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 ... กลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับ News Letter ฉบับประจ�าเดือน

สิงหาคม หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าฉบบัทีผ่่านๆมา จดหมายข่าวของเราจะท�าหน้าที่

เป็นตัวกลางให้ท่านผู้อ่านได้รู้จักและเข้าใจถึงบทบาทการท�างานและการให้

บรกิารของศูนย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล จฬุา(ศวฮ.) มากยิง่ขึน้นะคะ ส�าหรบัฉบบั

นีจ้ดัเป็นฉบบัพเิศษเนือ่งในโอกาสฉลองครบรอบ15  ศนูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล

ของเราค่ะ ในฉบับนี้เราจะพาท่านผู้อ่านทุกท่านไปย้อนดูการเติบโตและการ

ท�างานที่ผ่านมาของ ศวฮ. ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่การมีมติในที่ประ

คณะรัฐมนตรี วันที่ 13 สิงหาคม 2546 เห็นชอบให้สนับสนุนงบประมาณแก่

คณะ สหเวชศาสตร์ จุฬาฯเพื่อด�าเนินแผนงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและบริการ

ทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาหารฮาลาล 

นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นท�าให้วันที่ 13 สิงหาคมของทุกๆปีถูกยึดเป็นวันคล้ายวัน

สถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยเราต้ังใจพาท่านผู้อ่านไปย้อน

ดูความเติบโตและการด�าเนินงานผ่านช่วง 15 ปีที่ผ่านมาของส่วนงานต่างๆ

รวมถึงวิสัยทัศน์ในอนาคตของศวฮ.ที่ว่า “ฮาลาลเพื่อทุกคนโดยระบบบูรณ

าการฮาลาลแม่นย�า”(Halal for All by Precision Halalization) ทั้งใน

ส�านักงานที่กรุงเทพฯ เช่น กลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก ส�านักงานปัตตานี และส�านักงาน

เชียงใหม่  นอกจากนี้ในเล่มนี้ผู้อ่านจะได้รับทราบเรื่องราวของ “ห้องปฏิบัติ

การวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฮาลาล ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ” 

(Tan Sri Dr. Surin Pitsuwan Halal Science Research and Innovation 

Laboratory)  ที่ก�าหนดท�าพิธีเปิดเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ศวฮ. ด้วยเช่น

กันค่ะ จะเป็นอย่างไรติดตามอ่านกันได้ใน Halal Insight ฉบับนี้นะคะ

กองบรรณธิการ

 

Editor’s talk



ฮาลาลเพื่อมุสลิม วิสัยทัศน์เก่ายุคสิบห้าปีแรก

	 	 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 (ศวฮ.)	 เฉลิมฉลองวาระครบรอบ	15	ปีของการจัด

ตั้งในวันที่	 13	 สิงหาคม	 พ.ศ.2561 โดยนับเอาวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณแก่คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลสนับสนุนการปฏิบัติงานรับรองฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลาม

แห่งประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2546 เป็นวันเริ่มต้น การก�าเนิดของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลดัง

กล่าวน�าไปสู่การจัดตั้ง ศวฮ.ภายใต้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเวลาต่อมา เป็นการนับอย่างเป็นทางการ ทั้งๆที่ในข้อเท็จจริงงาน

วิทยาศาสตร์ฮาลาลเริ่มต้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาก่อนหน้านั้นแล้ว 
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 ...นบัวนัฮาลาลได้รบัการยอมรบัโดยผูบ้รโิภคทีม่ใิช่มสุลิม

มากข้ึน เห็นชัดเจนในยุโรปและอเมริกาเหนือหรือแม้กระทั่งใน

เอเชียอย่างเช่นญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมถึงประเทศไทยเอง ทั้งนี้โดย

อิสลามก�าหนดฮาลาลเพื่อประโยชน์ส�าหรับทุกคน ตลาดฮาลาล

จงึขยายตวัใหญ่โตขึน้ จากแต่เดมิก�าหนดไว้ทีร้่อยละ 17 ของตลาด

เปลี่ยนเป็นก�าหนดที่ร้อยละ 89 ซ่ึงเป็นตัวเลขของผลิตภัณฑ์ที่

ยกเว้นสุกรและอัลกอฮอล์ หากขยายตัวได้เช่นนี้นับเฉพาะอาหาร

ย่อมขยายตัวจาก 1.36 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเพิ่มเป็น 7.12 

ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือเพิ่มขึ้น 5.23 เท่า แม้เห็นประโยชน์

จากตวัเลขทีเ่พิม่ขึน้มหาศาลแต่ต้องไม่ลมืว่าคูแ่ข่งซึง่ส่วนใหญ่เป็น

ประเทศพัฒนาแล้วครอบครองส่วนแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์คุณภาพ

อยู่ การแข่งขันจึงมิได้จ�ากัดระหว่างผลิตภัณฑ์ฮาลาลของประเทศ

หนึง่กบัผลิตภัณฑ์ฮาลาลอกีประเทศหนึง่อกีต่อไป แต่เป็นระหว่าง

ผลิตภัณฑ์ฮาลาลกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันท่ีมิได้มีการรับรองฮา

ลาล นี่คือความท้าทาย

 ...ฮาลาลเน้นท่ีความปลอดภัยเป็นส�าคัญก็จริง แต่

กระบวนการรับรองฮาลาลยังเต็มไปด้วยค่าใช้จ่าย คุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเพิ่มขึ้นยังน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์คุณภาพ

ชนิดเดียวกันที่ไม่มีการรับรองฮาลาล ผลิตภัณฑ์กลุ่มหลังท่ีว่านั้น

พัฒนาคุณภาพด้วยระบบต่างๆที่เป็นที่ยอมรับ ไม่ว่าจะเป็น ISO, 

HACCP, GMP, GAP, SOP, SSOP และอีกมากมาย มีการพัฒนา 

INS number ส�าหรับวัตถุดิบซึ่งลดค่าใช้จ่ายในงานการตรวจ

วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้มากมาย ค่าใช้จ่ายท่ี

ลดลงขณะที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีการรับรอง

ฮาลาลได้รบัการยอมรบัในตลาดสงู ผลิตภณัฑ์ฮาลาลหากประสงค์

จะก�าหนดผลติภัณฑ์เหล่านัน้เป็นคูแ่ข่งตามวสิยัทัศน์ฮาลาลเพือ่ทกุ

คน จ�าเป็นต้องเร่งพัฒนาคุณภาพโดยมุ่งเน้นไปที่การลดค่าใช้จ่าย 

งานพัฒนาระบบบูรณาการฮาลาลแม่นย�าหรือ	

Precision Halalization จงึเริม่ต้นขึน้โดย ศวฮ.

เพื่อน�าเสนอในงานประชุมวิชาการ HASIB ครั้งที่ 

11 ภายใต้งาน Thailand Halal Assembly 

ครั้งที่	5 ปลาย พ.ศ.2561 นี้

	 ฮาลาลแม่นย�าเริ่มตั้งแต่การสร้างฐาน

ข้อมูลวัตถุดิบฮาลาลโดยพัฒนา H-Number 

ขึ้นเพื่อน�าไปสู ่การลดการใช้ห ้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ฮาลาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง การปรับปรุง

ระบบการมาตรฐานฮาลาล HAL-Q ที่พัฒนา

ข้ึนโดย ศวฮ.โดยเน้นการตรวจสอบเฉพาะพื้นที่

วิกฤติหะรอมในภาคการผลิต การประยุกต์ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อใช้

ขับเคลื่อนกระบวนการเตรียมผลิตภัณฑ์และการ

รับรองฮาลาล ฯลฯ	ความส�าเร็จของระบบบูรณ

าการฮาลาลแม่นย�าจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ฮา

ลาลได้รับการพัฒนาด้านคุณภาพขณะที่ค่าใช้

จ่ายลดลง	น่ีคอืวสัิยทศัน์ใหม่	เป้าหมายใหม่ของ	

ศวฮ.	ภายหลังสิบห้าปีของการจัดต้ัง จะส�าเร็จ

หรือไม่ประการใดจ�าเป็นต้องช่วยกันสนับสนุน

เพื่อผลประโยชน์ของทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผู้บริโภคซึ่งหมายถึงคนทุกคน    

4
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 อาจกล่าวได้ว่าความส�าเร็จของการส่งออกสินค้าอาหารฮาลาล 

นอกเหนือจากกระบวนการรับรองฮาลาลที่มีมาตรฐานของประเทศไทยแล้ว 

มาตรวิทยาอาหารฮาลาลซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความถูกต้อง แม่นย�า

และสอบย้อนกลับได้ตามมาตรฐานสากลมีส่วนส�าคัญในการสร้างความน่า

เชื่อและการยอมรับในผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ส่งออกไปต่างประเทศ ห้องปฏิบัติ

การวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อการรับรองคุณภาพอาหารฮาลาลตามแนวทาง 

“ศาสนารับรอง	วิทยาศาสตร์รองรับ” จึงถือก�าเนิดขึ้นจากห้องขนาดเล็กใน

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน พ.ศ. 2537 เพื่อเริ่มกิจกรรม

ด้านอาหารฮาลาลปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค การตรวจสอบผลิตภัณฑ์

ทางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลเร่ิมต้นจากการบูรณาการเทคนิคพื้นฐานด้าน

วิทยาศาสตร์ได้แก่ การวิเคราะห์สัดส่วนกรดไขมัน แอลกอฮอล์ ดีเอ็นเอ และ

เจลาตนิ เพือ่ตรวจสอบการปนเป้ือนสิง่ต้องห้ามตามศาสนบญัญตัอิสิลาม ทัง้นี้

เพือ่ให้ผูใ้ช้บรกิารเกดิความมัน่ใจได้ว่าผลการทดสอบหรอืกระบวนการทดสอบ

ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ห้อง

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลจึงเข้ารับการตรวจประเมินความสามารถตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 17025-2005 จากส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้รับการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการดัง

กล่าวเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 

 และในเวลาต่อมาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลได้เปลี่ยนชื่อ

เป็นห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล	 ใน พ.ศ. 2554 เพ่ือสร้างความ

ตระหนกัและรบัผดิชอบให้กับผูป้ฏิบตังิานเนือ่งจากผลการตรวจสอบทางห้อง

ปฏิบตัิการมีผลต่อกระบวนการตัดสินในทางศาสนาและการตรวจสอบรับรอง

ฮาลาลอย่างมนียัส�าคญั อกีทัง้ผลการตัดสนิมีข้อผูกพนัทางกฎหมาย นอกจากนี้

ห้องปฏบิตักิารนติวิทิยาศาสตร์ฮาลาลยงัร่วมกบัสถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติใน

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพของห้องปฏบิตักิารทดสอบอาหารฮาลาลได้แก่ การเต

รยีมตวัอย่างส�าหรับโปรแกรมทดสอบความช�านาญและเป็นผูใ้ห้ค่าอ้างองิด้าน

ฮาลาล การตรวจสอบความใช้ได้ของวธิทีดสอบด้านฮาลาล การผลิตวัสดอุ้างอิง

รบัรองฮาลาล  สิง่เหล่านีเ้ป็นการเพิม่ความเชือ่มัน่แก่ผูบ้รโิภคอาหารฮาลาลว่า

ผลการวดัจากห้องปฏบัิตกิารเหล่านัน้มคีวามถกูต้อง สามารถสอบกลับได้ทาง

มาตรวิทยา และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 กว่ายี่สิบสามปีในงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ

ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่ตรวจสอบและวิเคราะห์

ผลิตภัณฑ์ไปแล้วมากกว่าหน่ึงแสนหกหม่ืนตัวอย่างนั้น ได้สร้าง

ฐานข้อมลูวตัถดุบิและสารเคม ีฮาลาลทีร่ะบสุภาพฮาลาลไว้จ�านวน

มากซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการ

อตุสาหกรรมฮาลาล เนือ่งจากช่วยลดต้นทนุการผลิต ลดการตรวจ

วิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการหรือตรวจสอบเฉพาะบางสารเคมีที่

จ�าเป็นเท่านัน้ และหาแหล่งวตัถดุบิได้สะดวกขึน้ ในปัจจบุนัมคีวาม

ต้องการการวิเคราะห์และทดสอบทางด้านอาหารปลอดภัยนอก

เหนอืจากการตรวจสอบด้านฮาลาลมากยิง่ขึน้ รวมถงึการวเิคราะห์

อาหารทางความเชื่อและผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหาร (non-food) มี

ความต้องการในการขอรับการรับรองฮาลาลมากยิ่งขึ้นท�าให้ห้อง

ปฏบิตักิารนติวิทิยาศาสตร์ฮาลาลจ�าเป็นต้องพัฒนาวธิกีารทดสอบ

ที่จ�าเพาะเพื่อให้ครอบคลุมงานบริการทั้งการทดสอบฮาลาลและ

ความปลอดภัย (Halal and Toyyib) ตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้รโิภค รวมถงึมุง่สู	่Halal	for	All	หรอื	ฮาลาลส�าหรบัคนทกุคน	

ด้วยการบรูณาการ	Precision	Halalization	หรอื	ฮาลาลแม่นย�า  

ในการตรวจสอบให้ตรงจุด เพื่อลดต้นทุนทางห้องปฏิบัติการฯ

และเพิ่มประสิทธิภาพการการผลิตในอุตสาหกรรมฮาลาลและอัน

น�าไปสู่การยอมรับและเชื่อมั่นจากผู้บริโภคทุกคนในผลิตภัณฑ์ฮา

ลาลไทยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นการสนับสนุนศักยภาพ

อุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในระดับ

สากลได้   

บทความโดย... 

ฝ่ายบริการและวิจัย 

กลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



	 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 (ศวฮ.)	 ได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์กลางด้าน

วิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกของโลก	 มุ่งมั่นพัฒนาและเน้นงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรมฮาลาล	ทั้งด้านอาหารและมิใช่อาหาร	ได้แก่	งานวิจัยด้านอาหารฮาลาล

ปลอดภัยเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภคทัง้มสุลมิและมใิช่มสุลมิ	งานวจิยัด้านการพฒันาผลติภณัฑ์อาหารและเครือ่ง

ส�าอาง	 งานวิจัยด้านการวิเคราะห์ทางเคมี	 วัสดุฮาลาลและนาโนเทคโนโลยี	 และงานวิจัยด้านดีเอ็นเอและชีว

โมเลกลุ	ฝ่ายวจัิยและนวตักรรมฮาลาลมเีป้าหมายสงูสดุในการด�าเนนิงานวจิยัตามแนวทางการ		บรูณาการฮาลาล

แม่นย�า	(Precision	Halalization)	เพื่อส่งเสริมให้เกิดการน�าวิทยาศาสตร์ฮาลาลไปประยุกต์ในการแก้ปัญหา	

สร้างความเข้มแขง็ต่อภาคอตุสาหกรรมและบรกิารฮาลาล	ตลอดจนเป็นการส่งเสรมิและกระตุน้ให้เกดิการพฒันา

ประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรมฮาลาล
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 ศวฮ. เริม่จากงานวจิยัและพฒันาด้านนติวิทิยาศาสตร์ฮาลาลเพือ่

ตรวจหาสิง่ปนเป้ือนทีข่ดักบัหลกัการศาสนบญัญัตอิสิลามทีม่คีวามส�าคญัยิง่

ต่อกระบวนการรบัรองฮาลาลโดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาเทคนคิทางเคมี

เพื่อหาการปนเปื้อนจากเจลาตินซ่ึงใช้เป็นสารก่อเจลในอุตสาหกรรม ยังไง

ก็ตามเทคนิคดังกล่าวยังไม่สามารถระบุแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบที่ใช้ในการ

ผลติเจลาตนิ การตรวจสภาพความเป็นฮาลาลของวตัถดุบิและผลิตภณัฑ์จงึ

มีความจ�าเป็นมากขึ้น ต่อมาได้พัฒนาเทคนิคทาง LC-MS/MS เพื่อจ�าแนก

แหล่งที่มาของเจลาตินโดยการศึกษาจาก marker ion ของเจลาตินจาก

สุกร วัว และปลาซึ่งพบว่าสามารถแยกความแตกต่างระหว่างเจลาตินจาก

สุกรและวัวออกจากเจลาตินปลาได้อย่างชัดเจน และต่อยอดพัฒนาเทคนิค 

LC-MS/MS เพือ่ระบคุวามแตกต่างระหว่างเจลาตินสกุรและววัโดยทดสอบ

ในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเยลลี่และขนมเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้

บริโภคซึ่งผลการศึกษาเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก

 ในส่วนของงานด้านพนัธกุรรมซึง่เป็นหนึง่ในวธิรีะบชุนดิของสตัว์

ต้องห้าม ศวฮ. ได้มุ่งเน้นขยายงานการวิจัยด้านวิเคราะห์สารพันธุกรรม 

(ดีเอน็เอ) จากเทคนคิ Real-Time PCR ซึง่ใช้กนัอย่างแพร่หลายในการระบุ

ดีเอ็นเอสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวมาเป็นเทคนิค multiplex-PCR ที่สามารถ

ระบุชนิดของสัตว์ต้องห้ามได้ถึง 9 ชนิดในเวลาวิเคราะห์เพียงคร้ังเดียว 

นอกจากน้ียังพัฒนาเทคนิคการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิค Droplet 

digital PCR ที่มีความไวในการวิเคราะห์สูง แต่เทคนิคข้างต้นยังมีข้อจ�ากัด

ตรงทีย่งัไม่สามารถระบลุ�าดบัเบสของดเีอน็เอแต่ละชนดิทีมี่โอกาสปนเป้ือน

ในผลิตภัณฑ์อาหารได้ ดังนั้น ศวฮ. ได้พัฒนาเทคนิคการระบุล�าดับเบสใน

ดีเอ็นเอของสัตว์ต้องห้ามเพื่อความถูกต้องและแม่นย�ามากข้ึนโดยใช้เครื่อง

วิเคราะห์ล�าดับเบส ion Torrent Personal Genome Machine ซึ่งเป็น

เทคโนโลยใีหม่ทีม่ปีระสทิธภิาพ ลดเวลาและต้นทนุ แต่สามารถให้ข้อมลูการ

วเิคราะห์สารพนัธกุรรมทีเ่ป็นประโยชน์จ�านวนมหาศาลเนือ่งจากใช้หลักการ

ทางเทคโนโลยขีองสารกึง่ตัวน�าทีส่ามารถแปลผลข้อมลูทางพนัธกุรรมให้เป็น

ข้อมูลดิจิตอลได้โดยตรง 

 จากการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จ�านวนกว่าหนึ่งแสนหกหมื่น

กว่าตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ศวฮ. สามารถ

รวบรวมและสร้างฐานข้อมูลสารเคมีฮาลาล (Halal chemical ingredient 

database) และต่อยอดเป็นฐานข้อมูลวัตถุดิบและสารเคมีจากโรงงาน

ผลิตกว่า 320 ชนิดพร้อมระบุสภาพความฮาลาล (Halalness) ที่เรียกว่า 

“H	 number” ฐานข้อมูลน้ีบรรจุรายช่ือวัตถุดิบและสารเคมีจากโรงงาน

ผลิตกว่า 320 รายการท่ีระบุสภาพฮาลาลไว้ชัดเจนตามกระบวนการ

พิจารณาฮาลาลที่ถูกต้อง

 งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

จากการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์สารต้องห้ามในระดับโมเลกุลสู่งานด้าน

ฮาลาลนาโนเทคโนโลยี (Halal nanotechnology) เพ่ือเตรียมความ

พร้อมการก้าวเข้าสูว่ิทยาการนาโนในอนาคต ห้องปฏิบัติการฮาลาลนาโน

เทคโนโลย ีได้มกีารบรูณาการและพฒันาวทิยาศาสตร์สาขาต่างๆ ทีก้่าวหน้า

วิจัยและพัฒนาด้านห้องปฏิบัติการฮาลาล

วิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ในการด�าเนินงานวิจัยเข้าไว้ด้วยกัน การพัฒนาวัสดุฮาลาลโดย

มุ่งเน้นการออกแบบและดัดแปลงวัสดุที่มีคุณสมบัติตามต้องการ 

(smart materials) มกีารน�านาโนเทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้พฒันา

สูตรต�ารับที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผลิตภัณฑ์

เครื่องส�าอางและอาหารเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีศักยภาพ

เชิงพาณิชย์ อันจะน�าไปสู่ผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศโดยรวม

ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงาน ศวฮ. พัฒนานวัตกรรมขึ้นหลาย

ชิ้น โดยนวัตกรรมชิ้นแรกของโลกคือ สบู่ดินช�าระล้างนญิส  (สิทธิ

บัตรปี 2552) เพื่อใช้ช�าระล้างท�าความสะอาดสถานประกอบ

การฮาลาล ศวฮ. ยังได้ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางขึ้น

อีกหลายชนิดเป็นต้นว่าแชมพู บอดี้โลชั่น และอื่นๆ โดยปรุงแต่ง

กลิ่นและสีด้วยสมุนไพรหลายชนิดตามแนว scent of clay ศวฮ. 

ได้วิจัยและพัฒนาสมุนไพรอาหรับ “เมล็ดเทียนด�า” (ฮับบะตุซ

เซาดะห์) ซึ่งได้รับความนิยมสูงในหมู่มุสลิม ผลิตภัณฑ์ตัวแรกคือ

ครีมกันแดดผสมน�้ามันเมล็ดเทียนด�า (สิทธิบัตรปี 2559) ช่วยใน

การป้องกันแสงแดดและการต้านจลุชพี สามารถเพิม่ประสทิธภิาพ

ในการป้องกันแสงแดดได้ดี ต่อมาคือผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาสิวผสม

น�า้มนัเมลด็เทยีนด�า (สทิธบิตัรปี 2560) ทีม่คีณุสมบตัคิวบคุมความ

มันและสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อสิว นอกจากนี้ 

ศวฮ. ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่ชื่อว่า “ของว่าง

ตามแนวทางศาสดา” (Sunnah snack) เนื่องจากเมล็ดเทียนด�า

มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาสูง และสุดท้ายผลงานสิ่งประดิษฐ์ (อนุสิทธิ

บัตรปี 2560) น�้ามันบริโภคผสมจากน�้ามันปาล์มโอเลอินและ

น�้ามันงาขี้ม้อนเพื่อสุขภาพที่ดีในการใช้ปรุงประกอบอาหารและ

บริโภคในชีวิตประจ�าวัน 

บทความโดย... ดร.อัชอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี 



 ...ย้อนกลบัไปเมือ่ปี พทุธศกัราช. 2547 หรือ 15 ปีทีผ่่านมา ภาระงานหลกัของกลุม่ภารกจิบรกิารหน่วยงานภายนอก เร่ิม

ต้นมาจากการจัดท�าระบบบริหารจัดการเพื่อจัดเตรียมอาหารฮาลาลปลอดภัย ด�าเนินการวางระบบคุณภาพเพื่อรับประกันและรับ

ผดิชอบต่อสภาพฮาลาลของผลติภณัฑ์ให้แก่โรงงานอตุสาหกรรมอาหารในประเทศไทยมาอย่างเนือ่ง ในเวลาต่อมาได้เปลีย่นชือ่เรยีก

ของระบบว่า “HAL-Q” ที่ย่อมาจาก Hygiene Assurance and Liability Quality system ซึ่งในอดีตได้มีการด�าเนินงาน

วางระบบในโรงงานอตุสาหกรรมมากกว่า 100 แห่ง ครอบคลมุบุคลากรทีเ่กีย่วข้องกบัสายการผลติอาหารในโรงงานกว่าแสนคนทัว่

ประเทศ ส่งผลให้ระบบ HAL-Q ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ สร้างความเชื่อน่าเชื่อถือให้แก้ผลิตภัณฑ์ 

และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการวางระบบ HAL-Q จากศูนย์วิทยาศาสตร์

ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความพร้อมที่จะสามารถด�าเนินการขอรับรองฮาลาลจากองค์กรศาสนา

อิสลามได้ด้วยความมั่นใจ 

บทความโดย... 

กลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก
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นอกจากงานด้านการวางระบบคุณภาพ HAL-Q ให้แก่

โรงงานอุตสาหกรรมอาหารรายใหญ่ของประเทศแล้วน้ัน 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดท�า

โครงการเพื่อการด�าเนินงานด้านการเป็นศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อขับเคลื่อนกลุ่มนักธุรกิจและผู้

ประกอบการฮาลาลในระดับขนาดกลางและขนาดย่อม โดยใช้

ชื่อว่า	“BIHAP”	ย่อมาจาก	Business	Incubation	Halal	

Assurance	Product” โดยมกีารด�าเนนิงานในการขบัเคลือ่น

และเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถด�าเนิน

ธรุกิจหรอืกจิการได้อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุด้วยการประยกุต์

เข้ากบัเทคโนโลยแีละนวัตกรรมฮาลาลในยคุปัจจบุนั ซึง่สามารถ

พัฒนากลยุทธการตลาด การและช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่ทัน

สมัย รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตอาหารฮา

ลาลให้ผูป้ระกอบการไทยได้มคีวามก้าวหน้าตามทนัโลกอนาคต

ในวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมพิธีเปิดอาคารส�านักงาน

ใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ส�านักงานสวนหลวงสแควร์ เป็นอาคารส�านักงานแห่งใหม่

ส�าหรับเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ สังกัดกลุ่มภารกิจบริการ

หน่วยงานภายนอก โดยมีวตัถุประสงค์ในจดัตัง้ขึน้เพือ่มุง่บรกิาร

ในงานด้านวชิาการและให้ค�าปรกึษาแก่ภาคอตุสาหกรรมทีเ่ป็น

ผูผ้ลติสนิค้าฮาลาล หรอืมคีวามต้องการทีจ่ะผลติสนิค้าฮาลาลใน

อนาคต ทมีงานกลุม่ภารกจิบรกิารหน่วยงานภายนอก ได้ด�าเนนิ

การให้ค�าปรึกษาตั้งแต่เร่ิมต้นจนกระท่ังเสร็จสิ้นกระบวนการ

รับรองฮาลาล ผ่านการน�าองค์ความรู้ทางด้านการวางระบบ 

HAL-Q เข้าไปประยกุต์ใช้ รวมไปถงึการด�าเนนิการขอการรบัรอง

ระบบ HAL-Q เพือ่เป็นการความเชือ่มัน่และยงัสามารแุสดงภาพ

ลักษณ์ที่ดีให้กับตราสินค้านั้นต่อไป

 ปี พ.ศ. 2561 การด�าเนนิงานในการวางระบบ HAL-Q 

แก่โรงงานอุตสาหกรรม ยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง

ยังมีผู้ประกอบการที่ด�าเนินกิจการในกลุ่ม non food ให้ความ

สนใจและขอการรบัรองระบบ HAL-Q มาแล้วกว่า 700 ราย จาก

ข้อมูลผู้ประกอบการอาหารท่ัวประเทศกว่า 3,600 ผลิตภัณฑ์

จากทั่วประเทศ โดยที่บุคลากรในกลุ่มภารกิจบริการหน่วยงาน

ภายนอกนัน้ ยงัคงด�าเนนิการในการตรวจต่ออายุและด�าเนนิการ

วางระบบเพื่อเป็นการต่อยอดระบบคุณภาพอื่นๆ ในโรงงานต่อ

ไป
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 งานครบรอบ 15 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์             

ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เวียนมาบรรจบ

ครบอกีรอบพร้อมกบัภาระหน้าทีท่ีเ่พิม่ตามอายเุช่นกนั 

และเป็น 9 ปี ของการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส�านักงานปัตตานี ที่จัดตั้ง

ข้ึนเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2552 ภาระกิจการขับเคล่ือน

งานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ IMT-GT 

(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) 

หรือโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-

มาเลเซีย-ไทย ท่ีได้รับมอบหมายจากส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้เป็น

เลขานุการด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ตามแผน

ความร่วมมือเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-

ประเทศไทย  จึงเป็นท่ีมาของการเริ่มต้นการจัดตั้ง

ส�านักงานปัตตานี

 งานในช่วงแรกของส�านักงานปัตตานี จะ

เป็นการวางระบบ HAL- Q เพื่อการผลิตอาหารฮาลาล

ในโรงงานอุตสาหกรรมทางด้านอาหารทะเลแปรรูปใน

พื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งมีโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เข้าร่วมโครงการบูรณาการ

ความปลอดภัยทางด้านอาหารเข้ากับความปลอดภัย

ทางด้านจิตวิญญาณด้วยการก�าจัดส่ิงอันตรายทางด้าน

หะรอมให้ออกจากกระบวนการผลิต รวมทั้งการฝึก

อบรมหลกัสตูร การพฒันาผูป้ระกอบการด้านการเชอืด

สตัว์ฮาลาล การพฒันานกัวทิยาศาสตร์ในมหาวทิยาลยั

ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้เพื่อเรียนรู้การใช้ห้องปฏิบัติ

การนติวิทิยาศาสตร์ฮาลาลในการตรวจสอบส่ิงปนเป้ือน

ทางด้านหะรอมและการด�าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้

บริโภคในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 ช ่วงต ่อมา ได ้ เพิ่มโครงการเพื่อ

ขยายกลุ ่ม เป ้ าหมายมากยิ่ งขึ้น  โดยการ

พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs การพัฒนาครัว

ฮาลาลโรงพยาบาล ครัวฮาลาลในโรงเรียน 

การพัฒนาเยาวชนนักวิทยาศาสตร์ด้วยการ

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฮาลาล และการลงพื้นที่ ในชุมชนเพื่อการ

พัฒนางานคุ ้มครองผู ้บริ โภค การพัฒนา

ทางด ้านอาชีพในชุมชนรวมถึงงานอ่ืนๆท่ี

ตอบสนองต่อห่วงโซ่อุปทานอาหารฮาลาล

การมองไปข้างหน้าของศนูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส�านักงานปัตตานี ใน
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การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจจากพื้นท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต้และพ้ืนที ่IMT-GT นัน่คือการสร้างพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน

ภาคใต้เป็นศูนย์กลางทางด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางด้านฮาลาลเพ่ือรองรับการด�าเนินชีวิตแบบฮาลาลของ

ประชากรมุสลิมและมิใช่มุสลิมตามวิสัยทัศน์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล 

จฬุาฯก�าลังมุ่งไปสูใ่นก้าวแห่งอนาคต นัน่คอื Halal for All หรอื ฮาลาล 

ส�าหรับคนทุกคน โดยใช้เทคโนโลยียุคอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการบูรณา

การฮาลาลแม่นย�า (Precision Halalization) ในการตรวจสอบ ตดิตาม 

เพือ่ลดต้นทนุ เพิม่ประสทิธภิาพการด�าเนนิงานในพืน้ทีจั่งหวดัชายแดน

ภาคใต้ และพืน้ที ่IMT-GT เพือ่การพัฒนาและยกระดบัคณุภาพชวิีตผูค้น

และชุมชนด้วยการวิทยาศาสตร์ฮาลาลต่อไป
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บทความโดย...ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ส�านักงานเชียงใหม่
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