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EDITOR’S TALK

BOARD OF CONSULTANTS 

19th Anniversary of The Halal Science Center Chulalongkorn University 
สวัสัดีีค่ะ่ ท่า่นผู้้�อ่า่นท่กุท่า่น 

 ปีีนี �ก็เป็ีนปีีที่� 19  ขอ่งการค่รบรอ่บการจัดัีตั้ั �งศูน้ย์์วัิท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล จัฬุาลงกรณ์์มหาวัิท่ย์าลยั์ โดีย์ฮาลาลอ่ินไซด์ีฉบบันี �จัึงอ่ย์าก
นำาเสนอ่ผู้ลการดีำาเนินงานในรอ่บหนึ�งปีีที่�ผู้า่นมาขอ่งศูน้ย์์วัทิ่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล จัฬุาลงกรณ์์มหาวิัท่ย์าลยั์ ไมว่ัา่จัะเป็ีนการดีำาเนินงานขอ่งสำานกังาน
กท่ม. สำานกังานปัีตั้ตั้านี และสำานกังานเชีีย์งใหม่ อี่กท่ั �งแนวัคิ่ดีริเริ�มจัากวิัท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล ส้่การจัดัีตั้ั �งศู้นย์์เรีย์นร้� ชีุมชีนดี�านนวัตัั้กรรม
ฮาลาล จัะมีปีระวัตัั้คิ่วัามเป็ีนมาอ่ย์า่งไรนั �น สามารถอ่า่นราย์ละเอี่ย์ดีเพิิ่�มเตั้มิไดี�ในฮาลาลอิ่นไซด์ีฉบบันี �เลย์ค่ะ่ หวังัเป็ีนอ่ย์า่งยิ์�งวัา่ฮาลาลอิ่นไซต์ั้
ฉบบันี �จัะเป็ีนปีระโย์ชีน์แก่ท่า่นผู้้�อ่า่นท่กุท่า่นนะค่ะ 

19th Anniversary of The Halal Science Center Chulalongkorn University
Hello readers. 

 This year is the 19th anniversary of the Halal Science Center, Chulalongkorn University. Halal Insight of this issue would like 
to present last year’s performance of the Halal Science Center, Chulalongkorn University from Bangkok office, Pattani office, and 
Chiang Mai office.  We also share the story behind the establishment of Community Learning Center on Halal Innovations which 
stem from the idea of Halal science. What is the story behind this? You can read more in this issue of Halal Insight. I sincerely 
hope that this issue of Halal Insight will be useful to all readers. 
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สาส์นจากผู้้�อำำานวยการผู้้�ก่อำตั้้ง ศู้นย์วิทยาศูาสตั้ร์ฮาลาล 

ในวาระครบรอำบ 19 ปีี

 แม�วันัเวัลาผู้า่นมา 19 ปีี ท่วัา่เหตั้กุารณ์์ในวันัพิ่ธุุที่� 13 สงิหาค่ม พิ่.ศู.2546 
ย์งัตั้ราตั้รึงในค่วัามท่รงจัำาโดีย์วันันั �นไดี� ร่วัมรับฟัังการปีระชีมุค่ณ์ะรัฐมนตั้รีซึ�งมี
มติั้อ่นุมัตั้ิงบปีระมาณ์ พิ่.ศู.2547-2549 สนับสนุนการจััดีตั้ั �งห� อ่งปีฏิิบัตั้ิการ
และศู้นย์์ข� อ่ม้ลดี� านวัิท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาลในค่ณ์ะสหเวัชีศูาสตั้ร์ จัุฬาลงกรณ์์
มหาวิัท่ย์าลยั์ อ่นัที่�จัริงกิจักรรมดี�านวิัท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาลไดี�เริ�มในศูน้ย์์วัิจัยั์ไขมนั
และนำ �ามนั ค่ณ์ะสหเวัชีศูาสตั้ร์ ตั้ั �งแตั้เ่ด่ีอ่นกมุภาพิ่นัธ์ุ พิ่.ศู.2538 แล�วั การไดี� รับ
งบสนบัสนนุสามปีีงบปีระมาณ์ตั้ามมติั้ค่ณ์ะรัฐมนตั้รีส่งผู้ลให�งานวิัท่ย์าศูาสตั้ร์
ฮาลาลพิ่ัฒนาก� าวัหน� าขึ �นอ่ย์่างรวัดีเร็วั กระท่ั�งที่�ปีระชีุมสภาจัุฬาลงกรณ์์
มหาวัทิ่ย์าลยั์วันัที่� 27 ธุนัวัาค่ม พิ่.ศู.2547 อ่นมุตัั้ใิห�แย์กอ่อ่กจัากค่ณ์ะสหเวัชีศูาสตั้ร์
ย์กระดีบัขึ �นเป็ีน “ศููนัย์วิทยาศูาสัติร์ฮาลาล” จัฬุาลงกรณ์์มหาวิัท่ย์าลยั์ (ศูวัฮ.) 
หลงัจัากนั �น ค่ณ์ะกรรมการอ่ำานวัย์การศูน้ย์์วัทิ่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาลที่�มีอ่ธิุการบดีีเป็ีน
ปีระธุานไดี�กำาหนดีให�วันัที่� 13 สงิหาค่ม พิ่.ศู.2546 เป็ีนวันักำาเนิดี ศูวัฮ.  

 ศูวัฮ.แม�ไดี� รับงบปีระมาณ์สนบัสนนุเพีิ่ย์งสามปีี ท่วั่าเพีิ่ย์รพิ่ย์าย์ามหาการสนบัสนนุดี�านงบปีระมาณ์จัากแหล่งตั้่างๆในร้ปีกิจักรรม
และโค่รงการผู้า่นมตั้คิ่ณ์ะรัฐมนตั้รีบ�าง การสนบัสนนุจัากสภาพิ่ฒันาการเศูรษฐกิจัและสงัค่มแหง่ชีาตั้บิ�าง สำานกังบปีระมาณ์บ�าง จัากหนว่ัย์งาน
อ่่�นๆบ�าง ตั้ลอ่ดีจันการสนบัสนนุโดีย์ตั้รงจัากจัฬุาลงกรณ์์มหาวัิท่ย์าลยั์ ผู้า่นร� อ่นผู้า่นหนาวัมากมาย์ ขย์าย์ตั้วััเตั้บิโตั้กระท่ั�งเปิีดีสำานกังานสาขา
เพิิ่�มเติั้มสอ่งแห่งที่�จังัหวัดัีปัีตั้ตั้านี พิ่.ศู.2552 และที่�จังัหวัดัีเชีีย์งใหม่ พิ่.ศู.2555 อ่ปุีสรรค่ใหญ่่เริ�มตั้�นใน พิ่.ศู.2562 เม่�อ่มีการปีรับโค่รงสร� าง
การบริหารจัดัีการมหาวิัท่ย์าลยั์ผู้่านการจัดัีตั้ั �งกระท่รวังอ่ดุีมศูึกษา วัิท่ย์าศูาสตั้ร์ วัิจัยั์และนวัตัั้กรรม (อ่วั.) ผู้สานเข�ากบัปัีญ่หาใหญ่่นั�นค่่อ่
การระบาดีท่ั�วัโลกขอ่งโรค่โค่วิัดี-19 ตั้�น พิ่.ศู.2563 ท่ั �งสอ่งกรณี์สง่ผู้ลกระท่บรุนแรงตั้อ่่งบปีระมาณ์สนบัสนนุขอ่ง ศูวัฮ. เฉพิ่าะ พิ่.ศู.2563 ศูวัฮ.
ถก้ตั้ดัีงบปีระมาณ์ปีีนั �นลงท่ั �งหมดี นบัจัากนั �นถงึ พิ่.ศู.2565 ศูวัฮ.ไดี� รับการสนบัสนนุดี�านงบปีระมาณ์เพีิ่ย์งร� อ่ย์ละ 16 ขอ่งย์อ่ดีสง้สดุีที่�เค่ย์ไดี� รับ
ใน พิ่.ศู.2557 เท่า่นั �น 

 ภาย์ใตั้�ปัีญ่หาและอ่ปุีสรรค่ ศูวัฮ.ย่์นหย์ดัีตั้อ่่ส้� เริ�มดี�วัย์การลดีจัำานวันบคุ่ลากรท่ั �งสามสำานกังานลงกึ�งหนึ�งจัาก 92 ค่นเหลอ่่เพีิ่ย์ง 55 ค่น
โดีย์อ่าจัลดีลงอี่ก ในสว่ันขอ่งพ่ิ่ �นที่�ค่รอ่บค่รอ่ง ศูวัฮ.ค่่นพ่ิ่ �นที่�เชี่าสำานกังานสวันหลวังจัำานวัน 5 ค่ห้าแก่มหาวัิท่ย์าลยั์ พิ่ร� อ่มปิีดีร� าน THA shop 
ท่ั �งลดีขนาดีงาน Thailand Halal Assembly 2022 ที่�จัะจัดัีขึ �นในเด่ีอ่นธุนัวัาค่ม พิ่.ศู.2565 โดีย์ตั้ดัีสว่ันงานเอ่ก็ซโปีค่่อ่ Thailand International
Halal Expo (TIHEX) ที่�มีค่่าใชี�จั่าย์สง้อ่อ่ก ค่งเหล่อ่ไวั� เฉพิ่าะงานวัิชีาการ International Halal Science and Technology Conference 
(IHSATEC) และงาน Halal Science, Industry and Business Conference (HASIB) เพิ่่�อ่ค่งปีระโย์ชีน์ตั้อ่่วัิชีาการดี�านวัิท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล
ระดีบันานาชีาตั้ไิวั�เชีน่เดีมิ 

 แม�ปีระสบอ่ปุีสรรค่มากมาย์ ท่วัา่ในท่กุปัีญ่หาย์อ่่มมีโอ่กาสแท่รกอ่ย์้่
ดี�วัย์เสมอ่ ชีว่ังที่�อ่ปุีสรรค่ดี�านงบปีระมาณ์ถาโถมเข�ามาตั้อ่นกลาง พิ่.ศู.2562 
ภาย์ใตั้�การสนบัสนนุอ่ย์า่งแข็งขนัขอ่งมล้นิธิุมฮุมัมะดีีย์ะฮฺ (Muhammadiyah 
Foundation หร่อ่ MUHAF) ศูวัฮ.ร่วัมกบัมล้นิธิุจัดัีตั้ั �ง “ศููนัย์เรียนัรู� ชุุมชุนัด�านั
นัวัติกุรรมฮาลาล” (Halal Innovation Community Learning Center หร่อ่ 
HICOLEC) ขึ �น พิ่ร� อ่มจัดัีท่ำาสำานกังาน ศูวัฮ.นค่รนาย์ก บนที่�ดีินขอ่งมล้นิธิุ 
ณ์ ถนนเลีย์บค่ลอ่ง 15 ฝัั่�งตั้ะวันัอ่อ่ก หม้่ที่� 4 ตั้ำาบลชีมุพิ่ล อ่ำาเภอ่อ่งค่รักษ์ 
จังัหวัดัีนค่รนาย์ก ใชี� เวัลาดีำาเนินการก่อ่สร� างอ่าค่ารตั้่างๆในพ่ิ่ �นที่�จัำานวัน 
8 หลัง เริ�มดีำาเนินงานเด่ีอ่นตัุ้ลาค่ม พิ่.ศู.2563 กำาหนดีแล� วัเสร็จัเด่ีอ่น
กรกฎาค่ม พิ่.ศู.2565 โดีย์เตั้รีย์มการเปิีดีตั้วัั HICOLEC ในงานวันัค่ล�าย์วันัเกิดี 
ค่รบรอ่บ ศูวัฮ.19 ปีี วันัที่� 13 สงิหาค่ม พิ่.ศู.2565 ท่ั �งหมดีค่่อ่ค่วัามก�าวัหน�า
ขอ่ง ศูวัฮ.ตั้ลอ่ดี พิ่.ศู.2564-2565 ที่�ขอ่ราย์งานไวั� ณ์ ที่�นี �

รศู.ดร.วนัิัย ดะห์์ลันั
ผู้้�อ่ำานวัย์การผู้้� ก่อ่ตั้ั �ง ศูวัฮ.

PREFACE



Message from the Founding Director of 

the Halal Science Center on the Occasion 

of Its 19th Anniversary

 Although 19 years have passed, what happened 
on Wednesday, August 13, 2003, are still engraved in my 
memory. I was attending a meeting of the Cabinet that 
resulted in the approval of the year 2004-2006 budget to 
support the establishment of Halal Science Laboratory 
and Data Center in Faculty of Allied Health Science, 
Chulalongkorn University. Indeed, Halal science activities 
had begun in the Fat and Oil Research Center, Faculty 
of Allied Health Science since February 1995. However, 
the arrival of this three-year budget under the Cabinet’s 
resolution had resulted in the rapid development of Halal 
science works. Until December 27, 2004, the Council of 
Chulalongkorn University approved that Halal Science 
Center should be separated from Faculty of Allied Health 
Science and upgraded to the “Halal Science Center”, 
Chulalongkorn University (HSC). After that, the Halal 
Science Center Administration Committee, chaired by 
the University President, had determined that August 13, 
2003, is the birth date of the HSC. 
 Even though the HSC received only 3-year 
budget, the HSC tried to find financial support from 
various sources such as activities and projects that were 
approved by the cabinet, support from the National 
Economic and Social Development Council, support from 
the Budget Bureau, and from other agencies including 
direct support from Chulalongkorn University. The HSC 
went through thick and thin until it could expand and 
possess two additional offices in Pattani in 2009 and in 
Chiang Mai in 2012. 
 The big obstacle started in 2019 when there 
were restructuring of university management through the 
establishment of Ministry of Higher Education, Science, 
Research and Innovation (MHESI). The other huge issue 
that added in was the global outbreak of COVID-19 in 
early 2020. Both cases have severe impacts on the HSC’s 
budgets. In 2020, all budget for the HSC was cancelled. 
From then to 2022, the HSC received only 16 percent 
of the total budget it had received in 2014. Through 
various problems and obstacles, the HSC stood and 
fought against them, starting with workforce reduction 
of the three offices by half, from 92 to 55, with possibly 

further reductions. In terms of occupied areas, the HSC returned 
the leased area of 5-booth that used to be   Suan Luang office 
to the university and closed THA shop. The size of Thailand 
Halal Assembly 2022 that was planned to be held in December 
2022 was reduced by omitting the expo part, which is Thailand 
International Halal Expo (TIHEX) that causes high cost, and 
continue the academic parts, which are the International Halal 
Science and Technology Conference (IHSATEC) and the Halal 
Science, Industry and Business Conference (HASIB) to maintain 
the benefits of Halal science on international level. 

 Despite many obstacles, there is always an opportunity
hidden in every problem. During the time that the HSC had 
to face problem in terms of budgets in the middle of 2019, 
Muhammadiyah Foundation or MUHAF enthusiastically came to 
support the HSC. The HSC, together with the Foundation, established
“Halal Innovation Community Learning Center” (HICOLEC). 
At the same time, the HSC set up another HSC office in Nakhon 
Nayok on the land belonged to the Foundation at Leap Klong 15 
Road, East Side, Village No. 4, Chumphon Subdistrict, Ongkharak 
District. Nakhon Nayok. In terms of time for the construction of 
8 buildings on the site, the construction started in October 2020 
and its due for completion is in July 2022. HICOLEC is being 
prepared to launch on the anniversary of the 19th anniversary of 
the HSC on 13 August 2022.  
 All of this is the progress of the HSC throughout 
2021-2022 that I would like to report here.

Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, 
the Founding Director of the HSC, 
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 ศูน้ย์์วัิท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล จัฬุาลงกรณ์์มหาวัิท่ย์าลยั์ (ศูวัฮ.) เริ�มตั้�นโดีย์ รศู.ดีร.วัินยั์ ดีะห์ลนั ปีี พิ่.ศู. 2538
ในร้ปีห�อ่งปีฏิิบัตั้ิการวิัท่ย์าศูาสตั้ร์ขนาดีเล็กในค่ณ์ะสหเวัชีศูาสตั้ร์ จัุฬาลงกรณ์์มหาวิัท่ย์าลัย์ โดีย์พิ่ัฒนางาน
ดี�านนิตั้ิวัิท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาลขึ �นเพ่ิ่�อ่คุ่�มค่รอ่งผู้้�บริโภค่ท่ั �งมสุลิมและมิใชี่มสุลิม ไดี� รับการปีระกาศูเกีย์รตั้ิค่ณุ์วั่า เป็ีน
หน่วัย์งานดี�านวัิท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก พิ่ฒันางานดี�านวัิท่ย์าศูาสตั้ร์ เท่ค่โนโลยี์และนวัตัั้กรรมฮาลาล 
ขย์าย์เค่ร่อ่ขา่ย์ค่รอ่บค่ลมุงานวัทิ่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาลหลาย์สาขา กระท่ั�งไดี�รับรางวัลัระดีบันานาชีาตั้หิลาย์ชิี �น ปัีจัจับุนั ศูวัฮ. 
มีการดีำาเนินงานการพิ่ฒันางานท่างดี�านวิัท่ย์าศูาสตั้ร์เท่ค่โนโลยี์ และนวัตัั้กรรมฮาลาลอ่ย์า่งตั้อ่่เน่�อ่ง ไดี�แก่ การผู้ลติั้ผู้ล
งานวิัชีาการ ที่�ไดี� รับการตีั้พิิ่มพ์ิ่ในวัารสารระดีบัชีาติั้และนานาชีาติั้ รวัมถงึงานท่างดี�านนวัตัั้กรรมที่�ไดี� รับการจัดีสทิ่ธิุ
บตัั้รและอ่นสุิท่ธิุบตัั้ร งานวัิจัยั์พิ่ฒันาเท่ค่นิค่ใหม่ๆ ตั้ลอ่ดีจันชีดุีตั้รวัจัเพ่ิ่�อ่ใชี�ในการตั้รวัจัวัิเค่ราะห์ผู้ลิตั้ภณั์ฑ์์อ่าหาร
ฮาลาล การให�ค่ำาปีรึกษาแก่ภาค่อ่ตุั้สาหกรรมอ่าหาร ภตัั้ตั้าค่าร สาย์การบนิ โรงแรม และโรงพิ่ย์าบาล ที่�ตั้�อ่งการผู้ลติั้
อ่าหารฮาลาลโดีย์ใชี�ระบบบริหารจัดัีการดี�านค่ณุ์ภาพิ่เพ่ิ่�อ่รับปีระกนัและรับผิู้ดีชีอ่บตั้อ่่สภาพิ่ฮาลาลขอ่งผู้ลติั้ภณั์ฑ์์และ
บริการ (Halal Assurance and Liability Quality System หร่อ่ HAL-Q) นอ่กจัากนี � ศูวัฮ. ย์งัเปิีดีโอ่กาสให�ผู้้� ที่�สนใจั 
ปีระชีาชีน นกัศูกึษา ภาค่รัฐและเอ่กชีน สามารถศูกึษาหาค่วัามร้� เพิิ่�มเตั้ิมเกี�ย์วักบัวัิท่ย์าศูาสตั้ร์และเท่ค่โนโลยี์ฮาลาล 
ปีระวัตัั้ศิูาสตั้ร์ ธุรุกิจั รวัมถงึการศูกึษาและพิ่ฒันาท่กัษะตั้า่งๆ ที่�เรีย์กวัา่ค่ลงัการเรีย์นร้� อ่อ่นไลน์ THA ACADEMY ผู้า่น
ท่างชีอ่่งท่างเพิ่จั Facebook ศูน้ย์์วัิท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล จัฬุาลงกรณ์์มหาวัิท่ย์าลยั์ อี่กดี�วัย์

 The Halal Science Center Chulalongkorn University (HSC) was initiated by Assoc. Prof. Dr. Winai
Dahlan in 1995 in a small science laboratory of the Faculty of Allied Health Sciences, Chulalongkorn 
University. The work of Halal Forensic Science was developed to protect both Muslim and non-Muslim 
consumers. The HSC was honored to be acknowledged as the first Halal science agency in the world that 
develop works on Halal science, technology, and innovation. The HSC expands its network that covers many 
branches of Halal science and receives several international awards. Currently, the HSC is working on the 
development of Halal science, technology, and innovation continuously. Its works are such as producing 
academic works which has been published in national and international journals; creating innovations that 
are granted patents and petty patents; researching on development of new techniques – as well as test kits 
for use in the analysis of Halal food products; providing consultation for food industry sectors, restaurants, 
airlines, hotels, and hospitals that wish to produce Halal food using quality management system to assure 
and be responsible for the Halal status of products and services (Halal Assurance and Liability Quality 
System or HAL-Q). In addition, the HSC provides opportunities for those who interested among common 
people, students, public and private sectors to learn more about Halal science and technology, history, 
business, as well as othe’r additional education and skills development at online learning library THA 
ACADEMY via Facebook page of the Halal Science Center, Chulalongkorn University. 

HSC BKK: HAFOLAB 
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 ห�อ่งปีฏิิบตัั้กิารนิตั้วิัทิ่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล ศูน้ย์์วัทิ่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล
จัฬุาลงกรณ์์มหาวัทิ่ย์าลยั์  เป็ีนห�อ่งปีฏิิบตัั้กิารสำาหรับตั้รวัจัสอ่บค่ณุ์ภาพิ่
ผู้ลิตั้ภัณ์ฑ์์ฮาลาลปีระเภท่ตั้่างๆ ให� มีคุ่ณ์ภาพิ่สอ่ดีค่ล�อ่งกับหลักการ
ศูาสนาอ่ิสลามรวัมท่ั �งเป็ีนไปีตั้ามมาตั้รฐานฮาลาล ดีำาเนินงานดี�วัย์
กระบวันการวิัท่ย์าศูาสตั้ร์โดีย์ใชี�หลกัการศูาสนารับรอ่งวิัท่ย์าศูาสตั้ร์
รอ่งรับ ปัีจัจับุนัห�อ่งปีฏิิบตัั้ิการไดี� รับรอ่งมาตั้ฐานค่ณุ์ภาพิ่ตั้่างๆ  ไดี�แก่ 
มาตั้รฐาน ISO/IEC  17025:2017 มาตั้รฐาน ISO 9001:2015 การปีระเมิน
สมรรถนะห�อ่งปีฏิิบตัั้กิารท่างวิัท่ย์าศูาสตั้ร์ตั้ามมาตั้รฐาน ISO IEC17025:2017 
ตั้ามขอ่บข่าย์ในการตั้รวัจัรับรอ่งฮาลาล เพ่ิ่�อ่ให� เป็ีนไปีตั้ามมาตั้รฐาน 
UAE.S 2055-2:2016 และเป็ีนไปีตั้ามข�อ่กำาหนดี ผู้้� รับจั�างชีว่ังการท่ดีสอ่บ 
จัากสำานักงานค่ณ์ะกรรมการกลางอิ่สลามแห่งปีระเท่ศูไท่ย์ (สกอ่ท่.) 
และย์งัผู้า่นการตั้รวัจัปีระเมินและรับรอ่งห�อ่งปีฏิิบตัั้ิการในร้ปีแบบ Peer 
evaluation ขอ่งสำานกังานการวิัจัยั์แห่งชีาติั้ (วัชี.) โดีย์ห�อ่งปีฏิิบตัั้ิการ
ให�บริการท่ดีสอ่บใน 4 พิ่ารามิเตั้อ่ร์ที่�สอ่ดีค่ล�อ่งกับหลักการศูาสนา
อิ่สลาม ไดี�แก่ การท่ดีสอ่บปีริมาณ์เอ่ทิ่ลแอ่ลกอ่ฮอ่ล์  การท่ดีสอ่บส่วัน
ปีระกอ่บขอ่งกรดีไขมนั การท่ดีสอ่บการปีนเป่ี �อ่นเจัลาติั้น และการท่ดีสอ่บ
สารพิ่นัธุกุรรมขอ่งสกุร ห�อ่งปีฏิิบตัั้กิารไดี�นำาอ่งค์่ค่วัามร้�ดี�านวิัท่ย์าศูาสตั้ร์
ฮาลาลท่ำางานกบัสงัค่มอ่ย์่างตั้่อ่เน่�อ่ง เพ่ิ่�อ่การ
คุ่�มค่รอ่งผู้้�บริโภค่และสร� างค่วัามเช่ี�อ่มั�นใน
ผู้ลติั้ภณั์ฑ์์ โดีย์มีการเก็บตั้วััอ่ย์า่งจัาก
ท่� อ่งตั้ลาดีมาท่วันสอ่บคุ่ณ์ภาพิ่
วัิเค่ราะห์การปีนเป่ี �อ่นตั้ามหลัก
การศูาสนา ตั้ั �งแตั้ปี่ี พิ่.ศู. 2547
จันถงึ พิ่.ศู. 2564 ไดี�ดีำาเนินการท่ดีสอ่บ
ตั้วััอ่ย์า่งจัำานวัน 181,971  ตั้วััอ่ย์า่ง โดีย์ผู้ลติั้ภณั์ฑ์์
ที่�พิ่บการปีนเป่ี �อ่น ส่วันใหญ่่พิ่บการปีนเป่ี �อ่นสุกรใน
ผู้ลติั้ภณั์ฑ์์แปีรร้ปีจัากเน่ �อ่สตัั้ว์ั เชีน่ ลก้ชิี �น ไก่เชีีย์ง ห�อ่ย์จั�อ่ และ 
ไก่หย์อ่ง เป็ีนตั้�น  
 เม่�อ่ตั้�นปีี พิ่.ศู. 2565 ห�อ่งปีฏิิบตัั้ิการพิ่บการปีนเป่ี �อ่นดีีเอ่็นเอ่
สกุรในตั้วััอ่ย์า่งผู้ลติั้ภณั์ฑ์์ลก้ชิี �นเอ่น็เน่ �อ่ และลก้ชิี �นเน่ �อ่วัวัั ยี์�ห�อ่หนึ�ง และ

ไดี� แจั� งผู้ลการท่ดีสอ่บการตั้รวัจัพิ่บสาร
พิ่นัธุกุรรม (DNA) ขอ่งสกุรในผู้ลติั้ภณั์ฑ์์ลก้ชิี �น

เอ่็นเน่ �อ่ และล้กชิี �นเน่ �อ่วััวั ให� กับท่างสำานักงาน
ค่ณ์ะกรรมการอิ่สลามปีระจัำากรุงเท่พิ่มหานค่รและ

สำานกังานค่ณ์ะกรรมการกลางอิ่สลามแหง่ปีระเท่ศูไท่ย์ ในฐานะ
เป็ีนหน่วัย์งานรับรอ่งฮาลาลและอ่นญุ่าตั้ให�ใชี� เค่ร่�อ่งหมาย์รับรอ่ง
ฮาลาลขอ่งปีระเท่ศูไท่ย์ไดี�ท่ราบ และให�ท่างหนว่ัย์งานไดี�ดีำาเนินการ
แก� ปัีญ่หากับท่างโรงงานที่�เกี�ย์วัข�อ่งและปีระชีาสัมพิ่ันธ์ุให�กับ
บริโภค่ไดี� รับท่ราบถงึปัีญ่หาที่�เกิดีขึ �นตั้อ่่ไปี  

HSC BKK: HAFOLAB 
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 ห�อ่งปีฏิิบตัั้กิารนิตั้วิัทิ่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล ศูน้ย์์วัทิ่ย์าศูาสตั้ร์
ฮาลาล จัฬุาลงกรณ์์มหาวัิท่ย์าลยั์  ไดี� รับการรับรอ่งค่วัามสามารถ
ท่างห�อ่งปีฏิิบตัั้ิการตั้ามมาตั้รฐาน  ISO/IEC 17025:2017  จัาก
สำานกัมาตั้รฐานห�อ่งปีฏิิบตัั้กิาร กรมวัิท่ย์าศูาสตั้ร์การแพิ่ท่ย์์ ตั้ั �งแตั้่
วันัที่� 11 มิถนุาย์น พิ่.ศู. 2552 เป็ีนตั้�นมา ซึ�งตั้ลอ่ดีระย์ะเวัลาไดี�มีการ
ตั้รวัจัปีระเมินเพ่ิ่�อ่เฝั่�าระวังั ตั้ิดีตั้าม และตั้อ่่อ่าย์ ุเพ่ิ่�อ่ให�ห�อ่งปีฏิิบตัั้ิ
การค่งค่วัามสามารถขอ่งห�อ่งปีฏิิบตัั้ิการตั้ามมาตั้รฐานตั้ลอ่ดีมา 
ในปีี พิ่.ศู.2564 ห�อ่งปีฏิิบัตั้ิการไดี�ดีำาเนินการเพิิ่�มขอ่บข่าย์การ
รับรอ่งราย์การท่ดีสอ่บดีงันี �  1.ดีีเอ่็นเอ่สกุร (Porcine DNA)  ใน
เน่ �อ่สตัั้ว์ัและผู้ลติั้ภณั์ฑ์์ 2. สว่ันปีระกอ่บขอ่งกรดีไขมนั (Fatty acid 
composition)ในนำ �ามนัและไขมนัและผู้ลติั้ภณั์ฑ์์อิ่มลัชีนั ผู้ลติั้ภณั์ฑ์์
ขนมอ่บ 3.ปีริมาณ์เอ่ทิ่ลแอ่ลกอ่ฮอ่ล์ (Ethyl alcohol) ในเค่ร่�อ่งด่ี�ม 
ซึ�งผู้า่นการรับรอ่งค่วัามสามารถท่างห�อ่งปีฏิิบตัั้กิารเป็ีนที่�เรีย์บร�อ่ย์
ตั้ั �งแตั้่วันัที่� 25 มีนาค่ม 2565 ซึ�งห�อ่งปีฏิิบตัั้ิการที่�ผู้่านการรับรอ่ง
ค่วัามสามารถตั้ามมาตั้รฐาน ISO/IEC 17025:2017 สามารถ
แสดีงข�อ่มล้ผู้ลการท่ดีสอ่บท่างห�อ่งปีฏิิบตัั้ิการให�ผู้้� ใชี�ข�อ่มล้เกิดี
ค่วัามมั�นใจัไดี�วัา่ผู้ลการท่ดีสอ่บท่างห�อ่งปีฏิิบตัั้กิารมีค่วัามถก้ตั้�อ่ง
สมบ้รณ์์ตั้ามหลกัวัิชีาการโดีย์ปีราศูจัากข�อ่สงสยั์ใดีๆ และเป็ีน
ที่�ย์อ่มรับในระดีบัสากล ศู้นย์์วัิท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล จัุฬาลงกรณ์์
มหาวัิท่ย์าลยั์ มีค่วัามมุ่งมั�นที่�จัะรักษาค่ณุ์ภาพิ่และมาตั้รฐานไวั�
เป็ีนศูกัดีิ�เป็ีนศูรีให�กบังานการรับรอ่งฮาลาลขอ่งปีระเท่ศูไท่ย์และ
เป็ีนห�อ่งปีฏิิบตัั้กิารดี�านวัิท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาลขอ่งโลก 

 The Halal Forensic Laboratory of Halal Science 
Center, Chulalongkorn University, is a laboratory for checking 
quality of various types of Halal products so that all can be 
sure that everything is in accordance with Islamic principles 
and Halal standard. This laboratory operates on scientific 
process based on religious principles that approved by 
science. Currently, the laboratory has been certified by 
various quality standards such as ISO/IEC 17025:2017, ISO 
9001:2015, Scientific Laboratory Performance Assessment 
ISO/IEC17025:2017 in accordance with the scope of Halal 
certification that meets UAE.S 2055-2:2016 standard and 
in accordance with the requirements of Central Islamic 
Council of Thailand (CICOT). The laboratory also passed 
the evaluation and certification in the form of peer evaluation 
for laboratories from National Research Council of Thailand 
(NRCT). 

 The laboratory provides testing services in 
4 parameters in accordance with Islamic principles, such 
as ethyl alcohol test, fatty acid composition test, gelatin 
contamination test, and porcine DNA contamination test. 
The laboratory has been using knowledge of Halal science 
to serve society continuously. It helps protect consumers 
and provide them confidence over Halal products. Samples 
were collected from markets to verify quality and analyze 
contamination according to religious principles. From 2004 
to 2021, the laboratory had tested 181,971 samples. In most 
cases, porcine DNA contamination is found in processed 
meat products such as meatballs, Chinese chicken sausage, 
meat rolls, and chicken floss. 

 ตั้ลอ่ดีระย์ะเวัลา 19 ปีีที่�ผู้่านมานั �นมาห�อ่งปีฏิิบตัั้ิการ
นิตั้วิิัท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล ขอ่งศูน้ย์์วัทิ่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล ย์งัค่งดีำาเนินงาน
ในการสร� างค่วัามเช่ี�อ่มั�นให�กับผู้้�บริโภค่ท่ั �งที่�เป็ีนมสุลิมและมิใชี่
มสุลิมอ่ย์่างตั้อ่่เน่�อ่ง และย์งัอ่ย์้เ่คี่ย์งข�างสงัค่มไท่ย์ในการรักษาไวั�
ซึ�งมาตั้รฐานขอ่งผู้ลติั้ภณั์ฑ์์ให�เป็ีนที่�ย์อ่มรับท่ั �งในและตั้า่งปีระเท่ศู
ตั้อ่่ไปี 

“ Throughout 19 Years 
of Halal Forensic Laboratory in 
Protecting Consumers “ 

HSC BKK: HAFOLAB 
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 In early 2022, the laboratory found porcine DNA contamination in samples of a brand of beef tendon meatball and 
beef meatball products. The laboratory has informed the results to Office of Islamic Committee of Bangkok and Central 
Islamic Committee of Thailand since both are responsible agencies for Halal certification and the use of Halal 
certification symbol of Thailand. Both agencies have worked to solve this problem with involved factories and publicize 
this problem to consumers. 

  The Halal Forensic Laboratory of Halal Science Center, Chulalongkorn University, 
received laboratory accreditation according to ISO/IEC 17025:2017 standard from the 

Bureau of Laboratory Quality Standards, Department of Medical Sciences, since June 
11th, 2009. Throughout the period, there has been audits to monitor, trace, and renew 

the laboratory so that it can maintain capability of laboratory and meet standards of 
laboratory. In 2021, the laboratory has increased the scope of accreditation of tests 
as follows: 1. Porcine DNA in meat and products 2. Fatty acid composition in Edible 
oils and fats, emulsion products, and baked goods 3. The amount of ethyl alcohol
 in beverages. All has been certified for laboratory competence since March 
25, 2022. Laboratories that are certified for competence according to ISO/IEC 

17025:2017 can display laboratory test results to users. As a result, users feel 
confident that laboratory test results are unquestionably academically correct and 

are approved internationally. The Halal Science Center, Chulalongkorn University, 
is committed to maintain the laboratory’s quality and standards so that it can stand as 

prestige for Thailand’s Halal Certification sphere and the World’s Halal Science Laboratory. 
            Throughout 19 years, the Halal Forensic Laboratory of Halal Science Center has 
been continuously working on building confidence for both Muslim and non-Muslim consumers. It also stands side by 
side with Thai society in maintaining standard of products so that they are accepted on both national and international 
level. 
 

HSC BKK: HAFOLAB 
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 ผู้ลงานวัิชีาการ งานวัิจัยั์และนวัตัั้กรรมภาย์ใตั้�ศูน้ย์์วัิท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล จัุฬาลงกรณ์์มหาวัิท่ย์าลยั์ นบัตั้ั �งแตั้่
ปีี พิ่.ศู. 2550 ถงึ พิ่.ศู. 2565 มีจัำานวันท่ั �งสิ �น 142 ผู้ลงาน จัำาแนกอ่อ่กเป็ีนปีระเภท่ ดีงันี � 

 1. ตีั้พิิ่มพ์ิ่ในวัารสารวิัชีาการที่�ปีรากฏิในฐานข�อ่มล้ระดีบันานาชีาตั้ ิ   จัำานวัน  22 ผู้ลงาน 

 2. ตีั้พิิ่มพ์ิ่ในราย์งานการปีระชีมุวัิชีาการ (Proceedings) ระดีบันานาชีาตั้ ิ  จัำานวัน  17 ผู้ลงาน 

 3. นำาเสนอ่ในการปีระชีมุวัิชีาการระดีบันานาชีาตั้ร้ิปีแบบบรรย์าย์และโปีสเตั้อ่ร์ จัำานวัน  64  ผู้ลงาน 

 4. นำาเสนอ่ในการปีระชีมุวัิชีาการระดีบัชีาตั้ิร้ปีแบบบรรย์าย์และโปีสเตั้อ่ร์  จัำานวัน   9  ผู้ลงาน 

 5. ผู้ลงานนวัตัั้กรรมที่�ไดี� รับการจัดีสทิ่ธิุบตัั้รการปีระดีษิฐ์/อ่นสุทิ่ธิุบตัั้ร/ลขิสทิ่ธิุ�  จัำานวัน   8  ชิี �นงาน 

 6. ผู้ลผู้ลติั้งานวัิจัยั์และนวัตัั้กรรมที่�นำาไปีส้ผู่้ลติั้ภณั์ฑ์์    จัำานวัน  12  ชิี �นงาน 

 7. รางวัลัท่างวัิชีาการ       จัำานวัน  10 รางวัลั

 ข�อ่ม้ลผู้ลงานดี�านวัิชีาการที่�ไดี� รับการตีั้พิิ่มพ์ิ่และเผู้ย์แพิ่ร่ระดีับชีาตั้ิและนานาชีาติั้ ตั้ั �งแตั้่ปีี พิ่.ศู. 2550 ถึง 
พิ่.ศู. 2565 จัำานวันท่ั �งสิ �น 112 ชิี �นงาน 

ระดบันัานัาชุาติิ ระดบัชุาติิ รวม

Tier1 Q1 Q2 Q3 Q4 อ่่�นๆ TCI 2

ตีั้พิิ่มพ์ิ่ในวัารสาร 3 7 5 3 2 1 1 22

Proceedings 17 0 17

นำาเสนอ่ในการปีระชีมุวัิชีาการ 64 9 73

รวมทั �งสัิ �นั 102 10 112

13.64%

TIER1 Q1 Q2 Q3 Q4 อ่่�นๆ TCI2

13.64%
9.09%

4.55% 4.55%

31.82%

ระดีบันานาชีาตั้ิ ระดีบัชีาตั้ิ

22.73%

ตีั้พิิ่มพ์ิ่ในวัารสาร
PROCEEDINGS นำาเสนอ่ในที่�ปีระะชีมุ

ระดีบันานาชีาตั้ิ
100%

ระดีบันานาชีาตั้ิ
87.7%

ระดีบัชีาตั้ิ
12.3%

งานวิิจััยและนวิัตกรรม
ของศููนย์วิิทยาศูาสตร์ฮาลาล จัุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลัย

(พ.ศู. 2550-2565)
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 Academic works, research, and innovation conducted by the Halal Science Center Chulalongkorn 

University from 2007 to 2022 are 142 works in total. They can be classified into the following categories:   

 1. Works that are published in academic journals that appear in international  Databases – 22  

 2. Works that are published in report of academic conference (Proceedings) at international level – 17  

 3. Works that are presented at international symposiums in the form of lectures and posters – 64  

 4. Works that are presented at national academic conference in the form of lectures and posters – 9  

 5. Innovative works that are granted patent/ petty patent/copyright – 8  

 6. Outcome of research results and innovation that leads to products – 12 

 7. Academic awards – 10 

 The number of academic works that are published and disseminated nationally and internationally 

from 2007 to 2022 is 112 in total. 

International National Total 

Tier1 Q1 Q2 Q3 Q4 Etc. TCI 2

Published in Journals 3 7 5 3 2 1 1 22

Proceedings 17 0 17

Presented in Academic 64 9 73

Total 102 10 112

13.64%

TIER1 Q1 Q2 Q3 Q4 Etc. TCI2

13.64%
9.09%

4.55% 4.55%

31.82%

International National

22.73%

WORKS PUBLISHED IN JOURNAL
PROCEEDINGS

WORKS PRESEN IN 
ACADEMIC CONFERENCCE

INTERNATIONAL
100%

INTERNATIONAL
87.7%

NATIONAL
12.3%

Performance Summary of  Academic Works, 
Research, and Innovation of  the Halal Science 
Center, Chulalongkorn University
(2007 – 2022)
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1. ผลติิภัณัฑ์์สับู�ดนิัสัำาห์รับชุำาระล�างสัิ�งสักุปรกุติามห์ลักุศูาสันัาอิสิัลาม (นัญิิสั)
Clay soap product for washing dirt according to Islamic principles (Najis)

 ผู้ลงานวัิจััย์และพิ่ัฒนาเกี�ย์วัข�อ่งกับอ่งค์่ปีระกอ่บขอ่งผู้ลิตั้ภัณ์ฑ์์สบ้่ดีิน
สำาหรับชีำาระล�างสิ�งสกปีรกตั้ามหลกัศูาสนาอ่ิสลาม (นญิ่ส) และสามารถนำามาใชี�
ท่ำาค่วัามสะอ่าดีอ่ปุีกรณ์์ในอ่ตุั้สาหกรรมการผู้ลติั้ผู้ลติั้ภณั์ฑ์์ฮาลาล รวัมท่ั �งค่รัวัเร่อ่น ที่�มี
สว่ันปีระกอ่บพ่ิ่ �นฐานสำาค่ญั่ค่่อ่ดีนิขาวั (Kaolin) อี่กท่ั �งมีการตั้ดัีสนิท่างศูาสนา (ฟััตั้วัา)
จัากผู้้�ท่รงคุ่ณุ์วัุฒิุท่างศูาสนาอิ่สลามขอ่งปีระเท่ศูไท่ย์วั่าสามารถชีำาระล�างนญิ่สไดี�
อ่ย์า่งถ้ก้ตั้�อ่งตั้ามหลกัศูาสนบญั่ญ่ตัั้ิอิ่สลาม

 This is a research and development work related to composition of 
clay soap products for cleaning impurities according to Islamic principles 
(Najis). This product can be used for cleaning equipment in Halal product 
manufacturing industry and also for household appliances. The crucial basic 
ingredient of this product is Kaolin. This product is approved by religious 
decree (Fatwa) of respectable scholars of Islam in Thailand that it can be 
used to clean Najis properly according to Islamic principles.
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2. HAL-Q นัวัติกุรรมระบบบริห์ารจดักุารคุุณภัาพคุวามปลอิดภัยัผลิติภัณัฑ์์และบริกุารฮาลาลคุรบวงจร   
HAL-Q, the innovation of safety quality management system for comprehensive Halal products and services.

4. ชุุดติรวจเน้ั �อิสััติว์ติ�อิงห์�ามอิย�างง�าย (Strip test kit)  
Simple Test Kit to Detect Forbidden Meats (Strip test kit)

3. H-Numbers นัวัติกุรรมระบบคุ�นัห์าวัติถุุเจอ้ิปนัอิาห์าร ฮาลาลแม�นัยำา
เพ้�อิอุิติสัาห์กุรรมอิาห์ารแห์�งอินัาคุติ
H-Numbers, an innovative precise search system for food additives 
in Halal food for food industry of the future

 ไดี� รับการการันตีั้ค่ณุ์ภาพิ่ขอ่งระบบจัากรางวัลัเลศิูรัฐ “ระดบัดเีด�นั” ปีระเภท่นวัตัั้กรรมการบริการที่�เป็ีนเลศิู ปีระจัำาปีี 2556 จัาก
สำานกังานค่ณ์ะกรรมการพิ่ฒันาระบบราชีการ (ก.พิ่.ร.) และรางวัลัจัากตั้า่งปีระเท่ศูอี่กมากมาย์ ท่ั �งย์งัไดี� รับการตีั้พิิ่มพ์ิ่บท่ค่วัามในวัารสาร
วัิชีาการนานาชีาตั้ ิMiddle East Journal of Scientific Research อี่กดี� �วัย์

 โดีย์อ่�างอิ่งระบบ E-Number หร่อ่ INS Number ชีว่ัย์ให�ผู้้�ปีระกอ่บการ
ผู้้�ตั้รวัจัรับรอ่งฮาลาล และผู้้�บริโภค่สามารถเข�าถงึแหลง่ข�อ่มล้ไดี�อ่ย์า่งรวัดีเร็วั 
ส่บค่�นสถานะค่วัามเป็ีนฮาลาลขอ่งวัตัั้ถุเจ่ัอ่ปีนอ่าหารผู้่านเวั็บไซต์ั้และ
แพิ่ลตั้ฟัอ่ร์ม ชีว่ัย์ลดีเวัลาและลดีตั้�นท่นุการค่ดัีเลอ่่กวัตัั้ถดุีบิฮาลาลแก่ผู้้�ผู้ลติั้ 
ซึ�งผู้ลานนี �ไดี� รับค่วัามคุ่�มค่รอ่งปีระเภท่ลขิสทิ่ธิุ� (หนงัส่อ่) เลขที่� ISBN 978-
616-413-336-5 ปีี พิ่.ศู.2559 อี่กท่ั �งย์งัไดี� รับรางวัลัเลิศูรัฐ “ระดับดีเด�นั”
ปีระเภท่นวัตัั้กรรมการบริการปีระจัำาปีี 2563

 นวัตัั้กรรมจัากงานวิัจัยั์ขอ่ง ศูวัฮ ที่�คุ่�มค่รอ่งผู้้�บริโภค่จัากค่วัาม
กงัวัลขอ่งการปีลอ่มปีนเน่ �อ่สตัั้ว์ัตั้�อ่งห�ามในอ่าหาร ที่�สามารถตั้รวัจัสอ่บไดี�
ดี�วัย์ตั้วััเอ่ง โดีย์อ่าศูยั์หลกัการตั้รวัจัหาดีีเอ่็นเอ่เปี�าหมาย์ เป็ีนการตั้่อ่ย์อ่ดี
จัากเท่ค่โนโลยี์ HRMA (High Resolution Melting Analysis) ที่�ใชี�อ่ย์้่ใน
ห�อ่งปีฎิบตัั้ิการนิตั้ิวัิท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล ซึ�งชีดุีตั้รวัจันี �สามารถตั้รวัจัไดี�ถึง 5 

ชีนิดี ไดี�แก่ สกุร สนุขั แมวั หน ้และลิงในการ
ตั้รวัจัเพีิ่ย์งค่รั �งเดีีย์วั ให�ผู้ลที่�แมน่ย์ำาและถก้ตั้�อ่ง 
รวัดีเร็วั

 This is an innovation based on the HSC’s 
research that helps protect consumers regarding 
concerns about adulteration of forbidden meats in their 
diets. With this innovation, consumers can check Halal
status of food by themselves by using the principle
of target DNA detection. This is an extension of HRMA 
(High Resolution Melting Analysis) technology used in 
Halal Forensic Laboratory. This test kit can detect up 
to 5 species: pigs, dogs, cats, rats, and monkeys in a 
single test. It gives accurate and fast result.

 This innovation is based on the E-Number or INS Number 
system to help entrepreneurs, Halal auditors, and consumers access 
to resource of data quickly. As a result, they can search Halal status 
of food additives through website and platform. It helps save time and 
reduce the cost in selecting Halal raw materials for producers. This 
innovation is protected by copyright (book) No. ISBN 978-616-413-
336-5 of year 2016. It also won the Public Sector Excellence Award at 
“Outstanding Level” in the category of service innovation for year 2020.

 This innovation has been guaranteed quality of its system by the Public Sector Excellence Award at “Outstanding 
level” in service innovation category of year 2013 from the Office of the Public Sector Development Commission (OPDC) and 
many international awards. In addition, this innovation has also been published in an international academic journal “Middle 
East Journal of Scientific Research”. 
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5. ผงไมโคุรแคุปซููลจากุนัำ �ามันัเมล็ดเทียนัดำาสักัุดเย็นั และกุรรมวิธีิกุารผลิติ
Microcapsules from cold pressed black seed oil and its production process

6. สูัติรลิปบาล์มติ�านัอินุัมูลอิสิัระจากุสัารสักัุดกุากุเมล็ดงาขีี้ �ม�อินัและกุรรมวธีิิผลิติ
Formula for antioxidant lip balm from perilla seed extract and its production process.

7. คุรีมกัุนัแดดผสัมดนิัขี้าว (คุาโอิลินั) และนัำ �ามันัเมล็ดเทยีนัดำา
Sunscreen with Kaolin and Black Seed Oil.

 ผู้ลิตั้ภัณ์ฑ์์ไมโค่รแค่ปีซ้ลเมล็ดีเที่ย์นดีำาในร้ปีแบบผู้ง นอ่กจัากง่าย์ตั้่อ่
การบริโภค่และสะดีวักในการเก็บรักษาแล�วั ผู้ลติั้ภณั์ฑ์์ผู้งที่�ไดี� มาจัากกระบวันการไมโค่ร
แอ่นแค่ปีซ้เลชีั�นนี �เม่�อ่นำาไปีผู้สมในผู้ลิตั้ภณั์ฑ์์อ่าหารอ่่�นท่ำาให� มีกลิ�น และรสชีาติั้ที่�ดีี
ขึ �นเม่�อ่เที่ย์บกบั ผู้ลติั้ภณั์ฑ์์ที่�ใสน่ำ �ามนัเมลด็ีเที่ย์นดีำาโดีย์ตั้รง ซึ�งมีกลิ�นฉนุ และรสขม 
ท่ำาให�รับปีระท่านไดี�งา่ย์ นอ่กจัากนี �ย์งัสามารถปีระย์กุต์ั้ใชี�ในอ่ตุั้สาหกรรมอ่าหารตั้า่งๆ
ไดี�หลากหลาย์มากขึ �น

 ผู้ลิตั้ภณั์ฑ์์ลิปีบาล์มที่�พิ่ฒันาขึ �นนี �ใชี�สารสำาค่ญั่จัากธุรรมชีาติั้ที่�อุ่ดีมดี�วัย์สารอ่อ่กฤท่ธิุ�สำาค่ญั่ท่างชีีวัภาพิ่โดีย์เฉพิ่าะไขมนั 
โอ่เมก�า 3 สามารถใชี�บำารุงริมฝีั่ปีากไดี�เป็ีนปีระจัำาท่กุวันั ผู้ลงานนี �ไดี�รับการขึ �นท่ะเบีย์นอ่นสุทิ่ธิุบตัั้ร เลขที่�ค่ำาขอ่ 1903000647 ปีี พิ่.ศู.2562 
และไดี�รับรางวัลัระดีบัเหรีย์ญ่เงินจัากงาน 30th International Invention Innovation Technology Exhibition (ITEX’19) ณ์ ปีระเท่ศูมาเลเซีย์

 ผู้ลิตั้ภณั์ฑ์์ค่รีมกันแดีดีผู้สมดิีนขาวั (ค่าโอ่ลิน) และนำ �ามนัเมล็ดีเที่ย์นดีำา 
(Habbah Al-Sauda) เป็ีนสมนุไพิ่รชีนิดีหนึ�งตั้ามแนวัท่างการแพิ่ท่ย์์อิ่สลามขอ่งท่า่น
นบีมฮ้ำาหมดัี ซอ่ลลลัลอ่ฮอุ่าลยั์ฮิ วัะซลัลมั ที่�พิ่ฒันาไดี�มีค่า่การปี�อ่งกนัแสงแดีดีหร่อ่ 
SPF สง้ขึ �น โดีย์เม่�อ่เปีรีย์บเที่ย์บกบัค่รีมกนัแดีดีในท่�อ่งตั้ลาดีพิ่บว่ัา สามารถเพิิ่�มค่า่
การปี�อ่งกนัแสงแดีดีหร่อ่ SPF ไดี�มากถึงร� อ่ย์ละ 30 และสามารถซมึซาบเข�าผิู้วัหนงัไดี�ง่าย์ ไมเ่หนีย์วัเหนอ่ะหนะ โดีย์ค่า่การวัิเค่ราะห์ 
SPF ขอ่งค่รีมกนัแดีดีที่�พิ่ฒันาไดี� เปีรีย์บเที่ย์บกบัผู้ลติั้ภณั์ฑ์์ ที่�จัำาหนา่ย์ตั้ามท่�อ่งตั้ลาดีและสต้ั้รอ่่�นๆ

         This sunscreen mixed with Kaolin and Black Seed Oil (Habbah Al-Sauda) is a product that has been developed 
and later found that Black Seed Oil, which is a kind of herb according to the Islamic medicine that was taught by Prophet 
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, could create higher sun protection factor or SPF when compared to other 
sunscreens in the market. The sun protection factor or SPF in this product is 30 percent higher than other commercial 
products of various formulations. It can be easily absorbed into the skin and is non-sticky. 

 This l ip balm product was developed using natural act ive 
ingredients that are rich in bioactive substances, especially omega-3 fats. This 
product can be used to nourish the lips daily. This work has been granted petty 
patent, application number 1903000647, in 2019 and received a silver medal 
from the 30th International Invention Innovation Technology Exhibition (ITEX’19) 
in Malaysia.

 This black seed microcapsules in powder form is easy to consume 
and convenient to store. When this microencapsulated powder is added in 
food, it provides better aroma and flavor compared to the direct use of black 
seed oil, which has pungent odor and bitter taste. This product makes it easier 
for consumers to eat black seed. It can also be applied in a wide variety of 
food industries.
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8. ผลิติภัณัฑ์์ดแูลรักุษาสัิวผสัมแร�ดนิั (คุาโอิลินั, เบนัโทไนัท์) และนัำ �ามันัเมล็ดเทยีนัดำา
Acne care product with mineral clay (kaolin, bentonite) and black seed oil.

ผลงานัวจิยัที�ได�รับกุารติพีมิพ์เผยแพร� ในัวารสัารวชิุากุารที�ปรากุฎในัฐานัขี้�อิมูลระดบันัานัาชุาติิ
Research papers that are published in academic journals that appear in international database.

ผู้ลติั้ภณั์ฑ์์ดีแ้ลรักษาสวิัผู้สมแร่ดีนิ (ค่าโอ่ลนิ ,บนโท่ไนท์่) และนำ �ามนัเมลด็ีเที่ย์นดีำา ที่�มีค่ณุ์สมบตัั้ิ
ในการค่วับคุ่มค่วัามมันขอ่งผิู้วัหน� าและสามารถย์ับย์ั �งการเจัริญ่เตั้ิบโตั้ขอ่งเช่ี �อ่แบค่ที่เรีย์ 
Propionibacterium acnes ซึ�งเป็ีนปัีจัจััย์หนึ�งขอ่งการเกิดีสิวั โดีย์มีค่่าค่วัามเป็ีนกรดี-ดี่าง 
อ่ย์้ร่ะหวัา่ง 4.5 – 7.5 สามารถซมึเข�าส้ผิู่้วัหนงัไดี�งา่ย์ ไมเ่หนีย์วัเหนอ่ะหนะ
 This acne treatment product with mineral clay (kaolin, bentonite) and black seed 
oil has the ability to control oiliness of the face and can inhibit the growth of bacteria
Propionibacterium acnes, which is one of the factors of acne. The pH value of this product 
is between 4.5 – 7.5. It can be easily absorbed into skin and is non sticky.

บทคุวามวชิุากุาร (Original Articles)

ลำาดีบั 
(Number)

ช่ี�อ่บท่ค่วัาม (Title) ช่ี�อ่ผู้้� เขีย์นบท่ค่วัาม (Author) ช่ี�อ่วัารสารวัิชีาการ ปีีที่� ฉบบัที่� หน�า
(Name of Academic Journal, Year, Issue, Page)

1 Effect of Inca peanut oil on omega-3 polyunsaturated fatty 
acids, physicochemical, texture and sensory properties in 
chicken sausage

Saranporn Wongpattananukul,
Uarna Nungarlee, 
Arnakorn Ruangprach, 
Suwaibah Sulong, 
Promluck Sanporkha, 
Sirichai Adisakwattana, 
Sathaporn Ngamukote

LWT - Food Science and Technology 
(2022) 163, 113559
(Tier1)

2 Physicochemical characterization of microcapsules containing
cold pressed black cumin seed oils (Nigella sativa L.) as an 
alternative nutrient source in a functional diet

Najwa Yanya Santiworakun, 
Acharee Suksuwan, 
Sukrit Sirikwanpong, 
Winai Dahlan,
Tipayanate Ariyapitipun

LWT - Food Science and Technology 
(2022) 157, 113045 
(Tier1)

3 Cyanidin-3-rutinoside stimulated insulin secretion through 
activation of L-type voltage-dependent Ca2+ channels and 
the PLC-IP3 pathway in pancreatic β-cells.

Phutthida Kongthitilerd, 
Thavaree Thilavech, 
Marisa Marnpae, 
Weiqiong Rong, 
Shaomian Yao, 
Sirichai Adisakwattana, 
Henrique Cheng, 
Tanyawan Suantawee

Biomedicine & Pharmacotherapy (2022) 
146, 112494. (Q1)

4 Modern on-site tool for monitoring contamination of 
halal meat with products from five non-halal animals 
using multiplex polymerase chain reaction coupled 
with DNA strip.

Anat Denyingyhot, 
Theerarak Srinulgray, 
Pornpimol Mahamad, 
Arnakorn Ruangprach,
Suwainah Sa-I, 
Tuanyasmin Saerae, 
Mongkol Vesaratchavest, 
Winai Dahlan,
Suwimon Keeratipibul

Food Control (2022) 132, 108540. 
(Tier1)
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ผลงานัวจิยัที�ได�รับกุารติพีมิพ์เผยแพร� ในัวารสัารวชิุากุารที�ปรากุฎในัฐานัขี้�อิมูลระดบันัานัาชุาติิ
Research papers that are published in academic journals that appear in international database.

บทคุวามวชิุากุาร (Original Articles)

ลำาดีบั 
(Number)

ช่ี�อ่บท่ค่วัาม (Title) ช่ี�อ่ผู้้� เขีย์นบท่ค่วัาม (Author) ช่ี�อ่วัารสารวัิชีาการ ปีีที่� ฉบบัที่� หน�า
(Name of Academic Journal, Year, Issue, Page)

5 A new tool for quality control to monitor contamination of six 
non-halal meats in food industry by multiplex high-resolution 
melting analysis (HRMA).

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

NFS Journal. (2021) 25, 31-40. 
(Q1)

6 Phytochemical Composition, Antiglycation, Antioxidant Activity  
and Methylglyoxal-Trapping Action of Brassica Vegetables.

Thavaree Thilavech · 
Marisa Marnpae · 
Kittana Mäkynen 
Sirichai Adisakwattana

Plant Foods for Human Nutrition (2021) 
76(3), 340-346.
(Q1)

7 Effect of Storage of Stingless Bee Propolis on the Total Phenolic
and Flavonoid Contents and Antiradical Activity.

Imron Meechai, 
Khoreeyoh Mahama,
Isma-ae Chelong, 
Acharee Suksuwan

KKU Research Journal (Graduate Stud-
ies) (2021) 21(2), 140-151.
(TCI Tier2)

8 A Simple Distance Paper-Based Analytical Device for the 
Screening of Lead in Food Matrices

Kasinee Katelakha, 
Vanida Nopponpunth, 
Watcharee Boonlue, 
Wanida Laiwattanapaisal

Biosensors (2021)
11(3), 90.
(Q1)

9 Inhibitory Effect of Antidesma bunius Fruit Extract on 
Carbohydrate Digestive Enzymes Activity and Protein 
Glycation In Vitro

Pattamaporn Aksornchu, 
Netima Chamnansilpa, 
Sirichai Adisakwattana, 
Thavaree Thilavech, 
Charoonsri Choosak, 
Marisa Marnpae, 
Kittana Mäkynen, 
Winai Dahlan, 
Sathaporn Ngamukote

Antioxidants (2021)
10(1), 32 
(Q1)

10 Anthocyanin-rich fraction from Thai berries interferes with 
the key steps of lipid digestion and cholesterol absorption.

Netima Chamnansilpa, 
Pattamaporn Aksornchu, 
Sirichai Adisakwattana, 
Thavaree Thilavech, 
Kittana Mäkynen, 
Winai Dahlan, 
Sathaporn Ngamukote

Heliyon (2020) 6(11), e05408. 
(Q1)
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ผลงานัวจิยัที�ได�รับกุารติพีมิพ์เผยแพร� ในัวารสัารวชิุากุารที�ปรากุฎในัฐานัขี้�อิมูลระดบันัานัาชุาติิ
Research papers that are published in academic journals that appear in international database.

บทคุวามวชิุากุาร (Original Articles)

ลำาดีบั 
(Number)

ช่ี�อ่บท่ค่วัาม (Title) ช่ี�อ่ผู้้� เขีย์นบท่ค่วัาม (Author) ช่ี�อ่วัารสารวัิชีาการ ปีีที่� ฉบบัที่� หน�า
(Name of Academic Journal, Year, Issue, Page)

11 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, 
Monruedee Khemtham, 
Sathaporn Ngamukote, 
Vanida Noppornpunth, 
Winai Dahlan

Journal of food protection (2020) 83(1), 
147–154.
(Q2)

12 The Effect of Non-Monetary Rewards on Employee 
Performance in Massive Open Online Courses

Pradorn Sureephong, 
Winai Dahlan, 
Suepphong Chernbumroong, 
Yootthapong Tongpaeng

International Journal of Emerging 
Technologies in Learning
(2020) 15(1). 88-102 (Q2)

13 Anthocyanin-rich fraction from Thai berries interferes with the 
key steps of lipid digestion and cholesterol absorption

Phutthida Kongthitilerd, 
Tanyawan Suantawee, 
Henrique Cheng, 
Thavaree Thilavech, 
Marisa Marnpae, 
Sirichai Adisakwattana

Nutrients (2020) 12(8):2480
(Q1)

14 Classification of plant-and animal-based glycerin by using 
ATR-FTIR: A rapid screening tool applicable for Halal cosmetic

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

Malaysian Journal of Consumer and 
Family Economics (2018) 21:(S2)
(Q4)

15 Simultaneous detection of three forbidden animals 
(porcine, canine and rat) in Halal food by using High 
Resolution Melting analysis.

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

Scientific Bulletin. 
Series F. Biotechnologies,
 (2017) 21, 284-288.
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ผลงานัวจิยัที�ได�รับกุารติพีมิพ์เผยแพร� ในัวารสัารวชิุากุารที�ปรากุฎในัฐานัขี้�อิมูลระดบันัานัาชุาติิ
Research papers that are published in academic journals that appear in international database.

บทคุวามวชิุากุาร (Original Articles)

ลำาดีบั 
(Number)

ช่ี�อ่บท่ค่วัาม (Title) ช่ี�อ่ผู้้� เขีย์นบท่ค่วัาม (Author) ช่ี�อ่วัารสารวัิชีาการ ปีีที่� ฉบบัที่� หน�า
(Name of Academic Journal, Year, Issue, Page)

16 Moringa Oleifera leaf extract increases plasma antioxidant 
status associated with reduced plasma malondialdehyde 
concentration without hypoglycemia in fasting healthy 
volunteers

Sathaporn Ngamukote, 
Teerawat Khannongpho, 
Marent Siriwatanapaiboon, 
Sukrit Sirikwanpong, 
Winai Dahlan,
Sirichai Adisakwattana

Chinese journal of integrative medicine 
(2016) 1-6.
(Q2)

17 Moringa oleifera aqueous leaf extract inhibits reducing 
monosaccharide-induced protein glycation and oxidation of 
bovine serum albumin

Pornpimon Nunthanawanich, 
Weerachat Sompong, 
Sukrit Sirikwanpong, 
Kittana Mäkynen, 
Sirichai Adisakwattana, 
Winai Dahlan,
Sathaporn Ngamukote

Springerplus (2016) 5(1), 1-7
(Q4)

18 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

Middle East Journal of Scientific Research
(2013) 13(4), 464-471
(Q3, 2017)

19 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 (2011) 3(4), 257-269
(Q3)

20 The alteration of erythrocyte Phospholipids in Type 2 Dia-
betes 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
(2010) 47(2), 111-120
(Q2)

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

Jongjit Angkatavanich, 
Winai Dahlan,
U Nimmannit, 
V Sriprasert, 
N Sulongkood

International Journal of Cosmetic Science 
(2009) 31, 131-141.
(Q2)

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

Raveenan Sittiwicheanwong, 
Tipayanate Ariyapitipun,
 Somnuke Gulsatitporn, 
Vanida Nopponpunth, 
Mahinda Abeywardena, 
Winai Dahlan

Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition 
(2007) 16(4), 602–608.
(Q3)

22 HALAL INSIGHT | ISSUE 60 JULY  2022

HSC BKK: HAFOLAB 



23 HALAL INSIGHT | ISSUE 60 JULY  2022

ง�นับรกิ�รหน่ัวยง�นัภ�ยนัอก 
(ภาคอุตสาหกรรมและธุุรกิจั) สูำาน์ักงาน์กรึุงเที่พิฯ

 ศู้นย์์วัิท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล จัุฬาลงกรณ์์มหาวิัท่ย์าลยั์ (ศูวัฮ.) ดีำาเนินงานดี�านการมาตั้รฐานฮาลาล โดีย์พิ่ฒันาและตั้่อ่ย์อ่ดีระบบ
ค่วัามปีลอ่ดีภยั์อ่าหารส้ง่านคุ่�มค่รอ่งผู้้�บริโภค่มสุลมิ ตั้ั �งแตั้อ่่ดีีตั้จันมาถงึปัีจัจับุนั จัาก Halal-GMP/HACCP ส้ ่Halal Assurance and Liability 
Quality System หร่อ่ HAL-Q ระบบบริหารจัดัีการดี�านค่ณุ์ภาพิ่เพ่ิ่�อ่รับปีระกนัและรับผิู้ดีชีอ่บตั้อ่่สภาพิ่ฮาลาลขอ่งผู้ลิตั้ภณั์ฑ์์และบริการ เป็ีน
ระบบที่�นำาไปีปีระย์กุต์ั้ใชี� เพ่ิ่�อ่การผู้ลติั้อ่าหารฮาลาลในโรงงานอ่ตุั้สาหกรรม การบริการที่�เป็ีนมิตั้รตั้อ่่มสุลมิ (Muslim friendly Destination) รวัม
ไปีถงึการปีระย์กุต์ั้เข�ากบับริการดี�านการแพิ่ท่ย์์ฮาลาลในปัีจัจับุนั เพ่ิ่�อ่รอ่งรับนกัท่อ่่งเที่�ย์วัหร่อ่ผู้้� ป่ีวัย์ที่�ตั้�อ่งการบริการที่�ไมข่ดัีตั้อ่่หลกับท่บญั่ญ่ตัั้ิ
แหง่ศูาสนาอิ่สลาม ปีระย์กุต์ั้ใชี�การตั้รวัจัวัิเค่ราะห์ท่างดี�านนิตั้ิวัิท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล การใชี�สบ้ด่ีนิชีำาระล�างนญิ่ส (สิ�งสกปีรกตั้ามบท่บญั่ญ่ตัั้แิหง่
ศูาสนาอิ่สลาม)

 ปีี 2541 รศู.ดีร.วัินยั์ ดีะห์ลนั อ่าจัารย์์ค่ณ์ะสหเวัชีศูาสตั้ร์ จัฬุาฯ 
ร่วัมกบัค่รัวัการบินไท่ย์จัดัีเตั้รีย์มอ่าหารฮาลาลเพ่ิ่�อ่บริการในการแข่งขนั
กีฬาเอ่เซีย์นเกมส์ ค่รั �งที่� 13 โดีย์สร� างแนวัท่างการค่วับคุ่มสิ�งหะรอ่ม 
(Haram) หร่อ่สิ�งตั้�อ่งห�ามตั้ามบญั่ญ่ตัั้ิอิ่สลาม 

 ปีี 2547 เริ�มงานดี�านการวัางระบบ HALAL-GMP/
HACCP ให�กบัโรงงานอ่ตุั้สาหกรรมอ่าหาร 26 แห่ง โดีย์ใชี� เวัลา 
8 เด่ีอ่น งานชิี �นนี �พิ่ฒันามากขึ �นกระท่ั�งเกิดีเป็ีนระบบ HAL-Q ซึ�ง
กลาย์เป็ีนงานบริการสำาค่ญั่ขอ่ง ศูวัฮ. จันถึงปัีจัจับุนั ค่รอ่บค่ลมุ
สถานปีระกอ่บการท่ั �งหมดี 770 สถานปีระกอ่บการ 

 ปีี  2556 ศู้นย์์วัิท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล จัุฬาลงกรณ์์
มหาวัิท่ย์าลัย์  (ศูวัฮ.) เข� ารับรางวััลบริการภาค่รัฐแห่งชีาตั้ิ
ขอ่งค่ณ์ะกรรมการพิ่ฒันาระบบราชีการ (ก.พิ่.ร.) สาขารางวัลั
นวัตัั้กรรมการบริการที่�เป็ีนเลศิู เร่�อ่ง HAL-Q นวัตัั้กรรมระบบบริหาร
จััดีการคุ่ณ์ภาพิ่ค่วัามปีลอ่ดีภัย์
และบริการฮาลาลค่รบวังจัร โดีย์
เข� า รับจัากรอ่งนาย์กรัฐมนตั้รี 
นาย์พิ่ง ศ์ู เท่พิ่  เท่พิ่กาญ่จันา
ณ์ หอ่ปีระชีมุกอ่งท่พัิ่เร่อ่ 

 ปีี 2542 รศู.ดีร.วิันยั์ ดีะห์ลนั ร่วัมกบัมล้นิธิุเพ่ิ่�อ่สถาบนัอ่าหาร 
จััดีท่ำาหนังส่อ่ “กุารวิเคุราะห์์อัินัติรายและจุดวิกุฤติเพ้�อิจัดเติรียม
อิาห์ารฮาลาลในัทางอุิติสัาห์กุรรมและพาณิชุย์ HALAL-HACCP” 
ซึ�งถ่อ่เป็ีนค่รั �งแรกที่�มีการปีระย์ุกต์ั้ระบบ HACCP เพ่ิ่�อ่การผู้ลิตั้อ่าหาร
ฮาลาลอ่ย์า่งเป็ีนร้ปีธุรรมขึ �น 
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 ตั้อ่่มา ศูวัฮ. พิ่ฒันาแอ่พิ่พิ่ลิเค่ชีั�น Halal Route ขึ �น เพ่ิ่�อ่อ่ำานวัย์
ค่วัามสะดีวักสบาย์สำาหรับนกัเดีินท่างท่ั �งในและตั้า่งปีระเท่ศูในการค่�นหา
ร� านอ่าหารฮาลาล มสัยิ์ดี/สถานที่�ละหมาดี สถานที่�ท่อ่่งเที่�ย์วั หม้บ่�านหร่อ่
ชีมุชีนมสุลมิ ที่�พิ่กั ที่�อ่ย์้ใ่นเส�นท่างการเดีนิท่าง

 ปีี 2562 ศูวัฮ. ไดี�เปิีดีตั้วััแอ่พิ่พิ่ลเิค่ชีั�น HAL+ เป็ีนแอ่ปีพิ่ลเิค่ชีนัที่�
ให�สนบัสนนุสถานปีระกอ่บการ เปิีดีบริการเพ่ิ่�อ่สร� างชีอ่่งท่างในการตั้ิดีตั้อ่่
ส่�อ่สารสำาหรับการจับัค่้ธุ่รุกิจั ให�กบัผู้้�ปีระกอ่บการฮาลาล อี่กท่ั �งย์งัสามารถ
รับชีมข�อ่มล้ขา่วัสาร อ่งค์่ค่วัามร้� เกี�ย์วักบัฮาลาล ข�อ่มล้กิจักรรมตั้า่งๆ และ
สทิ่ธิุปีระโย์ชีน์ที่�จัะไดี� รับ 

 ดี�วัย์สถานการณ์์การแพิ่ร่ระบาดีขอ่งไวัรัสโค่โรน่า 2019 (COVID-19)
สง่ผู้ลกระท่บในวังกวั�าง บท่บาท่ขอ่งระบบ HAL-Q ที่�สร� าง Trust economy 
แก่ผู้้�ผู้ลิตั้ค่่อ่ระบบการมาตั้รฐานฮาลาล เป็ีนระบบสร� างค่วัามเช่ี�อ่มั�นใน
การผู้ลติั้สนิค่�าที่�ดีี สะอ่าดี และตั้รงเง่�อ่นไขฮาลาล  

 ปีี 2564 ศูวัฮ. ไดี�เลง็เหน็โอ่กาสที่�จัะชีว่ัย์เหลอ่่ สถานปีระกอ่บการ
ให� เดีินหน�าตั้่อ่ไดี�ในชี่วังสถานการณ์์การแพิ่ร่ระบาดี COVID-19 เห็นถึง
โอ่กาสขอ่งการขาย์อ่อ่นไลน์จังึไดี�จัดัีท่ำา โค่รงการ การพิ่ฒันาผู้้�ปีระกอ่บการ
ส้พ่ิ่าณิ์ชีย์์อิ่เล็กท่รอ่นิกส์ (E-commerce) เพ่ิ่�อ่ผู้้�ปีระกอ่บการไท่ย์สง่เสริม
การเปิีดีตั้ลาดี ฮาลาลสากลขึ �น เพ่ิ่�อ่ชี่วัย์เหล่อ่และผู้ลกัดีนัผู้้�ปีระกอ่บการ
ให� ก� าวัส้่แพิ่ลตั้ฟัอ่ร์มตั้ลาดีการค่� าอ่อ่นไลน์ และย์ังเป็ีนโอ่กาสดีีที่�จัะ
ชี่วัย์และสนับสนุนให�ผู้้�ปีระกอ่บการที่�มีสินค่�าที่�เป็ีนขอ่งดีีท่ั�วัทุ่กภ้มิภาค่
ขอ่งปีระเท่ศูไท่ย์ ไดี� เจัาะตั้ลาดีกลุ่มใหม่ๆ ผู้่านการขาย์สินค่�าในร้ปีแบบ
อ่อ่นไลน์และอ่อ่ฟัไลน์ ภาย์ใตั้�การดีแ้ลและปีระชีาสมัพิ่นัธ์ุจัากร� านธุาช็ีอ่ปี
(THA Shop) ศู้นย์์รวัมสินค่� ามุสลิม (Muslim Friendly Products) 
ณ์ ศูน้ย์์วัิท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล จัฬุาลงกรณ์์มหาวัิท่ย์าลยั์  

 ปีี 2565 ศูวัฮ. ไดี�เลง็เหน็ค่วัามสำาค่ญั่ขอ่งการพิ่ฒันา
ศูกัย์ภาพิ่บคุ่ลากรให�มีค่วัามร้�ค่วัามเข�าใจัและสามารถปีระย์กุต์ั้
งานดี�านฮาลาลตั้ามหลักศูาสนบัญ่ญ่ัตั้ิอิ่สลามกับงานดี�าน
สาธุารณ์สุข รวัมถึงกระบวันการท่างดี� านนิตั้ิวัิท่ย์าศูาสตั้ร์
ฮาลาล อ่นัเป็ีนการสง่เสริมให�สถานปีระกอ่บการไดี�มีการเฝั่�าระวังั
กระบวันการผู้ลิตั้ให� มีค่วัามปีลอ่ดีภัย์ตั้่อ่ผู้้�บริโภค่ท่ั�วัไปีและ
มุสลิมมากยิ์�งขึ �น ชี่วัย์ให�ผู้ลิตั้ภัณ์ฑ์์และบริการฮาลาลที่�อ่อ่ก
ส้่ตั้ลาดีมีมาตั้รฐานและเป็ีนที่�ย์อ่มรับในระดีบัสากล โดีย์นำา
อ่งค์่ค่วัามร้� ดี�านวัิท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาลมาปีระย์กุต์ั้ใชี�กบังานดี�าน
บริการในสถานบริการดี�านการแพิ่ท่ย์์ อ่ันจัะส่งผู้ลตั้่อ่ค่วัาม
เช่ี�อ่มั�น (Trust) ตั้่อ่ค่วัามปีลอ่ดีภัย์ท่างดี�านร่างกาย์และจิัตั้
วัิญ่ญ่าณ์ขอ่งผู้้�บริโภค่มุสลิมและมิใชี่มุสลิม ศูวัฮ. จัึงไดี�จััดี
โค่รงการเพิ่ิ�มขีดีค่วัามสามารถดี�านการแข่งขนัท่างดี�านระบบ
บริการสขุภาพิ่ฮาลาลเพ่ิ่�อ่รอ่งรับการพิ่ฒันาศูน้ย์์กลางการแพิ่ท่ย์์
ฮาลาลขอ่งปีระเท่ศูไท่ย์ (Halal Medical Hub) โดีย์มีสถานพิ่ย์าบาล
 และสถานบริการดี�านสขุภาพิ่ รวัมถงึสถานปีระกอ่บการเข�าร่วัม
โค่รงการท่ั �งสิ �น 10 ราย์ อ่าทิ่เชีน่ ค่รัวัฮาลาลโรงพิ่ย์าบาลลาดีพิ่ร�าวั 
ค่รัวัฮาลาลโรงพิ่ย์าบาลกรุงเท่พิ่ ค่รัวัฮาลาลโรงพิ่ย์าบาลศูิริราชี
ปิีย์มหาราชีการุณ์ย์์ เป็ีนตั้�น 

 ภาย์ใตั้�โค่รงการ Halal Medical Hub ศูวัฮ. ไดี�เหน็ถงึ
โอ่กาสขอ่งการพิ่ฒันาอ่งค์่ค่วัามร้� ขอ่งบคุ่ลากรท่างการแพิ่ท่ย์์
ที่� เ กี� ย์วัข� อ่งกับการดี้แลอ่าหารฮาลาลสำาหรับผู้้� ป่ีวัย์ใน
โรงพิ่ย์าบาล รวัมถงึตั้ระหนกัถงึค่วัามสามารถขอ่งผู้้�ปีระกอ่บการ
ที่�ผู้ลติั้ผู้ลติั้ภณั์ฑ์์ดี�านสขุภาพิ่และบริการ ให�ปีลอ่ดีภยั์จัากสิ�งหะ
รอ่มตั้ลอ่ดีกระบวันการผู้ลิตั้ผู้ลติั้ภณั์ฑ์์และบริการ จังึไดี�ตั้อ่่ย์อ่ดี
แพิ่ลตั้ฟัอ่ร์ม HSC MOOC โดีย์การพิ่ฒันาหลกัสต้ั้ร การผู้ลิตั้
ผู้ลิตั้ภัณ์ฑ์์ดี�านสุขภาพิ่และบริการท่างการแพิ่ท่ย์์ฮาลาลขึ �น 
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External Service Division 
(Industry and Business), 
Bangkok Office 
 The Halal Science Center Chulalongkorn 
University (HSC) operates in the field of Halal standards
by developing and extending food safety system to 
protect Muslim consumers from past to present. From 
Halal-GMP/HACCP to Halal Assurance and Liability 
Quality System or HAL-Q, a quality management system
that will guarantee and be responsible for Halal status 
of products and services. This system is applied for 
Halal food production in industrial plants, for Muslim
friendly destination, and for Halal medical services
of today. All of this is to accommodate tourists
or patients who need services that are not contrary 
to Islamic principles. Furthermore, it can be applied 
in Halal Forensic Analysis and in using clay soap to 
cleanse Najis (dirt according to Islam principles.)

 In 1998, Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan,
as a lecturer at the Faculty of Allied Health Sciences, 
Chulalongkorn University, together with THAI Catering,
prepared Halal food for the 13th Asian Games. On 
this occasion, guideline for the control of Haram, or 
what is prohibited by Islamic law, was also created.  

 In 1999, Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, 
together with the Foundation for Food Institute, 
published a book “Hazard and Critical Point Analysis 
to Prepare Halal Food Industrially and Commercially 
HALAL-HACCP.” This is the first time that HACCP 
system has been applied in a concrete way to 
produce Halal food. 

 Year 2004 was the year that the HSC started installing 
HALAL-GMP/HACCP system for 26 food factories in 8 months. This work 
developed increasingly until the HAL-Q system became an important 
service of the HSC until now. This system covers 770 establishments in 
total. 

 In 2013, the Halal Science Center Chulalongkorn University (HSC) 
received Thailand Public Service Award from Office of the Public Sector 
Development Commission (OPDC) in the category of Excellent Innovative 
Service Award for HAL-Q, Innovation in Safety Quality and Comprehensive 
Halal Service Management System. The award was granted by Deputy 
Prime Minister Mr. Phongthep Thepkanchana at the Royal Thai Navy 
Auditorium

 Later, the HSC-CU created
Halal Route application to facilitate 
both domestic and international 
travelers in searching for Halal 
restaurants, mosque/place for 
prayer, tourist attractions, Muslim
villages or communities, and 
accommodation within the travel 
route. 

 In 2019, the HSC-CU launched HAL+ application, which is an 
application that supports establishments. Its focus is to create communication
channel for business matching for Halal entrepreneurs. General public 
can also update news, knowledge, and activities about Halal as well as 
other benefits. 

 The Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic has 
a wide impact all over the world. The role of HAL-Q system in creating 
trust economy for manufacturers is through Halal standard system that 
builds confidence in producing products that are good, clean, and meets 
Halal conditions. In addition, this is also a good opportunity to help and 
support entrepreneurs with quality products in all regions of Thailand to 
penetrate new markets through both online and offline selling under the 
supervision and publicity of THA Shop, the center of Muslim Friendly 
Products at the Halal Science Center Chulalongkorn University. 
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THA ACADEMY 
Learning Resource for 
Public Benefit
 THA ACADEMY เป็ีนชี่อ่งท่างส่�อ่สาร
หนึ�งภาย์ใตั้�การกำากับขอ่งศู้นย์์วัิท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล 
จัุฬาลงกรณ์์มหาวัิท่ย์าลยั์ ซึ�งไดี� รับการย์อ่มรับวั่าเป็ีน
ศูน้ย์์วัิท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาลแหง่แรกขอ่งโลก มีอ่งค์่ค่วัามร้�
ค่วัามเชีี�ย์วัชีาญ่ดี� านวัิท่ย์าศูาสตั้ร์ เท่ค่โนโลยี์ และ
นวัตัั้กรรมฮาลาล ที่�สะสมปีระสบการณ์์มากวั่า 20 ปีี 
จันผู้ลงานเป็ีนที่�ปีระจักัษ์และไดี�รับการย์อ่มรับจัากภาค่รัฐ
และเอ่กชีนท่ั �งภาย์ในปีระเท่ศูและตั้า่งปีระเท่ศู 
 ศู้นย์์วัิท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล จัุฬาลงกรณ์์
มหาวัิท่ย์าลยั์ ตั้ระหนกัถึงค่วัามสำาค่ญั่ขอ่งการเตั้รีย์ม
ค่วัามพิ่ร� อ่มท่รัพิ่ย์ากรมนษุย์์สำาหรับอ่นาค่ตั้ เพ่ิ่�อ่สร� าง
เศูรษฐกิจับนพ่ิ่ �นฐานวิัท่ย์าศูาสตั้ร์และนวัตัั้กรรมสำาหรับ
อุ่ตั้สาหกรรมเปี�าหมาย์ New S- Curve ที่�แข็งแกร่ง
ขอ่งปีระเท่ศูไท่ย์ จัึงไดี� เปิีดีร้ปีแบบการเรีย์นร้� ใหม ่
“THA ACADEMY” เพ่ิ่�อ่เป็ีนค่ลงัแห่งการเรีย์นร้� ท่าง
อ่อ่นไลน์สำาหรับนกัศูึกษา ผู้้� ที่�สนใจัจัากหน่วัย์งานท่ั �ง
ภาค่รัฐและเอ่กชีน โดีย์เฉพิ่าะอ่ย่์างยิ์�งผู้้�ปีระกอ่บการ
ในอุ่ตั้สาหกรรมฮาลาลที่�ตั้� อ่งการเสริมค่วัามร้� และ
เพิิ่�มท่ักษะการท่ำางานบนฐานรากเศูรษฐกิจัฮาลาล
แหง่อ่นาค่ตั้ THA ACADEMY บริการและสร� างโอ่กาส
การเรีย์นร้� ในหลากหลาย์ร้ปีแบบ ส่งเสริมการพิ่ฒันา
ศูักย์ภาพิ่มนุษย์์เพ่ิ่�อ่ให� เ กิดีการเรีย์นร้� ตั้ลอ่ดีชีีวัิตั้ 
(Lifelong Learning) สำาหรับย์กระดีับค่วัามร้� ใน
ดี� านวิัชีาชีีพิ่ เพิิ่�มท่ักษะที่�จัำาเป็ีนในการพิ่ัฒนาธุุรกิจั
ที่� สำาค่ัญ่สำาห รับโลกย์ุค่ใหม่จัึ ง เ ป็ีนหัวั ใจัสำาค่ัญ่
ที่�ชี่วัย์ให� บุค่ลากรขอ่งปีระเท่ศูไท่ย์สามารถรับม่อ่
การเปีลี�ย์นแปีลงตั้่างๆ ไดี�อ่ย์่างมีปีระสิท่ธิุภาพิ่ โดีย์
ศู้นย์์วัิท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล จัุฬาลงกรณ์์มหาวิัท่ย์าลัย์
 ไดี�อ่อ่กแบบชีุดีหน่วัย์การเรีย์นร้� หร่อ่โมดีล้ (module) 
ค่่อ่หนึ�งโมดีล้การเรีย์นร้� ตั้ลอ่ดีชีีวัิตั้ (Lifelong Learning 
module) ซึ�งจัดัีในร้ปีแบบสมัมนาและเสวันาอ่อ่นไลน์
อ่อ่กเป็ีน 4 สาขาหลกัๆ  โดีย์มีวัตัั้ถปุีระสงค์่การเรีย์นร้�
ดีงัตั้อ่่ไปีนี �
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 In 2022, the HSC-CU recognized the importance of personnel 
development that each should have knowledge and be able to apply 
Halal work according to Islamic rules and public health work, including 
Halal forensic processes. As a result, this will encourage establishments 
to monitor production process and increase more safety for general and 
Muslim consumers. Also, this will help Halal products and services to have 
standard and acceptable at international level. Halal science knowledge 
can be applied with service work in medical service places. This effects 
on trust and physical and spiritual safety of Muslim and non-Muslim 
consumers. Thus, the HSC organized a project to increase competitiveness
in Halal health service system to support the development of Thailand’s 
Halal medical hub. The total number of hospitals, health care facilities, 
and establishments participating in the project was 10, for example, Halal 
kitchen at Ladprao Hospital, Halal kitchen at Bangkok Hospital, and Halal 
kitchen at Siriraj Piyamaharajkarun Hospital. 

 Due to Halal Medical Hub Project, the HSC-CU sees opportunity 
in developing knowledge of medical personnel who are responsible for 
Halal food for patients in hospitals. The HSC-CU also recognizes the ability 
of entrepreneurs in producing healthcare products and services that are 
free from Haram substance throughout the entire process of production 
and giving service. Thus, the HSC creates HSC MOOC platform by 
developing curriculum relating to manufacturing of Halal health products 
and medical services. 
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ถ่าย์ท่อ่ดีอ่งค์่ค่วัามร้� ดี�านปีระวัตัั้ิศูาสตั้ร์อิ่สลามเชิีง
วัิเค่ราะห์ในรากเหง�าแห่งปัีญ่หาและการแก� ปัีญ่หา 
การพิ่ัฒนาขอ่งสังค่ม และการอ่ย์้่ร่วัมกันในสังค่ม
พิ่หวุัตัั้นธุรรม 
การสร� างค่วัามเข�าใจัและเรีย์นร้� ภาย์ใตั้�บริบท่ที่�แตั้ก
ตั้่างขอ่งสงัค่มในแตั้่ละสมยั์เพ่ิ่�อ่การพิ่ฒันาชีีวัิตั้และ
สงัค่มที่�ย์ั�งย่์น 
สร� างค่วัามค่ิดีเชิีงวิัเค่ราะห์และวิัพิ่ากษ์ในหลาย์
มิตั้ิเพ่ิ่�อ่ให� เข�าถึงค่ณุ์ค่่าและภาค่ภ้มิใจัในมรดีกและ
วัฒันธุรรมขอ่งมนษุย์ชีาตั้ ิ 

การพิ่ฒันาอ่งค์่ค่วัามร้� และสร� างค่วัามเข�าใจัที่�ถก้ตั้�อ่ง
ท่างดี�านวัทิ่ย์าศูาสตั้ร์ เท่ค่โนโลยี์ และนวัตัั้กรรมฮาลาล
สำาหรับอ่าหาร การเกษตั้ร และการแพิ่ท่ย์์ 
การสร� างค่วัามร่วัมม่อ่ในแก� โจัท่ย์์ปัีญ่หาสำาหรับ
อ่ตุั้สาหกรรมฮาลาลโดีย์ใชี�วัทิ่ย์าศูาสตั้ร์และนวัตัั้กรรม
ฮาลาล
เป็ีนเค่ร่�อ่งม่อ่หาท่างอ่อ่กให�แก่ผู้้� ที่�เกี�ย์วัข�อ่ง การสร� าง
เค่ร่อ่ขา่ย์วิัชีาการท่างดี�านวัทิ่ย์าศูาสตั้ร์และนวัตัั้กรรม
ฮาลาลท่ั �งในปีระเท่ศูและตั้า่งปีระเท่ศู 

การตั้ลาดีและธุรุกิจัอ่อ่นไลน์เพ่ิ่�อ่การพิ่ฒันาเศูรษฐกิจัฮาลาลที่�ย์ั�งย่์น 
เพิิ่�มพิ่น้หร่อ่ปีรับเปีลี�ย์นท่กัษะวิัชีาชีีพิ่สำาหรับผู้้�ปีระกอ่บการในสาขา
ตั้า่งๆ เพ่ิ่�อ่การเตั้บิโตั้ท่างธุรุกิจัที่�มั�นค่ง 
การสร� างนวัตัั้กรรมสำาหรับผู้้�ปีระกอ่บการเพ่ิ่�อ่ปีรับตั้วััรับสถานการณ์์ 
และตั้อ่่ย์อ่ดีไอ่เดีีย์ส้ธุ่รุกิจั 

 ปัีจัจับุนั THA ACADEMY ไดี�ดีำาเนินการถ่าย์ท่อ่ดีอ่งค์่ค่วัามร้�และท่กัษะ
ตั้า่งๆ ไปีแล�วักวัา่ 53 ตั้อ่น มีผู้้� เข�าร่วัมและเรีย์นร้�ผู้า่นชีอ่่งท่างอ่อ่นไลน์เข�าถงึกวัา่ 
101,800 ค่น 

เท่ค่โนโลยี์และนวัตัั้กรรมท่างการศูกึษาสำาหรับการเรีย์นร้� ในย์คุ่ท่ศูวัรรษ
ที่� 21 เพ่ิ่�อ่สงัค่มแหง่การเรีย์นร้�  
การพิ่ฒันาท่กัษะการเรีย์นร้� ตั้ลอ่ดีชีีวัิตั้สำาหรับเตั้รีย์มค่วัามพิ่ร�อ่มการ
ท่ำางานในอ่นาค่ตั้ 
แนวัคิ่ดีและการพิ่ฒันาบุค่ค่ลเพ่ิ่�อ่ย์กระดีบัท่กัษะและอ่าชีีพิ่ในการ
ท่ำางานให�มีปีระสทิ่ธิุภาพิ่มากที่�สดุี 

1. หมวดสำ�ข� วทิย�ศ�สำตรแ์ละเทคโนัโลยฮี�ล�ล
 (Halal Science and technology,HST)

3. หมวดสำ�ข� ก�รตล�ดและธุิรกจิฮ�ล�ล (Halal E-Commerce, HEC) 

4. หมวดสำ�ข� ก�รศึกษ�และก�รพััฒนั�ทักษะแห่งอนั�คต 
(Halal Education and Future Skill, HEF) 

2. หมวดสำ�ข� ประวตัศิ�สำตรอ์สิำล�มเชิงิวเิคร�ะห์ 
(Analytical Islamic History, AIH) 

27 HALAL INSIGHT | ISSUE 60 JULY  2022

HSC BKK: HAFOLAB 



THA ACADEMY 
Learning Resource for Public Benefit

1.Halal Science and technology, HST

2. Analytical Islamic History, AIH 

3. Halal E-Commerce, HEC 

4. Halal Education and Future Skill, HEF 

Knowledge development and building a correct understanding 
of Halal science, technology and innovation for food, agriculture, 
and medicine. 
Building cooperation in solving problems in Halal industry using 
Halal science and innovation as a tool to find solutions for those 
involved. 
Building academic networks in Halal science and innovation both 
domestically and internationally.

Transfer knowledge of analytical Islamic history 
at the root causes of problems and solutions, of 
development of society, and of coexistence in 
multicultural society. 
Building understanding and learning under 
different contexts of society in each period for 
sustainable development of life and society. 
Generate analytical and critical thinking in various
dimensions to acknowledge the value and be 
proud of humanity’s heritage and culture. 

Technology and educational innovations for 
learning in the 21st century for a learning society. 
Developing lifelong learning skills to prepare 
for future work. 
Concepts and human development to upgrade 
skills and careers in the most efficient way. 

 Currently, THA ACADEMY has been delivering
 knowledge and skills through over 53 episodes, with 
over 101,800 participants learning via online channels. 

Marketing and online business for sustainable 
Halal economic development. 
Enhance or modify professional skills for 
entrepreneurs in various fields for stable 
business growth. 
Creating innovation for entrepreneurs so that 
they can adapt to situations and extending 
ideas for new businesses. 

 THA ACADEMY is a communication channel under the 
supervision of the Halal Science Center, Chulalongkorn University. 
The HSC-CU is recognized as the world’s first Halal science center 
that has knowledge and expertise in Halal science, technology, and 
innovations with more than 20 years of experience. Until now, its work 
is evident and accepted by the public and private sectors both within 
and outside the country. 
 The Halal Science Center, Chulalongkorn University, 
realizes the importance of preparing human resources for the future 
to create an economy based on science and innovation for Thailand’s 
strong New S-Curve target industries. Therefore, the HSC opened a 
new learning model “THA ACADEMY” to serve as a library of online 
learning for students, those who are interested from both public and 
private sectors, and especially entrepreneurs in the Halal industry who 
want to enhance their knowledge and increase their skills to work in 
the future of Halal economy. THA ACADEMY provides services and 
creates learning opportunities in a variety of ways. It promotes the 
development of human potential to form lifelong learning for raising 
professional knowledge, increase skills needed to develop crucial 
businesses for the modern world. 
 Therefore, it is the key to helping personnel of Thailand to 
cope with various changes. Effectively. The Halal Science Center, 
Chulalongkorn University, has designed learning module of lifelong 
learning, which is in the form of online seminar and discussion. There 
are 4 main categories. And the objective of learning is as follows:
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 ใค่รพิ่อ่มีเวัลาวัา่ง ลอ่งขบัรถไปีตั้ามท่างหลวังแผู้น่ดีนิหมาย์เลข 3312 ที่�นิย์มเรีย์กกนัวัา่ถนนลำาลก้กา จัากทิ่ศูตั้ะวันัตั้ก 
ตั้ำาบลค่ค้่ดี อ่ำาเภอ่ลำาลก้กา จังัหวัดัีปีท่มุธุานี ส้ทิ่่ศูตั้ะวันัอ่อ่ก ค่ลอ่ง 16 ตั้ำาบลพิ่ระอ่าจัารย์์ อ่ำาเภอ่อ่งค่รักษ์ จังัหวัดัีนค่รนาย์ก 
เม่�อ่ขบัถึงสะพิ่านค่ลอ่ง 15 มอ่งไปีท่างซ�าย์ม่อ่จัะเห็นโดีมปีลาย์แหลมสีเหล่อ่งอ่ย์้่ไม่ไกลนกั ขบัรถข�ามสะพิ่านแล�วัเลี �ย์วัซ�าย์
วิั�งเข�าถนนเลีย์บค่ลอ่ง 15 ฝัั่�งตั้ะวันัอ่อ่ก (นย์ 3004) เพีิ่ย์งค่รึ�งกิโลเมตั้ร ท่างซ�าย์ม่อ่ค่่อ่พ่ิ่ �นที่�สี�ไร่หนึ�งงานขอ่ง “ศููนัย์เรียนัรู�
ชุุมชุนัด�านันัวัติกุรรมฮาลาล” (Halal Innovation Community Learning Center) เรีย์กกนัสั �นๆวัา่ HICOLEC หร่อ่ฮิโค่เลค็่ 
หนว่ัย์งานภาย์ใตั้� “ศููนัย์วทิยาศูาสัติร์ฮาลาล จุฬาลงกุรณ์มห์าวทิยาลัย (ศูวฮ.)” โดีมปีลาย์แหลมที่�เหน็ค่่อ่ตั้ั �งอ่ย์้บ่นอ่าค่าร 
“มูลนิัธิิมุฮัมมะดยีะฮ”ฺ ซึ�งใชี�พ่ิ่ �นที่�ร่วัมกนักบั ศูวัฮ. 

 ค่วัามเป็ีนมาขอ่งศูน้ย์์เรีย์นร้� ชีมุชีนแหง่นี �เริ�มตั้�นในเด่ีอ่นสดุีท่�าย์ขอ่ง พิ่.ศู.2561 เม่�อ่มล้นิธิุมฮุมัมะดีีย์ะฮฺไดี�รับมอ่บที่�ดีนิ
หนึ�งแปีลงในพ่ิ่ �นที่�ตั้ำาบลชีมุพิ่ล อ่ำาเภอ่อ่งค่รักษ์ จังัหวัดัีนค่รนาย์ก จัากค่รอ่บค่รัวัดีะห์ลนัขอ่ง ผู้้�อ่ำานวัย์การศูน้ย์์วัิท่ย์าศูาสตั้ร์
ฮาลาล (ผู้อ่.ศูวัฮ.) เริ�มแรก มล้นิธิุปีระสงค์่จัะใชี� พ่ิ่ �นที่�นี �จัดัีท่ำาโรงเรีย์นสอ่นคิ่ดี (Thinking school) บริการแก่ชีมุชีนในพ่ิ่ �นที่�
อ่ำาเภอ่อ่งค่รักษ์ กระท่ั�ง พิ่.ศู.2562 เกิดีเหตั้กุารณ์์ที่�ไมค่่าดีค่ดิีขึ �นกบัศูวัฮ. เม่�อ่โค่รงสร� างการบริหารมหาวิัท่ย์าลยั์เปีลี�ย์นแปีลง
ไปี จัฬุาลงกรณ์์มหาวัิท่ย์าลยั์ย์�าย์ไปีขึ �นสงักดัีกระท่รวังใหม่ ค่่อ่ กระท่รวังอ่ดุีมศูกึษา วัิท่ย์าศูาสตั้ร์ วัิจัยั์และนวัตัั้กรรม (อ่วั.) 
สง่ผู้ลกระท่บตั้อ่่การจัดัีสรรงบปีระมาณ์ โดีย์งบปีระมาณ์ พิ่.ศู.2563 ขอ่ง ศูวัฮ.ซึ�งจัะเริ�มตั้�นในเด่ีอ่นตั้ลุาค่ม พิ่.ศู.2562 ถก้ตั้ดัี
อ่อ่กท่ั �งหมดี ในขณ์ะที่�วัิกฤตั้กิารณ์์ดี�านงบปีระมาณ์ย์งัค่าราค่าซงัอ่ย์้ ่ตั้�น พิ่.ศู.2563 วัิกฤตั้กิารณ์์ใหมก่ลบัถาโถมเข�ามาอี่กนั�น
ค่่อ่การระบาดีใหญ่่ท่ั�วัโลกขอ่งโรค่โค่วิัดี-19 ซึ�งสง่ผู้ลตั้อ่่การจัดัีหางบปีระมาณ์ขอ่งปีระเท่ศู เกิดีเป็ีนสอ่งวิักฤติั้การณ์์ที่�กระท่บ
ตั้อ่่ ศูวัฮ.ขนาดีหนกั 
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 ท่า่มกลางวิักฤตั้ ิศูวัฮ.เร่งปีรับโค่รงสร�างการบริหารงานโดีย์ลดีจัำานวันบคุ่ลากร และพ่ิ่ �นที่�ค่รอ่บค่รอ่ง รวัมถงึลดีจัำานวันกิจักรรม
ที่�ดีำาเนินการลงเพ่ิ่�อ่ลดีค่า่ใชี�จัา่ย์ ขณ์ะเดีีย์วักนัปีรับวัิสยั์ท่ศัูน์ใหมเ่พ่ิ่�อ่ค่วัามอ่ย์้ร่อ่ดีในอ่นาค่ตั้ ศูวัฮ.ซึ�งใชี�วัิธีุการเชีา่พ่ิ่ �นที่�ท่ั �งหมดีในการ
ดีำาเนินงานจัำาเป็ีนตั้�อ่งหาพ่ิ่ �นที่�ใหมที่่�เป็ีนขอ่งตั้นเอ่ง อี่กท่ั �งงานการตั้รวัจัวัเิค่ราะห์ท่างห�อ่งปีฏิิบตัั้กิารย์งัไมเ่ป็ีนท่างเลอ่่กที่�ดีีนกั หนท่าง
ใหม่จัึงค่วัรเน�นดี�านการพิ่ฒันานวัตัั้กรรมจัากผู้ลผู้ลิตั้การเกษตั้ร ดี�วัย์เหตั้นีุ � ที่�ดีิน สำานกังานตั้ลอ่ดีจันโรงงานจัึงเป็ีนปัีจัจัยั์ขอ่งการ
อ่ย์้ร่อ่ดี ท่วัา่ดี�วัย์ข�อ่จัำากดัีท่ั �งงบปีระมาณ์และกฎระเบีย์บจัำาเป็ีนตั้�อ่งหาท่างอ่อ่กดี�วัย์การขอ่รับการสนบัสนนุจัากหน่วัย์งานภาย์นอ่ก 
ศูวัฮ.ปีรึกษาหาร่อ่กบัมล้นิธิุมฮุมัมะดีีย์ะฮฺ นำาไปีส้ข่�อ่สรุปีใหมน่ั�นค่่อ่การปีรับโค่รงการจัดัีท่ำาโรงเรีย์นสอ่นคิ่ดีขอ่งมล้นิธิุมฮุมัมะดีีย์ะฮฺ
เปีลี�ย์นเป็ีนการจัดัีท่ำาโค่รงการร่วัมเพ่ิ่�อ่จัดัีสร� าง “ศููนัย์เรียนัรู� ชุุมชุนัด�านันัวัติกุรรมฮาลาล” โดีย์มล้นิธิุมอ่บหมาย์ให� ศูวัฮ.เป็ีนผู้้�บริหาร
จัดัีการศูน้ย์์เรีย์นร้� ชีมุชีนที่�จัะสร� างขึ �นบนที่�ดีนิขอ่งมล้นิธิุ สว่ันท่นุดีำาเนินการนั �นท่ั �งสอ่งฝ่ั่าย์ร่วัมกนัจัดัีหา 
 สภุาษิตั้จีันกลา่วัวัา่ในท่กุวัิกฤตั้มีิโอ่กาสแฝั่งอ่ย์้เ่สมอ่ โดีย์ภาษาจีัน ค่ำาวัา่วัิกฤตั้ิค่่อ่ เหวัย่์จีั ซึ�งปีระกอ่บ
ดี�วัย์ค่ำาสอ่งค่ำา ไดี�แก่ เหวั่ย์เสีย์น ที่�หมาย์ถึงอ่นัตั้ราย์ ร่วัมอ่ย์้่กบัค่ำาวั่า จีัสุ่ย์ ที่�หมาย์ถึงโอ่กาส มอ่งวัิกฤตั้ิ
ค่รั �งใดีจังึเหน็โอ่กาสท่กุค่รั �ง ค่ล�าย์สภุาษิตั้อ่าหรับที่�วัา่ท่กุบะลาอฺ่ (บท่ท่ดีสอ่บ) ย์อ่่มมีบารอ่กตัั้ (ค่วัามจัำาเริญ่)
การเกิดีขึ �นขอ่งศู้นย์์เรีย์นร้� ชีุมชีนดี�านนวัตัั้กรรมฮาลาลจัึงเป็ีนเสม่อ่นค่วัามจัำาเริญ่ที่�ถ่อ่กำาเนิดีจัาก
บาลาอฺ่ ซึ�งเป็ีนเชีน่นั �นจัริงๆ 
 บารอ่กตัั้ที่�หนึ�งหร่อ่ค่วัามจัำาเริญ่แรกค่่อ่ค่รอ่บค่รัวัดีะห์ลนัขอ่ง ผู้อ่.ศูวัฮ.บริจัาค่พ่ิ่ �นที่�และงบ
ปีระมาณ์บางสว่ันในการสร� างศูน้ย์์เรีย์นร้� ชีมุชีนแหง่นี � บารอ่กตัั้ที่�สอ่ง สถานการณ์์โค่วิัดี-19 เป็ีนผู้ลให�
งานก่อ่สร� างในพ่ิ่ �นที่�กรุงเท่พิ่ฯ และปีริมณ์ฑ์ลถก้ระงบัท่ั �งหมดี ย์กเวั�นที่�นค่รนาย์กซึ�งเป็ีนสถานที่�สร� าง
ศูน้ย์์เรีย์นร้� ชีมุชีนเน่�อ่งจัากพิ่บการระบาดีขอ่งโรค่น�อ่ย์ บารอ่กตัั้ที่�สาม ค่ณุ์อ่าท่ร ดีะห์ลนั สถาปีนิก
น�อ่งชีาย์ขอ่ง ผู้อ่.ศูวัฮ.อ่าสาเข�ามาชีว่ัย์งานดี�านสถาปัีตั้ย์กรรมและวิัศูวักรรมขอ่งศูน้ย์์เรีย์นร้� ชีมุชีนโดีย์
ไม่ค่ิดีค่า่ใชี�จั่าย์ ท่ั �งย์งันำาที่มวิัศูวักรและค่นงานจัากจังัหวัดัีกาฬสินธุุ์ซึ�งวัา่งงานกนัอ่ย์้่ในเวัลานั �นเข�ามา
ชีว่ัย์งานดี�านก่อ่สร� าง บารอ่กตัั้ที่�สี� ค่ณุ์อ่นนัต์ั้ ดีะห์ลนั น�อ่งชีาย์อี่กค่นหนึ�งขอ่ง ผู้อ่.ศูวัฮ.ซึ�งเป็ีนนกัอ่อ่กแบบ
จัดัีสวันไดี�อ่าสาเข�ามาจัดัีท่ำาภมิ้สถาปัีตั้ย์์ให�กบัพ่ิ่ �นที่�เป็ีนการลว่ังหน�า ปีระกอ่บดี�วัย์บงึนำ �าสามแหง่ รวัมท่ั �งสวัน
ป่ีารอ่บบริเวัณ์ ศูน้ย์์เรีย์นร้�ชีมุชีนที่�จัดัีสร� างขึ �นจังึมีค่วัามเป็ีนระเบีย์บสวัย์งามอ่ย์า่งยิ์�งในราค่าที่�ตั้ำ�าอ่ย์า่งไมน่า่เช่ี�อ่ตั้าม
ข�อ่จัำากดัีดี�านงบปีระมาณ์ บารอ่กตัั้ที่�ห�า มล้นิธิุไดี� รับอ่นญุ่าตั้ให�ใชี�ที่�ดีนิขนาดีพ่ิ่ �นที่� 3 ไร่นานถงึสบิปีีจัากเพ่ิ่�อ่นบ�านซึ�งมีที่�ดีนิอ่ย์้่
ในบริเวัณ์ใกล�เคี่ย์ง ท่ำาให�การขย์าย์งานขอ่ง ศูวัฮ.ไมเ่กิดีอ่ปุีสรรค่
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 กลาง พิ่.ศู.2563 งานอ่อ่กแบบอ่าค่าร 8 หลงัที่�ปีระกอ่บดี�วัย์ 
เร่อ่นรับรอ่ง ห�อ่งสมดุี สำานกังาน อ่าค่ารมล้นิธิุ เร่อ่นพิ่กัค่นงาน 
ห�อ่งนำ �าชีาย์หญิ่ง โรงค่รัวั ร� านกาแฟั แล�วัเสร็จั การก่อ่สร� าง
เริ�มตั้�นขึ �นในชี่วังเวัลาเดีีย์วักนั ในขณ์ะที่�การก่อ่สร� างในพ่ิ่ �นที่�
อ่่�นๆขอ่งปีระเท่ศูเกิดีปัีญ่หาจัากการระบาดีขอ่งโค่วัิดี-19 
การก่อ่สร� างศูน้ย์์เรีย์นร้� ชีมุชีนที่�นค่รนาย์กกลบัเดีินหน�าอ่ย์่าง

รวัดีเร็วั ค่ณุ์อ่าท่รทุ่่มเท่ให�กบังานอ่ย์่างมากแม�ตั้�อ่งดีแ้ลธุุรกิจั
ขอ่งตั้นเอ่งที่�จังัหวัดัีกระบี� เชีีย์งใหมแ่ละกรุงเท่พิ่ฯ  

 ค่วัามเป็ีนสถาปีนิกที่�มีค่วัามสามารถและย่์ดีหย์ุน่ขอ่งค่ณุ์
อ่าท่รเป็ีนผู้ลให�ศูน้ย์์เรีย์นร้� ชีมุชีนที่�มีการปีรับแตั้ง่งานดี�านสถาปัีตั้ย์์
และภมิ้สถาปัีตั้ย์์ไม่เกิดีปัีญ่หา มีการเพิิ่�มมินาเร็ตั้ (Minaret) หร่อ่
หอ่ย์อ่ดีแหลมเพ่ิ่�อ่สร� างค่วัามโดีดีเดีน่ให�กบัอ่าค่ารมล้นิธิุซึ�งตั้ั �งช่ี�อ่วัา่ 
“อิาคุารเอิร์ฟานั-ยุพา ดะห์์ลันั” อ่นัเป็ีนเกีย์รตั้แิก่ค่รอ่บค่รัวัดีะห์ลนั
ซึ�งเป็ีนเจั�าขอ่งพ่ิ่ �นที่� อ่าค่ารมล้นิธิุชีั �นลา่งจัดัีท่ำาเป็ีนร� าน THA shop 
ที่�ย์บุและย์�าย์มาจัาก ศูวัฮ.ในจัฬุาลงกรณ์์มหาวิัท่ย์าลยั์ ชีั �นสอ่งค่่อ่
ห�อ่งบรรย์าย์และอ่บรม ขณ์ะที่�ชีั �นสามขอ่งอ่าค่ารมล้นิธิุจัดัีท่ำาเป็ีน
ห�อ่งปีฏิิบตัั้กิารอ่ณ์ชี้ีวัวัทิ่ย์าขนาดีเลก็ พิ่ร�อ่มดีาดีฟั�า พ่ิ่ �นที่�ที่�เหลอ่่บาง
สว่ันวัางแผู้นจัดัีสร� างโรงงานขนาดีเลก็เพ่ิ่�อ่พิ่ฒันานวัตัั้กรรมฮาลาล 

 ถึงกลาง พิ่.ศู.2565 ศู้นย์์เรีย์นร้� ชีุมชีนไดี� รับการตั้กแตั้่ง
กระท่ั�งเสร็จัสิ �นท่ั �งหมดี วันัที่� 6 กรกฎาค่มมีการจัดัีอ่บรมนกัวัิชีาการ
ศูาสนาอิ่สลามจัากสำานกังานค่ณ์ะกรรมการอิ่สลามสี�จังัหวัดัีเป็ีน
โอ่กาสให� มีการท่ดีสอ่บระบบที่�ตั้ิดีตั้ั �ง ผู้ลปีรากฏิวั่างานดีำาเนินไปี
อ่ย์า่งเรีย์บร�อ่ย์ ไมมี่อ่ปุีสรรค่ตั้ดิีขดัีใดีๆเลย์ งานสำาค่ญั่ที่�รอ่อ่ย์้ค่่่อ่การ
เปิีดีตั้วััศูน้ย์์เรีย์นร้� ชีมุชีนดี�านนวัตัั้กรรมฮาลาลอ่ย์า่งเป็ีนท่างการ ใน
วันัค่รบรอ่บ 19 ปีีขอ่ง ศูวัฮ. 13 สงิหาค่ม พิ่.ศู.2565 โอ่กาสเดีีย์วักนั 
ศูวัฮ.จัะเปิีดีการดีำาเนินงานขอ่ง CU Halal Enterprise ซึ�งเป็ีน 
Holding Company ที่�จัุฬาลงกรณ์์มหาวัิท่ย์าลยั์ลงท่นุเปิีดีให�กบั 
ศูวัฮ. เพ่ิ่�อ่ผู้ลกัดีนัการบริหารจัดัีการมหาวัิท่ย์าลยั์แนวัใหม่ นั�นค่่อ่
การเป็ีนนกัวัิชีาการผู้้�ปีระกอ่บการ อ่นันบัเป็ีนกิจักรรมและกิจัการ
ใหม ่เร่�อ่งหลงันี �หากนบัเป็ีนบารอ่กตัั้ที่�หกขอ่ง ศูวัฮ.ก็ไมน่า่จัะผิู้ดี   

เขีย์นโดีย์ 
รศู.ดร.วนัิัย ดะห์์ลันั ผู้้�อ่ำานวัย์การผู้้� ก่อ่ตั้ั �ง ศูวัฮ.
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Halal Innovation Community Learning Center, HICOLEC

 If you have free time, you can try driving along the main road no. 3312 or Lam Look Ka Road from the west side, 
Kukod sub-district, Lam Look Ka district, Pathumthani to the east side at Klong 16, Pra Ajarn sub-district, Oongkarak
district, Nakorn Nayok. When you reach Klong 15 Bridge and look to the left side, you will see a yellow dome with a sharp top not 
far away from you. Cross the bridge and turn left 
to Liab Klong 15 Road on the east side (Nor Yor 
3004). Only half a kilometer, on your left-hand 
side is the 4-Rai-4-Ngan land of Halal Innovation 
Community Learning Center or HICOLEC under
the supervision of the Halal Science Center 
Chulalongkorn University (HSC-CU). The dome 
you see is Muhammadiyah Foundation, which 
shares the space with the HSC. 
 The history of this community learning 
center started in the last month of 2018 when 
the Muhammadiyah Foundation received a plot 
of land in Chumphon Subdistrict, Ongkharak 
District, Nakhon Nayok Province, from the 
Dahlan family of the Founding Director of the 
Halal Science Center. Initially, the Foundation 
wished to use this area to create a thinking 
school for communities around   Ongkharak 
District, However, in 2019, an unexpected 
situation happened to the HSC-CU, which 
was the change of university administration 
structure. Chulalongkorn University moved to 
be under a new ministry, which is the Ministry 
of Higher Education, Science, Research, and Innovation (MHESI). This affected budget allocation. The budget of the HSC for 
2020 which would begin in October 2019 was all cut off. While the budget crisis was still at its peak, in early 2020 a new crisis 
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emerged. And that is the global pandemic of COVID-19 which 
affects the procurement of the country’s budget. These were 
two crises that heavily affected the HSC. 
 During the crisis, the HSC-CU  accelerated the 
restructuring of management by reducing the number of 
personnel and responsible areas, as well as reducing the 
number of activities to reduce costs. At the same time, the 
HSC has adopted a new vision for future survival. Before, the 

HSC rented land to operate its works. So, it needed to find a 
new area of   its own. In addition, the performance regarding 
laboratory analysis is not good enough. The new strategy 
should focus on the development of innovation in agricultural
products. Therefore, lands, offices and factories are the 
factors of survival. But with both budget and regulatory 
constraints, it is necessary to find a solution with external 
support. The HSC consulted with Muhammadiyah Foundation, 
which leaded to a new conclusion: turning Muhammadiyah 
Foundation’s Thinking School project into a joint project to 
build “ Halal Innovation Community Learning Center.” The 
Foundation assigned to the HSC-CU manages the center 
that would be built on the Foundation’s land. The operating 
capital is jointly procured by both parties. 
 A Chinese proverb states that in every crisis there 
is always an opportunity. In Chinese, the word crisis is wei 
ji, which consists of two words: Wei Xian - means danger, 
together with the word; Ji Shui, which means opportunity. 
Thus, whenever you look at a crisis, you see an opportunity 
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sharp top, was added to highlight the foundation 
building. It was named “Erfan-Yupa Dahlan Building” 
to honor the Dahlan family who own the area. On 
the ground floor of the foundation building is THA 
shop which was moved from the HSC in Chulalong-
korn University. The second floor is the lecture and 
training room. And the third floor of the Foundation 
Building is dedicated to a small molecular biology 
laboratory with a roof deck. Some of the remaining 
areas are planned to build a small factory to develop 
Halal innovations. 
 In the middle of 2022, the community 
learning center has been refurbished until complete. 
On July 6, there was training for Islamic scholars 
from the Office of the Islamic Committee of the four 
provinces, which was an opportunity to test the 
installed system. The results showed that the work 
was proceeding successfully. There are no obsta-

every time. This is like an Arabic proverb that says: every bala’ 
(trial) has barakat (blessing) in it. The emergence of the Halal 
Innovation Community Learning Center is like a blessing born 
from bala’. And it is so. 
 The first barakat or blessing is that the Dahlan family 
of the founding director of the HSC donated some space and 
budget to build this community learning center. The second 
barakat is that the COVID-19 situation resulted in suspense 
of all construction work in Bangkok area and its perimeter, 
except in Nakhon Nayok where community learning centers 
were built because there were few outbreaks of the disease. 
The third barakat is that Mr. Athon Dahlan, the architect who 
is a younger brother of the founding director of the HSC, 
volunteered to help with the architecture and engineering 
work of the community learning center for free of charge. He 
also brought in a team of engineers and workers from Kalasin
Province who were unemployed at the time to help with 
construction work. The fourth barakat is that Anan Dahlan, 
another brother of the founding director of the HSC who is a garden
designer, volunteered to prepare landscape architecture for 
the area in advance, which consists of three ponds and forest 
garden surrounding the area. Thus, this community learning 
center is so beautifully organized at an incredibly low cost 
according to budget constraints. The fifth barakat is that the 
foundation has been granted permission to use a 3-rai plot 
of land for up to ten years from a neighbor who has a plot of 
land nearby. This is what prevents the expansion of the HSC 
from obstacles. 
 In the middle of 2020, the design of 8 buildings 
that consist of a reception hall, a library, an office building, 
a foundation building, a worker’s quarter, men’s and women’s
restrooms, kitchens, and coffee shops were completed. 
Construction began during the period when construction in 
other parts of the country had been plagued by the COVID-19 
outbreak. The construction of the community learning
center in Nakhon Nayok had moved forward rapidly.
Mr. Athon was very dedicated to this job, even having to 
take care of his own businesses in Krabi, Chiang Mai, and 
Bangkok. 
 As Mr. Athon’s is a talented and flexible architect, 
the architectural and landscape customization of community 
learning center faced no problem. The minaret, or tower with 
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Assoc.Prof. Dr. Winai Dahlan, 
the Founding Director of the HSC-CU 

cles at all. The important event that awaits is the official 
opening of the Halal Innovation Community Learning 
Center on the 19th anniversary of the HSC on 13 August 
2022. At the same time, the HSC will launch CU Halal 
Enterprise, which is a holding company invested by 
Chulalongkorn University for the HSC. This is to drive the 
university’s new management: being an entrepreneurial 
scholar. Thus, this is counted as a current activity and 
a new business. And it is correct to say that this can 
be counted as the sixth barakat.
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ทุกๆวันัพัุธิ

ทุกสำัปด�ห์

และทุกๆเดือนั

THA ACADEMY
“ แห์ลั่งเรียนัรู้ช่องทางให์มั่  

เพ่�อกุารอัพสุกุิลั 
แลัะเสุริมัสุร้างศักุยภาพ ”  

วิิทยาศาสุติร์แลัะเทคุโนัโลัยีฮาลัาลั

กุารติลัาดแลัะธุ์์รกุิจิฮาลัาลั

กุารศึกุษ์าแลัะพัฒนัาทักุษ์ะแห์่งอนัาคุติ

ประวิัติิศาสุติร์อิสุลัามั

พับกับ



บที่บาที่ของศููน์ย์์วิิที่ย์าศูาสูตรึ์ฮาลาล จุฬาลงกรึณ์มหาวิิที่ย์าลัย์ 
สูำานั์กงาน์ปัตตาน่์  เพั่�อก�รคุ�มครองผู้้�บริโภคและพััฒนั�ชุิมชินั 
(HAFANA : Halal Food and Nutrition Alert)

1. งานัประยุกุต์ิใชุ�วทิยาศูาสัติร์และเทคุโนัโลยฮีาลาลในัสัถุานั
พยาบาล สัถุานัศูกึุษา และสัถุานัประกุอิบกุารเพ้�อิพฒันัากุาร
บริกุารด�านัสุัขี้ภัาพฮาลาล พิ่ฒันาการปีระย์กุต์ั้ใชี�ระบบ HAL-Q 
ในการพิ่ฒันากระบวันการผู้ลิตั้อ่าหารฮาลาลปีลอ่ดีภยั์ เพ่ิ่�อ่สร� าง
ค่วัามเช่ี�อ่มั�นตั้่อ่ผู้ลิตั้ภณั์ฑ์์ฮาลาลขอ่งปีระเท่ศูไท่ย์ ปีระกอ่บดี�วัย์ 
โรงงานอ่ตุั้สาหกรรมอ่าหาร โรงพิ่ย์าบาล โรงเรีย์น และศูน้ย์์พิ่ฒันา
เดี็กเล็กในพ่ิ่ �นที่� 5 จัังหวัดัีชีาย์แดีนใตั้�  มีสถานปีระกอ่บการผู้ลิตั้
อ่าหารฮาลาลที่�เข�าร่วัมโค่รงการท่ั �งสิ �น 35 แห่ง จัำานวันบคุ่ลากรที่�
เกี�ย์วัข�อ่งกบัการผู้ลติั้อ่าหารฮาลาลเข�าร่วัม 451 ค่น

3. งานัเพิ�มศัูกุยภัาพบุคุลากุารทางกุารศูึกุษาและ
นัักุวชิุากุารศูาสันัา ให�มีค่วัามร้�  ค่วัามเข�าใจัดี�านวิัท่ย์าศูาสตั้ร์
ฮาลาลและเท่ค่โนโลยี์ฮาลาล ผู้่านกิจักรรมตั้่าง ๆในการ
เสริมศูกัย์ภาพิ่บุค่ลากรดี�านการศูึกษา เพ่ิ่�อ่ให�กับนักเรีย์น 
นักศูึกษา ค่ร้ และอ่าจัารย์์ ดี�วัย์กิจักรรม Halal Science 
Competition & Health Care Innovation Camp 2022 
นำาค่วัามร้� ค่วัามเข�าใจัตั้่อ่ย์อ่ดีและสร� างโค่รงงานนวัตัั้กรรม
สำาหรับนักเรีย์นและนักศูึกษา ตั้่อ่ไปี โค่รงงานที่�ผู้่านการ
ค่ดัีเล่อ่กเข�าร่วัมอ่บรม 135 ที่ม ไดี� รับค่วัามสนใจัจัากค่ร้และ
อ่าจัารย์์จัำานวัน 89 ค่น มีนกัเรีย์นเข�าร่วัมอ่บรม 405 ค่น  

4. กุารพฒันัาแพลติฟอิร์มอิอินัไลน์ัศููนัย์ขี้�อิมูลกุารเรียนัรู�
อัิจฉริยะเพ้�อิกุารเขี้� าถุึงขี้�อิมูลทางกุารแพทย์ (THA 
ACADEMY HEALTH CARE )  การสร� างอ่งค์่ค่วัามร้�  เน่ �อ่หา
ท่างวัิท่ย์าศูาสตั้ร์ เท่ค่โนโลยี์และนวัตัั้กรรมท่างดี�านสขุภาพิ่ 
และสุขภาพิ่การแพิ่ท่ย์์ฮาลาล โดีย์จััดีในร้ปีแบบอ่อ่นไลน์ 
จัำานวันท่ั �งสิ �น 20 ค่รั �ง จัำานวันผู้้�ลงท่ะเบีย์น 600 ค่น 

2. งานั HAL-CLICK : ระบบบริห์ารจัดกุารกุระบวนักุารผลิติ
อิาห์ารฮาลาลสัำาห์รับโรงพยาบาลในัพ้ �นัที�จังห์วัดชุายแดนั
ภัาคุใติ�  เวั็บแอ่ปีพิ่ลิเค่ชีนั HAL-CLICK ระบบตั้รวัจัติั้ดีตั้ามการ
ผู้ลิตั้อ่าหารฮาลาล - ปีลอ่ดีภยั์ สำาหรับโรงพิ่ย์าบาล เป็ีน platform 
สำาหรับฝ่ั่าย์โภชีนาการ ระบบท่วันสอ่บย์� อ่นกลับในการตั้รวัจั
ตั้ิดีตั้ามการผู้ลติั้อ่าหารฮาลาลและอ่าหารปีลอ่ดีภยั์ในโรงพิ่ย์าบาล 
ตั้ามข�อ่กำาหนดีขอ่งระบบ HAL-Q  ลดีการใชี�กระดีาษในการจัดัีท่ำา
สำาเนาเอ่กสารคุ่ณ์ภาพิ่และเอ่กสารที่�ใชี� ในการตั้รวัจัตั้ิดีตั้ามการ
ผู้ลติั้อ่าหารฮาลาล มีโรงพิ่ย์าบาล 25 แหง่ที่�ใชี�งานเวับ็ แอ่พิ่ลเิค่ชีนั 
HAL-CLICK นี � 

 ศูน้ย์์วัทิ่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล จัฬุาลงกรณ์์มหาวิัท่ย์าลยั์ สำานกังานปัีตั้ตั้านี เริ�มงานในพ่ิ่ �นที่�จังัหวัดัีชีาย์แดีนภาค่ใตั้�ตั้ั �งแตั้ปี่ี 2547 
เป็ีนตั้�นมา และเพ่ิ่�อ่ให�การดีำาเนินงานมีปีระสทิ่ธิุภาพิ่จังึไดี�จัดัีตั้ั �งศูน้ย์์วัทิ่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล จัฬุาลงกรณ์์มหาวิัท่ย์าลยั์ สำานกังานปัีตั้ตั้านีขึ �น
เม่�อ่ปีี 2552  เพ่ิ่�อ่เป็ีนหนว่ัย์งานหลกัในการร่วัมพิ่ฒันาพ่ิ่ �นที่�กบัหนว่ัย์งานอ่่�นๆขอ่งจังัหวัดัีชีาย์แดีนภาค่ใตั้� ตั้ามแผู้นงานค่วัามร่วัมม่อ่
เศูรษฐกิจัสามฝ่ั่าย์ อิ่นโดีนีเซีย์ มาเลเซีย์และปีระเท่ศูไท่ย์ (IMT-GT) ซึ�งปีระเท่ศูไท่ย์ท่ำาหน�าที่�เป็ีนปีระธุานค่ณ์ะท่ำางาน 2 ค่ณ์ะ ค่่อ่ 
ค่ณ์ะท่ำางานดี�านการท่่อ่งเที่�ย์วัและค่ณ์ะท่ำางานดี�านผู้ลิตั้ภณั์ฑ์์และบริการฮาลาล ภาย์ใตั้�โค่รงการ “กุารเพิ�มขีี้ดคุวามสัามารถุ
ด�านักุารแขี้�งขัี้นัทางด�านัระบบบริกุารสุัขี้ภัาพฮาลาล เพ้�อิรอิงรับกุารพฒันัาศููนัย์กุลางกุารแพทย์ฮาลาลขี้อิงประเทศูไทย” 
(Halal Medical Hub) และโค่รงการนวัตัั้กรรม “HAL-CLICK: ระบบบริห์ารจัดกุารกุระบวนักุารผลิติอิาห์ารฮาลาลสัำาห์รับ
โรงพยาบาลในัพ้ �นัที�จงัห์วัดชุายแดนัภัาคุใติ�” ท่ั �งนี � มีการดีำาเนินงานในพ่ิ่ �นที่�จังัหวัดัีชีาย์แดีนภาค่ใตั้� ดีงันี �
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5. งานัเพิ�มศัูกุยภัาพผู�ประกุอิบกุาร นัักุธุิรกุิจขี้นัาด
กุลางและขี้นัาดย�อิม วสิัาห์กุจิชุุมชุนั พิ่ฒันาและตั้อ่่ย์อ่ดี
อ่าชีีพิ่ สร� างอ่าชีีพิ่ใหม่ให� แก่ปีระชีาชีนในพ่ิ่ �นที่� ส่งผู้ลให�
ปีระชีาชีนมีราย์ไดี� เพิิ่�ม สร� างปีระโย์ชีน์ตั้่อ่งานอ่ตุั้สาหกรรม
และเกษตั้รกรรม ฮาลาล ให�สามารถแขง่ขนัในระดีบัปีระเท่ศู
และระดีบันานาชีาตั้ไิดี� การสง่เสริมผู้้�ปีระกอ่บการสตั้าร์ท่อ่พัิ่
รอ่งรับการพิ่ฒันาศูน้ย์์กลางการแพิ่ท่ย์์ฮาลาลขอ่งไท่ย์  (Halal 
Startup for Health Care)  ที่มที่�สมคั่รเข�าร่วัมท่ั �งหมดี 192 
ที่ม ค่ดัีเล่อ่กเข�าค่่าย์ Online Camp จัำานวัน 62 ที่ม และ
เข�าส้ร่อ่บ Final Pitching จัำานวัน 20 ที่ม  

6.งานักุารพฒันัาผู�ประกุอิบกุารสูั�พาณิชุย์อิเิลก็ุทรอินิักุส์ั 
(E-commerce) เพ้�อิสัร� างเคุร้อิขี้�ายผู�ประกุอิบกุารไทย 
สั�งเสัริมกุารเปิดติลาดฮาลาลสัากุล การจัดัีท่ำาหลกัสต้ั้ร
อ่บรมผู้้�ปีระกอ่บการและปีระเมินผู้ลการอ่บรม การค่ดัีเล่อ่ก
ผู้้�ปีระกอ่บการฮาลาลที่�มีศูกัย์ภาพิ่ ส้่ตั้ลาดี E-commerce/
Halal โดีย์มีการจััดีการอ่บรม หลักส้ตั้ร H-shop Live 
Facebook ระบบการจััดีการร� านค่� าอ่อ่นไลน์ โดีย์การ
บ่มเพิ่าะเชิีงลกึ 12 ชีั�วัโมง โดีย์มีผู้้�ปีระกอ่บการในพ่ิ่ �นสนใจั
เข�าร่วัมอ่บรมจัำานวัน 55  ราย์ 

7. งานักุารสั�งเสัริมคุวามรู�คุวามเขี้�าใจด�านัสุัขี้ภัาพและ
นัวัติกุรรมฮาลาลเพ้�อิงานัคุุ�มคุรอิงผู�บริโภัคุโดยใชุ�มัสัยดิ
เป็นัฐานัในัพ้ �นัที�จังห์วัดชุายแดนัภัาคุใติ� ร่วัมกบัสมาค่ม
ย์ุวัมสุลิมแห่งปีระเท่ศูไท่ย์ ดีำาเนินโค่รงการส่งเสริมค่วัามร้�
ค่วัามเข� าใจัดี� านสุขภาพิ่และนวััตั้กรรมฮาลาล เพ่ิ่�อ่งาน
คุ่�มค่รอ่งผู้้�บริโภค่โดีย์ใชี�มสัยิ์ดีเป็ีนฐาน ผู้ลการดีำาเนินงานที่�
ผู้่านมา จัดัีกิจักรรมท่ั �งสิ �น 10 แห่ง มีผู้้� เข�าร่วัมจัำานวัน 666 
ค่น รวัมถึงการเก็บตั้ัวัอ่ย์่างผู้ลิตั้ภัณ์ฑ์์ในท่�อ่งตั้ลาดีพ่ิ่ �นที่�
จังัหวัดัีชีาย์แดีนภาค่ใตั้�  อ่าทิ่ ผู้ลิตั้ภณั์ฑ์์อ่าหาร ผู้ลิตั้ภณั์ฑ์์
เพ่ิ่�อ่สุขภาพิ่ โดีย์การสุ่มเก็บตั้ัวัอ่ย์่างแบบท่ั�วัไปี (Simple 
random sampling) ซึ�งเป็ีนผู้ลติั้ภณั์ฑ์์ที่�ผู้า่นการรับรอ่งดี�วัย์
เค่ร่�อ่งหมาย์ฮาลาลปีระเท่ศูไท่ย์ 1,269 ตั้วััอ่ย์า่ง 

8. งานับริกุารสัังคุม (CSR) ผู้่านโค่รงการสร� างค่วัาม
เป็ีนนำ �าหนึ�งใจัเดีีย์วักนั เพ่ิ่�อ่ชี่วัย์เหล่อ่ผู้้� ไดี� รับผู้ลกระท่บจัาก
สถานการณ์์แพิ่ร่ระบาดีขอ่งไวัรัส COVID-19 ในพ่ิ่ �นที่�จังัหวัดัี
ชีาย์แดีนภาค่ใตั้�  และโค่รงการ “สัานันัำ �าใจชุ�วยเห์ล้อิผู� ได�
รับผลกุระทบจากุสัถุานักุารณ์กุารแพร�ระบาดขี้อิงไวรัสั 
COVID-19” ในพ่ิ่ �นที่�จังัหวัดัีชีาย์แดีนภาค่ใตั้� โดีย์ดีำาเนินการ
จััดีท่ำาถุงย์ังชีีพิ่จัำานวัน 500 ชีุดี สนับสนุนอุ่ปีกรณ์์ปี�อ่งกัน 
COVID-19 และสิ�งขอ่งจัำาเป็ีนให�กบั 20 มสัยิ์ดี  
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9.งานัแผนังานัคุวามร� วมม้อิเศูรษฐกุิจสัามฝ่� าย อิินัโดนีัเซีูย 
มาเลเซีูยและประเทศูไทย (IMT-GT) ซึ�งเข� าร่วัมปีระชีุม 
4th IMT-GT Convergence Meeting on E-Commerce Platform 
ปีระชีมุระดีบัรัฐมนตั้รี ค่รั �งที่� 27 และเข�าร่วัมปีระชีมุ15th IMT-GT 
Strategic Planning Meeting (SPM) Special Senior Official 
Meeting (Special SOM) for IMT-GT Implementation Blueprint 
(IB) 2022-2026 ผู้่านโปีรแกรม Zoom Meeting รวัมถึงเข�าร่วัม
อ่บรมโค่รงการ IMT-GT Halal Industry Capacity Development 
Programme ผู้่านระบบปีระชีุมท่างไกล (Video Conference 
System) ดี�วัย์โปีรแกรม Microsoft team จัดัีโดีย์ the Centre
for IMT-GT Subregional Cooperation (CIMT) ร่วัมกับ
ปีระเท่ศูสมาชิีกค่ณ์ะท่ำางานดี�านผู้ลิตั้ภัณ์ฑ์์และบริการฮาลาล
(WGHAPAS) ภาย์ใตั้�แผู้นงาน IMT-GT และ the Islamic Development
Bank (IsDB) ซึ�งเป็ีนโค่รงการอ่บรมให�ค่วัามร้� ดี� านฮาลาลโดีย์
Halal Development Corporation Berhad (HDC), Malaysia
และเข�าร่วัมการอ่บรมพิ่ฒันาศูกัย์ภาพิ่ในหลกัสต้ั้ร Integration of 
Halal Practice and Food Safety System for small medium 
industries จัดัีโดีย์ SIRIM Bernard สถาบนัวิัจัยั์มาตั้รฐานและ
อ่ตุั้สาหกรรมแหง่มาเลเซยี์ ผู้้� เข�าร่วัม 30 ราย์ จัาก 8 ปีระเท่ศูท่ั�วัโลก
และ Southeast Asia Development Symposium (SEADS) 
2022, “Sustainable Solutions for Southeast Asia’s Recovery.” 
จัดัีโดีย์ The Southeast Asia Development Solutions (SEADS) 
ผู้่านระบบปีระชีุมท่างไกลผู้่านจัอ่ภาพิ่ (Video Conference 
System)  

The Role of the Halal 
Science Center, 
Chulalongkorn 
University, Pattani Office 
for Consumer Protection
& Community Development
(HAFANA: Halal Food & 
Nutrition Alert)

 The Halal Science Center, Chulalongkorn 
University, Pattani Office, started working in the southern
border provinces in 2004. And in order to operate 
effectively, Halal Science Center, Chulalongkorn University,
Pattani Office was established in 2009 to be the main 
unit for joint development with other departments of the 
southern border provinces according to the Indonesia,
Malaysia and Thailand Growth Triangle Economic 
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Cooperation Plan (IMT-GT) in which Thailand acts as the 
chairman of 2 working groups, namely the Working Group 
on Tourism and the Working Group on Halal Products and 
Services under the project “Increasing Competitiveness of 
Halal Health Service System to Support the Development of 
Halal Medical Hub of Thailand” and the innovation project 
“HAL-CLICK: Management System for Halal Food Processing 
in Hospitals of the Southern Border Provinces”. The operations 
in the southern border provinces are as follows.

4. Developing an online platform that serves as smart 
learning center for medical information (THA ACADEMY 
HEALTH CARE). The purpose is to provide knowledge and 
contents related to science, technology, and innovation, as 
well as Halal medical health. It is organized in online format 
for 20 times and the number of registered users is 600 people. 

5. Increasing potential of entrepreneurs, small and medium
business owners, and those who works in community 
enterprises. We create new jobs for local people. As a result, 
they have more income. This also helps Halal industry and 
agriculture to be able to compete nationally and internationally. 
Furthermore, we launched an activity called “Halal Startup for 
Health Care” to promote startup entrepreneurs. The number 
of teams that participated in this activity is 192 teams. The 
teams that were selected to join online camp is 62. And 20 
teams reached final pitching round. 

6. Developing entrepreneurs to E-commerce to create Thai 
entrepreneurs’ network that promotes international Halal 
market. This includes organizing training for entrepreneurs
and providing evaluation after training. We selected high 
potential Halal entrepreneurs and introduce them to 
E-commerce/Halal. The training we provided was “H-shop 
Live Facebook”  which taught intensive online shop 
management for 12 hours. Local entrepreneurs that participate 
in this activity was 55 persons. 

1. Applying Halal science and technology in hospitals, 
educational institute, and enterprises for the development 
of Halal health services. Applying HAL-Q system for the 
development of safe Halal food production process to build 
confidence towards Thailand’s Halal products. It consists of 
food factories, hospitals, schools, and child development 
centers in the 5 southern border provinces. There were 35 
establishments that produce Halal food participating in the 
project. The number of personnel involved in Halal food 
production that participated in this project is 451 people. 

2. Organizing HAL-CLICK: Halal food production management
system for hospitals in the southern border provinces. 
HAL-CLICK web application is Halal food production monitoring
system that is safe for hospitals. It is a platform for nutrition 
department that provides traceability system for monitoring
Halal food production and food safety in hospitals in 
accordance with HAL-Q system requirements. It helps reduce 
the use of paper in preparing copies of quality documents and 
documents used in the audit of Halal food production. There 
are 25 hospitals that use this HAL-CLICK web application. 

3. Enhancing potential of educational personnel and religious 
scholars. Providing knowledge and understanding regarding 
Halal science and technology through different activities to 
enhance potential of educational personnel, students, and 
teachers with an activity called “Halal Science Competition 
& Health Care Innovation Camp 2022”. Knowledge provided 
in this activity is hoped to help students to create innovative 
projects further. The number of teams whose projects had 
been selected to participate the camp was 135. There was 
89 teachers and 405 students participated in the training. 
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7. Promoting knowledge and understanding of Halal 
health and innovation for consumer protection by using 
masjids as centers in the southern border provinces.
We cooperated with Young Muslim Association of Thai-
land in creating project that promoted knowledge and 
understanding of Halal health and innovation for consumer 
protection by using masjids as centers in the southern 
border provinces. We went to launch activities in 10 
places with 666 participants in total. We also collected
samples of products in the markets of southern border
provinces such as food and health product by 
using simple random sampling. There were 1,269 samples of 
products that are certified with Thailand’s Halal symbol. 

8. Engaging in Corporate Social Responsibility (CSR). 
Our CSR was through the projects that gain people to help 
those who affected from the spread of COVID-19 in the 
southern border of Thailand. One of them is the project 
called “Helping Those who Affected from the Spread of 
COVID-19 Virus” in the southern border provinces which 
provided 500 survival bags, COVID-19 prevention kits, and 
necessities to 20 Masjids. 

10. Integrating with local agencies to develop Halal work 
that goes in line with the southern border provinces 
strategies. This is by building network with local agencies 
and entrepreneurs to jointly develop Halal science work 
with the Southern Border Provinces Administrative Center 
(SBPAC), National Innovation Agency (Public Organization) 
of Pattani, Industry and Commerce of Pattani, Center 
of Education Promotion in Southern Provinces, Prince 
of Songkla University, Yala Rajabhat University, Hat Yai 
University, and Satun College of Agriculture and 
Technology, etc. Cooperation was taken place for more 
than 35 times. 

9. Engaging in the work of Indonesia-Malaysia-Thailand 
Growth Triangle (IMT-GT). We attended the 4th IMT-GT
Convergence Meeting on E-Commerce Platform, 
27th Ministerial Meeting, and the 15th IMT-GT Strategic 
Planning Meeting (SPM) Special Senior Official Meeting 
(Special SOM) for IMT-GT Implementation Blueprint (IB) 
2022-2026 through Zoom Meeting. We also attended 
IMT-GT Halal Industry Capacity Development Program 
through video conference system via Microsoft team 
program which was organized by the Centre for IMT-GT
Subregional Cooperation (CIMT) with other member 
countries in Working Group on Halal Products and Services
under IMT-GT and the Islamic Development Bank (IsDB). 
This project was aimed to provide knowledge relating to 
Halal by Halal Development Corporation Berhad (HDC), 
Malaysia. We also attended a program called Integration
of Halal Practice and Food Safety System for small 
medium industries which was organized by SIRIM 
Bernard and Malaysia Institute of Standards and Industry. 
The total attendants were 30 from 8 countries worldwide. 
Furthermore, we attended Southeast Asia Development 
Symposium (SEADS) 2022, “Sustainable Solutions for 
Southeast Asia’s Recovery” which organized by the 
Southeast Asia Development Solutions (SEADS) through 
video conference system. 
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บทบาทสำำนัักงานัเชีียงใหม่่ในัรอบ 1 ปีี
Roles of Chiang Mai Office in 1 Year 

 ในปีี พิ่.ศู.2555 ศูน้ย์์วัทิ่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล จัฬุาลงกรณ์์มหาวัทิ่ย์าลยั์ ไดี�จัดัีตั้ั �งสำานกังาน
สาขาปีระจัำาภาค่เหน่อ่ ณ์ จังัหวัดัีเชีีย์งใหม ่เพ่ิ่�อ่รับผิู้ดีชีอ่บงานในพ่ิ่ �นที่�ภาค่เหน่อ่  ภาค่ตั้ะวันั
อ่อ่กเฉีย์งเหน่อ่ และงานอ่นภุมิ้ภาค่ลุม่นำ �าโขง (GMS) 
 โดีย์ศู้นย์์วัิท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล จัุฬาลงกรณ์์มหาวิัท่ย์าลยั์ สำานักงานเชีีย์งใหม่ มุ่ง
พิ่ฒันาการดีำาเนินงานตั้ามพิ่นัธุะกิจัในดี�านงานพิ่ฒันาฐานข�อ่มล้ฮาลาล เพ่ิ่�อ่งานตั้รวัจัสอ่บ
ย์�อ่นกลบั และงานพิ่ฒันาระบบสารสนเท่ศูเพ่ิ่�อ่สนบัสนนุงานรับรอ่งฮาลาล ในช่ีวังระย์ะเวัลา 10 ปีี
ที่�ผู้า่นมา ศูน้ย์์วัทิ่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล จัฬุาลงกรณ์์มหาวิัท่ย์าลยั์ สำานกังานเชีีย์งใหม ่ไดี�ดีำาเนินงาน
พิ่ฒันาเท่ค่โนโลยี์สารสนเท่ศูผู้นวักเข�ากบังานดี�านวัทิ่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล ไมเ่พีิ่ย์งเท่า่นี �ย์งัดีำาเนิน
การในดี�านการบริการอ่ตุั้สาหกรรมภาย์นอ่ก พิ่ฒันาผู้้�ปีระกอ่บการ โดีย์ผู้ลการดีำาเนินงานและ
กิจักรรมหลกัๆ ที่�ท่าง ศูน้ย์์วัิท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล จัฬุาลงกรณ์์มหาวัิท่ย์าลยั์ สำานกังานเชีีย์งใหม ่
ไดี�ดีำาเนินการในรอ่บ 1 ปีีที่�ผู้า่นมา ดีงันี �  
 1. การสร� างเค่ร่อ่ขา่ย์วิัท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาลระดีบัมหาวัทิ่ย์าลยั์เพ่ิ่�อ่ร่วัมพิ่ฒันาศูกัย์ภาพิ่
ค่วัามร้�ดี�านวัทิ่ย์าศูาสตั้ร์และเท่ค่โนโลยี์ฮาลาลสำาหรับนิสติั้ นกัศูกึษา ผู้า่นดีจิิัตั้ลัแฟัลตั้ฟัอ่ร์ม  ซึ�ง
ไดี�ดีำาเนินงาน รวับรวัม ศูกึษา และวิัเค่ราะห์ข�อ่มล้สำาหรับการพิ่ฒันาเน่ �อ่หาการสอ่นกระบวันการ
ขอ่รับรอ่งและขอ่ใชี�เค่ร่�อ่งหมาย์รับรอ่งฮาลาล อ่อ่กแบบและพิ่ฒันาเน่ �อ่หาส่�อ่การสอ่นฮาลาล
ในร้ปีแบบอ่อ่นไลน์ การดีำาเนินงานตั้ามกิจักรรม และพิ่ฒันาระบบการเรีย์นร้� อ่อ่นไลน์ จันไดี�
แอ่พิ่พิ่ลิเค่ชีั�น “HSC MOOC” ซึ�งเป็ีนชี่อ่งท่างการให�ค่วัามร้�  ที่�มีหลกัสต้ั้รตั้า่งๆที่�เป็ีนพ่ิ่ �นฐาน
และค่รอ่บค่ลมุเร่�อ่งฮาลาล หะรอ่ม โดีย์นกัศูกึษา ผู้้�ปีระกอ่บการ หร่อ่ผู้้� ที่�สนใจั สามารถเรีย์น
ผู้า่นอ่อ่นไลน์ไดี�อ่ย์า่งสะดีวักมากขึ �น 
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 2. การพิ่ัฒนาผู้้� ปีระกอ่บการส้่พิ่าณิ์ชีย์์อิ่เล็กท่รอ่นิกส์ 
(E-commerce) เพ่ิ่�อ่สร� างเค่ร่อ่ข่าย์ผู้้�ปีระกอ่บการไท่ย์ส่งเสริมการ
เปิีดีตั้ลาดีฮาลาลสากลโดีย์ ศู้นย์์วัิท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล จัุฬาลงกรณ์์
มหาวิัท่ย์าลยั์ ร่วัมกับกอ่งทุ่นพิ่ัฒนาดีิจิัท่ัลเพ่ิ่�อ่เศูรษฐกิจัและสงัค่ม
กระท่รวังดีจิิัท่ลัเพ่ิ่�อ่เศูรษฐกิจัและสงัค่ม ซึ�งไดี�พิ่ฒันาชีอ่่งท่างการจัดัีจัำาหนา่ย์
สินค่� าขอ่งผู้้� ปีระกอ่บการฮาลาลผู่้านท่างพิ่าณิ์ชีย์์อิ่เล็กท่รอ่นิกส์
ท่ั �งในและตั้า่งปีระเท่ศู ผู้่านแอ่พิ่พิ่ลิเค่ชีั�น “H-SHOP” โดีย์มีการอ่บรม
เชิีงปีฏิิบัตั้ิการผู้้� ปีระกอ่บการเข� าส้่แพิ่ลตั้ฟัอ่ร์มตั้ลาดีดีิจิัท่ัล ซึ�งมี
วัตัั้ถุปีระสงค์่เพ่ิ่�อ่เพิิ่�มค่วัามสามารถในการแข่งขนัขอ่งผู้้�ปีระกอ่บการ
ผู้ลิตั้สินค่� าอุ่ปีโภค่และบริโภค่ฮาลาล ดี� วัย์การใชี� ระบบดีิจิัท่ัลและ
ระบบอ่อ่นไลน์ในการพิ่ฒันาธุรุกิจัในร้ปีแบบ Halal E-Commerce เพ่ิ่�อ่
สง่เสริมและขย์าย์ตั้ลาดีให�แก่กลุม่ผู้้�ปีระกอ่บการท่ั �งในและตั้า่งปีระเท่ศู
โดีย์เฉพิ่าะกลุม่ตั้ลาดี IMT-GT & GMS  

 3. กิจักรรมการบม่เพิ่าะผู้้�ปีระกอ่บการผู้ลติั้ภณั์ฑ์์ท่างดี�านการ
แพิ่ท่ย์์และสขุภาพิ่ฮาลาล เพ่ิ่�อ่เพิิ่�มศูกัย์ภาพิ่ท่างดี�านการเป็ีนผู้้�ปีระกอ่บการ
การพิ่ัฒนาธุุรกิจัและการพิ่ัฒนาผู้ลิตั้ภัณ์ฑ์์รอ่งรับการขย์าย์ตั้ลาดี
ผู้ลติั้ภณั์ฑ์์ท่างดี�านสขุภาพิ่ฮาลาล เข�าส้แ่พิ่ลตั้ฟัอ่ร์มการขาย์ในตั้า่งปีระเท่ศู
โดีย์ไดี�จัดัีกิจักรรมการบม่เพิ่าะผู้ลติั้ภณั์ฑ์์เพ่ิ่�อ่สง่อ่อ่กส้ต่ั้ลาดีท่ั �งร้ปีแบบ
อ่อ่นไลน์และอ่อ่ฟัไลน์ในตั้า่งปีระเท่ศูท่ั �งหมดี 9 ปีระเท่ศู ไดี�แก่ ปีระเท่ศู
ซาอ่ดุีอิ่าระเบีย์ ปีระเท่ศูดีไ้บ ปีระเท่ศูบาห์เรน ปีระเท่ศูมาเลเซยี์ ปีระเท่ศู
อิ่นโดีเนเซีย์ ปีระเท่ศูสิงค่โปีร์ ปีระเท่ศูลาวั ปีระเท่ศูพิ่ม่า และปีระเท่ศู
กัมพิ่้ชีา ท่ั �งนี �ไดี�ค่ดัีเล่อ่กผู้ลิตั้ภัณ์ฑ์์เพ่ิ่�อ่ขาย์บนแพิ่ลตั้ฟัอ่ร์มการขาย์
อ่อ่นไลน์ในตั้า่งปีระเท่ศูพิ่ร�อ่มจัดัีวัางสนิค่�าในร� านค่�าชีั �นนำา 

“Roles of Chiang Mai
 Office in 1 Year”

 In 2012, the Halal Science Center, Chulalongkorn 
University, established a branch office in the northern region 
of Chiang Mai to be responsible for works in the area of the 
North, Northeast, and the Greater Mekong Sub-region (GMS). 
The Halal Science Center, Chulalongkorn University, Chiang 
Mai Office, aims to develop the implementation of missions 
in the field of Halal database development or traceability 
and development of information systems to support Halal 
certification. During the past 10 years, the Halal Science 
Center, Chulalongkorn University, Chiang Mai Office, has 
worked to develop information technology combined with 
Halal science work. Not only this, but it also operates in the 
field of external industrial services and entrepreneurship 
development. The performance and main activities that Halal 
Science Center Chulalongkorn University, Chiang Mai Office 
has carried out in the past 1 year are as follows: 
 1.Creating Halal science network at the university 
level to jointly develop knowledge in Halal science and 
technology for students through digital platform. We have 

 4. โค่รงการสนบัสนนุวิัท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาลแก่อ่งค์่กร
ศูาสนาอ่ิสลามดี�านการรับรอ่งฮาลาลแก่ผู้ลิตั้ภณั์ฑ์์ การตั้รวัจั
พิิ่จัารณ์าและชีำาระล�างนญิ่สในสถานปีระกอ่บการเพ่ิ่�อ่กิจัการ
ฮาลาล ในเขตั้พ่ิ่ �นที่�ภาค่เหน่อ่ ปัีจัจับุนัเท่ค่โนโลยี์การผู้ลติั้วัตัั้ถดุีบิ
และผู้ลิตั้ภัณ์ฑ์์ซับซ�อ่นเกินกวั่านักวิัชีาการศูาสนาจัะเข� าใจั
ไดี�ง่าย์ จัึงจัำาเป็ีนตั้�อ่งไดี� รับการสนบัสนุนข�อ่มล้ การวิัเค่ราะห์
จัากวัิท่ย์าศูาสตั้ร์และเท่ค่โนโลยี์ฮาลาล เพ่ิ่�อ่ย์กระดีบัค่ณุ์ภาพิ่
การผู้ลิตั้ให�ตั้รงตั้ามหลักการฮาลาล โดีย์ใชี�อ่งค์่ค่วัามร้� ท่าง
ดี�านวัิท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาลมาใชี�ปีระโย์ชีน์ พิ่ร� อ่มท่ั �งให�ค่วัามร้�
เกี�ย์วักับนญิ่สและการชีำาระล�าง การนำาสบ้่ดิีนเพ่ิ่�อ่ชีำาระล�าง
สถานปีระกอ่บการ ซึ�งการดีำาเนินการเหล่านี �จัะเป็ีนการสร� าง
ค่วัามเช่ี�อ่มั�นท่ั �งผู้้� ผู้ลิตั้และผู้้�บริโภค่ไดี� เป็ีนอ่ย์่างดีี ตั้ลอ่ดีจัน
ผู้้� ปีระกอ่บการสามารถท่ำาค่วัามเข� าใจักระบวันการท่าง
นิตั้ิวัิท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาลในการพิ่ัฒนาคุ่ณ์ภาพิ่และค่วัาม
ปีลอ่ดีภยั์ขอ่งผู้ลิตั้ภณั์ฑ์์ปีระย์ุกต์ั้ใชี� ในการสร� างมล้ค่่าเพิิ่�มแก่
ผู้ลิตั้ภณั์ฑ์์และบริการฮาลาล นำาไปีส้ก่ารสร� างค่วัามภาค่ภม้ิใจั
ในผู้ลติั้ภณั์ฑ์์ฮาลาลปีระเท่ศูไท่ย์ 
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operated, collected, studied, and analyzed data for the 
development of teaching content, the process of requesting 
Halal certification and the use of Halal certification mark. We 
design and develop the content of Halal teaching materials 
in an online format, organize activities, and develop online 
learning system. Finally, we launch the application called “HSC 
MOOC” which is a channel to provide education. It contains 
of various courses that are basic knowledge about Halal and 
Haram. Students, entrepreneurs, or those who are interested 
can learn through this online channel conveniently. 
 2. Preparing entrepreneurs for electronic commerce 
(E-commerce) to build network of Thai entrepreneurs to 
promote the opening of international Halal market. This is 
the cooperation of the Halal Science Center Chulalongkorn 
University together with the Digital Economy and Society 
Development Fund, Ministry of Digital Economy and Society 
in developing a distribution channel for Halal entrepreneurs
through electronic commerce both domestically and 
internationally via the application “H-SHOP”. There were 
workshops for entrepreneurs to enter digital market 
platform which aims to increase the competitiveness of Halal 
consumer goods and consumer products manufacturers. 
Digital and online systems are used to develop businesses in the 
form of Halal E-Commerce to promote and expand market for 
both domestic and international entrepreneurs, especially the 
IMT-GT & GMS market segments. 
 3. Organizing activities for Halal medical and 
health product entrepreneurs to increase skills relating to 

entrepreneurship, business development, and product 
development to support the expansion of Halal health product 
market and prepare entrepreneurs to enter online platform 
for global sales. We organize activities relating to product 
incubation both online and offline in 9 countries, which are 
Saudi Arabia, Dubai, Bahrain, Malaysia, Indonesia, Singapore,
Laos, Myanmar and Cambodia. Products are selected to sell on 
the online platform for global sales and placed in the leading 
stores. 
 4. Project to support Halal science in Islamic 
organizations that are responsible for granting Halal certifi-
cation, as well as inspection and purification of najis in the 
establishment for Halal affairs in the northern area.  
 Nowadays, technology relating to production of raw 
materials and product is too complex for religious scholars 
to understand easily. Therefore, data and analysis from Halal 
science and technology should be provided to help them. 
This will raise the quality of production by both following 
Halal principles and using the knowledge of Halal science. We 
also provide knowledge about najis and its purification, and 
how to use clay soap to purify establishments. All of these will 
build confidence for both manufacturers and consumers. Also, 
entrepreneurs can understand Halal forensic process to improve 
the quality and safety of their products and to create added 
value to their Halal products and services. This will further lead 
to proudness in Halal products of Thailand.  
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ศ้นัย์วิทย์ฯฮ�ล�ล สำหเวชิฯ จุฬ�ฯ ร่วมกับ แอมเวย์  
จััดอบรมหลักสูตรการเป็็นผูู้�นำาด�านการจััดการนำ�าหนัก ด�วิยศูาสตร์การกินและโภชนาการ

 ศูน้ย์์วัทิ่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล จัฬุาลงกรณ์์มหาวัทิ่ย์าลยั์ ร่วัมกบั
ภาค่วิัชีาโภชีนาการและการกำาหนดีอ่าหาร ค่ณ์ะสหเวัชีศูาสตั้ร์ 
จัุฬาลงกรณ์์มหาวัิท่ย์าลยั์ โดีย์การสนับสนุนขอ่งบริษัท่ แอ่มเวัย์์ 
(ปีระเท่ศูไท่ย์) จัำากดัี จังึไดี�จัดัีโค่รงการ “ห์ลักุสูัติรอิบรมเชุงิปฏิบิตัิิ
กุารเพ้�อิพัฒนัาทักุษะกุารเป็นัผู�นัำาด� านักุารจัดกุารนัำ �าห์นัักุ 
ด�วยศูาสัติร์ กุารกุนิัและโภัชุนัากุาร” ให�แก่นกัธุรุกิจัแอ่มเวัย์์ จัำานวัน 
252 ค่น ในระหวัา่งวันัที่� 7 กมุภาพิ่นัธ์ุ – 25 เมษาย์น 2565 ในร้ปีแบบ
อ่อ่นไลน์ รวัมท่ั �งสิ �น 37 ชีั�วัโมง ปีระกอ่บดี�วัย์ หวััข�อ่บรรย์าย์ 22 หวััข�อ่
(การบรรย์าย์ผู้า่น zoom meeting หร่อ่การเรีย์นร้�ดี�วัย์ตั้นเอ่งผู้า่นท่าง
วัดีิีโอ่ รวัม 22 ชีั�วัโมง) ฝึั่กปีฏิิบตัั้กิาร 4 หวััข�อ่ (แบง่กลุม่ละ 10-12 ค่น
เพ่ิ่�อ่ฝึั่กปีฏิิบตัั้ิการและร่วัมกิจักรรมกลุ่มเรีย์นร้� ท่างดี�านอ่าหารและ
โภชีนาการภาย์ใตั้�การดีแ้ลขอ่งนกักำาหนดีอ่าหารวิัชีาชีีพิ่ ผู้่านท่าง
ระบบไลน์ และ zoom meeting รวัม 12 ชีั�วัโมง) และนำาเสนอ่กรณี์
ศูึกษา แลกเปีลี�ย์นเรีย์นร้� ในเชิีงท่ฤษฎีและเท่ค่นิค่การปีฏิิบตัั้ิจัริง 
1 ค่รั �ง (zoom meeting รวัม 3 ชีั�วัโมง) เน่ �อ่หาการอ่บรมเชิีงปีฏิิบตัั้ิ
การเน�นการให�อ่งค์่ค่วัามร้� ที่�ท่ันสมัย์ดี� านศูาสตั้ร์การกิน การอ่ดี
อ่าหารและโภชีนาการที่�ถ้กตั้�อ่งเพ่ิ่�อ่จัดัีการนำ �าหนกัตั้นเอ่งไดี�อ่ย์่าง
มีปีระสิท่ธิุภาพิ่  ผู้้� เข� าร่วัมอ่บรมเชิีงปีฏิิบัตั้ิการจัะไดี� ฝึั่กท่ักษะ
การปีระเมินตั้นเอ่ง ปีระเมินอ่งค์่ปีระกอ่บร่างกาย์ ฝึั่กปีฏิิบตัั้ิจัริง 
เสริมสร� างท่กัษะการเป็ีนผู้้�นำา และนำามาปีระย์กุต์ั้ใชี�ในการจัดัีการ
นำ �าหนกัตั้วััเอ่ง พิ่ร�อ่มท่ั �งไดี�นำาเสนอ่แนวัค่วัามค่ดิีและวัธีิุการแก�ปัีญ่หา
จัากการจัดัีการนำ �าหนกัที่�เกิดีจัากปีระสบการณ์์ขอ่งตั้นเอ่งและบคุ่ค่ล
ใกล�ชิีดี ภาย์ใตั้�การดีแ้ลขอ่งค่ณ์าจัารย์์และนกักำาหนดีอ่าหารวิัชีาชีีพิ่
อ่ย์า่งถก้ตั้�อ่งและตั้รงตั้ามหลกัวิัชีาการดี�วัย์ 
 ตั้ลอ่ดีโค่รงการไดี�ท่ำาการปีระเมินผู้ลค่วัามพิ่ึงพิ่อ่ใจัขอ่ง
ผู้้� เข�ารับการอ่บรมเชิีงปีฏิิบตัั้กิาร มีการปีระเมิน ผู้ลสมัฤท่ธิุ�การอ่บรม
เชิีงปีฏิิบตัั้ิการเพ่ิ่�อ่ให�วัฒิุบตัั้ร โดีย์การสอ่บ 2 ค่รั �ง และการเข�าร่วัม
กิจักรรม เกณ์ฑ์์ผู้่านร� อ่ย์ละ 80 ขึ �นไปี และตั้�อ่งเข�ารับการฝึั่กอ่บรม

ไมน่�อ่ย์กวัา่ร� อ่ย์ละ 80 ขอ่งเวัลาการฝึั่กอ่บรมท่ั �งหมดี จัากผู้้� เข�ารับ
การอ่บรมเชิีงปีฏิิบัตั้ิการจัำานวัน 252 ค่น มีผู้้� ที่�ไดี� รับวัุฒิบัตั้ร
จัำานวัน 231 ค่น ค่ิดีเป็ีนร� อ่ย์ละ 91.66 ท่ั �งนี � ท่างบริษัท่ แอ่มเวัย์์ 
(ปีระเท่ศูไท่ย์) จัำากดัี ไดี�สนบัสนนุการถ่าย์ท่ำาวิัดีีโอ่และสนบัสนนุ
ระบบการเรีย์นร้�  การปีระเมินผู้ลอ่อ่นไลน์ ตั้ลอ่ดีการดีำาเนินงาน
โค่รงการนี �อี่กดี�วัย์  
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The Halal Science Center, the Faculty of Allied Health Sciences, Chulalongkorn University, 
together with Amway, Organized a Training Course on Leadership in Weight 

Management. with Food Science and Nutrition 

 The Halal Science Center, Chulalongkorn University, in collaboration with the Department of Nutrition and 
Dietetics, Faculty of Allied Health Sciences, Chulalongkorn University, by the support of Amway (Thailand) Co., 
Ltd., organized a project called “Training Course to Develop Leadership Skills in Weight Management through 
the Science of Eating and Nutrition” for 252 Amway businesspersons during 7 February – 25 April 2022 in online 
format. The training was 37 hours in total and consisted of 22 topics (lectures were conducted via zoom meeting 
or self-study via video in the total of 22 hours.)  
 There were 4 topics in practice sessions (groups of 10-12 students for practice sessions and to 
participate in group learning activities on food and beverages) under the supervision of a professional dietitian via 
Line system and zoom meeting for a total of 12 hours. Case studies and exchange of theoretical knowledge and 
practical techniques took place 1 time (via zoom meeting, in the total of 3 hours.) The content of the workshop 
focused on providing modern knowledge about food science, correct fasting and nutrition to manage weight 
effectively. Participants had to chance to practice self-assessment skills, body composition assessment, enhance 
leadership skills, and apply knowledge to manage their own weight. Furthermore, they could present concepts 
and solutions for weight management problems arising from their own experiences and those close to them under 
the supervision of teachers and professional dietitians who can provide correct knowledge in accordance with 
academic principles as well. 
 Throughout the project, the satisfaction of the participants was assessed. The achievement of the training 
was assessed for certification by two examinations and participation in activities with the pass criteria of 80% or 
more of the overall training hours. Among 252 participants, 231 received certificates, representing 91.66 percent. 
Amway (Thailand) Co., Ltd. supported video production, learning system, and online assessment throughout the 
implementation of this project. 
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“ศ้นัย์วิทย�ศ�สำตร์ฮ�ล�ล จุฬ�ฯ” ผู้นึกกำาลัง “อ�ชิีวศึกษ�”
และ “คณะกรรมก�รกล�งอิสำล�มแห่งประเทศไทย” 

ลงนามร่วิมมือยกระดับหลักสูตรอาชีวิะตามมาตรฐานฮาลาล 
หวิังขับเคลื�อนเศูรษฐกิจัชุมชนและป็ระเทศูชาติด�วิยเศูรษฐกิจัฮาลาล 

 วันัที่� 29 มีนาค่ม 2565 เวัลา 14.00 น. เป็ีนตั้�นไปี ณ์ กระท่รวังศูกึษาธิุการ “สัำานัักุงานัคุณะกุรรมกุารกุารอิาชีุวศูกึุษา” 
ร่วัมกบั “ศููนัย์วทิยาศูาสัติร์ฮาลาล จุฬาลงกุรณ์มห์าวทิยาลัย” และ “สัำานัักุงานัคุณะกุรรมกุารกุลางอิสิัลามแห์�งประเทศูไทย” 
ลงนามบนัท่กึข�อ่ตั้กลงค่วัามร่วัมม่อ่ท่างวิัชีาการเพ่ิ่�อ่สร� างค่วัามร่วัมม่อ่พิ่ฒันาเน่ �อ่หาราย์วิัชีาหร่อ่หลกัสต้ั้รที่�เกี�ย์วัข�อ่งกบัการ
บริหารจัดัีการการผู้ลติั้สินค่�าและบริการฮาลาล เพ่ิ่�อ่ย์กระดีบัมาตั้รฐานค่วัามปีลอ่ดีภยั์ขอ่งสินค่�าตั้ามมาตั้รฐานฮาลาล อ่นัก่อ่
ให�เกิดีเค่ร่อ่ขา่ย์ค่วัามร่วัมม่อ่ในการแลกเปีลี�ย์นข�อ่มล้ท่างวิัชีาการอ่นัเป็ีนปีระโย์ชีน์ เพ่ิ่�อ่ตั้อ่่ย์อ่ดีอ่งค์่ค่วัามร้� โดีย์ใชี� วิัท่ย์าศูาสตั้ร์ 
เท่ค่โนโลยี์ และนวัตัั้กรรมฮาลาล และสามารถขบัเค่ล่�อ่นเศูรษฐกิจัชีมุชีนและปีระเท่ศูชีาติั้ดี�วัย์เศูรษฐกิจัฮาลาลไดี� โดีย์มีค่ณุ์หญิ่ง
กลัย์า โสภณ์พิ่นิชี รัฐมนตั้รีชี่วัย์วั่าการกระท่รวังศูกึษาธิุการ เป็ีนปีระธุานเปิีดีพิิ่ธีุลงนามบนัท่กึข�อ่ตั้กลงค่วัามร่วัมม่อ่ในค่รั �งนี � 
  รศู.ดีร.วิันยั์ ดีะห์ลนั ผู้้�อ่ำานวัย์การศูน้ย์์วัทิ่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล จัฬุาลงกรณ์์มหาวัทิ่ย์าลยั์ กลา่วัวัา่ “ศูน้ย์์วัทิ่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล 
จัฬุาลงกรณ์์มหาวัทิ่ย์าลยั์” เป็ีนหนว่ัย์งานที่�มีศูกัย์ภาพิ่และปีระสบการณ์์ในการพิ่ฒันาเท่ค่โนโลยี์ วัจิัยั์ และสร� างนวัตัั้กรรมฮาลาล 
พิ่ฒันาราย์วิัชีา และจัดัีการบริการวิัชีาการ โดีย์ดีำาเนินงานใกล�ชิีดีกบัชีมุชีนมีปีระสบการณ์์ในการจัดัีสร� างหลกัสต้ั้รอ่บรมระย์ะสั �น
ที่�เกี�ย์วัข�อ่งกบัการจัดัีการการผู้ลติั้ ผู้ลติั้ภณั์ฑ์์เกษตั้รและสนิค่�าฮาลาล สำาหรับโรงงานอ่ตุั้สาหกรรม ร� านอ่าหาร โรงพิ่ย์าบาล และ
ราชีท่ณั์ฑ์์ฯ ที่�ไดี� รับการย์อ่มรับจัากท่ั�วัโลกซึ�งการตั้กลงท่ำาค่วัามร่วัมม่อ่ท่างวิัชีาการระหวัา่ง 3 หน่วัย์งาน อ่นัไดี�แก่ “สำานกังาน
ค่ณ์ะกรรมการการอ่าชีีวัศูกึษา” ร่วัมกบั “ศูน้ย์์วัิท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล จัฬุาลงกรณ์์มหาวัิท่ย์าลยั์” และ “สำานกังานค่ณ์ะกรรมการ
กลางอิ่สลามแหง่ปีระเท่ศูไท่ย์” จังึเป็ีนโค่รงการที่�จัะชีว่ัย์สง่เสริมและพิ่ฒันาราย์วิัชีาหร่อ่หลกัสต้ั้รที่�เกี�ย์วัข�อ่งกบัการบริหารจัดัีการ
การผู้ลติั้สนิค่�าและบริการฮาลาล โดีย์ใชี�วัิท่ย์าศูาสตั้ร์ เท่ค่โนโลยี์ และนวัตัั้กรรมจัากงานวิัจัยั์ เพ่ิ่�อ่ให�ผู้้� เรีย์นมีค่วัามร้� ค่วัามเข�าใจั
ในการบริหาร การจัดัีการ และการค่วับค่มุการผู้ลติั้ตั้ามมาตั้รฐานฮาลาลไดี�อ่ย์า่งถก้ตั้�อ่ง สามารถบร้ณ์าการเข�ากบัวัชิีาชีีพิ่ สร� าง
ค่วัามไดี�เปีรีย์บท่างการแขง่ขนั หร่อ่ชีว่ัย์พิ่ฒันาศูกัย์ภาพิ่ขอ่งผู้้� เรีย์นให�เป็ีนที่�ตั้�อ่งการขอ่งผู้้�ปีระกอ่บการและตั้ลาดีแรงงานอ่ย์า่ง
แท่�จัริง และการร่วัมม่อ่ค่รั �งนี �ย์งัเป็ีนปีระโย์ชีน์ในการร่วัมกนัพิ่ฒันาเน่ �อ่หาราย์วัิชีาหร่อ่หลกัสต้ั้รที่�เกี�ย์วัข�อ่งกบัการบริหารจัดัีการ
การผู้ลิตั้สินค่�าและบริการฮาลาล เพ่ิ่�อ่ย์กระดีบัมาตั้รฐานค่วัามปีลอ่ดีภยั์ขอ่งสินค่�าตั้ามมาตั้รฐานฮาลาล อ่นัก่อ่ให� เกิดีเค่ร่อ่
ขา่ย์ค่วัามร่วัมม่อ่ในการแลกเปีลี�ย์นข�อ่มล้ท่างวัิชีาการอ่นัเป็ีนปีระโย์ชีน์ตั้อ่่ย์อ่ดีอ่งค์่ค่วัามร้� โดีย์ใชี�วัิท่ย์าศูาสตั้ร์ เท่ค่โนโลยี์ และ
นวัตัั้กรรมฮาลาล ซึ�งจัะสามารถชีว่ัย์ขบัเค่ล่�อ่นเศูรษฐกิจัชีมุชีนและปีระเท่ศูชีาตั้ดิี�วัย์เศูรษฐกิจัฮาลาลนั�นเอ่ง 
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“Halal Science Center, Chulalongkorn University”, 
“Vocational Education” and the “Central Islamic Committee 
of Thailand” signed a Cooperation Agreement to Develop 
Vocational Courses according to Halal Standards, Hoping 
to Drive Community and Country’s Economy with Halal 
Economy.

 March 29, 2022 at 2:00 p.m. onwards at the Ministry of Education, 
“Office of Vocational Education Commission” together with “the Halal Science
Center Chulalongkorn University” and “Central of the Islamic Council of 
Thailand” signed a memorandum of understanding on academic cooperation
to create cooperation in the development of course content or courses
 related to management of production of Halal products and services to 
raise the safety standard of products according to Halal standard. This 
created network of cooperation to exchange useful academic information, 
to extend knowledge by using Halal science, technology, and innovations, 
and to be able to drive the economy of community and the country with 

Halal economy. Khunying Kalaya Sophonpanich, 
Deputy Minister of Education, presided over 
the opening ceremony of this Memorandum of 
Understanding. 
 Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, the 
Founding Director of Halal Science Center 
Chulalongkorn University said, “Halal Science 
Center Chulalongkorn University is an agency 
with potential and experience in the development 
of Halal technology, research, and innovation. 
It has experience in course development and 
academic service management. It works closely
with communities. It also has experience in 
creating short-term training courses related to 
production management. agricultural products, 
and Halal products for industrial factories, 
restaurants,  hospi ta ls and correct ional 
institutions. It has been recognized worldwide. 
  The academic cooperation between 3 
agencies, which are “Office of the Vocational 
Education Commission”, “Halal Science Center 
Chulalongkorn University”, and “Central Islamic 
Council of Thailand”, on this project is aimed to 
help promote and develop subjects or courses 
related to production management of Halal 
products and services by using Halal science, 
technology, and innovation from research. 
Students will gain correct knowledge and 
understanding about administration, management,
and production control according to Halal 
standards. It can be integrated into profession and 
create competitive advantage or help develop
students’ potential according to the needs of 
entrepreneurs and labor market. This cooperation 
also benefits the development of course content 
or courses related to production management 
of Halal products and services which aims to 
raise the safety standard of products according 
to Halal standards. This project will bring about 
collaborative network for exchanging academ-
ic information that is beneficial to the body of 
knowledge by using Halal science, technology, 
and innovations. Finally, it can help drive the 
economy of communities and the country with 
Halal economy.” Assoc. Prof. Dr. Winai concluded. 
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คณะจ�กสำภ�หอก�รค��มนัฑลริย�ด ซ�อุดิอ�ระเบีย 
เยือนัศ้นัย์วิทย�ศ�สำตร์ฮ�ล�ล จุฬ�ฯ

 การเดีนิท่างเย่์อ่นซาอ่ดีุีอ่าระเบีย์ขอ่งรอ่งนาย์กรัฐมนตั้รี
และรัฐมนตั้รีวั่าการกระท่รวังการตั้่างปีระเท่ศู ดี�วัย์นาย์ดีอ่น 
ปีรมัตั้ถ์วัินัย์ รอ่งนาย์กรัฐมนตั้รีและรัฐมนตั้รีวั่าการกระท่รวัง
การตั้่างปีระเท่ศู มีกำาหนดีจัะนำาค่ณ์ะผู้้�แท่นภาค่รัฐและเอ่กชีน
เดีินท่างเย่์อ่นซาอ่ดีุีอ่าระเบีย์ระหวั่างวันัที่� 15 - 19 พิ่ฤษภาค่ม 
2565 เพ่ิ่�อ่ขบัเค่ล่�อ่นผู้ลการหาร่อ่ระหวัา่งนาย์กรัฐมนตั้รีกบัมกฎุ
ราชีกมุารแหง่ซาอ่ดีุีอ่าระเบยี์ในระหวัา่งการเย่์อ่นซาอ่ดีุีอ่าระเบยี์
ขอ่งนาย์กรัฐมนตั้รี เม่�อ่วันัที่� 25 มกราค่ม 2565 ซึ�งท่างกระท่รวัง
การตั้่างปีระเท่ศูไดี� เชิีญ่ผู้้�บริหารระดีบัสง้ขอ่งศูน้ย์์วัิท่ย์าศูาสตั้ร์
ฮาลาล เข�าร่วัมค่ณ์ะเดิีนท่างเพ่ิ่�อ่สร� างเค่ร่อ่ข่าย์และเผู้ย์แพิ่ร่
อ่งค์่ค่วัามร้� ดี�านวัิท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาลให�แก่หนว่ัย์งานภาค่รัฐและ
ภาค่เอ่กชีนในการสร� างค่วัามร่วัมม่อ่ในอ่นาค่ตั้ตั้อ่่ไปี 
 เน่�อ่งดี�วัย์การเดิีนท่างเย่์อ่นซาอุ่ดีีอ่าระเบีย์ขอ่งศู้นย์์
วัิท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล จัุฬาลงกรณ์์มหาวิัท่ย์าลยั์ ร่วัมกับค่ณ์ะ
ผู้้�แท่นภาค่รัฐและเอ่กชีนไท่ย์ ระหวัา่งวันัที่� 15 - 18 พิ่ฤษภาค่ม 
2565 ที่�ผู้่านมานั �น สภาหอ่การค่�ามณ์ฑ์ลริย์าดีมีกำาหนดีเชิีญ่
นกัธุรุกิจักลุม่เปี�าหมาย์ราย์สาขาไมต่ั้ำ�ากวัา่ 80 ค่นให�ร่วัมเดีนิท่าง
เย่์อ่นไท่ย์ ระหวัา่งวันัที่� 4 - 8 กรกฎาค่ม 2565 โดีย์มีวัตัั้ถปุีระสงค์่
เพ่ิ่�อ่แสวังหาตั้ลาดีและหุ�นสว่ันท่างธุุรกิจัราย์ใหม่ ศูกึษาโอ่กาส
และล้่ท่างการลงทุ่นในไท่ย์ ตั้ลอ่ดีจันปีฏิิสมัพิ่ันธ์ุกับนักธุุรกิจั
ไท่ย์โดีย์ถ่อ่เป็ีนการเย่์อ่นไท่ย์อ่ย์า่งเป็ีนท่างการค่รั �งแรกขอ่งค่ณ์ะ

ผู้้�แท่นภาค่เอ่กชีนซาอ่ดีุีอ่าระเบีย์ภาย์หลั�งการปีรับค่วัามสมัพิ่นัธ์ุท่วัภิาคี่
ไท่ย์-ซาอ่ดีุีอ่าระเบีย์ และถ่อ่เป็ีน Return visit จัากฝ่ั่าย์ซาอ่ดีุีอ่าระเบีย์ 
ซึ�งท่างสภาหอ่การค่�ามณ์ฑ์ลริย์าดี (Riyadh Chamber)  หอ่การค่�าไท่ย์ 
และกระท่รวังการตั้่างปีระเท่ศู เล็งเห็นวั่านกัธุุรกิจัซาอ่ดีุีอ่าระเบีย์ที่�มา
เย่์อ่นไท่ย์ค่รั �งนี � เห็นสมค่วัรมาเยี์�ย์มชีมและสร� างเค่ร่อ่ข่าย์ดี�านกิจัการ
ฮาลาล ขอ่งปีระเท่ศูไท่ย์ โดีย์ปีระสานงานมาที่� ศูน้ย์์วัิท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล 
จัุฬาลงกรณ์์มหาวิัท่ย์าลัย์ ในการเตั้รีย์มค่วัามพิ่ร� อ่มให�การตั้�อ่นรับ
นกัธุุรกิจัดีงักล่าวั ในวันัที่� 5 กรกฎาค่ม 2565 เวัลา 12.00 -16.00 น. 
ณ์ อ่าค่ารศูศูปีาฐศูาลา และศู้นย์์วัิท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล จัุฬาลงกรณ์์
มหาวัิท่ย์าลยั์ ซึ�งนำาที่มโดีย์ Mr. Krayem S. Alenezi, Member of the 
Board of Directors Riyadh Chamber หวััหน�าค่ณ์ะ นำานกัธุุรกิจัและ
ภาค่เอ่กชีนกวั่า 50 ท่่าน เข�ารับฟัังบรรย์าย์สรุปีพิ่นัธุกิจัและเยี์�ย์มชีม
ห�อ่งปีฏิิบตัั้ิการนิตั้ิวัิท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล พิ่ร� อ่มเยี์�ย์มชีม Mini Expo จัาก
ผู้้� ปีระกอ่บการฮาลาลไท่ย์กวั่า  17  ราย์  ซึ� ง ไดี� รับ เ กีย์รตั้ิจัาก 
รศู.ภก.ดีร.วิัท่ย์า กลุสมบร้ณ์์ ผู้้�อ่ำานวัย์การโค่รงการศูตั้วัรรษที่� 2 ผู้้�แท่น
อ่ธิุการบดีี จัุฬาลงกรณ์์มหาวัิท่ย์าลยั์  นาย์ค่มัภีร์ ดีิษฐากรณ์์ ผู้้� แท่น
จัฬุาราชีมนตั้รี นาย์ปีระสาร บญุ่สง่ รอ่งเลขาธิุการค่ณ์ะกรรมการกลาง
อิ่สลามแหง่ปีระเท่ศูไท่ย์ นาย์สนั�น อ่งักบุลกลุ ปีระธุานสภาหอ่การค่�าไท่ย์ 
และรศู.ดีร.ปีกรณ์์ ปีรีย์ากร ผู้้� อ่ำานวัย์การสถาบันมาตั้รฐานฮาลาล
แหง่ปีระเท่ศูไท่ย์ เข�าร่วัมตั้�อ่นรับค่ณ์ะดี�วัย์ 
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Delegation from Riyadh Chamber of Commerce, 
Saudi Arabia, Visited Halal Science Center, 
Chulalongkorn 

 Mr. Don Paramudwinai, Deputy Prime Minister and Minister of 
Foreign Affairs brought delegations from government and private sectors 
to visit Saudi Arabia from May 15 to 19, 2022. This visit was aimed to drive 
the outcome of discussions between the Prime Minister and the Crown 
Prince of Saudi Arabia during the Prime Minister’s visit to Saudi Arabia on 
January 25, 2022. Ministry of Foreign Affairs invited the top executives of 
the Halal Science Center to join the delegations, hoping to build networks 
and disseminate knowledge of Halal science to government and private 
sectors in the future. 
 Due to the visit to Saudi Arabia of the Halal Science Center, 
Chulalongkorn University, together with representatives of Thai government 
and private sectors between 15 - 18 May 2022, the Riyadh Chamber of 
Commerce aimed to invite not less than 80 targeted businessmen to join 
the trip to Thailand between 4 - 8 July 2022. The objective of this visit was to 
seek new markets and business partners, to study investment opportunities
in Thailand, as well as to interact with Thai businessmen. This is the first 
official visit to Thailand by the Saudi private sector delegation under the 
restructuring of bilateral relations between Thailand and Saudi Arabia. 
This is considered a return visit from the Saudi side. Riyadh Chamber of 
Commerce, Thai Chamber of Commerce, and Ministry of Foreign Affairs, 
expect that those Saudi businessmen who visited Thailand this time deem 

it appropriate to visit and build a network of Halal 
affairs in Thailand. The Halal Science Center, 
Chulalongkorn University, was asked to welcome 
the businessmen on July 5, 2022, from 12:00 to 
4:00 p.m. at the Sasapathasala Building and at 
Halal Science Center, Chulalongkorn University. 
  
 T h e  d e l e g a t i o n  w a s  l e d  b y 
Mr. Krayem S. Alenezi, Member of the Board of 
Directors Riyadh Chamber. He brought over 50 
businessmen and private sectors to listen to 
the brief missions of the HSC and visit the Halal 
Forensic Science Laboratory. Furthermore, the 
delegation visited Mini Expo from more than 17 
Thai Halal entrepreneurs. Assoc. Prof. Dr. Wittaya
Kulsomboon, Director of the 2nd Century Project, 
Representative of the President of Chulalongkorn 
University; Mr. Kampi Distakorn, Representative
of Sheikhul Islam of Thailand; Mr. Prasarn 
Boonsong, Deputy Secretary-General of the 
Central Islamic Council of Thailand; Mr. Sanan 
Angkubolkul, Chairman of Thai Chamber of
Commerce; and Assoc. Prof. Dr. Pakorn Priyakorn,
 Director of the Halal Standards Institute of 
Thailand came to welcome the delegation as 
well.

49 HALAL INSIGHT | ISSUE 60 JULY  2022

HSC ACTIVITIESHSC ACTIVITIES : LOCAL



ศน้ัย์วทิย�ศ�สำตรฮ์�ล�ล ลงนั�มคว�มรว่มมอื เพั่�อสำง่เสำรมิคว�มรว่มมอื
ด��นัวิทย�ศ�สำตร์ฮ�ล�ล  ร่วมกับ มห�วิทย�ลัยฟ�ฏอนัี 

 วัันที่� 8 กุมภาพิ่ันธ์ุ 2565 รศู.ดีร.วิันัย์ ดีะห์ลัน ผู้้� อ่ำานวัย์การ 
ศูน้ย์์วัทิ่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล จัฬุาลงกรณ์์มหาวิัท่ย์าลยั์ ลงนาม บนัท่กึข�อ่ตั้กลง
ค่วัามร่วัมม่อ่ (MOU) เพ่ิ่�อ่ส่งเสริมค่วัามร่วัมม่อ่ดี�านวิัท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล 
ร่วัมกบั มหาวัิท่ย์าลยั์ฟัาฏิอ่นี โดีย์ ศู.ดีร.ซาการีย์า หะมะ รอ่งอ่ธิุการบดีี
ฝ่ั่าย์วิัจัยั์ มหาวัิท่ย์าลยั์ฟัาฏิอ่นี และมี ศู.ดีร.บณั์ฑิ์ตั้ เอ่่ �อ่อ่าภรณ์์ อ่ธิุการบดีี 
จัฬุาลงกรณ์์มหาวิัท่ย์าลยั์ นางสาวัมนฤดีี เข็มท่ำา ผู้้�อ่ำานวัย์การฝ่ั่าย์บริหาร 
และนาย์ไฟัซอ่ล ยิ์�งนิย์ม เข�าร่วัมเป็ีนสกัขีพิ่ย์านลงนามในค่รั �งนี �ดี�วัย์ ซึ�งการ
ลงนามในค่รั �งนี �มีวัตัั้ถปุีระสงค์่เพ่ิ่�อ่สง่เสริมค่วัามร่วัมม่อ่ดี�านวิัท่ย์าศูาสตั้ร์
ฮาลาล ที่�เกี�ย์วัข�อ่งกบัการพิ่ฒันากระบวันการท่างเท่ค่โนโลยี์และนวัตัั้กรรม
ฮาลาล การจัดัีหลกัสต้ั้รหร่อ่ราย์วัชิีาสำาหรับนิสติั้ นกัศูกึษา และบคุ่ลากร การ
บริการวัิชีาการดี�านวัิท่ย์าศูาสตั้ร์ เท่ค่โนโลยี์ และนวัตัั้กรรมฮาลาล อี่กท่ั �ง
ส่งเสริมศูิลปีะวัิท่ย์าการ วัฒันธุรรม และร่วัมม่อ่เพ่ิ่�อ่สาธุารณ์ปีระโย์ชีน์
พิ่ร� อ่มท่ั �งการขบัเค่ล่�อ่นงานวัิจัยั์และพิ่ฒันาดี�านวัิท่ย์าศูาสตั้ร์เท่ค่โนโลยี์
และนวัตัั้กรรม รวัมไปีถึงงานดี�านนิตั้ิวิัท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาลเพ่ิ่�อ่การคุ่�มค่รอ่ง
ผู้้�บริโภค่ขอ่งท่ั �ง 2 อ่งค์่กร 

 On February 8, 2022, Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, the Founding Director of Halal Science Center 
Chulalongkorn University signed a Memorandum of Understanding (MOU) to promote cooperation in Halal 
science with Fatoni University. Prof. Dr. Sakarya Hama, Vice President for Department of Research, Fatoni University; 
Prof. Dr. Bundit Eua-arporn, President of Chulalongkorn University; Ms. Monrudee Khemtam, Executive Director, 
and Mr. Faisal Yingniyom presented as witnesses. 
 This MOU aims to promote cooperation in Halal science related to the development of Halal technological 
process and innovation, organizing courses or subjects for students and personnel, providing academic services 
in Halal science, technology, and innovations. Furthermore, it promotes arts, sciences, and culture; cooperates for 
the public benefit, as well as driving research and development in science, technology, and innovation, including 
Halal forensic science for consumer protection of both organizations. 

 “ Halal Science Center Signed MOU 
to Promote Cooperation

 in Halal Science with Fatoni University.” 
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19 ปีี ศวฮ. Around the world
19 Year of the HSC Around the world 

July 2021 

 ผู้ศู.นิฟัาริดี ระเดีน่อ่าหมดัี รอ่งผู้้�อ่ำานวัย์การฯ และค่ณ์ะท่ำางานเข�าร่วัมปีระชีมุ 4th IMT-GT Convergence Meeting on 
E-Commerce Platform ผู้า่นการปีระชีมุท่างไกลดี�วัย์ระบบ Zoom 
 ผู้ศู.นิฟัาริดี ระเดี่นอ่าหมดัี รอ่งผู้้�อ่ำานวัย์การฯ และค่ณ์ะท่ำางานเข�าร่วัมการปีระชีมุ 1st Meeting of Task Force on 
Implementation Blueprint (IB) 2022-2026 ภาย์ใตั้�กรอ่บแผู้นงาน IMT-GT ผู้า่นระบบอ่อ่นไลน์ 
 รศู.ดีร.วิันยั์ ดีะห์ลนั ผู้้�อ่ำานวัย์การ เข�าร่วัมบรรย์าย์ในงาน 3rd International Conference on Social Determinants 
of Health “Closing the Gap on Health Inequality through Interdisciplinary Collaboration on Social Determinants of 
Health” ในหวััข�อ่ “1st  and 2nd generation of halal science and technology implication on food industry and human 
well-being” ผู้า่นระบบอ่อ่นไลน์ จัดัีโดีย์ Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) ปีระเท่ศูอิ่นโดีนีเซีย์ 
August 2021  
 ดีร.พิ่รพิิ่มล มะหะหมดัี ที่�ปีรึกษาผู้อ่. พิ่ร� อ่มดี�วัย์ดีร.เกษิณี์ เกตั้เุลขา เจั�าหน�าที่�บริการวิัท่ย์าศูาสตั้ร์ เข�าร่วัมปีระชีมุ 
ASEAN Working Group on Halal Food ค่รั �งที่� 17 ร่วัมกบัปีระเท่ศูสมาชิีกอ่าเซีย์นท่ั �ง 10 ปีระเท่ศู 
 ดีร.พิ่รพิิ่มล มะหะหมดัี ผู้้�ชีว่ัย์ผู้้�อ่ำานวัย์การ พิ่ร�อ่มดี�วัย์นางสาวัสลุดิีา หวังัจิั ที่�ปีรึกษาผู้้�อ่ำานวัย์การ และค่ณ์ะท่ำางานเข�า
ร่วัมปีระชีมุระดีบัรัฐมนตั้รี ค่รั �งที่� 27 แผู้นงาน IMT-GT ผู้า่นระบบปีระชีมุท่างไกล 
 รศู.ดีร.วัินยั์ ดีะห์ลนั ผู้้�อ่ำานวัย์การ เข�าร่วัมบรรย์าย์ในงาน International Seminar ในงาน Virtual Halal Mobility 
2021 จัดัีโดีย์ Universiti Putra Malaysia (UPM) ร่วัมกบั ศูน้ย์์วัิท่ย์าศูาสตั้ร์ฮาลาล จัฬุาฯ Universiti Islam Sultan Shariff Ali 
(UNISSA) และ Institut Pertanian Bogor (IPB) โดีย์บรรย์าย์ในหวััข�อ่ “Halal in Thailand: Implication of Sci/Tech for Halal 
Authentication
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 รศู.ดีร.วัินยั์ ดีะห์ลนั ผู้้�อ่ำานวัย์การ เข�าร่วัมบรรย์าย์ หวััข�อ่ “Globalized Halal for All Human Kind: Resurrection of 
Islamic Advancement in Science with Halal Science & Technology“ในงาน The 20th Annual International Conference 
On Islamic Studies (AICIS) 2021 ผู่้านการปีระชีมุท่างไกลดี�วัย์ระบบ Zoom 
 ลงนามค่วัามร่วัมม่อ่กบั Food Industry Research and Development Institute, Taiwan

 
 
 รศู.ดีร.วิันยั์ ดีะห์ลนั ผู้้�อ่ำานวัย์การ พิ่ร� อ่มดี�วัย์ดีร.อ่าณ์ฐั เดีน่ยิ์�งโย์ชีน์ ผู้้�ชี่วัย์ผู้้�อ่ำานวัย์การ เดีินท่างเข�าร่วัมการปีระชีมุ
สมชัีชีาใหญ่่ ค่รั �งที่� 16 ขอ่งสถาบนัมาตั้รฐานและมาตั้รวิัท่ย์าขอ่งปีระเท่ศูอิ่สลาม (Standards and Metrology Institute for 
Islamic Countries - SMIIC) หนว่ัย์งานในสงักดัีอ่งค์่การค่วัามร่วัมม่อ่ปีระเท่ศูอิ่สลาม (Organization of Islamic Cooperation 
- OIC) ณ์ นค่รมะดีีนะห์ ราชีอ่าณ์าจักัรซาอ่ดีุีอ่าระเบีย์ 
 ดีร.พิ่รพิิ่มล มะหะหมดัี ดีร.อ่าณ์ฐั เดีน่ยิ์�งโย์ชีน์ ผู้้�ชีว่ัย์ ผู้อ่. พิ่ร� อ่มดี�วัย์นกัวัิจัยั์ และค่ณ์ะท่ำางาน เข�าร่วัมปีระชีมุ The 14th 

Meeting of SMIIC Technical Committee ผู่้าน Zoom Application 

 ดีร.พิ่รพิิ่มล มะหะหมดัี ดีร.อ่าณ์ฐั เดีน่ยิ์�งโย์ชีน์ ผู้้�ชีว่ัย์ ผู้อ่. พิ่ร� อ่มดี�วัย์นกัวัิจัยั์ และค่ณ์ะท่ำางาน เข�าร่วัมปีระชีมุ The 14th 
Meeting of SMIIC Technical Committee ผู่้าน Zoom Application 

 ผู้ศู.นิฟัาริดี ระเดี่นอ่ะหมดัี รอ่งผู้้�อ่ำานวัย์การ และค่ณ์ะท่ำางานเข�าร่วัมการปีระชีมุระดีบัเจั�าหน�าที่�อ่าวัโุส รอ่บพิิ่เศูษ 
(Special Senior Official Meeting (Special SOM) for IMT-GT Implementation Blueprint (IB) 2022-2026) เพ่ิ่�อ่นำาเสนอ่ร่าง
แผู้นงาน 5 ปีี (IB 2022-2026) ฉบบัสมบร้ณ์์ ตั้อ่่เจั�าหน�าที่�อ่าวัโุส 

September 2021 

October 2021 

December 2021 

January 2022

November 2021  

 ผู้ศู.นิฟัาริดี ระเดีน่อ่าหมดัี รอ่งผู้้�อ่ำานวัย์การฯ และค่ณ์ะท่ำางานเข�าร่วัมปีระชีมุค่ณ์ะท่ำางานจัดัีท่ำาแผู้นการดีำาเนินงาน
ระย์ะ 5 ปีี ภาย์ใตั้�กรอ่บค่วัามร่วัมม่อ่ IMT-GT (IMT-GT Implementation Blueprint 2020-2026) ค่รั �งที่� 2 ผู้า่นระบบอ่อ่นไลน์ 
 ผู้ศู.นิฟัาริดี ระเดีน่อ่าหมดัี รอ่งผู้้�อ่ำานวัย์การฯ และค่ณ์ะท่ำางานเข�าร่วัมโค่รงการ IMT-GT Halal Industry Capacity 
Development Programme จัดัีโดีย์ the Centre for IMT-GT Sub-regional Cooperation (CIMT) ร่วัมกบัปีระเท่ศูสมาชิีกค่ณ์ะ
ท่ำางานดี�านผู้ลติั้ภณั์ฑ์์และบริการฮาลาล (WGHAPAS) ภาย์ใตั้�แผู้นงาน IMT-GT และ the Islamic Development Bank (IsDB) 
ซึ�งเป็ีนโค่รงการ อ่บรมให�ค่วัามร้� ดี�านฮาลาลโดีย์ Halal Development Corporation Berhad (HDC), Malaysia โดีย์มีผู้้�ปีระกอ่บ
การเข�าร่วัมจัากตั้วััแท่นปีระเภท่ธุรุกิจัตั้า่งๆ ท่ั �งสามปีระเท่ศู 
 รศู.ดีร.วิันัย์ ดีะห์ลัน ผู้้� อ่ำานวัย์การ พิ่ร� อ่มดี� วัย์รศู.ดีร.ปีกรณ์์ ปีรีย์ากร ผู้้� อ่ำานวัย์การสถาบันมาตั้รฐานฮาลาล
แหง่ปีระเท่ศูไท่ย์ ดีร.พิ่รพิิ่มล มะหะหมดัี ดีร.อ่าณ์ฐั เดีน่ยิ์�งโย์ชีน์ ผู้้�ชีว่ัย์ ผู้อ่. และนกัวัิจัยั์ เข�าร่วัมพิิ่ธีุเปิีดีการปีระชีมุ OIC/SMIIC 
และ CCA โดีย์สาระสำาค่ญั่อ่ย์้ใ่นวัาระการจัดัีท่ำาร่างมาตั้รฐาน Halal Inspection Body ที่�สอ่ดีค่ล�อ่งกบัมาตั้รฐานและมาตั้รวิัท่ย์า
สากลโดีย์มีค่ณ์ะกรรมการวิัชีาการเข�าร่วัม 55 ค่น จัากกวัา่ 10 ปีระเท่ศู 
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April 2022 

May 2022 

 ผู้ศู.นิฟัาริดี ระเดีน่อ่ะหมดัี รอ่งผู้้�อ่ำานวัย์การ และค่ณ์ะท่ำางาน เข�าร่วัมปีระชีมุ 15th  IMT-GT Strategic Planning Meeting 
(SPM): Working Group on Halal Products and Services Breakout Session Meeting ผู่้านโปีรแกรม Zoom 

 Asst. Prof. Nifarid Raden Ahmad, Deputy Director and the working group attended the 4th IMT-GT 
Convergence Meeting on E-Commerce Platform through Zoom application. 
 Asst. Prof. Nifarid Raden Ahmad, Deputy Director and the working group attended the 1st Meeting of Task 
Force on Implementation Blueprint (IB) 2022-2026 under the framework of IMT-GT through online platform. 
 Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, the Founding Director, attended the 3rd International Conference on Social 
Determinants of Health “Closing the Gap on Health Inequality through Interdisciplinary Collaboration on Social 
Determinants of Health” on the topic “1st  and 2nd Generation of Halal Science and Technology Implication on Food 
Industry and Human Well-Being” through online system. The conference was organized by Universitas Muhammadiya
Prof. DR. HAMKA (UHAMKA), Indonesia, August 2021  
 Dr. Pornphimon Mahamad, Advisor to the Director, together with Dr. Kesinee Ket, Secretary of Science 
Service Staff, attended the 17th ASEAN Working Group on Halal Food Conference with 10 ASEAN members. 
 Dr. Pornpimon Mahamad, Assistant Director, along with Ms. Sulida Wangji, Advisor to the Director and the 
working group attended the 27th Ministerial Meeting under the framework of the IMT-GT via teleconference system 
 Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, the Founding Director, gave a lecture in international seminar of Virtual 
Halal Mobility 2021 by Universiti Putra Malaysia (UPM) collaborated with the HSC, Universiti Islam Sultan Shariff Ali 
(UNISSA), and Institut Pertanian Bogor (IPB). The topic of the lecture is  “Halal in Thailand: Implication of Sci/Tech 
for Halal Authentication”.  

 รศู.ดีร.วัินยั์ ดีะห์ลนั ผู้้�อ่ำานวัย์การ พิ่ร� อ่มดี�วัย์ดีร.อ่าณ์ฐั เดีน่ยิ์�งโย์ชีน์ ผู้้�ชีว่ัย์ผู้้�อ่ำานวัย์การ เดีินท่างเย่์อ่นซาอ่ดีุีอ่าระเบีย์
พิ่ร�อ่มค่ณ์ะขอ่ง ค่ณุ์ดีอ่น ปีรมตัั้ถ์วันิยั์ รอ่งนาย์กรัฐมนตั้รีและรัฐมนตั้รีวัา่การกระท่รวังการตั้า่งปีระเท่ศู เพ่ิ่�อ่ขบัเค่ล่�อ่นผู้ลการหาร่อ่
ระหวัา่งนาย์กรัฐมนตั้รีกบัมกฎุราชีกมุารแหง่ซาอ่ดีุีอ่าระเบีย์ในระหวัา่งการเย่์อ่นซาอ่ดีุีอ่าระเบีย์ขอ่งนาย์กรัฐมนตั้รี เม่�อ่มกราค่ม 
2565 ณ์ กรุงริย์าดี ราชีอ่าณ์าจักัรซาอ่ดีุีอ่าระเบีย์ 
 รศู.ดีร.วิันยั์ ดีะห์ลนั ผู้้�อ่ำานวัย์การ พิ่ร� อ่มดี�วัย์ดีร.อ่าณ์ฐั เดีน่ยิ์�งโย์ชีน์ ผู้้�ชี่วัย์ผู้้�อ่ำานวัย์การ เดีินท่างเข�าร่วัมเป็ีนวัิท่ย์ากร
พิิ่เศูษในงานปีระชีมุวิัชีาการและงานแสดีงสินค่�าฮาลาล Russia-Islamic World: Kazan Summit & World Halal Day 2022 
ณ์ รัฐ Tatarstan ปีระเท่ศูรัสเซีย์ 
 ผู้ศู.นิฟัาริดี ระเดีน่อ่ะหมดัี รอ่งผู้้�อ่ำานวัย์การ และค่ณ์ะท่ำางาน เข�าร่วัมการปีระชีมุวัางแผู้นย์ทุ่ธุศูาสตั้ร์เพ่ิ่�อ่ขบัเค่ล่�อ่น
แผู้นงาน IMT-GT ค่รั �งที่� 15 (15th  IMT-GT Strategic Planning Meeting (SPM)) ผู้า่นโปีรแกรม Zoom Meeting 
June 2022  
 

 ลงนามค่วัามร่วัมม่อ่กบั World Integrated Supply Ecosystem Sdn Bhd, Malaysia  

19 Year of the HSC Around the world 

July 2021 

July 2022 
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September 2021 

 Asst. Prof. Nifarid Raden Ahmad, Deputy Director and the working group attended the 2nd meeting of the 
working group on the 5-year implementation plan under the framework of IMT-GT (IMT-GT Implementation Blueprint 
2020-2026) through online system. 
 Asst. Prof. Nifarid Raden Ahmad, Deputy Director and the working group attended IMT-GT Halal Industry
Capacity Development Programme by the Centre for IMT-GT Sub-regional Cooperation (CIMT) with member 
countries of Working Group on Halal Products and Services (WGHAPAS) under the framework IMT-GT and the 
Islamic Development Bank (IsDB) ), which is a training project on Halal knowledge by Halal Development Corporation 
Berhad (HDC), Malaysia. Entrepreneurs of various businesses from the 3 countries attended the meeting. 
 Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, the Founding Director, together with Assoc. Prof. Dr. Pakorn Priyakorn, Director 
of the Halal Standards Institute of Thailand; Dr. Pornphimon Mahamad; Dr. Anat Denyingyochan, Assistant Director; 
and researchers attended the opening ceremony of the OIC/SMIIC and CCA meeting. The essence of this meeting 
was in the agenda for the drafting Halal Inspection Body Standard that conforms with international standards and 
metrology. There were 55 academic committees from more than 10 countries attended the meeting. 

 Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, the Founding Director, provided lecture on the topic “Globalized Halal for All 
Human Kind: Resurrection of Islamic Advancement in Science with Halal Science & Technology” in The 20th Annual 
International Conference On Islamic Studies (AICIS) 2021 via teleconference with Zoom. 
 The HSC signed an MOU with Food Industry Research and Development Institute, Taiwan 

  Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, the Founding Director, together with Dr. Anat Denyingyot, Assistant Director,
attended the 16th General Assembly of the Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC), 
an organization under Organization of Islamic Cooperation (OIC) at Madinah, Kingdom of Saudi Arabia. 
 Dr. Pornphimon Mahamad, Dr. Anat Denyingyot, Assistant Director, along with researchers and working 
groups attended the 14th Meeting of SMIIC Technical Committee via Zoom Application. 

   Dr. Pornphimon Mahamad, Dr. Anat Denyingyot, Assistant Director, along with researchers and working 
groups attended the 14th Meeting of SMIIC Technical Committee via Zoom Application. 

  Asst. Prof. Nifarid Raden Ahmad, Deputy Director and the working group attended the Special Senior 
Official Meeting (Special SOM) for IMT-GT Implementation Blueprint (IB) 2022-2026 to present the complete five-year 
roadmap (IB 2022-2026) to senior officers. 

October 2021 

November 2021  

December 2021 

January 2022
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April 2022 

 Asst. Prof. Nifarid Raden Ahmad, Deputy Director and the working group attended the 15th IMT-GT
 Strategic Planning Meeting (SPM): Working Group on Halal Products and Services Breakout Session Meeting via 
Zoom. 

  Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, the Founding Director, together with Dr. Anat Denyingyot, Assistant Director, 
traveled to Saudi Arabia with the delegation of Mr. Don Pramudwinai, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign 
Affairs, to drive the results of the discussions between the Prime Minister and the Crown Prince of Saudi Arabia 
during the Prime Minister’s visit to Saudi Arabia in January 2022 in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. 
  Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, the Founding Director, together with Dr. Anat Denyingyot, Assistant Director, 
travelled to join as a special speaker at academic conference and Halal fair “Russia-Islamic World: Kazan Summit 
& World Halal Day 2022” in Tatarstan, Russia 
  Asst. Prof. Nifarid Raden Ahmad, Deputy Director and the working group attended the 15th  IMT-GT 
Strategic Planning Meeting (SPM) via Zoom Meeting 

 The HSC-CU sighed MOU with World Integrated Supply Ecosystem Sdn Bhd, Malaysia  

May 2022 

July 2022 
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2549/2006 The HSC was awarded “Best Innovation in Halal Industry” from Dato Seri Abdulla bin Hayee Ahmad 
Badawi, Prime Minister of Malaysia in May at World Halal Forum. 

2552/2009 the Founding Director of the HSC was awarded Recognition Award for Halal Achievement from Islamic 
Da’wah Council of Philippines in International Halal Assurance Seminar which took place during June 
in Makati City, Manila, Philippines.

The Founding Director of the HSC received Dushdi Mala Medal, Pin of Arts and Science, in the field 
of science, from Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, His Majesty’s Representative.

2553/2010 Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan has been named one of the world’s most influential Muslims in sci-
ence and technology in the book The World’s 500 Most Influential Muslims since 2010 - 2022

2554/2011 Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan received the Best Innovations Award in Halal Science due to his work 
on innovation of the century known as “Two-Dimensional Barcode Application Incorporated with Najis 
Cleaning Procedure for Preparation of Promising HAL-Q Halal Logistics and Traceability System” 
He was granted a plaque of honor from Dato Sri Mustapa Bin Mohamed, Malaysia’s Minister of
 International Trade and Industry, in the World Halal Research Summit 2012, at Kuala Lumpur 
Convention Center (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia.

 2556/2013 The Founding Director of the HSC, received Thailand Public Service Awards 2013 in the category 
of Excellent Service Innovation, from Mr. Pongthep Thepkanjana, Deputy Prime Minister. The work 
of the HSC that was granted this award was “HAL-Q, the Innovation of Management System for the 
Quality of Comprehensive Halal Products and Services Safety” 

2560/2017 Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan was granted World Halal Day Award for individuals who have driven 
Halal in Thailand among distinguished guests from more than 20 countries. The opening ceremony 
of World Halal Day 2017 was held at the Arab-British Chamber of Commerce, London. 

The Halal Science Center in collaboration with the Department of Nutrition and Dietetics, Faculty of 
Allied Health Sciences, Chulalongkorn University, received award for Research Proposal at very good 
level (award plaque) and for Inventions and Innovations at good level (trophy and gold medal) on 
Innovation of Higher Education 2017, Research and Petty Patent entitled “Edible Oils from Blended 
Palm Olein and Sesame Oil” from the National Research Council of Thailand (NRCT).

2561/2018  The Halal Science Center, Chulalongkorn University, received bronze medal prize of the Innovation 
for Higher Education Award 2018 from the National Research Council of Thailand (NRCT) 

2562/2019 Halal Science Center, Chulalongkorn University presented an awesome invention and innovation 
called “ Antioxidant and Moisturizing Lip Balm from Perilla Seed Extract” which won a silver medal 
in International Invention and Innovation Contest in Kuala Lumpur Malaysia. 

The Halal Science Center in collaboration with the Department of Nutrition and Dietetics, Faculty of 
Allied Health Sciences, Chulalongkorn University, won a silver medal on Higher Education Innovation 
Award 2019, Research and Petty Patent entitled “Basil Sauce with Balanced Omega Formula” from 
the National Research Council of Thailand (NRCT).

2563/2020 
 
 

The Halal Science Center, Chulalongkorn University received “the Public Sector Excellence Award 
2020” in the category of government service innovation, outstanding level, due to the work of  
“H numbers”, an innovative system for precise Halal food additives search for food industry of the future.
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