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	 สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน	กลับมาพบกันอีกครั้งกับวารสาร	Halal	Insight	โดยฉบับประจ�าเดือนกรกฎาคม	–	สิงหาคม	เป็น

ฉบับที่	36	ส�าหรับฉบับนี้จัดท�าเป็นฉบับพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ	17	ปี	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของ

เราค่ะ	โดยเราจะพาผูอ่้านไปย้อนดกูารเติบโตและการท�างานทีผ่่านมาของศวฮ.	รวมถึงทศิทางในอนาคต	นบัตัง้แต่ได้รบังบประมาณ

ตามมตคิรม.ในวันที	่13	สงิหาคม	2546	เพ่ือท�าแผนจดัตัง้ศนูย์ข้อมลูและบรกิารทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบตักิารเพ่ือส่งเสรมิและ

พัฒนาอาหารฮาลาล	ท�าให้วนัท่ี	13	สงิหาคมของทกุๆปีเป็นวนัคล้ายวันสถาปนาศนูย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

	 ในฉบับน้ีเราตั้งใจพาผู้อ่านมาย้อนดูภาพรวมของผลงานและการด�าเนินงานตลอดช่วง	 17	ปีท่ีผ่านมาในหลายๆส่วน	

ได้แก่	งานบรกิารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ห้องปฏบิตังิานนติวิิทยาศาสตร์ฮาลาล	ผลงานวิจยั	งานตพิีมพ์และนวัตกรรม	งานการ

มาตรฐานฮาลาล	HAL-Q	ความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	การเติบโตของการจัดงานประชุมวิชาการ

นานาชาติ	หลักสูตรการศึกษาวิทยาศาสตร์ฮาลาล	งานประชาสัมพันธ์	การมีส่วนร่วมทางสังคม	รวมถึงความเคลื่อนไหวการท�างาน

ของส�านักงานปัตตานีและเชียงใหม่	 โดยทางกองบรรณาธิการมีความต้ังใจและหวังเป็นอย่างย่ิงว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้รู้จักบทบาท

การท�างานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	ขอให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์จากวารสาร	Halal	Insight	ของเราชาวศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	
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	 ในทศวรรษนี้	 หากพูดถึงงานประชุมวิชาการด้าน

วิทยาศาสตร์ฮาลาลนานาชาติท่ีนับว่าดีที่สุดคืองาน	 “Thailand 

Halal Assembly”	 หรืองาน	THA	 ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 (ศวฮ.)	 ในฐานะเจ้าภาพหลักร่วมกับ

ส�านกังานคณะกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทย	(สกอท.)	

มิได้กล่าวอ้างแต่เป็นหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างย่ิงสถาบัน

มาตรฐานและมาตรวิทยาเพ่ือประเทศอิสลาม	 (Standard	and	

Metrology	Institute	for	Islamic	Country)	หรือ	SMIIC	ซึ่งนาย	

Ihsan	Ovut	เลขาธิการเคยกล่าวไว้	เมื่อทุกฝ่ายให้เกียรติเช่นนั้น	

เราขอน้อมรับและพยายามพัฒนาต่อไปไม่สิ้นสุด	และในวาระ

ครบรอบ	 17	 ปีของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 เราจะมาเล่าถึงความเป็นมาของงานประชุม

วิชาการฮาลาลและงานเอ็กซ์โปกัน

	 งาน	 “Thailand Halal Assembly”	 จัดข้ึนทุกปี	 มี

วัตถุประสงค์ที่จะแสดงศักยภาพของกิจการฮาลาลประเทศไทย	

เพ่ือให้ประชาคมโลกได้รับรู้ถึงคุณลักษณะท่ีโดดเด่นในระบบ

และกระบวนการด�าเนินงาน	ภายใต้หลักการศาสนารับรองและ

วิทยาศาสตร์รองรบั	(Shariah	Certifies	-	Halal	Science	Supports)

ส ่งผลให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยเป็นท่ีเชื่อถือในระดับ

นานาชาติ	 ซึ่งงาน	 THA	น�าเสนอหลักผ่านรูปแบบงานประชุม

วิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล	 อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี	(Halal	Science	Industry	and	Business	(HASIB))	

และการจัดงานแสดงสินค้าฮาลาลระดับนานาชาติ	 (Thailand	

International	Halal	Expo	(TIHEX))	

		 ก่อนจะมาเป็นงาน	 THA	 ท่ีย่ิงใหญ่เหมือนปัจจุบันน้ี	

ขอย้อนหลังกลับไปในงาน World of Halal Science, Industry 

and Business	หรือ	“WHASIB 2008”	ซึ่งเป็นงานวิชาการด้าน

วิทยาศาสตร์ฮาลาลท่ี	 ศวฮ.จัดข้ึนเป็นครั้งแรกท่ีจ.กระบี่	 โดยมี	

ดร.สุรินทร์	พิศสุวรรณ	เป็นประธานเปิดงาน	งาน	WHASIB	ครั้ง

แรกได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี	ได้จัดครั้งที่	2	และ	3	ต่อเนื่อง

ที่	จ.ภูเก็ต	ต่อมาในงาน	WHASIB	ครั้งที่	4	ปี	2011	ซึ่งจัดขึ้นที่	

จ.สงขลา	ดร.สรุนิทร์	พิศสวุรรณ	เป็นประธานเปิดงานอกีครัง้	ท่าน

แนะน�าให้ตัดอกัษร	W	ออกเปลีย่นชือ่เป็น	HASIB	ซึง่ให้ความ

หมายท่ีเป็นมงคลเน่ืองจาก	HASIB	คือหน่ึงใน	99	พระนามของ

อัลลอฮฺ	 (ซ.บ.)	 เข้าปี	 2012	ศวฮ.เปลี่ยนชื่องานเป็น	HASIB

ครั้งท่ี	 5	 จัดท่ี	 จ.สงขลา	 และครั้งท่ี	 6	 ได้ย้ายกลับมาจัดที่

กรุงเทพฯ	จนถึง	HASIB	ครั้งท่ี	 7	 งานยกระดับขึ้นเป็นงาน	

Thailand	Halal	Assembly	2014	จัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทารา

เซ็นทรัลเวิล์ด	 จ.กรุงเทพฯ	มีนายกรัฐมนตรี	พลเอกประยุทธ์	

จนัทร์โอชา	ให้เกียรตเิป็นประธานเปิดงานโดยครอบคลมุงาน	

Thailand	International	Halal	Expo	หรือ	TIHEX		พร้อมกัน

ไปด้วย

	 จากความส�าเร็จของงาน	 THA	 2014	 ที่ผ่านมา

น้ันซึ่งเป็นงานท่ีได้รวบรวมงานด้านกิจกาจฮาลาลของ

ประเทศไทยเข้าไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานสัมมนาวิชาการ

ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล	 งานนิทรรศการ	 งานแสดงสินค้า

ฮาลาลและงานจับคู ่ธุรกิจ	 จนท�าให้ในปีต่อมาได้ขยาย

ขอบเขตงานท่ีใหญ่ขึ้น	 จึงย้ายการจัดงานมาจัดที่ศูนย์การ

ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในปี	2015	และ	2016	

“WHASIB	2008”

“THA2014”

HALAL NEWS

เขียนโดย		อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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	 การเจริญเติบโตของงานย่ิงใหญ่ข้ึนเรื่อยๆ	 ได้รับการยอมรับท้ังใน

ระดับประเทศและนานาชาติว่าเป็นงานด้านฮาลาลที่ย่ิงใหญ่ท่ีสุด	 โดยในปี	

2017	 เป็นต้นมา	ทางคณะท�างานได้มีมติย้ายการจัดงานไปท่ี	 ศูนย์นิทรรศการ

และการประชุมไบเทค	บางนา	ต่อมาในปี	2018	นับเป็นครั้งที่	5	ของการจัดงาน

มีงาน	HASIB	ครั้งที่	11	และงาน	TIHEX	2018	จัดขึ้นภายใต้งานนี้	เป็นอีกครั้ง

ที่ศวฮ.ตั้งใจจะยกระดับงาน	HASIB	โดยยกขึ้นสู่ระดับงาน	International	Halal	

Science	and	Technology	Conference	 (IHSATEC)	 เป็นการประกาศความ

เป็นหนึ่งทางด้านการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลนานา

ชาติให้สมกับที่ทุกฝ่ายคาดหวัง	จนปี	2019	ได้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ

ที่ยิ่งใหญ่	มีวิทยากรและผู้เข้าร่วมงานจากต่างชาติ	จ�านวนทั้งสิ้น	300	คน	จาก	

35	ประเทศ	จ�านวนผลงานวิชาการที่น�าเสนอทั้งสิ้น	65	ผลงาน	จาก	6	ประเทศ	

ส�าหรบังานแสดงสนิค้าฮาลาลระดบันานาชาต	ิหรอื	Thailand	International	Halal	

Expo	 (TIHEX)	มีผู้ประกอบการมาร่วมแสดงสินค้าทั้งสิ้น	313	คูหา	มีคูหาจาก

ประเทศไทย	283	คูหา	และจากต่างประเทศ	30	คูหากว่า	10	ประเทศ	นอกจาก

นี้มีภายในงานยังมีการประชุมมาตรฐานฮาลาลนานาชาติ	(International	Halal	

Standard	and	Certification	Convention)	ครัง้ที	่6	ผูเ้ข้าร่วมประชมุท้ังสิน้	83	คน

จาก	13	ประเทศ	อีกด้วย

	 โดยในปี	 2020	นี้	 ถือเป็นคร้ังที่	 7	 ของการจัดงาน	 Thailand	Halal	

Assembly	ครั้งที่	 13	 ของงานสัมมนาวิชาการ	HASIB	และครั้งท่ี	 3	 ของงาน	

IHSATEC	แต่อย่างไรก็ตามจากวิกฤตกิารระบาดระดับโลกของโรคโควดิ-19	ได้ส่ง

ผลไปทุกภาคส่วน	แนวความคดิชวิีตวถิใีหม่	(New	Normal)	ทางคณะผูจ้ดังานจงึ

เกิดแนวคิดที่จะจัดงาน	Thailand	Halal	Assembly	ในรูปแบบสัมมนาออนไลน์

หรอื	Webinar	และงานแสดงสนิค้าแบบ	Expo	online	รปูแบบการจดังานทีแ่น่ชดั

จะเป็นอย่างไร	อย่าลืมติดตามกันด้วยในช่วงเดือนธันวาคมนี้.

“WHASIB	2008”

“THA2019”

“THA2016”

WHASIB

WHASIB

WHASIB

WHASIB

HASIB

HASIB

THA

THA

THA

THA

THA

THA

โรงแรมกระบี่มาริไทม์ปาร์คแอนด์สปารีสอร์ท	

จังหวัดกระบี่

โรงแรมฮิลตัน	ภูเก็ต	อาร์เคเดีย	รีสอร์ท	
แอนด์	สปา	จังหวัดภูเก็ต

โรงแรม	เจดับบลิว	แมริออท	ภูเก็ต	รีสอร์ต	
แอนด์	สปา	จังหวัดภูเก็ต

ศนูย์ประชมุนานาชาตฉิลองสริริาชสมบตัคิรบ	
60	ปี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	หาดใหญ่	
จังหวัดสงขลา

โรงแรมหรรษาเจบี	หาดใหญ่		จังหวัดสงขลา

โรงแรมเดอะสุโกศล	จังหวัดกรุงเทพฯ	

โรงแรมแกรด์เซ็นทารา	เซ็นทรัลเวิล์ด์	
จังหวัดกรุงเทพฯ

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	กรุงเทพฯ

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	กรุงเทพฯ

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	
บางนา		กรุงเทพฯ

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	
บางนา		กรุงเทพฯ

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
บางนา		กรุงเทพฯ

Webinar และ Expo online 
ในเดือนธันวาคม	2563
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หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7



	 หวัใจส�าคญัของการยกระดับคณุภาพผลติภัณฑ์และบรกิารฮาลาลของประเทศไทยคอืการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระดบั

ชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล	เช่น	การพัฒนาก�าลังคน	บุคลากรแนวหน้าวงการฮาลาล	การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ

องค์ความรูด้้านฮาลาล	ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีเชือ่มโยงเครอืข่ายเพ่ือสนับสนนุกระบวนการรบัรองฮาลาล	เป็นต้น		โดยความ

มุ่งมั่นท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และผลิตผลงานวิจัย

ที่ตอบสนองโจทย์ความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง	 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 (ศวฮ.)	มีวิสัยทัศน์

และพันธกิจในการช่วยรัฐบาลผลักดันและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฮาลาลไทยให้ก้าวขึ้นเป็นผู้น�าสู่สากลตามแนวทาง “ศาสนา
รับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” เพื่อมุ่งผลักดันฮาลาลประเทศไทยเป็นที่หนึ่งในโลก	โดยผ่านการด�าเนินงานที่เน้นการวิจัยและ
พัฒนางานวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรมฮาลาล	อีกท้ังสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในภาครัฐ	 สถาบัน

การศึกษา	และเอกชน	 เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถและส่งเสริมให้เกิดการน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลไปประยุกต์

ใช้ในการสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคอุตสาหกรรมและบริการฮาลาล	ตลอดจนปลุกและสร้างฝันเยาวชนให้หันมาสนใจและเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลให้มากขึ้น

 ผลงานวิชาการ	งานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2550	

ถึง	พ.ศ.	2563	มีทั้งสิ้นจ�านวน	92	ผลงาน	ครอบคลุมงานวิจัย	บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล

ระดบันานาชาต	ิและผลงานวิจยัตพิีมพ์ในรายงานการประชมุวชิาการ	(Proceedings)	ระดับชาติและระดับนานาชาติ	ท่ีเป็น	การน�า

เสนอในรูปแบบ	oral	หรือ	poster	presentationจ�านวน	84	ชิ้นงาน	รวมถึงผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์/

อนุสิทธิบัตรผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม	จ�านวน	8	ชิ้นงาน

เรียบเรียงโดย	ดร.พรพิมล	มะหะหมัด	

หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัยนวัตกรรม	(นักวิจัย)

รวบรวมข้อมูลโดย	นางสาวซูไนนี	มาหะมะ

หัวหน้าส่วนงานวิจัยและนวัตกรรม	(เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์)
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ตารางสรุปผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และน�เสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
และระดับชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-2563

ล�าดับ ชื่อผลงาน ผู้น�าเสนอผลงาน ชื่อวารสารวิชาการ/

ชื่อการประชุมวิชาการ

ปีที่น�าเสนอ

บทความวิชาการ	(Original	Articles)

1 Alterations	of	atherogenic	low-density	
lipoproteins	and	serum	fatty	acids	after	12	
week	moderate	exercise	training	in	seden-
tary	Thai	women

Raveenan	Sittiwiche-
anwong,	Tipayanate	
Ariyapitipun,	
Somnuke	Gulsatitporn,	
Vanida	Nopponpunth,	
Mahinda	Abeywardena,	
Winai	Dahlan

Asia	Pacific	Journal	
of	Clinical	Nutrition

2550

2 Development	of	clay	liquid	detergent	for	
Islamic	cleansing	and	the	stability	study	

Jongjit	Angkatavanich,	
Winai	Dahlan,
Ubonthip	Nimmannit,	
Vachiraporn	Sriprasert,	
Niramol	Sulongkood

International	Journal	
of	Cosmetic	Science

2552

3 The	alteration	of	erythrocyte	Phospholipids	
in	Type	2	
Diabetes	Observed	after	Oral	High-Fat	
Meal	Loading:	The	FTIR	Spectroscopic	and	
Mass	Spectrometric	Studies

Sukrit	Sirikwanpong,	
Winai	Dahlan,	
Sathaporn	Ngamukote,	
Siriporn	Sangsuthum,	
Sirichai	Adisakwattana,	
Vanida	Nopponpunth,	
Thep	Himathongkam

Journal	of	clinical	
biochemistry	and	
nutrition

2553

4 The	influence	of	insulin	
resistance	on	very	low-density	lipoprotein	
proteome	changes	in	type	2	diabetes	after	
oral	high-fat	meal	loading:	A	pilot	study

Siriporn	Sangsuthum,	
Winai	Dahlan,
	Sukrit	Sirikwanpong,	
Polkit	Sangvanich,	
Suwimol	Sapwarobol,	
Vanida	Nopponpunth,	
Thep	Himathongkam

Journal	of	Chemical	
and	
Pharmaceutical	
Research

2554

5 Multi-Approach	Management	for	Halal	
Security	in	
HACCP-Compliant	
Seafood	Enterprises	in	Thailand

Winai	Dahlan;	
Tipayanate	Ariyapitipun;	
Sukrit	Sirikwanpong;	
Brian	Supawut	Kunakom;	
Anat	Denyingyhot;	
Vanida	Nopponpunth

Malaysian	Journal	
of	Consumer	and	
Family	Economics

2562
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ตารางสรุปผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และน�เสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
และระดับชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-2563 (ต่อ)

ล�าดับ ชื่อผลงาน ผู้น�าเสนอผลงาน ชื่อวารสารวิชาการ/

ชื่อการประชุมวิชาการ

ปีที่น�าเสนอ

7 Postmarket	Laboratory	Surveillance	for	
Forbidden	Substances	in	Halal-
Certified	Foods	in	Thailand

Sunainee	Mahama,	
Nareeya	Waloh,
Chalermsri	Chayutsati,	
Sukrit	Sirikwanpong,	
Angsana	Ayukhen,	
Marisa	Marnpae,
Uarna	Nungarlee,	
Patchaya	Petchareon,	
Wila	Munaowaroh,	Mon-
ruedee	Khemtham,	
Sathaporn	Ngamukote,	
Vanida	Noppornpunth,	
Winai	Dahlan

Journal	of	food	protec-
tion

2563

บทความวิจัยตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	

Proceedings	of	International	Conference

8 The	Inhibitory	Effect	of	Thymoquinone	on	
Glucose-Mediated	Lipid	Glycation,	An	In	
Vitro	Study

Marisa Marnpae, 
Sathaporn	Ngamukote,
Tipayanate	Ariyapitipun,	Wi-
nai	Dahlan,	
Sukrit	Sirikwanpong

1st	Joint	 ACS	 AGFD	 –	
ACS	ICSCT	Symposium	
on	Agricultural	and	Food	
Chemistry	2014

4-5	มีนาคม	

2557

ณ	กรุงเทพฯ

9 The	 Inhibitory	Effect	 of	Moringa Oleifera 
Aqueous	Leaf	Extract	on	Glucose-Induced	
Protein	Glycation	In	Vitro	

Pornpimon	Nunthanawanich,	
Sukrit Sirikwanpong,
Kittana	Makynen,	
Sirichai	Adisakwattana,	
Winai	Dahlan,	
Sathaporn	Ngamukote

1st	 Joint	 ACS	AGFD	 –	
ACS	ICSCT	Symposium	
on	Agricultural	and	Food	
Chemistry	2014

4-5	มีนาคม	

2557

ณ	กรุงเทพฯ

10 The	Application	of	Halal	Food	Safety	
System	and	Halal	Forensic	Laboratory	
For	
Surveillance	and	Monitoring	
The	Halalness	of	The	Food	Products

Kasinee Katelakha, 
Ploypailin	Adulheem,	
Najwa	Santworakun,	
Sukrit	Sirikwanpong,
Sathaporn	Ngamukote,	
Vanida	Nopponpunth,
Winai	Dahlan

1st	 Joint	 ACS	AGFD	 –	
ACS	ICSCT	Symposium	
on	Agricultural	and	Food	
Chemistry	2014

4-5	มีนาคม	

2557

ณ	กรุงเทพฯ

11 Classification	of	Plant-	and	Animal-Based	
Glycerine	by		Using	ATR-FTIR:	A	Rapid	
Screening	Tool	Applicable	For		Halal	
Cosmetics	

Kunthira Salae, 
Sukrit	Sirikwanpong,	
Sathaporn	Ngamukote,	
Kasinee	Katelakha,	
Vanida	Nopponpunth,	
Winai	Dahlan

International	Malaysia	
Halal	
Conference	2015	
(IMHALAL2015)

1-2	เมษายน	
2558	
ณ	กรุง
กัวลาลัมเปอร์
ประเทศ
มาเลเซีย

12 Lipidomics	screening	of	porcine	phos-
pholipid-specific	
markers	applicable	for	Halal	food	au-
thentication

Kunthira Salae, 
Sukrit	Sirikwanpong,	
Sathaporn	Ngamukote,	
Marisa	Marnpae,	
Winai	Dahlan

15th	Asian	Food	Confer-
ence	2017	(AFC2017)

14-17	
พฤศจิกายน	
2560	
ณ	เมืองโฮจิมิน
ประเทศ
เวียดนาม

13 Detection	of	Haram	animals	in	pro-
cessed	food	Products	using	Real-Time	
PCR

Monruedee Khemtham,	Anat	
Denyingyhot,	
Angsana	Ayukhen,	
Ploypailin	Adulheem,
Winai	Dahlan,	
Kittichai	Banjong

The	29th	Annual	Meeting	
of	 the	 Thai	 Society	 for	
Biotechnology	 and	 In-
ternational	Conference

23-25	
พฤศจิกายน	
2560	
ณ	กรุงเทพฯ
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ตารางสรุปผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และน�เสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
และระดับชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-2563 (ต่อ)

ผลงานด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร)

ล�าดับ ชื่อผลงาน ผู้น�าเสนอผลงาน ชื่อวารสารวิชาการ/

ชื่อการประชุมวิชาการ

ปีที่น�าเสนอ

14 Muslim	consumer	protection	in	Thailand	
by	using	Multiplex	HRMA	
technique	for	analysis	in	
contamination	of	three	
forbidden	animals	in	halal	food	products

Anat Denyingyhot, 
Suwimon	Keeratipibul,	
Chirapiphat	Phraephaisarn,	
Mongkol	Vesaratchavest,	
Vanida	Nopponpunth,	
Winai	Dahlan

European	Conference	
on	
Science,	Art	&	Culture
(ECSAC	2017)

19-22	ตุลาคม	
2560	
ณ	กรุงปราก	
สาธารณรัฐเช็ก

15 High	Resolution	Melting	Analysis	(HRM)	
For	Detection	Of	Forbidden	Animals	In	
Halal	Food

Anat Denyingyot, 
Chirapiphat	Phraephaisarn,
Rabuesak	Khumthong,	
Mongkol	Vesaratchavest,	
Winai	Dahlan,	Suwimol	
Keeratipibul

Biotechnology	Interna-
tional	Congress	(BIC)	
2016	“Biomass	energy	
and	its	refinery”

20-23	กันยายน	

2559

ณ	กรุงเทพฯ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์:	สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
Product	Development:	Patents/Petty	Patents

ล�าดับ ประเภท
สิทธิบัตร

ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ เลขที่สิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร

ปี ผู้ทรงสิทธิ

1 การประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์สบู่ดินส�าหรับช�าระล้างสิ่ง
สกปรกตามหลักศาสนาอิสลาม	(นญิส)

รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน 0901000963 2555 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 การประดิษฐ์ ครีมกันแดดผสมดินขาว	(คาโอลิน)	
และน�้ามันเมล็ดเทียนด�า

รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน
ผศ.ดร.สุกฤต	ศิริขวัญพงศ์
นางสาวนัสรินทร์	พละมี	นางสาว
ซัมซัม	อัรอูร

1601005207 2558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 การประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาสิวผสมแร่ดิน	
(คาโอลิน,	เบนโทไนท์)	และน�้ามันเมล็ด
เทียนด�า

รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน
ผศ.ดร.สุกฤต	ศิริขวัญพงศ์
นางสาวนัสรินทร์	พละมี	นางสาว
ซัมซัม	อัรอูร

1701002508 2558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4 อนุสิทธิบัตร น�้ามันบริโภคผสมจากน�้ามันปาล์มโอ
เลอินและน�้ามันงาขี้ม้อน

ผศ.ดร.สุกฤต	ศิริขวัญพงศ์

รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน

1703000493 2559 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5 ลิขสิทธิ์	(หนังสือ) H	numbers	Ingredients	List รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน
นางสาวเกษิณี	เกตุเลขา
นางสาวกุณฑิรา	สาแล
นางสาวนัสรีน	โซ๊ะลี
นางสาวนารีญา	วาเล๊าะ
นางสาวนูรียะห์	อุเซ็ง

ISBN	978-616-413-

336-5

2559 รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน

6 อนุสิทธิบัตร เนยเทียมรสหวานสูตรสมดุลอัตราส่วน

ไขมันโอเมก้า

ผศ.ดร.สุกฤต	ศิริขวัญพงศ์
รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน

1803000950 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7 อนุสิทธิบัตร ซอสปรับสมดุลไขมันโอเมก้าส�าหรับ
เมนูกะเพรา

ผศ.ดร.สุกฤต	ศิริขวัญพงศ์
รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน

1903000473 2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8 อนุสิทธิบัตร สูตรลิปบาล์มต้านอนุมูลอิสระจากสาร
สกัดกากเมล็ดงาขี้ม้อนและกรรมวิธี
ผลิต

นางสาวบัดดารีหย ๊ะ	 โส ๊ะสันสะ
นางสาวนารีญา	วาเล๊าะ
ผศ.ดร.สุกฤต	ศิริขวัญพงศ์
รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน

1903000647 2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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   ปัจจุบันห้องปฏิบัติการ
นิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล มี
พื้นที่ท�การอยู ่ที่ชั้น 11, 
12 และ 13 มีพื้นที่ใช้สอย
กว่า 2,700 ตารางเมตร มี
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
รวมแล้วทัง้สิน้มากกว่า 200 
รายการ มีนักวิทยาศาสตร์
ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
วิทยาศาสตร์ฮาลาลจ�นวน 
40 คน

	 ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล	 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 เป็นหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลของ

ผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทต่างๆ	 ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานอาหารฮาลาล	ตามหลัก

การของศาสนาอิสลาม	 จึงต้องสามารถแสดงข้อมูลผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการให้ผู้ใช้

ข้อมูลเกิดความมั่นใจได้ว่าผลการทดสอบหรือกระบวนการทดสอบทางห้องปฏิบัติการมีความ

ถกูต้องสมบูรณ์ตามหลักวชิาการโดยปราศจากข้อสงสัยใดๆ	ห้องปฏิบัติการฯ	มีความมุ่งมั่นที่จะ

พัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์และด�ารงไว้อย่างย่ังยืน

จนได้รับการขึ้นทะเบียนในปี		พ.ศ.	2552	ให้เป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถ

ตามมาตรฐาน	 	 ISO/IEC	 	 17025:2005	และข้อก�าหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถ		

ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการตาม

รายการและวิธีทดสอบที่ก�าหนดในด้าน		“การวิเคราะห์อาหาร”		เป็นห้องปฏิบัติการแห่งแรกที่

รับรองทางด้านการปนเปื้อนสิ่งต้องห้ามตามหลักการศาสนาอิสลาม		

	 โดยวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	ตั้งแต่ปี	2547-

2562	มีจ�านวนทั้งส้ิน	 155,452	การวิเคราะห์	ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สัดส่วนกรดไขมัน

(Fatty	 acid)	 33.4%	การวิเคราะห์เจลาติน	 (Gelatin)	 24.6%	การวิเคราะห์หาดีเอ็นเอสุกร

ปนเปื้อน	(DNA)	19.5%	การวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์(Alcohol)	19.3%	และการวิเคราะห์

สารประกอบโพลาร์	(Polar)	3.2% แสดงดังภาพที่	1	จ�านวนวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจ

วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตั้งแต่ปี	2558	–	2562	(5	ปีย้อนหลัง)	มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น	68,197	

การวิเคราะห์	แสดงดังภาพที่	2

	 นอกจากน้ีห้องปฏิบตักิารยังเปิดโอกาสให้ผูท่ี้มคีวามสนใจในงานทางด้านห้องปฏิบตักิารได้เข้าเรยีนรูศ้กึษา	ฝึกอบรมและฝึกปฏิบตักิารทาง

ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลท่ีสนบัสนนุการรบัรองฮาลาล	โดยมจี�านวนผู้สนใจและกลุ่มประเทศมสุลิมท่ัวโลกได้ส่งบคุลากรเข้าเรยีนรูง้านทางห้องปฏิบตัิ

การตั้งแต่ปี	2558	–	2562	ทั้งสิ้นจ�านวน	495	คน	โดยแบ่งเป็นนักศึกษาฝึกงานในประเทศจ�านวน	105	คน	นักศึกษาฝึกงานต่างประเทศจ�านวน	9	คน		

นักวิทยาศาสตร์ในประเทศ	จ�านวน	14	คน	นักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศจ�านวน	16	คน	ผู้น�าศาสนาและสัปบุรุษจ�านวน	54	คน	อาจารย์และนักเรียน

ในประเทศ	จ�านวน	375	คน

ภาพที่ 1	แสดงจ�านวนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจ

วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	ตั้งแต่ปี	2547	–	2562

ภาพที่ 2 แสดงจ�านวนวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์

ทางห้องปฏิบัติการ	ตั้งแต่ปี	2558	–	2562

HALAL SCIENCE
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รวบรวมโดย 

งานบริการหน่วยงานภายนอก

Halal Assurance and Liability Quality System หรือ HAL-Q	คือระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพเพื่อรับ

ประกันและรับผิดชอบต่อสภาพฮาลาลของผลิตภัณฑ์และบริการ	 เป็นระบบท่ีน�าไปประยุกต์ใช้เพ่ือการจัดท�าอาหารฮาลาลในโรงงาน

อุตสาหกรรมและสถานประกอบการใช้เวลาด�าเนินการ	3-6	เดือน	มีการประยุกต์ใช้การตรวจวิเคราะห์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล	

การใช้สบูด่นิช�าระล้างนญิสท่ีศนูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัพัฒนาขึน้และการปรกึษาหารอืกับนักวชิาการศาสนา

อิสลามในขั้นตอนร่วมอยู่ในระบบ

2541	 :	 	 แนวคิดการแยกครัวหะรอมออกจากครัวฮาลาล	 เกิดเป็นการพัฒนา

ระบบ	Halal-HACCP	เริม่ข้ึนโดย	รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลนั	อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์	

จุฬาฯ	ร่วมกับครัวการบินไทย	จัดเตรียมอาหารฮาลาลเพื่อบริการในการแข่งขัน

กีฬาเอเซียนเกมส์	ครั้งที่	13	โดยสร้างแนวทางการควบคุมสิ่งหะรอม	(Haram)	

หรือสิ่งต้องห้ามตามบัญญัติอิสลาม

2542 :		รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน	ร่วมกับสถาบันอาหารจัดท�าหนังสือ	“การวิเคราะห์

อันตรายและจุดวิกฤตเพ่ือจัดเตรียมอาหารฮาลาลในทางอุตสาหกรรมและ

พาณิชย์	HALAL-HACCP”	ถือเป็นครัง้แรกท่ีมกีารประยุกต์ระบบ	HACCP	เพ่ือ

การผลิตอาหารฮาลาลอย่างเป็นรูปธรรม

2544 : 	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	ลงนามในบนัทกึข้อตกลงกับคณะกรรมการอสิลามประจ�าจงัหวัด	เพ่ือร่วมพัฒนาระบบ	

HALAL-HACCP	งานการรับรองฮาลาลตามแนวทาง	“ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ”

2545 :	เกิดการจัดท�ามาตรฐาน	HALAL-GMP/HACCP	จากการพัฒนาต่อยอดระบบ	HALAL-HACCP

2547 : 	 เริ่มงานวางระบบ	HALAL-GMP/HACCP	 ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร	26	แห่ง	 โดยใช้เวลา	8	 เดือน	

งานชิ้นนี้พัฒนามากขึ้นกระทั่งเกิดเป็นระบบ	HAL-Q	ซึ่งกลายเป็นงานบริการส�าคัญของศวฮ.	ในเวลาต่อมา

2548 : ระบบ	HALAL-GMP/HACCP	จัดท�าเป็นคู่มือขึ้น	3	เล่มได้แก่	

HALAL-GMP/HACCP	5000	:	1426,	5001	:	1426,	5004	:	1426

2549: 	 ศวฮ.	 ร่วมกับสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย	 เป็นเจ้า

ภาพจัดการประชุมวิชาการ	The	First	 International	Halal	 Science	

Symposium	 ซึ่งในงานดังกล่าวมีการลงนามความร่วมมือกับฝ่าย

โภชนาการ	บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	เพื่อพัฒนาระบบ	HALAL-GMP/

HACCP	ให้กับครัวการบินไทย

HAL-Q CORNER
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2552 :		ในงาน	HAL-Q	Expo	2009	เป็นการประชาสมัพันธ์ให้รบัรูถึ้งระบบการบรหิารจดัการในการผลติอาหารฮาลาล

ให้ได้มาตรฐานสากล	ภายใต้ชื่อ	HAL-Q	สร้างความเชื่อมั่นในเครือข่ายธุรกิจฮาลาลระหว่างประเทศ	นอกจากนี้มี

การมอบประกาศนียบัตร	HAL-Q	ให้กับ	13	บริษัทต้นแบบ

2555 :		ด�าเนินงานตามแผนงานวิจัย	“การพัฒนาระบบบูรณาการระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อควบคุม

โลจสิตกิส์และระบบ	HAL-Q	เพือ่การผลติอาหารฮาลาลปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมความสามารถการแข่งขนัของประเทศไทย

ในตลาดอาหารฮาลาลภูมิภาค	IMT-GT	และอาเซียน

2562 : 	มกีารพัฒนาฐานข้อมลูฮาลาลของประเทศไทยและเป็นจดุเริม่ต้นในการเก็บรวบรวมและจดัท�าระบบรวบรวม

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ฮาลาล	 	 เพื่อพัฒนาต่อยอดการวิเคราะห์ข้อมูลและน�าไปต่อยอดงานพัฒนา	ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เก่ียวข้องได้	 ด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า	HAL+	 (HAL	Plus)	 ขึ้น	 เปิดตัวแอพลิเคชั่น

HAL+	ณ	ห้องโถง	อาคารสวนหลวงสแควร์	

การระบบ	HAL-Q	เพื่อเตรียมพร้อมสู่การผลิตอาหารฮาลาลอย่างถูกต้องในสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองฮาลาล

การจัดท�ามาตรฐานฮาลาลสาขาต่างๆ	ณ	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์	มหาวิทยาลัย	

โครงการอบรมผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร	ประจ�าปี	2561	

ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่เข้าร่วมวางระบบ HAL-Q
(ระหว่างปีพ.ศ.2547 – พ.ศ.2563)

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2547	ถึง	พ.ศ.	2563	มีโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วมทั้งสิ้น	291	โรงงาน	เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ในทุกภูมิภาค

ของประเทศ	ซึ่งมีจ�านวนพนักงานรวมกว่า	142,618	คน	มีพนักงานระดับบริหารเข้ารับการอบรมมากกว่า	300	คน

HAL-Q CORNER
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จัดนิทรรศการเปิดหลักสูตรในงาน	GenEd	Fair

ฝึกปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล

กิจกรรมในห้องเรียน

กิจกรรมดูงานที่ครัวการบินไทย

ดูงานที่บริษัท	ยาคูลท์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด ดูงานที่พิพิธภัณฑ์	Haram	Museum เรียนรู้ภาคปฏิบัติการท�าเบเกอรี่ฮาลาล

เขียนโดย ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ	นักวิจัย

HALAL UPDATATE

	 การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลของประเทศไทย	 เลี่ยงไม่ได้ท่ีจะต้องการวางโครงสร้างพ้ืน

ฐานและองค์ความรู้ฮาลาลเอาไว้ให้เข้มแข็ง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาลเพื่อเข้าสู่ยุคศตวรรษที่	21	ดังนั้นศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซึ่ง

ได้รับการจัดตั้งเป็นแห่งแรกของโลก	มีประสบการณ์ด้านฮาลาลมาอย่างยาวนานนั้น	 เล็งเห็นถึงความส�าคัญการน�าหลัก

การทางวิทยาศาสตร์มาบูรณาการร่วมกับบทบัญญัติทางศาสนา	 พัฒนาทักษะการท�างานและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือ

การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์	 อันเป็นการช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้เกิดกับผู้บริโภคท้ังในและ

นอกประเทศ	ท�าให้เกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการจนน�าไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
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เปิดสอนครั้งแรกในหัวข้อ	 ”อาหารฮาลาลและมาตรฐานฮาลาล” รายวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารผลติและบรกิารอาหารฮาลาล	หลกัสตูรภาควชิา
โภชนาการและการก�าหนดอาหาร	คณะสหเวชศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเปิดรายวิชาเลือกเสรีด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกชื่อว่า “หลักการท่ัวไปในการผลิตอาหารฮาลาล” 
ภายใต้ศูนย์การศึกษาทั่วไป	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปัจจุบันมีจ�านวนนิสิตทั้งสิ้นรวม	213	คน

ศนูย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลร่วมด�าเนนิกับศนูย์นวัตกรรมการศกึษา	จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 พัฒนารายวิชาผ่านแพลตฟอร์ม	CHULA	MOOC	 ในเรื่อง	
“วิทยาศาสตร์ฮาลาลเบื้องต้นส�าหรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล”

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลร ่วมกับศูนย์การศึกษาทั่วไป	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	ปรับรายวิชาหลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล	 ให้อยู่
บนแพลตฟอร์ม SkillLane	เพื่อปรับการเรียนการสอนที่ทันสมัยในยุคหลัง 
Covid-19

เปิดสอนวิชาเลือกเสรีในหัวข้อ	 “อาหารกับจิตวิญญาณและความเชื่อทาง
ศาสนา”	 ในรายวิชาอาหารมิติแห่งศาสตร์และศิลป์	 ศูนย์การศึกษาท่ัวไป	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลยกระดับพัฒนาการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน	์
เรยีกว่า	HSC MOOC	ชือ่หลกัสตูร	“หลกัสตูรอุตสาหกรรมฮาลาลเบือ้งต้น” 
เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	มีผู้เรียนทั้งสิ้นจ�านวน	426	คน	จาก	เครือข่าย
สถาบันการศึกษา	และมีสถานประกอบการ	 เข้าร่วม	 4	สถานประกอบการ	
เป็นจ�านวนทั้งสิ้น	197	คน

ศนูย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเริม่พัฒนาหลกัสตูรท่ีสองชือ่ว่า	“กระบวนการขอรบั
รองเคร่ืองหมายฮาลาลและขอใช้เครื่องหมายฮาลาล”	 บนแพลตฟอร์ม	
HSC	MOOC	 เหมาะส�าหรับผู้ประกอบ	SME	กลุ่มที่ปรึกษา	 ผู้ตรวจฮาลาล	
และนักศึกษาหรือผู้สนใจ	

มีส่วนร่วมการเรียนการสอนในหัวข้อ “มาตรฐานสินค้าฮาลาล”	 ในรายวิชา
กฎหมายและมาตรฐานอาหาร	คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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	 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ส�านักงานเชียงใหม่	 ตั้งข้ึนโดยวิสัยทัศน์ของ	 รองศาสตราจารย	์

ดร.	วินัย	ดะห์ลนั	ทีจ่ะผลกัดนัให้ส�านกังานเชยีงใหม่เป็นประตูหรอื

ว่า	Gateway	 ในการเชื่อมโยงกับประเทศจีนตอนใต้	 และยังเป็น

พ้ืนท่ีส�าคัญภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	 (GMS)	 เพ่ือที่จะเชื่อมโยงเก่ียวกับเรื่อง

ฮาลาลของประเทศไทยกับกลุม่ประเทศเพ่ือนบ้านโดยให้เชยีงใหม่

เป็นฐาน	 โดยมีความร่วมมือกับคณะกรรมการอิสลามประจ�า

จังหวัดเชียงใหม่	 อีกทั้ง	 ยังเล็งเห็นว่า	ภาคเหนือเป็นภูมิภาคหน่ึง

ที่ส�าคัญ	 เนื่องด้วยมีจ�านวนประชากร	และมีสถานประกอบการที่

มีการผลิตและส่งออกจ�านวนมาก	ซึ่งจะน�าไปสู่การยกระดับและ

เสริมสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเขตภาคเหนือ	 เพ่ือ

ต้องการขยายตลาดไปสู่ตลาดฮาลาลโลก	 นอกจากนี้เขตพื้นที่

ภาคเหนือประกอบไปด้วยจังหวัดท่ีมีกิจกรรมทางด้านฮาลาลท้ัง

ส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมและพ้ืนที่ทางการเกษตรต้ังอยู่มาก	

อีกทั้งยังมีสถาบันการศึกษาที่ส�าคัญอีกหลายแห่ง

	 ย้อนไปเมือ่ปี	พ.ศ.	2555	ในช่วงก่อตัง้ส�านักงานเชยีงใหม่

ขึ้นน้ันมีเจ้าหน้าที่เพียง	3-4	คน	และได้ด�าเนินงานตามวิสัยทัศน์

ในช่วงแรกที่เรียกว่า	 “ศาสนารับรอง	 วิทยาศาสตร์รองรับ”	 โดยมี

การตรวจการรับรองฮาลาลร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจ�า

จังหวัดเชียงใหม่	 หลังจากนั้นพันธกิจของส�านักงานเชียงใหม่ก็

เพิ่มขึ้น	โดยส�านักงานเชียงใหม่มีหน้าที่ช่วยสนับสนุน	SMEs	ที่ได้

รับการรองฮาลาลและมีความประสงค์ท่ีจะขอรับรองฮาลาล	 เพ่ือ

พัฒนาผู้ประกอบการ	 ท้ังในเร่ืองของมาตรฐาน	คุณภาพ	และตัว

ผลติภัณฑ์	ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมาส�านักงานเชยีงใหม่จงึได้มโีครงการ

ที่เกี่ยวกับ	SMEs	เกิดขึ้นมากมาย

	 นอกจากการพัฒนาผู้ประกอบการ	SMEs	แล้ว	 ใน

ช่วงต่อมา	 ทางส�านักงานเชียงใหม่ก็ได้รับมอบหมายจาก	

รองศาสตราจารย์	 ดร.	 วินัย	ดะห์ลัน	 ให้เป็นศูนย์กลางท่ีดูแล

เก่ียวกับเรื่องดิจิตอลฮาลาล	หรือใช้ค�าว่า	HABIDAH	ซึ่งมา

จากค�าว่า	Halal	Big	Data	House	ซึ่งทางส�านักงานเชียงใหม่

ได้พัฒนาโครงการท่ีเก่ียวกับเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เช่น	

เรื่องของ	SPHERE	(System	Protocol	 for	Halal	Electronic	

Resources	 Exchange)	 เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลของ

ผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ได้รับการรับรองฮาลาล	ซึ่งช่วยให้สามารถ

ขอรับรองฮาลาลได้รวดเร็วย่ิงข้ึน	นอกเหนือจากน้ัน	SPHERE	

ก็ยังมีส่วนช่วยผู้ประกอบการในการท�าตลาดสินค้า	 ท้ังยังช่วย

เพิ่มช่องทางในการค้าขาย	โดยใช้แพลตฟอร์ม	E-Commerce	

จนท�าให้ในปัจจุบันส�านักงานเชียงใหม่จึงเป็นศูนย์กลางที่ช่วย

ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลให้กับส�านักงานอื่น	 ๆ	 	 อีกทั้ง

ยังช่วยเหลือส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด

เชยีงใหม่	ในด้านการให้ค�าแนะน�าความรูเ้ชงิด้านวิทยาศาสตร์	

และนอกเหนือจากน้ันก็ยังเป็นส่วนส�าคัญในการผลักดัน

ผู้ประกอบการ	SMEs	เพือ่การเพิ่มช่องทางการขายไปยังตลาด

ต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดจีน	

ศูนย์วทิยาศาสตรฮ์าลาล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ส�านักงานเชยีงใหม่

(HABIDAH : Halal Big Data House)
เ พ่ือการเป็นศูนย์รวมดิจิตอลฮาลาล 

HALAL ล้านนา
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	 นอกจากน้ีศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาฯ	ส�านกังานเชยีงใหม่	ยัง

สร้างความร่วมมือกับองค์กรศาสนาโดยเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์งาน

บรกิารอตุสาหกรรมภายนอกโดยได้ร่วมกับส�านกังานคณะกรรมการอสิลาม

ประจ�าจงัหวดัเชยีงใหม่ในการร่วมตรวจสถานประกอบการท่ีต้องการขอใช้

เครื่องหมายรับรองฮาลาล	 เพ่ือช่วยเพ่ิมความเข้มแข็งและแม่นย�าให้แก่

กิจการฮาลาลในด้านกระบวนการขอรับรองฮาลาลและสร้างความเชื่อมั่น

ให้แก่ผูบ้รโิภคภายใต้หลกัการ	“ศาสนารบัรอง	วิทยาศาตร์รองรบั”เนือ่งจาก

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีสมัยใหม่มี

กระบวนการผลิตที่สลับซับซ้อน	 จนไม่สามารถเห็นร่องรอยของต้นก�าเนิด

ของวัตถุดิบต่าง	ๆ	ด้วยตาเปล่าได้	 และในบางคร้ังฉลากอาหารไม่ได้ระบุ

ส่วนประกอบท่ีมีอยู่ทุกอย่างเพราะวัตถุดิบเหล่าน้ันได้เปลี่ยนสภาพไป

สิ้นเชิงแล้ว	 	 นอกจากนี้ทางศูนย์ฯได้ร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มAuditor	

Assistant	 ซึ่งเป็นระบบจัดการตรวจประเมินการรับรองฮาลาลเพ่ือช่วย

อ�านวยความสะดวกให้แก่ทีมตรวจรับรองฮาลาล	 โดยรวบรวมแบบการ

ประเมินทั้งหมดไว้ในแอปพลิเคชันเดียว	แทนการประเมินผ่านเอกสาร	ซึ่ง

ท�าให้รวดเร็ว	 เชื่อถือได้	 และมีมาตรฐาน	 เพ่ือการท�างานท่ีสอดคล้องกับ

ยุคสมัย		รวมทั้งทางศูนย์ฯยังมีโครงการตรวจพิจารณาและช�าระล้างนญิส

ในสถานประกอบการในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ	 โดยเข้าตรวจสถานประกอบ

การท่ีต้องการขอรับรองและต่ออายุเครื่องหมายฮาลาลเพ่ือพิจารณาจุดที่

มีความเสี่ยงในการปนเปื้อนจากสิ่งหะรอมพร้อมทั้งให้ค�าแนะน�า	การให้

ความรู้เก่ียวกับนญิสและการช�าระล้าง	 การน�าสบู่ดินเพ่ือช�าระล้างสถาน

ประกอบการเหล่านี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคได้

เป็นอย่างด	ีโดยโครงการน้ี	ทางศนูย์ฯได้ท�าร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ

อิสลามประจ�าจังหวัดเชียงใหม่	 ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�า

จงัหวัดเชยีงราย	ส�านกังานคณะกรรมการอสิลามประจ�าจงัหวดัแม่ฮ่องสอน	

	 ส�าหรับอีกหน่ึงบทบาทที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	ส�านักงานเชียงใหม่	 ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท�างาน	ก็คือ	

การมีส่วนร่วมกับในการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ	และหน่วยงานภาค

เอกชน	ยกตัวอย่างในการจัดงานในส่วนของพ้ืนที่ในจังหวัดเชียงใหม่	 ไม่

ว่าจะเป็นการร่วมงานกับส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด	

หอการค้าไทย	 และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่	 ในการเข้าร่วมจัดงาน

แสดงสนิค้าต่างๆเพ่ือเป็นช่องทางการท�าการตลาดและการประชาสมัพันธ์

ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผูป้ระกอบการ	และยังมกีารเผยแพร่ข้อมลูเชงิวิทยาศาสตร์

ฮาลาลผ่านการจัดนิทรรศการ	 หรือแม้แต่เป็นนิทรรศการเก่ียวกับเรื่อง

หลักการทางศาสนาอิสลาม	 รวมถึงมาตรฐานต่าง	 ๆ	 ที่เก่ียวข้องกับ

มาตรฐานฮาลาลอกีด้วย	ทางศูนย์ฯยังได้มบีทบาทในการน�าผูป้ระกอบการ

ทีม่ผีลติภัณฑ์ฮาลาลไปออกบธูแสดงสนิค้าท้ังในและต่างประเทศ	

ผลักดันให้ผู้ประกอบมีช่องทางในการขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ

รับรองตามมาตรฐานได้มากขึ้น	

	 	 ในปัจจุบันน้ี	ทางส�านักงานเชียงใหม่ได้เน้นการน�าเอา

เทคโนโลยีมาใช้เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ในช่วงวิกฤติการณ์ในลักษณะนี้	 โดยการลดค่าใช้จ ่ายของ

ผู้ประกอบการ	และพยายามสนับสนุนกิจกรรมเชิงการตลาด	เพื่อ

ช่วยผู้ประกอบการในการให้ค�าปรึกษาการขอรับรองฮาลาลมาก

ขึ้น		นอกเหนือจากนั้น	คือเรื่องของการเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับ

ต่างประเทศ	 รวมไปถึงการจัดงานแสดงสินค้า	ซึ่งทางส�านักงาน

เชียงใหม่ก็พยายามท�าให้ผู ้ประกอบการสามารถอยู่ได้ในช่วง

วิกฤตปัจจุบัน

	 ส�าหรบัในอนาคต	เป็นทีท่ราบกันดอียูแ่ล้วว่า	เทคโนโลยี

ดิจิตอลจะถูกน�ามาใช้มากขึ้นเรื่อย	 ๆ	 โดยเฉพาะ	 Disruptive	

Technology	อาทิ	เช่น	FinTech	หรือ	Blockchain	เรื่องของระบบ

ออนไลน์ต่าง	ๆ 	ในเชงิดจิติอล	ส�านกังานเชยีงใหม่ก็มกีารวางแผนที่

จะเป็นศนูย์ในการท�าในเรือ่ง	Digital	Blockchain,Halal	Blockchain

	เพ่ือสร้างความมัน่ใจหรอืว่า	Trust	ให้ผูบ้รโิภค	แล้วก็นอกเหนือจาก

น้ันเราก็จะต้องพัฒนาบคุลากรท่ีเป็นบคุลากรทางด้านศาสนาของ

เราให้เข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลมากขึ้น	และการพัฒนา

ผู้ประกอบการ	โดยให้เอาเทคโนโลยีดิจติอลไปใช้ในการด�าเนนิงาน

ทางธุรกิจให้มากขึ้น

ผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.ผศ.	ดร.	ภราดร	สุรีย์พงษ์

2.มาลาริน	ศรีมูลค�า

3.สุลัยญา	เปี่ยมชัยวัฒน์	

 

เรียบเรียงโดย 

เรวัตร	วงศ์เดอรี

HALAL ล้านนา
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ศูนย์วิทยาศาสตรฮ์าลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส�านักงานปัตตานี

(HAFANA : Halal Food and Nutrition Alert)
เพ่ือการคุ้มครองผู้บรโิภคและพัฒนาชุมชน

	 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ส�านักงานปัตตานี	เริ่มงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี	

2547	 เป็นต้นมา	และเพ่ือให้การด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงได้จัดตั้งส�านักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 ส�านักงานปัตตานีขึ้น	 เม่ือปี	 2552	ณ	ส�านักงาน

เลขที่	300/80	ถนนหนองจิก	ต�าบลรูสะมิแล	อ�าเภอเมืองปัตตานี	

จังหวัดปัตตานี	 เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการร่วมพัฒนาพื้นที่กับ

หน่วยงานอื่น	 ๆของจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ตามแผนงานความ

ร่วมมือเศรษฐกิจสามฝ่าย	อินโดนีเซีย	มาเลเซียและประเทศไทย	

(IMT-GT)	 ซึ่งประเทศไทยในขณะนั้นท�าหน้าที่เป็นประธานคณะ

ท�างาน	2	คณะ	คอื	คณะท�างานด้านการท่องเทีย่วและคณะท�างาน

ด้านผลติภัณฑ์และบรกิารฮาลาล	ทีด่�าเนนิงานผ่านโครงการ	“การ
เพ่ิมศักยภาพบุคลากรจากพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” 
เป็นโครงการที่เน้นการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรจากพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	ในการเสรมิศกัยภาพความรูท้างด้านวิทยาศาสตร์	

เทคโนโลยีและนวตักรรมฮาลาล	เพ่ือพัฒนาศกัยภาพบคุลากรทาง

ด้านการศกึษา	นกัวชิาการศาสนา	กรรมการมสัยดิ	คณะกรรมการ

อิสลามประจ�าจังหวัด	 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยใน

ปี	 2558	 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ส�านักงานปัตตานี	 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ	“สถาบันการ
ศึกษาดีเด่นด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล” จากผลการด�าเนินงาน
ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2552 – 2563 มีผู้ได้รับการพัฒนาจ�านวน 

1,610 หน่วยงาน เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 59,045 คน ผ่านกิจกรรม

ต่างๆ ดังนี้

1. งานการวางระบบมาตรฐานการผลิตอาหารฮาลาลด้วย

ระบบ HAL-Q	 พัฒนาการประยุกต์ใช้ระบบ	HAL-Q	 ในการพัฒนา

กระบวนการผลิตอาหารฮาลาลปลอดภัย	 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อ

ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของประเทศไทย	ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรม

อาหาร	 โรงพยาบาล	 โรงเรียน	 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ี	 5	

จังหวัดชายแดนภาคใต้	มีสถานประกอบการผลิตอาหารฮาลาลที่เข้า

ร่วมโครงการทั้งสิ้น	238	แห่ง	จ�านวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

อาหารฮาลาลเข้าร่วมอบรม	4,874	คน	และวางระบบ	HAL-Q	ในสถาน

ประกอบการรวมทัง้สิน้	116	แห่ง	แบ่งเป็น	โรงงานอตุสาหกรรมอาหาร	

26	แห่ง	โรงพยาบาล	35	แห่ง	โรงแรมและภัตตาคาร	4	แห่ง	โรงเรียน	

48	แห่ง	เรือนจ�า	2	แห่ง	และโรงเชือด	1	แห่ง	ครอบคลุมบุคลากรทั้ง

สิ้นกว่า	20,000	คน

HALAL ปักษ์ใต้
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2. งานเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ นักธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม วิสาหกิจชุมชน	 พัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพ	สร้างอาชีพใหม่ให้แก่

ประชาชนในพื้นที่ที่ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่ม	สร้างประโยชน์ต่องาน

อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมฮาลาล	 ให้สามารถแข่งขันในระดับประเทศ

และระดับนานาชาติได้	จ�านวน	147	สถานประกอบการ	เป็นจ�านวนทั้งสิ้น	

3,942	คน	ประกอบด้วย	โครงการสร้างงาน	สร้างอาชีพสู่ชุมชน	โครงการ

พัฒนาผู้ประกอบการด้านการเชือดสัตว์	 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ	

Halal	Francine	

5. งานแสดงสินค้าฮาลาล งานแสดงสินค้าฮาลาลนานา

ชาติชายแดนใต้	 ซึ่งประกอบด้วยงานสัมนาฮาลาลนานา

ชาต	ิการประชมุคณะกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทย	

นิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาลรวมไป

ถึงงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติชายแดนใต้	ที่ผ่านมาม	ี

2	 กิจกรรมใหญ่ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้คือ	 งาน

แสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติชายแดนใต้หรือ	 Southern	

Border	Halal	 International	 Fair	 :	 SHIF	 2015	และงาน

เบตงฮาลาลนานาชาติชายแดนใต้	 หรือ	 Betong	 Halal

International	Fair	:	BHIF	2018	ซึง่มผีูเ้ข้าร่วมกว่า	50,000	คน

มีบูธแสดงสินค้ากว่า	500	บูธ

6. งานบริการสังคม (CSR)	กับโครงการช่วยเหลือผู้ประสบ

อทุกภัยในอ�าเภอหาดใหญ่	จงัหวดัสงขลาและจงัหวดัปัตตาน	ี

ในปี	 2554	 การช่วยเหลือผู ้ประสบภัยน�้าท่วมในจังหวัด

นครศรีธรรมราช	 ในปี	 2559	 และโครงการช่วยเหลือเจ้า

หน้าท่ีและผู้ประสบภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด19	ในปี	2563	เป็นต้น

3. งานเพิ่มศักยภาพบุคลาการทางการศึกษาและนักวิชาการศาสนา 

ให้มคีวามรู	้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลและเทคโนโลยฮีาลาล	

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ	 เสริมประสบการณ์ให้มีการน�าความรู้และประยุกต์

ใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลผ่านกิจกรรมต่าง	 ๆในการ

เสริมศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา	 เพ่ือให้กับนักเรียน	 นักศึกษา	 คร	ู

อาจารย์	นกัวทิยาศาสตร์	จ�านวน	1,210	สถานศกึษา	จ�านวนทัง้สิน้	11,442	

คน	ประกอบด้วย	 โครงการพัฒนานักวิชาการศาสนาและผู้ตรวจประเมิน

ฮาลาลให้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล	 โครงการพัฒนาบุคลากร

ด้านวิทยาศาสตร์	 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฮาลาล	และโครงการ	Halal	 Digital	 Innovation	 เพ่ือพัฒนานวัตกรรม

ชายแดนใต้

4. งานคุ้มครองผู้บริโภค	 เป็นงานบริการวิชาการเผยแพร่ข้อมูลด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล	 การเก็บตัวอย่างวิเคราะห์สภาพ

ฮาลาลของผลิตภัณฑ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	ผลการด�าเนินงานที่ผ่าน

มามผีูเ้ข้าร่วมจ�านวนทัง้สิน้	38,787	คน	ประกอบด้วย	โครงการวิทยาศาสตร์

ฮาลาลกับการพัฒนาประเทศและงานคุม้ครองผูบ้รโิภคมสุลิม	อ.บนันังสตา	

จ.ยะลา	(เตาปนูโมเดลกับการน�าแนวคดิฮาลาลเพ่ือแก้ปัญหาความรนุแรง

ในพ้ืนทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต้)	โครงการขบัเคลือ่นแนวคดิให้มสัยิดเป็นที่

พึ่งของชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน เรียบเรียงโดย 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	(ส�านักงานปัตตานี)

HALAL ปักษ์ใต้
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	 ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร	(Corporate	Social	Responsibility)	หรอื	CSR	เป็นยุทธศาสตร์หน่ึงท่ีศูนย์วทิยาศาสตร์

ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 โดยรองศาสตราจารย์	 ดร.วินัย	 ดะห์ลัน	 ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 ให้ความส�าคัญอย่างย่ิง	 เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตของสังคมอย่างย่ังยืน	 โดยท่ีผ่านมาศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	

ได้มีการจัดกิจกรรม	CSR	ต่าง	ๆ	มากมาย	อาทิเช่น

กิจกรรม งาน เดิน-วิ่ง ครบรอบศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล(Halal Run) ตั้งแต่ปี	2559	–	2563	(5	ปี)	ซึ่งน�ารายได้ส่วนหนึ่งมอบให้

แก่สาธารณประโยชน์	

กิจกรรม มอบถุงยังชีพ แด่ผู้ประสบภัยน�้าท่วม จ�านวน	300	ชุด	ใน	อ.กระแสสินธิ์	อ.ระโนด	จ.สงขลา,		ปี	2563	“มอบถุงยังชีพ

พร้อมชุดผลิตแอลกอฮอล์สู้โควิด19” จ�านวน	2,300	ชุด	ทั่วประเทศ	ได้แก่	กรุงเทพฯ	ปัตตานี	ยะลา	และนราธิวาส	แก่ผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

รวบรวม/เขียนโดย 

นางสาวอานีซะห์	ลาเตะ	เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
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กิจกรรม จิตอาสาปลูกต้นไม้ ปี 2560 “นักวิทย์ จิตอาสา”	น�าคณะเจ้าหน้าที่กว่า	80	คน	ร่วมเก็บขยะบริเวณริมหาดชะอ�า	จังหวัด

เพชรบุรี	 และเวลาถัดมาได้น�าคณะฯมาปลูกต้นไม้	 (โกงกาง)	บริเวณใกล้เคียง	ณ	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี	6	 (เพชรบุรี)	

ทัง้นีค้ณะฯ	ได้ปลกูต้นไม้ทัง้สิน้	120	ต้น “กิจกรรมชาวจฬุาฯ ร่วมใจปลกูต้นไม้เพือ่เฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” โดยศวฮ.	ได้ส่งบุคลากรดังกล่าวเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรม	จิตอาสาแจกอาหารฮาลาล	ปี	2560	“ศวฮ.อาสาแจกอาหารฮาลาลและน�้าดื่ม” จ�านวน	3,000	ชุด	ให้แก่ประชาชนที่มา

ถวายสักการะพระบรมศพ	ณ	บริเวณท้องสนามหลวง	,	ปี	2563	“ร่วมกิจกรรมจิตอาสาแจกอาหารฮาลาล” ที่มารอชื่นชมพระราช

พิธีเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนคร	โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค	เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พุทธศักราช	2562	

กิจกรรม	จิตอาสาพระราชทาน	ชาวศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	น้อมดวงใจถวายความจงรักสมัครเข้าร่วม

โครงการ	“จิตอาสาพระราชทาน เราท�าความดีด้วยหัวใจ” ในวันที่	9	สิงหาคม	2563	ณ	อาคาร	606	ส�านักพระราชวัง	สนามเสือป่า	

กรุงเทพมหานคร

HALAL PR
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1.ความเป็นมาโดยสังเขปของ IMT-GT
	 1.1	Indonesia-Malaysia-Thailand	Growth	Triangle:	IMT-GT	หรอื	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ายอนิโดนีเซยี-มาเลเซยี-

ไทย	จดัตัง้ขึน้ใน	พ.ศ.2536	(ค.ศ.1993)	พ้ืนท่ีความร่วมมอืประกอบด้วย	10	จงัหวัดในเกาะสุมาตราท้ังหมดของอนิโดนีเซยี	ได้แก่	จงัหวัด

อาเจะห์	จังหวัดสุมาตราเหนือ	จังหวัดสุมาตราตะวันตก	จังหวัดสุมาตราใต้	จังหวัดบังกา-เบลิตุง	จังหวัดเรียว	จังหวัดจัมบี	จังหวัดลัม

ปุง	จังหวัดเบงกูลู	และจังหวัดเกาะเรียว)	8	รัฐของมาเลเซีย	ได้แก่	รัฐเคดาห์	รัฐเปรัก	รัฐปีนัง	รัฐเปอร์ลิส	รัฐเซลังงอร์	รัฐกลันตัน	รัฐ

มะละกา	และรัฐเนกรี	เซมบิลัน	และพื้นที่	14	จังหวัดในภาคใต้ของไทย	ได้แก่	จังหวัดสงขลา	จังหวัดปัตตานี	จังหวัดนราธิวาส	จังหวัด

ยะลา	จังหวัดสตูล	จังหวัดตรัง	จังหวัดพัทลุง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	จังหวัดภูเก็ต	จังหวัดพังงา	จังหวัดกระบี่	จังหวัดระนอง	จังหวัด

ชุมพร	และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.2	คณะท�างาน	(Working	Groups:	WG)	ประกอบด้วย	6	สาขาความร่วมมือ

	 1)	Agriculture	and	Agro-based	Industry	:	เกษตรกรรม	อุตสาหกรรมการเกษตร	

	 2)	Tourism	:	การท่องเที่ยว	

	 3)	Halal	Products	&	Services:	ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ

	 4)	Transport	&	ICT	Connectivity:	การเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	

	 5)	Trade	&	Investment	Facilitation:	การอ�านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน	

	 6)	HRD	&	Education	&	Culture:	ทรัพยากรมนุษย์	การศึกษา	และวัฒนธรรม

กับบทบาทเเละการมีส่วนร่วมในความร่วมมือ IMT- GT
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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2. ความร่วมมือภายใต้แผน IMT-GT ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.)
	 2.1.	งานด้านฮาลาลภายใต้	IMT-GT	เริ่มต้นใน	พ.ศ.2536	(ค.ศ.1993)	ใน

คณะท�างานด้านอาหารฮาลาล	 (Halal	 Foods)	มีมาเลเซียเป็นประธาน	อยู่ภายใต้

อนุกรรมการการเกษตร	(Agriculture)	ที่มีอินโดนีเซียเป็นประธาน	ภายใต้	Develop-

ment	of	the	Hinterlands	and	Intra	Trade

	 2.2.	พ.ศ.2546	ดร.วินัย	ดะห์ลัน	คณบดีคณะสหเวชศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 ได้รับมอบหมายจากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	ให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยประจ�ากลุ่มเทคนคิปฏบิัติการย่อย

ด้านอาหารฮาลาล	ภายใต้	Implementing	Technical	Group	on	Development	of	

the	Hinterlands	and	Intra	Trade	(ITG-DHIT)	น�าคณะเข้าร่วมประชุมที่เมือง	Alor	

Setar	รัฐ	Kedah	มาเลเซีย	การร่วมงานกับ	IMT-GT	เริ่มตั้งแต่บัดนั้น	

	 2.3.	พ.ศ.2547	-	พ.ศ.2549	รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน	คณบดีคณะสหเวชศาสตร์	

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	เป็นหัวหน้าคณะผูแ้ทนฝ่ายไทย	ITG-DHIT	เข้าร่วมประชมุ

ระดับรัฐมนตรี	และการประชุมอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ภายใต้แผนงาน	IMT-GT

	 2.4.	พ.ศ.2548	 นับเป็นความส�าเร็จของประเทศไทยภายใต้คณะท�างาน

ด้านอาหารฮาลาล	 ITG-DHIT	 จัดตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์

ฮาลาลระหว่างประเทศ

สมาชิก	 มีการลงนามใน

บนัทึกความเข้าใจระหว่าง

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

(ศวฮ.)	ร่วมกับ	Universiti	

Putra	Malaysia	 (UPM)	

มาเลเซีย	 และ	 Institut	

Pertanian	 Bogor	 (IPB)	

อินโดนีเซีย	 นับจากการ

ประชุมครั้งนั้น	Prof.Dr.Anas	Fauzi	แห่ง	IPB	และ	Prof.Dr.Yakoob	Cheman	แห่ง	

UPM	กลายเป็นพันธมติรแนบแน่นของศนูย์ฯ	มกิีจกรรมร่วมกันมากมายในเวลาต่อมา 

	 2.5.	ศนูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	ได้รบัการประกาศ

เกียรตคิณุว่าเป็นห้องปฏิบตักิารด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลกในงาน	World	

Halal	Forum	กรุงกัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย	เมื่อวันที่	8	พฤษภาคม	ค.ศ.2006	

โดยได้รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย	ดาโต๊ะสรี	อับดุลลา	บาดาวี

	 2.6.	นับจาก	พ.ศ.2549	(ค.ศ.2006)	เป็นต้นมา	IMT-GT	ปรับความร่วมมือ

จาก	ITG	เป็น	Working	Group	(WG)	หรือคณะท�างาน	6	สาขา	ได้แก่	1.	Agriculture	

and	Agro-based	Industry	2.	Transport	and	ICT	Connectivity	3.	Tourism	4.	

Environment	5.	Human	Resource	Development,	Education	and	Culture	ขณะ

ที่กลุ่มที่	6	ไม่ได้ข้อยุติ

	 2.7.	 ในเดือนมกราคม	พ.ศ.2550	 (ค.ศ.2007)	การประชุมท่ีเมือง	Cebu	

ฟิลิปปินส์	 ได้ข้อสรุปให้จัดตั้งคณะท�างานชุดที่	 6	 คือ	Working	Group	 on	Halal	

Products	and	Services	 (HAPAS)	มีการประชุมระดับคณะท�างานครั้งแรกขึ้นเมื่อ

วันที่	2	–	3	กันยายน	2550	ณ	จ.สงขลา	โดยมีประเทศไทยเป็นประธานคณะท�างาน	

ต่อมาภายหลงัได้ข้อตกลงร่วมกันเรือ่งการหมนุเวียนการเป็นประเทศน�าระหว่างสาม

ประเทศโดยมีวาระครั้งละ	2	ปี

	 2 .8 . 	 ศูนย ์ ฯ 	 ได ้ รั บงบประมาณ	 พ.ศ .

2550-2552	 จากส�านักงบประมาณโครงการ	 “การ

ประยุกต์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเพ่ือการส่งเสริมและ

พัฒนาอุตสาหกรรมและการส่งออกด้านอาหารฮาลาล

ของประเทศ	 พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์	 IMT-GT	 เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบและ

รับรองฮาลาล”	ซึ่งเสนอผ่านคณะกรรมการพัฒนาความ

ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

		 2.9.	ปีงบประมาณ	2556	-	2558	ศูนย์ฯ	ได้รับ

งบประมาณเพ่ือด�าเนินงานแผนงานวิจัย	 “การพัฒนา

ระบบบรูณาการระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

ควบคุมโลจิสติกส์	 [Shariah-compliant	 ICT	Logistics	

Kontrol	(SILK)]	และระบบ	HAL-Q	เพื่อการผลิตอาหาร

ฮาลาล	ปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมความสามารถการแข่งขันของ

ประเทศไทยในตลาดอาหารฮาลาลภูมภิาค	IMT-GT	และ

อาเซียน	 (โครงการต่อเนื่องโครงการพัฒนาระบบบูรณา

การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลเชิงองค์รวม)”	

	 2.10.	 ปีงบประมาณ	 2560	 ศูนย์ฯ	 ได้รับงบ

ประมาณเพ่ือด�าเนินงานโครงการการวิจัยและพัฒนา

ระบบศูนย์ข้อมูลกลางการแลกเปลี่ยนทรัพยากรอิเล็ค

ทรอนิคส์ด้านฮาลาล	 (System	 Protocol	 for	 Halal	

Electronic	Resource	Exchange	หรือ	SPHERE)	เชื่อม

โยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	SILK	และการมาตรฐาน

ฮาลาล	HAL-Q	 เพ่ือเพ่ิมความสามารถการแข่งขันของ

ประเทศไทยในตลาดอาหารฮาลาลภูมิภาค	 IMT-GT,	

GMS	และอาเซียน”	 จากยุทธศาสตร์การส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล	 (พ.ศ.	

2559	-	2563)	

	 2.11.	ปัจจบุนั	ศูนย์ฯ	ได้ส่งคณะท�างานเข้าร่วม

ประชุมต่างๆ	ภายใต้แผนงาน	IMT-GT	อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลจาก...รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน  

รวบรวมโดย...นางสาวจัสมิน	มณี
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	 นับต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2560 ประเทศไทยในฐานะของรัฐ

ผู้สังเกตการณ์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กร	 Standard	and	Metrology	

Institute	 of	 Islamic	Countries	 (SMIIC)	 ซึ่งท�าหน้าที่ด้านมาตรฐานและ

มาตรวิทยาฮาลาลส�าหรับกลุ่มองค์กรความร่วมมือประเทศอิสลาม	หรือ	OIC	

ประเทศไทยหน่ึงในคณะท�างานจาก	 41	 ประเทศสมาชิก	 ได้รับเชิญอย่าง

เป็นทางการจาก	OIC/SMIIC	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิชาการด้าน

มาตรฐานฮาลาลเพ่ือพิจารณาปรบัปรงุรายละเอยีดในการร่างมาตรฐานต่างๆ	

ท่ีผ่านมาประเทศไทยได้รับมอบหมายเข้าร่วมเป็นคณะท�างานเฉพาะกิจใน

เรื่องร่างมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อนฮะรอมทางห้องปฏิบัติการ

ฮาลาลในมาตรฐานอาหารและเครื่องส�าอาง	 รวมถึงวัตถุดิบเจือปนอาหาร	

ซึ่งเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล	H	number	ที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่จัดท�า

ขึ้น	รวมถึงได้รับความไว้วางใจในการร่างมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ

ฮาลาลและระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานฮาลาลและการท่องเที่ยวฮาลาล

ซึ่งเป็นจุดแข็งคือประเทศไทย	

	 นอกจากน้ีในปี	พ.ศ.	 2562	ประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าเป็นคณะ

กรรมการของสภามาตรวิทยา	(Metrology	Council)	เป็นครั้งแรกอันเป็นงาน

ส�าคัญท่ีจ�าเป็นต้องใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล	

เนื่องจากประเทศสมาชิกของ	OIC/SMIIC	 ยอมรับและมองเห็นว่าฮาลาล

ประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อประเทศอื่นๆ	ในการพัฒนา

งานด้านฮาลาลโดยเฉพาะอย่างย่ิงกระบวนการใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลและการ

วางระบบมาตรฐานฮาลาลอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทาง	 “ศาสนารับรอง 

วิทยาศาสตร์รองรับ” ดังนั้นการเข้าเป็นคณะท�างานทั้งสองการประชุมดัง

กล่าวจึงเป็นเกียรติที่สูงยิ่งของประเทศไทย

ภาพรวมองค์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา

มาตรฐานฮาลาล สแกนอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

เขียนโดย	ดร.อัชอารีย์ สุขสุวรรณ	นักวิจัย
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