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ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ News Letter 

จดหมายข่าวกึ่งวารสารที่จะพาทุกท่านไปรู้ลึกรู้จริงถึงบทบาท

การท�างานและการให้บริการงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ 

ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) รวมถึงร่วม

อัพเดตความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของเรา ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม

ต่างๆที่เกิดข้ึนภายในศูนย์ งานบริการต่างๆที่เกิดขึ้นกับหน่วย

งานภายนอกหลากหลายหน่วยงาน ทั้งจากฝั่งส�านักงาน

ที่จุฬาฯเองก็ดี หรือจะเป็นที่ส�านักงานปัตตานีและเชียงใหม่ 

นอกจากนี้ยังมีเกร็ดสาระทางวิชาการต่างๆที่มีมาเสริฟ์และ

แบ่งปันให้ท่านผู้อ่านในทุกๆเดือน  ส�ำหรับฉบับเดือนตุลำคม

น้ี เรำจะพำท่ำนผู้อ่ำนไปรู้จักกับงำน Thailand Halal 

Assembly หรือท่ีมีช่ือย่อว่ำ งำน THA (อ่ำนว่ำ “ธำ”) 

เป็นงานที่จัดว่าเป็นหนึ่งใน highlight งานส�าคัญๆของ ศวฮ.

ในทุกๆปลายปี  งานนี้จะมีที่มาอย่างไร มีนัยส�าคัญอะไร เริ่ม

จัดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ กิจกรรมภายในงานหลักๆประกอบไปด้วย

อะไรบ้าง และในปีนี้จะจัดขึ้นเมื่อไหร่ มีแนวคิดและสาระส�าคัญ

อะไร มาติดตามอ่านกันได้ภายในเล่ม Halal Insight ฉบับนี้ค่ะ

บรรณาธิการ Halal Insight
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นักศึกษาจาก Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim เข้าเยี่ยม ศวฮ.

Nuansa Islam Mahasiswa Universitas

Indonesia เข้าเยี่ยม ศวฮ.

 

 สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่
 http://www.halalscience.org และ
 Facebook : The Halal Science Center Chulalongkorn University

 วนัที ่22 สงิหาคม 2560 รศ.ดร.วนิยั ดะห์ลนั ผูอ้�านวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษา
ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับคณะ
นักศกึษาจาก Nuansa Islam Mahasiswa Universitas indonesia
รวมทั้ งสิ้น 18 ท ่าน โดยเข ้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้
ด้านฮาลาลในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ใช่ประเทศ
มุสลิมแต่สามารถเป็นที่ยอมรับของตลาดฮาลาลโลกได้ ทั้งนี้
ยังมีประเด็นค�าถามมากมาย เช่น ศักยภาพของผลิตภันฑ์
ฮาลาลของประเทศไทยจะขยายตัวในตลาดโลกฮาลาลได้
อย่างไร ความท้าทายของตลาดโลกฮาลาลมีแนวโน้มอย่างไร

 เม่ือวันที่ 21 กันยายน 2560 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน 
ผู ้ อ� านวยการศูนย ์ วิทยาศาสตร ์ฮาลาล จุฬาฯ และ 
ดร.อัชอารีย ์  สุขสุวรรณ หัวหน ้ากลุ ่มภารกิจบริการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
จากคณะ Falultas Sains Dan Teknologi ที่ได้เข้าศึกษา
ดูงานนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ซึ่งได้รับความสนใจในประเทศ
ทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วม
ได้แก่ Dr. Dwi Suheriyan, M.P. (Senator of Faculty), 
Dr. Evika Sandi Savitri, M.T. (Head of Biology Dept), 
Mss.Kholifah Holil, M.Si (Secretary of Dept), Mss. Ruri 
Siti Resmisari, M.Si (Senior Lecturer), Mss.Lil Hanifah, 
S.Si (Reseaarcher) และ Mujahidin Ahmad, MSc (Lecturer)
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 วันที่ 14-16 กันยายน 2560 นางสาวกุณฑิรา สาแล
และนางสาวเฉลิมศรี ฉายัษฐิต เจ้าหน้าท่ีบริการวิทยาศาสตร์ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัย 
“ครมีกนัแดดผสมดนิขาว(คาโอลนี) และน�า้มนัเมลด็เทยีนด�า” 
ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากศูนย์บริการวิชาการ จุฬาฯ ให้น�ามาจัด
แสดงในบธู Invovation for change, Chulalongkorn University
ในงาน TIDE :Thailand Innovation and Design Expo 2017 
ภายในงานมีไฮไลท์ ได้แก่ Innovation Showcase, Startup 
Pavilion และ i+D Style Cafe เป็นต้น ณ ศนูย์ประชมุแห่งชาตสิิรกิติิ์

 รศ.ดร.วนัิย ดะห์ลนั ผอ.ศวฮ. พร้อมคณะฯ เดนิทางมายัง
ประเทศอนิโดนเีซยี ณ Universitas Muhammadiyah Yogjakarta
(UMY) เพื่อเข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ Return of science & 
Technology to Islam: HSC’s Experiences as Lesson 
for UMY ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ในเวลาต่อมา 
รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน และคณะเดินทางไปยัง Masjelis
Ulama Indonesia (MUI) เมืองBogor เพื่อเข ้าพบปะ
หารื อกับ  Mr .Sumunar  j a t i  รอง  ผอ .หน ่ วยงาน ท่ี
ดูแลในเรื่ องการรับรองฮาลาลของประเทศอินโดนี เซีย
เพื่อปรึกษาประเด็นเรื่องการน�าเข้าสินค้าฮาลาลจากประเทศไทย
สู่อินโดนีเซีย 

 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับเชิญจากสถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี เดินทางไปบรรยายพิเศษในโครงการแนะแนวนักศึกษาไทยมุสลิมอินเดีย ณ มหาวิทยาลัยอาลีการ์ 
เมืองอาลีการ์ โดยมีนักศึกษาไทยจาก มหาวิทยาลัยอาลีการ์ และมหาวิทยาลัยนัดวาตุลอุลามะฮฺ เมืองลัคเนา จ�านวนกว่า 200 คน 
ร ่วมรับฟ ัง โดยเดินทางพร ้อมด ้วย ดร.ศราวุฒิ  อารีย ์  ผู ้อ�านวยการศูนย ์มุสลิมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และคุณสมาน ก้อพิทักษ์ จากส�านักจุฬาราชมนตรี และสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย

ติดตามข้อมูลข่าวสาร และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.thailandhalalassembly.com/

ศวฮ. จัดแสดงผลงานวิจัยครีมกันแดดผสมดินขาว และเมล็ดเทียนด�า

ดร.วินัย ได้รับเชิญบรรยาย ณ Yogjakartar, Indonesia

ดร.วินัย บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาไทย ณ มหาวิทยาลัยอาลีการ์

ประเทศอินเดีย
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 วันที่ 14-15 กันยายน พ.ศ. 2560 นายนันทชัย แดงวิจิตร์ 
เจ้าหน้าท่ีบริการวทิยาศาสตร์ นายซารฟีคาน วรากลุสลาม เจ้าหน้าทีก่ารตลาด
นางสาวอานีซะห์ ลาเตะ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และนางสาวรดา นิมา
เจ ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ
ส�านักงานปัตตานี ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดสงขลา
เทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอาหารฮาลาล ณ ศูนย์บริการสาธารณะสุข
เทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
มีความภาคภูมิใจในฮาลาลประเทศไทย มีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮาลาล ของประเทศไทย สามารถใช้
ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ฮาลาล กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์
ฮาลาล รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบนัการศกึษาและองค์กรศาสนา โดยมผีูป้ระกอบการธรุกจิ
อาหารฮาลาลอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

บทความโดย...ฝ่ายบริการและวิจัย
       กลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก (ระบบ HAL-Q)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พฒันาผูป้ระกอบการธรุกจิอาหารฮาลาล

ณ ศูนย์บริการสาธารณะสุข เทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา
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 THAILAND HALAL ASSEMBLY หรือที่มีชื่อย่อว่า งาน “THA” เริ่มจัดขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ เชิงกลยุทธ์ที่จะแสดง
ศกัยภาพของกจิการฮาลาลประเทศไทย เพือ่ให้ประชาคมโลกได้รบัรูถ้งึคณุลกัษณะท่ี โดดเด่นในระบบและกระบวนการด�าเนนิงาน 
ภายใต้หลักการศาสนารับรองและวิทยาศาสตร์รองรับ (Shariah Certifies – Halal Science Support)

 ย้อนกลบัไปเมือ่ปี พ.ศ.2551 ศูนย์วิทยาศาสตร์
ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) เป็นเจ้าภาพ
จัดงาน World of Halal Science, Industry & 
Business Conference 2008 ขึ้น ใช้ชื่อย่องานว่า 
“WHASIB” เป็นงานประชุมวิชาการวทิยาศาสตร์ฮาลาล 
อุตสาหกรรมและธุรกิจ โดยจัดขึ้นควบคู่ไปกับงานการ
แสดงสนิค้าฮาลาลสามเหลีย่มเศรษฐกจิ ( IMT-GT Krabi 
Halal Expo) ท่ีจัดขึ้นท่ีจังหวัดกระบ่ีในปีนั้นๆ งานทั้ง
สองจัดเป็นกิจกรรมหลักภายใต้แผนงานความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย หรือ
สามเหลีย่มเศรษฐกจิ IMT-GT ซึง่ ศวฮ. ได้รบัมอบหมาย
จากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ (สศช.) ในฐานะประธานคณะท�างานด้านฮาลาล
ของ IMT-GT ให้ดแูลรบัผดิชอบกจิกรรมต่างๆในส่วนของ
ประเทศไทย จากนั้นมาจึงมีการจัดงาน WHASIB ขึ้นใน
ปีถัดๆมาร่วมไปกับงานแสดงสินค้าฮาลาล สามเหล่ียม
เศรษฐกิจ (IMT-GT Halal Expo) ในลักษณะเช่นนี้เรื่อย
มาในพืน้ทีจ่งัหวดัภาคใต้ของประเทศไทยอย่างในจงัหวัด
ภูเก็ตและสงขลา
 จนกระทั่งเมื่อมี พ.ศ.2555 ได้เปล่ียนช่ือ
งานจาก “WHASIB” เป็น “HASIB” (Halal Sci-
ence, Industry & Business International 
Conference) หรืออ่านว่า “ฮาสิบ” ซึ่งตรงกับ 
หนึ่งใน 99 พระนามของอัลเลาะห์มีความหมายว่า 
“ ผู้ทรงค�านวณ” โดยสอดคล้องกับบุคลิกของงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิทยาศาสตร์ (การค�านวณ) และ
นับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งต่อการด�าเนินงาน ในปีนั้นเอง

จึงเป็นการจัดงาน HASIB 2012 ขึ้นควบคู่กับการจัดงาน IMT-GT Halal 
Expo 2012 ทีจ่งัหวดัสงขลา และเป็นจดุเริม่ต้นเรยีกงานประชมุวชิาการ
วิทยาศาสตร์ฮาลาล อุตสาหกรรมและธุรกิจในช่ือย่อใหม่ที่มีนัยะส�าคัญ
แอบแฝงว่า “HASIB” เรือ่ยมาจนถงึปัจจุบนั ถดัมาในปี พ.ศ. 2556 ศวฮ.
ได้จัดงาน HASIB 2013 ขึ้น โดยแยกการจัดงานออกเป็นเอกเทศ ณ โรง
แรมศุโกศล กรุงเทพมหานคร

 เมื่อเข้าสู่ปี พ.ศ 2557 คณะผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล 
จุฬาฯ น�าโดย รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน คณะผู้บริหารสถาบันมาตราฐาน
ฮาลาลแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทย
มีแนวคิดริเริ่มร่วมกันให้จัดงาน Thailand Halal Assembly 2014 
ขึ้น ซึ่งเป็นการจับมือร่วมกันระหว่างสามองค์กรหลักที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�าเนินงานด้านกิจการฮาลาลในประเทศไทย เพื่อน�าเสนอบทบาทและ
ศักยภาพของการพัฒนางานด้านฮาลาลประเทศไทยสู่สายตาประชาคม
โลก โดยได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี งาน Thailand Halal Assembly จึงถือ
ผงาดขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นปีแรกในปี พ.ศ. 2557 นี้เอง

 Thailand Halal Assembly หรือ “THA” จัดเป ็น
ง า น ด ้ า น กิ จ ก า ร ฮ า ล า ล ที่ ยิ่ ง ใ ห ญ ่ ที่ สุ ด ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฮาลาลประเทศไทยให ้ขึ้นสู ่การเป ็นผู ้น� าระดับสากล ภายใน
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THA 2014
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2557 
ภายใต้แนวคิด 

“ Thailand Diamond Halal ”

ฮ า ล า ล ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ฮ า ล า ล เ พ ช ร 

 ภายในงานมีการประชุมวิชาการนานาชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล อุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล
ครั้งที่ 7 (HASIB 2014) การประชุมวิชาการนานาชาติ
ว ่าด ้วยมาตรฐานฮาลาล จากองค ์กรรับรองฮาลาล
ทั่วโลก การประชุมเชิงปฏิบัติการ นิทรรศการความ
มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโลกอิสลาม 
และงานแสดงสินค้าฮาลาลที่รวมผู ้ประกอบการจาก
ในประ เทศและต ่ า งประ เทศมากกว ่ า  200  บู ธ

 ในงาน Thailand Halal Assembly ปีนี ้ ได้รบัเกยีรติ
จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
เป็นประธานเปิดงาน ซึง่จดัขึน้ที ่Bangkok Convention 

Center, Centara Grand Hotel at Central World 

งาน THA มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติว ่าด้วยมาตรฐานฮาลาล (Halal Certification Body Convention)
โดยผู ้เข ้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานตรวจรับรองฮาลาลจากทั่วโลก โดยเฉพาะหน่วยงานที่อยู ่ภายใต้องค์การความ
ร่วมมืออิสลามหรือ OIC (Organization of the Islamic Cooperation) เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจต่อโลกมุสลิมเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลต่อองค์กรศาสนาของประเทศไทย เป็นการแลก
เปลี่ยนความรู ้  ข ้อมูล ปรึกษาหารือเก่ียวกับประเด็นต ่างๆด ้านภาคศาสนา และเพิ่มช ่องทางการขยายความร ่วมมือกับ
ประเทศโลกมุสลิมอีกด้วย ทั้งนี้งาน HASIB หรืองานประชุมวิชาการนานาชาติด ้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและธุรกิจ
ฮาลาลได้ถูกผนวกเข้ามาเป็นหนึ่งในสาระส�าคัญของการจัดงาน THA ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นอกจากนี้อีกหนึ่งสาระส�าคัญของงาน THA คือ
การแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลทั้งเพื่อการอุปโภคและบริโภคซ่ึงได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 
ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจตามแนวคิดหลักในแต่ละปีโดยน�าเสนอการพัฒนางานและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์
ฮาลาลและอื่นๆเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้รับสาระและเห็นถึงความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ฮาลาลและกิจการฮาลาลประเทศไทยอีกด้วย  
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THA 2015

จัดขึ้นระหว ่างวันที่  25 - 27 ธันวาคม 2558 ภายใต ้แนวคิด 

“ Halal Culture and Innovation for Halal Economy”
“วัฒนธรรมและนวัตกรรมฮาลาลเพื่อเศรษฐฮาลาล”

   โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอกชนะศักดิ์ ปฏิมาปกรณ์ 
รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานี้จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่ง
ชาติสิริกิต์ 

 งานในปีนีม้กีารใช้วฒันธรรม นวตักรรมในการผลกัดนัในเรือ่งเศรษฐกจิฮาลาล รวมไปถงึโลจสิตกิ และทางด้านการแพทย์ อกีทัง้มกีารประชมุ
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล (HASIB 2015) ครั้งที่ 8 ประชุมองค์กรรับรองฮาลาลนานาชาติ CB Convention การจับ
คู่เจรจาทางธุรกิจฮาลาลรูปแบบใหม่ นิทรรศการดิจิตอลฮาลาลวิทยาศาสตร์ นิทรรศการจ�าลองห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ และงานแสดงสินค้า
ฮาลาลนานาชาติ ที่รวบรวมผู้ประกอบการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศกว่า 200 บูธ
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THA 2016
 จัดขึ้นระหว ่างวันท่ี 9 - 11 ธันวาคม 2559 ในป ี น้ี 
จัดขึ้นเพ่ือแสดงความจงรักภัคดีและแสดงความอาลัยแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่  9  

 IN REMEMBRANCE OF HIS MAJESTY

AND STEERING TOWARDS 
THAILAND & INTERNATIONAL HALAL 4.0

KING BHUMIBOL ADULYADEJ 

   โดยงานในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม ในเวลานั้น เป็นผู้แทนฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานเปิดงาน ในปีนี้จัดขึ้นที่ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์

 ภ า ย ใ น ง า น ป ี นี้ จั ด แ ส ด ง นิ ท ร ร ศ ก า ร
พร ะก รณี ย กิ จ ขอ งพร ะบาทสม เ ด็ จพ ร ะปรมิ นท
รมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
แ ก ่ ช า ว ไ ท ย มุ ส ลิ ม ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า  7 0  ป ี
ที่ครองราชย์ และนิทรรศการการขับเคลื่อนฮาลาล
ประเทศไทย สู่ฮาลาล 4.0 ได้มีการจัดแสดงการพัฒนาการ

ของฮาลาลไทย ตั้งแต่ Halal 1.0 - 4.0 มีการประชุมวิชาการ
นานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และธุรกิจฮา
ลาลต่อเนื่องเป็นคร้ังที่ 9 มีการประชุมวิชาการนานาชาติ
ว่าด้วยมาตรฐานฮาลาล โดยมีผู ้เข้าร่วมจะประกอบด้วย
หน่วตรวจรับรองฮาลาลทั่วโลกจ�านวน 75 หน่วยงาน 
มีการน�าเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม มีการจ�าลองห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์
ฮาลาล ในการตรวจส่ิงต้องห้ามในหลักศาสนาตามที่ได้
กล่าวว่า “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” และยัง
มีนิทรรศการ DIGITAL HALAL 4.0 & Halal Route  
นอกจากนิทรรศการแล้ว ภายในงานยังมี Expo แสดง
สินค้าฮาลาลที่ใหญ่ที่สุด ที่รวบรวมผู้ประกอบการท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ  ไม่ต�่ากว่า 300 บูธผู้ประกอบการ

...และส�ำหรับงำน Thailand Halal Assembly 2017 นี้
จะจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกำยน ถึง 3 ธันวำคม 2560
ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุม ไบเทค บำงนำ 
รำยละเอียดกิจกรรม และนิทรรศกำรภำยในงำนจะเป็น
อย่ำงไร ติดตำมต่อได้ใน HALAL INSIGHT ฉบับหน้ำค่ะ...



	 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	ส�านักงานปัตตานีร่วมกับ	Halal	Startup	ชายแดนใต้

พัฒนาระบบดิจิตัลฮาลาลเพื่อการจัดการเอกสารการผลิตอาหารในครัวโรงพยาบาล

 โรงพยาบาลเป็นสถานที่ให้บริการทางด้านสุขภาพ โดย
มกัทีจ่ะมุง่เน้นทางด้านการส่งเสรมิ ป้องกนั รกัษา และฟ้ืนฟภูาวะ
ความเจบ็ป่วยหรอืโรคต่างๆ ทัง้ทางร่างกายและทางจติใจของผูเ้ข้า
มารับบรกิาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพืน้ทีห้่าจงัหวดัชายแดนภาคใต้
มีโรงพยาบาลระดับจังหวัด ระดับอ�าเภอและโรงพยาบาลเอกชน
ในพื้นที่รวมกันมากกว่า 60 แห่ง ท่ีกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ
ครอบคลุมห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังไม่นับรวมโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบลและหน่วยบริการสาธารสุขอีกมากมาย ก็เพื่อ
ให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงการบริการสาธารสุขอย่างทั่วถึง และให้
พัฒนาการรับการรักษาให้สอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนใน
พื้นที่
 อาหารเป็นปัจจยัหนึง่ในการส่งเสรมิและการรกัษาของผูป่้วย
ทีเ่ข้ามารบับรกิารในโรงพยาบาล ซึง่โรงพยาบาลจะมฝ่ีายหนึง่ทีเ่รยีกว่า
ฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาลท�าหน้าทีใ่นการดแูลอาหารการกินและ
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10 ฮาลาลล้านนา & ฮาลาลปักษ์ ใต้

 เมื่อกล ่าวถึงสังคมยุค 4.0 ที่ก�าลังได ้รับความสนใจใน
ปัจจุบัน ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น
หน่วยงานหนึ่งท่ีไม่ยอมพลาดโอกาสร่วมขบวนในรถไฟสาย 4.0 นี้ด้วย 
มีแนวคิดที่จะน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้
กับมาตรฐานฮาลาลในทุกด้าน ซึ่งหนึ่งในแนวคิดที่ภูมิใจเสนอก็คือ 
การจัดตั้ง Halal Big Data House หรือ HABIDAH ที่ก�าลังจะเกิด
ขึ้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ ส�านักงานเชียงใหม่ ท่านผู้อ่านคงเกิด
ข้อสงสัยว่า “HABIDAH” คืออะไรและมีหน้าที่อย่างไรแล้วใช่ไหมครับ 
 อย่างที่เราทราบกันดีว่าในยุค 4.0 ของเรานั้นเต็มไปด้วยข้อมูล
ต่างๆ หลากหลายประเภท โดยทั่วไปข้อมูลที่เราได้รับมาหากมีคุณสมบัติ
อยู่ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ปริมาณที่มหาศาล (volume) (2) ความแตกต่าง
และหลากหลาย (variety) (3) ความน่าเชื่อถือ (veracity) และ(4) 
ความรวดเร็ว (velocity) จะถูกเรียกว่า “Big Data” ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญ

ที่จะน�าไปใช้ในการวิเคราะห์ การวางแผน และการบริหารจัดการของ
องค์กรต่างๆ เช่น การน�าข้อมูลที่มีมาแสดงในรูปแบบ Real-time เพื่อ
ให้เราได้รับรู้ข้อมูลในมิติต่างๆ และสามารถวางแผนได้หลากหลาย
มากขึ้น สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้บริโภค ท�าให้เราสามารถชิงความได้เปรียบในการแข่งขันยิ่งขึ้น
ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ ได้มีการจัดตั้ง Halal Big Data House 
หรอื HABIDAH ทีส่�านกังานจงัหวัดเชยีงใหม่ ซึง่มคีวามพร้อมทัง้บุคลากร 
สถานที ่บรรยากาศและสิง่แวดล้อมทีเ่อือ้อ�านวยต่อการพฒันางานด้าน
ไอท ีซ่ึงทางทมีงานได้มกีารวางแผน และด�าเนนิการมาได้ระยะหนึง่แล้ว 
ได้พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลฮาลาลภายใต้โครงการ SPHERE 
ซ่ึงย่อมาจากค�าว่า System Protocol for Halal Electronic Resource 
Exchanges  เบือ้งต้นมกีารพฒันาโปรแกรมในระบบ SPHERE กว่า 10 
โปรแกรม ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างรากฐานให้แก่ Halal Big Data 

ฐานข้อมูลฮาลาลที่ ใหญ่ที่สุดก�าลังจะเกิดขึ้น

ที่เรียกว่า

HABIDAH
(Halal Big Data House)



แนะน�าการรับประทานอาหารของผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล 
โดยจัดอาหารให้เหมาะสมกับอาการเจ็บป่วยของผู้มารับบริการและช่วยให้
ผู้ป่วยฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยได้เร็วขึ้น
 พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม 
ที่ต้องบริโภคอาหารที่ฮาลาล สอดคล้องกับวัฒนธรรมการด�าเนินชีวติของพื้นที่ 
จึงเป็นที่มาของการพัฒนาครัวผลิตอาหารฮาลาลของโรงพยาบาลในพื้นที่ห้า
จังหวัดชายแดนภาคใต้
 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู ้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กล่าวว่า “อาหารฮาลาล ไม่ใช่ข้าวหมก ซปุหางหัวหรอื
โรตีอย่างที่เข้าใจแต่เป็นอาหารประเภทใดก็ได้ ขอให้ผลิตถูกต้องตามหลักการ
อิสลามก็เพียงพอ”และ “อาหารฮาลาลคืออาหารส�าหรับทุกคน” ซึ่งส่วนใหญ่
อาหารที่คนทั่วไปรับประทาน 90 – 95% ก็เป็นอาหารที่ฮาลาลโดยธรรมชาติ
ของอาหารเองอยู่แล้วหากมีการจัดการที่ดี 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส�านักงาน
ปัตตานี ได้น�าระบบ HAL-Q ที่พัฒนาโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อ�านวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลพัฒนาขึ้น มาประยุกต์ในการผลิตอาหารฮาลาลของ
โรงพยาบาล เพื่อให้อาหารที่ออกมาเป็นอาหารท่ีฮาลาล-ปลอดภัยเหมาะ
ส�าหรับผู้เข้ามารับบริการทั้งที่เป็นมุสลิมและและมิใช่มุสลิมได้รับอาหารท่ี
สะอาดปลอดภัย ได้คุณค่าตามโภชนาการและเหมาะสมกับโรคที่รับการรักษา 
ซึง่ทางศนูย์ฯได้วางระบบการผลิตอาหารฮาลาลด้วยระบบ HAL-Q กว่า 40 โรง
พยาบาลในพืน้ทีห้่าจงัหวดัชายแดนภาคใต้และตรวจตดิตามการด�าเนนิงานรวม
ทั้งจัดอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายของระบบ HAL-Q ในทุกปี 
 จากการเข้าไปตรวจติดตามการวางระบบ HAL-Q และได้รับ
การ feedback จากฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาลเองนั่นก็คือ การจัดการ
กับระบบเอกสารคุณภาพของการผลิตอาหารฮาลาลให้สามารถน�ามาอ้างอิง
ในระหว่างการปฏบิตังิาน เรยีกใช้และจดัเกบ็ได้ง่ายและสามารถใช้ร่วมกบัส่วน
งานอื่นๆที่มีอยู่ในคราเดียวกัน ทางศูนย์ฯร่วมกับทีมงาน Halal startup 
ชายแดนใต้ จึงได้ลงพื้นที่ เก็บข้อมูลและมาพัฒนาเป็น “ระบบดิจิตัลฮาลาล
เพือ่การจดัการเอกสารการผลติอาหารในครวัโรงพยาบาล” ทีก่�าลงัอยูใ่นขัน้
ตอนการพฒันา เพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเอกสารและให้การปฏิบตังิานทางด้าน
เอกสารสอดคล้องกับการด�าเนินงานการผลิตอาหารฮาลาลด้วยระบบ HAL-Q 

เป็นไปด้วยความสะดวก ง่ายดายต่อการใช้งานและยงัสามารถสรปุการ
ด�าเนนิงานในช่วง 1 เดอืนหรอื 1 ปีของการท�างานของฝ่ายโภชนาการใน
โรงพยาบาล ด้วยการท�างานผ่านระบบ Web Application ผ่านมือถือ 
แท็ปเล็ต และจากคอมพิวเตอร์ที่สามารถบริหารจัดการภายในหน้าจอ
เดยีว โดยโรงพยาบาลต้องผ่านการวางระบบ HAL-Q และโหลดเอกสาร
คุณภาพเข้าสู่ระบบเพื่อเรียกใช้ได้โดยง่ายและการตรวจสอบผ่านแบบ
ฟอร์มออนไลน์ที่สามารถรายงานผลแบบทันทีทันใด เมื่อเสร็จสมบูรณ์
โมเดลนีส้ามารถน�ามาใช้ในการด�าเนนิงานครวัผลติอาหารฮาลาลได้ทัว่
ประเทศ สอดรบักบัการด�าเนนิงานในยคุ 4.0 และพัฒนาการด�าเนนิงาน
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

บทความโดย...ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ 
(ส�านักงานปัตตานี)

บทความโดย...ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (ส�านักงานเชียงใหม่)

11ฮาลาลล้านนา & ฮาลาลปักษ์ ใต้

 ระบบ SPHERE เป็นระบบท่ีคอยรับและแลกเปล่ียนข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ด้าน
ฮาลาลกับแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการ
ในอุตสาหกรรมฮาลาล หน่วยงานราชการ และองค์กรศาสนาอิสลามที่ท�าหน้าท่ีรับรอง
ฮาลาล เป็นต้น เราอาจเปรียบ SPHERE เสมือนต้นไม้ ที่ได้คอยรับปุ๋ย น�้า แร่ธาตุต่างๆ 
จนเตบิใหญ่กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ทีเ่รยีกว่า Halal Big Data จนสามารถปรดิอกออกผลทีห่วาน
ฉ�่ากลับมาให้ผู้ที่รดน�้า พรวนดินได้บริโภคนั่นเอง เรื่องนี้ยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ถือเป็น
มหากาพย์แห่งฮาลาลไอทีก็ว่าได้ ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถติดตามได้ในฉบับถัดไป
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