้�นำาเสนอ : Loremelo Juayang Catindoy

เวลา  : 9.10 – 9.25 น.

รหัส  : HST21147 

การติรวจัสอบการสวมหน�ากากอนามยัอยา่งเหมาะสมโดยใช� Machine Learning 

เพ่�อติ่อส้�กับไวรัสโควิด-19

ช่วงถุาม-ติอบ

	 หลายปีร์ะเทศูล็อคดาวิน์เน่�องจัากสถานการ์ณ์์การ์แพื่ร่์ร์ะบาดขึ้องโควิิด-19	

ต้องอยู่กับบ้าน	พื่บจัำานวินผู้ติดเชุ่�อสูงขึ้้�น	และในตอนนั�นยังไม่ม้วิัคซึ่้นท้�จัะนำามาร์ักษา	

การ์ใส่หน้ากากอนามัยจั้งเป็ีนสิ�งท้�จัำาเปี็น	 หลายคนใส่ไม่ถูกต้องทำาให้ปีร์ะสิทธัิภาพื่

ในการ์ปี้องกันโร์คจัากหน้ากากอนามัยได้ไม่เต็มท้�	 วิัตถุปีร์ะสงค์งานวิิจััยน้�จั้งอยากให้

ทร์าบวิิธ้ัการ์ตร์วิจัจับัการ์ใสห่น้ากากใหเ้หมาะสม	และดูควิามแมน่ยำาวิา่มป้ีร์ะสิทธัภิาพื่

เทา่ไหร์	่โดยมก้าร์ใชุ	้CNN	เพ่ื่�อตร์วิจัจับัการ์ใสห่นา้กากวิา่ถกูตอ้งไหม	ในปีจััจับุนัมง้าน

วิิจัยัท้�ใชุว้ิธ้ิัการ์ตร์วิจัจับัควิามถกูตอ้งขึ้องการ์ใสห่นา้กาก	วิิธ้ัท้�	1	ตร์วิจัจับัจัากส้หนา้	โดย

ใชุ้	HOG	ตร์วิจัจัับวิ่าคนใส่หน้ากากไหม	และ	CNN	กับ	HOG	ในการ์ตร์วิจัจัับ	โดยจัะ

โชุวิ์คะแนน	0	ค่อใส่		1	ค่อ	ไม่ใส่	ซึ่้�งต้องผ่านการ์	validation	วิิธั้ท้�	2	ตร์วิจัจัับวิ่าใส่ถูก

ตอ้งไหม	โดยใชุ	้APP	ดจูัากสห้นา้ซึ่้�งจัะมก้าร์เกบ็ตวัิอยา่งใบหนา้	และมาทำา	face	train	

โดยใชุ้ขึ้้อมูล	2	ชุุด	แสดงดังผลและให้ควิามแม่นยำาถ้ง	99%

Q:	คุณ์จัะนำาผลการ์ศู้กษาไปีใชุ้ในชุ้วิิตจัร์ิงได้อย่างไร์

A:	นำาไปีใชุ้กับแอปีพื่ลิเคชัุนหร์่อกล้องวิงจัร์ปิีด	และตั�งให้ม้การ์ส่งเส้ยงเต่อนไปียังเจ้ัา

หน้าท้�หากไม่สวิมหน้ากากอนามัยหร์่อสวิมหน้ากากอนามัยไม่ถูกต้อง

ขึ้้อเสนอแนะเพิื่�มเติม:	 อยากให้พิื่จัาร์ณ์าควิามไวิในการ์ตร์วิจัจัับ	 เชุ่น	 ร์ะยะห่างจัาก

กล้องในการ์ตร์วิจัจับั	และพิื่จัาร์ณ์าส่วินปีร์ะกอบหลักตา่ง	ๆ 	บนในหน้าในการ์ตร์วิจัจับั

(Landmark)
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Q:	ทำาไมจั้งม้การ์ใชุ้	HOG	และ	SVM	และทำาไมวิิธั้เหล่าน้�จั้งเปี็นวิิธั้ท้�เหมาะสมท้�สุด

A:	จัากการ์ทดสอบ	HOG	เหมาะสำาหรั์บการ์ตร์วิจัจับัใบหน้า	ทำาให้ตร์วิจัจับัจุัดเด่นต่าง	ๆ

บนใบหน้าได้	และให้ผลลัพื่ธั์ท้�น่าพื่้งพื่อใจักวิ่าแบบอ่�น

Q:	ม้หน้ากากหลากหลายร์ูปีแบบและหลากหลายส้	ตัวิ	Algorithm	จัะยังตร์วิจัสอบได้

หร์่อไม่

A:	ยังสามาร์ถตร์วิจัสอบได้อยู่

	 การ์เปีล้�ยนแปีลงองค์ปีร์ะกอบทางเคม้จัุลชุ้วิวิิทยาขึ้องปีลาโดยใชุ้วิิธ้ัการ์

ร์มควิันแบบต่างๆ	 การ์ร์มควิัน	 จัะเป็ีนขัึ้�นหน้�งท้�เปี็นการ์ถนอมอาหาร์ม้ตั�งแต่อด้ต	

เพ่ื่�อทำาให้ผลิตภัณ์ฑ์์ม้ส้สันและสามาร์ถเก็บร์ักษาอายุขึ้องอาหาร์ได้ย่นยาวิกวิ่าปีกติ	

คณุ์ภาพื่ขึ้องการ์ร์มควัินเม่�อใชุ้วิธ้ิัต่างซ้ึ่�งจัะมปั้ีจัจัยัท้�มผ้ลต่อปีลาท้�ถกูร์มควัิน	การ์เตร์ย้ม

วิตัถดุบิในการ์ร์มควินัและการ์เกบ็ปีลาท้�ถกูร์มแลว้ิ	องคป์ีร์ะกอบขึ้องอาหาร์	ร์วิมถ้งการ์

สูญ่เส้ยแร์่ธัาตุในการ์นำาไปีปีร์ะกอบอาหาร์นั�น	 วิัตถุปีร์ะสงค์เพ่ื่�อพื่ัฒนาองค์ปีร์ะกอบ

ด้านควิามชุ่�น	 ไขึ้มัน	 สาร์ต่างๆ	 วิิตามิน	 จัุลชุ้วิวิิทยาขึ้องเชุ่�อในปีลา	กร์ะบวินการ์ใน

การ์ร์ม	ล้าง	ตัด	และนำาไปีร์มควิัน	แบบดั�งเดิม	ใชุ้ขึ้องเหลวิ	วิิธั้ตาม	AOAC	วิิเคร์าะห์

บทำสรุปการเสนอผู้ลงานวิชาการ ผู้ลงานทำ่� 2

หัวข�อเร่�อง : The Chemical Composition, Microbiology and Micronutrients

   Changes of Fresh Barracuda Fish and Smoked Barracuda

   Fish and Smoked barracuda fish using different Smoking

     Methods

ผู้้�นำาเสนอ : Fronthea Swastawati

เวลา : 9.25 – 9.40 น.

รหัส : HST21148

การเปล่�ยนแปลงองคป์ระกอบทำางเคม่ จัลุชว่วทิำยา และไมโครนวิเทำรย่นทำ ์ของ

ปลาสากสดและปลาสากรมควันโดยใช�วิธ่รมควันแบบติ่าง ๆ
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ช่วงถุาม-ติอบ

จัุลินทร์้ย์ตามมาตร์ฐานขึ้องอินโดน้เซึ่้ย	ผลการ์ทดสอบโดยร์วิมควิามชุ่�น	ร์ะดับนำ�าขึ้อง

ปีลา	ปีร์ะมาณ์	60%	ซึ่้�งปีลาสาบท้�นำามาร์มควิันยังม้ค่าตามาตร์ฐานขึ้องปีลาท้�ร์มควิัน	

โลหะหนักต่างๆม้ปีริ์มาณ์ร์ะดับขึ้องปีร์อทตำ�ากว่ิามาตร์ฐานท้�กำาหนด	 ในการ์วิิเคร์าะห์

จัะไม่พื่บ	Histamine	ในปีลาท้�นำาไปีร์มควิันเลยซึ่้�ง	Histamine	ม้ควิามเขึ้้มขึ้้นสูงซึ่้�งเกิด

อาหาร์เป็ีนพิื่ษในผู้บริ์โภค	ม้ผลต่อหัวิใจั	ทางเดินอาหาร์	 ร์ะบบปีร์ะสาท	ลมพิื่ษต่างๆ	

เปี็นต้น	ยังพื่บวิิตามิน	A	และ	D	ซึ่้�งการ์ร์มควิันแบบดั�งเดิมทำาให้ไม่พื่บวิิตามิน	A	เลย	

ควิามร์้อนในการ์ร์มควิันจัะลดการ์สูญ่เส้ยสาร์อาหาร์ท้�ม้ในปีลา	ส่วินการ์ปีนเปี้�อนทาง

จัลิุนทร์ย์้	แบบดั�งเดิมลดลง	เม่�อเท้ยบกับปีลาท้�ไม่ร์มควัิน	สร์ปุีแล้วิจัากการ์นำาปีลาสาปี

มาแปีร์รู์ปีด้วิยการ์ร์มควัินทั�งแบบโบร์าณ์และแบบขึ้องเหลวิม้ค่าเป็ีนไปีตามาตร์ฐานท้�

ปีร์ะเทศูอินโดน้เซึ่้ยกำาหนด

Q:	ทำาไมจั้งใชุ้วิิธั้การ์ร์มควิันแบบขึ้องเหลวิในการ์ศู้กษาวิิจััยคร์ั�งน้�

A:	 การ์ร์มควิันแบบขึ้องเหลวิเปี็นหน้�งในวิิธ้ัสมัยใหม่ท้�ม้การ์วิิจััยในมหาวิิทยาลัยขึ้อง

วิิทยากร์ตั�งแต่ปีี	2005	และม้โร์งงานท้�ใชุ้วิิธั้การ์ร์มควิันแบบขึ้องเหลวิแล้วิ	และคาดวิ่า

ชุาวิปีร์ะมงจัะนำาวิิธั้น้�ไปีใชุ้ในการ์ถนอมปีลาด้วิย	จั้งนำามาพื่ิจัาร์ณ์าในการ์ศู้กษาคร์ั�งน้�

Q:	ในงานวิิจััยพื่บวิ่าปีร์ิมาณ์ควิามชุ่�นลดลง	แต่ปีร์ิมาณ์ไขึ้มันกลับเพื่ิ�มขึ้้�น	ไขึ้มันท้�เพื่ิ�ม

ขึ้้�นเหล่าน้�มาจัากท้�ใด

A:	ในการ์ร์ับปีร์ะทานอาหาร์ร์มควิัน	สิ�งท้�สำาคัญ่ค่อการ์ร์ักษาปีร์ิมาณ์ควิามชุ่�นไม่ให้ลด

ลงมาก	อย่างไร์ก็ตามไขึ้มันท้�เพื่ิ�มขึ้้�นมาไม่ได้ส่งผลต่อคุณ์ภาพื่ขึ้องอาหาร์แต่อย่างใด

Q:	 ร์ะดับขึ้องปีร์อทนั�นสูงข้ึ้�นสำาหร์ับการ์ร์มควิันแบบขึ้องเหลวิ	ม้วิิธ้ัใดเพิื่�มเติมหร์่อไม่

ในการ์ลดร์ะดับปีร์ิมาณ์ขึ้องปีร์อท	เน่�องจัากเร์าไม่ต้องการ์ร์ับปีร์ะทานสาร์ปีร์อทเขึ้้าไปี

A:	 ร์ะดับขึ้องปีร์อทข้ึ้�นอยู่กับฤดูกาลด้วิย	 เน่�องจัากวิัตถุดิบท้�จัับได้ในแต่ละฤดูกาลม้

ควิามแตกต่างกัน	 และวิิทยากร์ก็ตร์ะหนักในเร่์�องน้�เชุ่นเด้ยวิกัน	 อาจัต้องม้การ์วิิจััย

ตัวิอย่างในแต่ละฤดูกาลต่อไปี
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บทำสรุปการเสนอผู้ลงานวิชาการ ผู้ลงานทำ่� 3

หัวข�อเร่�อง : Effect of amino acids and taste components on fermented 

    fish sauce (Budu) from Thailand

ผู้้�นำาเสนอ : Habilla Chapakiya

เวลา  : 9.55 – 10.10 น.

รหัส   : HST21166

ผู้ลของกระอะมิโนติ่อรสชาติิของนำ�าบ้ด้ของประเทำศไทำย

	 บูดูเปี็นผลิตภัณ์ฑ์์ปีลาหมักท้�ได้ร์ับควิามนิยมมากท้�สุดในพ่ื่�นท้�ภาคใต้ขึ้อง

ปีร์ะเทศูไทย	 เน่�องจัากม้ร์สชุาติท้�โดดเด่น	 ถูกผลิตขึ้้�นในปีร์ิมาณ์มากเพ่ื่�อใชุ้ในอาหาร์

เปี็นเคร์่�องปีร์ุงร์สและซึ่อส	 วิัตถุปีร์ะสงค์ขึ้องการ์ศู้กษาคร์ั�งน้�เพ่ื่�อศู้กษาผลกร์ะทบ

ขึ้องกร์ดอะมิโนต่อองค์ปีร์ะกอบร์สชุาติเฉพื่าะขึ้องบูดูในภาคใต้ขึ้องปีร์ะเทศูไทย	

กร์ดอะมิโนในบูดถูกูตร์วิจัวัิดโดยใชุ้	GC-MS	โดยนำาปีลาท้�หมกัเป็ีนเวิลา	6-12	เดอ่นจัะ

พื่บวิา่	กร์ดอะมโินไลซึ่น้	กร์ดกลตูามกิ	และกร์ดแอสปีาร์ติ์กเปีน็กร์ดอะมิโนท้�มม้ากท้�สดุ	

ม้ปีร์ิมาณ์	1600,	1,540	และ	1,260	mg/100g	ตามลำาดับ	นอกจัากน้�ยังพื่บกร์ดอะมิโน

ท้�ให้ร์สอูมามิมากท้�สุด	 (กร์ดกลูตามิกและกร์ดแอสปีาร์์ติก)	 ตามด้วิยกร์ดอะมิโนท้�ให้

ร์สหวิานและร์สขึ้ม	สำาหร์ับการ์วิิเคร์าะห์ทางปีร์ะสาทสัมผัส	พื่บวิ่านักชุิมจัะให้คะแนน

ร์สเค็ม	ตามด้วิยอูมามิ	เปีร์้�ยวิ	หวิาน	และขึ้ม	ตัวิอย่าง	Budu	ทั�ง	4	ตัวิอย่าง	ให้ร์สเค็ม

และอูมามิ	

	 เกล่อท้�ผสมกับปีลาจัะเกิดการ์หมัก	 ซึ่้�งเอนไซึ่ม์จัะย่อยโปีร์ต้นได้เปี็นกร์ดอะ

มโิน	การ์หมกัดว้ิยเอนไซึ่มจ์ัากปีลาจัะทำาใหเ้กดิเปีปีไทดส์ายสั�นและกร์ดอะมโินท้�สง่ผล

ตอ่ร์สชุาตแิละร์สชุาตขิึ้องอมูาม	ินอกจัากน้�	กร์ะบวินการ์หมกัจัะสร์า้งควิามเขึ้ม้ขึ้น้ขึ้อง

กร์ดกลูตามิกสูง	เชุ่นเด้ยวิกับกร์ดอะมิโนและนิวิคล้โอไทด์อ่�นๆ	ท้�เพื่ิ�มร์สชุาติอูมามิขึ้อง

ผลติภัณ์ฑ์์	ผลการ์ศูก้ษาจัะเป็ีนข้ึ้อมลูท้�เป็ีนปีร์ะโยชุน์ตอ่ผู้บริ์โภคและผู้ผลิตโดยเฉพื่าะ

ในการ์นำาเสนอถ้งร์สชุาติและผลิตภัณ์ฑ์์	Budu	ในภูมิภาคขึ้องปีร์ะเทศู
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บทำสรุปการเสนอผู้ลงานวิชาการ ผู้ลงานทำ่� 4

หัวข�อเร่�อง : Response Surface Methodology based Optimization of Microbial

    Amylase Production using Banana Peels as Carbon Source

ผู้้�นำาเสนอ : Moohamad Ropaning Sulong

เวลา  : 10.10 – 10.25 น.

รหัส   :  HST21160

การปรับพ่�นผู้ิวให�เหมาะสมติามติ่อการติอบสนองของการผู้ลิติ Amylase ของ

จัุลินทำร่ย์ โดยใช�เปล่อกกล�วยเป็นแหล่งคาร์บอน

ช่วงถุาม-ติอบ

Q:	กลูตามิกและไลซึ่้นม้หน้าท้�อะไร์เม่�อคนร์ับปีร์ะทานนำ�าบูดู

A:	กร์ดเหลา่น้�สง่ผลตอ่ร์สชุาตขิึ้องนำ�าบดูทูั�งสิ�น	ซึ่้�งจัะตอ้งศูก้ษาเพิื่�มเตมิตอ่ไปี	นอกจัาก

นั�นยังชุ่วิยบำาร์ุงปีร์ะสาทและทำาให้สมองทำางานได้ด้ขึ้้�นอ้กด้วิย	 ในบางงานวิิจััยร์ะบุวิ่า

สามาร์ถชุ่วิยปี้องกันโร์คอัลไซึ่เมอร์์ได้

Q:	การ์ทดสอบกลิ�น	ร์ส	นั�นม้การ์ฝ้ึกอบร์มผู้เขึ้้าร์่วิมหร์่อไม่

A:	ต้องม้การ์ฝ้ึกอบร์มก่อนเขึ้้าร์่วิมงานวิิจััย

Q:	คำาถาม	5	จัะม้การ์ทดสอบกลิ�นขึ้องนำ�าบูดูเพื่ิ�มเติมอ้กไหม	?

A:	จัะม้การ์ศู้กษาต่อไปี	เพื่ร์าะกลิ�นขึ้องแต่ละอาหาร์จัะม้ควิามพื่ิเศูษมากเพื่่�อนำามาใชุ้

ในการ์ร์ับปีร์ะทานต่อไปี

	 อะไมเลส	 ค่อ	 เอนไซึ่ม์ท้�ใชุ้ในอุตสาหกร์ร์มในการ์เตร้์ยมอาหาร์	 เปี็นตัวิเร่์ง

ปีฏิิกิร์ิยาไฮโดร์ไลซึ่ิส	 เร์่งโพื่ล้แซึ่คคาไร์ด์	 เปีล้�ยนจัากแปี้งให้เปี็นกลูโคส	แหล่งท้�มาขึ้อ

งอะไมเลสตอ้งถกูตอ้งตามหลกัศูาสนา	ปีจััจับุนัสามาร์ถผลติอะไมเลสไดจ้ัากแบคท้เร์ย้

ท้�สกดัมาจัากบร์เิวิณ์	Hot	spring	ขึ้องมาเลเซึ่ย้	อตุสาหกร์ร์มทอผา้	สาร์ฟิอกขึ้าวิ	อาหาร์	

เคร์่�องด่�ม	ม้การ์นำาอะไมเลสมาใชุ้ในอุตสาหกร์ร์ม	วิัตถุปีร์ะสงค์ขึ้องงานวิิจััยน้�ค่อผลิต
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เอนไซึ่ม์อะไมเลสจัากเปีล่อกกล้วิย	 โดยม้อุณ์หภุมิ	 PH	และเปีล่อกกล้วิย	 เปี็นตัวิแปีร์

ควิบคุมในการ์ท้�จัะได้อะไมเลสท้�เหมาะสม	ท้�ใชุ้กล้วิยเพื่ร์าะเปี็นแหล่งผลิตคาร์์บอนซึ่้�ง

จัำาเปี็นต่อการ์เจัร์ิญ่ขึ้องแบคท้เร์้ยและม้คุณ์ค่าทางโภชุนาการ์	ม้แร์่ธัาตุหลายๆอย่าง	

ม้หลายองค์ปีร์ะกอบท้�ต้องปีร์ับให้เหมาะสมในการ์ผลิตเอนไซึ่ม์	 เชุ่น	 อุณ์หภูมิ	 ควิาม

เปีน็กร์ด-ดา่ง	วิิธ้ั	RSM	ทำาใหเ้ร์าไดอ้ะไมเลสท้�เหมาะสมและสงูสดุ	ซึ่้�งเปีน็การ์ใชุซ้ึ่อฟิแวิร์์	

ผลขึ้องงานวิิจััยน้�พื่บวิ่าแบคท้เร์้ยสามาร์ถผลิตอะไมเลสเพื่ิ�มมากขึ้้�นท้�	 PH	6	อุณ์หภูมิ	

60	องศูาเซึ่ลเซึ่้ยส	จัากกล้วิย	25	%	ได้ปีร์ิมาณ์อะไมเลสท้�มากท้�สุด

ช่วงถุาม-ติอบ

Q:	การ์ทดลองให้ผลท้�ค่อนขึ้้างด้ตามท้�ได้กล่าวิมา	ผลนั�นมาจัากการ์วิัดแบบใด

A:	ได้ม้การ์ใชุ้	RSM	และการ์ทดลองในสถานท้�ต่าง	ๆ	ได้ให้ผลด้เกินกวิ่าท้�คาดไวิ้	และ

ใชุ้ซึ่อฟิต์แวิร์์เพื่่�อเปีร์้ยบเท้ยบกับผลท้�คาดหวิัง

Q:	ม้การ์จัำาแนกเอนไซึ่ม์	Amylase	ท้�เกิดจัากเปีล่อกกล้วิยน้�	ควิร์ม้การ์จัำาแนกร์ูปีแบบ

ใหม่สำาหร์ับอุตสาหกร์ร์มหร์่อไม่

A:	Amylase	ท้�ได้มานั�นเปี็นร์ูปีแบบเด้ยวิกันกับในตลาดปีัจัจัุบัน	แต่เกิดจัากการ์แปีลง

จัากแปี้งในเปีล่อกกล้วิย

บทำสรุปการเสนอผู้ลงานวิชาการ ผู้ลงานทำ่� 5

หัวข�อเร่�อง : Duplex droplet digital PCR assay for bovine and porcine 

    quantification in gelatin capsules

ผู้้�นำาเสนอ : Saveeyah Kahong

เวลา  : 10.25 – 10.40 น.

รหัส   : HST21167



87

การทำำา Duplex Droplet Digital PCR Assay สำาหรับติรวจัหา DNA ในโคและสุกร

ในแคปซู้ลเจัลาติิน

	 เจัลาตินเปี็นอาหาร์แปีร์ร์ูปีท้�ซึ่ับซึ่้อนมากซึ่้�งผลิตขึ้้�นจัากคอลลาเจันไฮโดร์ไลซึ่์

บางส่วิน	 ซึ่้�งส่วินใหญ่่ได้มาจัากสุกร์และโค	 มันถูกใชุ้เปี็นส่วินผสมหลักในการ์ผลิต

แคปีซูึ่ลเจัลาตินสำาหร์ับผลิตภัณ์ฑ์์เสริ์มอาหาร์และยา	 การ์ตร์วิจัหาแหล่งท้�มาขึ้อง

สายพื่ันธ์ุัวิัวิและสุกร์ในผลิตภัณ์ฑ์์ท้�ม้เจัลาตินเปี็นส่วินปีร์ะกอบเปี็นสิ�งจัำาเปี็นสำาหรั์บ

วิัตถุปีร์ะสงค์ทางการ์ค้า	เน่�องจัากการ์ฉ้อฉลขึ้องสายพื่ันธัุ์และการ์ติดฉลากผลิตภัณ์ฑ์์

อยา่งไมถ่กูตอ้งอาจัสง่ผลเสย้ตอ่ผูบ้ร์โิภคในเร์่�องสขุึ้ภาพื่	จัร์ยิธัร์ร์ม	และศูาสนา	อยา่งไร์

ก็ตามเน่�องจัากควิามยุ่งยากในการ์ผลิตท้�ม้เจัลาตินเปี็นส่วินปีร์ะกอบหลัก	 การ์เส่�อม

สภาพื่ขึ้องด้เอ็นเออาจัเกิดขึ้้�น	ส่งผลให้ม้การ์สกัดด้เอ็นเอได้ในปีร์ิมาณ์ตำ�า	สำาหร์ับการ์

ร์ะบุชุนิดขึ้องเน่�อสัตวิ์กำาลังดำาเนินการ์ปีฏิิกิริ์ยาลูกโซึ่่โพื่ล้เมอเร์สแบบเร้์ยลไทม์เชุิง

ปีร์ิมาณ์	 (qPCR)	การ์ใชุ้งานต้องใชุ้เส้นโค้งมาตร์ฐานหลายชุุดเพ่ื่�อเปีร้์ยบเท้ยบกับค่า	

Ct	 ท้�ควิามเขึ้้มขึ้้นท้�แน่นอน	นอกจัากน้�ยังเปี็นสิ�งท้�ท้าทายสำาหร์ับการ์ปีร์ะยุกต์ใชุ้ใน

ผลิตภัณ์ฑ์์	ท้�ม้ปีร์ิมาณ์	DNA	ตำ�า	การ์ทดสอบ	PCR	แบบ	duplex	ddPCR	ท้�ใชุ้	dou-

ble-quenched	probe	เปีน็วิิธ้ัท้�มค้วิามจัำาเฉพื่าะเจัาะจังสูง	มค้วิามไวิ	แมน่ยำา	และเชุ่�อ

ถ่อได	้การ์ศูก้ษาน้�มว้ิตัถปุีร์ะสงคเ์พ่ื่�อใหก้าร์หาปีร์มิาณ์และการ์ตร์วิจัหา	DNA	ขึ้องสกุร์

และวิัวิในแคปีซึู่ลเจัลาตินขึ้องผลิตภัณ์ฑ์์เสร์ิมอาหาร์และผลิตภัณ์ฑ์์ยา	ผลการ์วิิจััยพื่บ

วิา่ท้�ขึ้ด้จัำากดัตำ�าสดุ	(LOD)	ขึ้องการ์ตร์วิจัวิดัดเ้อน็เอสุกร์	ท้�	0.001	ng/μl	และ	ดเ้อ็นเอวิวัิ

ท้�	0.01	ng/μl	ควิามจัำาเพื่าะได้ร์ับการ์ย่นยันด้วิย	12	สายพื่ันธัุ์ท้�แตกต่างกัน	นอกจัากน้�

แคปีซึู่ลอาหาร์เสร์ิมและยาเชุิงพื่าณ์ิชุย์จัำานวินห้าสิบห้าชุนิดยังถูกใชุ้เพ่ื่�อตร์วิจัสอบ

ควิามถูกต้องขึ้องการ์วิิเคร์าะห์	 การ์ทดสอบ	 duplex	 ddPCR	 สามาร์ถใชุ้สำาหรั์บ

การ์วิิเคร์าะห์ตามปีกติในการ์ตร์วิจัหาสิ�งปีลอมปีนในวัิวิและสุกร์ในแคปีซูึ่ลเจัลาติน
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ช่วงถุาม-ติอบ

Q:	ถา้เป็ีนอาหาร์เสริ์ม	บร์ษิทัผูผ้ลิตจัำาเป็ีนตอ้งแจ้ังหร์อ่ไม่วิา่มส่้วินปีร์ะกอบขึ้องโคหร่์อ

สุกร์เท่าใด

A:	โดยมากไม่ไดแ้จัง้ว่ิามาจัากสัตว์ิปีร์ะเภทใดโดยละเอย้ด	แตห่ากเป็ีนสาร์ท้�ทำาให้มก้าร์

แพื่้หร์่อเปี็นมุสลิมอาจัม้ร์ะบุไวิ้ชุัดเจันบนฉลาก	เชุ่นสัญ่ลักษณ์์	Halal

Q:	เน่�องจัากกร์ะบวินการ์ผลิตแคปีซึู่ลม้การ์ผ่านควิามร์้อนและค่า	pH	ต่าง	ๆ	จัะตร์วิจั

จัับ	DNA	ได้ยากหร์่อไม่	เน่�องจัากอาจัโดนทำาลายในขึ้ั�นตอนเหล่าน้�

A:	ตร์วิจัจับัไดย้ากข้ึ้�น	และอาจัตอ้งปีร์บัควิามไวิขึ้องการ์ตร์วิจัจับัเพ่ื่�อใหไ้ดผ้ลท้�แมน่ยำา

ยิ�งขึ้้�น

Q:	วิัตถุดิบทั�วิไปีในการ์ผลิตเจัลาตินในอาหาร์เสร์ิมค่ออะไร์

A:	จัากการ์ศู้กษาพื่บวิ่าม้การ์ใชุ้เจัลาตินจัากปีลาและพื่่ชุด้วิย	แต่เม่�อเท้ยบแล้วิยังเปี็น

สัดส่วินท้�น้อยกวิ่าโคหร์่อสุกร์	

บทำสรุปการเสนอผู้ลงานวิชาการ ผู้ลงานทำ่� 6

หัวข�อเร่�อง : The Development Of A Cloud-based University Research   

     Repository Software Using A Configurable Subscription Model 

ผู้้�นำาเสนอ : Reynaldo Guinto Alvez

เวลา  : 10.45 – 11.00 น.

รหัส   : HST21168

การพฒันาซูอฟติแ์วรพ์่�นทำ่�เก็บข�อม้ลการวจัิัยของมหาวทิำยาลยับนระบบคลาวด์

โดยใช�แบบจัำาลองการสมัครสมาชิกทำ่�กำาหนดค่าได�

	 พ่ื่�นท้�การ์จัดัเก็บงานวิิจัยันั�นส่วินใหญ่่จัะเป็ีนแอปีบนออนไลน์	ซึ่้�งในยุคน้�กจ็ัะม้

การ์ส่�อสาร์ทางออนไลน์เปีน็หลักซ้ึ่�งเขึ้า้ถ้งได้งา่ย	ในมหาวิิทยาลัยสว่ินใหญ่ม่กัมพ่้ื่�นท้�จัดั

เก็บเปีน็ขึ้องตัวิเองแล้วิการ์วิิจัยัได้พื่ฒันาร์ะบบโดยใชุ้	PHP,	MySQL	เปีน็	opensource	

จั้งไม่ม้ค่าใชุ้จั่ายใด	ๆ	 ในส่วินขึ้องสถาปีัตยกร์ร์มร์ะบบนั�นแตกต่างกันไปีใน	 4	 ร์ะดับ	

สิ�งท้�ค้นพื่บจัากการ์ปีร์ะเมินปีร์ะสบการ์ณ์์เขึ้้าใชุ้
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ช่วงถุาม-ติอบ

Q:	มค้ำาแนะนำามากมายในการ์ออกแบบวิิธ้ัการ์จัดัเกบ็	มก้าร์ใชุอ้ปุีกร์ณ์์หร์อ่การ์จัดัลำาดบั

อย่างไร์เพื่่�อให้ทร์าบวิ่าผู้ใชุ้เห็นด้วิยหร์่อไม่เห็นด้วิย

A:	ผู้วิิจััยได้วิัดผลในทางสถิติและเปี็นผู้คิดคำาถามขึ้้�นมาเอง

Q:	มหาวิิทยาลัยใดท้�นำาไปีปีร์ับใชุ้แล้วิ	และม้ทุนวิิจััยใดหร์่อไม่

A:	 กำาลังทำาและพัื่ฒนาในมหาวิิทยาลัยท้�ผู้วิิจััยอยู่	 ในส่วินขึ้องทุนกำาลังร์อจัากทาง

ร์ัฐบาลเพื่่�อนำาไปีปีร์ับใชุ้กับมหาวิิทยาลัยแห่งอ่�น

บทำสรุปการเสนอผู้ลงานวิชาการ ผู้ลงานทำ่� 7

หัวข�อเร่�อง : Influence of Storage Temperature on the Quality of 

    Geniotrigonathoracica Honey

ผู้้�นำาเสนอ : Nashratul Shera Mohamad Ghazali

เวลา  : 10.45 – 11.00 น.

รหัส   : HST21169

	 1.	ลงทะเบ้ยนสมัคร์สมาชุิก	พื่บวิ่าเปี็นปีัญ่หาเพื่้ยงเล็กน้อย	(2.44)

	 2.	เวิ็บไซึ่ต์คลังวิิจััยขึ้องมหาวิิทยาลัย	พื่บวิ่าเปี็นปีัญ่หาปีานกลาง	(2.63)

	 3.	วิัตถุ	(2.68)

	 ในมหาวิิทยาลยัคอ่นขึ้า้งเหน็ดว้ิยกบัการ์ปีร์บัใชุแ้บบสมคัร์สมาชุกิแบบออนไลน์

จัากการ์ปีร์ะเมนิร์ะดบัควิามเหน็ดว้ิยขึ้องผูเ้ข้ึ้าร์ว่ิม	มุง่ไปีท้�ปีร์ะโยชุนจ์ัากการ์เปีน็สมาชิุก	

พื่บวิ่า	เห็นด้วิยท้�ร์ะดับ	4.1	สำาหร์ับการ์สมัคร์สมาชุิกออนไลน์,	ร์ะดับ	4.08	สำาหร์ับการ์

ใชุ้งานร์ะยะยาวิ,	 ร์ะดับ	 4.1	 สำาหร์ับควิามสะดวิกสบาย,	 และร์ะดับ	 4.1	 สำาหร์ับผล

ปีร์ะโยชุนต์อ่การ์วิิจัยั	ในปีจััจับุนัจัำาเปีน็ตอ้งมท้ม้งานวิจิัยัออนไลน์เพ่ื่�อใหแ้นใ่จัไดว้ิา่งาน

วิิจัยัท้�สร์า้งข้ึ้�นสามาร์ถตร์วิจัสอบได	้อา้งองิได	้และใชุศู้ก้ษาตอ่ได	้จัากการ์วิิจัยัพื่บวิา่การ์

สมัคร์สมาชิุกออนไลน์พื่บปีัญ่หาในร์ะดับปีานกลางเท่านั�น	 ในร์ะยะยาวิปัีญ่หาเหล่าน้�

จัะลดลง	และจัะสามาร์ถลดภาร์ะงานขึ้องฝ้�ายบร์ิหาร์จััดการ์งานวิิจััยลงได้ด้วิยเชุ่นกัน
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ผู้ลกระทำบของอณุหภูม้ใินการจััดเกบ็ต่ิอคณุภูาพของนำ�าผึู้�ง Geniotrigona thoracica

	 มชุ้นัโร์ง	(ผ้�งสายพื่นัธ์ุัหน้�ง)	จัำานวิน	65	สายพื่นัธ์ุัด้วิยกนั	และผู้เล้�ยงผ้�ง	700	ร์าย

ชุันโร์งเป็ีนสายพัื่นธ์ุัท้�พื่บได้มากท้�สุดในมาเลเซึ่้ย	 นำ�าผ้�งม้สาร์ต่อต้านอนุมูลอิสร์ะ	

แกอ้กัเสบ	นำ�าผ้�งจัากชัุนโร์งนั�นมค้วิามชุ่�นสงู	นำ�าตาลตำ�า	เปีน็กร์ดสูง	นำ�าผ้�งควิร์มค้วิามชุ่�น

น้อยกว่ิา	 20%	ซึ่้�งม้หลากหลายวิิธ้ัในการ์ลดควิามชุ่�น	 เชุ่น	การ์ใชุ้ควิามร้์อน	อย่างไร์

กต็ามจัะทำาใหค้ณุ์ภาพื่ขึ้องนำ�าผ้�งนั�นเปีล้�ยน	ในงานวิิจัยัจัง้คน้หาวิิธ้ัการ์ลดควิามชุ่�นอ่�น	ๆ

เชุ่น	การ์ใชุ้โอ่งดิน	ซึ่้�งจัะทำาให้นำ�าค่อย	ๆ	ร์ะเหยออกไปี

	 วิัตถุปีร์ะสงค์ขึ้องการ์ศู้กษาคร์ั�งน้�ก็เพ่ื่�อปีร์ะเมินคุณ์สมบัติขึ้องนำ�าผ้�งหลังจัาก

เก็บไวิ้ในหม้อหร์่อโอ่งดินท้�อุณ์หภูมิต่างกัน	 เร์ิ�มดำาเนินการ์โดยเก็บนำ�าผ้�งสดไวิ้ในหม้อ

ดินหร์่อโอ่งซึ่้�งม้เส้นร์อบวิงปีร์ะมาณ์	4.5	ซึ่ม.	ควิามสูง	6.5	ซึ่ม.	 เก็บไวิ้ใน	 Incubator	

ท้�	 25-35	องศูาเซึ่ลเซึ่้ยสจันควิามชุ่�นตำ�ากวิ่า	 20%	นอกจัากนั�นยังม้การ์วิิเคร์าะห์สาร์

เคม้	ควิามหน่ด	ค่าควิามเปี็นกร์ด	และส้ผลแสดงให้เห็นวิ่าควิามชุ่�นเปี็นตัวิแปีร์สำาคัญ่

ในควิามคงตัวิขึ้องนำ�าผ้�ง	พื่บวิ่าท้�อุณ์หภูมิสูง	ควิามชุ่�นจัะร์ะเหยออกไปีได้เร์็วิขึ้้�น	ทำาให้

ควิามชุ่�นลดลง	นอกจัากนั�นยงัทำาใหเ้กดิปีฏิิกริ์ยิาเคมท้้�ทำาใหค้วิามเปีน็กร์ดสงูข้ึ้�น	สำาหรั์บ

ค่า	Physiochemical	ต่าง	ๆ	ซึ่้�งวิิเคร์าะห์ถ้งปีร์ิมาณ์นำ�าและนำ�าตาลในนำ�าผ้�ง	พื่บวิ่าเม่�อ

มก้าร์ร์ะเหยออกไปีจัะทำาใหส้ดัสว่ินขึ้ององค์ปีร์ะกอบเปีล้�ยนไปี	ค่าควิามหน่ดนั�นสำาคญั่

ตอ่การ์ออกแบบการ์แปีร์รู์ปีนำ�าผ้�ง	ในร์ะหวิา่งการ์จัดัเกบ็พื่บวิา่ควิามหน่ดจัะมค้า่สงูมาก

ขึ้้�นเร์่�อย	ๆ	ในส่วินขึ้องส้	พื่บวิ่าส้จัะเขึ้้มขึ้้�นเม่�อเก็บเปี็นเวิลานานขึ้้�น	นอกจัากนั�นส้ขึ้อง

นำ�าผ้�งยังม้ควิามเก้�ยวิข้ึ้องกับสาร์ต่อต้านอนุมูลอิสร์ะอ้กด้วิย	ซึ่้�งพื่บว่ิาส้ท้�เขึ้้มหมายถ้ง

สาร์ตอ่ตา้นอนมุลูอสิร์ะท้�เพื่ิ�มขึ้้�น	จัากการ์วิจิัยัพื่บวิา่แมก้าร์จัดัเกบ็ท้�อณุ์หภมูิหอ้งจัะใชุ้

เวิลานานกวิ่าแต่พื่บวิ่าให้คุณ์ภาพื่ท้�สูงกวิ่าการ์จััดเก็บท้�อุณ์หภูมิสูง

ช่วงถุาม-ติอบ

Q:	ม้การ์วิิเคร์าะห์สาร์เคม้อ่�น	ๆ	นอกจัากท้�กล่าวิมาหร์่อไม่

A:	ได้ม้การ์วิิเคร์าะห์	HMF	ซึ่้�งเปี็นตัวิสำาคัญ่ในการ์ชุ้�วิัดคุณ์ภาพื่ขึ้องนำ�าผ้�ง	และพื่บวิ่าม้

ค่าเพื่ิ�มขึ้้�นเม่�อเก็บไวิ้ในอุณ์หภูมิสูงเปี็นเวิลานาน	และจัะม้การ์ทดลองจััดเก็บเปี็นร์ะยะ

เวิลานานกวิ่า	7	วิันในภายหลัง	เร์ิ�มจัาก	1	ปีี
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Presenter:	HST21147	-	Loremelo	Juayang	Catindoy

Presenter:	HST21148	-	Fronthea	Swastawati

Presenter:	HST21166	-	Habilla	Chapakiya

ภาพื่บร์ร์ยากาศูการ์นำาเสนอผลงาน	Academic	presentation	Session	1
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Presenter:	HST21160	-	Moohamad	Ropaning	Sulong

ภาพื่บร์ร์ยากาศูการ์นำาเสนอผลงาน	Academic	presentation	Session	1

Presenter:	HST21167	-	Saveeyah	Kahong Presenter:	HST21168	-Reynaldo	Guinto	Alvez

Presenter:	HST21169	-Nashratul	Shera	Mohamad	Ghazali
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หัวข�อ :      Oral	Academic	presentation	Session	2

เวลา :      15.25-17.15	น.

ผู้้�ดำาเนินรายการและคณะกรรมการติัดสินผู้ลงาน:      

	 1.Prof.	Dr.	Faridah	Hj	Hassan	–	Founder	of	iHalal	Management	and	

	 			Science	(iHALALMAS),	Universiti	Teknologi	MARA	Shahalam,	Malaysia	

	 2.	Prof.	Dr.	Abdelaziz	Bouras	–	College	of	Engineering,	Qatar

	 3.	Setyowati	Triastuti	Utami,	PhD.	–	Univeristas	Gadjah	Mada,	Indonesia

	 4.Dr.	Pradorn	Sureephong	–	Assistant	Director	of	the	Halal	Science

	 		Center,	Chulalongkorn	University,	Thailand

ภาพื่บร์ร์ยากาศูการ์ชุ้�แจังการ์นำาเสนอ	และแนะนำาคณ์ะกร์ร์มการ์ตัดสิน
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บทำสรุปการเสนอผู้ลงานวิชาการ ผู้ลงานทำ่� 8

หัวข�อเร่�อง : Potentials of Microbes as Bio-Control Agents

ผู้้�นำาเสนอ : Isah Umar Usman

เวลา  : 15.25 – 15.40 น.

รหัส  : HST21167

ศักยภูาพของจัุลินทำร่ย์ในฐานะติัวควบคุมทำางช่วภูาพ

	 การ์ผลิตอาหาร์นั�นจัำาเปี็นต้องม้การ์ต่อต้านแมลงท้�ร์บกวิน	ซึ่้�งอาจัส่งผลเส้ย

ตอ่มนษุยไ์ด	้จัง้ตอ้งคน้หาวิธ้ิัท้�สง่ผลกร์ะทบตอ่สิ�งแวิดลอ้มใหน้้อยท้�สุด	จัง้มก้าร์ใชุส้าร์

ควิบคุมทางชุ้วิภาพื่เพื่่�อลดผลกร์ะทบเหล่าน้�	ม้การ์ใชุ้วิิทยาศูาสตร์์และหลักการ์ต่าง	ๆ	

ร์วิมทั�งการ์ใชุ้จัุลินทร์้ย์	 ซึ่้�งเน้นไปีทางวัิตถุดิบจัากธัร์ร์มชุาติและม้ข้ึ้อด้มากกว่ิาในการ์

กำาจัดัศูตัร์พู่ื่ชุ	โดยสามาร์ถนำาไปีปีร์บัใชุไ้ดใ้นร์ะดบัปีร์ะเทศูและร์ะดบัสากล	จัดุมุง่หมาย

หลักขึ้องงานวิิจััย	ค่อการ์เสนอให้เกษตร์กร์และเจั้าหน้าท้�สามาร์ถนำาสาร์ควิบคุมทาง

ชุ้วิภาพื่เพ่ื่�อควิบคุมศูัตร์ูพ่ื่ชุ	 เพ่ื่�อปีร์ับปีร์ุงผลผลิตทางการ์เกษตร์	 และลดอาการ์ไม่พ้ื่ง

ปีร์ะสงค์จัากสาร์เคม้และสาร์กำาจััดศูัตร์ูพื่่ชุต่อมนุษย์

	 การ์วิิจััยม้การ์ใชุ้สาร์สกัดจัากพื่่ชุ	เชุ่น	ต้นสะเดา	ยูคา	มูลโค	และปีัสสาวิะ	เพื่่�อ

ร์ักษาพื่่ชุท้�ติดเชุ่�อ	โดยนำานำ�า	200	ลิตร์ผสมกับปีัสสาวิะ	10	ลิตร์	มูลโคสด	2	กิโลกร์ัม	

อัญ่ชุันสด	1	กิโลกร์ัม	และดิน	1	กำาม่อ	ผสมเขึ้้ากันเพื่่�อปีร์ับปีร์ุงจัุลินทร์้ย์ท้�ม้อยู่	อ้กวิิธั้

ค่อการ์ใชุ้ต้นดาวิเร์่องควิบคู่กับพื่่ชุผักเพื่่�อปี้องกันศูัตร์ูพื่่ชุบุกร์ุก

	 ม้การ์ใชุ้ยูคาลิปีตัสร์่วิมกับปีัสสาวิะด้วิยเชุ่นกัน	 โดยใชุ้นำ�า	 200	มล.	 ผสมกับ

ดินและจัุลินทร์้ย์หมัก	ม้การ์ปีร์ับสัดส่วินขึ้องสาร์ควิบคุมทางชุ้วิภาพื่ขึ้้�นเร์่�อย	ๆ	วิิธั้ท้�ใชุ้

ในงานวิิจััยน้�ก็ค่อการ์ใชุ้สะเดา	พื่ร์ิกไทย	ปีัสสาวิะจัากโค	และนำ�า	โดยส่วินผสมเหล่าน้�

สามาร์ถนำามาโร์ยในฟิาร์์มเพื่่�อใชุ้ปี้องกันแมลงต่าง	ๆ	ซึ่้�งเปี็นศูัตร์ูพื่่ชุได้ด้

	 นอกจัากน้�ยังม้การ์ใชุ้ปุี�ยอินทร์้ย์ท้�เตร์้ยมไว้ิ	 ผสมอย่างละ	 1	 กิโลกร์ัมเขึ้้ากับ

กล้วิย	 ถั�วิลันเตา	 มูลโคสด	 และปีัสสาวิะโค	 10	 ลิตร์	 ก็ชุ่วิยกำาจััดศูัตร์ูพ่ื่ชุได้เชุ่นกัน

โดยสรุ์ปีแล้วิ	การ์ใชุ้จัลุนิทร์ย์้เป็ีนตัวิควิบคุมทางชุว้ิภาพื่นั�นพื่บว่ิามก้าร์ใชุ้จัลุนิทร์ย์้นอ้ย

แตเ่กิดผลท้�ดม้าก	และทำาใหผ้ลติผลเพิื่�มขึ้้�นได	้นอกจัากนั�นยงัลดผลกร์ะทบจัากสาร์เคม้



95
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หัวข�อเร่�อง : Formulation of Coenzyme Q10 Liquid Foundation with 

    a Variations Olive oil as the oil phase

ผู้้�นำาเสนอ : Dewi Juliana

เวลา  : 15.40 – 15.55 น.

รหัส  : HST21149

ส่วนผู้สมรองพ่�นชนิดนำ�า Coenzyme Q10 ทำ่�ม่การแยกเฟสนำ�ามันมะกอก

ในยาฆ่่าแมลงได้ด	้นอกจัากแมลงแลว้ิ	ยังสามาร์ถปีอ้งกันวิชัุพ่ื่ชุได้อก้ดว้ิย	จัง้เหมาะสม

จัะเปีน็ตวัิเลอ่กเพิื่�มเตมิในการ์ผลติทางการ์เกษตร์ท้�ยั�งยน่แนะนำาใหท้ำาการ์วิิจัยัเพิื่�มเตมิ

ในการ์เพื่ิ�มปีร์ะสิทธัิภาพื่ต่อไปี

	 โดยทั�วิไปีแล้วิ	ผิวิท้�ชุร์าก่อนวัิย	การ์ถูกแสงแดด	และการ์ใชุ้เคร่์�องสำาอางท้�ไม่ได้

มาตร์ฐานจัะทำาใหเ้กดิร์ิ�วิร์อย	ในงานวิิจัยัไดเ้นน้ไปีท้�การ์ศูก้ษาคร์ม้ร์องพ่ื่�นชุนดินำ�า	คร์ม้

ร์องพ่ื่�นชุนดินำ�านั�นมก้าร์ค้นพื่บคร์ั�งแร์กในปี	ี2008	หลงัจัากนั�นกม็ก้าร์ค้นพื่บ	Coenzyme	

Q10	ในปี	ี2012	และไดร้์บัควิามนยิมสงูมากเพ่ื่�อใชุใ้นการ์ชุะลอวิยัและทำาให้ผิวิสดใสขึ้้�น

นอกจัากนั�นยังม้นำ�ามันมะกอกมาชุ่วิยส่งเสร์ิมการ์ลดร์ิ�วิร์อยในผิวิอ้กด้วิย

	 ในงานศู้กษาพื่บวิ่านำ�ามันมะกอกชุ่วิยให้ผิวิย่ดยุ่นมากขึ้้�นถ้ง	 10%	จั้งม้การ์

ทดลองใชุ้ควิามเขึ้้มขึ้้นขึ้องนำ�ามันมะกอกท้�	3%,	5%,	และ	7%	ในคร์้มร์องพื่่�นชุนิดนำ�า	

วิัตถุดิบอ่�นท้�ใชุ้ได้แก่	Coenzyme	Q10	100	มก.,	Ethanol	96%,	ปีั�นด้วิย	Magnetic	

Stirrer	แล้วิเก็บไวิ้ท้�อุณ์หภูมิ	70	องศูาเซึ่ลเซึ่้ยส	 เม่�อทิ�งไวิ้ปีร์ะมาณ์	5	นาท้	นำ�ามันจัะ

ช่วงถุาม-ติอบ

Q:	ม้การ์ทบทวินหร์่อได้ร์ับร์องจัากใคร์หร์่อไม่

A:	ม้การ์ร์ับร์องจัากผู้เชุ้�ยวิชุาญ่และทดสอบกร์ร์มวิิธั้

Q:	ม้การ์ใชุ้ตัวิควิบคุมทางชุ้วิภาพื่ใดบ้าง

A:	ใชุ้แบคท้เร์้ยเปี็นตัวิควิบคุม
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ผสมร์วิมกบันำ�า	โดยใชุ	้TiO2	มาชุว่ิยทำาใหท้กุองคป์ีร์ะกอบเขึ้า้กนัและคงตวัิเปีน็คร้์มร์อง

พื่่�นชุนิดนำ�า

	 เม่�อเตร์ย้มโดยใชุ้ควิามเข้ึ้มข้ึ้นขึ้องนำ�ามนัมะกอกหลายแบบ	(3%,	5%,	และ	7%)	

และได้คร์้มร์องพ่ื่�นชุนิดนำ�าส้งาชุ้างกลิ�นวิานิลลาแล้วิ	พื่บวิ่าค่า	pH	อยู่ท้�	 6.17,	 6.11,	

และ	5.99	ตามลำาดับ	ควิามหน่ดอยู่ท้�	5233,	6433,	และ	8400	CPS	ตามลำาดับ	ควิาม

สามาร์ถในการ์แพื่ร์ก่ร์ะจัายจัะอยู่ท้�	6.7,	6.3,	และ	6.1	ซึ่ม.	ตามลำาดบั	การ์ย้ดเกาะอยู่ท้�	

6.1,	6.3,	และ	6.5	ตามลำาดับ	การ์ทดสอบไฮโดร์นิก	81%,	89%,	และ	81%	ตามลำาดับ	

ผู้เข้ึ้าร่์วิมทดลองร์ูส้ก้ชุ่�นชุอบสูตร์	5%	โดยนำ�ามนัมะกอกจัะมห้น้าท้�เหมอ่น	Moisturizer	

ชุ่วิยเตร์้ยมผิวิและทำาให้เคร์่�องสำาอางติดทนนาน

	 Coenzyme	Q10	มส้าร์ต่อตา้นอนมุลูอสิร์ะสงู	และเหมาะเป็ีนสาร์เตร์ย้มเคร่์�อง

สำาอางในเขึ้ตร์อ้นอยา่งยิ�ง	มก้าร์นำานำ�ามนัมะพื่ร์า้วิมาใชุใ้นงานวิิจัยัน้�เน่�องจัากใหค้วิาม

ชุุม่ชุ่�น	ปีกป้ีองผวิิหน้า	และทำาใหผ้วิิหนังดดูซึ่ม้	Coenzyme	Q10	ไดด้ข้ึ้้�น	ส่วินผสมได้แก่	

นำ�ามนัมะพื่ร์า้วิท้�ควิามเขึ้ม้ข้ึ้นแตกตา่งกนัออกไปีท้�	3%,	5%,	และ	7%	เร์ิ�มเตร์ย้มโดยการ์

ผสม	Coenzyme	Q10	เขึ้้ากับ	Ethanol	ด้วิย	Magnetic	Stirrer	500	ร์อบต่อนาท้	เปี็น

ช่วงถุาม-ติอบ

Q:	งานวิิจััยชุิ�นน้�ม้ควิามแปีลกใหม่อย่างไร์

A:	เปี็นร์องพื่่�นชุนิดนำ�าท้�ม้การ์ใชุ้นำ�ามันมะกอกเปี็น	oil	phase

บทำสรุปการเสนอผู้ลงานวิชาการ ผู้ลงานทำ่� 10

หัวข�อเร่�อง : Formulation of Coenzyme Q10 Liquid Foundation With 

    a Variations Virgin Coconut Oil as The Oil Phase 

ผู้้�นำาเสนอ : Dewi Juliana

เวลา  : 15.55 – 16.10 น.

รหัส   : HST21157

สต้ิรรองพ่�นทำ่�ประกอบด�วย Coenzyme Q10 และนำ�ามนัมะพร�าวบรสิทุำธิ�เป็นชั�นนำ�ามนั
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	 การ์ผลิตเคร่์�องสำาอางหากมก้าร์ใชุ้สว่ินปีร์ะกอบอันตร์ายอาจัทำาให้เกิดมะเร็์งได้	

เชุ่น	Hydroquinone	ซึ่้�งจัะทำาให้เกิดมะเร์็งผิวิหนัง	 จั้งม้การ์ศู้กษาวิิจััยเพื่่�อแก้ปีัญ่หาน้�	

ผู้วิจิัยัไดเ้ลอ่กนำ�ามนัลนิซึ่ด้ควิบคูก่บั	Coenzyme	Q10	เพ่ื่�อผลติร์องพ่ื่�น	Coenzyme	Q10	

ถ่อวิ่าเปี็นสาร์ท้�ชุ่วิยป้ีองกันแดดและเพิื่�มสาร์ต่อต้านอนุมูลอิสร์ะในผิวิได้	 นอกจัาก

นั�นยังสามาร์ถกู้ค่นผิวิท้�ถูกอนุมูลอิสร์ะทำาลายไปีได้อ้กด้วิย	ส่วินผสมท้�นำามาใชุ้	 ได้แก่	

ช่วงถุาม-ติอบ

Q:	นำ�ามะพื่ร์้าวิบร์ิสุทธัิ�และนำ�ามะพื่ร์้าวิธัร์ร์มดาม้ควิามแตกต่างกันอย่างไร์

A:	นำ�ามะพื่ร์้าวิบร์ิสุทธัิ�นั�นด้ต่อผิวิมากกวิ่า

บทำสรุปการเสนอผู้ลงานวิชาการ ผู้ลงานทำ่� 11

หัวข�อเร่�อง : Formulation of Coenzyme Q10 Liquid Foundation With 

    a Variations Linseed Oil as The Oil Phase

ผู้้�นำาเสนอ : Thalia Marviani

เวลา  : 16.10 – 16.25

รหัส   : HST21163

ส้ติรรองพ่�นทำ่�ประกอบด�วย Coenzyme Q10 โดยม่นำ�ามันลินซู่ดเป็นชั�นนำ�ามัน

เวิลา	10	นาท้	แล้วิละลายนำ�ามันมะพื่ร์้าวิใน	Ethyl	Alcohol	อุณ์หภูมิ	70	องศูาเซึ่ลเซึ่้ยส	

ในปีร์ิมาณ์ตามสามสูตร์ท้�กล่าวิมา	หลังจัากนั�นก็เติม	Iron	Oxide,	กร์ดซึ่ิตร์ิก	แล้วิคน

ให้เขึ้้ากัน	 เม่�อเตร์้ยมการ์เสร์็จัสิ�นแล้วิให้ทดสอบ	Organoleptic	 test,	pH	 test,	ตร์วิจั

หาควิามหน่ด,	การ์กร์ะจัายตัวิ,	และควิามติดทน	ผลจัาก	Organileptic	test	พื่บวิ่าทั�ง

สามสูตร์พื่บวิ่าในสูตร์	3%	ม้กลิ�นมะพื่ร์้าวิร์่วิมกับวิานิลลา	แต่	สูตร์	7%	ม้กลิ�นมะพื่ร์้าวิ

เปี็นหลัก	ในส่วิน	pH	test	พื่บวิ่าอยู่ท้�	4.5-6.5	การ์ทดสอบควิามหน่ดพื่บวิ่าแปีร์ผันตร์ง

กับอัตร์าส่วินขึ้องนำ�า	 ในส่วินขึ้องการ์กร์ะจัายตัวิท้�	 7	ซึ่ม.	ยิ�งเขึ้้มขึ้้นมากจัะยิ�งกร์ะจัาย

ได้มาก	ม้การ์ทดสอบกับผู้หญ่ิงอายุ	18-30	ปีี	พื่บวิ่าควิามชุ่�นชุอบโดยร์วิมอยู่ท้�	87%,	

90%,	และ	93.3%	จั้งสร์ุปีได้วิ่าสูตร์ท้�ม้ควิามเขึ้้มขึ้้นขึ้องนำ�ามันมะพื่ร์้าวิ	7%	เปี็นท้�ชุ่�น

ชุอบสูงสุด	และจัะม้การ์ศู้กษาวิิจััยเพื่่�อขึ้ยายผลต่อไปี
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นำ�ามันลิดซึ่้ด	3%,	5%	และ	7%	การ์ผลิตร์องพื่่�นเร์ิ�มจัากการ์นำา	Coenzyme	Q10	ใส่	

Magnetic	Stirrer	500	ร์อบต่อนาท้	แล้วิเติม	TiO2	แล้วิจั้งเติมด้วิยนำ�ามันลินซึ่้ดท้�ควิาม

เขึ้้มขึ้้นต่าง	ๆ 	หลังจัากส่วินผสมเย็นลงก็เติม	Coenzyme	Q10	และกลิ�นวิานิลลาเขึ้้าไปี	

ผลจัากการ์วิิจััยในสามสูตร์	เม่�อดูเน่�อสัมผัส	กลิ�น	และส้	พื่บวิ่าสูตร์	3%	จัะเปี็นกลิ�นวิา

นลิลามากกว่ิา	มส้ง้าชุ้าง	สูตร์	5%	พื่บว่ิามค้วิามเข้ึ้มข้ึ้นมากขึ้้�น	และสูตร์	7%	จัะเข้ึ้มข้ึ้น

ท้�สุด	 เม่�อทดสอบควิามหน่ดพื่บวิ่ายิ�งม้นำ�ามันเขึ้้มขึ้้นมากจัะยิ�งม้ควิามหน่ดมากขึ้้�น	

สูตร์	 7%	จั้งม้ควิามหน่ดสูงสุด	 ในส่วินขึ้องควิามกร์ะจัายนั�นพื่บว่ิายิ�งควิามหน่ดน้อย

จัะยิ�งกร์ะจัายได้ด้

ช่วงถุาม-ติอบ

Q:	หากใชุ้เคร่์�องสำาอางเป็ีนปีร์ะจัำาอาจัเป็ีนพิื่ษต่อร่์างกายได้	มก้าร์พิื่จัาร์ณ์าในปีร์ะเด็นน้�หร์อ่ไม่

A:	ม้การ์ใชุ้	Emulsification	Evaporation	เพื่่�อให้แน่ใจัวิ่าไม่ม้สาร์พื่ิษ

Q:	มค้วิามท้าทายหร์อ่ควิามยากลำาบากใดในการ์ผสมสาร์ต่าง	ๆ 	เหลา่น้�เขึ้า้ด้วิยกันหร่์อไม่

A:	ไม่พื่บปีัญ่หาใดเปี็นพื่ิเศูษในงานวิิจััยน้�

	 กร์ดแทนนิกซึ่้�งใชุ้ในสาร์ผสมท้�นำามาใชุ้กำาจััดเชุ่�อโร์คนั�นม้คุณ์สมบัติเฉพื่าะ	

ตน้โปีย๊เซึ่ย้นถกูใชุเ้ปีน็ไมป้ีร์ะดบัและหาไดง้า่ย	เริ์�มจัากการ์เตร้์ยมยาฆ่า่เชุ่�อและจัลิุนทร้์ย์	

E.coli	 และ	Staphylococcus aureus	 ตัวิอย่างนั�นถูกเก็บมาจัากพ่ื่�นผิวิขึ้องห้องครั์วิ	

บทำสรุปการเสนอผู้ลงานวิชาการ ผู้ลงานทำ่� 12

หัวข�อเร่�อง : Synergistic effect of Euphorbia Milii with Tannic Acid as 

  a disinfectant against Escherichia coli and Staphylococcus aureus

ผู้้�นำาเสนอ : Bakhtawar Khair Muhammad Pirzada

เวลา  : 16.25 – 16.40 น.

รหัส   : HST21162

ผู้ลสัมฤทำธิ�ของติ�นโป๊ยเซู่ยนติ่อกรดแทำนนิก ในการฆ่่าเช่�อ E.coli และ 

Staphylococcus aureus
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ช่วงถุาม-ติอบ

Q:	หากใชุ้สาร์แยกกัน	จัะม้ผลขึ้้างเค้ยงหร์่อไม่	ม้ควิามปีลอดภัยหร์่อไม่

A:	ม้การ์ทดสอบแบบเด้�ยวิและเปีร์้ยบเท้ยบกับการ์ทดลองแล้วิเชุ่นกัน

Q:	ม้การ์เปีล้�ยนควิามเขึ้้มขึ้้นให้หลากหลายหร์่อไม่

A:	 การ์ทดลองใชุ้ควิามเขึ้้มขึ้้นแบบเด้ยวิเท่านั�น	 และจัะศู้กษาควิามเขึ้้มขึ้้นท้�แตกต่าง

กันในอนาคต

Q:	อยากให้อธัิบายวิิธั้การ์สกัดจัากต้นโปี๊ยเซึ่้ยนวิ่าทำาโดยวิิธั้ใด

A:	 ใชุ้ใบขึ้องต้นโปี๊ยเซึ่้ยน	นำามาล้างด้วิยนำ�ากลั�นแล้วิสกัดด้วิยผ้าออกมาเปี็นสาร์สกัด	

(สกัดด้วิยนำ�า)

	 ในงานวิิจััยได้ทดลองในหลอดทดลองกับแบคท้เร์้ยแกร์มลบเปีร์้ยบเท้ยบกับ

แบคท้เร์้ยแกร์มบวิก	พื่ิจัาร์ณ์า	 Phytochemicals	 เปีร์้ยบเท้ยบกัน	 หากม้การ์ใชุ้ยา	

Antibiotics	มาก	อาจัไม่สามาร์ถต้านแบคท้เร์้ยได้	(เกิดการ์ด่�อยา)	จั้งม้การ์ทดสอบใชุ้

ผลิตภัณ์ฑ์์ทางธัร์ร์มชุาตเิพ่ื่�อรั์บมอ่กับแบคท้เร์ย้ท้�ด่�อยา	Clarithromycin	ซึ่้�งหลังจัากการ์

บทำสรุปการเสนอผู้ลงานวิชาการ ผู้ลงานทำ่� 13

หัวข�อเร่�อง : In-vitro antimicrobial activity of Lactuca sativa Leaves against 

    Isolated Clarithromycin-resistant Superbugs

ผู้้�นำาเสนอ : Noor-un-Nisa Ghanghro

เวลา  : 16.40 – 16.55 น.

รหัส  : HST21164

ผู้ลของผู้ักกาดหอมติ่อการติ�านแบคทำ่เร่ยทำ่�ด่�อยา Clarithromycin

นำาแบคท้เร์้ยมาบ่มเป็ีนเวิลา	 24	 ชุั�วิโมงเพ่ื่�อให้เจัริ์ญ่เติบโต	 แล้วิยับยั�งด้วิยสาร์สกัด

โปีย๊เซึ่ย้นในควิามเข้ึ้มขึ้น้ท้�ร์ะบไุวิเ้ป็ีนเวิลา	10,	30,	45,	และ	90	นาท้	การ์วิิจัยัพื่บวิา่ฤทธิั�ใน

การ์ต้านจัุลชุ้พื่ขึ้องต้นโปี๊ยเซึ่้ยนนั�นให้ผลท้�ด้มาก	อัตร์าการ์เติบโตขึ้องจัุลินทร์้ย์ทั�งสอง

นั�นลดลงอยา่งมน้ยัสำาคญั่	ตน้โปีย๊เซึ่ย้นจัง้เหมาะจัะเปีน็ยาฆ่า่เชุ่�อไดอ้ยา่งดเ้ม่�อใชุง้าน

ร์่วิมกับกร์ดแทนนิก
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ทดลองกับพ่ื่ชุหลายชุนิด	ผู้วิิจััยได้เล่อกผักกาดหอมเน่�องจัากม้การ์ใชุ้อย่างแพื่ร์่หลาย

และม้สาร์อาหาร์ท้�ด้

	 เร์ิ�มจัากการ์สกัดผักกาดหอมออกมาเพ่ื่�อทดสอบกับแบคท้เร์้ย	E.coli	 โดยใชุ้	

MIC	กับแบคท้เร์้ย	ทดสอบกับกลุ่ม	Controlled	Group	เพื่่�อดูวิ่าได้ผลหร์่อไม่	ดูวิ่าจัะ

ได้ค่า	MIC	เท่าใด	ดู	UV-Visible	Spectrophotometer	ท้�	600	nm	ด้วิย	การ์คัดกร์อง

สาร์สกัดจัากผักกาดหอมเพ่ื่�อรั์กษาโร์คจัาก	E.coli	นั�นใชุ้ท้�ควิามเข้ึ้มขึ้น้ตา่ง	ๆ 	พื่บว่ิาค่า	

MIC	ด้ท้�สุดอยู่ท้�	125/ml	ในส่วินการ์วิิจััยเชุิงปีร์ิมาณ์	พื่บ	Photochemicals	ต่าง	ๆ	เชุ่น	

คาร์์โบไฮเดร์ต	 โปีร์ต้น	ซึ่้�งจัะพื่บว่ิาส่วินผสมต่าง	ๆ	ม้ผลต่อควิามด่�อยาขึ้องแบคท้เร์้ย

มากน้อยเพื่้ยงใด	Retention	time	อยู่ท้�	368	ไมโคร์กร์ัม	และ	800	ไมโคร์กร์ัมสำาหร์ับ	

E.coli	สาร์สกัดจัากผักกาดจั้งสามาร์ถชุ่วิยต่อต้านแบคท้เร์้ยได้เปี็นอย่างด้

	 ในส่วินขึ้องงานวิิจััยในอนาคตอาจัพื่ิจัาร์ณ์ายาตัวิอ่�น	ๆ 	และผักต่าง	ๆ 	กัน	และ

สาร์ต้านจัุลชุ้พื่อ่�น	ๆ	จัากผักชุนิดอ่�นเพื่ิ�มเติม

ช่วงถุาม-ติอบ

Q:	สาร์สกดัจัากพ่ื่ชุสามาร์ถตอ่ตา้นแบคท้เร์ย้ท้�ด่�อยาได	้คิดวิา่ผลในสว่ินน้�เพ้ื่ยงพื่อหร์อ่ไม่

A:	การ์ใชุ้สาร์สกัดนำ�า	และสาร์สกัดแบบอ่�น	ๆ	จัะให้ผลท้�แตกต่างกัน	จั้งอาจัพื่ิจัาร์ณ์า

ส่วินปีร์ะกอบอ่�น	ๆ	ต่อไปีในอนาคต

Q:	อะไร์ท้�ทำาให้งานวิิจััยน้�แตกต่างจัากงานวิิจััยอ่�น	ๆ

A:	หากเชุ่�อด่�อยา	การ์ใชุ้ยาปีฏิิชุ้วินะอาจัไม่ได้ผล	จั้งเปี็นปีร์ะโยชุน์ในการ์สกัดจัากพื่่ชุ

เพื่่�อแก้ไขึ้ปีัญ่หาเหล่าน้�
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ภาพื่บร์ร์ยากาศูการ์นำาเสนอผลงาน	Academic	presentation	Session	2	

Presenter:	4638	-	Isah	Umar	Usman

Presenter:	HST21149	–	Dewi	Juliana

Presenter:	HST21157	-Ulfiyatun	Nafi’ah
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Presenter:	HST21162	-Bakhtawar	Khair	Muhammad	Pirzada

Presenter:	HST21164	-	Noor-un-Nisa	Ghanghro

ภาพื่บร์ร์ยากาศูการ์นำาเสนอผลงาน	Academic	presentation	Session	2	
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วันทำ่� 15 ธันวาคม 2564

หัวข�อ : Oral	Academic	presentation	Session	2

เวลา  : 10.45-12.15	น.

ผู้้�ดำาเนินรายการ : Setyowati	Triastuti	Utami,	PhD.	–	Univeristas	Gadjah

	 	 	 Mada,	Indonesia

คณะกรรมการติัดสินผู้ลงาน    :     

	 1.	Prof.	Dr.	Faridah	Hj	Hassan	–	Founder	of	iHalal	Management	and

	 	Science	(iHALALMAS),	Universiti	Teknologi	MARA	Shahalam,	Malaysia	

	 2.	Prof.	Dr.	Abdelaziz	Bouras	–	College	of	Engineering,	Qatar

	 3.	Setyowati	Triastuti	Utami,	PhD.	–	Univeristas	Gadjah	Mada,	Indonesia

	 4.	Dr.	Pradorn	Sureephong	–	Assistant	Director	of	the	Halal	Science

	 	Center,	Chulalongkorn	University,	Thailand

ภาพื่บร์ร์ยากาศูการ์ชุ้�แจังการ์นำาเสนอ	และแนะนำาคณ์ะกร์ร์มการ์ตัดสิน
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	 ในร์ะหวิ่างท้�อินโดน้เซึ่้ยม้การ์ปีิดปีร์ะเทศู	ซึ่้�งม้ทั�งผลด้และผลเส้ย	 ร์ัฐบาลได้ม้

นโยบายในเด่อนกร์กฎาคม	 2021	 โดยจัะม้การ์คุ้มคร์องปีร์ะชุาชุนและม้การ์ใชุ้

งบปีร์ะมาณ์มากมาย	 ในงานวิิจััยได้ม้การ์ศู้กษาถ้งค่าใชุ้จั่ายด้านอาหาร์ในแต่ละ

คร์อบคร์ัวิในชุ่วิงล็อกดาวิน์เพ่ื่�อให้แน่ใจัวิ่านโยบายม้ปีร์ะสิทธัิภาพื่และสามาร์ถใชุ้

ต่อได้ในอนาคตม้การ์ใชุ้แบบสอบถามและนำาผลมาวิิเคร์าะห์เพ่ื่�อให้ได้ผลลัพื่ธั์จัาก

โมเดลคณ์ิตศูาสตร์์	ผลท้�ได้ค่อม้ค่าใชุ้จั่าย	219k	ร์ูเปีียห์ต่อวิัน	และหากเปี็นต่างจัังหวิัด

จัะม้ค่าใชุ้จั่ายท้�ลดลงกวิ่าน้�

บทำสรุปการเสนอผู้ลงานวิชาการ ผู้ลงานทำ่� 14

หัวข�อเร่�อง : Analysis of family food cost during lockdown based on Activity

   Based Costing and food frequency Questionare

ผู้้�นำาเสนอ : Edi Supardi

เวลา  : 10.00 – 10.15 น.

รหัส   : HST21155

การวิเคราะห์ค่าใช�จั่ายของอาหารในช่วงล็อกดาวน์ โดยมาจัากแบบสอบถุาม

ช่วงถุาม-ติอบ

Q:	ค่าใชุ้จั่ายด้านอาหาร์ในชุ่วิงโควิิด-19	นั�นสูงกวิ่าชุ่วิงปีกติปีร์ะมาณ์ก้�เปีอร์์เซึ่็นต์

A:	คา่ใชุจ้ัา่ยดา้นอาหาร์ในชุว่ิงโควิิด-19	นั�นตำ�ากวิา่ในชุว่ิงปีกต	ิซึ่้�งในชุว่ิงปีกตมิค่้าใชุจ้ัา่ย

ปีร์ะมาณ์	350k	ร์ูเปีียห์	และชุ่วิงโควิิดปีร์ะมาณ์	219k	ร์ูเปีียห์	(ต่างกันปีร์ะมาณ์	60%)

Q:	ปีัจัจััยใดส่งผลต่อค่าอาหาร์ในปีร์ะเทศูอินโดน้เซึ่้ย

A:	ในชุ่วิงโควิิด-19	ปีร์ะชุาชุนม้การ์ปีร์ับตัวิเพื่่�อร์ับปีร์ะทานอาหาร์อย่างม้ปีร์ะสิทธัิภาพื่

มากขึ้้�น

Q:	ม้การ์เปีร์้ยบเท้ยบกับงานอ่�น	ๆ	หร์่อไม่	เชุ่นการ์ล็อกดาวิน์ในปีร์ะเทศูอ่�น

A:	ม้การ์เปีร์้ยบเท้ยบกับเยอร์มันและอังกฤษ	พื่บวิ่าชุ่วิงโควิิด-19	ม้ค่าใชุ้จั่ายท้�สูงกวิ่า	

ซึ่้�งตร์งกันขึ้้ามกับผลจัากปีร์ะเทศูอินโดน้เซึ่้ย
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	 ในเมอ่งบันดุงมลู้กชุิ�นท้�เป็ีนอาหาร์ขึ้้�นชุ่�ออย่างมาก	โดยปีร์ะกอบไปีด้วิยเน่�อวัิวิ	

อาหาร์หลากหลายปีร์ะเภทก็ปีร์ะกอบไปีด้วิยเน่�อวิัวิเชุ่นกัน	ทำาให้ม้การ์แปีร์รู์ปีเน่�อวิัวิ

มากมาย	ร์าคาขึ้องวิวัิก็คอ่นขึ้า้งแพื่งแตก่ย็งัเปีน็ท้�ตอ้งการ์ขึ้องตลาดมากจัง้มผู้ท้้�ตอ้งการ์

เป็ีนผู้ผลิตเน่�อวัิวิมากมาย	 บ่อยคร์ั�งม้การ์ปีนเป้ี�อนขึ้องเน่�อหมูในเน่�อวัิวิในอินโดน้เซึ่้ย	

อาหาร์ฮาลาลจัำาเป็ีนต้องม้ส่วินปีร์ะกอบ	 กร์ะบวินการ์ท้�ถูกต้อง	 และจัำาเป็ีนต้องม้

การ์ตร์วิจัสอบอย่างเขึ้้มงวิด	 ในโร์งฆ่่าสัตวิ์จัะต้องพื่ิจัาร์ณ์าสถานท้�	 และกร์ะบวินการ์

เชุ่อดท้�ควิบคุมอย่างเข้ึ้มงวิดและม้ใบรั์บร์อง	ม้ควิามสะอาด	ปีลอดภัยตามมาตร์ฐาน

ฮาลาล	 วัิตถุปีร์ะสงค์ขึ้องงานวิิจััยน้�ค่อการ์ศู้กษาสถานท้�โร์งฆ่่าสัตว์ิวิ่าม้สุขึ้อนามัย

มาตร์ฐานตามท้�ร์ัฐบาลกำาหนดไวิ้หร์่อไม่

	 ขัึ้�นแร์กค่อการ์พิื่จัาร์ณ์าสถานท้�วิ่าม้การ์ลงทะเบ้ยนเป็ีนโร์งฆ่่าสัตว์ิ	 ได้ร์ับร์อง

จัากร์ฐับาลอินโดน้เซึ่ย้หร์อ่ไม่	ซึ่้�งได้พื่จิัาร์ณ์าหลายสถานท้�ในเมอ่งบันดุง	และขึ้อข้ึ้อมูล

โดยจัะปีร์ะกอบไปีด้วิยขึ้้อมูลพ่ื่�นฐานและขึ้้อมูลร์ะดับสูงข้ึ้�น	นำามาวิิเคร์าะห์	พื่ิจัาร์ณ์า

ตามหลกัฮาลาลและหลกัเกณ์ฑ์์ขึ้องร์ฐับาล	นอกจัากนั�นยงัมก้าร์สอบถามควิามคดิเหน็

จัากพื่นักงานในโร์งฆ่า่สัตวิด์ว้ิยเชุ่นกัน	ผลพื่บว่ิาโร์งฆ่า่สัตวิส์องแห่งใหญ่่ในเมอ่งบันดงุ

นั�นได้ร์ับการ์ร์ับร์องวิ่าเปี็นไปีตามหลักฮาลาลและหลักเกณ์ฑ์์ขึ้องร์ัฐบาล

บทำสรุปการเสนอผู้ลงานวิชาการ ผู้ลงานทำ่� 15

หัวข�อเร่�อง : Feasibility Study Of Slaughterhouses As A Source Of Halal

    Meat Processed Meat-Based Food In Bandung City 

ผู้้�นำาเสนอ : Neneng Windayani

เวลา  : 10.15 – 10.30 น.

รหัส   : HST21165

การศึกษาความเป็นไปได�ของโรงเชอ่ดทำ่�ให�เน่�อฮาลาล อาหารแปรร้ปเน่�อสัติว์

ในเม่องบันดุง
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ช่วงถุาม-ติอบ

Q:	ในขึ้ั�นตอนการ์ร์วิบร์วิมข้ึ้อมลู	Primary	และ	Secondary	มค้วิามแตกต่างกันอย่างไร์

A:	 ข้ึ้อมูล	 Primary	 ค่อการ์สังเกตการ์ณ์์โดยตร์งและสัมภาษณ์์จัากพื่นักงานในโร์ง

ฆ่่าสัตวิ์	ส่วินขึ้้อมูล	Secondary	นั�นได้นำาขึ้้อมูลจัากการ์สัมภาษณ์์มาปีร์ับปีร์ุงร์วิบร์วิม

อ้กคร์ั�งหน้�ง

	 ทุกวิันน้�ม่อถ่อค่อวิิธ้ัหลักในการ์ส่�อสาร์	 ม้การ์ถ่ายโอนไฟิล์ได้อย่างง่ายจั้งม้

การ์ละเมิดขึ้้อมูลเกิดข้ึ้�นอยู่บ่อยคร์ั�ง	 โดยเฉพื่าะในด้านธันาคาร์และการ์เงิน	 จั้งต้อง

ดำาเนนิการ์ปีอ้งกนัข้ึ้อมลูใหไ้ดม้ากท้�สดุ	ในทางควิามปีลอดภยัคอ่การ์ “เข�ารหัส”	ซึ่้�งจัะ

ชุว่ิยยกร์ะดบัควิามปีลอดภยัข้ึ้�นอก้และแมแ้ฮกเกอร์จ์ัะเข้ึ้าไปีดขูึ้อ้มลูได	้แตจ่ัะไมส่ามาร์ถ

นำาข้ึ้อมูลไปีใชุ้ได	้มก้าร์นำาเทคนคิ	Agile	มาใชุ้	ซึ่้�งตร์งไปีตร์งมาและได้ผลอย่างมาก	และ

เก้�ยวิข้ึ้องกับการ์เร์้ยนร์ู้อย่างต่อเน่�องและปีร์ับตัวิเขึ้้ากับการ์เปีล้�ยนแปีลงได้	 นอกจัาก

นั�นยังม้การ์เก็บขึ้้อมูลแบบ	 non-probability	 sampling	 ซึ่้�งจัะเล่อกกลุ่มเปี้าหมาย

แบบไม่สุ่ม	ผลท้�ได้จัากการ์วิิเคร์าะห์ขึ้้อคิดเห็นจัากนักศู้กษาวิิทยาศูาสตร์์คอมพื่ิวิเตอร์์	

254	คน	พื่บวิ่าส่วินมากม้ทัศูนคติท้�ด้ต่อแอปีพื่ลิเคชุันน้�และม้ไวิ้กับตัวิเพื่่�อปีกปี้องไฟิล์

ต่าง	ๆ	และควิร์ม้ไวิ้ในโทร์ศูัพื่ท์	Android

บทำสรุปการเสนอผู้ลงานวิชาการ ผู้ลงานทำ่� 16

หัวข�อเร่�อง : Android SMS and File Manager Encrypted Application Using

   AES-Vigenere and AES/ECB/PKCS5/Padding a Hybrid 

   Encryption Algorithm

ผู้้�นำาเสนอ : Celine Dianne Tamparong Montano

เวลา  : 10.30 – 10.45 น.

รหัส   : 4748

Android SMS และ File Manager ทำ่�เข�ารหัสโดยใช� AES-Vigenere และ AES/

ECB/PKCS5/Padding สำาหรับ Hybrid Encryption Algorithm
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ช่วงถุาม-ติอบ

Q:	 ได้ม้การ์เปีร์้ยบเท้ยบกับการ์เข้ึ้าร์หัสปีร์ะเภทอ่�น	 ๆ	 หร์่อไม่	 หร์่อใชุ้กับเพ้ื่ยง	 File	

Manager	เท่านั�น

A:	ได้ม้การ์ใชุ้เทคนิคการ์เขึ้้าร์หัสต่าง	ๆ	เชุ่น	AES

	 ในงานวิิจััยได้ม้การ์ปีร์ับใชุ้แพื่ลตฟิอร์์ม	HEPS	ซึ่้�งสามาร์ถปีร์ับเปีล้�ยนเพ่ื่�อให้

เหมาะสมกับแต่ละโร์งเร์้ยนได้	 โดยวิัตถุปีร์ะสงค์ขึ้องงานวิิจััยน้�ค่อการ์ออกแบบเพ่ื่�อ

ให้นักเร์้ยน	อาจัาร์ย์	หร์่อผู้ใชุ้ร์ายบุคคลสามาร์ถเขึ้้าถ้งได้จัร์ิง	 และทดแทนการ์เร์้ยนร์ู้

แบบดั�งเดิมโดยใชุ้คอมพิื่วิเตอร์์	 งานวิิจััยน้�มุ่งเน้นไปีท้�ปีร์ะสิทธัิภาพื่ขึ้อง	Web-based	

platform	หร์่อพื่อร์์ทัลสำาหร์ับนักเร์้ยน	Grade	12	ภาคเร์้ยนท้�สองในปีี	2020	และ	2021

	 กร์ะบวินการ์ในการ์วิิจััยมุ่งเน้นไปีท้�การ์วิิเคร์าะห์ตัวิแปีร์ต่าง	ๆ	ด้วิยซึ่อฟิต์แวิร์์	

ปีร์ะมวิลผลออกมาเป็ีนผลลัพื่ธ์ัท้�จัะทำาให้ร์ะบบเกิดปีร์ะสิทธัิภาพื่สูงสุดขึ้ั�นตอนการ์

วิิจััยคอ่การ์ใชุ้แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 เพ่ื่�อร์วิบร์วิมขึ้้อมูลตามมาตร์ฐาน	 ISO	

9126	ในการ์ปีร์ะเมินคุณ์ภาพื่ด้านซึ่อฟิต์แวิร์์	 (SPI)	และเทคนิค	4GT	 เพื่่�อสร์้างกร์อบ

ขึ้้อมูลอย่างร์วิดเร็์วิ	 ม้การ์ใชุ้	Web-based	 portal	 เปี็นขึ้้อมูลแบบ	Diagram	 Flow	

ในส่วินขึ้องฟัิงก์ชุนั	การ์ใชุ้งาน	ควิามน่าเชุ่�อถ่อ	ปีร์ะสิทธิัภาพื่	และการ์บำาร์งุรั์กษา	ผลขึ้อง

การ์ทดสอบจัากค่า	11	อย่าง	พื่บวิ่าคุณ์ภาพื่ขึ้องซึ่อฟิต์แวิร์์เปี็นท้�ยอมร์ับ	(WM	=	3.6)

บทำสรุปการเสนอผู้ลงานวิชาการ ผู้ลงานทำ่� 17

หัวข�อเร่�อง : Web-Based Platform for Don Bosco High School – Senior 

   High School – Technical Vocational Education Track in 

   Adoption of Hybrid Learning

ผู้้�นำาเสนอ : Jinky Baguasan Tumasis

เวลา  : 11.15 – 11.30 น.

รหัส   : HST21158

Web-Based Platform สำาหรบัโรงเรย่นมธัยม Don Bosco เพ่�อปรบัใช�ในการเรย่น

แบบผู้สมผู้สาน
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ช่วงถุาม-ติอบ

Q:	การ์สุ่มตัวิอย่างขึ้องผู้ทำาสอบถามม้กลุ่มใดบ้าง	 และร์บกวินขึ้ยายควิามตัวิเลขึ้ใน

ผลลัพื่ธั์เพื่ิ�มเติม

A:	ม้การ์แบ่งผู้ตอบคำาถามเปี็นสองกลุ่ม	ได้แก่กลุ่มนักเร์้ยน	ผู้ปีกคร์อง	และผู้ใชุ้ร์ะบบ

ไอท้	เม่�อร์วิมขึ้อ้มลูทั�งหมดเขึ้า้ด้วิยกนั	จัดัลำาดบั	และปีร์ะเมนิแลว้ิ	พื่บวิา่โร์งเร์ย้นเอกชุน

ชุ่�นชุอบการ์อนญุ่าตให้ใชุเ้ทคโนโลย้ในการ์เร์ย้นร์ู	้แตใ่นโร์งเร์ย้นรั์ฐบาลยงัไม่มก้ำาลังมาก

พื่อในการ์เข้ึ้าถ้งเทคโนโลย้	อยา่งไร์กต็ามเปีน็เร์่�องโชุคด้สำาหร์บัผูวิ้ิจัยัเน่�องจัากโร์งเร์ย้น	

Don	Bosco	ให้ควิามสนใจัและสนับสนุนการ์ใชุ้เทคโนโลย้เพื่่�อการ์เร์้ยนร์ู้เปี็นอย่างด้

	 โปีร์เจัคน้�ท้�ทำาข้ึ้�นเพ่ื่�อเพิื่�มควิามปีลอดภัยทางเทคโนโลย้โดยใชุ้	 Shadow	 IOT	

ซึ่้�งแตกต่างจัาก	 IOT	ปีกติท้�	 Shadow	 IOT	จัะม้แอดมินคอยตร์วิจัสอบและอนุญ่าต

การ์เขึ้้าถ้งขึ้้อมูล	 เพ่ื่�อไม่ให้ม้การ์ขึ้โมยขึ้้อมูลได้	 ไม่วิ่าจัะใน	ม่อถ่อ	คอมพื่ิวิเตอร์์	 หร์่อ

อ่�นๆ	โดยวิตัถปุีร์ะสงคค์อ่การ์ใชุ	้JAVA	Script	ในการ์ใชุ	้โดยขึ้อ้เสย้ขึ้องร์ะบบเกา่ท้�มอ้ยู่	

ยงัมน้โยบายท้�ไมค่อ่ยดเ้ทา่ท้�ควิร์	จัง้ตอ้งใชุก้าร์เขึ้า้ร์หสัแบบ	Blow-Fish	ซึ่้�งเปีน็แบบใหม่	

ซึ่้�งจัะใชุ้ได้กับอุปีกร์ณ์์ต่างๆ	โดยจัะม้ร์ูปีแบบขึ้องร์ะบบ	Shadow	IOT	ท้�แตกต่างขึ้้�นอยู่

กับอุปีกร์ณ์์	 โดยจัะม้การ์ส่งข้ึ้อมูลและขึ้ออนุญ่าตจัากเน็ตเวิิร์์ค	 ตัวิอย่างการ์ใชุ้	 เชุ่นม้

การ์แฮคขึ้้อมูลในคาสิโน	ซึ่้�งก็จัะม้ร์ะบบควิามปีลอดภัย	โดยม้	Blow	–fish	จัะม้	64	bit

บทำสรุปการเสนอผู้ลงานวิชาการ ผู้ลงานทำ่� 18

หัวข�อเร่�อง : Enhancing the security of an organization from shadow IOT 

   devices using Blow-fish encryption standard

ผู้้�นำาเสนอ : Senthilkumar Murugesa

เวลา  : 11.30 – 11.45 น.

รหัส   : HSC21159

การเพิ�มความปลอดภัูยให�องค์กรจัากอุปกรณ์ Shadow IOT โดยใช�มาติรฐาน

การเข�ารหัสแบบ Blow-fish
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ช่วงถุาม-ติอบ

Q:	หากม้อุปีกร์ณ์์ใชุ้งานไม่ได้ในร์ะหวิ่างเก็บขึ้้อมูลจัะม้การ์จััดการ์อย่างไร์

A:	มก้าร์คัดกร์องข้ึ้อมลูก่อนจัะนำาขึ้อ้มลูต่าง	ๆ 	มาใชุ้	และจัะพิื่จัาร์ณ์าเพิื่�มเติมในงานอ่�น	ๆ

ต่อไปี

Q:	Shadow	IOT	ต่างจัาก	IOT	ธัร์ร์มดาอย่างไร์

A:	 Shadow	 IOT	จัำาเป็ีนต้องม้	 IT	Admin	 ในการ์จััดการ์การ์เข้ึ้าถ้งข้ึ้อมูลต่าง	 ๆ	 ใน

ม่อถ่อหร์่อแล็บท็อปีขึ้ององค์กร์เพื่่�อปี้องกันการ์แฮ็ก

บทำสรุปการเสนอผู้ลงานวิชาการ ผู้ลงานทำ่� 19

หัวข�อเร่�อง : Integrating of Voice Recognition Email Application System

    for Visually Impaired Person using Linear Regression Algorithm

ผู้้�นำาเสนอ : Glenn Arwin Macalinao Bristol

เวลา : 11.45 – 12.00 น.

รหัส : HST21161

โดย	 module	 ท้�นำามาใชุ้ก็จัะม้การ์คอนเนคข้ึ้อมูลอยู่ดังน้�	 1.	 Limited	 privacy			

2.	Establishing	database		3.	Data	confidentiality	4.	Imprementing	the	blow-fish

5.	 Improveing	 security	 in	 the	 organization	 ส่วินการ์เชุ่�อมต่อขึ้้อมูลจัะเร้์ยกวิ่า	

Mongo	DB	ซึ่้�งเอาใชุ้ในการ์ทำาร์ายงานได้โดยจัะต้องมก้าร์ขึ้ออนุญ่าตจัาก	It	admin	เพ่ื่�อ

ท้�แอดมินจัะได้ดูวิ่าส่วินไหนท้�สามาร์ถขึ้อได้	สร์ุปีก็ค่อ	การ์เพื่ิ�มควิามปีลอดภัยในร์ะบบ

เน็ตเวิิร์์คค่อการ์ใชุ้	Blow-fish	และ	Mongo	DB	เขึ้้ามาชุ่วิยในร์ะบบเน็ตเวิิร์์ค	
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	 งานวิิจััยเปี็นการ์บูร์ณ์าการ์เพ่ื่�อผู้พิื่การ์ทางสายตาโดยใชุ้เส้ยงเขึ้้ามาเปี็น

ส่วินชุ่วิยในการ์เข้ึ้าถ้งข้ึ้อมูลต่างๆ	 โดยใชุ้อัลกอริ์ท้มการ์ถดถอยทางเส้น	ซึ่้�งในปัีจัจัุบัน

ผู้พื่ิการ์ทางสายตาปีร์ะสบปีัญ่หาการ์เขึ้้าถ้งขึ้้อมูล	สุขึ้ภาพื่	เทคโนโลย้	การ์ส่�อสาร์	และ

อ่�นๆอ้กมากมาย	โปีร์เจัคน้�จั้งทำาขึ้้�นมาเพื่่�อชุ่วิยเหล่อผู้พื่ิการ์โดยเฉพื่าะ	ม้	5	หัวิขึ้้อ	อาทิ

การ์ชุ่วิยการ์เขึ้้าถ้งร์ะบบคอมพื่ิวิเตอร์์	 ชุ่วิยการ์ปีร์ับปีร์ุงแอพื่ลิเคชุั�นท้�ทันสมัยใน

การ์โต้ตอบร์ะบบอเ้มลล์	ใชุ	้APIs	เพ่ื่�อนำามาเชุ่�อมตอ่	Google	serach	ในการ์ปีร์ะมวิลผล

	 เปี็นการ์ออกแบบในเชุิงพื่ร์ร์ณ์ณ์าซึ่้�งถูกใชุ้โดยผู้พื่ิการ์ทางสายตาซึ่้�งเปี็นสิ�งท้�สำาคัญ่

มากสำาหร์ับผู้พิื่การ์ทางสายตาท้�จัะต้องใชุ้หลักการ์น้�	 	 ซึ่้�งได้ม้การ์สำาร์วิจัการ์ปีกพื่ร่์อง

ผู้พื่กิาร์ทางสายตา	ซึ่้�งพื่บเจัอปัีญ่หาต่างๆอยู่มากมายและไม่มค้วิามมั�นใจัในตัวิเอง	ใน

สว่ินขึ้องการ์ใชุ้คอมพิื่วิเตอร์ผ์ูพิ้ื่การ์ทางสายตาก็ไม่สามาร์ถใชุ้ได้	เขึ้า้สังคมไมได้	การ์ใชุ้

เทคโนโลย้น้�จั้งเปี็นการ์ชุ่วิยได้มาก	ม้การ์ใชุ้ไดอะแกร์ม	ซึ่้�งโปีร์แกร์มจัะเขึ้้าใชุ้งานโดย

เร์ิ�มจัาก	การ์ลอกอิน	ลงทะเบ้ยนด้วิย	 PIN	ม้การ์ย่นยันร์หัสโดยใชุ้เส้ยง	หากการ์ลง

ทะเบ้ยนไม่ตอบร์ับแปีลวิ่าไมใชุ่ตัวิจัร์ิงท้�ลงทะเบ้ยน	โดยจัะทำาการ์บันท้กเส้ยงผ่านทาง	

Headphone	 และจัะม้การ์บันท้กเส้ยงไปีใน	data	 based	 เปี็นการ์เก็บขึ้้อมูลเพ่ื่�อใชุ้

ย่นยนัตวัิตน	ซึ่้�งจัะมล้ญั่ลกัษณ์์และมห้ลกัการ์กดท้�เปีน็จัำานวินท้�แตกตา่งกนัตามวิิธ้ัตา่งๆ

ท้�จัะใชุ้	โดยต้นแบบขึ้องโปีร์แกร์มน้�	ตัวิเร์ิ�มต้นค่อ	V-tap	Mail	ในการ์สร์้างและส่งอ้เมล

ล์	 โดยม้การ์สำาร์วิจัเม่�อปีี	 2020	 ในร์้านนวิด	ขึ้้�นกับร์ะดับอายุเพ่ื่�อตอบแบบสอบถาม	

ผลคอ่	ควิามถ้�ร์วิม	50		ท้�	100	เปีอร์เ์ซ็ึ่นต	์โดยคนท้�มป้ีร์ะสิทธฺัภิาพื่มากสดุคอ่	ผูชุ้าย	โดย

ผลสร์ุปีค่อ	ส่วินใหญ่่ผู้ชุายม้ผลในการ์ตอบสนอง			อยู่ในชุ่วิงอายุ	32-41		ปีี	ซึ่้�งจัากการ์

ทดลองจัะเหน็ไดอ้ยา่งชุดัเจันวิา่ผูพิ้ื่การ์มก้าร์จัดจัำาเสย้งและใชุเ้สย้งในการ์ตอบอเ้มลล์

และติดต่อส่�อสาร์ได้	และเปี็นการ์สร์้างควิามมั�นใจั	และการ์ใชุ้ชุ้วิิตท้�ง่ายในการ์ตอบโต้

อ้เมลล์ขึ้องผู้พื่ิการ์ทาง

การบร้ณาการระบบแอปพลเิคชนัอ่เมลเพ่�อจัดจัำาเสย่งสำาหรบัผู้้�พกิารทำางสายติา

โดยใช�อัลกอริทำึมการถุดถุอยเชิงเส�น
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ช่วงถุาม-ติอบ

Q:	นอกจัากในส่วินน้�	ม้โซึ่ลูชุันการ์สั�งงานด้วิยเส้ยงอ่�นหร์่อไม่

A:	ในงานวิิจััยน้�เปี็นเพื่้ยง	Prototype	หร์่อเปี็นจัุดเร์ิ�มต้นเพื่่�อนำาไปีสู่งานอ่�น	ๆ	ต่อไปี	

เชุ่น	การ์เพื่ิ�มแถบค้นหา

Q:	หากใชุ้องค์ปีร์ะกอบทางเทคโนโลย้ท้�มอ้ยู่แล้วิ	เชุน่	Google	Voice	หร์อ่	Siri	อาจัเพิื่�ม

ปีร์ะสิทธัิภาพื่ขึ้้�นได้เม่�อเปีร์้ยบเท้ยบกับฟิังก์ชุันขึ้องคุณ์หร์่อไม่

A:	 ม้การ์ศู้กษาในงานวิิจััยแล้วิ	 และอาจัม้การ์ควิบร์วิมกับฟิังก์ชุันเหล่าน้�เพ่ื่�อให้เกิด

ปีร์ะสิทธัิภาพื่สูงขึ้้�นต่อไปี

Q:	ม้การ์ตร์วิจัสอบควิามเท้�ยงตร์งในการ์ใชุ้งานหร์่อไม่

A:	ม้การ์กำาหนดควิามเท้�ยงตร์งเปี็น	7	ร์ะดับในการ์จัดจัำาเส้ยง	อย่างไร์ก็ตาม	ผลลัพื่ธั์

นั�นแตกต่างกันไปีขึ้้�นอยู่กับร์ะดับการ์มองเห็นขึ้องแต่ละบุคคล

Q:	นอกเหนอ่จัากการ์มองเหน็แลว้ิ	หากผูใ้ชุง้านไมส่ามาร์ถพื่ดูไดด้ว้ิย	จัะใชุแ้อปีพื่ลเิคชุนัน้�

ได้อย่างไร์

A:	สามาร์ถใชุ้นิ�วิกดเปี็นท่าทางต่าง	ๆ	 เปี็นคำาสั�งได้	 เชุ่น	แตะสองคร์ั�งเพื่่�อไปีท้�	 Inbox	

และจัะม้การ์ศู้กษาฟิังก์ชุันเพื่ิ�มเติมต่อไปีในอนาคต
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ภาพื่บร์ร์ยากาศูการ์นำาเสนอผลงาน	Academic	presentation	Session	3
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5.3 Awarding Session of Academic Presentation of IHSATEC 2021: 

14th HASIB

Academic presentation

1) รางวัล Best ORAL PRESENTATION DAY 1 (14th December 2021)

2) รางวัล Best ORAL PRESENTATION DAY 1 (14th December 2021)

ภาคเชุ้า	ได้แก่	Ms.	Saveeyah	Kahong	

จัาก	The	Halal	Science	Center,	Chulalongkorn	University,	Thailand

Research Title:	Duplex	droplet	digital	PCR	assay	for	bovine	and	porcine	

quantification	in	gelatin	capsules

ภาคบ่าย	ได้แก่	Ms.	Thalia	Marviani	

จัาก	Universitas	Wahid	Hasyim	Semarang,	Indonesia

Research Title:	Formulation	of	Coenzyme	Q10	Liquid	Foundation	with	

a	Variations	Linseed	Oil	as	The	Oil	Phase
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The Session Chairs for DAY 1 of IHSATEC 2021: 14th HASIB

The Judging Committees for DAY 1 of IHSATEC 2021: 14th HASIB

	 •	Dr.	Sheryl	H.	Ramirez,	RN,	MAN,	LPT,	Ph.	D.	-	Universidad	de	Manila,

	 		Phillipines

	 •	Dr.	Oktoviano	Gandhi	-	National	University	of	Singapore

	 •	Julenah	binti	AG	NUDDIN,	PhD.	-	Universiti	Teknologi	MARA,	Malaysia

	 •	Dr.	Prameshwara	Anggahegari	-	Institut	Teknologi	Bandung,	Indonesia

	 •	Prof.	Dr.	Nazimah	Hamid	-	Auckland	University	of	Technology,	

	 			New	Zealand

	 •	Dr.	 Pakpum	Somboon	 -	 Faculty	 of	 Engineering,	Chulalongkorn	

	 			University,	Thailand

	 •	Prof.	Dr.	Mosaad	Attia	Abdel-Wahhab	-	Department	of	Food	Toxicology	

	 			&	Safety,	National	Research	Center,	Egypt
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The Session Chairs for DAY 2 of IHSATEC 2021: 14th HASIB

The Judging Committees for DAY 2 of IHSATEC 2021: 14th HASIB

	 •	Setyowati	Triastuti	Utami,	PhD.	-	Univeristas	Gadjah	Mada,	Indonesia

	 •	Prof.	Dr.	Faridah	Hj	Hassan	-	Founder	of	iHalal		Management		and

	 			Science	(iHALALMAS),	Universiti	Teknologi	MARA	Shahalam,	Malaysia

	 •	Prof.	Dr.	Abdelaziz	Bouras	-	College	of	Engineering,	Qatar

	 •	Dr.	Pradorn	Sureephong	-	Assistant	Director	of	the	Halal	Science

	 			Center,	Chulalongkorn	University,	Thailand

3) รางวัล Best ORAL PRESENTATION DAY 2 (15th December 2021)

ได้แก่	Mr.	Edi	Supardi

Research Title:	Food	Cost	Analysis	During	Lockdown	using	Activity	Based	

Costing	and	Food	Frequency	Questionare	Methods



116

4) รางวัล Best Poster Presentation 

5) รางวัล BEST PAPER

Poster presenter:	Mr.	Pitak	Ardmare	

Poster Title:	 The	development	 of	 a	multi-dimensional	 reporting	 system	 for	

monitoring	operations	and	the	decision	of	 the	administrators.	study	case	of	

Halal	Science	Center	Chulalongkorn	University,	Pattani	Office.

Paper Title: Simultaneous	identification	of	four	meat	species	(cattle,	chicken,	

fish,	and	pig)	using	next	generation	sequencing	(NGS)

Contributing Authors:	Sunainee	Mahama,	Hasam	Chebako,	Sukrit	Sirikwanpong,

Pornpimol	 Mahamad,	 Najwa	 Yanya	 Santiworakul,	 Acharee	 Suksuwan,	

Winai	Dahlan,	and	Vanida	Nopponpunth
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6) รางวัล Popular Vote - Poster Presentation

Poster Presenter:	Miss	Sunainee	Mahama

Title:	Simultaneous	identification	of	four	meat	species	(cattle,	chicken,	fish,	and	

pig)	using	next	generation	sequencing	(NGS)
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การประเมินผู้ล 

1.	 ผลการ์ปีร์ะเมินควิามพ้ื่งพื่อใจัต่อการ์ปีร์ะชุุมวิิชุาการ์นานาชุาติด้านวิิทยาศูาสตร์	์

อุตสาหกร์ร์มและธัุร์กิจัฮาลาล	คร์ั�งท้�	 14	 	 The	 14th	Halal	 Science,	 Industry	 and	

Business	Virtual	Conference	(HASIB)	ดังน้�	

การคิดคะแนนและเกณฑ์์ระดับความพึงพอใจั

ความพึงพอใจั	คิดคะแนนและเกณ์ฑ์์ร์ะดับควิามพื่้งพื่อใจัเปี็นดังน้�

	 ร์ะดับควิามพื่้งพื่อใจั	น้อยท้�สุด	 	 ม้ค่าคะแนน	1

	 ร์ะดับควิามพื่้งพื่อใจั	น้อย	 	 ม้ค่าคะแนน	2

	 ร์ะดับควิามพื่้งพื่อใจั	ปีานกลาง	 	 ม้ค่าคะแนน	3

	 ร์ะดับควิามพื่้งพื่อใจั	ด้	 	 	 ม้ค่าคะแนน	4

	 ร์ะดับควิามพื่้งพื่อใจั	ด้มาก	 	 ม้ค่าคะแนน	5

ค่าคะแนนเฉล้�ยม้เกณ์ฑ์์ดังน้�

	 คะแนนค่าเฉล้�ย	1.00-1.50	หมายถ้ง		 ร์ะดับควิามพื่้งพื่อใจั	น้อยท้�สุด

	 คะแนนค่าเฉล้�ย	1.51-2.50	หมายถ้ง		 ร์ะดับควิามพื่้งพื่อใจั	น้อย

	 คะแนนค่าเฉล้�ย	2.51-3.50	หมายถ้ง		 ร์ะดับควิามพื่้งพื่อใจั	ปีานกลาง

	 คะแนนค่าเฉล้�ย	3.51-4.50	หมายถ้ง		 ร์ะดับควิามพื่้งพื่อใจั	ด้

	 คะแนนค่าเฉล้�ย	4.51-5.00		หมายถ้ง		 ร์ะดับควิามพื่้งพื่อใจั	ด้มาก
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ช่วงทำ่� 1	หัวิขึ้้อ	 Topic	Session-1:	Halal	 Plant-based	 innovative	products	 and	

ingredients	for	cosmetic

Title	1	Exploring	the	emerging	role	of	cyanobacteria	in	the	development

of	high-value	nutraceutical	and	cosmeceutical	products	:	

Dr.	Simab	Kanwal	

Title	2	Seaweeds	and	Herbs	as	Potential	Halal	Materials	for	Promoting	Health	:

	Prof.	Dr.	Irwandi	Jaswir

Title	3	Halal	Product	Development	for	Plant-Based	Cosmetic	:	

Prof.IR.Dr.Yus	Aniza	Yosuf
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ติารางทำ่� 1 สร์ุปีค่าเฉล้�ยควิามพ้ื่งพื่อใจัต่อการ์สัมมนา	HASIB	 Session-1:	 Halal	

Plant-based	innovative	products	and	ingredients	for	cosmetic	ในงาน	THAILAND	

HALAL	ASSEMBLY	2021

หัวข�อการประเมิน ค่าเฉล่�ย ระดับความพึงพอใจั

ควิามเหมาะสมขึ้องเน่�อหา 4.38 ด้

ควิามสัมพื่ันธั์ขึ้องเน่�อหาและเวิลา 4.75 ด้มาก

ควิามร์ู้ควิามเขึ้้าใจัขึ้องผู้บร์ร์ยาย 4.38 ด้

ควิามร์ู้ท้�ได้ร์ับหลังจับเสวินา 4.50 ด้

Title	1	Exploring	the	emerging	role	of	
cyanobacteria	in	the	development	of	high-
value	nutraceutical	and	cosmeceutical	
products:	Dr.	Simab	Kanwal

4.50 ด้

Title	2	Seaweeds	and	Herbs	as	Potential	
Halal	Materials	for	Promoting	Health:
	Prof.	Dr.	Irwandi	Jaswir

4.63 ด้มาก

Title	3	Halal	Product	Development	for
	Plant-Based	Cosmetic:	
Prof.IR.Dr.Yus	Aniza	Yosuf

4.63 ด้มาก

จัากตาร์างสรุ์ปีคา่เฉล้�ยควิามพ้ื่งพื่อใจัต่อการ์ปีร์ะชุมุสัมมนา	HASIB	ในหัวิข้ึ้อเร่์�อง	Halal	

Plant-based	innovative	products	and	ingredients	for	cosmetic	ในงาน	THAILAND	

HALAL	ASSEMBLY	2021	ผู้เขึ้้าร์่วิมปีร์ะชุุมม้ควิามพื่้งพื่อใจัสูงสุดอันดับแร์ก	ค่อควิาม

สัมพื่ันธั์ขึ้องเน่�อหาและเวิลา	คิดค่าเฉล้�ยเปี็น	4.75	ซึ่้�งจััดอยู่ในร์ะดับด้มาก	ร์องลงมาค่อ	

การ์สัมมนาเร์่�อง	Seaweeds	and	Herbs	as	Potential	Halal	Materials	for	Promoting	

Health	โดย	Prof.	Dr.	Irwandi	Jaswir	และ	Halal	Product	Development	for	Plant-Based

Cosmetic	โดย	Prof.IR.Dr.Yus	Aniza	Yosuf	คิดค่าเฉล้�ยเปี็น	4.63	ซึ่้�งจััดอยู่ในร์ะดับ

ด้มาก
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ช่วงทำ่� 2	หัวิขึ้้อ	Systematic	monitoring	in	Halal	production	process

Title	 1	Globalization	and	Fostering	a	 true	 halal	 logistics	 and	 supply	 chain	

activity:	What	does	it	take?	:	

Assoc.	Prof.	Dr.	Nor	Aida	Binti	Abdul	Rahman

Title	2	Exploration	of	the	selective	binding	property	of	the	MIP-grafted	paper	

for	Cochineal	dye	:

	Dr.Acharee	Suksuwan

Title	3	Creation	of	innovative	monitoring	tools	to	leverage	a	quality	assurance	

system	for	halal	food	industries	in	Thailand	:	

Dr.	Anat	Denyingyhot
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ติารางทำ่� 2 สร์ุปีค่าเฉล้�ยควิามพื่้งพื่อใจัต่อการ์สัมมนา	HASIB	Session-2:	Systematic	

monitoring	in	Halal	production	process	ในงาน	THAILAND	HALAL	ASSEMBLY	2021

หัวข�อการประเมิน ค่าเฉล่�ย ระดับความพึงพอใจั

ควิามเหมาะสมขึ้องเน่�อหา 4.41 ด้

ควิามสัมพื่ันธั์ขึ้องเน่�อหาและเวิลา 4.59 ด้มาก

ควิามร์ู้ควิามเขึ้้าใจัขึ้องผู้บร์ร์ยาย 4.24 ด้

ควิามร์ู้ท้�ได้ร์ับหลังจับเสวินา 4.29 ด้

Title	1	Globalization	and	Fostering	a	true	halal
logistics	 and	 supply	 chain	 activity:	What	
does	it	take?	:	Assoc.	Prof.	Dr.	Nor	Aida	Binti	
Abdul	Rahman

4.47 ด้

Title	2	Exploration	of	the	selective	binding	
property	of	the	MIP-grafted	paper	for	
Cochineal	dye	:	Dr.Acharee	Suksuwan

4.53 ด้มาก

Title	3	Creation	of	innovative	monitoring	
tools	to	leverage	a	quality	assurance	
system	for	halal	food	industries	in	Thailand	
:	Dr.	Anat	Denyingyhot

4.71 ด้มาก

จัากตาร์างสรุ์ปีค่าเฉล้�ยควิามพ้ื่งพื่อใจัต่อการ์ปีร์ะชุุมสัมมนา	HASIB	 ในหัวิข้ึ้อเร่์�อง	

Systematic	monitoring	in	Halal	production	process	ในงาน	THAILAND	HALAL	

ASSEMBLY	2021	ผู้เข้ึ้าร์่วิมปีร์ะชุุมม้ควิามพ้ื่งพื่อใจัสูงสุดอันดับแร์ก	ค่อ	การ์สัมมนา

เร์่�อง	Creation	of	 innovative	monitoring	 tools	 to	 leverage	a	quality	assurance	

system	for	halal	food	industries	in	Thailand	โดย	Dr.	Anat	Denyingyhot	คิดคา่เฉล้�ย

เปี็น	4.71	ซึ่้�งจััดอยู่ในร์ะดับด้มาก	ร์องลงมาค่อ	ควิามสัมพื่ันธั์ขึ้องเน่�อหาและเวิลา	และ

การ์สัมมนาเร์่�อง	Exploration	of	the	selective	binding	property	of	the	MIP-grafted	

paper	for	Cochineal	dye	โดย	Dr.	Acharee	Suksuwan	คิดค่าเฉล้�ยเปี็น	4.59	และ	

4.53	ตามลำาดับ	ซึ่้�งจััดอยู่ในร์ะดับด้มาก
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ช่วงทำ่� 3	หัวิขึ้้อ	Information	Technology	and	Artificial	Intelligence	for	Halal	safety

Title	1	Internet	of	Thing	and	Artificial	Intelligence	:	The	Roadmap	to	Future	:	

Dr.	Ahmed	A.	Elngar

Title	2	Halal	Humans	and	influence	in	an	age	of	automation	and	robots	:	

Prof.	Dr.	Jonathan	A.J.	Wilson	

Title	3	Digital	transformation	in	Halal	Economy	:	

Assist.	Prof.	Dr.	Pradorn	Sureepong
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ติารางทำ่� 3	สร์ุปีค่าเฉล้�ยควิามพื่้งพื่อใจัต่อการ์สัมมนา	HASIB	Session-3:	Information	

Technology	and	Artificial	Intelligence	for	Halal	safety	ในงาน	THAILAND	HALAL	

ASSEMBLY	2021

หัวข�อการประเมิน ค่าเฉล่�ย ระดับความพึงพอใจั

ควิามเหมาะสมขึ้องเน่�อหา 4.60 ด้มาก

ควิามสัมพื่ันธั์ขึ้องเน่�อหาและเวิลา 4.60 ด้มาก

ควิามร์ู้ควิามเขึ้้าใจัขึ้องผู้บร์ร์ยาย 4.60 ด้มาก

ควิามร์ู้ท้�ได้ร์ับหลังจับเสวินา 4.60 ด้มาก

Title	1	Internet	of	Thing	and	Artificial	Intelligence	:
The	Roadmap	to	Future	:	Dr.	Ahmed	A.	Elngar

4.60 ด้มาก

Title	2	Halal	Humans	and	influence	in	an	
age	of	automation	and	robots	:	
Prof.	Dr.	Jonathan	A.J.	Wilson

4.60 ด้มาก

Title	3	Digital	transformation	in	Halal	Economy	:
	Assist.	Prof.	Dr.	Pradorn	Sureepong

4.40 ด้

จัากตาร์างสร์ุปีค่าเฉล้�ยควิามพื่้งพื่อใจัต่อการ์ปีร์ะชุุมสัมมนา	HASIB	ในหัวิขึ้้อเร์่�อง	

Information	Technology	and	Artificial	Intelligence	for	Halal	safety	ในงาน	THAILAND

HALAL	ASSEMBLY	2021	ผู้เขึ้้าร์่วิมปีร์ะชุุมม้ควิามพื่้งพื่อใจัสูงสุด	ค่อ	ควิามเหมาะสม

ขึ้องเน่�อหา	ควิามสัมพื่ันธั์ขึ้องเน่�อหาและเวิลา	ควิามร์ู้ควิามเขึ้้าใจัขึ้องผู้บร์ร์ยาย	ควิามร์ู้

ท้�ได้ร์ับหลังจับเสวินา	การ์สัมมนาเร์่�อง	Internet	of	Thing	and	Artificial	 Intelligence	

:	The	Roadmap	to	Future	โดย	Dr.	Ahmed	A.	Elngar	และ	การ์สัมมนาเร์่�อง	Halal	

Humans	and	influence	in	an	age	of	automation	and	robots	โดย	Prof.	Dr.	Jonathan	

A.J.	Wilson	คิดค่าเฉล้�ยเปี็น	4.60	ซึ่้�งจััดอยู่ในร์ะดับด้มาก	



125

ติารางทำ่� 4 สร์ุปีค่าเฉล้�ยควิามพ้ื่งพื่อใจัต่อการ์สัมมนา	HASIB	Session-4:	 Start	 up	

and	Young	Entrepreneurship	for	Future	Thailand’s	Economy	ในงาน	THAILAND	

HALAL	ASSEMBLY	2021

หัวข�อการประเมิน ค่าเฉล่�ย ระดับความพึงพอใจั

ควิามเหมาะสมขึ้องเน่�อหา 4.79 ด้มาก

ควิามสัมพื่ันธั์ขึ้องเน่�อหาและเวิลา 4.71 ด้มาก

ควิามร์ู้ควิามเขึ้้าใจัขึ้องผู้บร์ร์ยาย 4.79 ด้มาก

ควิามร์ู้ท้�ได้ร์ับหลังจับเสวินา 4.57 ด้มาก

วิิทยากร์มค้วิามร์ูค้วิามเขึ้า้ใจัในเน่�อหาท้�บร์ร์ยาย 4.71 ด้มาก

ภาษาและเทคนิคในการ์ส่�อสาร์ 4.57 ด้มาก

การ์ตอบคำาถาม 4.57 ด้มาก

ช่วงทำ่� 4 หัวิขึ้้อ	Start	up	and	Young	Entrepreneurship	for	Future	Thailand’s	Econ-

omy
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	 จัากตาร์างสร์ปุีคา่เฉล้�ยควิามพ้ื่งพื่อใจัตอ่การ์ปีร์ะชุมุสัมมนา	HASIB	ในหวัิขึ้อ้

เร์่�อง	Start	up	and	Young	Entrepreneurship	for	Future	Thailand’s	Economy	ใน

งาน	THAILAND	HALAL	ASSEMBLY	2021	ผูเ้ข้ึ้าร่์วิมปีร์ะชุมุมค้วิามพ้ื่งพื่อใจัสงูสุด	คอ่	

ควิามเหมาะสมขึ้องเน่�อหา	และควิามร์ูค้วิามเขึ้า้ใจัขึ้องผู้บร์ร์ยาย		คดิคา่เฉล้�ยเปีน็	4.79	

ซึ่้�งจััดอยู่ในร์ะดับด้มาก	ร์องลงมาค่อ	ควิามสัมพื่ันธั์ขึ้องเน่�อหาและเวิลา	และวิิทยากร์

ม้ควิามร์ู้ควิามเขึ้้าใจัในเน่�อหาท้�บร์ร์ยาย	คิดค่าเฉล้�ยเปี็น	4.71	ซึ่้�งจััดอยู่ในร์ะดับด้มาก	

เชุ่นกัน

4.2	ขึ้้อคิดเห็นและเสนอแนะจัากผู้ท้�เขึ้้าร์่วิมงาน

	 จัากการ์ทำาแบบสำาร์วิจัปีร์ะเมินควิามพ้ื่งพื่อใจัขึ้องผู้ท้�มาร์่วิมงานการ์ปีร์ะชุุม

วิิชุาการ์นานาชุาติด้านวิิทยาศูาสตร์์	 อุตสาหกร์ร์มและธัุร์กิจัฮาลาล	 ครั์�งท้�	 14		

The	14th	Halal	 Science,	 Industry	 and	Business	Virtual	Conference	 (HASIB)	

ในงาน	“THAILAND	HALAL	ASSEMBLY	2021”	ม้ขึ้้อคิดเห็นและขึ้้อเสนอแนะดังน้�

ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะ

	 Everything	was	informative.

	 บร์ร์ยายด้มาก

	 Please	continue	this	good	event	in	the	future

	 more	webinar	on	these	topics.

	 I	suggest	that	halal	cosmetics	will	be	introduce	globally	because	now	

a	days	most	non-Muslim	countries	are	looking	for	halal	products	for	Muslim	

constituents.

	 Please	begin	on	time,	but	overall	is	awesome.	Thank	You.

	 Excellent	conference

	 All	was	best

	 Good	presentation,	for	future	maybe	only	2	panels	presentation	with	

30	minutes.

	 We	have	to	organize	a	halal	logistics	for	every	country	that	has	much	

halal	products.
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	 Please	arrange	some	physical	training	for	Halal	Testing.

	 More	Training

	 Thank	you	for	inviting	HDIP	halal	development	institute	of	the	Philippines.

	 Show	10	years	statistics	on	the	economic	growth	from	Halal	Industry	

will	be	appreciated.

	 MORE	SUCH	NEW	INNOVATIONS	PRODUCT	TOPICS	FOR	FUTURE	

	 Could	be	better	if	audience	can	join	q/a	session	directly	

	 Interesting	topic	and	nice	speaker

	 Good	startup	model	

	 I	suggest	that	this	exemplary	assembly	provide	continue	annually	year

	 PLS	IMPROVE	ON	TRANSMISSION	BETWEEN	SPEAKERS	N	MC	AND	

ALSO	SLIDES	DISPLAYS.

หัวข�อทำ่�สนใจัในปีถุัดไป

	 Perhaps	explore	on	Halal	Tourism

	 Halal	Certification	and	it’s	challenge

	 Updates	on	plant	base	ingredients.

	 How	to	open	the	global	boarder	for	halal	products	so	that	any	countries	

who	considered	halal	business	as	good	and	strategic	business	can	access	

our	halal	products.

	 Halal	Tourism

	 Quality	of	Food	System	Management

	 Halal	product	from	marine

	 Quality	of	Food	Safety	Management

	 Halal	Education	

	 Quality	of	Food

	 Discussion	Halal	related	to	alcohol	and	fermentation	
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	 Expound	halal	tourism.

	 Physical	Training	on	Halal	Testing	

	 DNA	TEST	AND	PORCINE	IDENFICATION	FROM	OTHER	ENZYME

	 Halal	Industrial	Valley

	 Cloud	Computing	for	Management	Business	Halal	Food

	 Halal	accreditation	of	Chinese	cakes	and	sweets	industry.	since	Chinese	

food	are	mostly	contaminated	with	lard.

	 Sharing	Experiences	from	successful	entrepreneurs

	 NEW	MINDS,	NEW	INNOVATIONS,	NEW	NORMAL

	 Start	up	and	Young	Entrepreneurship	for	future	Economy	(Other	country)

	 Startup	model	for	plant-based	food

	 Halal	Tourism	in	Thailand

ปัญหา อุปสรรค การแก�ไข

ข�อด่
1.	ออแกไนซึ่์ม้ควิามเปี็นม่ออาชุ้พื่	แก้ปีัญ่หาเฉพื่าะหน้าได้ด้

2.	Production	ม้ควิามสมจัร์ิง	ม้ควิามสวิยงาม

ข�อเส่ย

1.	การ์	Claim	Host	ในลิ�งค์	Zoom	ไม่ทำาทันท้	ส่งผลให้ผู้จััดงานเขึ้้าถ้ง	

speaker	ได้ยาก

2.	Q	&	A	Chat	box	ไม่สามาร์ถส่งคำาถามได้

3.	ออแกไนซึ่์ต้องม้ผู้ท้�ปีร์ะสานกับต่างปีร์ะเทศูได้ก่อนงาน

4.	ร์ะบบ	log	in	เขึ้้าปีร์ะเมินเปี็นภาษาไทย

5.	ร์ะบบ	log	in	ยุ่งยากทำาให้ผู้เขึ้้าร์่วิมงานไม่สนใจัร์่วิมงาน
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ข�อเส่ย

6.	ออแกไนซึ่	์(อนิโด)	ร์ะบบการ์ตั�งกร์ร์มการ์ปีร์ะเมินผลงานไมส่มเหตสุมผล

7.	ในร์ะบบ	zoom	ห้อง	Speaker	ขึ้องห้อง	Room	II	วิันท้�	14	ธั.ค.	64	ไม่ม้

การ์ฉาย	Scene	หน้า	Live

8.	เกิดเส้ยงแทร์กหลุดเขึ้้าขึ้ณ์ะ	Live	บ่อยคร์ั�ง

9.	ร์ะบบเส้ยงล่ามไม่ตร์งตามภาษาในห้อง

10.	Internet	ขึ้อง	Speaker	คุณ์ภาพื่ตำ�า	ทำาให้เกิดขึ้ัดขึ้้องขึ้ณ์ะ	Live

11.	ยอดดูขึ้ณ์ะ	Live	ไม่แสดงตามเวิลาจัร์ิง

12.	การ์เขึ้้าถ้ง	Live	สด	ม้ควิามซึ่ับซึ่้อน	เขึ้้าถ้งได้	Live	ได้ยาก

13.	Scene	ห้อง	Room	II	ไม่สอดคล้องกับงาน	เกิดจัากการ์ปีร์ะสานงาน

ร์ะหวิ่าง	ออแกไนซึ่์และฝ้�ายเทคนิค

14.	ม้การ์นัดซึ่้อมร์ะบบกร์ะชุั�นชุิดเกินไปี	ทำาให้แก้ไขึ้งานได้ยาก

15.	Speaker	จัากทาง	RSF	ติดต่อปีร์ะสานงานยาก	ทำาให้ได้หัวิขึ้้อล่าชุ้า	
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ฝ่่ายลงทำะเบ่ยน 

1.	การ์เขึ้้าร์่วิมงานทางเวิ็บไซึ่ต์	

	 ลิ�งค์สำาหร์ับใชุ้ในการ์เขึ้้าร์่วิมงาน	

	 :	https://virtualthailandhalalassembly.com/

	 ยอดเขึ้้าชุมเวิ็บไซึ่ต์	https://virtualthailandhalalassembly.com/	

ทั�งหมด	จัำานวิน	24,346	คน

	 ผูล้งทะเบย้นปีร์ะกอบไปีด้วิย	53	ปีร์ะเทศู	ไดแ้ก่	Algeria,	Argentina,	Australia,

Austria,	Azerbaijan,	Bangladesh,	Brazil,	Bosnia	&	Herzegovina,	Cambodia,	

Canada,	China,	Egypt,	France,	Germany,	Greece,	Hong	Kong,	India,	Indonesia,

Iran,	 Iraq,	 Ireland,	 Italy,	 Japan,	 Jordan,	 Kyrgyzstan,	Malaysia,	Morocco,	

Netherlands,	New	Zealand,	Nigeria,	 Pakistan,	 Philippines,	 Poland,	Qatar,	

Russia,	Saudi	Arabia,	Singapore,	Somalia,	South	Africa,	South	Korea,	Spain,	

Sudan,	Sweden,	Taiwan,	Thailand,	Tunisia,	Turkey,	Uganda,	United	Arab	Emirates,

United	Kingdom,	United	States,	Uzbekistan	and	Yemen

2.	จัำานวินผู้ลงทะเบ้ยน	(ยอดร์วิม	Pre-register	และ	Register)	

	 จัำานวินผู้ลงทะเบ้ยนทั�งหมด	1,462	คน

	 ผู้ลงทะเบ้ยนปีร์ะกอบไปีด้วิย	 45	 ปีร์ะเทศู	 ได้แก่	 Argentine	 Republic,	

Australia,	Austria,	Azerbaijan,	Bangladesh,	Bosnia	And	Herzegovina,	Cambodia,

Canada,	Deutschland,	Egypt,		Germany,	India,	Indonesia,	Iran,	Iraq,	Ireland,	

Japan,	Kyrgyzstan,	Libya,	Malaysia,	Morocco,	Netherland,	Oman,	Pakistan,	

Palestine,	Philippines,	Poland,	Qatar,	Republic	Of	Korea,	Russia,	Saudi	Arabia,	

Singapore,	Somalia,	Sudan,	Taiwan,	Thailand,	Tunisia,	Turkey,	UAE,	Uganda,	

United	Arab	Emirates,	United	Kingdom,	United	States,	Uzbekistan	and	Yemen
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3.	สถิติจัำานวินผู้เขึ้้าถ้งการ์ถ่ายทอด	(	Live	Streaming	)

4.	ภาพื่ร์วิมจัำานวินผู้เขึ้้าชุมเวิ็บไซึ่ต์

	 ร์ะหวิ่างวิันท้�	11/12/2564	–	15/12/2564

Report  Live Streaming

วันทำ่� Room 1 Room 2

14/12/2021 453 142

15/12/2021 259 136

รวม 712 278
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5.	จัำานวินผู้เขึ้้าชุม	โดยจัำาแนกออกเปี็น	9	ปีร์ะเภท	ดังน้�

	 5.1	ตามท้�ตั�ง	(ปีร์ะเทศู)
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	 5.2	จัำานวินผู้เขึ้้าชุมจัำาแนกตามท้�ตั�ง	(ทวิ้ปี)

	 5.3	ตามปีร์ะเภทอุปีกร์ณ์์
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	 5.4	เปีร์้ยบเท้ยบจัำานวินผู้เชุ้าชุมเวิ็บไซึ่ต์	ปีร์ะเภท	New	Visitor	และ	

	 									Return	Visitor	(เขึ้้าชุมซึ่ำ�า)

	 5.5	ปีร์ะเภทขึ้อง	Web	Browser
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	 5.6	ตามชุ่วิงอายุและเพื่ศู

	 5.7	ชุ่องทางการ์เขึ้้าถ้งเวิ็บไซึ่ต์
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	 5.8	การ์เขึ้้าถ้งเวิ็บไซึ่ต์ผ่าน	Social	Network
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	 5.9	หน้าเวิ็บท้�ม้จัำานวินยอด	Page	View	สูงสุด	25	อันดับแร์ก
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6.	เวิ็ปีไซึ่ด์สำาหร์ับการ์ลงทะเบ้ยนและการ์เย้�ยมชุม
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หน้าต่างสำาหร์ับใชุ้ในการ์ลงทะเบ้ยน
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ฝ่่ายประชาสัมพันธ์ 

1.	ร์ูปีแบบการ์ทำาปีร์ะชุาสัมพื่ันธั์	โดยม้	2	ร์ูปีแบบ	ดังน้�	ค่อ	เวิ็บไซึ่ส์	และเพื่จัเฟิสบุ๊ค

URL	สำาหร์ับเขึ้้าชุมหน้าหลักขึ้องเวิ็บไซึ่ต์	
https://www.thailandhalalassembly.com/
news/ihsatec-2021-speaker
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เวิ็บเพื่จัเฟิสบุ๊ค	Thailand	Halal	Assembly	
URL	สำาหร์บัเขึ้า้ชุมเพื่จั	https://www.facebook.com/ThailandHalalAssembly
หร์่อสแกนคิวิอาร์์โค้ด

เวิ็บเพื่จัเฟิสบุ๊ค	ศููนย์วิิทยาศูาสตร์์ฮาลาล	จัุฬาลงกร์ณ์์มหาวิิทยาลัย:
The	Halal	Science	Center	CU	
URL	สำาหร์ับเขึ้้าชุมเวิ็บไซึ่ส์	https://www.facebook.com/HSC.CU
หร์่อสแกนคิวิอาร์์โค้ด
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2.	แบบโปีสเตอร์์เพื่่�อใชุ้สำาหร์ับการ์ปีร์ะชุาสัมพื่ันธั์	ดังแสดงในร์ูปี
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ฝ่่ายการจััดการแสดงสินค�าในแพลติฟอร์มออนไลน์ 

Thailand International Halal Expo (TIHEX 2021)

1. การดำาเนินการจััดแสดงสินค�า

	 ดำาเนินการ์เตร์้ยมร์ะบบบริ์หาร์จััดการ์บนแพื่ลตฟิอร์์มออนไลน์ให้แล้วิเสร็์จั

ก่อนวิันงาน	ม้ร์ะยะเวิลาท้�เพ้ื่ยงพื่อให้ผู้จััดแสดงสินค้าสามาร์ถเข้ึ้าดำาเนินงานกร์อก

ร์ายละเอ้ยดและขึ้้อมูลขึ้องบร์ิษัท	 ร์วิมถ้งร์ายละเอ้ยดสินค้า	บนแพื่ลตฟิอร์์มออนไลน์	

ตามร์ะยะเวิลามท้�ผู้ให้บร์ิการ์ได้กำาหนด	 โดยร์ายละเอ้ยดโคร์งสร์้างร์ะบบการ์จััดแสดง

สินค้าในร์ูปีแบบ	Virtual	ดังต่อไปีน้�

	 1)	ร์ายละเอ้ยดหน้าแร์กขึ้องงาน	บนแพื่ลตฟิอร์์มออนไลน์

2. รายละเอ่ยดภูาพรวมของ แพลติฟอร์มออนไลน์ทำ่�ใช�สำาหรับการจััดแสดง

สินค�าในงาน Thailand Halal Assembly 2021
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	 2)	ร์ูปีแบบหน้าหลักขึ้องงานบนเวิ็ปีไซึ่ด์
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3. กำาหนดการ

	 การ์จััดงานแสดงสินค้าฮาลาล	Thailand	International	Halal	Expo	(TIHEX)	

on	Virtual	EXPO	ภายในงาน	“Thailand Halal Assembly 2021”	จัะจััดขึ้้�นร์ะหวิ่าง

วิันท้�	1	-	2	มิถุนายน	2564	ร์ายละเอ้ยดการ์จััดงาน	ดังน้�

เวลา รายละเอ่ยดกิจักรรม

30-31 พฤษภูาคม 2564

10.00	–	22.00	น.
ผู้ปีร์ะกอบเร์ิ�มกร์อกร์ายละเอ้ยดขึ้้อมูล	บนแพื่ลตฟิอร์์ม

จััดแสดงสินค้าออนไลน์

1  มิถุุนายน 2564

08.00	–	17.00	น. ผู้ปีร์ะกอบการ์เขึ้้าร์่วิมจััดแสดงสินค้าในร์ูปีแบบออนไลน์

2  มิถุุนายน 2564

08.00	–	17.00	น. ผู้ปีร์ะกอบการ์เขึ้้าร์่วิมจััดแสดงสินค้าในร์ูปีแบบออนไลน์
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ฐานข�อม้ลรายช่�อสถุานประกอบการ ทำ่�เข�าร่วมจััดแสดงสินค�า

ภูายในงาน Thailand Halal Assembly 2021 ในร้ปแบบ Virtual EXPO

1. กลุ่มอาหารและเคร่�องด่�ม จัำานวน 34 ราย

ลำาดบั
ช่�อสถุาน

ประกอบการ
ทำ่�อย้่ รายช่�อ เบอร์ติิดติ่อ Email ผู้ลิติภูัณฑ์์

1 บจั.สหพื่ันธั์
ฟิู้ดส์

377	หมู่ท้�	8	ต.บานา	
อ.เม่องปีัตตาน้	
จั.ปีัตตาน้	94000

ทิพื่ร์ัตน์	เลิศูสุร์วิัฒน์ 0815411998 sahaphanfoods
@gmail.com

นวิัตกร์ร์มอาหาร์จัาก
ปีลาทูน่าเพื่่�อพื่ัฒนา
สมองเด็ก	และผู้สูงอายุ	
ผู้ไม่กินสัตวิ์ใหญ่่	โดย
ชุาวิปีร์ะมงไทยด้วิย
สายพื่ันธั์	Tonggol	ซึ่้�ง
ม้งานวิิจััยร์องร์ับด้าน
ควิามปีลอดภัย	(คน
แพื่้น้อยสุด	สาร์ตกค้าง
ตำ�าสุด)	สูตร์จัากใต้
หวิัน	อร์่อย	สะดวิก	
ปีลอดภัย	ทานได้ทุกท้�
ทุกเวิลา

2 หจัก.	แม่สอด	
จัร์ร์ย์สุดา

68	หมู่ท้�	10	ต.แม่ปีะ	
อ.แม่สอด	จั.ตาก

ร์่มฉัตร์	หมูนวิล 0891331911 umbrella_gift
@hotmail.com

นำ�าพื่ร์ิกกุ้งสูตร์ดั�งเดิม

3 บร์ิษัท	
เอเวิอร์์กลอร์้�	
อินเตอร์์เนชุัน
แนล	จัำากัด

5	ซึ่อยอุดมสุขึ้	34	
ถนนอุดมสุขึ้	
แขึ้วิงบางนาเหน่อ
เขึ้ตบางนา	
กร์ุงเทพื่มหานคร์	
10260

อร์ดา	
เสน้ย์ปีร์ะกร์ณ์์ไกร์

0617725466 orada.se@
evergloryinter.
com

แคทเธัอร์้น	คร์้มปีิดผม
ขึ้าวิธัร์ร์มชุาติ	/	
แคทเธัอร์้น	 แฮร์์โทนิค	 /	
แคทเธัอร์น้	แฮร์์	มาสคาร่์า

4 มาตา	ฟิู้ดส์ 35/4		หมู่7	
ต.สันทร์าย	อ.สาร์ภ้	
จั.เชุ้ยงใหม่	50140

ชุิตาพื่ร์	ปีร์ะทาน 0814696303 Chitaporn.hsc
@gmail.com

หนงัปีองร์สดั�งเดมิ	/	
หนงัปีองร์สต้มยำา

5 บร์ิษัท	วินิดา	
ไทยฟิู๊ด	
จัำากัด

3378	ต.เม่องใหม่
อ.	ร์าชุสาส์น	
จั.ฉะเชุิงเทร์า	24120

หทัยกาญ่จัน์	
ยูฮันเงาะ

0863288372 meena_poko
@hotmail.com

แปี้งไก่ทอดปีร์ุงสำาเร์็จั
ตร์าด้นาน
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ลำาดบั
ช่�อสถุาน

ประกอบการ
ทำ่�อย้่ รายช่�อ เบอร์ติิดติ่อ Email ผู้ลิติภูัณฑ์์

6 บจัก.อาร์ย
โชุคทร์ัพื่ย์

8/278	หมู่บ้าน
ศูุภาลัยพื่าร์์ควิิลล์	
ปีร์ะชุาอุทิศู	ซึ่อย
ปีร์ะชุาอุทิศู	86	ถนน
ปีร์ะชุาอุทิศู	แขึ้วิงทุ่ง
คร์ุ	เขึ้ตทุ่งคร์ุ	กทม.

สร์กฤตย์		
เจัร์ิญ่วิิวิัฒนกุล

0818351278 arayachocsub
@gmail.com

Royal	Drink/	เคร์่�องด่�ม
โสมอเมร์ิกาสกัดเขึ้้ม
ขึ้้มผสมคอลลาเจัน/	
เคร์่�องด่�มโสมอเมร์ิกา
สกัดผงผสมคอลลาเจัน	
/	เคร์่�องด่�มเห็ดหลินจั่อ
สกัดเขึ้้มขึ้้นผสมคอล
ลาเจัน/	เคร์่�องด่�มเห็ด
หลินจั่อสกัดผงผสม
คอลลาเจัน

7 โร์งงานนำ�า
ทิพื่ย์วิุ้น
มะพื่ร์้าวิ

9	ต.บางขึ้ันหมาก	
อ.เม่อง	จั.ลพื่บุร์้	
15000

ปีัทมวิร์ร์ณ์	
เร์่องปีร์าชุญ่์

0945569449 Marketingmt1
@xongdur.com

ธััญ่ญ่าหาร์ผสมงาดำา	
หวิานน้อย/สแน็ค	งาดำา
ผสมอลัมอนด์/

8 ซึู่พื่้เร์้ย	
ควิอลิต้�	ฟิู๊ด

26	ซึ่อย	อ่อนนุชุ	59	
แยก	1	
แขึ้วิง	ปีร์ะเวิศู	
เขึ้ต	ปีร์ะเวิศู	
กร์ุงเทพื่มหานคร์	
10250

อร์ิศูร์า	คุ้มร์าศูร์้ 0865598779 nittokai@
hotmail.com

ANGUS-
CHALOLAIT	BEEF	
STRIPLOIN	200	G./	
ANGUS-CHALOLAIT
BEEF	TENDERLOIN
200	G./	ANGUS-
CHALOLAIT	BEEF	
SHORT	RIB	
BONELESS	100	G.	1
/		ANGUS	BEEF	
BURGER	320	G	/	
AUS	BEEF	KEBUB	
150	G./

9 บร์ิษัท	จัันทร์์
พื่านิชุอินเต
อร์์ฟิู้ด	จัำากัด

29/3	ต.	สันทร์ายน้อย
อ.สันทร์า	จั.เชุ้ยงใหม่	
50210

อาภาวิฎ้	เชุ่�อเจั็ดตน 0877002233 apawadee
@gmail.com

ลูกชุิดอบแห้ง	ร์ส
ธัร์ร์มชุาติ	/	ลูกชุิดอบ
แห้งร์สใบเตย/	ลูกชุิด
อบแห้งร์สกาแฟิ/		
ลูกชุิดอบแห้ง	ร์สกลิ�น
กุหลาบ
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ลำาดบั
ช่�อสถุาน

ประกอบการ
ทำ่�อย้่ รายช่�อ เบอร์ติิดติ่อ Email ผู้ลิติภูัณฑ์์

10 บร์ิษัท	
ซึ่าม้ร์่า	ไร์ซึ่์	
จัำากัด

12	ซึ่อย1	ถนนมณ์้
นพื่ร์ัตน์	ต.ศูร์้ภูมิ	
อ.เม่องเชุ้ยงใหม่	
จั.เชุ้ยงใหม่

อาจัาร์้ย์	อนุร์ักษ์ 0653853992 zamera
jusminerice
@gmail.com

ขึ้้าวิหอมมะลิกล้อง/
ขึ้้าวิไร์ซึ่์เบอร์้�/
ขึ้้าวิหอมมะลิเเท้100%
/the	kings	ขึ้้าวิกล้อง
ผสมขึ้้าวิหอมมะลิเเดง
เเละขึ้้าวิไร์ซึ่์เบอร์้�/ขึ้้าวิ
หอมมะลิเเดง

11 ห้างหุ้นส่วิน
จัำากัด	ฮาลาล	
ออลล์

322	หมู่ท้�	12	
ต.หนองไผ่	
อ.แก้งคร์้อ	จั.ชุัยภูมิ

อนุสร์ณ์์	เร์่องจัินดา 0909400320 anusorn
@9poppop.
com

ขึ้้าวิโพื่ดคั�วิไมโคร์เวิฟิ	
ร์สชุ้ส	ตร์า	บร์าเธัอร์์โจั/
ขึ้้าวิโพื่ดคั�วิไมโคร์เวิฟิ	
ร์สซึ่าวิคร์้ม	ตร์า	บร์า
เธัอร์์โจั	/ขึ้้าวิโพื่ดคั�วิ
ไมโคร์เวิฟิ	ร์สคาร์า
เมล	ตร์า	บร์าเธัอร์์โจั/
ขึ้้าวิโพื่ดคั�วิไมโคร์เวิฟิ	
ร์สสตอเบอร์้�	ตร์า	บร์า
เธัอร์์โจั/ขึ้้าวิโพื่ดคั�วิ
ไมโคร์เวิฟิ	ร์สเค็ม	ตร์า	
บร์าเธัอร์์โจั

12 บร์ิษัท	
คร์ัวิดอยตุง	
จัำากัด

157/67	ม.10	
ต.สุเทพื่	อ.เม่อง	
จั.เชุ้ยงใหม่	50200

ดนิตา	อร์ันตธัร์ร์ม 0918511641 kruadoitung
@gmail.com

บะหม้�ขึ้้าวิซึ่อยก้�ง
สำาเร์จ็ัร์ปูี	ผงหมกัเน่�อนุ่ม
ธัร์ร์มชุาติ

13 บร์ิษัท	ซึ่อง
เดอร์์	ไทยอ
อร์์กานิค
ฟิูด	จัำากัด	
(สำานักงาน
ใหญ่่)

129	หมู่ท้�	1	
ต.หนองโอ่ง	อ.อู่ทอง	
จั.สุพื่ร์ร์ณ์บุร์้	72160

กาญ่จันา	วิ้สูงเนิน	
(นันท์)

0894464044 salexongdur
@xongdur.com

1.เคร์่�องด่�มธััญ่ญ่าหาร์
สำาเร์็จัร์ูปี	
2.ขึ้นมเพื่่�อสุขึ้ภาพื่	
3.	โจ๊ัก	ซึ่เ้ร์ย้ลอาหาร์เชุา้
4.อาหาร์ออร์์แกนิค	
สำาหร์ับเด็ก

14 บร์ิษัท	
พื่ร์ทิพื่ย์	
พื่ร์้เม้�ยม	
จัำากัด

108/1	ถ.	
เฉลิมพื่ร์ะเก้ยร์ติ
ร์ัชุกาล	ท้�	9	ต.ร์ัษฎา	
อ.เม่องภูเก็ต	จั.ภูเก็ต	
83000

ร์ัชุภร์	สร์ณ์คมน์ 0962464615 kittyann17
@gmail.com

นำ�าพื่ร์ิกกุ้งเส้ยบ	/	
ไตปีลาแห้ง	/	
ปีลาขึ้้าวิสาร์กร์อบ	/	
กุ้งเส้ยบอบกร์อบ	/	
เม็ดมะม่วิงหิมพื่านต์
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ลำาดบั
ช่�อสถุาน

ประกอบการ
ทำ่�อย้่ รายช่�อ เบอร์ติิดติ่อ Email ผู้ลิติภูัณฑ์์

15 บร์ิษัท	แอลไล
แอนซึ่์	ฟิู้ด	
เอ็กซึ่์เพื่ิร์์ท	
จัำากัด

42/6	หมู่ท้�	4	
ต.บางกอบัวิ	
อ.พื่ร์ะปีร์ะแดง	
จั.สมุทร์ปีร์าการ์	
10130

ปีุณ์ยพื่ัฒน์	
สันติปีร์ะเสร์ิฐ

0894951825 sales2@
afemunchroom
.com

Munch	Room	เห็ด
นางฟิ้าภูฐานอบแห้ง

16 บร์ิษัท	
แทพื่	เทร์ดดิ�ง	
จัำากัด

163/81	ซึ่อย
พื่หลโยธัิน	32	
ถนนพื่หลโยธัิน	
แขึ้วิงลาดยาวิ	
เขึ้ตจัตุจัักร์	
กร์ุงเทพื่มหานคร์	
10900

เจัร์ิญ่พื่ร์	
เฟิ้�องฟิูพื่งศู์

0809094119 spize@tap.
co.th

นำ�าพื่ร์ิกกุ้งกร์อบ	และ
ผงโร์ยขึ้้าวิขึ้องญ่้�ปีุ�น

17 บร์ษิทั	เอ่�ออาร์้	
ฟิู้ด	โปีร์ดักท์	
จัำากัด

27	ต.ท่าจั้น	
อ.เม่องสมุทร์สาคร์	
จั.สมุทร์สาคร์	74000

พืุ่ทธัิดา	วิิกสิตพื่งศูา 0881918678 auraree@
aurareefood.
com

กร์ะเท้ยมเจั้ยวิปีร์ุงร์ส	
Pepperr-G

18 KPP	FOODS 109/2	ม.2	
ต.ร์่อเสาะออก
อ.ร์่อเสาะ	
จั.นร์าธัิวิาส	96150

ร์ุสมาฎ้ย์	ซึ่าร์้ 0909285453 rotiish
@gmail.com

เเผ่นโร์ต้สำาเร์็จัร์ูปี	
ตร์าไอชุ์	(โร์ต้ไอชุ์)

19 บร์ิษัท	
คร์ูยุ	คอทเทจั	
จัำากัด

4/30	หมู่	5	
ต.ดอนตะโก	อ.เม่อง	
จั.ร์าชุบุร์้	70000

นัฐติกานต์	เสร์ิมสุขึ้ 0898321903 kruyucottage
@gmail.com

pop	barley	,	
มันหวิานทดกร์อบ

20 วิิสหกิจัชุุมชุน
ย้�ศูิร์ิไพื่ศูาล

73	หมูท่้�	12		ต.แมง่อน
อ.ฝ้าง	จั.เชุ้ยงใหม่

วิณ์ชิุยา	ทวิสุ้ขึ้ภัทร์กุล 0831525938 Naragon72
@hotmail.com

บะหม้�เส้นบุก/	บะหม้�
เส้นบุกงาดำา/	บะหม้�
เส้นบุกไขึ้่/	บะหม้�เส้น
บุกแก้วิมังกร์	/	บะหม้�
เส้นบุกขึ้้าวิไร์ย์เบอร์้�

21 กลุ่มขึ้้าวิ
เกร์้ยบปีลา
แหลมโพื่ธัิ�

136	หมู่ท้�	4	
ต.แหลมโพื่ธัิ�	
อ.ยะหร์ิ�ง	จั.ปีัตตาน้

สาร์้ฮ๊ะ	วิาเฮง 0872962271 Sareehah2271
@gmail.com

ขึ้้าวิเกร์้ยบปีลาตาร์
แหลมโพื่ธัิ�/	ขึ้้าวิปีลา
ทอด/	ขึ้้าวิเกร์้ยบปีลา	/
ขึ้้าวิเกร์้ยบกุ้ง	/	นำ�าจัิ�ม
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ลำาดบั
ช่�อสถุาน

ประกอบการ
ทำ่�อย้่ รายช่�อ เบอร์ติิดติ่อ Email ผู้ลิติภูัณฑ์์

22 บร์ิษัท	สยาม
ฟิู๊ดเทค	จัำากัด

98	ซึ่อยทวิ้
วิัฒนา19/1	
ถนนทวิ้วิัฒนา	แขึ้วิง
ทวิ้วิัฒนา	เขึ้ตทวิ้
วิัฒนา	กทม.	10170

ธันพื่ร์	ร์ุ่งวิิร์ิยะวิงศู์ 0917742789 tanaporn.sft
@gmail.com	,	
siamfoodtech
@gmail.com

โจั๊กไก่	ฮาลาล	
เจั้าแร์ก	ท้�คนนิยมทาน
แพื่ร์่หลาย	มา	5	ปีี

23 บร์ิษัท	
ไอ	แอม	ฟิิชุ
เชุอแมน	
จัำากัด

8	20/39	
ต.หนองปีลาไหล	
อ.บางละมุง	จั.ชุลบุร์้	
20150

วิิภาวิร์ร์ณ์	แซึ่่ฉั�วิ 0955528749 Wipawanka27
@gmail.com

ปี�ากร์อบ	
ปีลาแผ่นปีร์งุร์สอบกร์อบ

24 หจัก.	ตาลไท	
ฟิู้ดส์

89/1	หมู่	10	
ต.บางคร์ก	อ.สามพื่ร์าน	
จั.นคร์ปีฐม	73210

ชุาติ	วิชุิร์วิิทยากร์ 0931789915 mdnanov4
@gmail.com

นำ�าตาลโตนด	ตาลไท	
ขึ้นาดบร์ร์จัุ	500	กร์ัม

25 หจัก.ท้เอ็มเอ
เทร์ดดิ�ง
ทร์านสปีอร์์ต

11	ม.2	ซึ่.สามสกุล	
ต.ควินลงั	อ.หาดใหญ่่	
จั.สงขึ้ลา	90110

ณ์ัชุม้	จัาหลง 0954348935 tradenattma
@gmail.com

เคร์่�องด่�มนมแพื่ะ
ชุนิดผง	บ้จั้มิลค์

26 MDC	halal 319	อาคาร์จััตุร์ัส
จัามจัุร์้	ชุั�น	15,	
ถ.พื่ญ่าไท	
เขึ้ตปีทุมวิัน	
กทม.	10330

ร์วิ้วิร์ร์ณ์	อิสมาแอล	
(ดาร์้ยะห์)

0984589449 yah280534
@gmail.com

นำาผลไม้เขึ้้มขึ้้น

27 บร์ิษัท	
เอสทูเคฟิู้ดส์	
จัำากัด

111	ม.2	ต.หนองยาวิ
อ.เม่อง	จั.สร์ะบุร์้	
18000

กาฟิิวิ	มนัสนันท์ 0635353965 sales.s2kfoods
@gmail.com

ซึ่อสผงปีร์ุงร์สตร์า
ใบบุญ่	สูตร์ดั�งเดิม

28 Skc(2019) 488	ถ.แสงชุูโต	
ต.ท่าเร์่อ	อ.ท่ามะกา	
จั.กาญ่จันบุร์้

วิาร์ุณ์้	สกุลชุาห์ 0958957892 hareema.hama
@hotmail.com

โร์ต้บาบา	โร์ต้ก้�ง
สำาเร์็จัร์ูปีแชุ่แขึ้็ง	/	เน่�อ
เส้นแดดเด้ยวิ	บาบา

29 อ๊อดกร์้นฟิิชุ 7/315	ต.บางรั์กพัื่ฒนา
	อ.บางบัวิทอง	
จั.นนทบุร์้

นพื่ดล	แก้วิชุ่วิงศูร์้ 0897693823 aoddgreenfish
@gmail.com

ปีลาทู/	อินทร์้เค็มอบ
โอโซึ่น

30 บร์ษิทั	เทร์ดดิ�ง
เอพื่ลัส	จัำากัด

88/8	หมู่	4	ต.บ้านนา	
อ.แกลง	จั.ร์ะยอง	
21110

ภูร์ิตา	
อัคฆ่กาญ่จันสุภา	
(พื่้�อุ๊)

0863289482 tradingaplus.co
@gmail.com

ร์ังนกสำาเร์็จัร์ูปี
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ลำาดบั
ช่�อสถุาน

ประกอบการ
ทำ่�อย้่ รายช่�อ เบอร์ติิดติ่อ Email ผู้ลิติภูัณฑ์์

31 บร์ษิทั	โคโคน่ทั
การ์์เด้น	
คอสเมติกส์	
จัำากัด

89/121	
หมู่บ้านวิร์าภิร์มย์	
หมู่	8	ต.ลาดสวิาย
อ.ลำาลูกกา	
จั.ปีทุมธัาน้		12150

นายอานัติ	จัักร์แก้วิ 0891294379 arnat1998
@hotmail.com

นำ�ามันมะพื่ร์้าวิสกัดเย็น
ออร์์แกนิค	จัากชุุมชุน
ใน	อ.ทับสะแก
จั.ปีร์ะจัวิบค้ร์้ขึ้ันธั์		
“ทบัสะแก”	เป็ีนแหล่ง
ปีลูกมะพื่ร์้าวิท้�ด้และ
ม้คุณ์ภาพื่ท้�ด้ท้�สุด
แห่งหน้�งขึ้อง
ปีร์ะเทศูไทย
เน่�องจัากมะพื่ร์้าวิลูก
ใหญ่่	ม้จัุดเด่นท้�
ควิามมนัและควิามหวิาน
ขึ้องเน่�อมะพื่ร์้าวิ	ทำาให้
ทานง่าย	และผลิตจัาก
โร์งงานท้�ได้มาตร์ฐาน	
GMP,	HACCP	
และ	HALAL
ชุาวิมสุลมิรั์บปีร์ะทานได้

32 บร์ิษัท	ภัทร์
ภร์	โฮมเมด	
จัำากัด

99/466	ซึ่.สุขึ้าภิบาล	
2	ซึ่อย	25	แขึ้วิง
ดอกไม้	เขึ้ตปีร์ะเวิศู	
กทม.	10250

มหพื่ันธัุ์	ศูุภศูร์้ 0818312060 msuppasri
@gmail.com

เม็ดมะม่วิงหิมพื่านต์	
คาร์าเมล	งาขึ้าวิ,	
เม็ดมะม่วิงหิมพื่านต์	
คาร์าเมล	งาดำา,	
เม็ดมะม่วิงหิมพื่านต์	
คาร์าเมล	มะพื่ร์้าวิ

33 บร์ิษัท	
ไอ	เบฟิ	
(ปีร์ะเทศูไทย)	
จัำากัด

29/12	หมู่	3	
แขึ้วิงหนองจัอก	
เขึ้ตหนองจัอก	
กร์ุงเทพื่ฯ	10530

จัิร์ันยา	แสนสุขึ้ 0851489761 Jiranya.ibev
@gmail.com

I	Bev	Original	100%	,
นำ�าอินทผลัมไอเบฟิ
ออร์ิจัินัล100%	I	Bev	
Sparkling	soda,	
นำ�าอินทผลัมโซึ่ดา
I	 Bev	Honey	 Lemon	
Date,	 นำ�าอินทผลัมนำ�า
ผ้�งมะนาวิI	Bev	Albadi	,
อินทผลัมอัลบาด้I	Bev	
Raisin,	ลูกเกดสามส้
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ลำาดบั
ช่�อสถุาน

ประกอบการ
ทำ่�อย้่ รายช่�อ เบอร์ติิดติ่อ Email ผู้ลิติภูัณฑ์์

34 บร์ิษัท	โกลบ	
แพื่ล	จัำากัด

105	ถนนพืุ่ทธับูชุา
แขึ้วิงบางมด	
เขึ้ตจัอมทอง	
กทม	10150

ดลฤทัย	
วิูอินทร์านนท์

0897815533 jenny.wooin
@gmail.com

ผลิตจัากถั�วิลิสงท้�ม้
คุณ์ภาพื่	คั�วิและอบ
กร์อบกับเคร์่�องเทศู
สมุนไพื่ร์และพื่ร์ิกจัน
หอมกร์อบ	ร์สชุาติ
กลมกล่อม

ลำาดบั
ช่�อสถุาน

ประกอบการ
ทำ่�อย้่ รายช่�อ เบอร์ติิดติ่อ Email ผู้ลิติภูัณฑ์์

1 บร์ษิทั	สกนิเทค
อินเตอร์์โปีร์
ดักส์	จัำากัด

603	24	ลาดพื่ร์้าวิ	
87แยก21	
แขึ้วิงคลองเจ้ัาคณุ์สงิห์
เขึ้ตวิังทองหลาง	
กทม.	10310

วิิยะดา	เดชุพื่ลมตร์ 0816439120 vdatponmart
@gmail.com

Cleansing	Power	
Charcoal

2 บร์ิษัท	โมเน่	
มาร์์เก็ตติ�ง	
(ไทยแลนด์)	
จัำากัด

9/59	หมูบ้่านเอ่�ออาทร์
(หนองหาร์)	หมู่ท้�	1	
ต.หนองหาร์	อ.สันทร์า
จั.เชุ้ยงใหม่	50210

อร์อำาไพื่	โอศูิร์ิ 0819359991 Onampaio
@hotmail.com

สบูห่นิแร่์วิา่นหางจัร์ะเขึ้/้
วิ่านนางคำา

3 GAMAT	
BY	SOFIA	
นำ�ามนักาหมาด
ปีลิงทะเล
โซึ่เฟิีย

275	ม.1	ต.ปีูยู	
อ.เม่อง	จั.สตูล	
91140

ดาร์้ย๊ะ	หมานสัน 0843052279 dareeyama
rnsan
@gmail.com

นำ�ามนักาหมาดปีลิงทะเล/
ยาหม่องปีลิงทะเล

4 บร์ิษัท	
โวิ	อินโนเวิชุั�น	
จัำากัด

เลขึ้ท้�	87	ซึ่.	2	
ต.บางกร์่าง	อ.เม่อง	
จั.นนทบุร์้	11000

ชุวิิดา	จัิร์ร์ัตน์เดชุา 0845914261 info@skinsoftt.
com

เจัลและสเปีร์ย์กันยุง
และสูตร์นาโน/โลชุั�น
และสเปีร์ย์กันยุงสูตร์
สมุนไพื่ร์ธัร์ร์มชุาติ

5 บร์ิษัท	แอน
จัิโอ	นาโน	
ออร์์แกนิค	
จัำากัด

338	ซึ่อยวิงศูาโร์จัน์
ซึ่.	บางแค	14	
เขึ้ตบางแค	
กทม.10160

สุวิิภา	
เสร์ิมบุญ่สร์้าง

0816826918 angionano
@gmail.com

Tonner	และ	
essencial	oil

2. กลุ่มเคร่�องสำาอาง จัำานวน 13 ราย
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ลำาดบั
ช่�อสถุาน

ประกอบการ
ทำ่�อย้่ รายช่�อ เบอร์ติิดติ่อ Email ผู้ลิติภูัณฑ์์

6 PRANN	
ภร์ันอ์

299	ถ.	เจัร์ิญ่นคร์	
แขึ้วิงคลองต้นไทร์	
เขึ้ตคลองสาน	
กทม.	10600

อนามิกา	
พื่ิภัชุอนันต์

0877252329 ana.pipatch
@live.com

ภร์ันอ์	เซึ่ร์ิซึ่ิน	แอนด์	
ฮันน้�	สคร์ับ

7 ASMA	
Skincare

เทศูบาลนคร์ภูเก็ต,	
จัังหวิัดภูเก็ต	83000

วิาสนา	แปี๊ะสมัน 0966341102 asma.skincare
@gmail.com

ASMA	Aole	Centella	
Moisture	Cream	
Natural	Extract

8 บร์ิษัท	สยาม	
เนเชุอร์ัล	
โปีร์ดักซึ่์	
จัำากัด

319/50	
ถนนวิิภาวิด้ร์ังสิต	
แขึ้วิงสามแสนใน
เขึ้ตพื่ญ่าไท	
กร์ุงเทพื่ฯ.	10400

กันต์ธั้ภพื่	กุนะดอย 0626641519 sales.
naturerich
@gmail.com

สโนวิ์เกิร์์ล	สควิาเลน	
แอนด์	แพื่ลงก์ตอน	
บูสเตอร์์	(ขึ้นาด	8	
มล./50	มล.)	/	สโนวิ์
เกิร์์ล	แมทท์	คูชุั�น	ทู	
พื่าวิเดอร์์	(ขึ้นาด	9	
กร์ัม/30	กร์ัม)	/	สโนวิ์
เกิร์์ล	สควิาเลน	เซึ่ร์ั�ม	
คร์้ม	(ขึ้นาด	10	กร์ัม/
100กร์ัม)	/	สโนวิ์เกิร์์ล	
วิอเตอร์์เมลอน	ด้ด้	
คูชุั�น	(ขึ้นาด	9	กร์ัม)	/	
สโนวิ์เกิร์์ล	อโล	แอนด์	
สเนล	บูสเตอร์์	(ขึ้นาด	
60	กร์ัม)

9 บร์ิษัท	ไทย
คณ์าอินเตอร์์
ฟิู้ดส์จัำากัด

90	หมูท่้�	5	ต.	หลกัสาม
อ.บ้านแพื่้วิ	
จั.สมุทร์สาคร์	74120

พื่สธัร์	โสดาวิงษ์	
(แอน)

0923918118 tiffood18
@gmail.com

นำ�ามันมะพื่ร์้าวิสกัด
เย็นตร์าโคโค่วิัน/นำ�ามัน
มะพื่ร์้าวิปีร์ุงอาหาร์ตร์า
โคโค่วิัน/โคโค่วิันนำ�ามัน
มะพื่ร์้าวิแบบแคปีซึู่ล

10 ห้างหุ้นส่วิน
จัำากัด	
สหวิัฒนา	
อิมปีอร์์ต	
เอ็กซึ่ปีอร์์ต

65/8	ถ.อร์ุณ์อัมร์ินทร์์	
แขึ้วิงอร์ุณ์อมร์ินทร์์	
เขึ้ตบางกอกน้อย	
กทม.10700

ทวิ้	วิงศู์ร์ัตนาสถิตย์ 0815828807 sahawattana
@yahoo.com

OMIN	Renewing	
Cleanser	Extra-Mild
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ลำาดบั
ช่�อสถุาน

ประกอบการ
ทำ่�อย้่ รายช่�อ เบอร์ติิดติ่อ Email ผู้ลิติภูัณฑ์์

11 บร์ษิทั	
ซึ่ปุีสตาร์์	
จัำากัด

26	ซึ่อย	อ่อนนุชุ	59	
แยก	1	ปีร์ะเวิศู	เขึ้ต
ปีร์ะเวิศู	กทม.10250

บุญ่ยงค์ศูักดิ�	
ตร์วิจัมร์ร์คา

0894464044 nittokai
@hotmail.com

ALOE	VERA	CREAM
อโลเวิร์่าคร์้ม	/	ALOE	
VERA	GEL/	ARBUTIN
WHITENING	CREAM
อาร์บู์ตนิ	ไวิท์เทนนิ�ง	คร์ม้
	/	ANTI-AGING	CREAM
คร์้มชุะลอวิัย	/JELLY	
ROSE	SERUM	เจัลล้�	
โร์ส	เซึ่ร์ั�ม

12 บร์ิษัท	จัิน
เจัอร์์	ฟิาร์์ม	
แฟิคเตอร์้�	
จัำากัด

61/4	หมูท่้�	12	
ต.ท่าวัิงตาล	อ.สาร์ภ้	
จั.เชุย้งใหม่

ณ์ัชุชุาภัทร์	
ณ์	ลำาพืู่น

0816038870 gingerfarmcm
@gmail.com

ชุาขึ้ิงออร์์แกนิค	/	
กุหลาบบดผง	/	
ชุาสมุนไพื่ร์ออร์์แกนิค	
ต้านอนุมูลอิสร์ะ	

13 บร์ิษัท	จัิ�มลิ�ม	
พื่ร์ิ�มเพื่ร์า	
จัำากัด

99/19	หมู่ท้�	3	ต.ไทร์
ม้า	อ.เม่องนนทบุร์้	
จั.นนทบุร์้

ณ์ัฐสิมา	เอ็มเอ็ม 0620138525 nutsimanew
@gmail.com

คร์อสเมตคิ	5	แบบ	
คร์ม้กนัแดด	คร์ม้บำารุ์ง
ผวิิ,คร์ม้ร์องพ่ื่�น	คร์ม้ทา
ใต้ดวิงตา

ลำาดบั
ช่�อสถุาน

ประกอบการ
ทำ่�อย้่ รายช่�อ เบอร์ติิดติ่อ Email ผู้ลิติภูัณฑ์์

1 Tadika	shop 6/13	ม.2	
ต.	โกตาบาร์ู	
อ.	ร์ามัน	จั.ยะลา

อับดุลเลาะ			เจั๊ะสุ 0986972580 tanfaton
@gmail.com

หนังส่อตาด้การ์ชุ้น	1-5	
9	กลุ่มสาร์ะ

2 วิิสาหกิจั
ชุุมชุนกลุ่ม
ผ้ามัดย้อม
ชุิโบร์ิส้
ธัร์ร์มชุาติ
แม่อิง

142	 Moo	 2	 Baan	
Mae	 Ing	 Luang,	
Mae	Ing	Subdistrict,
Phugamyao	District,
เทศูบาลเม่องพื่ะเยา
	56000

เอกร์ินทร์์	
ลัทธัศูักย์ศูิร์ิ

0649965398 ekkarinl
@gmail.com

กร์ะเปี�าผ้ามัดย้อมชุิโบ
ร์ิส้ธัร์ร์มชุาติ/กร์ะเปี�า
ถ่อทร์งปีิร์ามิด/ผ้ามัด
ย้อมชุิโบร์ิธัร์ร์มชุาติ/
หมวิก	Tulip	Brimmed	
Hat	ย้อมส้ธัร์ร์มชุาติ/
หมวิก	BUCKET	
BRIMMED	HAT	ย้อม
ส้ธัร์ร์มชุาติ

3. กลุ่มผู้ลิติภูัณฑ์์อ่�นๆ  จัำานวน 2 ราย
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ฝ่่ายประเมินผู้ล

1. ร้ปแบบการดำาเนินงาน 

 1.1 ช่วงเติร่ยมการ

	 ปีร์ะชุุมเตร์้ยมงานและแบ่งหน้าท้�ตามขึ้อบเขึ้ตงานขึ้องฝ้�ายท้�ได้ร์ับมอบหมาย

	 ออกแบบรู์ปีแบบวิิธ้ัการ์ทำาแบบปีร์ะเมินและคิดวิิเคร์าะห์คำาถามท้�จัะใชุ้ใน

	 การ์ปีร์ะเมินในแต่ส่วินงาน	ทั�งการ์ปีร์ะเมินภาพื่ร์วิมขึ้องงาน	การ์ปีร์ะเมินห้อง		

	 ปีร์ะชุุมสัมมนา

	 หาแนวิทางในการ์ปีร์ะชุาสัมพื่ันธั์ให้ผู้เข้ึ้าร์่วิมงานเกิดควิามสนใจัในการ์ทำา

	 แบบปีร์ะเมิน

	 ดำาเนินการ์ส่งแบบฟิอร์์มการ์ปีร์ะเมินทั�งหมดให้กับท้มออแกไนเซึ่อร์์	 เพ่ื่�อ

	 อัพื่โหลดลงร์ะบบ

	 ตร์วิจัทานควิามถูกตอ้งขึ้องแบบปีร์ะเมนิเม่�ออปัีโหลดลงร์ะบบแลว้ิ	ตามตาร์าง

	 กำาหนดการ์ขึ้องงาน	THAILAND	HALAL	ASSEMBLY	2021

 1.2 วงดำาเนินงาน

	 ตร์วิจัทานควิามถูกตอ้งขึ้องแบบปีร์ะเมนิเม่�อเร์ิ�ม	session	ตามตาร์างกำาหนดการ์

	 ขึ้องงาน	THAILAND	HALAL	ASSEMBLY	2021

	 บร์หิาร์จัดัการ์จัดุปีร์ะเมนิควิามพ้ื่งพื่อใจัในงาน	THAILAND	HALAL	ASSEMBLY

		 2021	ซึ่้�งหวัิขึ้อ้การ์ปีร์ะเมนิควิามพ้ื่งพื่อใจั	ท้�ผู้เขึ้า้ร่์วิมต้องปีร์ะเมนิม	้2	สว่ิน	ดงัน้�	

ส่วนทำ่� 1

ขึ้้อมูลทั�วิไปี/General	Information	

	 1)	Sex	/	เพื่ศู	

	 2)	Age	/	อายุ	

ส่วนทำ่� 2

Complacency	/	ควิามพื่้งพื่อใจั

	 1)	ร์ูปีแบบการ์จััดงาน	/	Conference	content

	 2)	ร์ะบบการ์ลงทะเบ้ยนเขึ้้าร์่วิมงาน	/	Registration	system

	 3)	วิันและเวิลาในการ์จััดงาน	/	Date	and	time	of	the	event
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	 4)	การ์ปีร์ะชุาสัมพื่ันธั์การ์จััดงาน	/	Public	relations	of	the	event

	 5)	ควิามสะดวิกในการ์เขึ้้าร์่วิมงาน	 /	Access	and	convenience

	 	to	the	event

	 6)	 ควิามพ้ื่งพื่อใจัต่อภาพื่ร์วิมการ์จััดงาน	 /	Overall	 satisfaction

		 with	the	event	

ส่วนทำ่�1

General	Information	/	ขึ้้อมูลทั�วิไปี

	 1)	First	name	/	ชุ่�อ

	 2)	Last	name	/	นามสกุล

	 3)	E-mail

	 4)	Sex	/	เพื่ศู														

	 5)	Organization	/	องค์กร์

	 6)	 From	which	channel	 did	 you	 know	 this	 event	 /	 ท่านทร์าบ

		 การ์จััดกิจักร์ร์มจัากชุ่องทางใด

	 	 Radio	/	วิิทยุ	 	

	 	 Television	/	โทร์ทัศูน์				

	 	 Bill	boards	/	ปี้ายปีร์ะชุาสัมพื่ันธั์			 	 												

	 	 Internet	/	อินเตอร์์เน็ต		

	 	 Others	/	อ่�นๆ............................

	 บริ์หาร์จััดการ์การ์ปีร์ะเมินห้องปีร์ะชุุมท้�เปี็นห้องปีร์ะชุุม	CB	 โดยผู้เขึ้้าร์่วิมจัะ

	 ได้ร์ับเก้ยร์ติบัตร์หลังจัากการ์ปีร์ะเมิน	ซึ่้�งจัะม้การ์จััดส่งเก้ยร์ติบัตร์ทางอ้เมลล์

	 ท้�ผู้เขึ้้าร์่วิมส่งใบปีร์ะเมินโดยผู้เขึ้้าร์่วิมต้องปีร์ะเมินควิามพื่้งพื่อใจั	ดังน้�
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ส่วนทำ่� 2

Complacency	/	ควิามพื่้งพื่อใจั

	 1)	Registration	/	การ์ลงทะเบ้ยน		 	 	

	 2)	Public	relations	/	การ์ปีร์ะชุาสัมพื่ันธั์

	 3)	Time	and	date	/	วิัน	เวิลา	 	 	 	

	 4)	Gained	benefit	/	ปีร์ะโยชุน์ท้�ได้ร์ับ	 	 	

	 5)	Interested	topics	/	หัวิขึ้้อการ์บร์ร์ยายน่าสนใจั

	 6)	Uptodate	topics	/	หัวิขึ้้อการ์บร์ร์ยายทันสมัยทัน	เหตุการ์ณ์์

	 7)	Overall	program	/	ภาพื่ร์วิม	

ส่วนทำ่� 3

Topics/	เน่�อหาวิิชุาการ์

	 1)	Knowledgeable	speakers	/วิิทยากร์ม้ควิามร์ู้ควิามเขึ้้าใจัใน

	 เน่�อหาท้�บร์ร์ยาย	

	 2)	Language	and	communications	/	ภาษาและเทคนิคใน

	 การ์ส่�อสาร์	

	 3)	Response	to	questions	/	การ์ตอบคำาถาม	 	

	 4)	The	knowledge	gained	after	the	session	/	ควิามร์ู้ท้�ได้ร์ับ

	 หลังจับเสวินา
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	 บร์หิาร์จัดัการ์การ์ปีร์ะเมินหอ้งปีร์ะชุมุท้�เปีน็ห้อง	HASIB	โดยผูเ้ข้ึ้าร์ว่ิมจัะได้ร์บั

	 เก้ยร์ติบตัร์หลังจัากการ์ปีร์ะเมิน	ซึ่้�งจัะมก้าร์จัดัส่งเก้ยร์ติบตัร์ให้ในเมล์ท้�ผูเ้ข้ึ้าร่์วิม

	 ส่งใบปีร์ะเมินโดยผู้เขึ้้าร์่วิมต้องปีร์ะเมินควิามพื่้งพื่อใจั	ดังน้�

ส่วนทำ่�1

General	Information	/	ขึ้้อมูลทั�วิไปี

	 1)	First	name	/	ชุ่�อ

	 2)	Last	name	/	นามสกุล

	 3)	E-mail

	 4)	Sex	/	เพื่ศู														

	 5)	Organization	/	องค์กร์

	 6)	 From	which	channel	 did	 you	 know	 this	 event	 /	 ท่านทร์าบ

		 การ์จััดกิจักร์ร์มจัากชุ่องทางใด

	 	 Radio	/	วิิทยุ	 	

	 	 Television	/	โทร์ทัศูน์				

	 	 Bill	boards	/	ปี้ายปีร์ะชุาสัมพื่ันธั์			 	 												

	 	 Internet	/	อินเตอร์์เน็ต		

	 	 Others	/	อ่�นๆ............................

ส่วนทำ่� 2

Complacency	/	ควิามพื่้งพื่อใจั

	 1)	Appropriateness	of	content	/ควิามเหมาะสม	ขึ้องเน่�อหา	

	 2)	The	relation	of	the	content	and	time	/	ควิามสมัพื่นัธ์ัขึ้องเน่�อหาและเวิลา

	 3)	Knowledge	and	understanding	of	the	speaker	/	

	 ควิามร์ู้ควิามเขึ้้าใจัขึ้องผู้บร์ร์ยาย	

	 4)	The	knowledge	gained	after	the	seminar	/	

	 ควิามร์ู้ท้�ได้ร์ับหลังจับเสวินา

ส่วนทำ่� 3

	 Topics/	เน่�อหาวิิชุาการ์

	 ตามหัวิขึ้้อท้�วิิทยากร์บร์ร์ยายแต่ละ	session	 	
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	 บร์หิาร์จัดัการ์การ์ปีร์ะเมนิหอ้ง	Academic	Presentation		โดยผูเ้ขึ้า้ร์ว่ิมจัะไดร้์บั

	 เก้ยร์ตบิตัร์หลงัจัากการ์นำาเสนอ	ซึ่้�งจัะมก้าร์จัดัส่งเก้ยร์ตบิตัร์ให้ในเมล์ท้�ผู้เข้ึ้าร่์วิม

	 ส่งใบปีร์ะเมินโดยผู้เขึ้้าร์่วิมต้องปีร์ะเมินควิามพื่้�งพื่อใจั	ดังน้�	

ส่วนทำ่�1

General	Information	/	ขึ้้อมูลทั�วิไปี

	 1)	First	name	/	ชุ่�อ

	 2)	Last	name	/	นามสกุล

	 3)	E-mail

	 4)	Sex	/	เพื่ศู											

	 5)	Occupation	/	อาชุ้พื่

	 6)	Highest	Education	/	วิุฒิการ์ศู้กษาสูงสุด

	 7)	Organization	/	องค์กร์

	 8)	Country	/	ปีร์ะเทศู

	 9)	Participation	as	/	เขึ้้าร์่วิมเปี็น

	 	 Committee	/	คณ์ะกร์ร์มการ์

	 	 Presenter	/	ผู้นำาเสนอ

	 	 Participant		/	ผู้เขึ้้าร์่วิม

	 	 Others	/อ่�นๆ……....................

	 10)	Presentation	platform	which	you	are	participated	/	

	 ร์ูปีแบบการ์นำาเสนอท้�เขึ้้าร์่วิม

	 	 Oral	presentation	/	การ์นำาเสนอแบบปีากเปีล่า

	 	 Poster	Exibition	/	การ์นำาเสนอแบบโปีสเตอร์์

	 11)	From	which	channel	did	you	know	this	event	 /	ท่านทร์าบ

	 การ์จััดกิจักร์ร์มจัากชุ่องทางใด

	 	 Radio	/	วิิทยุ	 	

	 	 Television	/	โทร์ทัศูน์				

	 	 Bill	boards	/	ปี้ายปีร์ะชุาสัมพื่ันธั์			 	 												

	 	 Internet	/	อินเตอร์์เน็ต			 	 Others		/	อ่�นๆ.................
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ส่วนทำ่�2

Complacency	/	ควิามพื่้งพื่อใจั

	 1)	Registration	/	การ์ลงทะเบ้ยน		 	 	

	 2)	Public	relations	/	การ์ปีร์ะชุาสัมพื่ันธั์	 	 	

	 3)	Time	and	date	/	วิัน	เวิลา

	 4)	Gained	benefit	/	ปีร์ะโยชุน์ท้�ได้ร์ับ

	 5)	Interested	topics	/	หัวิขึ้้อการ์บร์ร์ยายน่าสนใจั

	 6)	Uptodate	topics	/	หัวิขึ้้อการ์บร์ร์ยายทันสมัยทัน	เหตุการ์ณ์์

	 7)	Academic	presentation	platform	/	ร์ูปีแบบการ์นำาเสนอ

	 8)	Overall	program	/	ภาพื่ร์วิม

1.3 ช่วงหลังงาน

	 นำาขึ้อ้มลูท้�ไดร้์วิบร์วิมจัากการ์ปีร์ะเมินทั�งหมด	สร์ปุีเปีน็กร์าฟิแสดงผล

	 การ์ปีร์ะเมินควิามพื่้งพื่อใจั

	 จััดทำาร์ายงานผลการ์ดำาเนินงาน

2. ผู้ลการดำาเนินงาน

	 2.1	ผลการ์ปีร์ะเมินควิามพื่้งพื่อใจังาน	Thailand	Halal	Assembly	2021

	 	 2.1.1	 สร์ุปีจัำานวินผู้ปีร์ะเมินควิามพ้ื่งพื่อใจัภาพื่ร์วิมงาน	 Thailand	

Halal	Assembly	2021

	 ตามท้�ศููนย์วิิทยาศูาสตร์์ฮาลาล	จัุฬาลงกร์ณ์์มหาวิิทยาลัย	จััดทำาแบบปีร์ะเมิน

ควิามพ้ื่งพื่อใจัต่อการ์จััดงานการ์ปีร์ะชุุมวิิชุาการ์และการ์แสดงสินค้านานาชุาติ	 2564	

“THAILAND HALAL ASSEMBLY 2021” ร์ะหวิ่างวิันท้�	14-15	ธัันวิาคม	2564	โดยม้

ผู้ปีร์ะเมินทั�งหมด	80	คน	สามาร์ถสร์ุปีผลการ์ปีร์ะเมินได้ดังน้�
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ภูาพทำ่� 1 แสดงเปีอร์์เซึ่็นต์เพื่ศูผู้ร์่วิมปีร์ะเมินควิามพื่้งพื่อใจังาน

THAILAND	HALAL	ASSEMBLY	2021

ภูาพทำ่� 2	แสดงเปีอร์์เซึ่็นต์อายุผู้ร์่วิมปีร์ะเมินควิามพื่้งพื่อใจังาน	

THAILAND	HALAL	ASSEMBLY	2021
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การคิดคะแนนและเกณฑ์์ระดับความพึงพอใจั

ควิามพื่้งพื่อใจั	คิดคะแนนและเกณ์ฑ์์ร์ะดับควิามพื่้งพื่อใจัเปี็นดังน้�

	 ร์ะดับควิามพื่้งพื่อใจั	น้อยท้�สุด	 	 ม้ค่าคะแนน	1

	 ร์ะดับควิามพื่้งพื่อใจั	น้อย	 	 ม้ค่าคะแนน	2

	 ร์ะดับควิามพื่้งพื่อใจั	ปีานกลาง	 	 ม้ค่าคะแนน	3

	 ร์ะดับควิามพื่้งพื่อใจั	ด้	 	 	 ม้ค่าคะแนน	4

	 ร์ะดับควิามพื่้งพื่อใจั	ด้มาก	 	 ม้ค่าคะแนน	5

ค่าคะแนนเฉล้�ยม้เกณ์ฑ์์ดังน้�

	 คะแนนค่าเฉล้�ย	1.00-1.50	หมายถ้ง		 ร์ะดับควิามพื่้งพื่อใจั	น้อยท้�สุด

	 คะแนนค่าเฉล้�ย	1.51-2.50	หมายถ้ง		 ร์ะดับควิามพื่้งพื่อใจั	น้อย

	 คะแนนค่าเฉล้�ย	2.51-3.50	หมายถ้ง		 ร์ะดับควิามพื่้งพื่อใจั	ปีานกลาง

	 คะแนนค่าเฉล้�ย	3.51-4.50	หมายถ้ง		 ร์ะดับควิามพื่้งพื่อใจั	ด้

	 คะแนนค่าเฉล้�ย	4.51-5.00		หมายถ้ง		 ร์ะดับควิามพื่้งพื่อใจั	ด้มาก
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	 สร์ุปีควิามพ้ื่งพื่อใจัขึ้องผู้เขึ้้าร่์วิมงานต่อควิามพ้ื่งพื่อใจัต่อภาพื่ร์วิม

การ์จัดังาน	งานการ์ปีร์ะชุมุวิชิุาการ์ดา้นวิิทยาศูาสตร์์และงานแสดงสนิคา้ฮาลาล

นานาชุาติ	2564	“THAILAND	HALAL	ASSEMBLY	2021” 

	 จัากแผนภูมิท้�	 1	พื่บวิ่า	 ผู้ตอบแบบปีร์ะเมินส่วินใหญ่่เห็นวิ่าภาพื่ร์วิม

การ์จััดงานการ์ปีร์ะชุุมวิิชุาการ์ด้านวิิทยาศูาสตร์์และงานแสดงสินค้าฮาลาล

นานาชุาติ	2564	“THAILAND	HALAL	ASSEMBLY	2021”	อยู่ในร์ะดับด้มาก

ท้�สุด

2.1.2 ความพึงพอใจัติ่อภูาพรวมการจััดงาน

แผู้นภู้มิทำ่� 1	ผลการ์ปีร์ะเมินควิามพื่้งพื่อใจัต่อภาพื่ร์วิมการ์จััดงาน



164

	 สร์ุปีควิามพ้ื่งพื่อใจัรู์ปีแบบการ์จััดงานการ์ปีร์ะชุุมวิิชุาการ์ด้าน

วิิทยาศูาสตร์์และงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชุาติ	2564	“THAILAND	HALAL	

ASSEMBLY	2021”	

	 จัากแผนภูมิท้�	 2	 พื่บวิ่า	 ผู้ตอบแบบปีร์ะเมินส่วินใหญ่่เห็นวิ่ากิจักร์ร์ม

การ์ปีร์ะชุมุวิิชุาการ์ด้านวิิทยาศูาสตร์แ์ละงานแสดงสินคา้ฮาลาลนานาชุาติ	2564	

“THAILAND	HALAL	ASSEMBLY	2021”	อยู่ในระดับด่มากทำ่�สุด

2.1.3 ร้ปแบบการจััดงาน

แผู้นภู้มิทำ่� 2	ผลการ์ปีร์ะเมินควิามพื่้งพื่อใจัต่อภาพื่ร์วิมการ์จััดงาน
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	 สรุ์ปีควิามพ้ื่งพื่อใจัขึ้องผู้ เ ข้ึ้า ร่์วิมงานต่อร์ะบบการ์ลงทะเบ้ยน

เข้ึ้าร์่วิมงาน	 ในงานการ์ปีร์ะชุุมวิิชุาการ์ด้านวิิทยาศูาสตร์์และงานแสดงสินค้า

ฮาลาลนานาชุาติ	2564	“THAILAND	HALAL	ASSEMBLY	2021”

	 จัากแผนภูมทิ้�	3	พื่บว่ิา	ผูต้อบแบบปีร์ะเมินส่วินใหญ่่เห็นว่ิาการ์จัดัแสดง

สนิค้าภายในโซึ่น	EXPO	งานการ์ปีร์ะชุมุวิชิุาการ์ด้านวิิทยาศูาสตร์แ์ละงานแสดง

สินค้าฮาลาลนานาชุาติ	2564	“THAILAND	HALAL	ASSEMBLY	2021”	อยู่ใน

ระดับด่มากทำ่�สุด

2.1.4 ระบบการลงทำะเบ่ยนเข�าร่วมงาน

แผู้นภู้มิทำ่� 3	ผลการ์ปีร์ะเมินควิามพื่้งพื่อใจัต่อร์ะบบการ์ลงทะเบ้ยนเขึ้้าร์่วิมงาน
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	 สร์ุปีควิามพ้ื่งพื่อใจัขึ้องผู้เขึ้้าร่์วิมงานต่อวัินและเวิลาในการ์จััดงาน	

การ์งานการ์ปีร์ะชุุมวิิชุาการ์ด้านวิิทยาศูาสตร์์และงานแสดงสินค้าฮาลาล

นานาชุาติ	2564	“THAILAND	HALAL	ASSEMBLY	2021”

	 จัากแผนภมูิท้�	4	พื่บวิา่	ผู้ตอบแบบปีร์ะเมินส่วินใหญ่เ่หน็วิา่วินัและเวิลา

ในการ์จััดงานการ์ปีร์ะชุุมวิิชุาการ์ด้านวิิทยาศูาสตร์์และงานแสดงสินค้าฮาลาล

นานาชุาต	ิ2564	“THAILAND	HALAL	ASSEMBLY	2021อยู่ในระดบัดม่ากทำ่�สดุ

2.1.5 วันและเวลาในการจััดงาน

แผู้นภู้มิทำ่� 4	ผลการ์ปีร์ะเมินควิามพื่้งพื่อใจัต่อวิันและเวิลาในการ์จััดงาน
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	 สร์ุปีควิามพ้ื่งพื่อใจัขึ้องผู้เขึ้้าร่์วิมงานต่อการ์ปีร์ะชุาสัมพัื่นธ์ัการ์จััดงาน

ในงานการ์ปีร์ะชุุมวิิชุาการ์ด้านวิิทยาศูาสตร์์และงานแสดงสินค้าฮาลาล

นานาชุาติ	2564	“THAILAND	HALAL	ASSEMBLY	2021”

	 จัากแผนภูมิท้�	 5	 พื่บวิ่า	 ผู้ตอบแบบปีร์ะเมินส่วินใหญ่่เห็นวิ่าการ์

ปีร์ะชุาสัมพัื่นธ์ัการ์จััดงาน	 ในงานการ์ปีร์ะชุุมวิิชุาการ์ด้านวิิทยาศูาสตร์์และ

งานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชุาติ	 2564	 “THAILAND	HALAL	ASSEMBLY	

2021”	อยู่ในระดับด่มากทำ่�สุด

2.1.6 การประชาสัมพันธ์การจััดงาน

แผู้นภู้มิทำ่� 5	ผลการ์ปีร์ะเมินควิามพื่้งพื่อใจัต่อการ์ปีร์ะชุาสัมพื่ันธั์การ์จััดงาน
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	 สร์ปุีควิามพ้ื่งพื่อใจัขึ้องผูเ้ขึ้า้ร์ว่ิมงานตอ่ควิามสะดวิกในการ์เขึ้า้ร์ว่ิมงาน	

การ์ปีร์ะชุมุวิิชุาการ์ด้านวิิทยาศูาสตร์แ์ละงานแสดงสินคา้ฮาลาลนานาชุาติ	2564	

“THAILAND	HALAL	ASSEMBLY	2021”

	 จัากแผนภมูทิ้�	6	พื่บวิา่	ผูต้อบแบบปีร์ะเมนิสว่ินใหญ่่เหน็วิา่ควิามสะดวิก

ในการ์เขึ้้าร์่วิมงานการ์ปีร์ะชุุมวิิชุาการ์ด้านวิิทยาศูาสตร์์และงานแสดงสินค้า

ฮาลาลนานาชุาติ	2564	“THAILAND	HALAL	ASSEMBLY	2021”	อยู่ในระดับ

ด่มากทำ่�สุด 

2.1.7 ความสะดวกในการเข�าร่วมงาน

แผู้นภู้มิทำ่� 6	ผลการ์ปีร์ะเมินควิามพื่้งพื่อใจัต่อควิามสะดวิกในการ์เขึ้้าร์่วิมงาน
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แผู้นภู้มิทำ่� 7 สร์ุปีค่าเฉล้�ยควิามพื่้งพื่อใจัในแต่ละหัวิขึ้้อการ์ปีร์ะเมินการ์จััดงาน	

THAILAND	HALAL	ASSEMBLY	2021

	 	 2.1.11	สร์ปุีค่าเฉล้�ยควิามพ้ื่งพื่อใจัในแต่ละหัวิข้ึ้อการ์ปีร์ะเมินการ์จัดังาน

	 	 ค่าเฉล้�ยควิามพ้ื่งพื่อใจัในแต่ละหัวิขึ้้อการ์ปีร์ะเมินการ์จััดงาน

การ์ปีร์ะชุุมวิิชุาการ์ด้านวิิทยาศูาสตร์์และงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชุาติ	 2564	

“THAILAND	HALAL	ASSEMBLY	2021”	ในวินัท้�	14	–	15	ธัันวิาคม	2564	แสดงดังตาร์าง

 ติารางทำ่� 1	สร์ุปีค่าเฉล้�ยควิามพื่้งพื่อใจัในแต่ละหัวิขึ้้อการ์ปีร์ะเมินการ์จััดงาน	

THAILAND	HALAL	ASSEMBLY	2021

หัวข�อการประเมิน ค่าเฉล่�ย ระดบัความพึงพอใจั

ควิามพื่้งพื่อใจัต่อภาพื่ร์วิมการ์จััดงาน 4.58 ด้มากท้�สุด

ร์ะบบการ์ลงทะเบ้ยนเขึ้้าร์่วิมงาน 4.71 ด้มากท้�สุด

วิันและเวิลาในการ์จััดงาน 4.46 ด้มากท้�สุด

การ์ปีร์ะชุาสัมพื่ันธั์การ์จััดงาน 4.40 ด้มากท้�สุด

การ์ให้บร์ิการ์ขึ้องเจั้าหน้าท้� 4.61 ด้มากท้�สุด

ควิามสะดวิกในการ์เขึ้้าร์่วิมงาน 4.59 ด้มากท้�สุด
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	 วิันท้�	14	-	15	ธัันวิาคม	2564	จัากผลการ์ปีร์ะเมินพื่บวิ่าผู้เขึ้้าร์่วิมงาน	จัำานวิน	

80	คน	ม้ควิามพ้ื่งพื่อใจัขึ้องงานการ์ปีร์ะชุุมวิิชุาการ์ด้านวิิทยาศูาสตร์์และงานแสดง

สินค้าฮาลาลนานาชุาติ	 2564	 “THAILAND	HALAL	ASSEMBLY	2021”	 ในร์ะดับ

ด้มากท้�สุด	 	 โดยสิ�งท้�ผู้เขึ้้าร์่วิมงานม้ควิามพื่้งพื่อใจัสูงท้�สุด	3	อันดับแร์ก	 ได้แก่	 ร์ะบบ

การ์ลงทะเบย้น	คิดเปีน็คา่เฉล้�ย	4.71	การ์ใหบ้ร์กิาร์ขึ้องเจ้ัาหนา้ท้�	คิดเปีน็คา่เฉล้�ย	4.61	

ควิามสะดวิกในการ์เขึ้้าร์่วิมงาน	คิดเปี็นค่าเฉล้�ย	4.5	

	 จัากการ์ทำาแบบสำาร์วิจัปีร์ะเมินควิามพ้ื่งพื่อใจัขึ้องผู้ท้�มาร์่วิมงานการ์ปีร์ะชุุม

วิิชุาการ์ด้านวิิทยาศูาสตร์์และงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชุาติ	 2564	 “THAILAND	

HALAL	ASSEMBLY	2021”	ม้ขึ้้อคิดเห็นและขึ้้อเสนอแนะดังน้�

ข�อคิดเห็นและเสนอแนะจัากผู้้�ทำ่�มาร่วมงาน

ข�อคิดเห็น ข�อเสนอแนะ

-	Excellent	program	and	lots	of	appreciations

to	 its	 management	 committee	 and	 team	

work.	Very	knowledgeable	speakers	and	well	

delivered	presentations.	Request	to	have	their	

presentation	recording	 links	or	presentation	

for	the	purpose	of	getting	help	from	that	worthy	

info	for	dissemination	of	awareness	at	national	

level.	Further,	yesterday	I	filled	the	evaluation	

form	that	was	pointed	above	the	chat	box	but	

there	were	some	issues	in	sending	so	I	think	

it	might	not	be	submitted.

-	Very	good	event.

-	Informative	issues	on	Halal.

-	need	to	add	a	section	on	qualitative

feedback	from	judges	on	the	papers	

evaluated	Anyway	congratulations

for	the	job	well	done.

-	focus	projects	should	be	initiated

on	a	large	scale.

-	keep	improving.	good	efforts.

- 	 We	 suggest 	 s imul taneous	

translation	into	Arabic	for	lectures

with	the	zoom	program	that	includes

all	 participants	 on	a	private	page

-	This	time	there	is	often	pressure	on	

the	Internet	and	we	cannot	continue,	

so	we	 hope	 that	 there	 is	a	video	

recorded	for	rebroadcasting.



171

ข�อคิดเห็น ข�อเสนอแนะ

-	CONGRATULATIONS,	AND	WE	ARE	LOOKING

FORWARD	 FOR	ANOTHER	 EVENTS	 LIKE	

THIS.	WE	HAVE	LEARNED	A	LOT.

-	Overall	great	experience.	appreciate	if	we	

could	get	the	slides	of	the	speakers.

-	 I	 was	 looking	 forward	 to	 the	 convention	

on	 the	 topic	 “Conformity	Assessment:	 The

	Appropriate	Requirements	for	Bodies	Providing

	Halal	Certification”	on	Day	1	but	unfortunately

it	 didn’t	 materialize.	 But	 overall,	 good	

programmed	&	kudos	to	the	organizers!

-	I	had	technical	difficulties	with	Registration	

system.	The	organizers	assisted	me	by	emailing

me	a	link.

-	No	thanks

-	The	Conference	was	good	and	the	service	

provided	was	good..

-	 acknowledging	 the	 participants	 once	 in	

a	while...

-	congratulations

-	The	platform	is	great.	The	efforts	I	 think	 is	

quite	obvious	good	job.

-	Very	informative...!

-	 ACKNOWLEDGING	 THE	 PARTICIPANTS	

ONCE	 IN	 A	WHILE	 LIKE	 PARTICIPANTS	

FROM	EUROPE,JAPAN,	AND	AUSTRALIA.

	-	Regarding	the	login	status,	it	will	be	

good	if	the	name	of	the	participant

was	presented	beside	the	icon	(on	

the	top	right)	to	confirm	a	successful	

login	procedure.
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ข�อคิดเห็น ข�อเสนอแนะ

-	I	hope	that	next	time	if	there	is	translated	to	

Arabic	language,	we	able	to	understand	the	

English	but	I	prefer	that	also	Arabic	translation	

can	help	more	to	understand	everything

-	จััดได้ด้มาก

-	an	email	reminder	of	the	event	would	have	

been	better	with	saved	&	registered	information

	would	have	been	better.

-	it’s	so	very	useful	events.	Good	job	Thailand

-	Very	informative.

-	Very	interesting	and	upgrade	my	knowledge	

in	Global	Halal	Standard

-	Good

-	More	webinars	on	the	SMIIC	system.

-	Very	Educational.

-	Congratulation	!!!

-Congratulations.	more	Halal	webinar	to	come.

ทำ่� รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก�ไข

ช่วงดำาเนินการ
1 ร์ะบบการ์ปีร์ะเมิน แท็บในการ์กดเขึ้้าร์่วิมการ์

ปีร์ะเมิน	 ม้ชุ่�อหัวิข้ึ้อซึ่ำ�า	 ทำาให้
ต้องม้การ์เช็ุคและอาจัทำาให้
ล่าชุ้าในการ์ทำาการ์ปีร์ะเมิน

เน่�องจัากม้ผู้ปีร์ะเมินเปี็นจัำานวิน
มากเพ่ื่�อเพิื่�มปีร์ะสิทธัิภาพื่ในการ์
ใชุ้ร์ะบบควิร์ตร์วิจัเช็ุคร์ะบบก่อน
นำามาใชุ้งาน

3. ปัญหา/อุปสรรค การแก�ไข
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ทำ่� รายการ ปัญหา/อุปสรรค การแก�ไข

ช่วงดำาเนินการ
2 ร์ะบบการ์ปีร์ะเมิน ร์ะบบปีร์ะเมินผลม้การ์	 Error	

ในบางชุ่วิง	 ซึ่้�งทำาให้ผู้ปีร์ะเมิน
ต้องเส้ยเวิลาและต้องทำาการ์
ปีร์ะเมินใหม่อ้กคร์ั�งหลังร์ะบบ
ใชุ้งานได้ปีกติ

ควิร์ปีร์ะเมินจัำานวินผู้เข้ึ้าร์่วิมงาน	
และมค้วิามพื่ร้์อมขึ้องร์ะบบต่อการ์
ใชุง้าน	เพ่ื่�อไมใ่หผู้ป้ีร์ะเมนิเสย้เวิลา
ในการ์ปีร์ะเมินซึ่ำ�า

3 ผู้ปีร์ะเมิน ปีร์ะเมินเกดิควิามสบัสนในการ์
กดแท็บเขึ้้าร์่วิมการ์ปีร์ะเมิน	
เน่�องจัากม้หัวิขึ้้อการ์บร์ร์ยาย	
การ์พื่ร์้เซ็ึ่นต์	 และการ์แข่ึ้งขัึ้น
ผลงานทางวิิชุาการ์	 ซึ่้�งทำาให้
ผูป้ีร์ะเมนิเกดิควิามไมพ้่ื่งพื่อใจั	
อาจัส่งผลต่อควิามร์่วิมม่อใน
การ์ปีร์ะเมินงานคร์ั�งน้�ด้วิย

ควิร์แบ่งแท็บหร์่อการ์จััดการ์กับ
หัวิข้ึ้อและร์ะบบการ์ปีร์ะเมินให้
ชุดัเจัน	เพ่ื่�อให้ผู้เข้ึ้าร์ว่ิมปีร์ะเมินเกิด
ควิามสับสนน้อยลง

4. ข�อเสนอแนะสำาหรับการดำาเนินงานปีติ่อไป

	 4.1	ปีร์ับปีร์ุงร์ะบบปีร์ะเมินผลให้สามาร์ถใชุ้งานได้อย่างถาวิร์และเกิดปีัญ่หา

ในการ์ใชุ้งานน้อยท้�สุด

	 4.2	เพื่ิ�มการ์ปีร์ะชุาสัมพื่ันธั์และการ์สร์้างแร์งจัูงใจัให้ผู้เขึ้้าร์่วิมงานได้ร์่วิมตอบ

แบบสอบถามควิามพื่้งพื่อใจัต่อการ์จััดงาน

	 4.3	 ร์ะบบการ์ปีร์ะเมินควิร์ใชุ้งานได้ง่าย	 ข้ึ้อควิามหร่์อภาษาท้�ใชุ้ในข้ึ้อควิาม

ต้องชุัดเจัน	เขึ้้าใจัง่าย	เพื่่�อให้ควิามสะดวิกต่อผู้ร์่วิมปีร์ะเมิน	เชุ่น	ขึ้้อคำาถามไม่ควิร์ยาวิ

จันเกินไปี	ควิร์ใชุ้ขึ้้อควิามสั�น	กะทัดร์ัด	และตร์งกับวิัตถุปีร์ะสงค์	

	 4.4	ควิร์เปี็นแบบสอบถามท้�ม้จัำานวินไม่มากเกินไปี	ไม่ควิร์ให้ผู้ตอบใชุ้เวิลาใน

การ์ตอบแบบสอบถามนานเกินไปี
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ประมวลภูาพการดำาเนินงาน 
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ประมวลภูาพการดำาเนินงาน 
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