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EDITOR’S
TALK
18th Anniversary of The Halal Science Center 
Chulalongkorn University
สวััสดีีค่่ะ ท่่านผู้้�อ่่านทุ่กท่่าน

	 วัันท่ี่�	 13	 สิิงหาคม	 2564	 จะเป็็นวัันครบรอบ	 18	 ปี็	 การจัดตั้ั�งศููนย์์
วัทิี่ย์าศูาสิตั้รฮ์าลาล	จฬุาลงกรณ์์มหาวัทิี่ย์าลัย์	ที่างท่ี่มบรรณ์าธิิการฮาลาลอนิไซด์
จึงได้ออกวัารสิารฉบับพิิเศูษน่�ขึ้ึ�นเพ่ิ�อร่วัมแสิดงควัามยิ์นด่กับศููนย์์วิัที่ย์าศูาสิตั้ร์
ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์์มหาวิัที่ย์าลัย์	และอย์ากนำาเสินอเร่�องราวัตั้่างๆท่ี่�เก่�ย์วัขึ้้อง
กบัศูนูย์์วิัที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	ไมว่ัา่จะเป็น็ป็ระวัติัั้ควัามเป็น็มา	ควัามโดดเด่นขึ้อง
วัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	บที่บาที่ขึ้องศููนย์์วัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาลตั้ลอด	18	ป็ีที่่�ผ่่านมา
เพิ่�อรับใช้้ป็ระช้าช้น	 และเอ่�อป็ระโย์ช้น์ต่ั้อสิังคม	 ตั้ลอดจนบที่บาที่ขึ้อง
ศูนูย์์วัทิี่ย์าศูาสิตั้รฮ์าลาลในตั้า่งป็ระเที่ศูจนเป็น็ท่ี่�ย์อมรบัในระดบันานาช้าตั้	ิแมว้ัา่
ในปี็ท่ี่�ผ่่านมาจะมก่ารแพิร่ระบาดโรคโควิัด-19	อย์า่งต่ั้อเน่�องในป็ระเที่ศูไที่ย์	ศูนูย์์
วัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาลย์ังคงป็รับแผ่นการดำาเนินงานตั้่างๆเพิ่�อให้กิจกรรมสิามารถ
ดำาเนินการเป็น็ไป็ตั้ามพัินธิกิจขึ้ององค์กร	ไมว่ัา่จะเป็น็การสิร้างแพิลตั้ฟอร์มที่าง
อิเล็กที่รอนิกสิ์ตั้่างๆ	เพิ่�อสิอดคล้องกับสิังคมเวั้นระย์ะห่างและการเป็ล่�ย์นแป็ลง
สู่ิสิังคมดิจิตั้อล	 การสิร้างศููนย์์เร่ย์นรู้ชุ้มช้นเพิ่�อนวััตั้กรรมฮาลาลเพิ่�อเตั้ร่ย์ม
ควัามพิร้อมสิำาหรับยุ์คหลังโควัิด-19	 (Post-COVID-19	 Era)	 ท่ี่�ใกล้เขึ้้ามาถึง
ในอ่กไม่นานน่�	 หวัังเป็็นอย์่างยิ์�งวั่าจดหมาย์ข่ึ้าวัฉบับน่�จะเป็็นป็ระโย์ช้น์แก่ที่่าน
ผู่้อ่านทีุ่กที่่านนะคะ

Hello	Readers,
	 On	13th	August	2021,	the	Halal	Science	Center,	Chulalongkorn	
University	is	going	to	celebrate	its	18th	anniversary.	To	salute	its	success,	
the	editor	team	makes	this	issue	special	by	collecting	all	the	stories,	from	
past	to	present,	of	the	Halal	Science	Center	and	presenting	them	to	you.	
In	this	issue,	you	will	find	out	the	history	of	the	Halal	Science	Center,	the	
uniqueness	of	Halal	science,	and	the	role	of	the	Halal	Science	Center	in	
contributing	to	people	and	societies	within	these	18	years.	You	will	also	
discover	its	role	on	international	stages	that	is	globally	accepted.	Although	
the	 outbreak	 of	COVID-19	 has	been	 affecting	 Thailand	 continuously	
since	last	year,	the	Halal	Science	Center	is	struggling	daily	to	adjust	the	
operation	plan	in	order	to	pursue	our	mission.	We	have	created	electronic	
platforms	to	follow	social	distancing	measures	and,	at	 the	same	time,	
to	welcome	 the	age	of	digital	 transformation.	We	have	built	 the	Halal	
Innovation	Community	Learning	Center	 (HICOLEC)	 to	prepare	 for	 the	
soon	coming	of	Post-Covid-19	Era.	Lastly,	we	hope	this	newsletter	will	
benefit	all	the	readers.

นางสาวนัจวา ยานยา สันติวรกุล
Ms. Najwa Yanya Santiworakun

บรรณาธิการ/Editor
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สิาสิ์นจาก	ผู่้อำานวัย์การ โครงการเด่นในป็ีที่่�	18	ขึ้องศููนย์์วัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล

18	ป็ี	ศูวัฮ.	Around	the	world	

ควัามเป็็นมาและควัามร่วัมม่อภาย์ใตั้้แผ่น	IMT-GT	

ศููนย์์เร่ย์นรู้ชุ้มช้นเพิ่�อนวััตั้กรรมฮาลาล	

HAL	Plus

HAL-Click

H-Shop.co

Halal	Innovation	Community	Learning	Center	(HICOLEC)

The	HSC	Around	the	World	in	the	Past	18	Years

Participation	of	the	Halal	Science	Center,	Chulalongkorn	

University	In	IMT-GT	Roadmap

The	Outstanding	News	of	the	Year

ห้องป็ฏิิบัตั้ิการนิตั้ิวัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	เพิ่�อการคุ้มครอง
ผู่้บริโภคตั้ลอดระย์ะเวัลา	18	ป็ี	
The	Halal	Forensic	Science	Laboratory	The	Halal	Forensic	Science	Laboratory	
Has	Been	Helping	Consumers	for	18	YearsHas	Been	Helping	Consumers	for	18	Years

ผ่ลงานเด่นด้านวัิจัย์และนวััตั้กรรมขึ้องศููนย์์วัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	
จุฬาลงกรณ์์มหาวัิที่ย์าลัย์
Outstanding	Research	and	Innovation	of	the	Halal	Science	Outstanding	Research	and	Innovation	of	the	Halal	Science	
CenterCenter

318th Anniversary of the Halal Science Center Chulalongkorn University

ศููนย์์วัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์์มหาวัิที่ย์าลัย์		254	อาคารวัิจัย์จุฬาลงกรณ์์มหาวัิที่ย์าลัย์	ช้ั�น	11-13	
ถนนพิญาไที่	แขึ้วังวัังใหม่	เขึ้ตั้ป็ทีุ่มวััน	กรุงเที่พิฯ	10330	โที่ร.	02-2181053-4	แฟกซ์	02-2181105

ติดตามวารสาร ฮาลาลอินไซต์ ทาง Facebook Fanpage ได้ที่       HALAL Insight - ฮาลาล อินไซต์

บอกควัามคิดเห็นขึ้องคุณ์ให้เรารู้

เพิ่�อพิัฒนาวัารสิารให้ด่ตั้่อไป็...

17 HSC HALAL SCIENCE
การบริการวัิช้าการสิู่ภาคอุตั้สิาหกรรมและธิุรกิจด้วัย์ระบบ	HAL-Q	
แบบครบวังจร	
HAL-Q:	System	for	the	Entire	Industrial	and	Business	Sectors,	HAL-Q:	System	for	the	Entire	Industrial	and	Business	Sectors,	
the	Pride	of	HSC’s	Academic	Service	and	Research	Divisionthe	Pride	of	HSC’s	Academic	Service	and	Research	Division

สำานักงานกองบรรณาธิการ
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สาส์นจากผู�อำานวยการ
ศููนย์์วิิทย์าศูาสตร์์ฮาลาลในวิาร์ะคร์บร์อบ 18 ปีี

	ย์้อนเวัลากลับไป็ในวัันท่ี่�	 13	 สิิงหาคม	 พิ.ศู.2546	 คณ์ะรัฐมนตั้ร่เห็นวั่า

คณ์ะสิหเวัช้ศูาสิตั้ร์	 จุฬาลงกรณ์์มหาวัิที่ย์าลัย์	ดำาเนินงานสิร้างควัามก้าวัหน้า

ด้านวัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาลมานาน	 จึงม่มติั้สินับสินุนงบป็ระมาณ์	พิ.ศู.2547-

2549	 จัดตั้ั�งห้องป็ฏิิบัตั้ิการและศููนย์์ขึ้้อมูลด้านวัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาลในคณ์ะ

สิหเวัช้ศูาสิตั้ร์	 เพิ่�อร่วัมสินับสินุนกิจการฮาลาลขึ้องป็ระเที่ศู	 ตั้่อมาป็ลาย์	

พิ.ศู.2547	สิภาจุฬาลงกรณ์์มหาวัิที่ย์าลัย์ม่มตั้ิย์กระดับงานดังกล่าวัจัดตั้ั�งเป็็น	

“ศููนย์์วิทย์าศูาสตร์ฮาลาล”	 (ศูวัฮ.)	 วัันที่่�	 13	สิิงหาคม	พิ.ศู.2546	จึงนับเป็็น

วัันคล้าย์วัันเกิดขึ้อง	ศูวัฮ.	ตั้่อมาใน	พิ.ศู.2549	เม่�อครั�ง	ศูวัฮ.เขึ้้ารับรางวััล	Halal	Journal	Award	of	Best	Innovation	in	Halal	

Industry	จากนาย์กรัฐมนตั้ร่มาเลเซ่ย์ในงาน	World	Halal	Forum	ค.ศู.2006	ณ์	กรุงกัวัลาลัมเป็อร์	ม่การป็ระกาศูย์กย์่องวั่า	ศูวัฮ.

ค่อหน่วัย์งานด้านวัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก	นับเป็็นเก่ย์รตั้ิอย์่างย์ิ�ง

	 ถึงวัันที่่�	 13	 สิิงหาคม	พิ.ศู.2564	ศูวัฮ.อายุ์ครบ	 18	ป็ี	 เตั้ิบโตั้อย่์างม่นัย์สิำาคัญขึ้ย์าย์พ่ิ�นท่ี่�จาก	 32	ตั้ารางเมตั้รขึ้อง

อาคาร	14	โรงพิย์าบาลจุฬาลงกรณ์์	เป็็น	4,784	ตั้ารางเมตั้รในป็ัจจุบัน	ม่บุคลากรวัุฒิป็ริญญาเอกด้านวัิที่ย์าศูาสิตั้ร์	7	คน	จัดตั้ั�ง

สิำานักงานป็ัตั้ตั้าน่ขึ้ึ�นใน	พิ.ศู.2552	เช้่ย์งใหม่	พิ.ศู.2555	นครนาย์ก	พิ.ศู.2563	สิร้างหน่วัย์งานพิันธิมิตั้รระดับนิตั้ิบุคคลอ่ก	2	แห่ง

ค่อ	มูลนิธิิพิัฒนาวัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	(Halal	Science	Development	Foundation	หร่อ	HASIDEF)	และบริษัที่	ฮาลคิวั	จำากัด	

(HALKEW)	หน่วัย์งานหลังเตั้ิบโตั้ขึ้ึ�นจากหน่วัย์บ่มเพิาะวัิสิาหกิจผ่ลิตั้ภัณ์ฑ์์ฮาลาล	 (Business	 Incubator	of	Halal	Products	

หร่อ	BIHAP)	 ขึ้อง	ศูวัฮ.โดย์จัดตัั้�งเป็็นสิตั้าร์ที่อัพิภาย์ใตั้้บริษัที่	ผ่ลิตั้ภัณ์ฑ์์นวััตั้กรรมจามจุร่	 จำากัด	 ขึ้อง

มหาวัิที่ย์าลัย์

	 งานวัิที่ย์าศูาสิตั้ร์และเที่คโนโลย่์ฮาลาลขึ้อง	 ศูวัฮ.ในป็ัจจุบันครอบคลุม	 “หน่วย์ปฏิิบัติการ

นติวิทิย์าศูาสตร์ฮาลาล” (Halal	Forensic	Laboratory	Sciences	หรอ่	HAFOLAB)	สิำานกังานจุฬาลงกรณ์์

มหาวัิที่ย์าลัย์	“หน่วย์เฝ้้าระวังด้านอาหารและโภชนาการฮาลาล”	(Halal	Food	and	Nutrition	Alert	

หร่อ	HAFANA)	สิำานักงานป็ัตั้ตั้าน่	และ	“หน่วย์ข้้อมูลฮาลาลข้นาดใหญ่่”	(Halal	Big	Data	House	หร่อ	

HABIDAH)	สิำานักงานเช้่ย์งใหม่	 นอกจากน่�	 ศูวัฮ.ด้วัย์วัิสิัย์ที่ัศูน์ใหม่ได้ขึ้ย์าย์ควัามร่วัมม่อกับองค์กรพิันธิมิตั้ร	 โดย์	BIHAP	 เขึ้้า

สินบัสินนุงานวัชิ้าการแก่	HALKEW	และ	HASIDEF	ซึ�งรว่ัมกนัจดัตัั้�งรา้น	THA	Shop	ขึ้ึ�น	ณ์	สิำานกังานสิวันหลวัง	ถนนจุฬาลงกรณ์	์

12	พิัฒนาธิุรกิจค้าป็ล่กและค้าสิ่งออนไลน์โดย์ม่เอสิเอ็มอ่	120	ราย์เขึ้้าร่วัมเป็็นการเริ�มตั้้น	

	 ช้่วังเวัลาเด่ย์วักัน	ศูวัฮ.	สิำานักงานนครนาย์ก	จับม่อกับ	“มูลนิธิมุฮัมมะดีย์ะฮฺ”	(Muhammadiyah	Foundation	หร่อ	

MUHAF)	 ขึ้อง “ครอบครัวดะห์ลัน”	 จัดตั้ั�ง “ศููนย์์เรีย์นรู้ชุมชนเพื่่่อนวัตกรรมฮาลาล” (Halal	 Innovation	Community	

Learning	Center	หร่อ	HICOLEC)	ดำาเนินงานในพิ่�นที่่�	4	ไร่ขึ้อง	MUHAF	ณ์	ตั้ำาบลชุ้มพิล	อำาเภอองครักษ์	จังหวััดนครนาย์ก	

โดย์มพ่่ิ�นท่ี่�ใกลเ้คย่์งจากช้มุช้นรว่ัมสินบัสินนุอก่	3	ไร	่น่�คอ่ภาพิขึ้อง	ศูวัฮ.	ใน	พิ.ศู.2564	ที่่�กลา้เดนิหนา้ที่า้ที่าย์ในย์คุหลงัโควัดิ-19	

(Post-COVID-19	Era)	ที่่�ใกล้เขึ้้ามาถึงในอ่กไม่นานน่�
รศู.ดร.วินัย์ ดะห์ลัน

ผู่้อำานวัย์การ	และผู่้ก่อตั้ั�งศููนย์์วัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล

จุฬาลงกรณ์์มหาวัิที่ย์าลัย์
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Message from the Founding Director 
of the Halal Science Center on Its 18th Anniversary.

	 On	13th	August	2003,	the	cabinet	saw	that	the	faculty	of	Allied	Health	

Science,	Chulalongkorn	University,	had	been	working	on	Halal	Science	for	a	

long	time.	Thus,	the	cabinet	agreed	to	allow	support	funds	in	2004-2006	for	

the	establishment	of	laboratories	and	the	Halal	Science	Information	Center	in	

the	Faculty	of	Allied	Health	Science	as	an	attempt	to	support	the	Halal	field	in	

Thailand.	In	2004,	Chulalongkorn	University	Council	decided	to	upgrade	the	

project	and	the	Halal	Science	Information	Center	had	changed	to	the	Halal	

Science	Center.		Thus,	the	13th	August	2003	was	pinned	as	the	birth	date	of	the	Halal	Science	Center	(HSC).	In	2006,	

the	HSC	was	awarded	Halal	Journal	Award	of	Best	Innovation	in	Halal	Industry	from	the	Prime	Minister	of	Malaysia	in	

World	Halal	Forum	2006	at	Kuala	Lumpur.	The	HSC	was	honored	as	the	first	Halal	Science	Center	of	the	world.		

	 On	13th	August	2021,	the	HSC	will	turn	18	years	old.	It	has	been	growing	from	32	square	meters	in	Build-

ing	14	of	Chulalongkorn	Hospital	to	4,784	square	meters	today	with	7	staff	who	graduated	with	doctoral	degrees	in	

science.	In	2009,	the	Pattani	Office	was	founded.	In	2012,	the	Chiang	Mai	office	was	founded.	And	in	2020,	the	Nakhon	

Nayok	Office	was	founded.	The	HSC	also	gave	birth	to	two	legal	entities:	the	Halal	Science	Development	Foundation	

or	HASIDEF,	and	the	HALKEW	Limited	Company.	The	two	are	startup	companies	that	have	been	developed	from	the	

HSC’s	Business	Incubator	of	Halal	Products	or	BIHAP.	They	are	now	under	Jamjuree	Innovation	Products	Co.,	LTD.

 The	HSC’s	works	on	Halal	science	and	technology	are	in	the	Halal	Forensic	Science	Laboratory	or	HAFOLAB	

under	the	Office	of	Chulalongkorn	University,	the	Halal	Food	and	Nutrition	Alert	or	HAFANA,	Pattani	Office,	and	the	

Halal	Big	Data	House	or	HABIDAH,	Chiang	Mai	Office.	Moreover,	with	the	HSC’s	new	vision	to	cooperate	with	allied	

organizations,	BIHAP	comes	 to	 support	 academic	works	 for	HALKEW	and	HASIDEF.	And	 together	 they	 founded	

THA	Shop	at	Suan	Luang	Office,	Chulalongkorn	12	Road,	to	develop	retail	and	wholesale	online	business	with	initial	

120	members	among	SMEs.	

	 In	the	meantime,	the	HSC	Nakhon	Nayok	Office	cooperates	with	Muhammadiyah	Foundation	or	MUHAF,	which	

belongs	to	“The	Dahlan	Family’’,	in	founding	Halal	Innovation	Community	Learning	Center	or	HICOLEC.	HICOLEC	is	

located	in	MUHAF’s	4-Rai	land	at	Chumpol	sub-district,	Ongkarak	district,	Nakorn	Nayok,	and	3	more	Rai	of	nearby	

communities	as	support.	This	is	the	overall	picture	of	the	HSC	in	2021	during	the	soon	coming	of	post-COVID-19	era.

Assoc. Prof.Dr. Winai Dahlan

The	Founding	Director	of	The	Halal	Science	Center,	

Chulalongkorn	University
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	 ห้องป็ฏิิบัตั้ิการนิตั้ิวิัที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	ศููนย์์วัิที่ย์าศูาสิตั้ร์

ฮาลาล	จฬุาลงกรณ์์มหาวัทิี่ย์าลยั์		เป็น็ห้องป็ฏิิบตัั้กิารสิำาหรบัตั้รวัจสิอบ

คุณ์ภาพิผ่ลิตั้ภัณ์ฑ์์ฮาลาลป็ระเภที่ตั้่างๆ	 ให้ม่คุณ์ภาพิสิอดคล้องกับ

หลักการศูาสินาอสิิลามรวัมที่ั�งเป็น็ไป็ตั้ามมาตั้รฐานฮาลาล	ดำาเนนิงาน

ด้วัย์กระบวันการวิัที่ย์าศูาสิตั้ร์โดย์ใช้้หลักการศูาสินารับรอง

วัทิี่ย์าศูาสิตั้รร์องรบั	ป็จัจบุนัหอ้งป็ฏิิบตัั้กิารไดร้บัรองมาตั้ฐานคณุ์ภาพิ

ตั้า่งๆ	ไมว่ัา่จะเป็น็มาตั้รฐาน	ISO/IEC		17025:2017,	ISO	9001:2015	,	

การป็ระเมนิสิมรรถนะหอ้งป็ฏิิบตัั้กิารที่างวัทิี่ย์าศูาสิตั้รต์ั้ามมาตั้รฐาน	

ISO/IEC17025:2017	ตั้ามขึ้อบขึ้่าย์ในการตั้รวัจรับรองฮาลาล	 เพิ่�อ

ให้เป็็นไป็ตั้ามมาตั้รฐาน	UAE.S	 2055-2:2016	 และเป็็นไป็ตั้าม

ขึ้อ้กำาหนด	ผู่ร้บัจา้งช้ว่ังการที่ดสิอบ	จากสิำานกังานคณ์ะกรรมการกลาง

อิสิลามแห่งป็ระเที่ศูไที่ย์	(สิกอที่.)	และย์ังผ่่านการตั้รวัจป็ระเมินและ

รบัรองหอ้งป็ฏิบิตัั้กิารในรปู็แบบ	peer	evaluation	phase	1	จากศูนูย์์

บรหิารควัามป็ลอดภยั์	อาช้ว่ัอนามยั์และสิภาพิแวัดลอ้มในการที่ำางาน	

สิำานักงานการวัิจัย์แห่งช้าตั้ิ	 (วัช้.)	 ร่วัมกับมหาวัิที่ย์าลัย์มหิดล	 โดย์

ห้องป็ฏิิบัตั้ิการให้บริการที่ดสิอบใน	 4	พิารามิเตั้อร์ท่ี่�สิอดคล้องกับ

หลักการศูาสินาอิสิลาม	 ได้แก่	 ที่ดสิอบป็ริมาณ์เอทิี่ลแอลกอฮอล์		

ที่ดสิอบส่ิวันป็ระกอบขึ้องกรดไขึ้มัน	ที่ดสิอบการป็นเป็้�อนเจลาตั้นิ	และ

ที่ดสิอบสิารพิันธิุกรรมขึ้องสิุกร	

	 ห้องป็ฏิิบัตั้ิการได้นำาองค์ควัามรู้ด้านวิัที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล

ที่ำางานกับสิังคมอย์่างตั้่อเน่�อง	 เพิ่�อการคุ้มครองผู่้บริโภคและสิร้าง

ควัามเช้่�อมั�นในผ่ลิตั้ภัณ์ฑ์์ท่ี่�บริโภคอ่กด้วัย์	 โดย์เก็บตัั้วัอย่์างจากที่้อง

ตั้ลาดมาที่วันสิอบคุณ์ภาพิวิัเคราะห์การป็นเป็้�อนตั้ามหลักการศูาสินา	

จากอด่ตั้จนป็ัจจุบันดำาเนินการที่ดสิอบตัั้วัอย่์างไป็มากกว่ัา	 176,309	

ตั้วััอย่์าง	โดย์ผ่ลติั้ภณั์ฑ์์ท่ี่�พิบการป็นเป้็�อน	ส่ิวันใหญ่พิบการป็นเป้็�อนสิกุร

ในผ่ลิตั้ภัณ์ฑ์์แป็รรูป็จากเน่�อสิัตั้วั์	เช้่น	ลูกช้ิ�น	ไก่เช้่ย์ง	ห้อย์จ้อ	ไก่หย์อง	

เป็็นตั้้น	 โดย์ผ่ลิตั้ภัณ์ฑ์์ดังกล่าวัเป็็นผ่ลิตั้ภัณ์ฑ์์ท่ี่�ม่การรับรองฮาลาล

และผ่ลิตั้ภัณ์ฑ์์ท่ี่�ผ่ลิตั้โดย์มุสิลิม	 และเม่�อดำาเนินการตั้รวัจพิบการ

ป็นเป็้�อน	ที่างศูนูย์์ฯ	จะดำาเนนิการสิง่เร่�องใหฝ้่า่ย์ท่ี่�เก่�ย์วัขึ้อ้งเพิ่�อดำาเนนิ

การตั้่อไป็	การดำาเนินงานตั้รวัจสิอบดังกล่าวัขึ้องห้องป็ฏิิบัตั้ิ

การนิตั้ิวัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาลนั�น

จึ ง เ ป็็ น เ ห ม่ อ น เ ค ร่� อ ง ม่ อ

ในการ เฝ่้ า ระ วัั ง ไม่ ให้

ผู่ผ้่ลติั้อาหารป็นเป็้�อน

สิิ�งตั้้องห้ามลงไป็
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	 จะเห็นได้วั่าตั้ลอดระย์ะเวัลา	 18	 ป็ีท่ี่�ผ่่านมานั�นมาห้อง

ป็ฏิบิตัั้กิารนติั้วิัทิี่ย์าศูาสิตั้รฮ์าลาล	ขึ้องศูนูย์์วัทิี่ย์าศูาสิตั้รฮ์าลาล	ย์งัคง

ดำาเนนิงานในการสิรา้งควัามเช้่�อมั�นใหก้บัผู่บ้รโิภคทัี่�งที่่�เป็น็มสุิลมิและ

มใิช่้มสุิลิมอย่์างต่ั้อเน่�อง	และย์งัอยู่์เค่ย์งขึ้า้งสัิงคมไที่ย์ในการรักษาไว้ั

ซึ�งมาตั้รฐานขึ้องผ่ลิตั้ภณั์ฑ์์ให้เป็น็ที่่�ย์อมรับทัี่�งและต่ั้างป็ระเที่ศูต่ั้อไป็	

	 สิำาหรบัในปี็	2563	ท่ี่�ผ่า่นมา	พิบเหตุั้การณ์์ที่่�สิร้างควัามตั้ระหนก

ให้แก่ผู่้บริโภคมุสิลิมกับการระบาดขึ้องเน่�อวััวัป็ลอม	 ห้องป็ฏิิบัตั้ิการฯ

ม่การตั้รวัจพิบการป็นเป็้�อนด่เอ็นเอสิุกรในตั้ัวัอย์่างเน่�อวััวัซึ�งเป็็นการ

ป็ลอมป็นเน่�อสิกุรในเน่�อวััวั	โดย์นำาเน่�อสิกุรมาย์อ้มดว้ัย์เลอ่ดวััวัและขึ้าย์

เป็็นเน่�อวััวั	พิบระบาดในหลาย์พ่ิ�นที่่�	 ส่ิงผ่ลให้ผู่้บริโภคม่ควัามกังวัลใน

การเลอ่กบริโภคเน่�อวัวััทัี่�งเน่�อสิดและเน่�อแป็รรปู็โดย์ไมท่ี่ราบแหลง่ท่ี่�มา

ซึ�งผู่้ท่ี่�ได้รับผ่ลกระที่บจากเร่�องน่�ไม่ใช่้เพ่ิย์งผู่้บริโภค

มุสิลิมเท่ี่านั�น	 ผู่้บริโภคท่ี่�ไม่ใช่้มุสิลิม	 ร้านอาหาร	

ผู่้ ค้าราย์ย่์อย์	 รวัมทัี่�งเ ข่ึ้ย์งเน่�อในตั้ลาด

กไ็ดร้บัผ่ลกระที่บเช้น่เดย่์วักนั	การตั้รวัจพิบ

เริ�มตั้้นเม่�อเด่อนกุมภาพัินธ์ิ	 2563	 ที่าง

ห้องป็ฏิิบัตั้ิการฯใช้้เที่คนิค	 Real-time	

PCR	 ในการตั้รวัจวิัเคราะห์หาด่เอ็นเอ

สิุกรและด่ เอ็นเอวััวัในตั้ัวัอย์่างเน่�อที่่�

สิง่ตั้รวัจ	ซึ�งผ่ลการตั้รวัจดเ่อ็นเอขึ้องตัั้วัอย่์าง

เน่�อพิบว่ัาเป็น็เน่�อสิกุร	100%	นอกจากน่�โดย์ได้

ตั้รวัจตั้ัวัอย์่างเน่�อวััวัที่ั�งสิิ�น	42	ตั้ัวัอย์่าง	และพิบการ

ป็นเป็้�อนถึง	 29	ตั้ัวัอย์่าง	 จากเหตุั้การณ์์ดังกล่าวั	 รศู.ดร.วิันัย์	ดะห์ลัน	

ผู่อ้ำานวัย์การศูนูย์์วัทิี่ย์าศูาสิตั้รฮ์าลาล	ไดร้ว่ัมมอ่กบัองคก์รหลาย์ฝ่า่ย์เพิ่�อ

หาแนวัที่างในการกำาจัดป็ัญหาป็ระเด็นดังกล่าวั	 ได้แก่	

สิำานักงานคณ์ะกรรมการคุ้มครองผู่้บริโภค	 (สิคบ.)		

กองบังคับการป็ราบป็รามการกระที่ำาควัามผิ่ดเก่�ย์วั

กับการคุ้มครองผู้่บริโภค	 (บก.ป็คบ.)	 	 กรมป็ศูุสิัตั้ว์ั		

สิำานักงานคณ์ะกรรมการอาหารและย์า	 (อย์.)	 กรม

สิอบสิวันคด่พิิเศูษ	 (DSI)	 สิำานักงานคณ์ะกรรมการ

กลางอิสิลามแห่งป็ระเที่ศูไที่ย์	 	 สิถาบันมาตั้รฐานฮาลาล

แห่งป็ระเที่ศูไที่ย์	โดย์ม่	คุณ์อลงกรณ์์		พิลบุตั้ร	ที่่�ป็รึกษารัฐมนตั้ร่

วั่าการกระที่รวังเกษตั้รและสิหกรณ์์เป็็นป็ระธิาน	 ซึ�งการดำาเนินงาน

ลุล่วังไป็ได้ด้วัย์ด่	 ที่ำาให้ผู้่บริโภคกลับมาเช้่�อมั�นในผ่ลิตั้ภัณ์ฑ์์เน่�อวััวั

ในเขึ้่ย์งเน่�อได้อ่กครั�ง

18th Anniversary of the Halal Science Center Chulalongkorn University
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The Halal Forensic Science Laboratory The Halal Forensic Science Laboratory 
Has Been Helping Consumers for 18 YearsHas Been Helping Consumers for 18 Years

	 The	Halal	Forensic	Science	Laboratory	

which	 belongs	 to	 the	Halal	 Science	Center,	

Chulalongkorn	University,	 is	 the	 place	where	

Halal	products	are	tested	to	check	whether	they	

are	aligned	with	the	Halal	standard	according	to	

the	Islamic	principles	or	not.	The	laboratory	has	

been	conducted	in	reference	to	scientific	process	

under	the	principle:“Religion Certifies with Halal 

Science Supports”.	 Currently,	 the	 laboratory

is	 accredited	 by	 many	 standards,	 such	

as	 ISO/IEC	 	 17025:2017	 and	 ISO	9001:2015.	

It	 passed	 the	 general	 requirements	 for	 the	

competence	 of	 test ing	 and	 cal ibrat ion	

laboratories	 or	 ISO/IEC17025:2017.	 It	 is	

approved	 to	 perform	 Halal	 affirmation	 test	 

according	 to	 UAE.S	 2055-2:2016	 from	 the	

Central	Islamic	Council	of	Thailand.	Also,	it	has	

been	assessed	and	approved	peer	evaluation	

phase	1	by	COSHEM	Mahidol.	The	 laboratory	

provides	analysis	in	4	parameters	according	to	

Islamic	 principles:	 analysis	 of	 ethyl	 alcohol	

content,	analysis	of	fatty	acids	profile,	analysis	of	

hydroxyproline	content,	and	detection	of	porcine	

DNA.		

	 The	Halal	Forensic	Science	Laboratory	utilizes	knowledge	of	Halal	

science	in	helping	the	society	at	large.	It	helps	protect	consumers’	safety	

and	provide	trust	to	consumers	concerning	quality	of	products	by	testing	

samples	from	the	markets	and	detect	contaminants	which	are	forbidden	

things	 according	 to	 Islamic	principles.	Until	 today,	 the	 laboratory	 has	

been	testing	more	than	176,309	samples.	Most	products	that	are	found	

contaminated	with	pork	are	processed	meat	products	such	as	meat	ball,	

Chinese	sausage,	Chinese	meatball,	and	chicken	floss.	All	the	mentioned	

products	that	were	tested	had	Halal	certification	and	were	produced	by	

Muslims.	Once	 the	 forbidden	contaminant	 is	 found,	 the	HSC	will	 reach	

other	responsible	sectors	for	further	process.	Thus,	the	role	that	the	Halal	

Forensic	Science	Laboratory	plays	is	similar	to	a	guard	who	is	watchful	

over	food	producers	and	forbidden	contaminants	in	food.	

	 In	2020,	the	news	about	beef	fraud	frightened	Muslim	consumers.

The	 Halal	 Forensic	 Science	 Laboratory	 had	 found	 porcine	 DNA	

contamination	in	the	beef	samples.	It	became	clear	that	the	samples	were	

in	fact	beef	fraud,	or	pork	that	was	dyed	with	cow	blood.	The	beef	fraud	

was	found	in	many	areas.	Consumers	were	worried	whenever	they	wanted	

to	buy	fresh	or	processed	beef,	if	they	did	not	know	the	source	of	it.	And	

not	only	Muslim	consumers	that	were	affected	by	this,	but	also	non-Muslim	

HSC HALAL SCIENCE
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consumers,	restaurants,	and	meat	sellers	in	markets.	The	samples	

were	tested	in	February	2020.	The	laboratory	used	the	Real-Time	

PCR	technique	to	analyze	porcine	and	bovine	DNA	in	the	beef	

samples.	 The	 result	 showed	 that	 the	DNA	 found	 in	 the	 beef	

fraud	samples	were	100%	porcine	DNA.	Furthermore,	42	of	beef	

samples	were	tested	and	29	of	them	were	found	contaminated.	On	

that	account,	the	Founding	Director	of	the	Halal	Science	Center

Assoc.	 Prof.	 Dr.	Winai	 Dahlan	 approached	many	 sectors	 to	

igure	out	the	solution	for	this	problem.	The	involved	sectors	were	

such	as	Office	of	the	Consumer	Protection	Board,	Consumer	

Protection	Police	Division,	Department	of	Livestock	Develop-

ment,	Food	and	Drug	Administration,	Department	of	Special	

Investigation,	the	Central	Islamic	Council	of	Thailand,	and	the	

Halal	Standard	Institute	of	Thailand.	Mr.	Alongkorn	Polabutra,	

the	Advisor	 to	 the	Minister	of	Agriculture	and	Cooperatives	

was	the	president	of	this	action	group.	The	issue	was	finally	

resolved	and	consumers	regained	trust	towards	beef	that	were	

sold	in	markets	again.	

	 Since	the	last	18	years,	the	Halal	Forensic	Science	

Laboratory	of	the	Halal	Science	Center	has	been	continuously	

working	to	create	trust	for	Muslim	and	non-Muslim	consumers.	

HSC	will	always	assisting	Thai	society	 in	 raising	 the	Halal	

standard	 of	 products	 and	make	 it	 accepted	domestically	

and	internationally.	

18th Anniversary of the Halal Science Center Chulalongkorn University
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 ... เนื�องในโอกาสครบรอบ 18 ปีี ของการจัดตั�งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่่ายบริการวิชาการและวิจัยได้รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมตลอด 
18 ปีี จำานวนทั�งสิ�น 98 ผลงาน โดยขอนำาเสนอผลงานเด่นๆ และผลงานที�ได้รับรางวัลดังนี�

	 ผ่ลงานวัิจัย์และพิัฒนาเก่�ย์วัขึ้้องกับองค์ป็ระกอบขึ้องผ่ลิตั้ภัณ์ฑ์์
สิบู่ดินสิำาหรับช้ำาระล้างสิิ�งสิกป็รกตั้ามหลักศูาสินาอิสิลาม	 (นญิสิ)	 และ
สิามารถนำามาใช้้ที่ำาควัามสิะอาดอุป็กรณ์์ในอุตั้สิาหกรรมการผ่ลิตั้
ผ่ลิตั้ภัณ์ฑ์์ฮาลาล	 รวัมที่ั�งครัวัเร่อน	 ท่ี่�ม่ส่ิวันป็ระกอบพ่ิ�นฐานสิำาคัญค่อ	
ดินขึ้าวั	(Kaolin)	อ่กที่ั�งม่การตั้ัดสิินที่างศูาสินา	(ฟัตั้วัา)	จากผู่้ที่รงคุณ์วัุฒิ
ที่างศูาสินาอิสิลามขึ้องป็ระเที่ศูไที่ย์วั่าสิามารถช้ำาระล้างนญิสิได้อย์่าง
ถูกตั้้องตั้ามหลักศูาสินบัญญัตั้ิอิสิลาม	

 ได้ รับการกา รันตั้่คุณ์ภาพิขึ้องระบบจากรางวััล เลิศู รัฐ	
“ระดับดีเด่น”	 ป็ระเภที่นวััตั้กรรมการบริการที่่�เป็็นเลิศู	 ป็ระจำาปี็	 2556	
จากสิำานักงานคณ์ะกรรมการพิัฒนาระบบราช้การ	 (ก.พิ.ร.)	 และรางวััล
จากต่ั้างป็ระเที่ศูอก่มากมาย์	อก่ทัี่�งยั์งไดร้บัการตั้พิ่ิมพ์ิบที่ควัามในวัารสิาร
วัิช้าการนานาช้าตั้ิ	Middle	East	Journal	of	Scientific	Research	อ่กด้วัย์

	 โดย์อ้างอิงระบบ E-Number หร่อ INS number ช้่วัย์ให้
ผู่้ป็ระกอบการ	 ผู่้ตั้รวัจรับรองฮาลาล	 และผู่้บริโภคสิามารถเข้ึ้าถึง
แหล่งขึ้้อมูลได้อย่์างรวัดเร็วั	 สิ่บค้นสิถานะควัามเป็็นฮาลาลขึ้องวััตั้ถุ
เจ่อป็นอาหารผ่่านเวั็บไซตั้์และแพิลตั้ฟอร์ม	 ช้่วัย์ลดเวัลาและลดตั้้นทีุ่น
การคัดเล่อกวััตั้ถุดิบฮาลาลแก่ผู่้ผ่ลิตั้	 ซึ�งผ่ลงานน่�ได้รับควัามคุ้มครอง
ป็ระเภที่ลิขึ้สิิที่ธิิ�	(หนังสิ่อ)	เลขึ้ที่่�	ISBN	978-616-413-336-5	ป็ี	พิ.ศู.2559	
อ่กที่ั�งย์ังได้รับรางวััลเลิศูรัฐ	 “ระดับดีเด่น”	 ป็ระเภที่นวััตั้กรรมการบริการ
ป็ระจำาป็ี	2563	

1.  ผลิตภัณฑ์์สบู่ดินสำาหรบัชำาระล้างสิ�งสกปีรกตาม
หลักศาสนาอิสลาม

2. ระบบ HAL-Q นวัตกรรมระบบบริหารจัดการ
คุณภาพความปีลอดภัยผลิตภัณฑ์์และบริการ
ฮาลาลเพื�อการผลิตอาหารฮาลาลแบบครบวงจร 

3. H numbers นวัตกรรมระบบค้นหาวัตถุุเจือปีน
อาหารฮาลาลแม่นยำา เพื�ออุตสาหกรรมอาหาร
แห่งอนาคต

ผลงานเด่่นด่้านวิิจััยและนวิัตกรรม
ของศููนย์์วิิทย์าศูาสตร์์ฮาลาล จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิิทย์าลัย์

ฝ่่ายบริการวิิชาการและวิิจััย

HSC HALAL SCIENCE
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Outstanding Research 
and Innovation of the 
Halal Science Center

 ผ่ลติั้ภณั์ฑ์์ลปิ็บาลม์ที่่�พิฒันาขึ้ึ�นน่�ใช้ส้ิารสิำาคญัจากธิรรมช้าตั้ิ
ที่่�อดุมดว้ัย์สิารออกฤที่ธิิ�สิำาคญัที่างช้ว่ัภาพิ	โดย์เฉพิาะไขึ้มนั	โอเมกา้	3
สิามารถใช้้บำารุงริมฝ่ีป็ากได้เป็็นป็ระจำาทีุ่กวััน	 ผ่ลงานน่�ได้รับ
การขึ้ึ�นที่ะเบ่ย์นอนุสิิที่ธิิบัตั้ร	 เลขึ้ที่่�คำาขึ้อ	1903000647	ป็ี	พิ.ศู.2562	
และได้รบัรางวััลระดับเหรย่์ญเงินจากงาน	30th	International	Invention
Innovation		Technology	Exhibition	(ITEX’19)	ณ์	ป็ระเที่ศูมาเลเซ่ย์

	 นวััตั้กรรมจากงานวัิจัย์ขึ้อง	 ศูวัฮ	 ที่่�คุ้มครองผู่้บริโภคจาก
ควัามกังวัลขึ้องการป็ลอมป็นเน่�อสิัตั้ว์ัตั้้องห้ามในอาหาร	ที่่�สิามารถ
ตั้รวัจสิอบไดด้ว้ัย์ตั้วััเอง	โดย์อาศูยั์หลกัการตั้รวัจหาดเ่อน็เอเป็า้หมาย์	
เป็็นการต่ั้อย์อดจากเที่คโนโลย่์	HRMA	 (High	Resolution	Melting	
Analysis)	 ท่ี่�ใช้้อยู่์ในห้องป็ฎิิบัตั้ิการนิตั้ิวิัที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	 ซึ�งชุ้ด
ตั้รวัจน่�สิามารถตั้รวัจได้ถึง	5	ช้นิด	ได้แก่	สิุกร	สิุนัขึ้	แมวั	หนู	และลิง	
ในการตั้รวัจเพิ่ย์งครั�งเด่ย์วั	ให้ผ่ลที่่�แม่นย์ำาและถูกตั้้อง	รวัดเร็วั

4. สูตรลิปีบาล์มต้านอนุมูลอิสระและเพิ�ม
ความชุ่มชื�นจากสารสกัดกากเมล็ดงาขี�ม้อน 

5. Strip test ชุดตรวจสอบเนื�อสัตว์ต้องห้าม
แบบรวดเร็วในผลิตภัณฑ์์อาหารฮาลาล

	 Due	to	the	18th	anniversary	of	the	Halal	Science	

Center,	 Chulalongkorn	 University,	 the	 Research	 and	

Innovation	Unit	 	 has	gathered	 all	 the	 creations	 that	we	

have	 created	 during	 these	 years.	 The	 number	 of	 our	

accomplished	task	is	98	in	total.	The	following	are	just	some	

outstanding	examples	of	what	we	have	done.

	 This	is	the	work	of	our	research	and	development

team.	This	clay	liquid	soap	can	be	used	to	clean	tools	and	

utensils	in	Halal	production	lines	and	in	households.	The	

main	ingredient	of	this	product	is	white	clay	(Kaolin).	This	

product	is	approved	(fatwa)	by	Islamic	scholars	of	Thailand	

that	 it	can	be	used	to	clean	Najis	properly	according	to	

Islamic	principles.

1. Clay Liquid Soap for Najis cleansing 
(Impurity According to Islamic Principles) 
Cleansing 

18th Anniversary of the Halal Science Center Chulalongkorn University
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	 This	 innovation	 is	 guaranteed	 by	 the	 Public	

Sector	 Excellence	 Award	 (Lert-Rat)	 for	 the	 Excellent	

Innovative	Service	2013	by	the	Office	of	 the	Public	Sec-

tor	Development	Commission.	 It	 is	 also	 granted	many	

other	 awards	 from	 international	 stages.	 Furthermore,	

this	innovation	is	published	in	the	Middle	East	Journal	of	

Scientific	Research.	

	 This	 lip	 balm	product	 contains	 crucial	 natural	

bioactive	compounds,	especially		OMEGA-3		which	can	be	

used	to	nourish	lip	daily.	This	innovation	was	granted	petty	

patent	number	1903000647	 in	2019.	 It	also	won	a	silver	

award	from	the	“30th International Invention, Innovation, and 

Technology Exhibition 2019” (ITEX’19)	in	Kuala	Lumpur,	

Malaysia.	

	 This	innovation	from	HSC	helps	eliminate	consumers’

concern	over	forbidden	meat	contamination	in	food	by	letting

them	do	 the	 test	by	 themselves.	 The	Strip	 Test	detects	

targeted	DNAs.	 It	based	on	 the	HRMA	(High-Resolution

Melting	Analysis)	technology	which	is	used	in	Halal	Forensic	

Laboratory.	The	Strip	Test	can	detect	traces	of	5	prohibited	

meats	in	food	(pork,	dog,	cat,	rat	and	monkey)	in	one	single	

test.	It	can	yield	a	100%-accurate	result	within	a	few	hours	

by	naked	eye.

	 With	the	E-number	or	INS	number	as	reference,	

this	innovation	let	entrepreneurs,	Halal	certification	officers,	

and	consumers	access	information	about	Halal	status	of	

each	additive	faster	via	website	and	other	platform.	It	helps	

reduce	time	and	cost	 for	producers.	This	work	obtained	

copyright	 number	 978-616-413-336-5	 in	 2016.	 It	 also	

received	 the	Public	Sector	Excellence	Award	 (Lert-Rat)	

2020	for	Outstanding	Public	Service	Innovation.

2 . HAL-Q: Halal Assurance & Liability Quality 
System for Entire Halal Food Production

4. Antioxidant-Rich Hydrating Lip Balm from 
Perilla Seed Pomace Extract

5. Strip Test Kit to Detect Forbidden Meat in 
Halal Food Products

3. H numbers: an Innovative System that 
can Precisely Measure Additives in Halal 
Food for the Future of Food Industry

เขีีย์นโดย์ /  ซูไนนี มาหะมะ
Written by / Sunainee Mahama
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	 การบริการวิัช้าการต่ั้างๆ	ใหแ้ก่หน่วัย์ภาย์นอก	

ย์ังเป็็นอ่กหนึ�งภารกิจหลักที่่�ศููนย์์วัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	

(ศูวัฮ.)	 ดำาเนินการอย่์างตั้่อเน่�องตั้ั�งแตั้่อด่ตั้จนป็ัจจุบัน	

งานด้านการมาตรฐานฮาลาล หร่อที่่�รู้จักกันในนาม

ระบบ	HAL-Q	ซึ�งพิฒันาและตั้อ่ย์อดระบบควัามป็ลอดภัย์

อาหารจาก	Halal-GMP/HACCP	สิู่	Halal	Assurance	

and	Liability	Quality	System	หร่อ	ระบบบริหารจัดการ

ด้านคุณ์ภาพิเพิ่�อรับป็ระกันและรับผ่ิดช้อบตั้่อสิภาพิ

ฮาลาลขึ้องผ่ลิตั้ภัณ์ฑ์์และบริการ	 (HAL-Q)	 เป็็น

ระบบที่่�นำาไป็ป็ระย์ุกตั้์ใช้้เพิ่�อการผ่ลิตั้อาหารฮาลาล

ในสิถานป็ระกอบการ	 ป็ัจจุบัน	 ครอบคลุมในสิถาน

ป็ระกอบการหลาย์ป็ระเภที่	อาที่ิเช่้น	 โรงงานผ่ลิตั้และ

แป็รรปู็อาหาร	วััตั้ถดุบิ	ผ่ลิตั้ภณั์ฑ์์อาหารเสิริม	ผ่ลิตั้ภัณ์ฑ์์

เคร่�องด่�ม	นมและผ่ลติั้ภัณ์ฑ์์จากนม	คลงัสินิคา้	วัสิิาหกจิ

ชุ้มช้น	 เป็็นต้ั้น	ซึ�งปั็จจุบันม่การป็ระยุ์กต์ั้ระบบ	HAL-Q	

เขึ้้ากับบริการในโรงพิย์าบาล	 เช้่นการเตั้ร่ย์มอาหาร

ฮาลาลให้แก่ผู่้ป่็วัย์มุสิลิม	 การดำาเนินงานขึ้องระบบ	

HAL-Q	ที่่�ผ่า่นมา	มก่ารป็ระย์กุตั้ใ์ช้ก้ารตั้รวัจวัเิคราะหท์ี่าง

ดา้นนติั้วิัทิี่ย์าศูาสิตั้รฮ์าลาล	การใช้ส้ิบูด่นิช้ำาระลา้งนญสิิ

(สิิ�งสิกป็รกตั้ามบที่บัญญัตั้ิแห่งศูาสินาอิสิลาม)	 รวัมถึง

การพิัฒนาเที่คโนโลย่์สิารสินเที่ศูสินับสินุนงาน

วัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาลขึ้ึ�น

	 เริ�มงานด้านการวัางระบบด้วัย์	 HALAL-GMP/HACCP	

ครั�งแรกในปี็	 2547	 ปั็จจุบัน	 ครอบคลุมสิถานป็ระกอบการที่ั�งหมด	

417	สิถานป็ระกอบการ	และในป็ี	 2556	 เป็็นป็ีที่่�ป็ระสิบควัามสิำาเร็จ

เป็็นอย์่างมากกับการดำาเนินงานด้านระบบ	HAL-Q	 เน่�องจากได้รับ

18th Anniversary of the Halal Science Center Chulalongkorn University
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รางวััลบรกิารภาครฐัแหง่ช้าตั้ขิึ้องคณ์ะกรรมการพิฒันาระบบราช้การ	

(ก.พิ.ร.)	 สิาขึ้ารางวััลนวััตั้กรรมการบริการท่ี่�เป็็นเลิศู	 เร่�อง	HAL-Q	

นวััตั้กรรมระบบบริหารจัดการคุณ์ภาพิควัามป็ลอดภัย์และบริการ 

ฮาลาลครบวังจร		ตั้่อมาในป็ี	2562		ตั้่อย์อดระบบ	HAL-Q	ด้วัย์การ

เป็ิดตัั้วัแอพิพิลิเคช้ั�น	HAL+	 เพิ่�อสินับสินุนสิถานป็ระกอบการท่ี่�วัาง

ระบบ	HAL-Q	สิร้างช้อ่งที่างในการตั้ดิตั้อ่สิ่�อสิารสิำาหรบัการจบัคูธ่ิรุกจิ	

ให้กับผู่้ป็ระกอบการฮาลาล	 อ่กที่ั�งยั์งสิามารถรับช้มขึ้้อมูลขึ้่าวัสิาร	

องค์ควัามรู้เก่�ย์วักับฮาลาล	ขึ้้อมูลกิจกรรมตั้่างๆ	และสิิที่ธิิป็ระโย์ช้น์

ที่่�จะได้รับ

 

	 ในปี็	 2563	 ด้วัย์สิถานการณ์์การแพิร่ระบาดขึ้องไวัรัสิ

โคโรน่า	2019	(Covid-19)	สิ่งผ่ลกระที่บในวังกวั้าง	บที่บาที่ขึ้องระบบ	

HAL-Q	ค่อการสิร้าง	 Trust	 economy	แก่ผู่้ผ่ลิตั้อาหาร	 เน่�องจาก

ม่ระบบ	 HAL-Q	 เป็็นเหม่อนการม่ระบบป็ระกันคุณ์ภาพิที่่�สิร้าง

ควัามมั�นใจให้แก่ผู่้บริโภคได้ว่ัาม่การผ่ลิตั้สิินค้าที่่�ด่	 สิะอาด	 และ

สิอดคล้องกับบที่บัญญัตั้ิแห่งศูาสินาอิสิลาม	นอกจากน่�	เพิ่�อเป็็นการ

เพิิ�มช้อ่งที่างการขึ้าย์ใหแ้กส่ิถานป็ระกอบการท่ี่�วัางระบบ	HAL-Q	ศูวัฮ.	

ได้ดำาเนินโครงการ	การพิัฒนาผู่้ป็ระกอบการสิู่พิาณ์ิช้ย์์อิเล็กที่รอนิกสิ์	

(E-commerce)	 เพิ่�อสิ่งเสิริมให้ผู้่ป็ระกอบการไที่ย์ม่โอกาสิได้เป็ิด

ตั้ลาดฮาลาลสิากลมากขึึ้�น	 เพ่ิ�อเป็็นการช่้วัย์เหล่อและผ่ลักดัน

ผู่้ป็ระกอบการที่่�วัางระบบ	HAL-Q	และผู่้ป็ระกอบการฮาลาลราย์อ่�น	

ให้ก้าวัสิู่แพิลตั้ฟอร์มตั้ลาดการค้าออนไลน์	และในวัันที่่�	13	สิิงหาคม	

2564	เป็็นการครบรอบ	18	ป็ี	ในการจัดตั้ั�ง	ศููนย์์วัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	

จฬุาลงกรณ์์มหาวิัที่ย์าลัย์	ถ่อเป็น็โอกาสิด่ท่ี่�จะสินับสินนุให้ผู่ป้็ระกอบ

การที่่�วัางระบบ	HAL-Q	ได้เจาะตั้ลาดกลุ่มใหม่ๆ	ผ่่านการขึ้าย์สิินค้า

ในรูป็แบบออนไลน์และออฟไลน์	ภาย์ใตั้้การดูแลและป็ระช้าสิัมพิันธิ์

จากร้านธิา	 (THA	Shop)	 ศููนย์์รวัมสิินค้ามุสิลิม	 (Muslim	 Friendly	

Products)	ณ์	ศููนย์์วิัที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์์มหาวิัที่ย์าลัย์	

สิำานักงานสิวันหลวังสิแควัร์	จุฬาฯ	

จะเห็็นได้ว้่า่ตลอด้เว่ลา 18 ปี ีระบบ HAL-Q และงานบรกิารว่ชิาการ

ของศููนย์์ว่ิทย์าศูาสตร์ฮาลาลโตข้�นแบบก้าว่กระโด้ด้ และ

จะเคีีย์งข้างผูู้้ปีระกอบการ เพื่่�อการสร้างคีว่ามม่�นใจในการผู้ลิต

อาห็ารฮาลาลต่อไปี 

HSC HALAL SCIENCE



เขีีย์นโดย์ /  อิรฟัน แวหะมะ
Written by / Erfun Waehama

19

HAL-Q: System for the Entire 
Industrialand Business Sectors,
the Pride of HSC’s Academic 
Service and Research Division

	 One	of	the	missions	of	the	Halal	Science	Center	(HSC)	that	

has	been	conducting	from	past	to	present	is	providing	academic	

services	 to	 external	 sectors.	 The	HAL-Q	or	Halal	Assurance	&	

Liability	Quality	System	was	developed	from	Halal-GMP/HACCP	

for	Halal	 food	production	 in	manufacturing.	 Today,	HAL-Q	can	

be	found	in	factories	that	produce	different	kinds	of	food	such	as	

processed	 foods,	 dietary	 supplements,	 beverages,	 and	dairy	

products.	HAL-Q	is	now	applied	in	hospitals	as	well.	It	helps	facilitate

in	Halal	 food	preparation	 for	Muslim	patients.	Previously,	Halal

	forensic	science,	Najis	cleansing	and	the	development	of	information	

technology	for	Halal	science	had	been	applied	in	the	HAL-Q	system.

	 The	HAL-Q	system	was	firstly	set	up	using	HALAL-GMP/

HACCP	 in	 2004.	Currently,	 it	 covers	 417	 places.	 The	HAL-Q	

system	was	 highly	 successful	 in	 2013.	 It	won	 Thailand	Public	

Service	Award	 (Lert-Rat)	 for	 Excellent	 Service	 Innovation	 from	

Office	of	 the	Public	Sector	Development	Commission.	 In	 2019,	

HAL+	application	was	launched	in	hope	to	facilitate	manufacturers	

who	adopted	 the	HAL-Q	system	 in	 their	manufacturing	places.	

This	serves	as	a	new	communication	channel	among	Halal	entre-

preneurs.	The	application	also	provides	information	and	activities	

relating	to	Halal	industry,	and	other	privileges,	for	entrepreneurs.	

	 In	2020,	due	 to	 the	spread	of	Corona	virus	 (Covid-19)	

which	affected	the	entire	world,	the	role	of	HAL-Q	was	to	create	

a	Trust	Economy	for	food	producers.	Having	HAL-Q	is	like	having

a	 system	 that	 guarantees	 the	 quality	 of	 products	 or	 services.	

Consumers	 should	 feel	 confident	 that	 the	products	 or	 services	

with	HAL-Q	are	good,	clean,	and	permissible	according	to	

Islamic	principles.	Furthermore,	to	increase	sale	channels	

for	entrepreneurs	who	adopt	HAL-Q,	the	HSC	initiated	the	

project	entitled	“Preparing Entrepreneurs for E-commerce” 

in	hope	to	provide	more	opportunities	for	Thai	entrepreneurs	

to	stand	in	the	international	Halal	market	and	online	platform.	

On	13th	August	 2021,	which	 is	 the	18th	anniversary	 of	 the	

Halal	 Science	 Center,	 Chulalongkorn	 University,	

entrepreneurs	who	utilize	HAL-Q	can	sell	their	product	online	

and	offline	via	THA	Shop,	which	serves	as	a	new	center	of	

Muslim-friendly	products.	THA	shop	is	located	at	the	Halal	

Science	Center,	 Chulalongkorn	University,	 Suan	 Luang	

Square	Office.	

 University, entrepreneurs who utilize HAL-Q 

can sell their product online and offline via THA Shop, 

which serves as a new center of Muslim-friendly products. 

THA shop is located at the Halal Science Center, Chulalong-

korn University, Suan Luang Square Office. 

18th Anniversary of the Halal Science Center Chulalongkorn University
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20 18 ปีี ศููนย์์วิิทย์าศูาสตร์์ฮาลาล จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิิทย์าลัย์

โครงการเด่่นในปีท่ีี่� 18 
ของศููนย์ว์ิทิย์าศูาสตร์ฮ์าลาล จุฬุาลงกร์ณ์์มหาวิทิย์าลัย์

The Outstanding News of the Year

	 เม่�อวัันอังคารที่่�	11	สิิงหาคม	2563	ณ์	ภัตั้ตั้าคาร	สิินธิรสิเตั้็กเฮาสิ์	(ศูร่นครินที่ร์)	โดย์ศููนย์์วัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	จุฬาฯ	

ร่วัมกับสิถาบันมาตั้รฐานฮาลาลแห่งป็ระเที่ศูไที่ย์	 (สิมฮที่.)	และสิำานักงานคณ์ะกรรมการกลางอิสิลามแห่งป็ระเที่ศูไที่ย์	 เพิ่�อ

เป็็นการเฝ้่าระวัังอันตั้ราย์การป็ลอมแป็ลงเน่�อสิุกรเป็็นเน่�อวััวั	 รวัมถึงการป็ระช้าสัิมพิันธ์ิข้ึ้อมูลขึ้องผู้่ป็ระกอบการด้านป็ศุูสิัตั้ว์ั

ที่่�ได้การรับรองฮาลาล	 ให้แก่ผู่้บริโภครับที่ราบ	สิามารถเล่อกซ่�อเน่�อสิัตั้วั์ท่ี่�ถูกตั้้องตั้ามหลักการฮาลาลเป็็นแนวัที่างในการ

ป็้องกันและคุ้มครองผู่้บริโภคมุสิลิมและมิใช้่มุสิลิม	โดย์ได้รับเก่ย์รตั้ิจากที่่านอลงกรณ์์	พิลบุตั้ร	ที่่�ป็รึกษารัฐมนตั้ร่วั่ากระที่รวัง

เกษตั้รและสิหกรณ์์	เป็็นป็ระธิานในพิิธิ่เป็ิดงาน	ผ่่านโป็รแกรม	ZOOM	และ	Live	Streaming	ศููนย์์วัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	จุฬาฯ	

จากกรณ์่ที่่�ม่การป็ลอมแป็ลง	 “ข้าย์เน่�อหมูปลอมเป็นเน่�อวัว”	หลอกขึ้าย์ระบาดหลาย์พิ่�นที่่�ที่ั�งในกรุงเที่พิฯ	และตั้่างจังหวััด	

สิร้างควัามไม่เช้่�อมั�นให้กับผู่้บริโภคที่ั�งช้าวัมุสิลิมและช้าวัพิุที่ธิ	

	 รศู.ดร.วันิยั์	ดะหล์นั	ผู่อ้ำานวัย์การศูนูย์์วิัที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์์มหาวิัที่ย์าลัย์	กล่าวัวัา่	เน่�องด้วัย์เกิดเหตุั้การณ์์

การป็ลอมแป็ลงเน่�อสิุกรมาตั้กแต่ั้งและจำาหน่าย์เป็็นเน่�อวััวั	 หร่อการระบาดขึ้องเน่�อวััวัเที่่ย์มที่่�ใช้้เน่�อสุิกรหมักด้วัย์เล่อดวััวั

ระบาดในกรุงเที่พิฯ	และตั้่างจังหวััด	 โดย์จัดจำาหน่าย์ในตั้ลาดสิดชุ้มช้นมุสิลิมและช้่องที่างออนไลน์ตั้่างๆ	 ซึ�งจากการตั้รวัจ

ที่างห้องป็ฏิิบัตั้ิการนิตั้ิวัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	 โดย์	ศููนย์์วัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์์มหาวัิที่ย์าลัย์	ม่การสิ่งตั้ัวัอย์่างเขึ้้ามา

ตั้รวัจวัิเคราะห์	(19	ก.พิ.-22	ก.ค.63)	จำานวันที่ั�งสิิ�น	42	ตั้ัวัอย์่าง	ที่ั�งในรูป็แบบที่่�เป็็นเน่�อสิดและผ่่านการป็รุงเป็็นอาหาร

	 โครงการสร้างเครือข่่ายผู้้้บริโภคและผู้้้ประกอบการด้้านปศุุสัตว์์เพืื่�อส่งเสริม
ค่านิยมท่ี่�ด่้ข่องเครื�องหมายฮาลาล	(Halal	Trust)		จััด้เสว์นา 

“สรรค์สร�าง ความเช่ือม่ันผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Trust Halal Products)”

HSC ACTIVITIES
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The “Trust Halal” Seminar was Conducted to Build Trust in Halal Products 
After the Incidents of Beef Fraud

	 สิำาหรับกิจกรรมเสิวันาครั�งน่�	ผู่เ้ข้ึ้าร่วัมจะได้รบัฟังข้ึ้อมลูและแนวัที่างในการป้็องกันการป็ลอมแป็ลงเน่�อสัิตั้ว์ั	จากวิัที่ย์ากรและผู่แ้ที่น

หน่วัย์งานตั้่างๆ	ที่่�เก่�ย์วัขึ้้องโดย์ตั้รง	ที่ั�งในป็ระเด็น	ฮาลาล	สิำาคัญเพิ่ย์งไหน	รู้ได้อย์่างไร	มาตั้รฐานฮาลาลกับการคุ้มครองผู่้บริโภค	การรับรอง

ฮาลาลป็ระเที่ศูไที่ย์กับสิิที่ธิิป็ระโย์ช้น์ผู่้ป็ระกอบการป็ศุูสิัตั้วั์	 และการป็กป้็องสิิที่ธิิและกฎิหมาย์การคุ้มครองผู่้บริโภคเพ่ิ�อเป็็นการคุ้มครอง

ผู่้บริโภคและสิร้างควัามเช้่�อมั�นตั้่อเคร่�องหมาย์การรับรองฮาลาลป็ระเที่ศูไที่ย์ตั้่อไป็

	 On	Tuesday	11th	August	2020,	at	Sinthorn	Steak	

House	 (Srinakarinthra)	 Restaurant,	 the	 Halal	 Science	

Center	 Chulalongkorn	University,	 the	 Halal	 Standard	

Institute	 of	 Thailand,	 and	 the	Central	 Islamic	Council	 of	

Thailand	collaborated	to	conduct	a	seminar	to	raise	beef		

fraud	awareness.	On	this	event,	Advisor	to	the	Minister	of	

Agriculture	 and	Cooperatives	Mr.	Alongkorn	Pollabutra	

was	the	president	in	the	opening	ceremony	via	Zoom	and	

Live	Streaming	of	The	Halal	Science	Center	Chulalongkorn	

University.

	 The	Founding	Director	of	the	Halal	Science	Center,	

Chulalongkorn	University	Assoc.	Prof.	Dr.	Winai	Dahlan	

said	that	due	to	the	widespread	of	beef	fraud	in	various	

markets	of	Muslim	communities,	consumers’	trust	in	Halal	

accreditation	was	affected	tremedously.	

	 The	Halal	 Forensic	 Science	 Laboratory	 by	 The	Halal	

Science	Center	Chulalongkorn	University	had	tested	42	samples	

of	fresh	and	processed	beef	products	during	19	Febuary-22	July	

2020	to	verify	what	really	had	happened	in	the	meat	industry.	And	

the	results	showed	that	70%	of	the	samples	turned	out	to	be	pork	

marinated	in	cow	blood.				

	 In	this	seminar,	various	topics	were	discussed,	such	as	how	

to	distinguish	real	beef	from	beef	fraud,	the	significance	of	Halal,	

how	Halal	standard	could	protect	consumers,	the	Halal	certification	

and	privileges	for	entrepreneurs	in	Livestock	industry.

18th Anniversary of the Halal Science Center Chulalongkorn University
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	 เม่�อวัันท่ี่�	 16	 เม.ย์.63	 รศู.ดร.วิันัย์	 ดะห์ลัน	 ผู่้อำานวัย์การศููนย์์

วัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	 (ศูวัฮ.)	 จุฬาลงกรณ์์มหาวิัที่ย์าลัย์	และ	 รศู.ดร.ป็กรณ์์	

ป็ร่ย์ากร	 ผู่้อำานวัย์การสิถาบันมาตั้รฐานฮาลาลแห่งป็ระเที่ศูไที่ย์	 ได้ร่วัม

สิง่มอบเจลแอลกอฮอลแ์ละสิเป็รย์์แอลกอฮอล	์ที่่�ไดร้บัการสินบัสินนุวัตัั้ถดุบิ

ตั้ั�งตั้้นจากบริษัที่ธิัญธิารา	 ไที่ย์เฮอร์เบิ�ล	 จำากัด	 เพิ่�อมอบให้แก่	 โรงพิย์าบาล	

มัสิย์ิด	และชุ้มช้นที่ั�วัป็ระเที่ศู	เพิ่�อให้พิ่�น้องป็ระช้าช้นช้าวัไที่ย์ได้รับป็ระโย์ช้น์

กันอย์่างที่ั�วัถึงตั้ามเจตั้นารมณ์์ขึ้องผู่้ดำาเนินงานทีุ่กภาคสิ่วัน	ณ์	ห้องป็ระชุ้ม

สิำานกังานศูนูย์์วัทิี่ย์าศูาสิตั้รฮ์าลาล	จฬุาลงกรณ์์มหาวัทิี่ย์าลยั์	ทัี่�งน่�	ได้ส่ิงมอบ

ใหก้บัผู่แ้ที่นหนว่ัย์งานตั้า่ง	ๆ 	ป็ระกอบดว้ัย์	กระที่รวังศูกึษาธิิการ	ซึ�งรบัผ่ดิช้อบ

ในการกระจาย์สิู่โรงพิย์าบาล	 มัสิยิ์ด	และสิถานที่่�สิำาคัญขึ้องชุ้มช้นในพ่ิ�นที่่�

เขึ้ตั้จังหวััดช้าย์แดนใต้ั้,	สิำานกัจุฬาราช้มนตั้ร,่	สิำานกังานคณ์ะกรรมการกลาง

อิสิลามแห่งป็ระเที่ศูไที่ย์,	 สิำานักงานคณ์ะกรรมการอิสิลามป็ระจำาจังหวััด,	

ศููนย์์กลางอิสิลามแห่งป็ระเที่ศูไที่ย์	และตั้ัวัแที่นจากมัสิย์ิดตั้่าง	ๆ	

	 นอกจากน่�	ที่างศูนูย์์วัทิี่ย์าศูาสิตั้รฮ์าลาล	จฬุาลงกรณ์์มหาวัทิี่ย์าลยั์	

ย์งัไดส้ิง่ที่ม่เขึ้า้ไป็รว่ัมกบัที่ม่บคุลากรที่างการแพิที่ย์์จฬุาลงกรณ์์มหาวัทิี่ย์าลยั์	

ในการดูแลผู่้ที่่�เสิ่�ย์งตั้่อการตั้ิดเช้่�อ	 ขึ้ณ์ะที่่�พัิกอาศูัย์อยู่์ท่ี่�บ้าน	 ช่้วัย์ตั้ิดตั้่อ

ป็ระสิานงาน	ให้ควัามรู้ควัามเขึ้้าใจกับป็ระช้าช้นอ่กด้วัย์

“ศุว์ฮ.”	ร่ว์มต้านการแพื่ร่ระบาด้ข่องไว์รัส	“โควิ์ด้-19”	สนับสนุนเจลและ
สเปรย์แอลกอฮอล์มอบให�โรงพยาบาลในจังหวัดชายแดนใต� ชุมชน

และมัสยิดต่างๆ ท่ัวประเทศ

โครงการเด่่นในปีท่ีี่� 18 
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The HSC Provided Alcohol Gels and Sprays to Hospitals, Communities, 
and Masjids All Over the Country to Raise Awareness of COVID-19

	 On	16	April	 2020,	 the	Founding	Director	of	 the	

Halal	 Science	Center,	Chulalongkorn	University	Assoc.	

Prof.	Dr.	Winai	Dahlan	and	the	Director	of	the	Halal	Standard

Institute	 of	 Thailand	Assoc.	 Prof.	Dr.	 Pakorn	 Priyakorn	

provided	alcohol	gels	and	sprays	to	hospitals,	communities,

and	Masjids.	 The	 raw	materials	 of	 these	 commodities	

were	sponsored	by	Thanthara	Thai	Herbal	Co.,	Ltd.	All	the	

alcohol	gels	and	sprays	were	delivered	to	sectors	for	further	

distribution	such	as	Ministry	of	Education,	Sheikhul	Islam	

Office,	the	Central	Islamic	Council	of	Thailand,	the	Office	

of	Provincial	Islamic	Council	of	Chiang	Mai,	the	Foundation	

of	the	Islamic	Centre	of	Thailand,	and	Masjids	all	over	the	

country.	

	 The	HSC	also	conveyed	the	healthcare	workers	from	Chulalongkorn	University	to	take	care	of	people	who	are	high-risk/

close	contacts	of	COVID-19	that	stay	at	home	and	to	provide	knowledge	about	COVID-19	to	people	in	general.	

18th Anniversary of the Halal Science Center Chulalongkorn University
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24 18 ปีี ศููนย์์วิิทย์าศูาสตร์์ฮาลาล จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิิทย์าลัย์

	 เม่�อวัันที่่�	 28	พิ.ค.	 63	ศููนย์์วัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์์มหาวัิที่ย์าลัย์	 โดย์	 รศู.ดร.วัินัย์	ดะห์ลัน	ผู่้อำานวัย์การ	

ศููนย์์วัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์์มหาวัิที่ย์าลัย์	นำาที่่มคณ์ะผู่้บริหารและบุคลากรลงพิ่�นที่่�แจกถุงย์ังช้่พิ	พิร้อม	“คู่ม่อพิิช้ิตั้	

Covid-19”	ซึ�งเป็็นคู่ม่อพิิช้ิตั้โรคและให้ควัามรู้ฝ่่าวัิกฤตั้สิู้ภัย์โควัิด-19	เพิ่�อช้่วัย์เหล่อป็ระช้าช้น	ที่ั�งพิุที่ธิ	มุสิลิม	และคริสิตั้์	กวั่า	

6	ชุ้มช้น	กรุงเที่พิฯ	ป็ัตั้ตั้าน่	และเช้่ย์งใหม่	ที่่�ได้รับผ่ลกระที่บจากสิถานการณ์์การระบาดจากไวัรัสิโควัิด-19	หวัังสิร้างนำ�าหนึ�ง

ใจเด่ย์วักัน

	 รศู.ดร.วัินัย์	 กล่าวัว่ัา	 ปั็จจุบันการแพิร่ระบาดขึ้องไวัรัสิโควัิด-19	 เขึ้้าขึ้ั�นวัิกฤตั้ิ	 เกิดควัามต่ั้�นตั้ระหนก	 วิัตั้กกังวัล

ขึ้องคนที่ั�งโลก	ที่ำาให้ทีุ่กองค์กรที่ั�งภาครัฐ	ภาคเอกช้นตั้่างระดมควัามคิดควัามร่วัมม่อ	เพิ่�อร่วัมม่อร่วัมใจกันในการเตั้ร่ย์มการ

หาวัิธ่ิการรับม่อกับไวัรัสิโควัิด-19	 เพิ่�อป้็องกันและย์ับย์ั�งการแพิร่กระจาย์ขึ้องโรคระบาดในวังกวั้างป็ระช้าช้นทีุ่กคนตั้้องป็รับ

เป็ล่�ย์นพิฤตั้ิกรรมในการดำาเนินช่้วัิตั้	หล่กเล่�ย์งการป็ะป็นผู้่คนแบบใกล้ช้ิด	ลดการออกจากท่ี่�อยู่์อาศูัย์	ที่ำางานจากบ้าน	หมั�น

ดูแลและรักษาควัามสิะอาดขึ้องร่างกาย์อยู่์เสิมอ	สิิ�งเหล่าน่�ช้่วัย์ให้การอยู่์ในช้่วังสิถานการณ์์ระบาดจากไวัรัสิโควัิด-19	 เป็็น

ไป็ได้อย์่างป็ลอดภัย์มากยิ์�งขึ้ึ�น	 ที่ำาให้ม่ป็ระช้ากรมากมาย์ต้ั้องที่่�ตั้้องสิูญเสิ่ย์ราย์ได้จากการท่ี่�ตั้้องเก็บตั้ัวัอยู่์ในบ้านในช่้วังที่่�

โรคระบาดเกิดขึ้ึ�นน่�

	 ดว้ัย์เหตั้นุ่�	ศูนูย์์วัทิี่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	จฬุาลงกรณ์์มหาวัทิี่ย์าลยั์	ซึ�งมภ่ารกจิหลกัในการแสิดงควัามรับผ่ดิช้อบตั้อ่สิงัคม

และสิิ�งแวัดลอ้ม	จงึนำาเสินอแนวัคดิ	วิัถ่ฮาลาล	เพิ่�อเป็น็สิว่ันสิำาคญัในการพิฒันาและควัามรูด้า้นการป็อ้งกนัไวัรสัิโควัดิ-19	และ

ขึ้ับเคล่�อนเศูรษฐกิจฮาลาล	พิร้อมด้วัย์ถุงย์ังช้่พิ	ที่่�ป็ระกอบด้วัย์	ขึ้้าวัสิาร	ป็ลากระป็๋อง	บะหม่�กึ�งสิำาเร็จรูป็	นำ�ามัน	นำ�าป็ลา	สิบู่	

ศุ้นย์วิ์ที่ยาศุาสตร์ฮาลาล	จุัฬาฯ	มอบถุุงยังชีพ-แจกคู่มือพิชิตโควิด-19
ช่วยเหลือชุมชนท่ัวประเทศ 

โครงการเด่่นในปีท่ีี่� 18 
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ผ่งซกัฟอก	และหนา้กากอนามยั์	เพิ่�อช้ว่ัย์เหลอ่ป็ระช้าช้นในช้มุช้น	พิรอ้มทัี่�งบรรเที่าสิาธิารณ์ภยั์ที่างดา้นควัามเป็น็อยู่์	อาหารการกนิ	อปุ็กรณ์์

ป็อ้งกนัไวัรัสิแกป่็ระช้าช้นทัี่�วัไป็	ในพ่ิ�นที่่�พิหุวััฒนธิรรม	ที่่�มท่ี่ั�งช้าวัพุิที่ธิ	มุสิลมิ	และครสิิตั้	์ที่่�อาศูยั์อยู่์ร่วัมกนั	ได้แก	่โรงเรย่์นวััดหนองจอก,	มัสิย์ดิ

มหานาค,	มัสิย์ิดบางหลวัง,	วััดกลาง	ริดวัาน	และชุ้มช้นหัวัหมากน้อย์

	 สิำาหรับ	 “คู่ม่อพิื่ชิต COVID-19”	 ให้ควัามรู้	 6	 ด้าน	 ได้แก่	

วัธ่ิิหา่งไกลโรคโควัดิ-19	และวัธ่ิิการสิงัเกตั้ตั้วััเอง,	การลา้งมอ่ตั้าม

หลักสิุขึ้อนามัย์,	วัิธิ่ที่ำาแอลกอฮอล์เจล,	วัิธิ่ที่ำาสิเป็ย์์แอลกอฮอล,	

วัธ่ิิการที่ำา	Face	Shield	และคูม่อ่การบรหิารรา่งกาย์และการออก

กำาลังกาย์	ซึ�งคู่มอ่พิิช้ติั้	COVID-19	น่�	จะช้ว่ัย์ป็อ้งกนัและเฝ่า้ระวังั

เพิ่�อใหเ้ราไดห้า่งไกลจากโควัดิ-19	และย์งัเป็น็ป็ระโย์ช้นส์ิามารถ

นำาไป็ป็ฏิิบัตั้ิใช้้ได้ในช้่วัิตั้ป็ระจำาวััน	 เพิ่�อให้เราป็ลอดภัย์จากโรค

โควัิด-19	น่�ไป็ด้วัย์กัน	รศู.ดร.วัินัย์	กล่าวัป็ิดที่้าย์

The HSC Provided Emergency Survival Bags for People in Multi-Faith 
Communities During the COVID-19 Situation

	 On	 28	May	 2020,	 the	 Founding	Director	 of	 the	Halal	

Science	Center,	Chulalongkorn	University	Assoc.	Prof.	Dr.	Winai	

Dahlan	led	the	executive	team	and	officers	to	distribute	emergency

survival	bags	and	“COVID-19 Survival Handbook”	to	people	in	

communities	of	Bangkok,	Pattani,	and	Chiang	Mai	who	received	

great	impact	from	the	outbreak	of	COVID-19.

	 Assoc.	Prof.	Dr.	Winai	Dahlan	said	 that:	Currently,	we	

are	during	the	crisis	of	COVID-19	situation.	People	from	all	over	

the	world	are	panic.	Every	government	and	private	sectors	are	

brainstorming	on	how	to	deal	with	the	situation	and	how	to	prevent	

the	spread	of	COVID-19.	People	are	forced	to	adjust	their	lifestyle	

by	 following	preventive	measures	 such	 as	 social	 distancing,	

working	from	home,	and	always	taking	physical	hygiene.	All	of	

this	could	help	control	the	COVID-19	situation.	However,	many	

people	are	financially	affected	during	this	moment.	

	 It	is	a	mission	of	the	HSC	to	contribute	to	the	society

and	 environment.	 Thus,	 the	 HSC	 provided	 emergency	

survival	bags	which	contain	food,	daily	life	commodities,	and	

face	masks	to	assist	people	in	multi-faith	communities	such	

as	Wat	Nong	Jok	school,	Mahanak	Masjid,	and	Hua	Mak	Noi	

Community.	

	 Furthermore,	 the “COVID-19 Survival Handbook” 

was	made	and	added	into	the	survival	bags	to	provide	basic	

knowledge	to	people.	The	book	consisted	of	beneficial	topics	

which	could	be	applied	in	daily	life	such	as	how	to	prevent	

COVID-19,	how	to	do	self-check,	how	to	make	alcohol	gel	and	

spray,	etc.	

18th Anniversary of the Halal Science Center Chulalongkorn University
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The	 HSC	 co-lectured	 in	 a	 webinar	 entitled	 “Halal 
Traceability in Strengthening Halal Credibility in Global 
Food Industry”	 on	 the	 sub-topic “Analytical Testing 
Methods for Halal Traceability:  Thailand Experiences”.	
The	webinar	was	 hosted	 by	 IPB	University,	 Borgor,	
Indonesia,	through	Zoom	application.

The	HSC	attended	the	8th	meeting	of	SMIIC	Committee
on	Standards	for	Conformity	Assessment	(SMIIC/CCA)	
via	Zoom	application.	There	were	73	international	guests	
from	more	than	20	countries	attending	this	conference.	

The	HSC	co-lectured	 in	 the	 international	webinar	 on	
Halal	in	collaboration	with		ADRI	and	BPJPH.	The	topic	
of	the	lecture	was	“Prospects and Challenges of Halal 
Industry During the COVID-19 Pandemic”.	

The	HSC	attended	the	14th	IMT-GT	meeting	for	the	Working
Group	on	Halal	Products	and	Services	through	an	online	
conference	via	Zoom	application.

The	 HSC	 signed	 an	 MOU	 with	 the	 Industr ial	
Technology	Development	Institute	and	the	Department	
of	 Science	 and	 Technology	Regional	Office	 XI,	 the	
Republic	of	the	Philippines.	

The	HSC	 attended	 “The International Seminar and 
Conference of Halal Industry 2020 (ICONHADY2020)” 
in	South	Tangerang,	Indonesia.

The	HSC	attended	the	13th	IMT-GT	Strategic	Planning	
Meeting	in	Bangkok	Thailand 

February 2020 May 2020 

August 2020

September 2020
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The	HSC	co-lectured	in	the	online	seminar:	Indonesia
International	Halal	Lifestyle	Conference	and	Business
Forum	2020.	The	topic	of	the	lecture	was	“Empowering
Halal	 Ecosystem”.	 	 The	 seminar	was	 conducted	 via	
Zoom	application.	

The	HSC,	along	with	guests	from	Indonesia	and	Malaysia,
attended	the	27th	IMT-GT	Senior	Official	Meeting	(SOM)	
of	Year	2020	via	Zoom	application.

The	HSC	attended	 the	15th	 SMIIC	General	Assembly	
(GA).	The	meeting	was	hosted	by	Saudi	Arabia	via	Zoom	
application.	Other	guests	were	member	countries	and	
related	organizations.

The	HSC	attended	the	26th	IMT-GT	Ministerial	Meeting	via	
Zoom	application	with	other	attendees	from	Indonesia	
and	Malaysia.	

The	 HSC	 signed	 an	MOU	with	 Research	 Synergy	
Foundation,	Indonesia.

The	HSC	co-lectured	 in	 the	 international	 conference	
on	Halal	 Development	 which	was	 hosted	 by	Halal	
Center	-	IRCE	And	Economics	Faculty	University	Negeri	
Malang,	Indonesia.	The	conference	was	held	through	
the	Zoom	application.	

The	HSC	attended	the	5th	meeting	of	the	SMIIC/10	on	Halal	
Supply	Chain	during	the	8th	Technical	Committee	Week.	
The	conference	was	held	through	the	Zoom	application.
International	 guests	 from	more	 than	 20	 countries	
attended	this	meeting.	

The	HSC	co-lectured	in	the	4th	Bogor	International	Conference	for	
Applied	Science	2020	on	the	topic	“Facing	the	World	Challenges	
through	Exploring	the	Beneficial	of	Science	and	Technology	for	
the	Future”.	The	conference	was	hosted	by	Djuanda	University,	
Bogor,	Indonesia.

The	 HSC	 attended	 an	 online	 conference	 concerning	 the	
collaboration	 in	 founding	Center	 of	Halal	 Forensic	 Science	
Laboratory	 Test	 and	 Halal	 Standard	 Accreditation	 of	 the	
Government	of	Bahrain	through	Zoom	application.	

The	HSC	 signed	 an	MOU	with	 the	 Institute	 of	 Asian	Study,	
Chulalongkorn	University.

The	HSC	attended	the	14th	IMT-GT	Strategic	Planning	Meeting	
in	the	breakout	Working	Group	Session	on	Halal	products	and	
service	through	Zoom	application.

The	HSC	attended	the	9th	Meeting	of	the	SMIIC	committee	on	
standards	for	conformity	assessment	(SMIIC/CCS)	through	Zoom	
application.	 International	guests	 from	more	 than	20	countries	
attended	this	meeting.

The	HSC	attended	the	8th	meeting	of		the	SMIIC	Committee	on	
Standards	for	Conformity	Assessment	(SMIIC/CCA).	The	
topic	was	“Hygiene and Sanitation Management System
Requirement (Turkish Standard)”.	 	 The	 conference
was	held	 through	 the	Zoom	application.	 International	
guests	from	more	than	20	countries	joined	this	meeting.	

September 2020
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The	HSC	co-lectured	 in	Halal	 Laboratory	 Training	of	
COMSTECH,	 Pakistan	 through	 a	 web	 conference.	
The	training	content	included	laboratory	standard	and	
laboratory	 technique.	 Speakers	 were	 from	 SMIIC	
Technical	 committee	members	 and	 specialists	 from	
many	countries	such	as	 Indonesia,	Malaysia,	Turkey,	
Pakistan,	and	Iran.	

The	HSC	was	 invited	 to	give	 an	 interview	 in	Shariah	
Economic	Talk	with	Gunawan	Yasni,	which	aired	on	aired	
on	the	Metro	TV	of	Indonesia	via	Zoom	application.	The	
interview	was	related	to	principles	and	significance	of	
Halal	science,	as	well	as	the	role	of	the	HSC	in	creating	
trust	in	the	Halal	industry	of	Thailand.	

The	HSC	attended	the	14th	IMT-GT	Strategic	Planning	
Meeting	in	the	breakout	Working	Group	Session	on	Halal	
products	and	service	through	a	web	conference.

The	working	group	of	the	HSC	attended	ASEAN-RUSSIA	
Round	Table	Meeting	on	Halal	Collaboration.	Russia	
inquired	about	the	standard	required	for	the	importation	
of	Halal	products	and	about	the	Halal	accreditation	of	
each	country	 in	ASEAN	 for	 the	purpose	of	 exporting	
Halal	products	of	Russia.

April 2021

May 2021

June 2021
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 Indonesia-Malaysia-Thailand 
Growth Triangle: IMT-GT หร่อ	 โครงการพัิฒนา
เศูรษฐกิจสิามฝ่่าย์อินโดน่เซ่ย์-มาเลเซ่ย์-ไที่ย์	 จัดตั้ั�งขึ้ึ�นใน	พิ.ศู.2536	

(ค.ศู.1993)	พิ่�นที่่�ควัามร่วัมม่อป็ระกอบด้วัย์	10	จังหวััดในเกาะสิุมาตั้รา

ที่ั�งหมดขึ้องอนิโดนเ่ซย่์	ไดแ้ก	่จงัหวัดัอาเจะห	์จงัหวััดสิมุาตั้ราเหนอ่	จงัหวัดั

สิุมาตั้ราตั้ะวัันตั้ก	จังหวััดสิุมาตั้ราใตั้้	จังหวััดบังกา-เบลิตัุ้ง	จังหวััดเร่ย์วั

จังหวััดจัมบ่	 จังหวััดลัมป็ุง	 จังหวััดเบงกูลู	 และจังหวััดเกาะเร่ย์วั)	

8	 รัฐขึ้องมาเลเซ่ย์	 ได้แก่	 รัฐเคดาห์	 รัฐเป็รัก	 รัฐปี็นัง	 รัฐเป็อร์ลิสิ	

รัฐเซลังงอร์	 รัฐกลันตั้ัน	 รัฐมะละกา	และรัฐเนกร่	 เซมบิลัน	 และพ่ิ�นที่่�	

14	 จังหวััดในภาคใต้ั้ขึ้องไที่ย์	 ได้แก่	 จังหวััดสิงขึ้ลา	 จังหวััดปั็ตั้ตั้าน่	

จังหวััดนราธิิวัาสิ	 จังหวััดย์ะลา	 จังหวััดสิตัู้ล	 จังหวััดตั้รัง	 จังหวััดพิัที่ลุง	

จังหวััดนครศูร่ธิรรมราช้	จังหวััดภูเก็ตั้	จังหวััดพิังงา	จังหวััดกระบ่�	จังหวััด

ระนอง	จังหวััดชุ้มพิร	และจังหวััดสิุราษฎิร์ธิาน่

คณะทำางาน (Working Groups: WG) ป็ระกอบด้วัย์	 7	 สิาขึ้า	

ควัามร่วัมม่อ	ได้แก่...

	 Agriculture	and	Agro-based	Industry	

	 :	เกษตั้รกรรม	อุตั้สิาหกรรมการเกษตั้ร	

	 Tourism	

	 :	การที่่องเที่่�ย์วั	

	 Halal	Products	&	Services

	 :	ผ่ลิตั้ภัณ์ฑ์์และบริการฮาลาล

	 Transport	&	ICT	Connectivity

	 :	การเช้่�อมโย์งการคมนาคมขึ้นสิ่งและเที่คโนโลย์่		

	 สิารสินเที่ศูและการสิ่�อสิาร	

	 Trade	&	Investment	Facilitation

	 :	การอำานวัย์ควัามสิะดวักที่างการค้าและการลงทีุ่น	

	 Environment

	 :	สิิ�งแวัดล้อม

	 HRD	&	Education	&	Culture

	 :	การพิัฒนาที่รัพิย์ากรมนุษย์์	การศูึกษา	และวััฒนธิรรม

เรี์ย์บเรี์ย์งโดย์ /  ดร.พรพิมล มะหะหมัด 
Compiled by  /Dr.Pornpimol Mahamad

2918th Anniversary of the Halal Science Center Chulalongkorn University

HSC ACTIVITIES



ควิามร่วิมมือภายใต้แผน IMT-GT 
ของศููนย์วิิทยาศูาสตร์ฮาลาล จุัฬาลงกรณ์มหาวิิทยาลัย (ศูวิฮ.)

	 งานด้านฮาลาลภาย์ใตั้้	IMT-GT	เริ�มตั้้นในป็ี	พิ.ศู.2536	(ค.ศู.1993)	ในคณ์ะที่ำางานด้านอาหารฮาลาล	(Halal	Foods)	ม่มาเลเซ่ย์

เป็็นป็ระธิาน	อย์ู่ภาย์ใตั้้อนุกรรมการการเกษตั้ร	(Agriculture)	ที่่�ม่อินโดน่เซ่ย์เป็็นป็ระธิาน	ภาย์ใตั้้การพิัฒนาพิ่�นที่่�นอกเขึ้ตั้เม่องและการค้า

ภาย์ในพิ่�นที่่�	(Development	of	the	Hinterlands	and	Intra	Trade)

รศู.ดร.วิันัย์	 ดะห์ลัน	 คณ์บด่คณ์ะสิหเวัช้ศูาสิตั้ร์	

จุฬาลงกรณ์์มหาวัิที่ย์าลัย์	 ได้รับมอบหมาย์จาก

สิำานักงานคณ์ะกรรมการพัิฒนาเศูรษฐกิจและสัิงคม

แห่งช้าตั้ิ	 ให้เป็็นหัวัหน้าคณ์ะผู่้แที่นฝ่่าย์ไที่ย์ป็ระจำา

กลุม่เที่คนคิป็ฏิบิตัั้กิารย์อ่ย์ดา้นอาหารฮาลาล	ภาย์ใตั้้	

Implementing	Technical	Group	on	Development	

of	 the	Hinterlands	and	 Intra	 Trade	 (ITG-DHIT)	

นำาคณ์ะเขึ้้าร่วัมป็ระชุ้มที่่�เม่อง	Alor	Setar	รัฐ	Kedah	

ป็ระเที่ศูมาเลเซ่ย์	การร่วัมงานกับ	IMT-GT	เริ�มตั้ั�งแตั้่

บัดนั�น	

ศููนย์์วัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์์มหาวัิที่ย์าลัย์	 ได้รับการป็ระกาศู

เก่ย์รตั้คุิณ์วัา่เป็น็หอ้งป็ฏิิบติัั้การดา้นวัทิี่ย์าศูาสิตั้รฮ์าลาลแหง่แรกในโลกในงาน	

World	Halal	Forum	กรงุกัวัลาลมัเป็อร์	ป็ระเที่ศูมาเลเซย่์	เม่�อวัันท่ี่�	8	พิฤษภาคม	

พิ.ศู.	2549	(ค.ศู.	2006)	โดย์ไดร้บัรางวัลัจากนาย์กรฐัมนตั้รม่าเลเซย่์	ดาโตั้ะ๊สิร่

อับดุลลา	บาดาวั่	

	 นับจาก	พิ.ศู.	 2549	 (ค.ศู.	 2006)	 เป็็นตั้้นมา	 IMT-GT	ป็รับควัาม

ร่วัมม่อจาก	ITG	เป็็น	Working	Group	(WG)	หร่อคณ์ะที่ำางาน	6	สิาขึ้า	ได้แก่	

1.	Agriculture	and	Agro-based	Industry	2.	Transport	and	ICT	Connectivity

3.	Tourism	4.	Environment	5.	Human	Resource	Development,	Education

and	 Culture	 ขึ้ณ์ะท่ี่�กลุ่มที่่�	 6	 ไม่ได้ขึ้้อย์ุตั้ิ	 ในเด่อนมกราคม	 พิ.ศู.	 2550	

(ค.ศู.2007)	การป็ระช้มุท่ี่�เมอ่ง	Cebu	ฟลิปิ็ป็นิสิ	์ไดข้ึ้อ้สิรปุ็ใหจ้ดัตั้ั�งคณ์ะที่ำางาน

ชุ้ดที่่�	 6	ค่อ	Working	Group	on	Halal	Products	and	Services	 (HAPAS)	

ม่การป็ระชุ้มระดับคณ์ะที่ำางานครั�งแรกขึึ้�นเม่�อวัันที่่�	 2-3	 กันย์าย์น	 2550	ณ์	

จ.สิงขึ้ลา	 โดย์ม่ป็ระเที่ศูไที่ย์เป็็นป็ระธิานคณ์ะที่ำางาน	 ต่ั้อมาภาย์หลังได้ขึ้้อ

ตั้กลงร่วัมกันเร่�องการหมุนเว่ัย์นการเป็็นป็ระเที่ศูนำาระหวั่างสิามป็ระเที่ศูโดย์ม่

วัาระครั�งละ	2	ป็ี		

รศู.ดร.วิันัย์	 ดะห์ลัน	 คณ์บด่คณ์ะสิหเวัช้ศูาสิตั้ร์	

จฬุาลงกรณ์์มหาวัทิี่ย์าลยั์	เป็น็หวััหนา้คณ์ะผู่แ้ที่นฝ่า่ย์

ไที่ย์	 ITG-DHIT	 เขึ้้าร่วัมป็ระชุ้มระดับรัฐมนตั้ร่	 และ

การป็ระชุ้มอ่�นๆ	ที่่�เก่�ย์วัขึ้้อง	ภาย์ใตั้้แผ่นงาน	IMT-GT

นับ เป็็นควัามสิำา เ ร็จขึ้องป็ระ เที่ศูไที่ย์ภาย์ใ ต้ั้

คณ์ะที่ำางานด้านอาหารฮาลาล	 ITG-DHIT	 จัดตั้ั�ง

เคร่อขึ้่าย์ห้องป็ฏิิบัตั้ิการด้านวัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล

ระหวั่างป็ระเที่ศูสิมาช้ิก	ม่การลงนามในบันที่ึกควัาม

เขึ้้าใจระหวั่างศููนย์์วัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์์

มหาวิัที่ย์าลยั์	(ศูวัฮ.)	รว่ัมกบั	Universiti	Putra	Malaysia

(UPM)	มาเลเซย่์	และ	Institut	Pertanian	Bogor	(IPB)	

อนิโดน่เซย่์	นับจากการป็ระช้มุครั�งนั�น	Prof.	Dr.	Anas	

Fauzi	 แห่ง	 IPB	และ	Prof.	Dr.	 Yakoob	Cheman	

แห่ง	 UPM	กลาย์เป็็นพิันธิมิตั้รแนบแน่นขึ้องศููนย์์ฯ	

ม่กิจกรรมร่วัมกันมากมาย์ในเวัลาตั้่อมา

พ.ศู. 2546 พ.ศู. 2549 

พ.ศู. 2548 

พ.ศู. 2547 - 2549 

	 ศููนย์์ฯ	 ได้รับงบป็ระมาณ์	พิ.ศู.	 2550-2552	จากสิำานักงบป็ระมาณ์

โครงการ	 “การประยุ์กต์วิทย์าศูาสตร์ฮาลาลเพื่่่อการส่งเสริมและพัื่ฒนา

อุตสาหกรรมและการส่งออกด้านอาหารฮาลาลข้องประเทศู พื่ร้อมทั�ง

สร้างเคร่อข้่าย์ห้องปฏิิบัติการวิทย์าศูาสตร์ IMT-GT เพื่่่อสนับสนุนการ

ตรวจสอบและรับรองฮาลาล”	 ซึ�งเสินอผ่่านคณ์ะกรรมการพัิฒนาควัามร่วัม

ม่อกับป็ระเที่ศูเพิ่�อนบ้าน

	 ป็ีงบป็ระมาณ์	2556	 -	 2558	ศููนย์์ฯ	 ได้รับงบป็ระมาณ์เพิ่�อดำาเนิน

งานแผ่นงานวิัจัย์ “การพัื่ฒนาระบบบูรณาการระหว่างระบบเทคโนโลยี์

สารสนเทศูเพื่่่อควบคุมโลจิสติกส์ [Shariah-compliant ICT Logistics 

Kontrol (SILK)] และระบบ HAL-Q เพื่่่อการผลิตอาหารฮาลาล ปลอดภัย์

เพื่่่อเพื่ิ่มความสามารถการแข้่งข้ันข้องประเทศูไทย์ในตลาดอาหาร

ฮาลาลภูมิภาค IMT-GT และอาเซีย์น (โครงการต่อเน่่องโครงการพื่ัฒนา

ระบบบูรณาการวิทย์าศูาสตร์และเทคโนโลย์ีฮาลาลเชิงองค์รวม)”

	 ป็ีงบป็ระมาณ์	 2560	 ศููนย์์ฯ	 ได้รับงบป็ระมาณ์เพิ่�อดำาเนินงาน

โครงการการวัิจัย์และพิัฒนาระบบศููนย์์ขึ้้อมูลกลางการแลกเป็ล่�ย์นที่รัพิย์ากร

อิเล็คที่รอนิคสิ์ด้านฮาลาล	(System	Protocol	for	Halal	Electronic	Resource	

Exchange	หรอ่	SPHERE)	เช้่�อมโย์งระบบเที่คโนโลย่์สิารสินเที่ศู	SILK	และการ

มาตั้รฐานฮาลาล	HAL-Q	เพิ่�อเพิิ�มควัามสิามารถการแข่ึ้งขึ้นัขึ้องป็ระเที่ศูไที่ย์ใน

ตั้ลาดอาหารฮาลาลภูมิภาค	IMT-GT,	GMS	และอาเซ่ย์น	จากย์ุที่ธิศูาสิตั้ร์การ

สิง่เสิรมิและพิฒันาศูกัย์ภาพิธิรุกจิสินิคา้และบรกิารฮาลาล	(พิ.ศู.	2559	-	2563)	

30 18 ปีี ศููนย์์วิิทย์าศูาสตร์์ฮาลาล จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิิทย์าลัย์
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	 ป็งีบป็ระมาณ์	2563	ศูนูย์์ฯ	ไดเ้สินอโครงการ	การป็ระย์กุตั้ใ์ช้้

วัิที่ย์าศูาสิตั้ร์และเที่คโนโลย่์ฮาลาล	 เพิ่�อวัางรากฐาน	 ขึ้องการ

ฮาลาลแม่นย์ำา	 และการค้าพิาณ์ิช้ย์์อิเล็กที่รอนิกสิ์และการสิร้าง

แบรนด์หลังการตั้รวัจป็ระเมิน	ซึ�งเป็็นโครงการเพิ่�อดำาเนินงานตั้าม

แผ่นงานการพิัฒนาเขึ้ตั้เศูรษฐกิจสิามฝ่่าย์	 อินโดน่เซ่ย์-มาเลเซ่ย์-

ไที่ย์	 (IMT-GT)	 ตั้ามมติั้คณ์ะรัฐมนตั้ร่วัันที่่�	 15	 ตุั้ลาคม	 2562	

ผ่่านกระที่รวังการอุดมศูึกษา	วัทิี่ย์าศูาสิตั้ร์	วัิจัย์และนวัตัั้กรรม	และ

ได้สิ่งคณ์ะที่ำางานเขึ้้าร่วัมป็ระชุ้มและตั้ิดตั้ามการดำาเนินงานตั้่างๆ	

ภาย์ใตั้้แผ่นงาน	IMT-GT	อย์่างตั้่อเน่�อง

Participation of the Halal Science 
Center, Chulalongkorn University 
In IMT-GT Roadmap

The Participation of the Halal Science 
Center, Chulalongkorn University (HSC) 
in IMT-GT Roadmap

	 Indonesia-Malaysia-Thailand	 Growth	 Triangle:	

IMT-GT	was	founded	in	1993.	It	consists	of	10	provinces	in	

Sumatra	 Island	of	 Indonesia:	Aceh,	North	Sumatera,	West	

Sumatera,	 Riau,	 Riau	 Island,	 Jambi,	 Bengkulu,	 South	

Sumatera,Bangka	 Belitung,	 and	 Lampung;	 8	 states	 of	

Malaysia:	Kedah,	Kelantan,	Melaka,	Negeri	Sembilan,	Perak,

Perlis,	 Pulau	Pinang,	 and	Selangor;	 and	 14	provinces	 in	

the	southern	part	of	Thailand:	Chumphon,	Krabi,	Nakhon	Si	

Thammarat,	Narathiwat,	 Pattani,	 Phang	Nga,	Phatthalung,	

Phuket,	Ranong,	Satun,	Songkhla,	Surat	Thani,	Trang,	and	Yala.	

IMT-GT comprises of 7 working groups 
(WG) as follows:

	 The	HSC	started	to	participate	in	the	working	group	

of	Halal	Products	and	Services	 in	1993.	Malaysia	was	 the	

president	of	the	working	group	at	the	time.	This	group	was	

under	the	responsibility	of	the	Subcommittee	on	Agriculture,	

in	which	Indonesia	was	the	president	for	the	Development	of	

the	Hinterlands	and	Intra	Trade.

	 In	2003,	the	Dean	of	Allied	Health	Sciences	Faculty,	

Chulalongkorn	University	Assoc.	Prof.	Dr.	Winai	Dahlan	was	

assigned	 to	 lead	 Thai	 representatives	 in	Halal	 Food	 Lab	

Technical	Team,	under	the	responsibility	of	the	Implementing	

Technical	Group	on	Development	of	the	Hinterlands	and	Intra	

Trade	 (ITG-DHIT)	by	Office	of	 the	National	Economic	and	

Social	Development	Council	(NESDC),	to	attend	the	meeting	

at	Alor	Setar,	Kedah,	Malaysia.	Thus,	this	was	the	beginning	

of	the	collaboration	with	IMT-GT.

	 During	 2004-2006,	 the	 Dean	 of	 Allied	 Health	

Sciences	 Faculty,	 Chulalongkorn	University	 Assoc.	 Prof.	

Dr.	Winai	Dahlan	 led	Thai	 representatives	of	 ITG-DHIT	 to	

attend	ministerial	meetings	and	other	 related	meetings	of	

IMT-GT.

	 In	2005,	the	Halal	Science	Laboratory	Network	was	

founded	for	member	countries.	This	was	one	of	the	successes	

for	the	ITG-DHIT	working	team	on	Halal	Food.	The	MOU	was	

signed	between	 the	Halal	 Science	Center	Chulalongkorn	

University,	 Universiti	 Putra	Malaysia	 (UPM),	 and	 Institut	

Pertanian	Bogor	(IPB).	Since	then,	Prof.	Dr.	Anas	Fauzi	from	

IPB	and	Prof.	Dr.	Yakoob	Cheman	from	UPM	have	become	

close	 allies	 of	 the	HSC.	And	 the	 three	parties	 have	been	

collaborating	on	various	activities.	

griculture	and	Agro-based	Industry	

Tourism	

Halal	Products	&	Services

Transport	&	ICT	Connectivity	

Trade	&	Investment	Facilitation	

Environment

HRD	&	Education	&	Culture	
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	 In	2006,	 the	Halal	Science	Center,	Chulalongkorn

University	 was	 honorably	 acknowledged	 as	 the	 first	

Halal	Science	Laboratory	 in	 the	World	Halal	Forum,	Kuala	

Lumpur,	Malaysia	on	8th	May	2006.	The	award	was	granted	

by	the	Prime	Minister	Dato’	Sri	Abdullah	Badawi.

	 In	 2006,	 IMT-GT	 was	 re-categorized	 ITG	 into	

6	working	groups	(WG):	1.	Agriculture	and	Agro-based	Industry

2.	Transport	and	ICT	Connectivity	3.	Tourism	4.	Environment

5.	Human	Resource	Development,	Education	and	Culture,	

and	the	6th	group	was	not	yet	identified.	In	January	2007,	the	

conclusion	was	 finally	made	 after	 the	meeting	 at	 Cebu,	

Philippines	that	the	6th	working	group	should	work	on	Halal	

products	 and	 services	 (HAPAS).	 The	 first	Working	Group	

Meeting	was	held	during	2-3	September	2007	in	Songkhla	

province.	Thailand	was	the	chairman	of	the	working	group	

at	that	time.	Later,	the	mutual	agreement	was	made	that	the	

president	 should	 be	 shuffled	 between	 3	 countries	 every	

2	years.

	 The	HSC	received	a	budget	for	2007-2009	from	the	

Bureau	of	the	Budget	to	operate	the	project	entitled	“Applying

Halal Science to Support and Develop Thailand’s Halal 

Industry and Exportation, and Establishing IMT-GT Science 

Laboratory Network to Support Halal Accreditation.”	 This	

project	was	proposed	via	the	committee	of	the	Neighbouring	

Countries	Economic	Development	Cooperation	Agency.

	 During	fiscal	year	2013-2015,	the	HSC	was	granted	

budget	 to	conduct	 the	 research	program	entitled	 “System 

Integration Between the Shariah-Compliant ICT Logistics 

Kontrol (SILK) and the HAL-Q for Halal and Safe Food 

Production: An Attempt to Increase Thailand’s Competency 

in Halal Food Market of IMT-GT and ASEAN (A Continuing 

Project from Halal Science and Technology Holistic System 

Integration Development Project)”

	 In	 fiscal	 year	2017,	 the	HSC	was	granted	budget	

to	operate	the	research	and	development	program	entitled	

“System Protocol for Halal Electronic Resource Exchange” 

or	“SPHERE”,	which	integrated	SILK	and	HAL-Q	to	enhance	

competitive	capacity	of	Thailand	in	Halal	food	market	of	IMT-GT,

GMS,	 and	ASEAN	as	 it	was	 suggested	 in	 the	Strategy	 to	

Support	and	Develop	Competency	of	Businesses	that	Provide	

Halal	Products	and	Services.	(2016-2020)

	 In	 fiscal	 year	 2020,	 the	HSC	proposed	 a	 project	

entitled “Application of Halal Science and Technology for 

Establishments of Precision Halalization and Post Audit 

Halal E-Commerce and Branding”.	 This	 project	 was	 an	

attempt	 to	 follow	 the	 IMT-GT	 roadmap	 according	 to	 the	

Cabinet’s	resolution	on	10th	September	2019	via	the	Ministry

of	Higher	 Education,	 Science,	 Research	 and	 Innovation.	

Although	the	HSC	was	not	granted	a	budget	to	operate	this	

project,	 representatives	was	 always	 delegated	 to	 attend	

meetings	of	IMT-GT.

เรี์ย์บเรี์ย์งโดย์ /  ดร.พรพิมล มะหะหมัด 
Compiled by  /Dr.Pornpimol Mahamad
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ศููนย์์วัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ ฮ าลาล 	 จุฬาลงกรณ์์มหาวัิ ที่ย์าลั ย์	

(ศูวัฮ.จฬ.)	 เป็็นหน่วัย์งานภาย์ใตั้้จุฬาลงกรณ์์มหาวัิที่ย์าลัย์

เริ�มต้ั้นในรูป็แบบห้องป็ฏิบัิตั้กิารวิัที่ย์าศูาสิตั้ร์ขึ้นาดเล็กในคณ์ะ

สิหเวัช้ศูาสิตั้ร์ในป็ี	พิ.ศู.	2537	และเม่�อวัันที่่�	13	สิิงหาคม	2546	ม่มตั้ิ

คณ์ะรัฐมนตั้ร	่อนมุตัั้งิบป็ระมาณ์เพ่ิ�อจดัตั้ั�งห้องป็ฏิบัิตั้กิารวิัที่ย์าศูาสิตั้ร์

สินบัสินุนงานการรับรองฮาลาล	ซึ�งมส่่ิวันอย่์างสิำาคญัในการผ่ลักดันให้

“ศููนย์์วิทย์าศูาสตร์ฮาลาล”	 ถ่อกำาเนิดขึ้ึ�นอย่์างเป็็นรูป็ธิรรมใน

จุฬาลงกรณ์์มหาวิัที่ย์าลัย์	 พัิฒนากระที่ั�งกลาย์เป็็นสิถาบันด้าน

วัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	แห่งแรกในโลก	โดย์ในวัันที่่�	13	สิิงหาคม	2564	

น่�ถ่อเป็็นวัันครบรอบ	18	ป็ีขึ้องการก่อตั้ั�งศููนย์์วัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	

	 ป็ัจจุบันศูวัฮ.ขึ้ย์าย์ขึ้อบเขึ้ตั้งาน	ครอบคลุมงานด้านบริการ

วัิช้าการหลากหลาย์สิาขึ้า	จากงานห้องป็ฎิิบัตั้ิการ	 งานวัิจัย์	 รวัมถึง

งานบริการตั้่อหน่วัย์งานภาย์นอก	 ไม่วั่าจะเป็็นภาคอุตั้สิาหกรรม	

ภาคราช้การ	และภาคป็ระช้าช้น	โดย์ในป็ี	2564	รศู.ดร.วัินัย์	ดะห์ลัน	

ผู่้อำานวัย์การศูวัฮ.	ม่นโย์บาย์ที่่�จะขึ้ย์าย์ขึ้อบเขึ้ตั้งานสิู่การบริการภาค

ชุ้มช้น	เพิ่�อถ่าย์ที่อดองค์ควัามรู้จากรั�วัมหาวัิที่ย์าลัย์	สิู่การสิร้างธิุรกิจ

ฐานรากในชุ้มช้น	ที่ั�งน่�ที่างศูวัฮ.ได้รับควัามอนุเคราะห์พ่ิ�นท่ี่�ในการ

ดำาเนนิงาน	จากมลูนธิิิมฮุมัมะดย่์ะฮ	ฺซึ�งตั้ั�งอย์ูเ่ลขึ้ที่่�	88-89	หมู	่5	ตั้ำาบล

ชุ้มพิล		อำาเภอองครักษ์		จังหวััดนครนาย์ก		ซึ�งจังหวััดนครนาย์กเป็็น

	 วััตั้ถุป็ระสิงค์ในการจัดตัั้�ง	 “ศููนย์์เรีย์นรู้ ชุมชนเพื่่่อ

นวตักรรมฮาลาล (Halal Innovation Community Learning Center)”

เป็็นการร่วัมม่อกันกับหน่วัย์งานพิันธิมิตั้ร	 ป็ระกอบด้วัย์มูลนิธิิ

มุฮัมมะด่ย์ะฮฺ	มูลนิธิิพิัฒนาวัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	ซึ�งม่นโย์บาย์ร่วัมกัน

ที่่�จะสิรา้งศูนูย์์การเรย่์นรูแ้ละถา่ย์ที่อดองคค์วัามรูจ้ากรั�วัมหาวัทิี่ย์าลยั์

สู่ิภาคชุ้มช้น	 เป็็นการต่ั้อย์อดภาคที่ฤษฎิ่สู่ิภาคป็ฎิิบัตั้ิ	 เร่งผ่ลักดัน

วัิสิาหกิจขึ้นาดกลางและขึ้นาดย์่อม	(SMEs)	ภาย์ในพิ่�นที่่�	เน้นพิัฒนา

ธิุรกิจฮาลาลเพิ่�อเป็็นโอกาสิในการขึ้ย์าย์ตั้ลาดขึ้องป็ระเที่ศูไที่ย์	และ

เพิิ�มข่ึ้ดควัามสิามารถให้กับผู้่ป็ระกอบการ	 อ่กทัี่�งย์ังใช้้เป็็นศููนย์์ฝ่ึก

ในการพัิฒนานวััตั้กรรมฮาลาลในด้านต่ั้างๆ	อ่กด้วัย์	 เช้่นการพัิฒนา

ผ่ลติั้ภณั์ฑ์์เพิ่�อสิรา้งมลูคา่เพิิ�มจากวัตัั้ถดุบิการเกษตั้ร	นอกจากน่�	ศูวัฮ.

ย์ังม่แผ่นงานท่ี่�ร่วัมกับมูลนิธิิมุฮัมมะด่ย์ะฮฺ	 เพิ่�อที่ำาโรงเร่ย์นสิอนคิด

(Thinking	 School)	 ให้กับเย์าวัช้นในชุ้มช้น	 เพิ่�อสิร้างรากฐาน

กระบวันการคิดท่ี่�เป็็นระบบ	การสิอนเพิ่�อให้เกิดการตั้ั�งคำาถาม	 เพิ่�อ

สิร้างคนคุณ์ภาพิสิู่สิังคมตั้่อไป็	 โดย์อาคารสิำานักงานขึ้องศูวัฮ.ท่ี่�

นครนาย์กนั�นจะแล้วัเสิร็จในช้่วังเด่อนสิิงหาคมน่�	 และศููนย์์เร่ย์นรู้

ชุ้มช้นเพิ่�อนวััตั้กรรมฮาลาลน่�จะเสิร็จทัี่�งโครงการป็ระมาณ์ช้่วังเด่อน	

พิฤศูจิกาย์น	 2564	 อย่์างไรก็ฝ่ากติั้ดตั้ามการดำาเนินงานขึ้อง	ศูวัฮ.

สิำานักงานนครนาย์กกันด้วัย์ครับ	

จังหวััดที่่�ใกล้กรุงเที่พิฯ	ภูมิอากาศูร่มร่�น	ป็ระช้ากรสิ่วันใหญ่ที่ำาอาช้่พิ

เกษตั้รกร	พ่ิ�นที่่�	นอกจากนั�นในพ่ิ�นท่ี่�ดงักลา่วั	ป็ระช้ากรสิว่ันใหญน่บัถ่อ

ศูาสินาอสิิลาม	ซึ�งเป็น็โอกาสิดท่่ี่�จะสิรา้งเครอ่ขึ้า่ย์วิัที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล

ใหแ้กค่นในพ่ิ�นท่ี่�	จงึที่ำาใหม้ก่ารจดัตั้ั�งศูวัฮ.สิำานักงานนครนาย์กเกดิขึ้ึ�น	
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	 The	Halal	 Science	Center,	Chulalongkorn	University	

(HSC)	is	an	organization	under	the	responsibility	of	Chulalongkorn

University.	The	beginning	of	 the	HSC	was	 in	a	small	science	

laboratory	in	the	Faculty	of	Allied	Health	Sciences	in	1994.	On	

13th	August	2003,	the	cabinet	allow	budget	for	to	establish	the	

science	laboratory	for	Halal	accreditation.	That	was	the	seed	of	

the	official	advent	of	the	“Halal Science Center”	in	Chulalongkorn	

University,	which	is	the	first	institute	that	works	in	Halal	science	

until	today.	This	13th	August	2021	is	the	18th	anniversary	of	the	

establishment	of	Halal	Science	Center.	

	 Today,	 the	HSC	 is	 trying	 to	 expand	 its	 exertion	 by	

providing	 various	 academic	 services	 such	 as	 conducting	

research	and	 laboratory	 tests.	 These	 services	are	 offered	 to	

industrial	sectors,	government	offices,	and	commoners.	In	2021,	

the	Founding	Director	 of	HSC	Assoc.	Prof.	Dr.	Winai	Dahlan	

proposes	policy	that	promotes	academic	services	to	localities	

in	attempt	to	transfer	knowledge	from	university	to	locality	and	

originate	 local	businesses	as	a	 result.	The	HSC	was	granted	

a	 piece	 of	 land	 located	 at	 number	 88-89	Moo	 5,	Chumpol,	

Ongkarak,	 Nakorn	 Nayok	 by	Muhammadiyah	 Foundation.	

Nakhon	Nayok	is	a	province	near	Bangkok.	Most	population	are	

farmers	and	are	Muslims.	Thus,	this	location	is	suitable	to	create	

Halal	science	network	to	benefit	local	people.	Thus,	the	HSC	is	

established	its	new	office	in	Nakhon	Nayok.

 

	 The	Halal	 Innovation	Community	 Learning	Center	 is	

the	collaboration	of	the	HSC,	Muhammadiyah	Foundation,	and	

Halal	Science	Development	Foundation.	The	objective	of	 this	

community	learning	center	are	to	transfer	theoretical	knowledge	

from	university	 to	 generate	practical	 actions	 of	 local	 people	

in	 the	 form	of	SMEs,	 to	promote	Halal	business	development

to	 expand	market	 opportunity	 for	 Thailand,	 and	 to	 boost	

entrepreneurs’	competency.	Moreover,	this	community	learning	

center	will	be	used	for	creating	Halal	innovation	of	various	fields	

such	as	 value-added	products	 from	agricultural	 ingredients.	

Also,	the	HSC	and	Muhammadiyah	Foundation	plans	to	establish

thinking	 school	 for	 children	 in	 community.	 This	 school	 will	

encourage	systematic	thinking,	teaching	method	that	encourage	

students	 to	ask	questions,	which	will	 result	 in	 forming	quality	

individuals	of	society.	The	HSC,	Nakhon	Nayok	Office	will	be	

completed	 in	 August,	 and	 the	Halal	 Innovation	Community	

Learning	Center	will	be	completed	in	November	2021.	Please	

follow	the	future	work	of	the	HSC,	Nakhon	Nayok	Office.

เขีีย์นโดย์ /  อาณัฐ เด่นย่ิงโยชน์
Written by / Arnat Denyingyhot
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THA ACADEMY

ศููนย์์วิัที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์์มหาวิัที่ย์าลัย์	 เป็็นหน่วัย์งานช้ั�นนำาแห่งแรกขึ้องป็ระเที่ศูไที่ย์ท่ี่�มก่ารนำากระบวันการที่าง

วัทิี่ย์าศูาสิตั้ร	์เขึ้า้มาป็ระย์กุตั้ใ์ช้ใ้นงานวัทิี่ย์าศูาสิตั้รฮ์าลาล	และ

ขึ้ย์าย์เครอ่ข่ึ้าย์งานวิัที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	ครอบคลมุทัี่�งป็ระเที่ศู	นำาโดย์	

รศู.ดร.	วันิยั์	ดะหล์นั	ผู่อ้ำานวัย์การศูนูย์์ฯไดจ้ดัช้อ่งที่างการเรย่์นรูใ้หม่

แก่ผู่้ที่่�สินใจโดย์ใช้้ช้่�อวั่า	THA ACADEMY	ซึ�งเป็็นช้่องที่างสิ่�อสิาร
เพิ่�อการเร่ย์นรู้รูป็แบบใหม่	 ภาย์ใตั้้การกำากับขึ้องศููนย์์วัิที่ย์าศูาสิตั้ร์

ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์์มหาวัิที่ย์าลัย์	 ซึ�งได้รับการย์อมรับวั่าเป็็นศููนย์์

วัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาลแห่งแรกขึ้องโลก	ม่องค์ควัามรู้	 เช้่�ย์วัช้าญด้าน

วัทิี่ย์าศูาสิตั้ร์	เที่คโนโลย์	่และนวััตั้กรรมฮาลาล	ที่่�สิะสิมป็ระสิบการณ์์

มากกวั่า	 20	 ปี็	 จนผ่ลงานเป็็นที่่�ป็ระจักษ์และได้รับการย์อมรับจาก

ภาครัฐและเอกช้นที่ั�งภาย์ในป็ระเที่ศูและตั้่างป็ระเที่ศู

	 ที่ั�งน่�	ในเบ่�องตั้้น	THA	ACEDEMY	ได้แบ่งสิาขึ้าวัิช้าออก

เป็็น	4	หัวัขึ้้อ	ดังน่�

  วิทย์าศูาสตร์และเทคโนโลย์ีฮาลาล 

	 	 Halal	Science	and	Technology	(HST)

  ประวัติศูาสตร์อิสลามเชิงวิเคราะห์ 

	 	 Analytical	Islamic	History	(AIH)

  การตลาดและธุรกิจฮาลาล 

	 	 Halal	E-Commerce	(HEC)

  การศูึกษาและการพื่ัฒนาทักษะแห่งอนาคต 

	 	 Halal	Education	and	Future	Skill	(HEF)	

	 ซึ�งการเร่ย์นรู้ในแตั้่ละหัวัขึ้้อนั�น	 จะหมุนเวั่ย์นและ

สิลับป็รับเป็ล่�ย์นในแต่ั้ละสิัป็ดาห์	 ผู่้สินใจสิามารถตั้ิดตั้ามการ

ป็ระช้าสัิมพัินธ์ิผ่่านเพิจ	 facebook	 ขึ้องศููนย์์

วัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์์มหาวัิที่ย์าลัย์	

และสิามารถติั้ดตั้ามได้อ่กช่้องที่างผ่่าน	 Line:	

Halal	Science	ตั้าม	QR		Code	ที่่�ใหไ้วัด้า้นลา่งน่�	

Learning Resource for Public Benefit

	 โดย์เป้็าหมาย์ขึ้อง	 THA	 ACADEMY	 นั�น	 เพิ่�อเป็็นคลัง

แห่งการเร่ย์นรู้ที่างออนไลน์สิำาหรับนักศูึกษา	 และผู่้สินใจจาก

หนว่ัย์งานที่ั�งภาครฐัและเอกช้น	โดย์เฉพิาะอย์า่งยิ์�งผู่ป้็ระกอบการใน

อตุั้สิาหกรรมฮาลาลที่่�ตั้อ้งการเสิรมิควัามรูแ้ละเพิิ�มที่กัษะการที่ำางาน

บนรากฐานเศูรษฐกิจฮาลาลแห่งอนาคตั้	ซึ�งจะม่การนำาผู่้เช้่�ย์วัช้าญ

หลากหลาย์สิาขึ้ามาบรรย์าย์ให้ควัามรู้	รวัมถึงร่วัมถามตั้อบป็ระเด็น

ตั้่าง	ๆ	

Dr.Winai DahlanHSC.CU
Facebook PageFacebook Page
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THA ACADEMY
Learning Resource for Public Benefit

	 The	Halal	Science	Center,	Chulalongkorn	University,

emerges	 as	 the	 first	 organization	which	 applies	 science	

process	with	Halal	 science.	Led	by	 the	Founding	Director	

of	HSC	Assoc.	Prof.	Dr.	Winai	Dahlan,	the	organization	has	

been	expanding	Halal	science	networks	all	over	the	country.	

Recently,	the	HSC	has	just	launched	THA	ACADEMY,	a	new	

channel	to	provide	knowledge	about	Halal	science.	All	content	

is	taken	care	of	by	the	Halal	Science	Center,	Chulalongkorn	

University,	which	is	widely	accepted	as	the	first	Halal	Science	

Center	of	the	world.	The	HSC	is	specialized	in	Halal	science,	

technology,	 and	 innovation,	 with	more	 than	 20	 years	 of	

experience.	The	works	of	 the	HSC	has	been	accepted	by	

public	and	private	sectors	domestically	and	internationally.

	 The	goal	of	THA	ACADEMY	is	to	become	an	online	

resource	 of	Halal	 science	 knowledge	 for	 students	 among	

both	public	and	private	sectors,	especially	entrepreneurs	in	

Halal	industry	who	want	to	increase	knowledge	and	develop	

working	skills	 for	 the	sake	of	Halal	 economy	 in	 the	 future.	

Many	specialists	will	be	invited	to	deliver	lectures	and	answer	

questions	relating	to	Halal	issues.	

Initially, the knowledge that THA ACEDEMY 
provides covers 4 categories: 
	 Halal	Science	and	Technology	(HST)

	 Analytical	Islamic	History	(AIH)

	 Halal	E-Commerce	(HEC)

	 Halal	Education	and	Future	Skill	(HEF)

 

	 Each	subject	will	be	shuffled	each	week.	For	more	

information,	please	find	out	 in	 the	Facebook	page	of	 the	

Halal	 Science	Center,	Chulalongkorn	University.	Or	 add	

Line:	Halal	Science	by	scanning	the	QR	Code	below.

ทุุกวัันพุุธของสััปดาห์์

เวัลา 11.00 - 12.00

ทาง Zoom Webinar

และ Facebook Live

เรี์ย์บเรี์ย์งโดย์ /  เรวัตร วงศ์เดอรี
Compiled by / Rayvot Wongderree

Dr.Winai DahlanHSC.CU
Facebook PageFacebook Page
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 ร้์านธา (THA Shop)	ศููนย์์รวัมสิินค้าขึ้องด่
จากทีุ่กภูมิภาคที่ั�วัป็ระเที่ศูไที่ย์ที่่�เป็็นมิตั้รตั้่อมุสิลิม	 (Muslim	

Friendly	 Products)	 เป็็นร้านจำาหน่าย์สิินค้าบริโภคอุป็โภค

ฮาลาลครบวังจร	 ดำาเนินการและบริหารจัดการโดย์	 บริษัที่	

ฮาลคิวั	 จำากัด	 ซึ�งอยู่์ภาย์ใตั้้มูลนิธิิพัิฒนาวัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	

(The	Halal	Science	Development	foundation)	ซึ�งเป็น็หน่วัย์งาน

พิันธิมิตั้รขึ้องศููนย์์วิัที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	 จุฬาฯ	 อ่กหนึ�งภารกิจ

หลักขึ้องร้านธิา	ย์ังที่ำาหน้าที่่�บ่มเพิาะวัิสิาหกิจขึ้นาดกลางและ

ขึ้นาดย่์อม	 วิัสิาหกิจชุ้มช้นโดย์นำาองค์ควัามรู้ด้านวิัที่ย์าศูาสิตั้ร์

ฮาลาล	 เพ่ิ�อการพิัฒนากระบวันผ่ลิตั้สิินค้าให้ม่คุณ์ภาพิและ

ป็ลอดภัย์	 เป็็นมิตั้รตั้่อผู่้บริโภคทัี่�วัไป็และผู่้บริโภคมุสิลิม	

อ่กทัี่�งย์ังเป็็นช่้องที่างในการช้่วัย์เหล่อและสินับสินุนให้

ผู่ป้็ระกอบการที่่�มส่ินิคา้ฮาลาลท่ี่�เป็น็ขึ้องดแ่ตั้ล่ะจงัหวัดั

ที่ั�วัป็ระเที่ศูได้ม่โอกาสิเป็ิดตั้ลาดใหม่ๆ	 ผ่่านการขึ้าย์

สินิคา้ในรบูแบบออฟไลน	์(หนา้รา้น)	และออนไลน	์(ผ่า่น

แพิลตั้ฟอร์ม	E-commerce	ตั้่างๆ)	ภาย์ใตั้้การดูแลและ

ป็ระช้าสิมัพินัธิจ์ากรา้นธิา	(THA	Shop)	เป็น็การผ่ลกัดัน

ให้สิถานป็ระกอบการเกิดการพิัฒนาคุณ์ภาพิ

สินิค้าเท่ี่ย์บเท่ี่าในระดับสิากล	สิร้างคุณ์ภาพิ

ช้่วัิตั้ให้กับชุ้มช้นและสิังคมตั้่อไป็	

สิินค้าเป็็นผ่ลิตั้ภัณ์ฑ์์เพิ่�อมุสิลิมและคนที่ั�วัไป็	ไม่ขึ้ัดตั้่อหลัก

ศูาสินบัญญัตั้ิอิสิลาม

เป็็นสิินค้า	OTOP	สิินค้าชุ้มช้น/วิัสิาหกิจ	หร่อกิจการเพ่ิ�อ

สิังคม	(SE)

ม่มาตั้รฐานขึ้ั�นตั้้น	อย์./มาตั้รฐานผ่ลิตั้ภัณ์ฑ์์ชุ้มช้น	(มผ่ช้.)	/

primary	GMP/HALAL

สิินค้าเป็็นอัตั้ลักษณ์์	 โดดเด่น	 และม่ลักษณ์ะเฉพิาะตั้ัวั	

เป็็นสิินค้าขึ้ึ�นช้่�อขึ้องจังหวััดและชุ้มช้น

ม่ควัามพิร้อมในการผ่ลิตั้และพิร้อมขึ้ย์าย์กำาลังผ่ลิตั้

 สิทธิปร์ะโย์ชน์ต่าง ๆ ท่�จุะได้้รั์บเม่�อเข้้าร่์วิม
เป็นพัันธมิตร์กับเร์า

 สำาหรั์บผูู้้ปร์ะกอบการ์ท่�ม่ควิามสนใจุร่์วิม
ธุร์กิจุ วิางจุำาหน่าย์สินค้าภาย์ในร์้าน เพ่ัย์งสินค้า
ข้องคุณ์ม่คุณ์สมบัติดั้งน่�

ช้่องที่างการขึ้าย์สิินค้าบนร้านค้าออนไลน์และออฟไลน์	

ค่าแร์กเข้้าฟร่์
การบ่มเพิาะพิัฒนาควัามพิร้อมในการผ่ลิตั้สิินค้า	เช้ิงการ

ตั้ลาดและการพิัฒนามาตั้รฐาน	ฟร่์
การสิร้าง	Storytelling	และสิร้างเอกลักษณ์์ให้สิินค้า	ฟร่์
สินใจเขึ้้าร่วัมสิ่งราย์ละเอ่ย์ดผ่ลิตั้ภัณ์ฑ์์ขึ้องคุณ์มาท่ี่�	

tha.sale01@gmail.com

สิอบถามขึ้้อมูลเพิิ�มเตั้ิม	คุณ์นันที่ช้ัย์	โที่ร	02-214-4401	ตั้่อ	

106	,	086-818-5866

ดำาเนินการโดย์	มูลนิธิิพิัฒนาวัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	

ร่วัมกับศููนย์์วัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	จุฬาฯ

ตั้ิดตั้ามราย์ละเอ่ย์ดและกิจกรรม	โป็รโมช้ั�น

https://www.facebook.com/Thashopbkk

#THAshop

ร้้านธา (THA Shop) ศููนย์์ร้วมสิินค้้าของดีีจากทุุกภููมิภูาค้ทุ่�วปร้ะเทุศูไทุย์
ทีุ�เป็นมิตร้ต่อมุสิลิิม (Muslim Friendly Products)
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THA Shop
The Hub of Muslim Friendly Products from all over Thailand

 THA Shop is	the	hub	of	Muslim	friendly	products

from	all	over	Thailand.	It	is	operated	by	HALKEW	Limited	

Company	which	is	under	the	responsibility	of	the	Halal	

Science	Development	 Foundation,	 one	 of	 the	Halal	

Science	Center’s	business	partners.	Another	mission	of	

THA	shop	is	to	assist	local	SMEs	in	developing	production

process	which	promote	safe	and	quality	products	 for	

both	Muslim	and	non-Muslim	consumers	by	utilizing	the	

knowledge	of	Halal	science.	THA	shop	aims	to	support	

entrepreneurs	 in	Halal	 industry	all	over	 the	country	 to	

explore	new	markets,	offline	(actual	stores)	and	online	

(E-commerce	 platforms).	 This	 attempt	 is	meant	 to	

encourage	 entrepreneurs	 to	 enhance	 their	 product	

quality	 so	 that	 they	 can	 compete	with	 international	

competitors.	 This	 is	 a	way	 to	 improve	 the	 quality	 of

	individual	life	and	society	at	large.

The	products	must	not	be	something	against	

Islamic	principles

The	products	must	be	OTOP	or	products	of	local	

enterprises	or	SE.

The	 products	 must	 be	 approved	 by	 FDA,	

Community	Product	Standard,	GMP	and	Halal	

standard.

The	 products	must	 be	 outstandingly	 unique	

and	well-known	at	least	within	the	province	or	

community.

Entrepreneurs	are	ready	to	offer	 the	products	

and	expand	production	capacity

Free	initiation	fee.

Free	training	on	product	development,	

marketing,	and	product	standard	development.

Free	storytelling	and	brand	identity	creation.

If	you	are	interested,	please	send	your	product	

details	to	tha.sale01@gmail.com

For more information, contact 

Mr.	Nantachai	02-214-4401	ext.	106,	

086-818-5866

Operated	 by	Halal	 Science	Development	

Foundation	and	 the	Halal	 Science	Center,	

Chulalongkorn	University.

Please	 follow	our	Facebook	page	 for	more	

information	and	other	promotional	activities:

https://www.facebook.com/Thashopbkk

Entrepreneurs can join THA shop 
provided that their products are 
within the following criteria:

Privileges for Business Partners

เขีีย์นโดย์ /  อิรฟัน แวหะมะ
Written by / Erfun Waehama
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ส่่งเส่ริิมผู้้�ปริะกอบการิไทย 
โตไวก้าวิไกลสู่ตลาด่โลก

	 ศููนย์์วัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์์มหาวัิที่ย์าลัย์	 จึงได้คิดค้น	
Application	ที่่�มช่้่�อวัา่	“HAL Plus”	ที่่�รวับรวัมข้ึ้อมลูขึ้า่วัสิาร	องคค์วัามรู้
เก่�ย์วักับฮาลาล	 ขึ้้อมูลกิจกรรมตั้่างๆ	 สิิที่ธิิป็ระโย์ช้น์ที่่�จะได้รับ	 และย์ัง
รวับรวัม	แอป็พิลเิคช้นั	ที่่�นา่สินใจเก่�ย์วักับฮาลาล	การบริการจัดการใบรบัรอง
ฮาลาล	ร้านอาหารฮาลาลท่ี่�อยู่์บริเวัณ์ใกล้เคย่์ง	รวัมไป็ถึงฟงักช์้นัที่ศิูละหมาด	
นอกจากน่�ได้นำาบล็อกเช้นมาป็ระย์ุกตั้์ใช้้	 ในแอป็ฯ	HAL	 Plus	 โดย์จะม่
การออกใบรับรองอิเล็กที่รอนิกสิ์	 (e-Certification)	 เบ่�องตั้้นจะม่การเก็บ
ขึ้้อมูลตั้่างๆ	เก่�ย์วักับฮาลาล	ได้แก่	ใบรับรองฮาลาล	วัันที่่�ผ่ลิตั้	และวัันหมด
อาย์ุ	ที่ั�งน่�ผู่้ป็ระกอบการสิามารถนำาไป็ใช้้ในการป็ระกอบการค้า	สิร้างควัาม
น่าเช้่�อถ่อให้แก่ธิุรกิจได้อ่กด้วัย์
	 โดย์	สิมาช้ิกขึ้อง	HAL	Plus	แบ่งเป็็น	4	ระดับ	สิมาช้ิกแตั้่ละระดับ	
ม่สิิที่ธิิป็ระโย์ช้น์ที่่�แตั้กตั้่างกัน	ดังน่�	

	 การจัดที่ำาแอป็ฯน่�ขึ้ึ�นมา	สิ่วันหนึ�งเป็็นการเพิิ�มช้่องที่าง
การขึ้าย์ใหแ้กผู่่ป้็ระกอบการฮาลาลที่ั�งธิรุกจิขึ้นาดเลก็	ขึ้นาดกลาง
และขึ้นาดใหญ่	 โดย์การแนะนำาผ่ลิตั้ภัณ์ฑ์์ขึ้องผู้่ป็ระกอบการที่่�
ได้รับรองฮาลาลให้เป็็นท่ี่�รู้จักมากยิ์�งขึึ้�น	 โดย์ม่การจัด	กิจกรรม 
“พื่ัฒนาแย์กระดับผู้ประกอบการฮาลาลก้าวสู่การทำาธุรกิจ
แบบดิจิทัลระหว่างประเทศู เพื่่่อย์กระดับผู้ประกอบการ
ฮาลาลไทย์ด้วย์การใช้ระบบดิจิทัลและระบบออนไลน์
ในการพื่ัฒนาธุรกิจข้องตัวเอง”	 โดย์ให้สิิที่ธิิพิิเศูษสิำาหรับ
ผู่้ป็ระกอบการในระดับ	Gold	Level	ซึ�งม่ศูักย์ภาพิในการพิัฒนา
ตั้่อย์อดธิุรกิจขึ้องตั้นเอง	 โดย์ที่างศููนย์์วัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	
จุฬาฯ	 เป็็นตั้ัวักลางในการเช้่�อมโย์งระหวั่างผู่้ป็ระกอบการและ
แพิลตั้ฟอร์มออนไลน์	 จำาหน่าย์ผ่ลิตั้ภัณ์ฑ์์ผ่่านที่าง	 20	 เวั็บไซตั้์
ช้่�อดัง	 อาที่ิเช้่น	 www.amazon,	 www.aliexpress.com,	
www.ebay.com	เป็็นตั้้น	
	 ถ่อวั่าเป็็นการสินับสินุนผ่ลิตั้ภัณ์ฑ์์ขึ้องผู่้ป็ระกอบ
การในการขึ้ย์าย์โอกาสิการเข้ึ้าถึงตั้ลาด	พิร้อมทัี่�งเพิิ�มช่้องที่าง
การจัดจำาหน่าย์	และตั้่อย์อดสิู่ตั้ลาดตั้่างป็ระเที่ศูตั้่อไป็

HAL PlusHAL Plus

	 ในย์ุคป็ัจจุบันวัิวััฒนาการเคร่�องม่อสิ่�อสิาร	 ที่่�ม่ควัามไฮเที่คขึ้ึ�น
แตั้่ราคาถูกลง	 ที่ำาให้คนเขึ้้าถึงโลกออนไลน์กันมากขึึ้�น	 การป็ระย์ุกต์ั้ใช้้
สิ่�อออนไลนน์ำามาใช้ใ้นการดำาเนนิธิรุกจิการคา้	หรอ่เรย่์กอก่อย่์างว่ัา	พิาณิ์ช้ย์์
อิเล็กที่รอนิกสิ์	 ที่ำาให้การค้นหาขึ้้อมูลเป็็นเร่�องท่ี่�ง่าย์ขึ้ึ�น	และสิามารถจำากัด
ขึ้อบเขึ้ตั้ขึ้้อมูลให้ตั้รงตั้ามควัามตั้้องการได้ง่าย์
 e-Commerce จงึเป็รย่์บเสิมอ่นส่ิ�อกลางในการโฆษณ์าและ
เช้่�อมโย์งข้ึ้อมูล	 หร่อควัามต้ั้องการขึ้องผู่้ใช้้งาน	 ไป็ยั์งกลุ่มลูกค้าที่่�เป็็น
เป็้าหมาย์โดย์ตั้รง	พิร้อมทัี่�งสิามารถตั้อบสินองต่ั้อควัามต้ั้องการขึ้องตั้ลาด	
ย์น่ระย์ะเวัลาในการนำาสินิค้าเขึ้า้สิูต่ั้ลาด	ที่ำาใหส้ิามารถขึ้ย์าย์ตั้ลาดไดอ้ย์า่ง
รวัดเร็วัที่วั่คูณ์มากเลย์ที่่เด่ย์วั
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Support Thai Entrepreneurs
in Global Market

HAL Plus

	 Today,	 the	 advancement	 of	 technology	makes	
the	price	of	telecommunication	tools	lower.	More	and	more	
people	are	able	 to	access	 the	online	world.	And	 they	do	
sales	and	buying	over	 the	 internet.	The	 term	for	 this	kind	
of	transaction	is	“E-commerce”.		At	this	age,	searching	for	
anything	is	easy.	We	can	specify	what	exactly	we	are	looking	
for	on	the	internet	to	block	all	the	unwanted	information	from	
us	with	ease.
	 Thus,	e-commerce	is	like	an	agent	who	helps	sellers	
sell	their	products	and	services	directly	to	target	customers.	
It	provides	what	the	market	needs	and	reduces	transaction	
time	for	sellers.	As	a	result,	sellers	can	rapidly	expand	their	
businesses.	
	 The	Halal	Science	Center,	Chulalongkorn	University,	
has	created	“HAL Plus”,	the	application	that	accumulates	
news,	information,	knowledge,	and	activities	relating	to	Halal	
industry.	It	also	provides	privileges	and	many	other	beneficial	
features	to	users,	such	as	features	about	Halal	industry,	Halal	
certification,	Halal	restaurants	nearby,	and	Qiblah	direction.	
Blockchain	is	used	in	the	HAL	Plus	application	to	create	Halal	
e-certification.	Initially,	the	app	will	gather	all	the	significant	
data	of	the	product,	such	as	Halal	certification	documents,	
date	 of	 production,	 and	 expiry	 date.	 Entrepreneurs	 can	
request	this	Halal	e-certification	to	build	consumers’	trust.	

 HAL Plus	members	are	classified	 into	4	 levels.	
Each	level	is	granted	divergent	privileges.	Details	are	as	
follows:
 - General Member 	Members	of	this	level	can	
access	news,	information,	knowledge,	and	activities	with	
regard	to	Halal	industry	in	HAL	Plus	application.	
 - Bronze Level  Members	 at	 this	 level	 can	
access	 training	 provided	 by	HAL	Plus	 after	 details	 of	
members’	company/business	is	identified.	
 - Silver Level  	Members	of	this	level	can	own	
a	booth	in	an	event	organized	by	HAL	Plus	after	details	
of	members’	products	and	Halal	certification	of	products	
is	identified.
 - Gold Level  Members	 of	 this	 level	 can	
access	to	Halal	Global	Ecommerce	Platform	after	information
regarding	 ingredients	 and	 food	 additives	 used	 in	 the	
production	process	is	informed.
	 HAL	Plus	application	is	meant	to	be	an	additional	
sales	channel	for	small,	middle,	and	large	businesses	in	
Halal	industry.	This	platform	will	showcase	products	that	
are	Halal	 certified	 of	 Thai	 entrepreneurs.	Gold	 Leveled	
members,	or	high	potential	entrepreneurs,	are	encouraged
to	 join	 a	 training	 entitled	 “Develop Your Business by 
Using Digital and Online Systems.”	 The	Halal	 Science	
Center,	Chulalongkorn	University,	is	the	medium	between	
entrepreneurs	 and	 notable	 online	 platforms,	 such	 as	
Amazon,	 AliExpress,	 and	 eBay.	 This	 is	 an	 attempt	 to	
support	Thai	entrepreneurs,	to	facilitate	their	products	to	
access	markets,	to	increase	sales	channels	for	them,	and	
prepare	them	for	the	global	market.

เขีีย์นโดย์ /  อาทิตยา  คำาพิชัย 
Written by / Atitaya Kampicha
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HAL-CLICK HAL-CLICK 
เว็ิบแอปพลิเคชันตรวิจัติด่ตาม
การผลิตอาหารฮาลาล ในโรงพยาบาล

	 คอลัมน์ฮาลาลปั็กษ์ใต้ั้ฉบับน่�	 เรามาที่ำาควัามรู้จักกับนวััตั้กรรม	HAL-CLICK

เวั็บแอป็พิลิเคช้ันตั้รวัจติั้ดตั้ามการผ่ลิตั้อาหารฮาลาลในโรงพิย์าบาล	 ซึ�งเป็็นเคร่�องม่อ

อำานวัย์ควัามสิะดวักในการตั้รวัจติั้ดตั้ามการผ่ลิตั้อาหารฮาลาลขึ้องโรงครัวัโรงพิย์าบาล	จาก

ควัามร่วัมม่อขึ้องศููนย์์วัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์์มหาวัิที่ย์าลัย์	 มูลนิธิิพิัฒนา

วัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	 และสิำานักงานนวััตั้กรรมแห่งช้าติั้	 (NIA)	 เพิ่�อแก้ป็ัญหาการตั้รวัจ

ตั้ิดตั้ามการผ่ลิตั้อาหารฮาลาลด้วัย์ระบบ	HAL-Q		ขึ้องโรงครัวัโรงพิย์าบาลในพิ่�นที่่�จังหวััด

ช้าย์แดนภาคใตั้้	ที่่�เริ�มการวัางระบบเม่�อป็ีพิ.ศู.	2554	จนป็ัจจุบัน	ม่โรงพิย์าบาลที่่�ได้รับการ

วัางระบบจำานวัน	40	แห่ง	

	 ระบบ	HAL-Q	 เป็็นระบบบริหารจัดการเพิ่�อการผ่ลิตั้อาหารฮาลาล	ซึ�งเป็็นระบบ

คณุ์ภาพิอก่ระบบหนึ�งท่ี่�ตั้อ้งมก่ารจดัการเอกสิารมาตั้รฐานการที่ำางานและการควับคมุตั้รวัจ

สิอบการดำาเนนิงานในที่กุขึ้ั�นตั้อนขึ้องกระบวันการผ่ลติั้	จึงที่ำาใหไ้ดร้บัการ	Feedback	ป็ญัหา

การบริหารระบบจากโรงพิย์าบาลที่่�มฝ่่า่ย์โภช้นาการที่ำาหน้าที่่�ทัี่�งให้คำาป็รึกษาผู่ป่้็วัย์	เป็น็ที่ั�ง

ฝ่่าย์ผ่ลิตั้	และฝ่่าย์ป็ระกันคุณ์ภาพิ	อย์่างเช้่น	ป็ัญหาการเร่ย์กดูเอกสิารและจัดเก็บเอกสิาร

มาตั้รฐานการที่ำางาน	ป็ญัหาการสิิ�นเป็ลอ่งกระดาษ	ปั็ญหาการราย์งานผ่ลและป็ระมวัลผ่ล

การดำาเนินงานที่่�ต้ั้องเสิ่ย์เวัลาในการจัดที่ำาราย์งาน	 จึงเป็็นท่ี่�มาขึ้องการพัิฒนานวััตั้กรรม	

HAL-CLICK	 เวั็บแอป็พิลิเคช้ันตั้รวัจตั้ิดตั้ามการผ่ลิตั้อาหารฮาลาล	ในโรงพิย์าบาลขึึ้�นท่ี่�

อำานวัย์ควัามสิะดวักโรงพิย์าบาลในการตั้รวัจตั้ดิตั้ามการดำาเนนิงานการผ่ลติั้อาหารฮาลาล

และราย์งานผ่ลการดำาเนินงานในรูป็แบบ	Dashboard	ที่่�สิามารถใช้้งานได้ที่ั�งคอมพิิวัเตั้อร์		

โที่รศูพัิที่ม์อ่ถ่อ		และแท็ี่บเล็ตั้		โดย์เวับ็แอป็พิลิเคช้นั	HAL-CLICK	ป็ระกอบด้วัย์เมนหูลกัดงัน่�		

เมนูการจัดการเอกสิารคุณ์ภาพิ	ที่่�สิามารถเร่ย์กดูเอกสิาร

มาตั้รฐานการที่ำางานในแตั้่ละขึ้ั�นตั้อนด้วัย์	QR	code	

เมนูการตั้รวัจตั้ิดตั้ามป็ระจำาวััน	(Daily	Check)	และการ

ตั้รวัจป็ระจำาปี็	(IQA)	เพิ่�อตั้รวัจตั้ดิตั้ามการดำาเนนิงานตั้าม

ขึ้้อกำาหนดขึ้องระบบ	HAL-Q

เมนกูารราย์งานผ่ลแบบเรย่์ลไที่ม์ในรปู็แบบ	Dashboard	

ที่่�สิามารถเห็นภาพิรวัมการดำาเนินงาน	การตั้รวัจติั้ดตั้าม

การผ่ลิตั้อาหาร	เพิ่�อการตั้ัดสิินใจ

เมนู	HAL-Q	knowledge	หรอ่	HAL	Skill	E-leaning	ซึ�งเป็น็

แหล่งรวับรวัมองค์ควัามรู้ที่่�เก่�ย์วัข้ึ้องกับการผ่ลิตั้อาหาร

ฮาลาลด้วัย์ระบบ	HAL-Q	และที่่�เก่�ย์วัขึ้้องกับการดำาเนิน

งานฝ่่าย์โภช้นาการขึ้องโรงพิย์าบาล	

	 จากการที่ดสิอบนำาเวั็บแอป็พิลิเคช้ัน	HAL-Click	ลงไป็ใช้้ใน	 10	 โรงพิย์าบาลขึ้องพ่ิ�นท่ี่�จังหวััดช้าย์แดนภาคใต้ั้	พิบวั่า	 สิามารถลด

เวัลาการตั้รวัจตั้ิดตั้ามลงร้อย์ละ	69	ลดการใช้้กระดาษ	ลดการใช้้ที่รัพิย์ากร	 เพิิ�มควัามสิะดวักในการดำาเนินงาน	และเพิิ�มระดับควัามพิึงพิอใจ

ขึ้องผู่้ใช้้งานเพิิ�มขึ้ึ�นร้อย์ละ	73	

......................

Scan Me

HAL-CLICK Web Application

คืืออะไร? สแกนเพืื่�อรับชม VTR
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HAL-CLICK: 
Web Application for 
Halal Food Production 
Tracking in Hospitals

	 Let’s	 get	 to	 know	 HAL-CLICK,	 the	 web	

application	to	track	Halal	food	production	in	hospitals’	

kitchens.	This	application	comes	from	the	collaboration	

of	the	Halal	Science	Center,	Chulalongkorn	University,	

Halal	Science	Development	Foundation,	and	National	

Innovation	Agency	(NIA).	It	was	created	to	solve	the	

problem	regarding	Halal	food	production	tracking	in	

hospitals’	kitchens	of	the	southern	border	provinces	by	

using	the	HAL-Q	system.	This	system	was	set	up	for	

the	first	time	in	2011.	Today,	40	hospitals	are	utilizing	

this	system.	

	 The	HAL-Q	system	was	developed	for	Halal	

food	production	management,	which	 involves	 filing	

documents	and	administration	in	every	process	of	the	

production.	 Therefore,	 a	 lot	 of	 feedback	 relating	 to	

management	was	given	by	the	department	of	nutrition	

from	many	hospitals,	who	needed	to	work	in	the	roles	

of	 consultant,	 production	 team,	 and	quality	 control	

team.	Various	problems	 relating	 to	mismanagement	

emerged,	 such	 as	disorganized	 documents,	 paper	

wastage,	and	improper	process	and	evaluation	report.	

Thus,	this	was	the	beginning	of	HAL-CLICK,	the	web	

application	designed	to	track	Halal	food	production	in	

hospitals.	HAL-CLICK	facilitates	hospitals	in	tracking	

the	process	 of	Halal	 food	production.	 It	 shows	 the	

performance	 report	 in	 the	dashboard	which	can	be	

used	in	computers,	mobile	phones,	and	tablets.	The	main	features	in	

HAL-CLICK	are	as	follows.

 Quality Document Management	–	Important	documents	can	

be	easily	opened	through	QR	code.

 Daily Check and IQA	–	Tracking	performance	according	to	

HAL-Q	requirements

 Real Time Report in Dashboard	–	The	overall	performance	

regarding	food	production	tracking	can	be	seen	through	this	feature.	

 HAL-Q Knowledge or HAL Skill E-learning –	This	 feature	

collects	knowledge	of	Halal	food	production	by	the	HAL-Q	system	and	

by	the	nutrition	department	of	the	hospital.

	 HAL-Click	web	application	is	tested	in	10	hospitals	in	southern

border	 provinces.	 The	 result	 shows	 that	 it	 helps	 reduce	 tracking	

time	 69%,	 reduce	paper	 use	 and	 other	 resources	 use,	 increases	

convenience	during	work	time,	and	users’	satisfaction	has	risen	73%.

เขีีย์นโดย์ /  พิทักษ์  อาดมะเร๊ะ
Written by / Pitak Ardmare
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 ในย์ุคดิจิทัลโลกปัจจุบัน ตั้้องย์อมรับวั่าธิุรกิจหลาย์ภาคส่ิวันต้ั้องม่การป็รับเป็ล่�ย์นกลยุ์ที่ธิ์การที่ำาธิุรกิจ	 เพิ่�อให้กิจการขึ้องตัั้วัเอง
อย์ู่รอด	 โดย์เฉพิาะผู่้ที่่�ที่ำาธิุรกิจค้าขึ้าย์	ซึ�งในช้่วังที่่�ผ่่านมาได้รับผ่ลกระที่บค่อนขึ้้างมาก	จากสิถานการณ์์	Covid-19	จนตั้้องเป็ล่�ย์นแป็ลงธิุรกิจ
จากออฟไลน์มาสิู่ออนไลน์กันมากขึึ้�น	ที่ำาให้ในป็ัจจุบันเวั็บไซต์ั้จึงเป็็นอ่กหนึ�งตั้ัวัเล่อกในการขึ้าย์อ่กหนึ�งช้่องที่าง	ซึ�งเกิดจากขึ้้อได้เป็ร่ย์บตั้่างๆ	
ขึ้องเวั็บไซตั้์นั�นเอง	

	 ด้วัย์วัิสิัย์ทัี่ศูน์ขึ้อง	 รศู.ดร.วัินัย์	ดะห์ลัน	ผู่้อำานวัย์การศููนย์์
วัิที่ย์าศูาสิตั้ร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์์มหาวัิที่ย์าลัย์	 เล็งเห็นป็ระโย์ช้น์
หลากหลาย์	ที่่�เกิดขึึ้�นจากเที่คโนโลย่์	และถ่อว่ัาเป็็นหนึ�งในองค์กรท่ี่�
สิ่งเสิริมให้ผู่้ป็ระกอบการฮาลาลให้เขึ้้าถึงเที่คโนโลย่์สิารสินเที่ศูใน
ย์ุค	 4.0	 น่�	 จึงได้มอบหมาย์งานให้สิำานักงานเช้่ย์งใหม่	 ในการสิร้าง
แพิลตั้ฟอร์มร้านค้าออนไลน์	ที่่�ม่ช้่�อวั่า	www.h-shop.co		ขึ้ึ�น	
เป็็นตัั้วักลางในการอำานวัย์ควัามสิะดวัก	 ช่้วัย์เหล่อผู่้ป็ระกอบการ
ฮาลาลให้ม่ช่้องที่างการจัดจำาหน่าย์เพิิ�มอ่กช้่องที่างหนึ�ง	 และเป็็น
ตั้วััช้ว่ัย์ส่ิงเสิริมศูกัย์ภาพิด้านการแข่ึ้งขึ้นัธุิรกิจ	เป็น็ช่้องที่างการตั้ลาด
ขึ้องบริษัที่	 หร่อองค์กรร้านค้า	 และยั์งสิามารถให้บริการได้อย่์าง
สิะดวักสิบาย์	และรวัดเร็วัมากยิ์�งขึึ้�น	 อ่กทัี่�งช่้วัย์เพิิ�มย์อดขึ้าย์ให้กับ
ธิุรกิจอ่กหนึ�งที่าง	ซึ�งในป็ัจจุบัน	h-shop	ม่ผ่ลิตั้ภัณ์ฑ์์มากกวั่า	5,000	
ราย์การ	ในขึ้ณ์ะเดย่์วักนั	ในดา้นผู่บ้รโิภคย์งัไดร้บัป็ระโย์ช้นท์ี่ั�งในดา้น
ควัามสิะดวัก	และควัามมั�นใจในตัั้วัสิินค้า	 เพิราะเราช่้วัย์คัดกรอง
สิินค้าก่อนนำาเสินอในหน้าเวั็บไซตั้์	 	 นอกจากนั�น	 เราย์ังได้จัดอบรมสิำาหรับผู้่ป็ระกอบการและ

บุคคลทัี่�วัไป็ท่ี่�สินใจเก่�ย์วักับการสิ่งเสิริม	Halal	 SMEs	 โดย์สิ่งเสิริม
ช้่องที่างจัดจำาหน่าย์สิินค้าให้สิามารถเข้ึ้าสิู่ตั้ลาดสิากลได้	 โดย์เริ�ม
จากการจัดอบรมให้ควัามรู้ด้านฮาลาลอ่คอมเมิร์ช้	 (E-commerce)	
ในเร่�องการพิัฒนาผ่ลิตั้ภัณ์ฑ์์ฮาลาล	 เที่คนิคการเขึ้่ย์นคอนเที่นตั้์
เพิ่�อสิร้างคุณ์ค่าและโอกาสิที่างการขึ้าย์	 เที่คนิคการถ่าย์ภาพิสิินค้า	
ไป็จนถึงการสิร้างร้านค้าออนไลน์	 และเข้ึ้มขึ้้นด้วัย์เกร็ดการขึ้นส่ิง
สิินค้า	ลว้ังลกึกลยุ์ที่ธ์ิโกอนิเตั้อร์ในย์คุ	4.0	โดย์งานน่�เป็ดิโอกาสิให้ทัี่�ง
ผู่ป้็ระกอบการทัี่�งภาคเหน่อ	ภาคกลาง	และภาคใต้ั้	ไดม้โ่อกาสิเข้ึ้ารว่ัม
อบรมในครั�งน่�	เพิ่�อสิามารถสิ่งออก	สิู่ตั้ลาดสิากลตั้่อไป็

44 18 ปีี ศููนย์์วิิทย์าศูาสตร์์ฮาลาล จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิิทย์าลัย์

HSC PLATFORM



H-SHOP : Quality 
Online Platform for 
Cross-Border Market

	 In	the	digital	age	of	today,	businesses	

need	to	keep	creating	new	strategies	in	order	

to	survive.	The	COVID-19	outbreak	has	had	a	

significant	impact	on	sellers.	Many	are	forced	

to	transform	their	offline	businesses	to	online.	

And	a	website	is	an	option	in	online	commerce	

which	has	many	advantages.	

 

 

	 The	 Founding	Director	 of	 the	Halal	

Science	Center	Assoc.	Prof.	Dr.	Winai	Dahlan	

has	always	been	attentive	with	the	benefits	of	

technology.The	HSC	 is	 an	 organization	 that	

supports	 entrepreneurs	 in	Halal	 industry	 to	

utilize	industry	4.0	technology.	Thus,	the	HSC,	

Chiang	Mai	Office,	was	assigned	to	create	an	

online	selling	platform,	www.h-shop.co,	which	

serves	as	a	middle	party	that	will	facilitate	and	

assist	 entrepreneurs	 in	Halal	 industry.	 This	

platform	will	 help	 entrepreneurs	 in	 terms	 of	

business	 competency,	marketing	 plan,	 and	

 Moreover,	this	platform	provides	training	for	entrepreneurs	and	

the	general	public	who	are	interested	in	Halal	SMEs	as	well.	The	training	

topics	are	such	as	Selling	in	International	Markets,	Halal	E-commerce,	Halal	

Product	Development,	Contents	that	Can	Sell,	Product	Photography,	How	

to	Open	Online	Shop,	Logistics,	and	Strategies	for	Selling	in	International	

Market	in	Industrial	4.0	Age.	

transaction	improvement.	All	of	this	will	result	in	the	rise	of	sales.	Today,	

H-Shop	has	more	than	5,000	products	in	store.	With	this,	consumers	can	

buy	Halal	products	in	a	more	convenient	way.	Plus,	they	can	trust	in	the	

quality	of	all	products	since	every	item	is	finely	selected	by	our	staff.

 

เขีีย์นโดย์ /  อาทิตยา  คำาพิชัย 
Written by / Atitaya Kampicha

4518th Anniversary of the Halal Science Center Chulalongkorn University

HSC PLATFORM



46 18 ปีี ศููนย์์วิิทย์าศูาสตร์์ฮาลาล จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิิทย์าลัย์



4718th Anniversary of the Halal Science Center Chulalongkorn University



48 18 ปีี ศููนย์์วิิทย์าศูาสตร์์ฮาลาล จุุฬาลงกร์ณ์์มหาวิิทย์าลัย์


