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	 สวัสดีค ่ะท่านผู ้อ ่านทุกท่านที่ เคารพรัก	 กลับมาอีกครั้งกับจดหมายข่าวของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาฯ	

ฉบบัท่ี	38	ประจ�าเดอืน	กันยายน	2563	ก่อนอืน่นัน้ขออนญุาต	แสดงความยินดกัีบศนูย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาฯ		ทีไ่ด้รบัรางวลัเลศิ

รัฐ	ประจ�าปี	2563	ประเภทนวัตกรรมการบริการภาครัฐ	ระดับดีเด่น	จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)ชื่อผลงานว่า	

“H	numbers”	นวัตกรรมระบบค้นหาวัตถุเจอืปนอาหารฮาลาลแม่นย�า	เพ่ืออตุสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต	ซึง่เป็นรางวัลแห่งเกียรตยิศ

ที่มอบไว้แสดงถึงความเป็นเลิศกับหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความส�าเร็จ	 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการให้

บริการประชาชน	ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

 ส�าหรับ	 วารสาร	Halal	 Insight	 ฉบับนี้ทางทีมบรรณาธิการได้น�าเสนอเรื่องราวของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาฯ	 ได้

รับรางวัลดีเด่น	นั้น	จะอยู่ใน	คอลัมน์  HALAL HIGHLIGHT นวัตกรรม “H numbers” ที่มาของการจัดท�า	รวมถึงกว่าจะน�ามา

สู่ความส�าเร็จของ	“H	numbers”	เรายังมีคอลัมน์อื่นๆ	เช่น	คอลัมน์	Academic	Zone	ที่พูดถึงเรื่องราวของสุขภาพ	“น�้ามันปลาช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของอินสุลิน”	คอลัมน์	Halal	Science	อาหารการกิน	“สุขกายเพราะสุกจริง”	พูดถึงเนื้อวัวคงเป็นที่ชื่น

ชอบของใครหลายๆคน	แต่ผู้อ่านเคยสงสัยไหมว่าท�าไมเราถึงสามารถเลือกระดับความสุกของเนื้อสเต็กได้	นอกเหนือจากนี้เรายังมี

คอลมัน์ท่ีน่าสนใจอกีมากมาย	ทัง้บทความจากกลุม่ภารกิจบรกิารหน่วยงานภายนอก	“H	numbers	นวัตกรรมระบบค้นหาวัตถุเจอืปน

อาหารฮาลาลกับการประยุกต์ใช้ในอตุสาหกรรม”	กิจกรรมจากส�านักงานปัตตานี	และเชยีงใหม่	รบัรองว่าเนือ้หาสาระเป็นประโยชน์

ให้คุณผู้อ่านแน่นอนค่ะ	เนื้อหาจะน่าสนใจอย่างไรนั้น	ติดตามอ่านกันได้เลยค่ะ
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 น�้ำมันปลำ (Fish Oil) ท่ีสกัดได้จากปลาทะเลท่ีมี

ไขมันสูงมีกรดไขมันโอเมก้าสาม	 (Omega	 3	 fatty	 acids)	

ทีส่�าคญัสองตวัคอื	อพีีเอ	(EPA)	และ	ดเีอชเอ	(DHA)	ให้ประโยชน์

ในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลอืด	เนือ่งจากช่วยลดการแขง็

ตวัของเลอืดและลดภาวะอกัเสบในหลอดเลอืด	และช่วยทางด้าน

อื่นและโรคแต่กว่าจะรู้ประโยชน์ก็ล่วงเข้าทศวรรษที่	1950	แล้ว	

อย่างไรก็ตาม	ยังคงมรีายงานปัญหาของการเสรมิน�า้มนัปลาโดย

พบว่า	หากบรโิภคมากเกนิไปอย่างเช่น	5-10	กรมัต่อวันสามารถ

ก่อปัญหาใน	ผูป่้วยเบาหวานชนิดที	่2	โดยท�าให้	น�า้ตาลในเลอืด

เพ่ิมสูงขึ้น	 อันเป็นผลมาจากการย่อยสลายกลีเซอรอลท่ีมาจาก

ไตรกลีเซอไรด์ของน�้ามันปลาและกลีเซอรอลนี่เองที่เปลี่ยนไป

เป็นกลูโคสเพิ่มสูงในกระแสเลือด	

	 ภายหลังมีข้อแนะน�าให้บริโภคน�้ามันปลาให้ได้กรด

ไขมันโอเมก้าสามอย่างมาก	 1	กรัมโดยไม่ให้เกิน	 3	กรัมต่อวัน	

ปัญหาที่กล่าวถึงจึงลดลง	 อย่างไรก็ตาม	 ยังมีอีกหนึ่งปัญหาที่

เก่ียวข้องกับฤทธ์ิของอินสุลินในผู้ป่วยเบาหวาน	 เกิดค�าถามว่า

ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่	2	บริโภคน�้ามันปลาจะมีปัญหาเรื่องการ

ท�างานของฮอร์โมนอินสุลินหรือเปล่า	 เม่ือมีค�าถามจ�าเป็นจะ

ต้องมีผู้ตอบ	 โดยผู้ที่ตอบคือนักวิจัยจากท่ัวทั้งโลกที่ท�างานวิจัย

เรื่องน�้ามันปลา	Huanqing	Gao	แห่ง	Chongqing	Medical	

University	ประเทศจีน	และทีมงานจากสิงคโปร์รับอาสาน�าผล

งานทั้งหมดไปวิเคราะห์และเป็นผู้ตอบ

	 ทีมวิจัยท�าการศึกษารายงานวิจัยจากทั่วโลกจ�านวน	17	

ชิน้งานเก่ียวข้องกบัผูป่้วยด้านเมแทบอลกิ	672	คน	ท�าการวิเคราะห์

ข้อมูลแบบ	Meta	 Analysis	 น�าผลสรุปตีพิมพ์ในวารสาร	 Lipid	

Health	Dis	ค.ศ.2017	งาน	17	ชิ้นที่ว่านั้นคัดเลือกมาจากงานวิจัย

มากถงึ	498	ชิน้	เลอืกเฉพาะทีม่คีณุสมบตัติามท่ีก�าหนด	ผลของงาน

วิจัยจึงน่าเชื่อถือ	นักวิจัยยืนยันไว้อย่างนั้น	จากผลการศึกษาได้ข้อ

สรปุออกมาว่าการเสรมิน�า้มนัปลาในผูป่้วยทัง้ทีเ่ป็นเบาหวานชนิดท่ี	

2	หรอืโรคทางด้านเมแทบอลกิอืน่ๆ	ไม่สร้างปัญหาต่อประสทิธิภาพ

การท�างานของอินสุลิน	 (Insulun	sensitivity)	ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วย

ท�าให้ประสิทธิภาพการท�างานของฮอร์โมนอินสุลินดีขึ้น	 สรุปของ

สรุปคือการเสริมน�้ามันปลาในปริมาณที่แนะน�า	 ไม่สร้างปัญหากับ

โรคทางเมแทบอลิกที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน	 โรคหัวใจและ

หลอดเลือด	หรือโรคอื่นๆ	 ท้ังยังช่วยเพ่ิมความว่องไวในการท�างาน

ของอนิสลุนิด้วย	เอาเป็นว่าปลอดภยั	ไม่มอีะไรต้องห่วง	นกัวจิยัสรปุ

ออกมาอย่างนั้น	

ข้อมูลจากเพจ	Dr.Winai	Dahlan

เขียนโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน 

ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฮาลาล	จุฬาฯ
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	 กลายเป็นเรื่องปกติในช่วงยุค	New	Normal	

ไปแล้ว	กับการจดังานหรอืเข้าร่วมงานประชมุวิชาการ

นานาชาติแบบออนไลน์	 ท่ีเรียกกันว่า	Webinar	หรือ	

Virtual	conference	ซึง่จะเรยีกกันแล้วแต่ตามลกัษณะ

และรูปแบบของการจัดงาน	 ท�าให้เราเข้าถึงความ

รู้ข่าวสารและสร้างเครือข่ายทางวิชาการได้สะดวก	

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

	 เมื่อวันจันทร์ที่	 21	กันยายน	2563	 เวลา	09.00-11.35	น.	 รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน	ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	 ได้รับ

เชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายพิเศษ	 ในงานสัมมนาทางวิชาการรูปแบบออนไลน์	Webinar	 “Halal	 Traceability	 in	 Strengthening	Halal	

Credibility	in	Global	Food	Industry”	ซึ่งงานนี้จัดโดย	IPB	University,	เมือง	Borgor	ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	โดย	รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน

บรรยายในหัวข้อ	“Analytical Testing Methods for Halal Traceability: Thailand Experiences”	อาจารย์วินัยได้กล่าวถึงเทคนิควิธีตลอด

จนกระบวนการตรวจวิเคราะห์เพ่ือการทวนสอบสถานะความเป็นฮาลาลของผลติภัณฑ์ฮาลาลประเทศไทย	และนวัตกรรมต่างๆทีอ่�านวยความ

สะดวกแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ฮาลาล	

	 ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟังผ่านแอพพลิเคชั่น	Zoom	จ�านวน	306	คน	และให้

ความสนใจสอบถามค�าถามต่างๆ	กับทาง	รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลนั	เช่น	การใช้ประโยชน์

จาก	H	Numbers	 ในการทวนสอบวัตถุดิบฮาลาล	H	Numbers	มีส่วนช่วยและ

มีกระบวนการทวนสอบอย่างไร	หากสินค้าฮาลาลของประเทศอินโดนีเซียได้รับ

เครื่องหมายการรับรองฮาลาลจาก	MUI	 แล้วจะส่งออกไปยังประเทศไทย	ต้อง

ขอการรับรองจากประเทศไทยอีกหรือไม่	 นอกจากนี้ยังสามารถรับฟังผ่านสตรีม

สดผ่าน	YouTube	อีกด้วย	https://www.youtube.com/channel/UChLA24yv-

dY4_LugCGnPz6Q

เขียนโดย	นางสาวซูไนนี มาหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

HALAL UPDATE
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เขียนโดย	ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ  

นักวิจัย	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ
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	 เมื่อวันอังคารที่	29	กันยายน	2563	เวลา	09.00	น.	

เป็นต้นไป	ดร.อัซอารีย์	 สุขสุวรรณ	นักวิจัยศูนย์วิทยาศาสตร์

ฮาลาล	 จุฬาฯ	 ได้รับเชิญเป็น	 keynote	 speaker	 หัวข้อ

 “Scientific and Algorithmic Approaches for Supporting 

Halal Food Industries in Thailand”	ในงานประชุมวิชาการ	

The	3rd	International	Conference	on	Life	Science	and	

Technology	 ซึ่งจัดโดยคณะ	Mathematics	 and	Natural	

Science,	Universitas	Negeri	Malang	ประเทศอินโดนีเซีย	

และพร้อมกับวิทยากรร่วมจาก	5	ประเทศ		โดย	ดร.อัซอารีย์		

ได้กล่าวถึงการสร้าง	 “Trust”	 ในผลิตภัณฑ์และบริการต่อ

ผู ้บริโภคในยุคท่ีต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจถดถอย	

การเปลี่ยนผ่านเข้าสู ่ยุคดิจิทัล	 และการแพร่ระบาดของ	

Covid-19	 โดยการให้ข้อมูล	 Halal	 literacy	 และการใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาล	 ตรวจ

ติดตามสถานะความเป็นฮาลาล(Halalness)ของผลิตภัณฑ์

ตั้งแต่กระบวนการเตรียมวัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภคเพ่ือสร้าง

ความไว้วางใจ

	 ท้ังน้ีมนัีกศึกษาและผูเ้ข้าร่วมรบัฟังผ่านแอพพลิเคชัน่		Zoom	จ�านวน

มากกว่า	200	คน	และสอบถามค�าถามที่น่าสนใจหลายข้อ	อาทิเช่น	เรามีวิธี

อะไรบ้างทีง่่ายในการตรวจสอบความเป็นฮาลาล	ซึง่ค�าตอบอาจต้องย้อนกลบั

ไปหาท่ีค�าว่า	“Trust”	หากเราม	ีความไว้วางใจต่อกัน	เชือ่ใจกันก็ไม่จ�าเป็นต้อง

มีการตรวจสอบ	ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด

HALAL UPDATE



	 ขอแสดงความยินดีแด่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	อีกครั้ง	กับรางวัลเลิศรัฐ	ประจ�าปี	

2563	ประเภทนวัตกรรมการบริการภาครัฐ	ระดับดีเด่น	ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ	เป็นการ

ยกย่องเชิดชูหน่วยงานปฏิบัติราชการจนประสบความส�าเร็จ

 คอลัมน์ HALAL HIGTLIHGT ในเดือนนี้	 โดยเริ่มจากค�าถามแรกกันเลย	 กับ
นางสาวเกษิณี	เกตุเลขา	ผู้ช่วยนักวิจัย	หนึ่งในทีมที่พัฒนานวัตกรรม	H	Numbers	จะมาพูดคุยและ

ไขข้อสงสัยในประเด็นต่าง	ๆ

ที่มาที่ไปของนวัตกรรม H – numbers 
(ความคิดริเริ่ม Initiative)?
เกษิณี :	 จริงๆ	 แล้ว	H	 –	 numbers	 เร่ิมจากศูนย์

วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 น�าโดย	 รศ.ดร.วินัย	 ดะห์ลัน	

ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือกับนักวิทยาศาสตร์	

และนักวิชาการจากหลายประเทศเลย	 อาทิเช่น	

ปากีสถาน	 มาเลเซีย	 อินโดนีเซีย	 ฟิลิปปินส์	 ณ	

ประเทศปากีสถาน	จ�าได้ว่าเมื่อปี	 พ.ศ.	 2557	การ

ประชุมครั้งน้ันมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน	 ถึง

ความจ�าเป็นในการจัดท�าระบบรหัสสารเคมีฮาลาล	

หรอื	H	numbers	นี	้โดยมองเหน็ถึงการอ�านวยความ

สะดวกให้กับอุตสาหกรรมฮาลาล	การแข่งขันในเชิง

ต้นทุน	และให้เกิดความได้เปรียบในเชิงมาตรฐาน

และคุณภาพ	หากสามารถพัฒนานวัตกรรมตัวนี้ได้	

คงเป็นเรื่องที่ดี

ถัดมาในปี	2558	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จงึได้น�าเสนอแนวความคิดและความส�าคญั

ของระบบการจดัจ�าแนกข้อมลูวัตถดุบินีใ้นการประชมุ	IMT-GT	และได้รบัอนุมติัในท่ี

ประชมุดงักล่าวภายใต้โครงการ	IQRAH	หรอื	Identification	of	Query	Raw	materials

for	Assuring	Halalness	และได้เริ่มต้นโครงการนับแต่ปีนั้นเป็นต้นมา	

บรรยากาศการประชุมครั้งแรก	เรื่อง	H	numbers	ณ	ประเทศ

ปากีสถาน	ในปี	พ.ศ.2557
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ประโยชน์ของนวัตกรรม H Numbers จะสามารถ
พัฒนาสังคมอย่างไรบ้าง ?

การพัฒนานวัตกรรม H – Numbers ในอนาคต จะไปใน
ทิศทางไหนได้บ้าง ?

คนทั่วไปสามารถใช้งาน H  Numbers ได้อย่างไรบ้าง ? 
สาธิตวิธีการตรวจรหัสผ่าน Website ? 

เกษิณี : เมื่อพูดถึงประโยชน์ของนวัตกรรมระบบฐานข้อมูลสาร

เคมฮีาลาล	เราจดัท�าขึน้โดยใช้กระบวนการทางนิตวิิทยาศาสตร์

เป็นพ้ืนฐานร่วมกับการตดัสนิทางศาสนาโดยคณะผูท้รงคณุวุฒิ

จุฬาราชมนตรีค่ะ	 ท้ังนี้เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นทั้งด้านความ

ปลอดภัยทางเคมี	ชีวภาพ	กายภาพ	และถูกต้องตามหลักศาสน

บญัญัตอิสิลาม	ซึง่จะเป็นเครือ่งมอืส�าคญัส�าหรบัผูป้ระกอบการ

ในการคัดเลือกวัตถุดิบหรือสารเคมีได้อย่างถูกต้อง	 โดยไม่ต้อง

ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง

และเสยีเวลา	ให้เกิดความเชือ่มัน่ต่อผูบ้รโิภคอกีด้วยค่ะ	นอกจาก

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับรองฮาลาลแล้ว	 ยัง

สามารถน�าข้อมูลการจัดจ�าหน่ายได้สะดวก	และข้อมูลอื่น	ๆ	ที่

เกี่ยวข้องได้สะดวกมากขึ้น	

เกษิณี : ในอนาคตจะเกิดการขยายผลในด้านจ�านวนข้อมูลที่ทางคณะผู้

จัดท�าจะรวบรวมและต่อยอดให้มีมากขึ้น	รวมไปถึงการหาแนวทางในการ

ยกระดบัสนิค้าท่ีใช้	H	numbers	เพ่ือให้เกดิการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลู

อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์

เกษิณี : ล่าสุดเราได้พัฒนา	H	 	Numbers	 ในรูปแบบแอพพลิเคชัน	 โดย

ทุกคนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลได้	 ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน	

ได้ตาม	QR	code	หรือผ่าน	https://h4e.halalthai.com/

การประชมุคณะผูท้รงคณุวุฒจิฬุาราชมนตร	ี(Sheikhul	Islam’s	

Majlis	Ulama	of	Thailand)

แผนภูมิแสดงแนวทางการจ�าแนกวัตถุเจือปนอาหารท่ีใช้ใน

ประเทศไทย

กระบวนการขอรับรองฮาลาลก่อน-หลังใช้นวัตกรรม	

H numbers

ผู้ให้ข้อมูล
นางสาวเกษิณี เกตุเลขา 
ผู้ช่วยนักวิจัย	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ
ผู้เรียบเรียง
นางสาวอานีซะ ลาเตะ 
บรรณาธิการฮาลาลอินไซต์	ฉบับที่	38
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	 เมื่อพูดถึงเนื้อวัวคงเป็นท่ีชื่นชอบของใครหลายๆคนอยู่

ไม่น้อย	 แต่ผู้อ่านเคยสงสัยไหมว่าท�าไมเราถึงสามารถเลือกระดับ

ความสุกของเนื้อจากเมนูสเต็กได้ท้ังระดับท่ีเน้ือวัวสุกท้ังหมด	

(Well	done)	คือเนื้อที่ได้จะมีความฉ�่าและมีความนุ่มเล็กน้อย	ระดับ

ความสกุแบบพอด	ี(Medium)	เนือ้จะยังฉ�า่อยู่แต่เนือ้ก็จะเริม่แขง็และ

เหนียวขึ้น	หรือระดับความสุกที่กึ่งสุกกึ่งดิบ	(Medium	Rare)	ซึ่งเนื้อ

จะมีความนุ่มชุ่มฉ�่า	 ย่ิงเคี้ยวย่ิงหวาน	ซึ่งแต่ละระดับก็จะขึ้นอยู่กับ

ความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบรบัประทานเน้ือแบบใด	แต่ส�าหรบั

เนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ	อย่างเน้ือหมู	 เนื้อไก่	 และเน้ือปลา	แล้วน้ันเราจะ

ต้องรับประทานแบบที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น	

	 เนื้อสัตว์เป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ส�าคัญต่อมนุษย์

มากแต่ขณะเดียวกันเนื้อสัตว์เหล่านี้ก็สามารถน�าโรคมาสู่

มนุษย์ได้	 และเน่ืองจากองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อสัตว์

ประกอบไปด้วยโปรตีนและความชื้นในปริมาณท่ีสูง	 จึงเป็น

แหล่งอาหารอย่างดีของเชื้อจุลินทรีย์และท�าให้เชื้อจุลินทรีย์

สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

	 เชื้อจุลินทรีย์คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กระดับไมครอน

มีทั้งที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า	เช่น	เห็ด	รา	และมองไม่เห็นด้วย

ตาเปล่าเช่น	 เชื้อแบคทีเรีย	 ยีสต์	 เชื้อจุลินทรีย์สามารถให้ทั้ง

ประโยชน์และโทษได้	รูปภาพ	https://www.wallstreetenglish.in.th/

HALAL SCIENCE

เขียนโดย	:นางสาวยูอาน่าร์  นุ่งอาหลี 

เรียบเรียง:	ดร.พรพิมล		มะหะหมัด		

ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย	 กลุ ่มภารกิจบริการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 วารสารฮาลาลอินไซต์ ฉบับที ่38/2563



	 ส�าหรับจุลินทรีย์ที่ก่อโรคและเป็นพยาธิในเนื้อสัตว์หรือ

ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากเนื้อสัตว์	อาทิเช่น

	 •	Clostridium	botulinum

	 •	Staphylococcus	aureus

	 •	Clostridium	perfringens

	 •	Salmonella

	 •	Yersinia	enterocolitica

	 •	Listeria	monocytogenes

	 •	Escherichia	coli

	 •	Trichinella	spiralis

	 เหตุผลที่เราสามารถเลือกระดับความสุกของเนื้อวัวได้ใน

ขณะท่ีเราต้องบริโภคเน้ือสัตว์อื่นๆแบบสุกเท่านั้น	 ก็เพราะว่าวัวเป็น

สัตว์ที่กินหญ้าหรือพืชเป็นอาหารหลัก	 จึงท�าให้เราพบเชื้อโรคหรือ

พยาธิได้น้อยกว่าสตัว์ชนิดอืน่ๆ	ซึง่เมือ่น�ามาท�าเป็นอาหารจงึสามารถ

เลอืกความสกุดบิได้	แต่ถึงอย่างไรก็ตามเน้ือวัวใช่ว่าจะไม่มพียาธิหรอื

เชือ้แบคทีเรยีเลย	หากวัวน้ันถูกเลีย้งอย่างไม่ถูกสขุลกัษณะแล้วเราน�า

เน้ือวัวมารบัประทานก็อาจตรวจพบพยาธิอยู่ได้และส่งผลอนัตรายกับ

ผู้บริโภคเช่นกัน

	 ส�าหรับเน้ือสัตว์ชนิดอื่นๆ	 อย่างเช่นเน้ือไก่หรือเน้ือหมูจะไม่

สามารถน�ามาปรุงแบบกึ่งสุกกึ่งดิบได้	 เนื่องจากว่าในหมูจะถูกเลี้ยงที่ที่

เป็นดินโคลนซึ่งต่างจากการเล้ียงวัว	 และในเน้ือหมูจะมีเชื้อจุลินทรีย์ที่

เป็นเชื้อโรคซึ่งก�าลังระบาดอยู่ในขณะน้ีน่ันก็คือ	 สเตรปโตคอคคัส	ซูอิส		

(Streptococcus	 suis)	 โดยท�าให้เกิดอาการโรคหูดับและอาจส่งผลถึง

ชีวิตได้เลยทีเดียว	 เชื้อตัวดังกล่าวจะถูกท�าลายได้ที่อุณหภูมิ	 70	องศา

เซลเซยีสเป็นเวลามากกว่า	10	นาท	ีส่วนเนือ้ไก่นัน้ก็ไม่สมควรน�ามาปรงุ

อาหารแบบก่ึงสุกก่ึงดิบเช่นเดียวกันเน่ืองจากลักษณะการกินของไก่จะ

เป็นการจิกกินอาหารไม่ว่าจะตามพ้ืนท่ัวไปหรือเล้าที่เลี้ยงไว้ก็ตามซึ่ง

การจิกอาหารตามพ้ืนนั้นก็อาจท�าให้เกิดการปนเปื้อนขึ้นได้	 โดยในไก่

มกัจะจะพบเชือ้ซาลโมเนลล่า	(Salmonella)	อยู	่ถ้ามกีารรบัประทานเนือ้

ไก่ท่ีมเีชือ้ชนดิน้ีเข้าไปแล้วละก็อาจท�าให้เกิดอาการท้องเสยี	เป็นไข้	หรอื

อาจมอีาการท้องเสียอย่างรนุแรงจนถึงข้ันเสียชวีติได้เลย	เชือ้ซาลโมเนล

ล่าจะโตได้ดีในอณุหภมูขิองคนหรอืสัตว์	โดยเฉพาะในไก่จะมโีอกาสเจอ

ชนิดน้ีมาก	ในธรรมชาตเิชือ้ชนดินีอ้าศยัอยู่ในทางเดนิอาหารของสตัว์	จงึ

มกัปนเป้ือนอยู่ในเนือ้สดระหว่างการช�าแหละ	เชือ้น้ีจะถูกท�าลายท่ีความ

ร้อน	100	องศาเซลเซียส	นาน	1	นาที	หรือประมาณ	62	องศาเซลเซียส	

นาน	4	นาท	ีฉะน้ันแล้วการปรงุเน้ือสตัว์เหล่านีใ้ห้สกุเป็นวธีิทีป่ลอดภัยที่

ท�าให้มนุษย์เราสามารถรับประทานอาหารได้อย่างปลอดเชื้อโรค

 

	 อย่างไรก็ตามนะคะการรับประทานเนื้อวัวแบบสุก	ๆ	ดิบ	ๆ	ก็

ยังไม่สามารถการันตีได้ว่าจะปลอดภัย	100%	ทางที่ดีเราควรเลือกทาน

เนื้อวัวแบบปรุงสุกจะดีกว่า	ยิ่งในช่วงนี้มีการระบาดของโรคอยู่ด้วยแล้ว	

การรับประทานอาหารปรุงสุกจึงเป็นค�าแนะน�าที่ดีที่สุด

เเหล่งอ้างอิงบทความ
-	https://food.mthai.com/food-recipe/96654.html
-	https://www.professionalsteak.com/content/3576
-	https://www.fda.moph.go.th/sites/food/KM/poison/Bacteria.pdf

https://www.fostat.org/microorganisms-in-food/
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	 ค�าว่า	 “กาด” ในภาษาท้องถ่ินของทางภาคเหนือหมายความว่า	

“ตลาด”	เป็นค�าที่นักท่องเที่ยวได้ยินกันบ่อย	อาท ิ “กาดหลวง”	ถ้าแปลตาม

ศัพท์แปลว่า	 “ตลาดใหญ่” หรือเป็นที่รู้จักกันดีนั่นก็คือ	ตลาดวโรรส	ซึ่งเป็น

ตลาดศูนย์กลางการค้าขายของจังหวัดเชียงใหม่มาอย่างช้านาน	

 ในภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนัท่ีอยู่ในภาวะชะลอตวั		ศนูย์วิทยาศาสตร์

ฮาลาล	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	ส�านักงานเชยีงใหม่	ได้จดัท�าแคมเปญทีม่ชีือ่

ว่า	HSCCM	Market	Sharing	Community	โดยได้สร้าง	Facebook	Group	

ชือ่ว่า	“กาดหม้ัวฮาลาล” ข้ึน	ภายใต้โครงการจดัท�าสือ่ประชาสมัพันธ์เผยแพร่

ข้อมูลข่าวสาร	และกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กร		เพื่อเป็นตัวกลางใน

การสร้างชมุชน	ร่วมแบ่งปันข้อมลู	สนิค้าฮาลาล	และช่วยเหลอืในการเปิดพ้ืนที่

ให้ผู้ประกอบการฮาลาลท่ัวประเทศ	 เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการโปรโมทร้านค้า	

หรือการขายสินค้าฮาลาล	ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางพร้อมทั้งสร้างโอกาส

ในการขายและการรบัรูส้นิค้าของผูป้ระกอบการ	โดยการสร้าง	Story	Content	

บนแพล็ตฟอร์มออนไลน์	โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็นดังนี้

 1. Live Streaming	น�าสินค้าของผู้ประกอบการมาไลฟ์สด			

 2. Review Content	คอนเทนต์รีวิวสินค้าให้ผู้ประกอบการ

 3. Business Content คอนเทนต์บทความเล่าภาพรวมของธุรกิจ	

	 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็น

จ�านวนมาก	โดยมีการโพสต์ขายของในกลุ่มกาดหมั้วฮาลาล	ส�าหรับในส่วน

ของ	Live	Streaming		ได้น�าสินค้าของผู้ประกอบการมาไลฟ์สด	ซึ่งได้คัดสรร

ผลติภณัฑ์เข้าร่วมอย่างหลากหลาย	อาทิเช่น	ผลติภณัฑ์อาหารก่ึง

ส�าเร็จรูป	 เครื่องส�าอาง	ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผิว	หรือไม่ว่าจะ

เป็นประเภทอาหาร	อาหารตามสั่ง	โรตี	หรือจ�าพวกของฝากจาก

เชียงใหม่เป็นต้น

 Review Content	 คอนเทนต์รีวิวสินค้าให้ผู ้
ประกอบการ	เริม่ท�าตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม	ผ่านมาแล้วมากกว่า	2	

เดือน	มีจ�านวนร้านที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า	20	ร้าน	โดยรวมผู้

เข้าร่วมโครงการมคีวามสนใจและพึงพอใจโครงการเป็นอย่างมาก

ทีช่่วยผลกัดนัร้านค้าฮาลาลให้เป็นท่ีรูจ้กัในวงกว้าง	และสามารถ

ท�ายอดขายให้กับร้านค้าเพิ่มขึ้น

 Business Content คือ	เนื้อหาบทความเล่าภาพ
รวมของธุรกิจหรอืร้านค้าท่ีฮาลาล	โดยมกีารสัมภาษณ์ผูป้ระกอบ

การถึง	จุดเริ่มต้นของ	“ชื่อธุรกิจ”		อุปสรรค	หรือ	ปัญหา	หรือก้าว

ผ่านอปุสรรคอย่างไร	จดุเด่นของร้าน	แนะน�าเมนขูองทางร้าน	เมนู

เด็ดขายดี	ข้อคิดดีๆ	 ท่ีอยากฝากให้ผู้ประกอบการฮาลาล	ในยุค

ปัจจุบัน

	 ซึง่จากการสมัภาษณ์ท้ังหมดนี	้อาจจะเป็นแนวทางของ

บคุคลท่ัวไปทีต้่องการหรอืสนใจทีจ่ะท�าธุรกิจเป็นของตวัเอง	ได้รบั

แนวคิดดีๆ	ส�าหรับต่อยอดธุรกิจของตนเอง	และหากใครมีธุรกิจ

เป็นของตัวเองอยู่แล้ว	สามารถน�าปัญหา	อุปสรรค	และแนวทาง

การแก้ไข	มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองได้

	 จากโครงการดังกล่าวนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีของการ

ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการในภาวะปัจจบุนั	เพ่ือเป็นการกระตุน้ยอด

ขาย	เพิ่มช่องทางการตลาด	และการกระจายสินค้า	ตามแนวคิด

ของ	 รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน	ผู้อ�านวยการศูนย์ฯ	 ท่ีต้องการให้ศูนย์

วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เป็นตัวกลางใน

การผลักดันเศรษฐกิจในชุมชน	และ	ช่วยเหลือผู้ประกอบการราย

ย่อย	ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

เขียนโดย...	เรวัตร วงศ์เดอรี			ส�านักงานเชียงใหม่

HALAL ล้านนา

10 วารสารฮาลาลอินไซต์ ฉบับที ่38/2563



	 ในกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลนอกจากค่าใช้จ่ายที่เก่ียว

กับการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองฮาลาลแล้ว	การเตรียมการก่อนการ

รับรองฮาลาลก็มีค่าใช้จ่ายในการยืนยันสถานะฮาลาลของวัตถุดิบและ

วัตถุเจือปนอาหาร	 (Food	Additive)	บางประเภทอีกด้วย	 เนื่องจากวัตถุ

เจอืปนอาหารบางชนิดนัน้	มแีหล่งทีม่าจากพืช	จากสตัว์และจากแร่ธาต	ุมี

ทัง้ทีม่สีถานะฮาลาลและไม่ฮาลาล	ท�าให้ต้องเสยีเวลาในการหา	Supplier	

ทีร่บัรองฮาลาล	หรอืต้องจ่ายค่าใช้จ่ายทีส่งู	เพ่ือยนืยันสถานะฮาลาลผ่าน

การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

	 ด้วยเหตุนี้	 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

น�าโดย	 รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน	 ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	ทีม

นักวิจัย	และทีมนักวิทยาศาสตร์	จึงได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อลดค่าใช้จ่าย

ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารฮาลาลที่มีชื่อว่า	“H numbers ระบบ
ค้นหาวัตถุเจือปนอาหารฮาลาลแม่นยำ�เพื่ออุตสาหกรรมอาหารแห่ง
อนาคต”	ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการและสนับสนุนการด�าเนิน
งานของฝ่ายกิจการฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

 นายซอลาฮุดดีน ยีแสม	เจ้าของธุรกิจ

แฟรนไชส์อะยัมบอย	ไก่ทอดชื่อดังกว่า	30	สาขาใน

พ้ืนที่ชายแดนใต้	 กล่าวว่า “วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ

เป็นส่วนส�าคญัท่ีจะต้องจดัหา จดัเตรยีมให้เพียงพอ

กับความต้องการของร้านสาขา เราจงึให้ความส�าคัญ 

พิถีพิถันในเรื่องของการจัดเตรียมวัตถุดิบ การพัฒนา

แอปพลิเคชัน H numbers จึงเป็นเครื่องมือช่วยในการค้นหาวัตถุดิบหรือ

เครือ่งปรงุท่ีฮาลาล เข้ามาใช้ในการผลติอาหารได้อย่างเหมาะสมและง่าย

มากย่ิงขึน้ สามารถค้นหาวัตถุเจอืปนอาหารท่ีต้องการในฐานข้อมลูท่ัวไป 

แล้วเปรียบเทียบกับ H numbers ในการหาวัตถุดิบที่ฮาลาล ปลอดภัยแก่

ผู้บริโภค”

	 ปัจจุบันศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ส�านักงานปัตตานี	 เข้าวางระบบการผลิตอาหารฮาลาล-ปลอดภัยด้วย	

ระบบ	HAL-Q	จ�านวน	42	 โรงพยาบาลในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภายใต	้

ซึ่ง	H	 numbers	 เป็นเครื่องมือหนึ่งที่เข้ามาสนับสนุนการวางระบบและ

การทวนสอบระบบ	HAL-Q	ของโรงพยาบาล

 นางนิตยา กิจชอบ นักโภชนาการช�านาญการ	

โรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ	 จ.นราธิวาส	 กล่าว

ว่า “H-Number เป็นเครื่องมือที่ทางโรงพยาบาลย่ีงอ

ได้น�ามาใช้เพ่ือคัดเลือกวัตถุดิบ วัตถุเจือปนอาหาร

ในโรงพยาบาลย่ีงอ นวัตกรรมท่ีพัฒนาออกมาถือเป็นสิ่งที่ดี เพราะ 

H Numbers ช่วยในการตรวจสอบและทวนสอบการคัดเลือกวัตถุดิบ

ให้แก่ผูป่้วย ซึง่เป็นสิง่ส�าคญัทีส่อดคล้องกับบรบิทของพ้ืนทีท่ีต้่องการ

วัตถุดบิทีฮ่าลาลและปลอดภยั การเลอืกใช้วตัถุเจอืปนอาหารตวัใหม่ๆ 

เราใช้ H numbers ในการพิจารณาเสมอ”

	 นอกจากน�า	H	 numbers	 เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต

อาหารฮาลาลแล้ว	H	numbers	ยังเป็นเครื่องมืออ�านวยความสะดวก

เพ่ือใช้อ้างองิในการตรวจสอบรบัรองฮาลาลของฝ่ายกิจการฮาลาลใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

 นายอิสฮาก	 ลาเตะ	 ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล	

ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด

ปัตตานี	 กล่าวว ่า “กระผมรู ้สึกภูมิใจและ

ดีใจเป็นอย่างย่ิง ท่ีเราได้ไปอบรมการใช้งาน 

H numbers ท่ีศูนย ์ วิทยาศาสตร ์ฮาลาล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส�านักงานปัตตานีจัดข้ึน 

โดยเราสามารถใช้งาน H Numbers ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทางฝ่าย

กิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดปัตตานี น�าไปใช้

เป็นเครื่องมือหนึ่งในการตรวจสอบสถานประกอบการ  โรงงาน ร้าน

อาหาร เพื่อให้รู้ว่าอาหารประเภทนี้มีสถานะหะรอม (ต้องห้าม) มัชบุห์ 

(ต้องสงสัย) หรือมักโระห์ (น่ารังเกียจ) เป็นต้น เพื่อใช้อ้างอิงประกอบ

ในการตรวจประเมิน  ฮาลาลต่อไป”

	 H	Number	 ระบบค้นหาวัตถุเจือปนอาหารฮาลาลแม่นย�า

เพ่ืออตุสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตท่ีศนูย์ฯได้พัฒนาขึน้	จงึเป็นเครือ่ง

มือส�าคัญท่ีตอบโจทย์ผู้ประกอบการ	 ตอบโจทย์สถานประกอบการ

ผลิตอาหารฮาลาลในการลดค่าใช้จ่ายเพ่ือยืนยันสถานะฮาลาลของ

วัตถุเจือปนอาหารและยังพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันเพ่ือความสะดวก	

รวดเร็วและออกแบบการฟังก์ชันการใช้งานที่ง่ายและสะดวกจึงตอบ

โจทย์ความต้องการของพ้ืนที	่โดยสามารถค้นหาข้อมลูการใช้งานผ่าน

เว็ปไซต์	http://h4e.halalthai.com/		หรือดาวน์โหลดผ่านโมบายแอป

พลิเคชันที่มีชื่อว่า	“H	numbers	Application”	ได้ทั้งระบบ	IOS	และ	

Android	

HALAL ปักษ์ใต้

นายพิทักษ์ อาดมะเร๊ะ  

หัวหน้างานบริการหน่วยงานภายนอก	ส�านักงานปัตตานี

ผู้สัมภาษณ์	

......................................................
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ศูนย์วิทยำศำสตร์ฮำลำล จุฬำฯ เปิดบ้ำนต้อนรับ นิสิตคณะสหเวชศำสตร์ จุฬำฯ ผ่ำนโปรแกรม 
Zoom Application

คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่เข้ำพบเพื่อหำรือ 
เกี่ยวกับกำรด�เนินงำนโครงกำรวิจัย 

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 17	กันยายน	2563	 เวลา	13.00	 -	15.00	น.	ผศ.ดร.สุกฤต	ศิริขวัญพงศ์	ที่ปรึกษาด้านห้องปฏิบัติ

การ	ศวฮ.	 และอาจารย์ประจ�าภาควิชาโภชนาการและการก�าหนดอาหาร	 คณะสหเวชศาสตร์	 จุฬาฯ	นางสาวซูไนนี	มาหะมะ	

และนางสาวยูอาน่าร์	นุ่งอาหลี	เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์	ศวฮ.	ได้เปิดบ้านต้อนรับนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ชั้นปีที่	4	รายวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลติและการบรกิารอาหารฮาลาล	(SCI/TECH	HAL	FOOD)	จ�านวน	11	คน	ท่ีเข้าเย่ียมชมและ

ศึกษาดูงานในห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลออนไลน์	ผ่านโปรแกรม	Zoom	Application	โดยผศ.ดร.สุกฤต	ศิริขวัญพงศ์	

ได้พูดถึง	ภารกิจหลักของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	การก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกของโลก	รวมถึงเสนอผลงานด้าน

วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมต่างๆ	ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ	นอกจากมีการสาธิตเทคนิคการบริการตรวจวิเคราะห์

และตรวจสอบการปนเปื้อนสิ่งต้องห้ามทางศาสนาทั้ง	4	เทคนิค	โดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์อีกด้วย

	 ทัง้นีน้สิติได้ให้ความสนใจพร้อมตัง้ค�าถามเก่ียวกับเทคนคิและการรายงานผลต่างๆ	รวมถึงคณุสมบตัขิองนกัวิทยาศาสตร์

ที่จะท�างานในศวฮ.นี้อีกด้วย

	 เมื่อวันท่ี	 24	 กันยายน	2563	 เวลา	 9.00	น.เป็นต้นไป	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาฯ	น�าโดย	 รศ.ดร.วินัย	 ดะห์ลัน	

ผู้อ�านวยการ	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	พร้อมด้วย	นางสาวมนฤดี	 เข็มท�า	 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร	ดร.พรพิมล	มะหะหมัด	

หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย	หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และ	นิสิตปริญญาเอก	ต้อนรับ	

รศ.ดร.วัสสนัย	 วรรณธนัจฉริยา	อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เข้าพบเพื่อหารือ	เกี่ยวกับการด�าเนินงานโครงการวิจัย	เรื่อง	“เทคโนโลยีชาญฉลาดส�าหรับการให้โภชนา

บ�าบัดและการผลิตอาหารแบบเฉพาะเจาะจงเพ่ือผู้สูงอายุในโรงพยาบาล”	 พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	และ

ประเด็นความร่วมมือกันระหว่าง	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในอนาคต

#แขกเยี่ยมศูนย์ออนไลน์		#NewNormal	#แขกเยี่ยมศูนย์ออนไลน์		

เรียบเรียงโดย นางสาวอานีซะห์ ลาเตะ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
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ศวฮ.เข้ำร่วมแสดงนิทรรศกำร Thaifex-Anuga Asia 2020

ผอ.ศวฮ.ปำฐกถำพิเศษ “ควำมส�คัญของฮำลำลในยุค New Normal”

	 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เข้าร่วมแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและผลงาน

นวัตกรรมวทิยาศาสตร์ฮาลาลในงาน	Thaifex-Anuga	Asia	2020	ณ	อมิแพคเมอืงทองธาน	ีชาเลนเจอร์ฮอล์	1-3	บทู	A26	ระหว่าง

วันที่	22	–	26	กันยายน	2563	ตั้งแต่เวลา	10.00	-	18.00	น.	ในปีนี้มีการจัดแสดงสินค้านานาชาติในงาน	Thaifex	Anuga	Asia	

จาก	12	ประเทศ	รวมพื้นที่จัดแสดงทั้งสิ้นกว่า	1,700	คูหา	คาดว่างานดังกล่าวจะสร้างมูลค่าการซื้อขายที่จะเกิดขึ้นกว่า	7,000	

ล้านบาทให้กับประเทศไทย	ซึง่ในปีนีม้กีารจดัแสดงสนิค้าของบรษิทัผูเ้ข้าร่วมบนระบบออนไลน์ส�าหรบัผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางมา

ร่วมงาน	ผ่าน	https://www.event-reg.biz/OEM-2020-Koelnmesse/OnlineProListing.aspx	

	 การจดัแสดงนทิรรศการศนูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาฯ	ได้รบัความสนใจจากผูป้ระกอบการ	ผู้น�าเข้าและส่งออกอาหาร

และเครื่องส�าอาง	รวมถึงประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก	โดยผู้ประกอบการสนใจที่จะส่งตัวอย่างเข้าตรวจวิเคราะห์

ทางห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล	การขอค�าแนะน�าในการวางระบบ	HAL-Q	 รวมถึงสนใจเรื่องของฐานข้อมูลวัตถุดิบ

ฮาลาล	H	numbers	และงานวิจัยอื่นๆอีกด้วย

	 วันเสาร์	 ที่	 12	 กันยายน	 2563	ตั้งแต่เวลา	 17.00	น.	 เป็นต้นไป	 รองศาสตราจารย์	 ดร.วินัย	 ดะห์ลัน	 ผู้อ�านวยการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ	 เรื่อง	 “ภายในช่วงพิธีเปิดงาน	 Serda	

Food	Festival	2020	ณ	ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย	โดยในภาคพิธีเปิดงานมีการอันเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกรุอ่าน	โดย	

อ.มูฮัมหมัดซุกรี่	บัลบาล์	และ	กล่าวเปิดงานโดย	คุณยศสรัล	 	 	แต้มคงคา	ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดบริษัท	ทั้งนี้การปาฐกถา

ดังกล่าว	ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก
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	 ก่อนอื่นใดต้องขอแสดงความยินดีกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 ท่ีได้รับรางวัลเลิศรัฐ	ประเภทนวัตกรรมการบริการภาครัฐ	 ระดับดีเด่น	ผลงาน	

“H	number	นวัตกรรมระบบค้นหาวัตถุเจือปนอาหารฮาลาลแม่นย�า	เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

แห่งอนาคต”	ประจ�าปี	 2563	จัดโดย	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 (กพร.)	

หลายๆคนคงสงสัยว่า	H	number	 เหล่านี้คืออะไรและสามารถน�ามาปรับใช้กับอุตสาหกรรม

อาหารได้อย่างไร	วันนี้ผู้เขียนจะมาแนะน�าตัวอย่างเลข	H	number	ที่ทางอุตสาหกรรมอาหาร

น�ามาประยุกต์ใช้กันค่ะ		

	 ในอุตสาหกรรมอาหาร น้ันจะรู ้จัก	

E	number	(European	Number)	กันอยู่แล้ว	ซึ่ง

เป็นตวัเลขหรอืรหสับอกว่า	สารนัน้เป็นวัตถุเจอืปน

อาหาร	(	Food	additive)	ที่ทางสหภาพยุโรป	หรือ	

EU	 ให้การยอมรับว่าปลอดภัยสามารถบริโภคได	้

ซึ่งวัตถุเจือปนอาหารนี้รวมถึงสารที่ได้จากการ

สงัเคราะห์และสารท่ีได้จากการสกัดจากธรรมชาต	ิ

ในกลุม่ของอเมรกิานัน้จะนยิมใช้เป็นระบบท่ีเรยีก

ว่า	 INS	 number	 (International	 Numbering	

System	for	Food	Additives	number)	ทีอ่อกโดย	

Codex	และมีการประกาศใช้ในระดับสากล	ทั้งนี้

ความหมายของท้ังสองระบบไม่มีความแตกต่าง

กันสามารถใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้	 ดังนั้นศูนย์

วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	จงึ

ได้ประยุกต์แนวทางของ	E	number	โดยรวบรวม

วัตถุเจือปนในอาหารที่มีสถานะเป็นฮาลาล	

โดยแบ่งออกเป็น	 3	ประเภท	 ได้แก่	 วัตถุเจือปน

อาหารฮาลาลโดยการฟัตวา(ตัดสิน)	 วัตถุเจือปน

อาหารฮาลาล	โดยการรับรอง	วัตถุเจือปนอาหาร

ต้องสงสัยโดยการฟัตวา	 จนเป็นฐานข้อมูลเป็น

แหล่งที่มาของเลข	H	number	แบ่งออกเป็นตาม

หมวดหมู่เพ่ือให้เข้าใจได้ง่าย	ซึ่งล้อกับระบบของ	

E	number	วันนี้ผู้เขียนขอน�าเสนอเลข	H	number	

ทีม่กีารประยุกต์ใช้บ่อยในอตุสาหกรรมมาฝากทกุ

คนกันค่ะ		

	 เริม่จาก	H-142 (INS 142)	เป็นกลุ่มรหัสของสารให้ส	ี(Colors)	ซึง่เป็นกลุม่สี

วัตถุเจอืปนอาหารฮาลาลโดยการรบัรอง		สารสท่ีีให้ได้แก่สเีขียว	ซึง่ใช้ในอตุสาหกรรม

การผลิตถั่วแช่แข็ง	และเยลลี่มินท์	

 H-234 (INS-234)	เป็นกลุม่รหัส

ของสารกนัเสีย	(Preservatives)	หรอืสาร

กันบูด	 ใช้เพ่ือการถนอมอาหาร	 ซึ่งเป็น

กลุ่มวัตถุเจือปนอาหารฮาลาลโดยการ

รับรอง	 ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป	

เช่น	 เน้ีอสัตว์	 หรือไส้กรอก	 โดยออกฤทธ์ิยับย้ังการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่เป็น

สาเหตขุองการเน่าเสยี	(Food	spoilage)	และจลุนิทรย์ีก่อโรค	(Pathogen)	ซึง่สามารถ

ย่อยสลายได้ด้วยเอนไซม์ย่อยโปรตีนในทางเดินอาหารของมนุษย์	

 H-481 (INS-481) เป็นกลุ่มรหัสของสารเพิ่มความหนืด	(Thickeners)	สาร

เพิ่มความคงตัว	(Stabilizers)	และอิมัลซิไฟ-เออร์	(Emulsifiers)	เป็นกลุ่มวัตถุเจือปน

อาหารฮาลาลโดยการรับรอง	มักเป็นสารท่ีสามารถลดแรงตึงผิวได้	 เนื่องจากการ

ละลายของสารเกิดจากความต่างขั้วกัน	ดังนั้นเพื่อให้สารผสมกันได้	 โดยครึ่งหนึ่งจะ

มีขั้ว	อีกครึ่งหนึ่งไม่มีขั้ว	ที่เกิดการเป็นเนื้อเดียวกัน	ตัวอย่างของอิมัลชัน	เช่น	ไขมันใน

น�้า	ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเบเกอรี	เช่น	ขนมปังพาย	เค้ก	ขนมปังกรอบ	คุกกี้	โดนัท	

เป็นต้น	

	 ทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ีเป็นเพียงตัวเลขของสารบางตัวท่ีผู้เขียนได้ยกมาเป็น

ตวัอย่างให้ทุกคนพอเห็นภาพ	ซึง่ในความเป็นจรงิแล้วการผลติวตัถุดิบหน่ึงชนดิอาจใช้

สารมากกว่าสามตวัเพ่ือให้ได้คณุภาพตามท่ีต้องการ	แต่อย่างน้อยท่านสามารถมัน่ใจ

ได้ว่าสารทีก่ล่าวมาเหล่านีล้้วนแต่เป็นวัตถุเจอืปนอาหารท่ีฮาลาลและสามารถยืนยัน

ได้จากหนงัสอื	H	number	ของทางศนูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	

วันท่ี 16 ก.ย. 2563 ผ่านมา รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน
ผอ.ศนูย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จฬุาฯ เข้ารบัรางวัลจาก
ผู้แทนนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายก
รัฐมนตรี ณ ศูนย์การประชุมเมืองทองธานี
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เขียนโดย	ลัดดาวัลย์  พิณทอง   

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์			บริการหน่วยงานภายนอก

HAL-Q  CORNER
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