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๑. ความน า 

รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือบันทึกล ำดับเหตุกำรณ์ส ำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับกำรที่ประเทศไทยได้

เข้ำเป็นสมำชิกอย่ำงเป็นทำงกำรของสถำบันมำตรฐำนและมำตรวิทยำส ำหรับประเทศมุสลิม (Standard and 
Metrology Institute for Islamic Countries – SMIIC) ซึ่งเป็นสถำบันในเครือข่ำย (Affiliate Organ) 
องค์กำรหนึ่งขององค์กำรควำมร่วมมืออิสลำม (Organization of Islamic Cooperation – OIC) ๑ ดังนั้น ใน
รำยงำนฉบับนี้จะเรียกสถำบันนี้ว่ำ OIC/SMIIC  ส ำหรับ สำระส ำคัญของรำยงำนฉบับนี้ประกอบด้วย 

 จุดเริ่มต้นของควำมสัมพันธ์ระหว่ำง OIC/SMIIC กับองค์กรกิจกำรฮำลำลของประเทศไทย 

 OIC/SMIIC เชิญประเทศไทยเข้ำเป็นสมำชิก 

 กำรด ำเนินกำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิก OIC/SMIIC ของประเทศไทย 

 กำรเชิญเข้ำร่วมกำรประชุม OIC/SMIIC และเข้ำร่วมงำน World Halal Summit ครั้งที่ ๒ 

 ผลกำรเข้ำร่วมงำน World Halal Summit และกำรเข้ำร่วมกำรประชุม OIC/SMIIC 
 

๒. จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่าง OIC/SMIIC กับองค์การกิจการฮาลาลของประเทศไทย 

เนื่องในโอกำสที่คณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยำศำสตร์ฮำลำล จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย และสถำบันมำตรฐำนฮำลำลแห่งประเทศไทย ร่วมกันเป็นเจ้ำภำพจัดงำน Thailand Halal 
Assembly 2015  ระหว่ำงวันที่ ๒๕ - ๒๗ ธันวำคม พ.ศ ๒๕๕๘ นั้น คณะกรรมกำรจัดงำนมีมติเชิญประธำน
คณะกรรมกำรบริหำรสถำบันมำตรฐำนและมำตรวิทยำส ำหรับประเทศมุสลิม (Standard and Metrology  

                                                                                 
๑

  SMIICมีสถานะเป็นสถาบันด้านวิชาการด้านมาตรฐานและมาตรวิทยาในเครือข่าย (Affiliate Organization) ล าดับที่ ๑๓ 

ขององค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation – OIC) ปัจจุบัน OIC มีองค์กรเครือข่าย 
(Affiliated Organs) รวม ๑๘ องค์กรได้แก่ 1. Islamic Chamber of Commerce, Industry and Agriculture (ICCIA), 
2.Organization of Islamic Capitals and Cities (OICC), 3.Islamic Solidarity Sports Federation (ISSF), 4. World 
Federation of Arabo-Islamic International Schools (WFAIIS), 5. Organization of the Islamic Ship-owners 
Association (OISA), 6. Islamic Conference Youth Forum for Dialogue and Cooperation (ICYF-DC), 7. 
International Union of Muslim Scouts (IUMS), 8. Federation of Consultants from Islamic Countries (FCIC), 
9. Islamic World Academy of Sciences (IAS), 10. General Council for Islamic Banks and Financial 
Institutions (CIBAFI), 11. Federation of Contractors from Islamic Countries (FOCIC), 12. OIC Computer 
Emergency Response Team (OIC-CERT), 13. Standards and Metrology Institute for Islamic Countries 
(SMIIC), 14. Islamic Cement Association (ICA), Istanbul, Turkey, 15. International Islamic University 
Malaysia (IIUM), 16. Association of Tax Authorities of Islamic Countries (ATAIC), 17. Real Estate Union in 
Islamic States (REUOS), 18. Organization of Islamic Cooperation Broadcasting Regulatory Authorities 
Forum (IBRAF) 



 

๒ 
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Institute for Islamic Countries – SMIIC) หรือผู้แทนในระดับกรรมกำรบริหำร มำร่วมเป็นเกียรติในงำน
และเข้ำร่วมกิจกรรมในงำน จำกนั้นจึงได้ด ำเนินกำรติดต่อไปอย่ำงเป็นทำงกำร ผลปรำกฏว่ำเป็นเรื่องที่น่ำยินดี
ที ่H.E. Mr. Sebahittin Korkmaz ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรของ OIC/SMIIC ตอบรับค ำเชิญมำร่วมงำนนี้  

ในวันที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๕๘ ช่วงก่อนพิธีกำรเปิดงำน Thailand Halal Assembly 2015 อย่ำงเป็น
ทำงกำรของ H.E. Mr. Sebahittin Korkmaz ได้ขึ้นกล่ำวสุนทรพจน์แสดงควำมยินดีต่อประเทศไทยที่มี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีควำมมุ่งมั่น และมีควำมสำมำรถในกำรจัดงำนครั้งนีอ้ย่ำงยิ่งใหญ่    มีรูปแบบของงำนเชิง 
ผลมผสำนกิจกรรมกำรพัฒนำกิจกำรฮำลำลของประเทศไทยหลำยด้ำนมำรวมไว้ในงำนเดียวกัน เป็นตัวอย่ำงที่
ดีต่อกำรจัดงำนด้ำนฮำลำลของนำนำประเทศอีกด้วย 

ต่อมำหลังจำกพิธีเปิดงำนอย่ำงเป็นทำงกำรโดยรองนำยกรัฐมนตรี พล.อ.ธนศักดิ์ ปฏิมำประกรเสร็จสิ้น
ลง ประธำน OIC/SMIIC ได้มีส่วนร่วมในพิธีเปิดงำนแสดงนิทรรศกำรด้ำนนวัตกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์ฮำลำล 
กำรเปิดงำนแสดงสินค้ำฮำลำลนำนำชำติ (International Halal Expo) กำรมีส่วนร่วมในงำน HASIB 
International Conference ครั้งที่ ๘ และที่ส ำคัญที่สุดคือเข้ำร่วมโดยตรงในกำรประชุม Halal 
Certification Bodies Convention ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย 

  โดยในระหว่ำงกำรประชุมเรื่อง OIC/SMIIC Halal Standard Workshop ท่ำนประธำน OIC/SMIIC 
ได้เป็นผู้น ำเสนอเรื่องรำวเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทำงกำรด ำเนินงำนของ OIC/SMIIC ซึ่งถือเป็น
โอกำสส ำคัญส ำหรับผู้แทนขององค์กรตรวจรับรองฮำลำลนำนำชำติจ ำนวน ๔๘ ประเทศ รวมทั้งผู้สนใจจำก
ประเทศไทยอีก ๑๗๘ คน ในกำรได้รับรู้และมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทของ OIC/SMIIC ในกำรพัฒนำงำน
ด้ำนกำรรับรองระบบงำน (Accreditation) กำรก ำหนดมำตรฐำนฮำลำล (Halal Standards) และงำนด้ำน
มำตรวิทยำ (Metrology) ซึ่งกำรน ำเสนอครั้งนั้น ได้รับควำมสนใจจำกผู้เข้ำร่วมประชุมอย่ำงกว้ำงขวำง 
 ในวันที่ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๕๙  ช่วงพิธีปิดงำน Thailand Halal Assembly 2015 นั้น  H.E. Mr. 
Sebahittin Korkmaz กล่ำวแสดงควำมยินดีในควำมส ำเร็จของงำนนี้ ได้แสดงควำมชื่นชมปรัชญำกำรท ำงำน
ด้ำนกิจกำรฮำลำลของประเทศไทย ภำยใต้หลักกำร “ศำสนำรับรอง วิทยำศำสตร์รองรับ (Religious Certifies 
and Halal Science Supports)” ที่ถือได้ว่ำเป็นควำมโดดเด่นที่สุดเท่ำที่เคยมีโอกำสสัมผัสงำนฮำลำลใน
ระดับนำนำชำติ พร้อมกับกล่ำวปิดท้ำยว่ำ “เรื่องที่ประทับใจที่สุดของกิจการฮาลาลประเทศไทยคือ ความ
พยายามขั้นสูงสุด ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรศาสนาอิสลาม ในการประยุกต์งาน
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อใช้กับการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล ให้เป็นที่เชื่อม่ันส าหรับ
ผู้บริโภค ความน่าเชื่อถือเช่นนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยแล้ว งานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลา
ลของไทย จะมีส่วนส าคัญอย่างมากส าหรับการพัฒนากิจการฮาลาลของโลกอีกด้วย” 

จากที่กล่าวมานี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่าง OIC/SMIIC กับคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่ง
ประเทศไทย องค์การภาครัฐ ภาคเอกชน ของไทย 
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๓. ส านักงานเลขาธิการ OIC/SMIIC เชิญประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก 
เมื่อวันที่ ๑๒ มกรำคม ๒๕๕๙  นำย Ihsan Ovut เลขำธิกำร OIC/SMIIC ได้มีหนังสือ ที่ SMIIC 

๒๐๑๖/๐๐๗ ส่งมำยังผู้อ ำนวยกำรสถำบันมำตรฐำนฮำลำลแห่งประเทศไทย มีสำระส ำคัญสรุปได้ดังนี้ 
(๑) แสดงควำมขอบคุณและชื่นชมควำมส ำเร็จอันยิ่งใหญ่ในกำรจัดงำน Thailand Halal Assembly  

๒๐๑๕ รวมทั้งให้กำรต้อนรับผู้เข้ำประชุมอย่ำงดีเยี่ยม 
(๒)  SMIIC จัดตั้งขึ้นโดยควำมเห็นชอบร่วมกันของประเทศสมำชิกองค์กำรควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศอิสลำม (Organization of Islamic Cooperation – OIC) มีสถำนะเป็นองค์กรมำตรฐำนระหว่ำง
ประเทศในสังกัด OIC โดยเป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรก ำหนดมำตรฐำนด้ำนต่ำงๆของประเทศสมำชิก OIC  

(๓) ให้สอดคล้องต้องกัน รวมทั้งเตรียมจัดท ำมำตรฐำนใหม่ๆที่จะต้องใช้ในอนำคต จุดมุ่งหมำยหลักที่
ส ำคัญคือจะท ำให้มำตรฐำนต่ำงๆมีรูปแบบเดียวกันทั้งในด้ำนของมำตรวิทยำ กำรตรวจสอบทำงห้องปฏิบัติกำร 
และสร้ำงเกณฑ์ในกำรตรวจรับรองระบบงำน อันจะน ำไปสู่ควำมรวดเร็วในกำรแลกเปลี่ยนข้ อมูลเกี่ยวกับ
วัตถุดิบ กำรผลิตสินค้ำและผลิตภัณฑ์ต่ำงๆของประเทศมุสลิมภำยใต้ OIC 

(๔) มำตรฐำน มำตรวิทยำและกำรรับรองระบบงำน เป็นเสำหลักในทำงเศรษฐกิจและควำมสอดคล้อง
ต้องกันในเชิงวิชำกำรต่ำงๆ อันจะช่วยเพ่ิมพูนกำรค้ำระหว่ำงประเทศที่เป็นสมำชิกของ OIC  ทั้งนี้ ที่ผ่ำนมำ
นับตั้งแต่กำรก่อตั้งองค์กำรนี้ อำจกล่ำวได้ว่ำ SMIIC มีส่วนส ำคัญในกำรสร้ำงควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ใน
กิจกรรมเชิงวิชำกำรและสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในเชิงคุณภำพของประเทศสมำชิก
ตลอดมำ ดังนั้นกำรเป็นสมำชิกของ SMIIC  จึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง ในกำรที่ประเทศสมำชิกจะมีส่วนร่วมกำร
สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงกันในกระบวนกำรพัฒนำมำตรฐำนให้ดียิ่งขึน้ 

(๕) ตำมข้อก ำหนดในธรรมนูญและกฎข้อบังคับที่ว่ำด้วยกระบวนกำรด ำเนินงำนของ SMIIC ประเทศ
ไทยในสถำนะที่เป็นประเทศผู้สังเกตกำรณ์ของ OIC มีสิทธิ์ที่จะเข้ำเป็นสมำชิกของ SMIIC โดยกำรเสนอชื่อ
หน่วยงำนทำงด้ำนมำตรฐำน มำตรวิทยำ หรือหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ด้ำนกำรรับรองระบบงำน (Accreditation 
bodies) ดังนั้นกำรเป็นสมำชิกของประเทศไทย อำจจะท ำได้ด้วยกำรเสนอชื่อคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่ง
ประเทศไทยในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนรับรองระบบงำนฮำลำลของประทศ (National Halal Accreditation 
Bodies) หรือ สถำบันมำตรฐำนฮำลำลแห่งประเทศไทยในฐำนะที่เป็นองค์กรมำตรฐำนฮำลำลของประเทศ 
(National  halal standardization body) 

(๖)  SMIIC จึงขอถือโอกาสเชิญประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกของ SMIIC โดยหน่วยงานที่เหมาะสม
ทั้งสององค์กรดังกล่าว และร่วมมีบทบาทส าคัญในกิจกรรมของ SMIIC โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
คณะกรรมการวิชาการด้านต่างๆ (Technical Committees) ซึ่งประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างยิ่งใน
การพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล (Halal Science innovation) อันจะมีส่วนช่วยท าหน้าที่
ในการก าหนดมาตรฐานหรือการพัฒนามาตรฐานที่ก้าวทันการพัฒนาเทคโนโลยี ด้วยการมีฉันทามติ
ร่วมกัน โดยการเข้าเป็นสมาชิก SMIIC ของประเทศไทย หมายถึงการเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
เอกภาพ ระหว่างประเทศภาคีสมาชิกกับประชาคมมุสลิมของประเทศที่มิใช่สมาชิกของ  OIC อันจะท าให้
ความแข็งแกร่งในเชิงเอกภาพของ SMIIC เพิ่มสูงขึ้นด้วย 
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๔. การด าเนินการสมัครเข้าเป็นสมาชิก OIC/SMIIC ของประเทศไทย 
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภำคม ๒๕๕๙ พล.ต.ต.สุรินทร์ ปำลำเร่ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่ง

ประเทศไทย ท ำหนังสือรำยงำนถึงอธิบดีกรมเอซียใต้ ตะวันออกกลำง และแอฟริกำ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
เพ่ือแจ้งเรื่อง OIC/SMIIC เชิญคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทยและสถำบันมำตรฐำนฮำลำลแห่ง
ประเทศไทย เข้ำเป็นสมำชิกประเภทผู้สังเกตกำรณ์  

โดยในหนังสือฉบับนี้อธิบำยว่ำ ตำมข้อก ำหนดในธรรมนูญและกฎข้อบังคับที่ว่ำด้วยกระบวนกำร
ด ำเนินงำนของ OIC/SMIIC ประเทศไทยในสถำนะที่เป็นประเทศผู้สังเกตกำรณ์ของ OIC มีสิทธิ์ที่จะเข้ำเป็น
สมำชิกของ OIC/SMIIC โดยกำรเสนอชื่อหน่วยงำนทำงด้ำนมำตรฐำน มำตรวิทยำ หรือหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่
ด้ำนกำรรับรองระบบงำน ดังนั้นกำรเป็นสมำชิกของประเทศไทย อำจจะท ำได้ด้วยกำรเสนอชื่อคณะกรรมกำร
กลำงอิสลำมแห่งประเทศไทยในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนรับรองระบบงำนฮำลำลของประทศ (National Halal 
Accreditation Bodies) ขณะที่ศูนย์วิทยำศำสตร์ฮำลำล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยและสถำบันมำตรฐำน       
ฮำลำลแห่งประเทศไทย ในฐำนะที่เป็นองค์กำรวิชำกำรด้ำนมำตรฐำนฮำลำลของประเทศ    (National  Halal  
Standardization body) โดยหน่วยงำนดังกล่ำวจะร่วมมีบทบำทส ำคัญในกิจกรรมของ  OIC/SMIIC 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในคณะกรรมำธิกำรด้ำนกำรรับรองระบบงำน (Accreditation Committee) 
คณะกรรมธิกำรวิชำกำร (Technical Committees) รวมถึงคณะกรรมำธิกำรมำตรวิทยำ (Metrology 
Committee) ที่จะท ำหน้ำที่ร่วมกันในกำรก ำหนดมำตรฐำน กำรปรับปรุงหรือแก้ไขมำตรฐำน ด้วยกำรมีฉันทำ
มตริ่วมกัน โดยกำรเข้ำเป็นสมำชิก OIC/SMIIC ของประเทศไทย ย่อมหมำยถึงกำรเข้ำเป็นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำง
เอกภำพ ระหว่ำงประเทศภำคีสมำชิกกับประชำคมมุสลิมของประเทศที่มิใช่สมำชิกของ OIC อันจะท ำให้ควำม
แข็งแกร่งในเชิงเอกภำพของ OIC/SMIIC เพ่ิมสูงขึ้นด้วย 
 ทั้งนี้ กำรที่จะสมัครเข้ำเป็นสมำชิกของ OIC/SMIIC จะมีควำมสมบูรณ์ตำมกระบวนกำรภำยในของ 
OIC/SMIIC นั้น ประเทศไทยจะต้องมีจดหมำยทีเป็นทำงกำรส่งผ่ำนกระบวนกำรทำงกำรทูต ระบุควำมจ ำนงใน
กำรสมัครเป็นสมำชิกท่ีถูกต้อง ตำมธรรมนูญและระเบียบกำร ของ OIC/SMIIC ทั้งนี้เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำร 
บริหำรของ OIC/SMIIC พิจำรณำต่อไป ซ่ึงกำรเข้ำเป็นสมำชิกดังกล่ำวนี้ประเทศไทยได้รับสิทธิพิเศษ ในฐำนะ
เป็นประเทศผู้สังเกตกำรณ์ของ OIC กำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิกของ OIC/SMIIC จึงไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียม 

โดยในหนังสือถึงกระทรวงกำรต่ำงประเทศฉบับนี้ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศ
ไทยเสนอควำมเห็นว่ำเรื่องนี้ถือเป็นควำมส ำเร็จครั้งส ำคัญของประเทศไทย ในกำรได้รับโอกำสเข้ำเป็นสมำชิก 
OIC/SMIIC เท่ำกับเป็นกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกับ OIC ในอีกด้ำนหนึ่ง จึงขอควำมร่วมมือจำกกระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ เพ่ือกำรเสนอชื่อหน่วยงำนที่มีบทบำทด้ำนฮำลำลเพ่ือขอสมัครเข้ำเป็นสมำชิกของ OIC/SMIIC ใน
ฐำนะตัวแทนของประเทศไทยต่อไป 

หลังจำกนั้นอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลำงและแอฟริกำ กระทรวงต่ำงประเทศ ได้พิจำรณำ
เห็นชอบในเรื่องนี้ และประสำนงำนเพ่ือมอบหมำยให้ส ำนักงำนเอกอัครรำชทูตไทย ณ กรุงอังกำรำ สำธำรณรัฐ
ตุรกี ด ำเนินกำรสมัครสมำชิก OIC/SMIIC ตำมกระบวนกำรทำงกำรทูต โดยสถำนเอกอัครรำชทูตไทยประจ ำ
กรุงอังกำรำ ได้แสดงควำมจ ำนงเป็นหนังสือเลขที่ ๕๓๐๐๑/๔๗๐ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๕๙ ไปยัง 
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ส ำนักงำนเลขำธิกำรของ SMIIC เพ่ือเสนอชื่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย และ
สถำบันมำตรฐำน ฮำลำลแห่งประเทศไทย เข้ำรับกำรพิจำรณำให้เป็นผู้แทนประเทศไทย ในกำรเป็นสมำชิก
ประเภทผู้สังเกตกำรณ์ของ OIC/SMIIC 
 ต่อมำเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๕๙ ส ำนักงำนเลขำธิกำร OIC/SMIIC แจ้งมำยังสถำบันมำตรฐำนฮำ
ลำลแห่งประเทศไทยว่ำ OIC/SMIIC ได้รับเอกสำรกำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิกของประเทศไทยอย่ำงเป็นทำงกำร 
จำกสถำนเอกอัครรำชทูตไทยประจ ำกรุงอังกำรำเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับอธิบำยว่ำกำรพิจำรณำรับประเทศไทย
เป็นสมำชิก จะน ำเข้ำสู่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรครั้งที่ ๑๓ (13th OIC/SMIIC Board of Director 
Meeting) ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวำคม ๒๕๕๙ โดยจะเชิญประเทศไทยเข้ำร่วมประชุมเพ่ือรับทรำบผลกำร
พิจำรณำด้วย 

๕. การเชิญเข้าร่วมงาน World Halal Summit และการประชุม OIC/SMIIC  
  เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๕๙ ส ำนักงำนเลขำธิกำร OIC/SMIIC ส่งจดหมำยเชิญผู้แทนประเทศไทยซึ่ง
ได้รับกำรเสนอชื่อจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศ เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร OIC/SMIIC ครั้งที่ 
๑๓ และกำรประชุมสมัชชำใหญ่ OIC/SMIIC ครั้งที่ ๑๐ ประจ ำปี ๒๕๕๙ รวมทั้งเข้ำร่วมงำน World Halal 
Summit ครั้งที่ ๒ ณ นครอิสตันบูล สำธำรณรัฐตุรกี ระหว่ำงวันที่ ๑๔ - ๑๘ ธันวำคม ๒๕๕๙ โดยสถำนเอก
อัครรำชไทยประจ ำกรุงอังกำรำ ระบุว่ำผู้แทนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย ให้ท ำ 
หน้ำที่เป็นหัวหน้ำคณะและผู้แทนจำกสถำบันมำตรฐำนฮำลำลแห่งประเทศไทย ท ำหน้ำที่เป็นผู้ประสำนงำน
และเลขำนุกำรคณะ โดยกำรประชุมครั้งนี้จะเป็นกำรมีมติรับประเทศไทยเข้ำเป็นสมำชิกประเทศผู้สังเกตกำรณ์ 
ตำมธรรมนูญของ OIC 
  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันมำตรฐำนฮำลำลแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมำยจำกเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย แจ้งไปยังส ำนักงำนเลขำธิกำร OIC/SMIIC เกี่ยวกับคณะผู้แทนประเทศไทย
ประกอบด้วย 
(๑) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิทยำศำสตร์ฮำลำล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ในฐำนะรองประธำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทยและ 
ประธำนสถำบันมำตรฐำนฮำลำลแห่งประเทศไทย 

เป็นหัวหน้ำคณะ 
ผู้แทนประเทศไทยในกำร
ประชุม OIC/SMIIC 

(๒) พล.ต.ต.สุรินทร์ ปำลำเร่ 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย 

เป็นผู้แทนประเทศไทย 

(๓) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปกรณ์ ปรียำกร 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันมำตรฐำนฮำลำลแห่งประเทศไทย 

เป็นเลขำนุกำรและ       
ผู้ประสำนงำนคณะของ                   
ผู้แทนประเทศไทย 

(๔) ดร.อัชอำรีย์ สุขสุวรรณ 
นักวิทยำศำสตร์ฮำลำล ศูนย์วิทยำศำสตร์ฮำลำล จุฬำลงกรณ์ฯ 

เป็นนักวิชำกำรประจ ำคณะ    
ผู้แทนประเทศไทย 
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(๕) นำยอำรำซู มำทวี 
ผู้บริหำรบริษัท Talent Corp. 

เป็นผู้สื่อข่ำวประจ ำคณะ        
ผู้แทนประเทศไทย 

ทั้งนี้ โดยมีก ำหนดกำรที่ส ำคัญดังต่อไปนี้ 

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๐๙.๐๐ น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
 ๑๑.๓๐ น. ออกเดินทำงโดยสำยกำรบิน Turkish Airlines 

เที่ยวบินที่ TK 0065 
 ๑๘.๒๕ น. 

เวลำตุรก ี
ถึงสนำมบิน İSTANBUL/Ataturk Airport 
จำกนั้นเดินทำงเข้ำพักท่ีโรงแรม Marmara Hotel 
Istanbul 

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๐๘.๓๐ น. เข้ำร่วมงำน 2nd World Halal Summit 
                      

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๐๘.๓๐ น. 
๑๕.๐๐ น. 

เข้ำร่วมงำน 2nd World Halal Summit  
เข้ำร่วมกำรประชุม   
13thOIC/SMIIC Board of Directors Meeting                        

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๐๘.๓๐ น. เข้ำร่วมกำรประชุม  
10thOIC/SMIIC General Assembly Meetings 

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๐๑.๕๕ น 
เวลำ ตุรกี. 

เดินทำงจำก İSTANBUL/Ataturk Airport 
โดยสำยกำรบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK 0068 

 ๑๔.๕๐ น. 
เวลำประเทศไทย 

เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ 

 
 

๖. ผลการเข้าร่วมงาน World Halal Summit และการประชุม OIC/SMIIC   

๖.๑  การร่วมงาน 2nd World Halal Summit 

  ส านักงานประธานาธิบดีสาธารณรัฐตุรกีร่วมกับ OIC/SMIIC และสถาบันมาตรฐานแห่งชาติตุรกี 
(Turkish Standards Institution – TSI) ได้ด าเนินการจัดงาน World Halal Summit & Halal Expo 
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ.ศูนย์การประชุม Lütfi Kirdar International Congress 
and Exhibition Palace นครอิสตันบูล โดย OIC/SMIIC รับผิดชอบในการจัดประชุมวิชาการ HALAL 
FOOD INDUSTRY CONFERENCE ขณะที่ TSI รับผิดชอบในการจัดประชุมวิชาการด้าน ISLAMIC 
FINANCE CONFERENCE, HALAL TOURISM CONFERENCE, HALAL COSMETIC AND 
PHARMACUETICAL CONFERENCE, ISLAMIC LIFE CONFERENCE และกำรจัดงำน HALAL EXPO 
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  คณะผู้แทนประเทศไทยเข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำรด้ำน HALAL FOOD INDUSTRY CONFERENCE 
โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน เป็นวิทยำกรรับเชิญเป็นผู้น ำเสนอผลงำนในหัวข้อ Standards and Conformity 
Assessment และเป็นองค์คณะผู้อภิปรำยเรื่อง Bridging Gaps in Testing of Halal Food โดยกำรน ำเสนอ 
ครั้งนี้มีสำระส ำคัญเกี่ยวกับกำรพัฒนำกิจกำรฮำลำลของประเทศไทย ทั้งในส่วนของบทบำทส ำคัญขององค์กำร
ศำสนำอิสลำมในกำรบริหำรกิจกำรฮำลำลต่อเนื่องมำเป็นเวลำเกือบ ๗๐ ปี ต่อภำยหลังกำรตรำ
พระรำชบัญญัติกำรบริหำรองค์กรศำสนำอิสลำม พ.ศ. ๒๕๔๐ ในกฎหมำยฉบับนี้ให้อ ำนำจกำรบริหำรกิจกำร
ศำสนำอิสลำมรวมทั้งเรื่อง”ฮำลำล” แก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัดและคณะกรรมกำรกลำง
อิสลำมแห่งประเทศไทย ให้มีบทบำทส ำคัญในกำรตรวจรับรองฮำลำล แต่กำรอนุมัติให้ผู้ประกอบกำรใช้ตรำ
สัญลักษณ์ฮำลำลบนผลิตภัณฑ์ เป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรอิสลำมแห่งประเทศไทย ประเทศไทยจึงเป็น
ประเทศที่มีเครื่องหมำยฮำลำลเพียงเครื่องหมำยเดียว โดยมีโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนที่พัฒนำเชื่อมโยงกับ
มำตรฐำนของ OIC/SMIIC นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ดังภำพข้ำงล่ำงนี้ 

 

   

   

 

 

 

 

  นอกจำกนั้น ภำยใต้ยุทธศำสตร์ “ครัวไทยสู่ครัวโลก (Thailand: Kitchen of the World)” รัฐบำล
ไทยให้สนับสนุนในกำรจัดตั้งสถำบันมำตรฐำนฮำลำลแห่งประเทศไทย ในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำง
อิสลำมแห่งประเทศไทย เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรก ำหนดและพัฒนำมำตรฐำนฮำลำล กับให้กำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของศูนย์วิทยำศำสตร์ฮำลำล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย    ในกำรพัฒนำงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ฮำลำล 
อย่ำงต่อเนื่อง เป็นผลให้กำรพัฒนำกิจกำรฮำลำลประเทศไทย ด ำเนินรุดหน้ำด้วยกำรประสำนพลังควำม
ร่วมมือระหว่ำงองค์กำรศำสนำกับงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ ด้วยค่ำนิยมร่วมที่ว่ำ “ศำสนำรับรองและวิทยำศำสตร์
รองรับ” ยิ่งท ำให้งำนส่งเสริมสินค้ำและธุรกิจฮำลำลมีควำมเข้มแข็งมำกขึ้น ปัจจุบันมีผู้ประกอบกำรฮำลำลมำ
กกว่ำ ๗,๐๐๐ กิจกำร มีผลิตภัณฑ์ฮำลำลเพ่ือกำรบริโภคในประเทศและส่งออกไปจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ มี
มูลค่ำประมำณ ๔๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท โดยส่งออกไปขำยในตลำด OIC ประมำณ ๑๙๐,๐๐๐ ล้ำนบำท  
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  เฉพำะงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ฮำลำลนั้น ศูนย์วิทยำศำสตร์ฮำลำลจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มีกำรพัฒนำ
งำนวิจัย ควบคู่กันกับงำนด้ำนห้องปฏิบัติกำรนิติวิทยำศำสตร์ฮำลำลที่มีควำมพร้อมสูง มีพ้ืนที่ประมำณ ๕๐๐๐ 
ตำรำงเมตร มีเครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือกำรวิจัยและกำรสอบทำงวิทยำศำสตร์ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งห้องปฏิบัติกำรนิติวิทยำศำสตร์ฮำลำลนั้น ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC 17025-2005 ติดตั้ง
ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ฮำลำลที่ทันสมัยมำกมำย ได้แก่ LC/MS-Triple quadrupole, LC/MS-ESI, 
GC/MS/MS, ICP, FTIR-HTS-XT, Real time -PCR, zonal-UC, HPLC-UV, GC-FID ฯลฯ  โดยมีส ำนักงำน
ทั้งในกรุงเทพ เชียงใหม่ และปัตตำนี มีนักวิทยำศำสตร์ฮำลำลและเจ้ำหน้ำที่สำยสนับสนุนประมำณ ๘๐ คน 
ท ำงำนให้บริกำรแก่ผู้ประกอบกำรได้อย่ำงกว้ำงขวำง จนได้รับรำงวัลมำกมำยจำกองค์กำรต่ำงๆทั้งในและ
ต่ำงประเทศ โดยในปี ๒๕๔๙ ได้รับรำงวัลจำกอดีตนำยกรัฐมนตรีมำเลเซีย ที่มีสถำนะเป็นศูนย์วิทยำศำสตร์
แห่งแรกของโลก 
  ควำมก้ำวหน้ำในงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ฮำลำลมีควำมต่อเนื่องตลอดมำ เพ่ือรับมือกับควำมซับซ้อนของ
วัตถุดิบและกระบวนกำรผลิตเชิงอุตสำหกรรม อันอำจจะมีควำมเสี่ยงต่อกำรปนเปื้อนหะรอมมำกข้ึน ผู้บริโภค
มุสลิมจึงใส่ใจในมำตรฐำนฮำลำล ทั้งทำงด้ำนควำมสะอำดและปลอดภัย เป็นผลให้กำรตรวจสอบรับรองฮำลำล 
ที่มีคุณภำพ กลำยเป็นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค โดยมำตรฐำนฮำลำลก ำหนดให้ระบบ
ควำมปลอดภัย เช่น SOP, GMP, HACCP ฯลฯ เป็นพ้ืนฐำน ศูนย์วิทยำศำสตร์ฮำลำลจึงบูรณำกำรระบบ
ปลอดภัยเข้ำกับมำตรฐำนฮำลำลเกิดเป็นระบบ Halal-GMP/HACCP พัฒนำก้ำวหน้ำขึ้นกระทั่งเป็นระบบ 
HAL-Q รวมถึงพัฒนำระบบ SILK (Shariah-compliant ICT Logistics Kontrol) ซึ่งได้รับรำงวัลสุดยอด
นวัตกรรมในงำน World Halal Research Summit ในปี 2555 เป็นระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือบริหำร
จัดกำรระบบห่วงโซ่อุปทำนฮำลำล โลจิสติกส์และกำรทวนสอบย้อนกลับ เป็นระบบที่พัฒนำขึ้นเพื่อเชื่อมต่อเข้ำ
กับระบบ HAL-Q สร้ำงควำมได้เปรียบด้ำนกำรแข่งขัน (Competitive advantage) ให้กับอุตสำหกรรมที่น ำ
ระบบ HAL-Q ไปประยุกต ์โดยตลอดระยะเวลำ ๑๐ ปี ไดม้ีกำรวิเครำะห์ผลิตภัณฑ์มำแล้วกว่ำ ๑๐,๐๐๐ 
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ผลิตภัณฑ์ มีโรงงำนเข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมดกว่ำ ๘,๐๐๐ ผลิตภัณฑ์ จำกโรงงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรประมำณ 
๖๐๐ โรงงำน มีคนงำนที่เข้ำมำเกี่ยวข้องกับโครงกำรนี้ ๑.๕ แสนคน 
  จำกนโยบำยรัฐบำลที่ผลักดันให้ประเทศไทยก้ำวเข้ำสู่ยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล น ำประเทศไทยเข้ำสู่
ยุค Thailand 4.0 มีฐำนกำรผลิตที่มีคุณค่ำและคุณประโยชน์สูงมำกกว่ำเดิม เป็นผลให้จ ำเป็นต้องมีกำรคิดค้น
นวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ฮำลำ ที่เชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่ำระหว่ำงภำคเกษตรกรรม ภำคอุตสำหกรรม
ภำคพำณิชยกรรม และภำคกำรบริกำรด้ำนฮำลำลของไทยให้ก้ำวสู่ยุคที่เรียกว่ำ Thailand Halal 4.0 เพ่ือ
สร้ำงควำมเข้มแข็งและเพ่ิมมูลค่ำกำรบริโภคในประเทศ และกำรส่งออกสู่ตลำดโลกไปพร้อมกัน ทั้งนี้   เพ่ือให้
วงกำร  ฮำลำลประเทศไทย จ ำเป็นต้องก้ำวทันเรื่องของสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนั้น ในส่วนระบบกำรรับรอง
ฮำลำลจึงมีกำรคิดค้นงำนด้ำนนวัตกรรม ด้วยกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ำมำประยุกต์มำกขึ้น ซึ่งศูนย์
วิทยำศำสตร์ ฮำลำล ได้เริ่มพัฒนำระบบ SPHERE (System Protocol for Halal Electronic Resource 
Exchange)  เชื่อมโยงเครือข่ำยกำรรับรองฮำลำลผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลวัตถุเจือปนที่ฮำ
ลำล หรือ  H Numbers (Halal Numbers) เชื่อมโยงผ่ำนระบบดิจิทัล  

 

   

   

   

 

 

   

 

อนึ่ง เรื่องของ H Numbers นี้ จะมีกำรพิมพ์ออกมำเป็นหนังสือเพ่ือจ ำหน่ำยให้แก่ผู้สนใจ ในฐำนะที่เป็นงำน
นวัตกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์จำกนักวิทยำศำสตร์มุสลิม ที่โดดเด่นมำกที่สุดในปัจจุบัน 

  ในส่วนกำรตอบสนองกำรบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับมุสลิมนั้น ศูนย์วิทยำศำสตร์ฮำลำล
ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนในชุมชนของจังหวัด บนเส้นทำงกำรท่องเที่ยวทุกจังหวัดจำกภำคใต้ไปสู่ภำค
เหนืและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือกำรพัฒนำ Halal Route Application ส ำหรับนักท่องเที่ยวที่จะ
น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรสืบค้นข้อมูลออนไลน์ เกี่ยวกับชุมชนมุสลิม มัสยิดและร้ำนอำหำรฮำลำลในแต่ละพ้ืนที่ 
จำกสมำร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ได้อย่ำงง่ำย อันถือเป็นกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรพัฒนำบริกำรฮำลำลที่
ก้ำวหน้ำมำกขึ้น ตำมนโยบำยของรัฐบำลเรื่องประเทศไทย ๔.๐ หลังจำกนั้นจึงจะพยำยำมด ำเนินกำรพัฒนำให้ 
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ก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังคงหลักกำรพ้ืนฐำนที่น ำไปสู่ค่ำนิยมร่วมใหม่ที่สอดคล้องกับวิวัฒนำกำรพัฒนำ
ของประเทศ โดยเรียกขำนว่ำ Thailand Halal 4.0: Theologically Halal – Digitally Classic 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

กำรน ำเสนอเรื่องของควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำมำตรฐำนฮำลำล กระบวนกำรตรวจรับรอง รวมทั้งกำร
ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย 
สถำบันมำตรฐำนฮำลำลแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยำศำสตร์ฮำลำล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย รวมทั้งกำรมีส่วน
ร่วมโดยตรงของประชำคมมุสลิมในประเทศไทย ได้รับควำมสนใจจำกผู้เข้ำร่วมกำรประชุมเป็นจ ำนวนมำก
เนื่องจำกกำรน ำเสนอเรื่องของประเทศไทย มีควำมโดดเด่น และมีลักษณะเฉพำะ ตลอดจนพัฒนำกำรกำร
ท ำงำนที่มีกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องตลอดมำ 

  ส ำหรับบรรยำกำศของงำน ดูได้จำกประมวลภำพที่น่ำสนใจ ดังนี้ 
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ณ.ศูนย์การประชุม           
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Palace                             
นครอิสตันบูล 
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รมว.กระทรวงวิทยำศำสตร์ อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี ประธำนพิธีเปิดงำน World Halal Summit โดยประธำน
กรรมกำรบริหำร OIC/SMIIC มอบของที่ระลึก และถ่ำยภำพร่วมกับคณะกรรมกำรฯ (ภำพด้ำนล่ำง)  

 

 

คณะผู้แทนประเทศไทยถ่ำยภำพร่วมกับผู้แทนสถำบันมำตรฐำนฮำลำลแห่งมำเลเซีย (ภำพซ้ำย) 
และผู้แทนจำกสำธำรณรัฐตุรกี สำธำรณรัฐแอลจีเรีย และ สหรัฐอรับเอมิเรตส์ (ภำพขวำ) 
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๖.๒ การประชุม 13th OIC/SMIIC Board of Directors 

  กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร OIC/SMIIC ครั้งที่ ๑๓ จัดขึ้นในวันที่ ๑๖ ธันวำคม ๒๕๕๙ ที่ The 
Marmara Hotel Taksim Square, Istanbul เริ่มกำรประชุมเวลำ ๑๕.๐๐ น. ส ำนักงำนเลขำธิกำร 
OIC/SMIIC เป็นเจ้ำภำพ ทั้งนี้ โดยมี H.E. Sebahittin KORKMAZ, ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรกล่ำว
ต้อนรับผู้เข้ำร่วมกำรประชุมและกล่ำวเปิดประชุมด้วยกำรชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรประชุม 
  ในกำรประชุมครั้งนี้มีผู้แทนของประเทศสมำชิกซ่ึงเป็นคณะกรรมกำรบริหำรของ OIC/SMIIC เข้ำร่วม
ประชุมรวม ๑๓ ประเทศ ได้แก่ 

1. Islamic Republic of Afghanistan 
2. People’s Democratic Republic of Algeria 
3. Republic of Cameroon 
4. Arab Republic of Egypt 
5. Republic of Guinea 
6. Islamic Republic of Iran 
7. Hashemite Kingdom of Jordan 
8. Kingdom of Saudi Arabia 
9. Islamic Republic of Pakistan 
10. Republic of Tunisia 
11. Republic of Turkey 
12. United Arab Emirates 
13. Libya 

  ในวำระของกำรพิจำรณำรับประเทศที่สมัครเข้ำเป็นสมำชิกใหม่นั้น ในปีนี้มีประเทศที่สมัครเข้ำเป็น
สมำชิกใหม่ได้แก่ Republic of Azerbaijan, Republic of Djibouti, and Republic of Iraq สมัครเข้ำเป็น
สมำชิก และประเทศไทยสมคัรเข้ำเป็นสมำชิกประเภทผู้สังเกตกำรณ ์ 
  เป็นที่น่ำสังเกตว่ำ ที่ประชุมให้ควำมสนใจต่อกรณีของประเทศไทยซึ่งมิใช่ประเทศมุสลิมที่ขอสมัครเข้ำ
เป็นสมำชิกนั้น ผู้แทนของ Republic of Guinea สอบถำมด้วยควำมสนใจว่ำมีข้อมูลสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ด้ำนมำตรฐำนฮำลำลที่น่ำสนใจอย่ำงไร  
  เกี่ยวกับเรื่องนี้ ประธำนและเลขำธิกำร OIC SMIIC ชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรว่ำ กำรที่
ส ำนักงำนเลขำธิกำร OIC/SMIIC เชิญประเทศไทยเข้ำเป็นสมำชิก เป็นผลมำจำกกำรที่ประเทศไทยมีผลงำน
   



 

๑๕ 
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ด้ำนกำรพัฒนำกิจกำรฮำลำลมำตั้งแต่ปี ๒๔๙๒ และมีพัฒนำกำรเรื่อยมำจนถึงปี ๒๕๔๐ กำรด ำเนินกำรด้ำน
กิจกำรฮำลำลเป็นภำระหน้ำที่โดยตรงของคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย โดยมีกฎหมำยระดับ
พระรำชบัญญัติให้อ ำนำจไว้อย่ำงชัดเจน ต่อมำรัฐบำลยังสนับสนุนให้มีกำรก่อตั้งศูนย์วิทยำศำสตร์ฮำลำลที่
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พร้อมกันนั้นรัฐบำลยังให้กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดตั้งสถำบันมำตรฐำนฮำ
ลำลแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงำนในกำรก ำกับดูและของคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย จึงเป็น
ผลให้กำรด ำเนินภำรกิจฮำลำลเป็นไปตำมค่ำนิยมร่วมที่ว่ำ “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ (Shariah 
Certifies and Halal Science Supports)”  
  จำกกำรไปร่วมกิจกรรมด้ำนวิชำกำรรวมทั้งกำรแสดงสินค้ำผลิตภัณฑ์ฑฮำลำลในประเทศไทย พบว่ำ 
ประเทศไทยมีกำรประกำศใช้มำตรฐำนอำหำรฮำลำลเป็นครั้งแรกในปี ๒๕๕๐ เชื่อมโยงด้วยกำรมีศูนย์
วิทยำศำสตร์ฮำลำลที่ทันสมัยที่สุดของโลก ที่มีควำมเพียบพร้อมด้วยงำนวิจัยด้ำนนวัตกรรมทำงวิทยำศำสตร์ 
ฮำลำล กับห้องทดสอบทำงนิติวิทยำศำสตร์ฮำลำล ที่มีเครื่องมือทำงวิทยำศำสตร์สมั ยใหม่จ ำนวนมำก มี
นักวิทยำศำสตร์ฮำลำลที่เป็นมุสลิมทั้งหมด จึงเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์ฮำลำลของไทยได้รับควำมเชื่อถือใน
ประชำคมเศรษฐกิจโลก 
  หลังจำกนั้นที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร OIC/SMIIC จึงให้กำรรับรองกำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิก
ประเภทผู้สังเกตกำรณ์ของประเทศไทยนับตั้งแต่วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๖๐  กับให้น ำเรื่องนี้แจ้งให้ที่ประชุม
สมัชชำใหญ่ (General Assembly Meeting) ทรำบในกำรประชุมวันที่ ๑๗ ธันวำคม ๒๕๕๙ 
  ดังนั้น จำกผลกำรรับสมำชิกใหม่ในกำรประชุมครั้งนี้ เป็นผลให้ในปัจจุบัน OIC/SMIIC มีสมำชิกที่มำ
จำกประเทศมุสลิมรวม ๓๓ ประเทศ และประเทศที่เป็นสมำชิกประเภทผู้สังเกตกำรณ์ ๓ ประเทศ 
  ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย และรอง
ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้แทนประเทศไทย กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหาร OIC/SMIIC 
ส าหรับการพิจารณารับประเทศไทยเป็นสมาชิกของ OIC/SMIIC อย่างเป็นทางการ กับยืนยันว่าประเทศ
ไทยพร้อมที่จะให้ความสนับสนุน ให้ความร่วมมือต่อ OIC/SMIIC รวมทั้งคุณประโยชน์ที่ประเทศไทยจะ
ได้รับในการยกระดับมาตรฐานฮาลาลประเทศไทยเข้าสู่ความเป็นสากล ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยใน
ปัจจุบัน 
  ในช่วงท้ำยของกำรประชุม ได้มีมติ ให้จัดตั้ งคณะท ำงำนเพ่ือกำรศึกษำและจัดท ำบทสรุป 
เอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน รวมทั้งกำรพิจำรณำแผนด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ ๒๐๑๖ – ๒๐๒๐ เพ่ือ
ผลักดันกำรปฏิบัติงำนให้เป็นรูปธรรมต่อไป  
  อนึ่ง ก่อนปิดการประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย และ 
พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ผู้แทนประเทศไทย มอบของที่ระลึกขอแก่ประธานคณะกรรมการบริหาร และ
เลขาธิการส านักงานเลขาธิการ OIC/SMIIC ด้วย 
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ประธำนและคณะกรรมกำรบริหำร OIC/SMIIC เปิดและด ำเนินกำรประชุม 13th Board of Director เมื่อ
วันที่ ๑๖ ธันวำคม ๒๕๕๙ โดยมีวำระกำรรับรองประเทศไทยเข้ำเป็นสมำชิก OIC/SMIIC 



 

๑๗ 

 
 

 
การรับประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของ OIC/SMIIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน พล.ต.ต.สุรินทร์ ปำลำเร่ และ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียำกร ในฐำนะผู้แทนประเทศไทย เข้ำร่วมกำร
ประชุมเพ่ือรับทรำบผลกำรรับรองประเทศไทยเข้ำเป็นสมำชิก OIC/SMIIC 

หลังจำกท่ีปรชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในกำรรับประเทศไทยเป็นสมำชิกแล้ว คณะผู้แทนประเทศไทยได้มอบ          
ของที่ระลึกเป็นกำรแสดงควำมขอบคุณต่อประธำนและเลขำธิกำรคณะกรรมกำร OIC/SMIIC 
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  ๖.๓ ผลการประชุม 10th OIC/SMIIC General Assembly 
 ในวันที่ ๑๗ ธันวำคม ๒๕๕๙ เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นกำรประชุมสมัชชำใหญ่ครั้งท่ี ๑๐ ของ 
OIC/SMIIC ประเทศสมำชิกที่เข้ำร่วมกำรประชุมประกอบด้วย 

1. Islamic Republic of AFGHANISTAN  
2. People’s Democratic Republic of ALGERIA  
3. Republic of BENIN  
4. BURKINA FASO  
5. Republic of CAMEROON  
6. Arab Republic of EGYPT  
7. Republic of GABON  
8. Islamic Republic of GAMBIA 
9. Republic of GUINEA  
10. Islamic Republic of IRAN  
11. Hashemite Kingdom of JORDAN  
12. KYRGYZ Republic  
13. LIBYA  
14. MALAYSIA  
15. MALI  
16. Kingdom of MOROCCO  
17. Republic of NIGER  
18. State of PALESTINE  
19. Islamic Republic of PAKISTAN  
20. Kingdom of SAUDI ARABIA   
21. Republic of SUDAN  
22. Republic of TUNISIA  
23. Republic of TURKEY   
24. United Arab EMIRATES  
25. BOSNIA & HERZEGOVINA   
26. Kingdom of THAILAND  
27. Turkish Cypriot State  
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 ในช่วงของพิธีเปิดกำรกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำร OIC/SMIIC ได้เรียนเชิญผู้แทนขององค์กำรที่
เกี่ยวขอ้งกล่ำวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุม ตำมล ำดับคือ 

 Mr. Nabil A. MOLLA เลขำธิกำร GCC Standardization Organisation (GSO) เน้นย้ ำถึงกำร
สร้ำงสรรค์ควำมร่วมมือระหว่ำง GSO กับ SMIIC ในกำรพัฒนำมำตรฐำนที่ส ำคัญร่วมกัน  

 Mr. Adel AL-SAQER ผู้อ ำนวยกำร Arab Industrial Development and Mining 
Organization (AIDMO) กล่ำวแสดงควำมพร้อมในกำรที่จะร่วมมือท ำงำนกับ SMIIC.  

 Mr. Naghi JABBAROV ผู้อ ำนวยกำร Department of Economic Affairs of the OIC อ่ำนสำร
ของ H.E. Dr. Yousef A. AL-OTHAIMEEN เลขำธิกำร OIC โดยระบุอย่ำงชัดเจนว่ำ OIC จะทุ่มเทควำม
พยำยำมเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมและโครงกำรในงำนด้ำนมำตรฐำนและมำตรวิทยำอันถือเป็นสำขำควำม
เชี่ยวชำญของ SMIIC อย่ำงต่อเนื่อง 

  Dr. Faruk ÖZLÜ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์ อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี สำธำรณรัฐ
ตุรกี กล่ำวต้อนรับในฐำนะของประเทศเจ้ำภำพ โดยระบุว่ำ SMIIC เป็นสถำบันในเครือข่ำยของ OIC ที่มี
บทบำทส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรสรรค์สร้ำงพันธกิจที่มีคุณค่ำส ำหรับประเทศมุสลิมที่เป็นสมำชิก ด้วยกำรพัฒนำ
ควำมรู้และวิทยำกำรด้ำนมำตรฐำนและมำตรวิทยำ ส ำหรับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของบรรดำประเทศสมำชิก
ภำยใต้บรรทัดฐำนที่สอดคล้องต้องกัน ซึ่งจะน ำไปสู่กำรตอบสนองควำมต้องกำรที่ถูกต้อง กับมีคุณประโยชน์
ส ำหรับผู้บริโภคอย่ำงกว้ำงขวำง 

 ในช่วงสุดท้ำยเป็นพิธีกำรลงนำมควำมร่วมมือระหว่ำงเลขำธิกำร OIC/SMIIC กับ Arab Industrial 
Development and Mining Organization (AIDMO) พร้อมกับกำรถ่ำยภำพร่วมกันของผู้แทนประเทศท่ีเข้ำ
ร่วมกำรประชุม 

จำกนั้นจึงเข้ำสู่วำระกำรประชุมสมัชชำใหญ่ของ OIC/SMIIC โดยมี H.E. Mr. Sebahittin KORKMAZ 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร SMIIC ท ำหน้ำที่เปน็ประธำนที่ประชุม โดยมีสำระส ำคัญสรุปได้ดังนี้ 

(๑)  ให้ควำมเห็นชอบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำร รวมทั้งหมด ๘ เรื่อง 
ได้แก่ 

เรื่ องที่  ๑ เห็นชอบและชื่ นชมกำรรำยงำนผลกำรด ำ เนินงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำร 
(GS/10GA/Report) สะท้อนให้เห็นถึงภำพรวมของกำรด ำเนินงำนในอนำคต ที่สอดคล้องกับนโยบำยที่ได้รับ
มอบหมำย 

เรื่องที่ ๒ ขอควำมร่วมมือจำกประเทศสมำชิก ในกำรเข้ำมำใช้ประโยชน์จำกระบบสำรสนเทศของ 
OIC/SMIIC ให้มำกขึ้น ทั้งนี้เพ่ือประสิทธิผลของกระบวนกำรสรรสร้ำงมำตรฐำนร่วมกัน 

เรื่องที่ ๓ ขอให้ประธำนและคณะกรรมำธิกำรวิชำกำร (Technical committees – TCs) เร่งผลัก 
ดันงำนตำมโครงสร้ำงและภำระหน้ำที่ในแต่ละด้ำน เพ่ือสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนด้ำนวิชำกำรมำก
ยิ่งขึ้น 
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เรื่องท่ี ๔ ขอควำมร่วมมือจำกประเทศสมำชิก ส่งเอกสำรมำตรฐำนด้ำนต่ำงๆ หรือในกรณีที่มีกำรวำง

ระบบและกระบวนกำรด้ำนกำรมำตรฐำน และหำกมีข้อเสนอใหม่ด้ำนใดที่ส ำคัญ ขอให้จัดส่งมำยัง OIC/SMIIC 
เพ่ือน ำเข้ำสู่กำรพิจำรณำของกรรมำธิกำรวิชำกำร ในกำรที่จะจัดท ำเป็นมำตรฐำนของ SMIIC ต่อไป 

เรื่องท่ี ๕ ชื่นชมในกำรจัดท ำ OIC/SMIIC Official website รูปแบบใหม่ รวมทั้งระบบกำรขำย
เอกสำรออนไลน์ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ 

เรื่องที่ ๖ ยินดีในกำรลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจกับ  International Trade Center (ITC), African 
Organization of Standardization (ARSO) and Arab Industrial Development and Mining 
Organization (AIDMO) กับขอควำมร่วมมือประเทศสมำชิกในกำรด ำเนินกิจกรรมร่วมกันมำกยิ่งขึ้นในอนำคต 

เรื่องท่ี ๗ ให้กำรสนับสนุนควำมคิดริเริ่มของส ำนักงำนเลขำธิกำร ที่จะสถำปนำควำมร่วมมือ และกำร
สำนสนทนำกับองค์กำรมำตรฐำนสำกลด้ำนอ่ืน เช่น ISO, IEC, และ ITU 

เรื่องที่ ๘ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ให้การเห็นชอบและตอบรับการเป็นสมัครเป็นสมาชิกของ 
Republic of Azerbaijan, Republic of Djibouti, Republic of Iraq and Kingdom of 
Thailandอันจะมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

(๒) รับทรำบ เห็นชอบ รวมทั้งให้กำรรับรองผลกำรกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมำธิกำร ได้แก่        
(๑)คณะกรรมกำรวิชำกำร (Technical Committees) (๒) คณะกรรมำธิกำรด้ำนกำรรับรองระบบงำน 
(Accreditation Committee) (๓) คณะกรรมำธิกำรด้ำนมำตรวิทยำ (Metrology Committee)                  
(๔) คณะกรรมำธิกำรด้ำนกำรพิจำรณำควำมสอดคล้องกันระหว่ำงมำตรฐำนของ OIC/SMIIC กับมำตรฐำนของ
ประเทศสมำชิก 

(๓) พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบสำระส ำคัญของแผนด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำรงำน 
OIC/SMIIC ๒๐๑๖ - ๒๐๒๐ ในช่วงปีงบประมำณ ๒๐๑๗ – ๒๐๑๘  (Implementation and Major 
Strategic Initiatives document) รวมทั้งกำรเรียกร้องให้ประเทศสมำชิกสนับสนุนและก ำหนดแนวทำงกำร 
ด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรด ำเนินงำน ที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรและคณะท ำงำนในกำรจัดเตรียม
เอกสำรในรำยละเอียดจะได้ชี้แจงแก่ประเทศสมำชิก ขณะเดียวกันสมำชิกที่มีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ ต่อกำร
พัฒนำนวัตกรรมในด้ำนมำตรฐำนและมำตรวิทยำของ OIC/SMIIC ให้จัดท ำเอกสำรส่งมำยังส ำนักงำน
เลขำธิกำรเพ่ือน ำมำสนับสนุนกำรท ำงำนร่วมกันต่อไป 

(๔)  ให้ควำมเห็นชอบในกำรจัดตั้งคณะท ำงำนเพ่ือทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร ระเบียบ รวมทั้ง
ข้อก ำหนดที่เก่ียวข้องของ OIC/SMIIC ตำมข้อเสนอของประเทศสมำชิกได้แก่ Cameroon, Egypt, Malaysia, 
Morocco, Pakistan, Saudi Arabia, Tunisia, Turkey and United Arab Emirates กับอนุมัติให้มีคณะ 
ท ำงำนชุดนี้ประกอบด้วย ประธำนและรองประธำนกรรมกำรบริหำร เลขำธิกำร กับผู้แทนของประเทศสมำชิก 
ได้แก่  Malaysia, United Arab Emirates, Tunisia and Gambia โดยขอให้คณะท ำงำนน ำข้อเสนอและ
ควำมคิดเห็นของประเทศสมำชิก รวมทั้งร่ำงรำยงำนข้อเสนอที่ได้มีกำรพิจำรณำในกำรประชุมสมัชชำใหญ่ครั้ง
ที่ ๙ โดยขอให้ประเทศสมำชิกท่ีเป็นคณะท ำงำน เสนอรำยชื่อบุคคลที่มีควำมเชี่ยวชำญกำรใช้ภำษำอังกฤษมำ 
ยังส ำนักงำนเลขำธิกำรภำยในวันที่ ๓๐ ธันวำคม ๒๕๕๙ เพ่ือร่วมกันท ำงำนต่อไป โดยมีก ำหนดกำรดังต่อไปนี้ 



 

๒๑ 
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๑๓ มกรำคม ๒๕๖๐ ประเทศสมำชิกเสนอข้อเสนอและเหตุผลในกำรขอปรับปรุงแก้ไข 
๑๖ - ๑๗ มกรำคม ๒๕๖๐ กำรประชุมคณะท ำงำนครั้งที่ ๑ เพ่ือพิจำรณำข้อเสนอของประเทศ

สมำชิก 
๑ - ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ กำรประชุมคณะท ำงำนครั้งที่ ๒ เพ่ือพิจำรณำและสรุปรำยงำนขั้น

สุดท้ำยในกำรแก้ไขปรับปรุง 
๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และข้อเสนอในกำรทบทวนและ

ปรับปรุงเป็นภำษำอังกฤษ ต่อส ำนักงำนเลขำธิกำร OIC/SMIIC เพ่ือ
น ำเข้ำสู่กำรพิจำรณำในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ครั้งที่ ๑๔  
หลังจำกได้รับข้อเสนอแล้วให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรของกำรสนับสนุน
จำกประเทศสมำชิกที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนภำษำอำรับและฝรั่งเศส ใน
กำรแปลจำกฉบับภำษำอังกฤษต่อไป 
 

(๕)  อนุมัติให้คณะกรรมกำรบริหำร OIC/SMIIC ชุดปัจจุบันจ ำนวนสิบสำม (๑๓) ท่ำน ขยำยระยะเวลำ
กำรท ำงำนจำกเดิมที่จะหมดวำระกำรท ำงำนในสิ้นปี ๒๕๕๙ ไปอีกเป็นเวลำหนึ่งปี โดยให้วำระกำรท ำงำน
สิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๐ 

(๖)  อนุมัติตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรบริหำร ให้จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรครั้งที่ ๑๔ 
และกำรประชุมสมัชชำใหญ่ครั้งที่ ๑๑ ของ OIC/SMIIC ครั้งต่อไประหว่ำงวันที่ ๓ - ๔ พฤษภำคม ๒๕๖๐     
ณ นครอิสตันบูล สำธำรณรัฐตุรกี 

(๗)  ประธำนที่ประชุมสมัชชำใหญ่แสดงควำมขอบคุณบุคคลและคณะบุคคลที่ให้กำรสนับสนุน 
OIC/SMIIC ประกอบด้วย  

 H.E. Dr. Faruk ÖZLÜ, Minister of the Science, Industry and Technology of the Republic 
of Turkey ในกำรกล่ำวต้อนรับและปำฐกน ำ 

 H.E. Dr. Yousef A. OTHAIMEEN, Secretary General of OIC ส ำหรับสำรแสดงกำรสนับสนุนของ 
OIC ต่อกำรด ำเนินพันธกิจและภำรกิจของ SMIIC 

 Mr. Nabil Molla, Secretary General of GSO ในกำรกล่ำวยืนยันควำมส ำคัญและควำมร่วมมือใน
กำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง GSO กับ SMIIC,  

 Mr. Adel Al-Saqer, Secretary General of AIDMO ในกำรกล่ำวสนับสนุนและยินดีที่จะสร้ำง
ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง AIDMO กับ SMIIC 

 เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนเลขำธิกำรในกำรจัดเตรียมกำรประชุม และกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่
ประเทศสมำชิกทีเ่ข้ำร่วมกำรประชุม 
 
 
 



 

๒๒ 
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 คณะผู้แทนของประเทศสมำชิกใหม่จำก Republic of Azerbaijan, Republic of Djibouti, 

Republic of Iraq and Kingdom of Thailand  
 ผู้แทนของ OIC, GSO, AIDMO, ICYF-DC and COMCEC ในกำรมีส่วนร่วมในกำรประชุมสมัชชำใหญ่ 
 กำรสนับสนุนของประเทศสมำชิกในกำรน ำเสนอควำมคิด ผู้น ำอภิปรำยและคณะผู้อภิปรำยในกำร

ประชุมสัมมนำวิชำกำรเรื่อง “Halal Food Industry Conference” และกำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ในประเด็น “Exchanging Experiences of SMIIC Member States’ on Halal 
Certification and Related Issues” ในวันที่ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๕๙ ระหว่ำงกำรจัดงำน World 
Halal Summit İstanbul ภำยใต้กำรสนับสนุนของ OIC/SMIIC 

  อนึ่ง ในช่วงสุดท้ายของการประชุมสมัชชาใหญ่ของ OIC/SMIIC รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย 
ดะห์ลัน ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย กล่าวแสดงความขอบคุณที่ประชุมสมัชชาใหญ่ ในการ
รับรองการเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของประเทศไทย จากนั้น พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ได้มอบของ
ที่ระลึกแสดงความขอบคุณ H.E. Dr. Faruk ÖZLÜ, Minister of the Science, Industry, and 
Technology of the Republic of Turkey ด้วย 
  ส าหรับประมวภาพบรรยากาศการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งท่ี ๑๐ ของ OIC/SMIIC ปรากฎตาม
รายงานในหน้าถัดไป 
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๒๕ 

 
 

 
การรับประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของ OIC/SMIIC 

 



 

๒๖ 

 
 

 
การรับประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของ OIC/SMIIC 

 

๗. บทสรุป 
   กำรด ำเนินกำรในกำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิก OIC/SMIIC ของประเทศไทย โดยมีคณะกรรมกำร
กลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยำศำสตร์ฮำลำล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และสถำบันมำตรฐำนฮำลำ
ลแห่งประเทศไทย ท ำหน้ำที่เป็นผู้แทน ได้รับอนุมัติอย่ำงเป็นทำงกำรจำกที่ประชุมสมัชชำใหญ่ของ OIC/SMIIC 
ด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำร OIC/SMIIC จะมีผลเป็นทำงกำรนับตั้งแต่วันที่ ๑ มกรำคม 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
  กำรเป็นสมำชิกอย่ำงเป็นทำงกำรของประเทศไทยดังกล่ำวนี้ จะก่อให้เกิดควำมร่วมมืออย่ำงใกล้ชิด
ระหว่ำงประเทศสมำชิก ในกำรพัฒนำมำตรฐำนและมำตรวิทยำของงำนด้ำนฮำลำลมำกยิ่งขึ้น  บรรยำกำศแห่ง
ควำมเป็นกัลยำณมิตรระหว่ำงประเทศสมำชิกในครั้งนี้ สะท้อนถึงควำมก้ำวหน้ำในอนคตของกำรพัฒนำ
มำตรฐำนในเชิงแลกเปลี่ยนควำมรู้และภูมิปัญญำระหว่ำงประเทศทที่มีควำมหลำกหลำยในเชิงเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม แต่สำมำรถที่จะท ำงำนร่วมกันด้วยควำมสมำนฉันท์  
  พิจำรณำถึงผลที่จะเกิดขึ้นส ำหรับประเทศไทยนั้น มีทั้งในส่วนที่ประเทศไทยจะได้รับด้ำนหนึ่งกับ
เรื่องท่ีประเทศไทยจะมีส่วนในกำรสร้ำงคุณูปกำรต่อ OIC/SMIIC อีกด้วย  
  ด้ำนทีป่ระเทศไทยได้รับคือ กำรยอมรับจำกโลกมุสลิมในเรื่องศักยภำพของกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ฮำ
ลำล โดยมีมำตรฐำนและมำตรวิทยำทำงศำสนำและวิทยำศำสตร์ที่เป็นสำกล     อันจะน ำไปสู่ควำมเชื่อมั่นของ 
ผู้บริโภคที่มีต่อบรรทัดฐำนเชิงคุณภำพของสินค้ำและบริกำรด้ำนฮำลำลจำกประเทศไทยมำกยิ่งขึ้น 
ขณะเดียวกัน ประเทศไทยจะได้รับโอกำสในกำรเข้ำไปท ำงำนด้ำนวิชำกำรในคณะกรรมำธิกำรที่ส ำคัญคือ 
Halal Accreditation Committee, Technical Committees on Halal Standards, Committee for 
Standards for Conformity Assessment เป็นต้น 
  ส่วนในด้ำนที่ประเทศไทยจะสนับสนุนต่อเครือประเทศสมำชิกของ OIC/SMIIC ได้แก่บทเรียนแห่ง
ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำกิจกำรฮำลำลไทยในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีควำมเป็นประชำรัฐ ที่เกิดจำกควำมมุ่งมั่น
ของรัฐบำลไทยในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ฮำลำล โดยถือเป็นส่วนหนึ่งที่ส ำคัญในยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำประเทศ กำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กำรศำสนำอิสลำมในกำรตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ฮำลำล 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัด 
ควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ฮำลำล ของศูนย์วิทยำศำสตร์ฮำลำล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ที่จะมี
คุณค่ำยิ่งต่อกำรสร้ำงวิทยำกำรและนวัตกรรมทำงวิทยำศำสตร์ฮำลำลของโลกมุสลิมในปัจจุบันและอนำคต 
 
  อนึ่ง ควำมส ำเร็จครั้งนี้ มีผู้มีส่วนสนับสนุนทั้งในฝ่ำยของ OIC/SMIIC และในฝ่ำยประเทศไทย 
ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 



 

๒๗ 

 
 

 
การรับประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของ OIC/SMIIC 

 
  OIC/SMIIC Board of Directors and General Secretariat 

1. Mr. Sebahittin KORKMAZ   Chairman of Board of Directors of SMIIC 
2. Mr. İhsan ÖVÜT    Secretary General of SMIIC 
3. Mr.Lotfi BEN SAID       Assistant Secretary General of SMIIC 
4. Mr.Yasin Zulfikaroglu,        Technical Expert on Halal Food Standard  
5. Mr. Çağrı Cankurtaran        Technical Expert on Standards for Conformity Assessment                   
6. Members of the Board of Directors include representatives from Islamic Republic of 

AFGHANISTAN, People’s Democratic Republic of ALGERIA, Republic of 
CAMEROON (Vice-Chairman), Arab Republic of EGYPT, Republic of GUINEA, Islamic 
Republic of IRAN, Hashemite Kingdom of JORDAN, LIBYA, Islamic Republic of 
PAKISTAN (Vice-Chairman), Kingdom of SAUDI ARABIA (Vice-Chairman), Republic of 
TUNISIA, United Arab EMIRATES 

  กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทย 

๑. นำยสุวัฒน์ จิรำพันธ์          รองปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
๒. นำยธฤต จำรุวัฒน์            เอกอัครรำชทูต ณ กรุงอังกำรำ สำธำรณรัฐตุรกี 
๓. นำย เกริกพันธุ์ ฤกษ์จ ำนง   อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลำงและแอฟริกำ 
๔. นำยพุทธพร อ้ิวตกส้ำน      รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลำงและแอฟริกำ 
๕. นำยสรจักร บูรณะสัมฤทธิ์   ผู้อ ำนวยกำรกองตะวันออกกลำง  

                                           กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลำงและแอฟริกำ 
๖. นำยประสำท ศรแดง        นักกำรทูตช ำนำญกำร กองตะวันออกกลำง  

     กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลำงและแอฟริกำ  
  ในส่วนสุดท้ำยที่ถือเป็นฐำนก ำลังส ำคัญของกำรสร้ำงควำมส ำเร็จในงำนนี้ คือกำรสำนพลัง
ควำมร่วมมือระหว่ำงคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทยทุกท่ำน คณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัด
ทุกท่ำนในทุกจังหวัด อันรวมไปถึงเจ้ำหน้ำที่ทุกฝ่ำยและทุกคนในส ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่ง
ประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัด ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกฝ่ำยของศูนย์
วิทยำศำสตร์ฮำลำล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย รวมทั้งผู้บริหำรและบุคลำกรของสถำบันมำตรฐำนฮำลำลแห่
ประเทศไทยทุกคนอีกด้วย 

 

 

 



 

๒๘ 

 
 

 
การรับประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของ OIC/SMIIC 

 

ภาคผนวก ๑ หนังสือเชิญประเทศไทยเข้ำเป็นสมำชิกของ OIC/SMIIC 



 

๒๙ 

 
 

 
การรับประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของ OIC/SMIIC 

 

ภาคผนวก ๒ หนังสือแจ้งกำรเป็นสมำชิกของประเทศไทย จะไม่มีค่ำธรรมเนียม 
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การรับประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของ OIC/SMIIC 

 

ภาคผนวก ๓ หนังสือแจ้งเรื่องสถำนทูตไทย ณ กรุงอังกำรำ 
ส่งหนังสือสมัครสมำชิกของไทย ต่อ OIC/SMIIC 
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การรับประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของ OIC/SMIIC 

 

ภาคผนวก ๔ หนังสือเชิญประเทศไทยเข้ำร่วมประชุม 
OIC/SMIIC 
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การรับประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของ OIC/SMIIC 

 

ภาคผนวก ๕ สรุปผลกำรประชุม คณะกรรมกำรบริหำร OIC/SMIIC 
ครั้งท่ี ๑๓ วันท่ี ๑๖ ธันวำคม ๒๐๑๖ 
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การรับประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของ OIC/SMIIC 
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การรับประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของ OIC/SMIIC 

  

 

 

 



 

๓๕ 

 
 

 
การรับประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของ OIC/SMIIC 

 

ภาคผนวก ๖ สรุปกำรประชุมสัมชชำใหญ่ OIC/SMIIC 
ครั้งท่ี ๑๐ วันท่ี ๑๗ ธันวำคม ๒๐๑๖ 



 

๓๖ 

 
 

 
การรับประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของ OIC/SMIIC 
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การรับประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของ OIC/SMIIC 
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การรับประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของ OIC/SMIIC 
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การรับประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของ OIC/SMIIC 

 

 


