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	 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน	กลับมาพบกันอีกครั้งกับจดหมายข่าวของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	ฉบับที่	39	ประจ�า

เดือนตุลาคม	2563	ซึ่งพวกเราต้ังใจน�าเสนอเน้ือหาข้อมูลคุณภาพ	อัดแน่นไปด้วยสาระต่างๆ	มากมายเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้อ่าน

ทกุท่าน	โดยเนือ้หาของฉบบันีเ้ราได้พดูถงึเนือ้หาของการศกึษา “วทิยาศาสตร์ฮาลาลกับการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 21” ซึ่งปจัจบุัน

การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ส่งผลท�าให้เกิดสังคมเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่าน	

(Transforming	Age)	 กล่าวคือเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสังคมแบบดั้งเดิมเพ่ือเข้าสู่สังคมแห่งข้อมูลสารสนเทศการศึกษาและ

การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในยุค	Gen	Net/tweenies	ในศตวรรษท่ี	21	ส่วนเน้ือหาใจความจะเป็นอย่างไรน้ันอ่านต่อได้ใน	Halal	Highlight	

และจริงไหมที่ว่าดื่มกาแฟมากแล้วกระดูกผุในหน้า	Academic	Zone	ในส่วนของความเคลื่อนไหวเรายังอัพเดตการด�าเนินงานของ	

3	ส�านักงานเช่นเคย	 	ฮาลาล	ปักษ์ใต้	ฮาลาล	ล้านนา	และในส่วนของ	HAL-Q	มีเรื่องที่น�าเสนอที่น่าสนใจเกี่ยวกับจากมาตรฐาน	

GMP	สู่มาตรฐานการรับรองใหม่	GHP	และต่อด้วย	Halal	Science	ฉบับนี้ไม่พลาดที่จะหยิบน�าเรื่อง	วิทยาศาสตร์จากสิ่งเล็กๆใน

อาหารมาน�าเสนอ	ปิดท้ายด้วยร้านอาหารฮาลาลในคอลัมน์	Halal	Route	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้รับเนื้อหาความรู้

และความเพลิดเพลินจากวารสาร	Halal	Insight	ของเราชาวศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	กันนะคะ

นางสาวธัญพิชญ์ฌา  หวังนุช
บรรณาธิการ	|	EDITOR
ประจ�าฉบับ	เดือนตุลาคม	2563	

ท่ีปรกึษากองบรรณาธิการ   

รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน	 										ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ

ผศ.	ดร.	วนิดา		นพพรพันธุ์		 										รอง	ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ

ผศ.	นิฟาริด		ระเด่นอาหมัด		 										รอง	ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	ส�านักงานปัตตานี

อ.ดร.ภราดร			สุรีย์พงษ์		 										ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	ส�านักงานเชียงใหม่

คุณมนัส		สืบสันติกุล		 										ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการฯ	ด้านบริหารงานบุคคล

คุณสุลิดา		หวังจิ		 										ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการฯ	ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

				 	 										ด้านงานคลังและพัสดุ

คุณสมพล		รัตนาภิบาล	 										ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการฯ	ด้านบริการการศึกษาและอุตสาหกรรม

คุณต่อศักดิ์	สุทธิชาติ	 										ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการฯ	ด้านหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์และบริการ

คุณมนฤดี		เข็มท�า		 										ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	

บรรณาธิการ
นางสาวธัญพิชญ์ฌา		หวังนุช

กองบรรณาธิการ
นางสาวชีรีน		นิภารัตน์	

นางสาวอานีซะห์		ลาเตะ	

นางสาววรัญญา		ริดมัด

ออกแบบกราฟิก
นายบากียา		บินดอเลาะ

พิสูจน์อักษร
นางสาวมธุรดา	กระเดื่องเดช

ส�านักงานกองบรรณาธิการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

254	อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ชั้น	11-13	ถนนพญาไท	
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	 ใครทีส่นใจเรือ่งราวของอาหารและโภชนาการ

คงต้องยอมรบัว่าวชิาการด้านน้ีบ่อยครัง้มคีวามเชือ่ผดิๆ	

ปนมาด้วย	ความเช่ือเหล่านี้ส่งผลท้ังด้านบวกและลบ

ในเชิงธุรกิจให้กับอาหารและเครื่องดื่มหลายชนิด	 ลอง

ดูเรื่องราวเชิงบวกท่ีเก่ียวกับน�้าแร่ก็คงเห็น	น�้าแร่ชื่อดัง

บางย่ีห้อมีเรื่องราวความลึกลับปนอยู่ด้วย	 บางเรื่อง

กล่าวถึงชัยชนะของกองทัพโรมันเมื่อเกินสองพันปีมา

แล้วจากการดื่มน�้าแร่ในบางพ้ืนที่	 แถมด้วยเรื่องราว

เชงิบวกของพืชสมนุไพรบางชนดิกับสขุภาพทีแ่ต่งแต้ม

ไปด้วยเรื่องราวความลึกลับเป็นตุเป็นตะ	 ในเมื่อผู้คน

จ�านวนไม่น้อยชอบเรื่องเล่าหรือต�านานมากกว่าเรื่อง

จริง	 เรื่องลึกลับลักษณะนี้จึงไม่เคยห่างหายไปไหน	

ลองดูเรื่องราวเชิงลบกันบ้างน่ันคือความเชื่อท่ีว ่า	

ดืม่กาแฟมากแล้วทำ�ให้กระดกูผ	ุข้อเทจ็จรงิในเรือ่ง
นี้เป็นอย่างไร

 ค�าอธิบายที่พยายามน�าเสนอกันออกมา

เป็นต้นว่า	สารกาเฟอีน (Caffeine)	 ที่มีในกาแฟ

สามารถชะแคลเซียมออกจากกระดูกได้	 บางรายงาน

กล่าวว่าทุก	 100	 มิลลิกรัมของกาเฟอีนที่บริโภคจะ

ท�าให้กระดูกสูญเสียมวลไป	 6	มิลลิกรัม	บางรายงาน

ช่วยแก้ตวัให้สารกาเฟอนีโดยอธิบายว่าปัญหาท่ีเกิดกับ

มวลกระดกูไม่ได้เป็นผลมาจากกาเฟอนีในกาแฟหรอก

แต่เป็นโปรตีนในนมที่ผสมลงไปในกาแฟต่างหาก	โดย

กาแฟใส่นมท�าให้ร่างกายดูดซึมโปรตีนเข้าไปในเลือด	

ท�าให้ความเป็นกรดของเลอืดเพ่ิมข้ึน	ร่างกายจึงจ�าเป็น

ต้องดึงแคลเซียมในเลือดไปสร้างความเป็นด่างเพื่อลด

ปัญหาของกรดน�าไปสูก่ารสลายแคลเซยีมออกจากมวล

กระดูก	ว่ากันเข้าไปนั่น	

	 ข้อเท็จจริงในเรื่องสารกาเฟอีนกับกระดูกเป็นอย่างไร	 ดร.โรเบิร์ต	

พี	ฮีนนี	(R.P.Heaney)	นักวิชาการด้านพิษวิทยาเคมีอาหารแห่ง	Creighton	

University	 รัฐเนบราสกา	สหรัฐอเมริกา	ท�าการศึกษาในลักษณะทบทวน

วรรณกรรมงานวจิยัด้านความสมัพันธ์สามเส้าระหว่างกาเฟอนีกบัแคลเซยีม

ในนมและสุขภาพของกระดูกตีพิมพ์ในวารสาร	 Food	 Chem	 Toxicol	

ค.ศ.2002	ได้ข้อสรปุท่ีน่าสนใจดงันีค้อืผูท้ีน่ยิมดืม่กาแฟและมปัีญหาสขุภาพ

กระดูก	 คนกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะบริโภคแคลเซียมต�่าอยู่แล้ว	 ซึ่งรู้ๆกันอยู่

ว่าคนจ�านวนมากบริโภคแคลเซียมไม่เพียงพอน�าไปสู่ปัญหากระดูกพรุน	

คนกลุม่น้ีจ�านวนหน่ึงนิยมบรโิภคกาแฟ	ทว่าการดืม่กาแฟไม่ได้ท�าให้กระดกู

สูญเสียแคลเซียม	 แต่เป็นเพราะคนเหล่าน้ีบริโภคแคลเซียมไม่เพียงพอ

อยู่แล้วต่างหาก

	 ทีว่่าการบรโิภคโปรตนีในนมทีผ่สมลงไปในกาแฟมากเกินไปท�าให้

ร่างกายชะแคลเซียมจากกระดูก	 ข้อมูลลักษณะนี้ยังไม่มีรายงานวิจัยใด

ยืนยัน	ความเชื่อทั้งหมดเป็นผลมาจากรายงานวิจัยเชิงประชากรกลุ่มใหญ่	

(Cohort	 study)	 ที่บังเอิญไปพบว่าคนที่รักการดื่มกาแฟจ�านวนไม่น้อยมี

ปัญหากระดกูพรนุ	ความพยายามอธิบายกลไกนีเ่องทีน่�าสูก่ารสร้างประเดน็

ต่างๆในเรือ่งโปรตนีปรมิาณสงูในนมบ้าง	ประเดน็ของสารกาเฟอนีจากกาแฟ

ไปลดการดดูซมึแคลเซยีมบ้าง	โดยมองข้ามการบรโิภคแคลเซยีมจากอาหาร

น้อยเกินไป	การแก้ไขปัญหาท�าได้ง่ายๆโดยการเสริมแคลเซียมให้มากพอ

จากอาหารหรือจากผลิตภัณฑ์	ค�าตอบท่ีถูกต้องอยู่ตรงน้ัน	ดร.ฮีนนีทุบโต๊ะ

สรุปเปรี้ยงเข้าให้	

ข้อมูล เพจFacebook: dr.winai	dahlan
รูปภาพ :	https://unsplash.com/@yirage
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	 คณะผู้แทนประเทศไทยด้านมาตรฐานฮาลาลน�าโดย	 รศ.ดร.ปกรณ์	 ปรียากร	 ผู้อ�านวยการสถาบันมาตรฐาน

ฮาลาลแห่งประเทศไทย	 คุณปรัชญา	 ฉิมวิเศษ	 รองผู ้อ�านวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย	

ดร.พรพิมล	มะหะหมดั	หวัหน้าฝ่ายบรกิารวิชาการและวจิยั	ดร.อซัอารย์ี	สขุสวุรรณ	นกัวิจยั	และนกัวทิยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง	

ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เข้าร่วมประชุมกรรมาธิการวิชาการมาตรฐานฮาลาลภายใต้

สถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาประเทศอิสลาม	(Standard	and	Metrology	Institute	for	Islamic	Countries,	SMIIC)	

ครั้งที่	 8	 ระหว่างวันท่ี	 21	 กันยายน	 ถึงวันท่ี	 15	ตุลาคม	2563	ผ่านระบบ	ZOOM	Meeting	 โดยมีผู้แทนกว่า	 100	คน	

จาก	20	ประเทศสมาชิก

	 ในการประชุมครั้งนี้ท่านเอี๊ยะซาน	โอวุท	เลขาธิการ	SMIIC	กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวรายงานเน้นย�้าความ

ส�าเร็จของผลการด�าเนินงานท่ีผ่าน	 โดยประเทศไทยเป็นหน่ึงในคณะกรรมาธิการวิชาการแสดงบทบาทด้านวิทยาศาสตร์

และมาตรวิทยาฮาลาลในการร่างมาตรฐานมาโดยตลอด	ในครัง้นีป้ระเดน็พิจารณาจ�านวนท้ังสิน้	18	โครงการ	ประเทศไทย

เข้าร่วมเป็นแกนกลางจ�านวน	6	ด้าน	 [(1)	CCA	 –	SMIIC	Committee	 on	Standards	 for	Conformity	Assessment	

(2)	Halal	Management	Systems	(3)	Halal	Supply	Chain	(4)	Porcine	Detection	Lab	Method	WG	Experts	Meeting	

(5)	 Tourism	and	Related	Services	 (6)	Halal	 cosmetics]	 โดยสาระส�าคัญของประเทศไทยคือการน�าเสนอแนวทาง

มาตรการการป้องกัน	COVID-19	ของประเทศไทยในมาตรฐานฮาลาลการท่องเท่ียวและบริการท่ีเก่ียวข้อง	และการน�า

เสนอเทคนิคทางห้องปฏิบัติการส�าหรับวิเคราะห์สิ่งฮะรอมในอาหารและเครื่องส�าอางฮาลาล

เขียนโดย ธัญพิชญ์ฌา หวังนุช	(เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)
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ผอ.ศวฮ.ให้สัมภาษณ์
NBT World

ศวฮ. ร่วมบรรยายในงาน 
LIGOR HALAL LIFE 
FESTIVAL

	 เมื่อวันที่	6	ตุลาคม	2563	เวลา	10.30	น.	เป็นต้นไป	

สถานีโทรทัศน์	 	 NBT	World	 ได้เรียนเชิญ	 รองศาสตราจารย์												

ดร.วินัย	ดะห์ลัน	ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาฯ	

(ศวฮ.)	 เข้าบันทึกเทปสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษในรายการ	

Thailand	Today	จากการทีศ่นูย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาฯ	เข้า

รบัรางวัลเลศิรฐัประจ�าปี	2563	โดยคว้ารางวัลดเีด่น	จากผลงาน				

“H NUMBERS นวัตกรรมระบบค้นหาวัตถุเจือปนอาหาร

ฮาลาลแม่นย�า เพื่ออุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต” ทั้งนี้

มีผู้ด�าเนินรายการคือ	คุณกุสุมา	โยธาสมุทร	ออกอากาศ	จันทร์	

-	ศุกร์	เวลา	9.00	-	09.30	น.	นอกเหนือจากจะติดตามผ่านสื่อ

โทรทัศน์ยังมีช่องทางอื่นให้รับชมอีกด้วยสามารถดูรายการ

ย้อนหลังได้ที่	Page:	Thailand	Today	Online

	 รองศาสตราจารย์	 ดร.วินัย	ดะห์ลัน	 ผู้อ�านวยการ

ศูนย์วิทยาศาสตร ์ฮาลาล	 จุฬาฯ	 (	 ศวฮ.)	 ได ้รับเชิญ

จากส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�าจั งหวัด

นครศรีธรรมราช	 ให ้ เป ็นวิทยากรบรรยาย	 ในหัวข ้อ	

“มาตรฐานฮาลาลกับโอกาสทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์

ท้องถิ่นไทย”	ในวันศุกร์ที่	25	กันยายน	2563	เวลา	20.00	น.

ซึ่ งจัดภายใต ้ กิจกรรมเทศกาลอาหารมุสลิมจั งหวัด

นครศรีธรรมราช	 (LIGOR	 HALAL	 LIFE	 FESTIVAL)	

ภายใต ้โครงการนครแห่งธรรม	 เมืองศิลปวัฒนธรรม	

ณ	มัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช	 โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการการท่องเท่ียว	 ผู ้ประกอบการ

ร้านอาหารฮาลาล	ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ที่

ได้มาตรฐานสากล	ส่งเสริมการท่องเท่ียว	 สร้างความเข้ม

แข็งให้กับกลุ่มผู้ประกอบการอาหารฮาลาล	 เสริมสร้าง

รายได้ให ้กับชุมชนมุสลิมและสร ้างความสามัคคีของ

ประชาชนมสุลมิจงัหวดันครศรธีรรมราช	ในการเดนิทางครัง้น้ี

ผู้อ�านวยการ	ศวฮ.	 มอบหมายให้	 นายสมพล	 รัตนาภิบาล	

ที่ปรึกษาผู ้อ�านวยการฯ	 และนายอาณัฐ	 เด่นย่ิงโยชน	์

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เป็น 

ผูต้ดิตามและเข้าร่วมกิจกรรมดงักล่าวเพือ่สร้างเครอืข่ายด้าน

วิทยาศาสตร์ฮาลาลต่อไป
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	 เมื่อคุณเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจหรือ	 มีความ

กังวลสงสัยว่าเมนูอาหารเน้ือท่ีคุณซือ้มารบัประทานน้ัน

เป็นเนื้อวัวจริงหรือไม่	จะถูกหลอกซื้อหลอกขายเนื้อวัว

ท่ีอาจจะมีการปลอมปนเน้ือต้องห้ามตามหลักศาสนา

อสิลามบญัญัตหิรอืไม่	อย่างเหตกุารณ์ท่ีผ่านมาจนเกิด

เป็นกระแสข่าวเป็นการเตือนภัยผู้บรโิภคอาหารฮาลาล

และผูบ้รโิภคสายเน้ืออย่างมากให้มคีวามระมดัระวงัใน

การเลือกซื้อเลือกหาวัตถุดิบต่างๆ	ก่อนน�ามาประกอบ

อาหารหรือก่อนจะรับประทาน	 ผู้บริโภคควรเลือกซื้อ

จากแหล่งขายท่ีน่าเชื่อถือ	 มีคุณภาพตามมาตรฐาน

อาหารฮาลาลและมาตรฐานอาหารสากล	 เช่นระบบ

ควบคมุคณุภาพ	GMP	และ	HACCP	เป็นต้น	โดยเลอืก

ซือ้จากร้านค้าทีม่กีารรบัรองฮาลาลหรอืร้านค้าท่ีรบัเนือ้

จากโรงเชือดที่ได้ผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์
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	 ปัจจุบันวิธีการระบุชนิดหรือเทคนิคการตรวจ

สอบหาสปีชย์ีของเนือ้สตัว์ในอาหารและผลติภัณฑ์จาก

เน้ือสตัว์	มกันยิมเลอืกใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยการตรวจ

หาดเีอน็เอทีจ่ะหลงเหลอืเป็นร่องรอยในอาหารประเภท

เนื้อสัตว์ให้สามารถตรวจติดตามได้	 แม้ว่าอาหารน้ัน

จะถูกน�ามาผ่านการปรุงให้สุกหรือผ่านกระบวนการ

ผลิตท่ีซับซ้อนมาหลากหลายขั้นตอนแล้วก็ตามโดย

ทั่วไปเราเคยได้ยินและคุ ้นชินว ่าสารอาหารและ

คุณค่าทางโภชนาการท่ีเราได้รับจากอาหารนั้นจะเป็น	

โปรตีน	คาร์โบไฮเดรต	ไขมัน	หรือวิตามินต่างๆ	แต่เรา

ไม่เคยได้ยินว่าเราได้รับดีเอ็นเอจากเนื้อสัตว์ในอาหาร

ด้วย	 เนื่องจากดีเอ็นเอเป็นสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

ทุกชนิด	ทั้งสัตว์	พืช	จุลินทรีย์	รวมถึงคนด้วย	เป็นสาร

ชีวโมเลกุลที่บ่งบอกและเก็บข้อมูลพันธุกรรมของสิ่งมี

ชีวิตนั้นๆ	พบได้ในเซลล์ทุกเซลล์	 นักวิทยาศาสตร์จะ

เรยีกดเีอน็เอว่ากรดนิวคลอิคิ	เป็นกรดท่ีท�าหน้าท่ีส�าคัญ

ในใจกลางทุกๆ	เซลล์ของสิง่มชีีวิต	ซึง่มกีารเรยีงตวัของ

ล�าดับเบส	อะดีนิน	 (Adenine,	 A)	 ไทมีน	 (Thymine,	

T)	ไซโทซีน		(Cytosine,	C)	และกัวนีน	(Guanine,	G)	

อย่างซบัซ้อนและแตกต่างกันในแต่ละสิง่มชีวิีต	มคีวาม

ยาวแตกต่างกันตามขนาดของจีโนม	 อีกทั้งดีเอ็นเอ

ยังมีคุณสมบัติคงสภาพและเสถียรดีกว่าโปรตีน	 หรือ

ไขมัน	 เมื่อถูกน�ามาผ่านความร้อนสูงหรือกระบวนการ

ผลิตที่ใช้อุณภูมิสูง	[1,	2]	

ในวิธีการระบุชนิดของสัตว์นั้นจะเลือกใช้บริเวณที่มี

ความจ�าเพาะของแต่ละชนิดของสัตว์บนยีนที่มีการ

แปรผันของล�าดับดีเอ็นเอค่อนข้างมากเป็นตัวก�าหนด	

เช่น	 ยีน	Cytochrome	c	 oxidase	 subunit	 I	 (COI),	

cytochrome	b	(cyt	b),	hyper-variable	displacement	

loop	 (D-Loop)	 ของ	mitochondrial	DNA	 (mtDNA)	

ซึ่งมักจะนิยมใช้เป็นยีนมาตรฐาน	 ส�าหรับงานนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล	 และ

งานทางด้านสัตว์ป่า	นอกจากนี้	ยังมียีนอื่นๆ	เช่น	12S	rRNA	และ	16S	rRNA	

เป็นต้น	นักวิทยาศาสตร์ยังรายงานว่าปริมาณของ	mitochondrial	DNA	พบได้

มากกว่าปริมาณดีเอ็นเอที่อยู่ภายในนิวเคลียส	 (nuclear	DNA)	 [3]	 ด้วยเหตุ

น้ี	 จึงท�าให้ง่ายต่อการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอในการตรวจหาและระบุชนิดสปีชีย์

ของสตัว์	เช่น	เทคนคิ	Real-time	Polymerase	Chain	Reaction	(PCR)	เทคโนโลยี

อ่านการเรียงตัวของล�าดับเบสดีเอ็นเอขั้นสูง	(Next	Generation	Sequencing,	

NGS)	รวมถึงงานวิจยัท่ีพัฒนาเป็นเครือ่งมอืตรวจอย่างง่ายและพกพาได้สะดวก	

(Point	of	Care	Device)	เพื่อให้ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการสามารถน�าไปตรวจ

วิเคราะห์หาการปนเปื้อนเบื้องต้นได้เอง

References
[1]	Woolfe,	M.,	&	Primrose,	S.	(2004).	Food	forensics:	using	DNA	technology	to	combat	

misdescription	and	fraud.	TRENDS	in	Biotechnology,	22(5),	222-226.

[2]	Burns,	M.,	 Foster,	 L.,	&	Walker,	M.	 (Eds.).	 (2019).	DNA	Techniques	 to	Verify	

Food	Authenticity:	Applications	in	Food	Fraud	(Vol.	16).	Royal	Society	of	Chemistry.

[3]	Hsieh,	H.	M.,	Chiang,	H.	L.,	Tsai,	L.	C.,	Lai,	S.	Y.,	Huang,	N.	E.,	Linacre,	A.,	&	

Lee,	J.	C.	I.	(2001).	Cytochrome	b	gene	for	species	identification	of	the	conservation	

animals.	Forensic	science	international,	122(1),	7-18.

รปู	ไมโทรคอนเดรยีลดเีอน็เอ	(mitochondrial	DNA,	mtDNA)	ของสิง่มชีวิีต	และยีนบน	mtDNA

รูป	เครื่องมือตรวจอย่างง่ายและพกพาได้	(point	of	care	device)	

รูป	เครื่องมือตรวจอย่างง่ายและพกพาได้	(point	of	care	device)	
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 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาด้านดิจิทัล
และเทคโนโลยีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว	 ส่งผลท�าให้สังคม

เข้าสูยุ่คแห่งการเปลีย่นผ่าน	(Transforming	Age)	กล่าวคอื

เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสังคมแบบดั้งเดิมเพ่ือเข้าสู่สังคม

แห่งข้อมลูสารสนเทศ	เศรษฐกิจบนฐานความรูแ้ละนวัตกรรม	

สังคมข้ามวัฒนธรรม	 การบริโภคและวัตถุนิยมท่ีมากข้ึน	

สิ่งเหล่าน้ีส่งผลต่อการจัดการศึกษาและการเรียนรู ้ของ

ผู้เรียนในยุค	Gen	Net/tweenies	 ในศตวรรษท่ี	 21	 เป็น

อย่างมาก	 การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศความรู้ที่ง่ายและ

สะดวกสบายกว่าเดิม	 รวมถึงมีเครื่องมือการเรียนรู้ดิจิทัล

ที่หลากหลาย	 ท�าให้สถานศึกษาทุกระดับมีความจ�าเป็น

ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการจัดการเรียนรู ้อย่างเร่ง

ด่วนเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม	

ดงันัน้ผูเ้รยีนจงึจ�าเป็นต้องเตรยีมความพร้อมเพ่ือการเรยีนรู้

ตลอดชวิีต	(Life	Long	Learning)	มทัีกษะการคดิ	(Thinking	

Skills)	 มีวิธีการแสวงหาความรู้และสร้างความรู้ได้ในโลก

แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง	 โดยทักษะท่ีคาดหวัง

ส�าหรบัผูเ้รยีนในศตวรรษที	่21	นีไ้ด้แก่	ทกัษะการเรยีนรูแ้ละ

นวัตกรรม	(Learning	and	innovation	skills)	ทักษะชวิีตและ

อาชีพ	(Life	and	career	skills)	ทักษะสารสนเทศ	สื่อ	และ

เทคโนโลยี	 (Information,	media	and	technology	skills)	

	 แนวคดิการจดัการศกึษาในศตวรรษท่ี	21	ทีเ่น้นความรู้

ไปสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมนั้น	 ส่งผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในส่วนต่างๆ	ที่เก่ียวข้องในการ

เรยีนรู	้เช่น	ผูเ้รยีน	ผูส้อน	กลยุทธ์การสอน	การประเมนิผล	สภาพ

แวดล้อมแห่งการเรียนรู้	เป็นต้น	ความท้าทายจึงเกิดขึ้นส�าหรับ

การเรียนรู้ข้ามศาสตร์ท่ีต้องอาศัยองค์ประกอบดังกล่าวเพ่ือให้

ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้	 โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงการเรียนรู้ศาสตร์ท่ีแตกต่างกันอย่างวิทยาศาสตร์ฮาลาล

ที่เน้นดุลยภาพในทุกด้านท้ังร่างกาย	สังคม	จิตวิญญาณ	และ

สติปัญญา	แนวทางหน่ึงในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความ

เข้าใจและทักษะคือ	 การออกแบบการเรียนที่เชื่อมโยงหรือ

การบูรณาการองค์ความรู้กับการใช้ชีวิตประจ�าวัน	 โดยเน้นการ

ได้รบัประสบการณ์ตรงของผูเ้รยีนจากสถานการณ์หรอืกิจกรรม

ที่ได้ออกแบบไว้	 วิธีนี้เป็นการบูรณาการความสัมพันธ์เพ่ือ

เชื่อมโยงจากประสบการณ์หน่ึง	 ไปยังความรู ้จากหลาก

หลายเน้ือหาโดยไม่ได้แยกส่วนองค์ความรู้	 ยกตัวอย่างเช่น	

มุสลิมมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักค�าสอนของศาสนาท้ังการ

กระท�า	 อุปโภคและบริโภคที่ฮาลาลอยู่แล้ว	 หรือการเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ	 ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้	 อาทิเช่น

การตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสิ่งต้องห้ามทางศาสนาทาง

ห้องปฏิบัติการเพ่ือให้ทราบถึงขั้นตอนการตรวจสอบและ

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	สิ่งเหล่านี้ท�าให้เกิดการบูรณาการ

องค์ความรู ้ด ้านฮาลาลด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่

สามารถอธิบายหลักการและเหตุผลได้	 ส่งผลท�าให้ผู้เรียนเกิด

ความเข้าใจ	สมัผสัประสบการณ์จรงิ	และเชือ่มัน่ในสิง่ทีไ่ด้เรยีน

รู้มากยิ่งขึ้น	

ที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือ	(collaboration)	ใน

การท�างานเป็นทีม	และการคิดเชิงวิพากษ์	 (critical	 thinking)	

ในปัญหาที่ซับซ้อน
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	 ด้วยเหตุนี้	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ได้รับการจัดตั้งเป็นแห่งแรกของโลก	มีประสบการณ์

ด้านฮาลาลมาอย่างยาวนาน	จึงได้เน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	 โดยในรายวิชาหรือหลักสูตรต่างๆ	 เน้นกิจกรรมเพื่อให้เกิด

ทักษะในกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาล	 ไม่ว่าจะเป็นการเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์ส่ิงต้องห้ามและต้อง

สงสยั	การตรวจสอบผลติภณัฑ์ฮาลาลจากห้องปฏบิตักิารนติวิิทยาศาสตร์ฮาลาล	การศกึษาดงูานในสถานท่ีเก่ียวข้องผลติอาหาร

ฮาลาล	นอกจากนี้ยังยกระดับพัฒนาการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์เรียกว่า	Massive	Open	Online	Courses	(MOOC)	

และบนแพลตฟอร์ม	SkillLane	เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและขยายโอกาสการศึกษาให้กับทุกคน	

การเรียนรู้ในอดีต การเรียนรู้ในศตวรรษทำี่ 21

ใช้หนังสือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

ใช้โลกเป็นห้องเรียน

เน้นการตั้งค�าถามและเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ต่อเนื่อง

มุ่งเรียนรู้ตลอดชีวิต	และยึดผลลัพธ์หรือทักษะ

เป็นหลัก

เน้นประเมินการปฏิบัติ	เน้นการแก้ปัญหา

ใช้ห้องเรียนเป็นโลก

เน้นฟังคนอื่นพูดและเรียนรู้ตามชั้นตามวัย

มุ่งส�าเร็จการศึกษา	และยึดกรอบของเวลา

เป็นหลัก

เน้นทดสอบตามมาตรฐาน	เน้นการท่องจ�า

อ้างอิง

-	 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	 การสังเคราะห์กลยุทธ์การสอนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามหลักสูตรบูรณาการในประเทศมาเลเซีย	อินโดนีเซีย	และสิงคโปร์	เพื่อพัฒนาผู้เรียนใน

ศตวรรษที่	21	และแนวทางการน�าไปใช้ส�าหรับบริบทโรงเรียนชายแดนภาคใต้	โดยส�านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(สกสว.),	2563

-	A	Direction	 of	Educational	Management	 in	 the	21st	Century,	 Veridian	E-Journal,	

Silpakorn	University,	2017

-	21st	Century	Skills	for	CMU	Faculty	Development,	2014
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	 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ส�านักงานปัตตานี	 จัดโครงการสัมมนาบุคลากรและจัดท�า

แผนการด�าเนนิการงาน	ศนูย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	ส�านักงานปัตตานี	ประจ�าปีงบประมาณ	2564	

ณ	 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ส�านักงานปัตตานี	 และ	แกรนด์อันดามัน	 รีสอร์ท	ต.ปากน�้า	

อ.ละงู	 จ.สตูล	 ระหว่างวันท่ี	 7-9	 ตุลาคม	 2563	 	 โดย

ผศ.นิฟาริด	ระเด่นอาหมัด	รองผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์

ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ส�านักงานปัตตานี	ได้กล่าว

พูดคุยชี้แนะแนวทางการด�าเนินงานในการจัดท�าแผนงาน

กรอบและแนวทางในการด�าเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์

ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ส�านักงานปัตตานี	 ใน

ปีงบประมาณ	 2564	 ให้สอดคล้องกับปรัชญา	 ค่านิยมร่วม	

วิสัยทัศน์	 พันธกิจและยุทธศาสตร์กับการด�าเนินงานของ	

ส่วนกลางและนโยบายของรัฐบาล			

	 ซึง่ในวันท่ี	8	ตลุาคม	2563	น�าโดย	ผศ.นฟิารดิ	ระเด่น

อาหมดั	รองผูอ้�านวยการศนูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 (ส�านักงานปัตตานี)	 และเจ้าหน้าที่	 เข้าเย่ียม

อุทยานวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 (PSU	

Science	Park)	 โดยได้รับการต้อนรับจาก	ผศ.ค�ารณ	พิทักษ์

ผู ้อ�านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลา

นครนิทร์	เพ่ือการหารอืการด�าเนินงานในการสร้างความร่วมมอื	

โดยได้รับค�าแนะน�าในการด�าเนินงานและบริการต่างๆ	 ของหน่วย

งานการสร้างความร่วมมอืด้านการวิจยัและพัฒนาศกัยภาพผูป้ระกอบ

การ	นอกจากน้ียังได้แลกเปลี่ยนการท�างานในการพัฒนาผู้ประกอบ

การในพ้ืนท่ีภาคใต้	หลังจากน้ันได้เข้าเยีย่มสถานประกอบการจ�าหน่าย

อาหารทะเลตากแห้ง	 “บังฮาซัน”	 เจ้าของเพจ	อาหารทะเลตากแห้ง	

จ.สตูล	 เพ่ือศึกษาแลกเปล่ียนการด�าเนินงานด้านการจ�าหน่ายอาหาร

ทะเลตากแห้ง	สนิค้าจากจงัหวดัสตลู	เช่น	กุ้งแห้ง	ปลาหมกึแห้ง	ปลาแห้ง

หมึกฉาบ	 ปลาหวาน	 ปลากระพงทุบ	 หมึกผ่า	 และอื่นๆ	 ผ่านช่อง

ทางการซื้อขายในรูปแบบของไลฟ์ผ่านช่องทางออนไลน์	 ทั้งนี้เพ่ือน�า

มาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	

	 ในการสัมมนาบุคลากรและจัดท�าแผนปฏิบัติงาน	ประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.2564	ในครัง้น้ีมกีารร่วมกันจดัท�าแผนแนวทางการ

ด�าเนินงาน	ซึ่งมีการทบทวนวิสัยทัศน์	พันธกิจของศูนย์ฯ	และรับทราบ

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบันเพ่ือให้การด�าเนินงานเป็นไป

ตามแผนงานอย่างถูกต้อง	 เพ่ือให้บุคลากรของศูนย์ฯ	 รู้ภาระงานของ

แต่ละส่วนงาน	มีการประสานงานกันและปรับปรุงวิธีการท�างานอย่าง

มปีระสิทธิภาพมากข้ึนและได้สรปุการด�าเนินงานท่ีผ่านมาและทบทวน

ข้อผิดพลาดและปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพในการท�างาน	 เพื่อสร้าง

แรงบันดาลใจและเกิดความสามัคคีในการท�างาน	สามารถประสาน

งานและท�างานร่วมกันเป็นทีมต่อไป

เขียนโดย	:	นางนูรูลฮูดา อุมาร์	เจ้าหน้าส�านักงาน	(ประชาสัมพันธ์)		
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HALAL ปักษ์ใต้



	 ตามทีส่ญัญากับผูอ่้านในฉบบัเดอืนท่ีผ่านมา	เก่ียวกับตัวระบบ	Halal E-Learning	ในเรือ่งวิทยาศาสตร์ฮาลาล	หรอืการขอรบัรอง
ฮาลาล	 เป็นเรื่องท่ีก�าลังได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการอย่างมาก	ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบการสนใจในเรื่องความสะอาด	 วัตถุดิบที่ใช้ผลิต	

จึงต้องศึกษา	และท�าความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการของฮาลาลข้ึน	ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 จึงได้จัดท�า

โครงการอบรมระยะสั้นกระบวนการพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล	โดยใช้การอบรมให้ความรู้ร่วมกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ	ผ่านสื่อออนไลน์ในการช่วยสนับสนุนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาตามมาตรฐาน	ข้อก�าหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฮาลาล

และกระบวนการขอรับรองฮาลาล

	 แต่ในขณะเดยีวกันช่องทางในการให้ความรูเ้หล่าน้ีค่อนข้าง

จ�ากัด	ซึง่อาจจะต้องสอบถามกับบคุคลผูม้คีวามรูท้างศาสนา	บางครัง้

อาจจะศึกษาจากหนังสือบ้าง	ทั้งน้ีไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการเท่าน้ัน	

ยังมีนักเรียน	 นักศึกษาท่ีสนใจหลักสูตรเพ่ือน�าไปประกอบการศึกษา

หรือท�างานในอนาคต	ทางศูนย์ฯ	 จึงได้คิดค้นระบบ	 	HSC	MOOC	

(Massive	Open	Online	Courseware)	ขึน้มาน่ันเอง	ซึง่ระบบ	MOOC	

เป็นระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับผู้เรียนได้ใน

ปริมาณมาก	และเป็นระบบที่เปิดให้ใช้งานฟรี	 โดยผู้เรียนสามารถ

เชื่อมต่อเข้าไปดูวิดีโอการบรรยาย	 เข้าไปฝึกปฏิบัติ	 ท�าแบบทดสอบ

แบบฝึกหัด	หรือเข้าไปร่วมสนทนากับผู้เรียนอื่นๆ	 ได้	 โดยทางศูนย์ฯ	

ได้จัดท�าหลักสูตรนี้ขึ้นมา	2	หลักสูตร	ด้วยกัน	 ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร

อุตสาหกรรมฮาลาลเบื้องต้นและหลักสูตรการขอใช้และขอรับรอง

เครื่องหมายฮาลาล	 	นอกจากนี้ผู้เรียนที่เรียนจบหลักสูตรยังได้รับใบ	

certificate	เพื่อเป็นการรับรองอีกด้วย

	 ส�าหรบัตวัระบบ	HSC	MOOC	ทางทมีงาน	จดัท�าใน

รปูแบบของเว็บไซต์	ผูเ้รยีนท่านไหนสนใจ	สามารถเข้าไปเรยีน

ได้แล้ววนัน้ี	เพราะการเรยีนรูไ้ม่มวัีนสิน้สดุ	เรยีนทีไ่หนหรอืเมือ่

ไหรก็ได้	โดยไม่มีข้อจ�ากัดด้านเวลาและสถานที่อีกต่อไป

เขียนโดย

อาทิตยา ค�าพิชัย
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	ส�านักงานเชียงใหม่
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HALAL ROUTE

	 ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรอืหยุดยาวพักผ่อน	หลายคนอาจเลอืกเดนิทางออกไปพักผ่อนชมธรรมชาตต่ิางจงัหวัด	และ

อกีหลายคนเลอืกเดนิทางใกล้ๆ	ไปหาของอร่อยๆ	ส�าหรบัวนันีท้างทีมบรรณาธิการฮาลาลอนิไซส์ขออาสาพาทกุท่านไปอร่อยกับ

ร้านอาหารอิสลามย่านจังหวัดนนทบุรีไม่ไกลจากกรุงเทพนี่เอง

	 เริ่มร้านแรกกับร้านสเต็กสไตล์กันเอง	 ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ	

ริมคลองสบายๆ	 ให้อารมณ์เหมือนทานอาหารกับครอบครัวอยู่ริมคลองหน้าบ้านกับ

ร้าน	“Paradise Steak House” โดยเมนูส่วนใหญ่จะเน้นไปทางสเต็ก	มีทั้งสเต็กเนื้อ	

สเต็กปลาแซลมอน	สเต็กไก่	 เมนูของทานเล่น	และเพ่ิมเติมอีกหลากหลายเมนู	 เช่น	

ข้าวเนื้ออบ	ผัดไทกุ้งสด	

 พิกัดร ้านตั้งอยู ่ 	 ซอยบ้านกล้วยไทรน้อย	 เข้ามาทางซอย	 โรงเรียน

ระดิ่งหินประชาสรรค์	 (ซอยสุเหร่าโรงกระโจม)	 เปิดให้บริการ	 วันอังคาร-วันอาทิตย	์

(หยุดทุกวันจันทร์)	เวลา	10.00	-	20.00	น.

	 ร้านท่ีสองกับ	ร้านตุ๊กแกอวกาศ “Steak” ร้านสเต็กที่มีชื่อร้านชวนสงสัย	

โดนเด่นในเมนูสเต็กเนื้อวัว	 และเอาเนื้อสเต็กส่วนต่างๆไปประยุกต์เป็นเมนูอาหาร

ไทยและญี่ปุ่น	เนื้อวัวที่ใช้มีหลายระดับตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพัน	และมีเนื้อหลาย

สัญชาติ	หลายสายพันธุ์	เช่น	บรามัน	เเบคเองกัส	วากิว	เป็นต้น	จุดเด่นรสชาติอาหาร

จะเน้นไปในทางเข้มข้นจัดจ้าน	และมีเอกลักษณ์ของซอสต่างๆ	ที่ร้านท�าเองทั้งหมด	

 พิกัดร้านตั้งอยู่	 ซอยสามัคคี	 ระหว่างซอย	 31-33	ติดกับบิ๊กซีมินิ	 เปิดให้

บริการ	วันอังคาร-วันอาทิตย์	(หยุดทุกวันจันทร์)	เวลา	12.00-21.00น.	

	 และสุดท้ายขอเอาใจสายปิ้งย่างชาบูกับ	ร้าน Haris’ พรีเม่ียมบุฟเฟต์

ฮาลาล เรียกได้ว่าฟินสุดกับเนื้อแน่นอน	กับคุณภาพเนื้อโคขุนส่วนต่างๆ	หอยแมลงภู่

นวิซแีลนด์	ฯลฯ	และพเิศษเพ่ิมเติมเน้ือพรเีมีย่ม	เช่น	เน้ือวากิวออสเตรเลีย	เน้ือวากิวพับ

นอก	และยังมอีาหารญ่ีปุน่ซชูริวมด้วยน้า	เคลด็ลบัความอร่อยอกีอย่างคอืน�า้จิม้ทีเ่ป็น

สตูรพิเศษของทางร้านซึง่ทางร้านท�าเองทัง้หมด	ราคาเริม่ต้นฟินได้ตัง้แต่	399	–	799	บาท	

 พิกัดร้านตั้งอยู่	Haris	สาขาเลี่ยงเมืองปากเกร็ด	เปิดให้บริการทุกวัน	เวลา	

12.00	–	22.00	น.	



 มาตรฐาน GHP คืออะไร? ท�าไมถึงต้องเปลีย่นจาก	GMP	เป็น	GHP	อย่างทีท่ราบกนัด	ีสถานประกอบการผลติอาหารปัจจบุนั	จ�าเป็น

ต้องผ่านการรบัรองมาตรฐาน	GMP	ซึง่เป็นระบบมาตรฐานพ้ืนฐานในการการนัตีว่าอาหารท่ีผลติผ่านกระบวนการต่างๆ	จนไปถึงมอืผูบ้รโิภคน้ัน	

ต้องสะอาด	ปลอดภัย	ไม่มสีิง่ปนเป้ือน		ซึง่ในระบบมาตรฐาน	HAL-Q	ท่ีพัฒนาข้ึนโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาฯ	มกีารบรูณาการมาตรฐาน

ฮาลาลเข้ากับระบบ	GMP/HACCP	ในการเฝ้าระวังสิง่ต้องห้ามทางศาสนาอสิลามหรอืส่ิงหะรอมเพ่ิมเข้าไปในอนัตรายท่ีต้องวิเคราะห์ของความ

ปลอดภัยอาหารที่ก�าหนด

	 มาตรฐาน	GMP	ของ	Codex	 	 ได้ถูกประกาศใช้ตั้งแต่

ปี	2546	ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่	4	นับเป็นเวลาเกือบ	17	ปี	โดยในปีนี้จะ

มีการปรับอีกครั้งเป็นเวอร์ชันที่	 5	 ซึ่งแต่เดิมใช้ชื่อ	GMP	 (Good	

Manufacturing	Practice)	จะเปลี่ยนเป็น	GHP	(Good	Hygiene	

Practice)	ชื่อของมาตรฐานชัดเจน	และครอบคลุมอุตสาหกรรมที่

สามารถขอการรับรองมาตรฐานน้ีได้มากขึ้นเพราะ	GMP	 เดิมน้ัน

ตัว	 “M”	ที่ย่อมาจากค�าว่า	 “Manufacturing”	แปลว่า	 “การผลิต”	

ท�าให้เกิดความสับสนกับบางอุตสาหกรรมท่ีไม่ได้เป็นผู้ผลิต	 เช่น	

การจัดเก็บ	การขนส่ง	การให้การบริการ	ที่ขอการรับรองมาตรฐาน	

แต่พอเปลี่ยนเป็น	GHP	ซึ่ง	ตัว	 “H”	ย่อมาจากค�าว่า	 “Hygiene”	

แปลว่า	“สขุอนามยั”	เพ่ือให้สามารถครอบคลมุอตุสาหกรรมอืน่ๆที่

เก่ียวข้องกับ	“Food	Chain”	หรอื	“ห่วงโซ่อาหาร”	สามารถน�าระบบ

นี้ไปประยุกต์ใช้ได้	 เพราะเมื่อเกิดความผิดพลาดท่ีขั้นตอนใดๆใน	

“ห่วงโซ่อาหาร”	นี	้ก็สามารถท�าให้เกิดอนัตรายกับผูบ้รโิภคได้ท้ังสิน้

สิง่ทีต่่างไปจาก	GMP	เวอร์ชัน่เดมิ	นอกจากชือ่ทีเ่ปลีย่นไป	จ�านวน

ข้อก�าหนดจากท่ีเคยมีอยู่	 10	 ข้อ	 ก็จะเหลือเพียง	 9	 ข้อ	ที่เห็นได้

ชัดเจนอีกสิ่งหนึ่งคือ	GMP	 เดิมจะให้ความส�าคัญกับการป้องกัน

อันตราย	3	ด้าน	ได้แก่	กายภาพ	ชีวภาพ	และเคมี	แต่	GHP	ตัว

ใหม่น้ีจะเน้นในเรื่อง	 food	allergen	หรือสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร	

เข้ามาวเิคราะห์อนัตรายด้วย	ซึง่มกีารยกตัวอย่างให้เห็นภาพชดัเจนย่ิงขึน้	

เช่น	การฝึกอบรมที่เดิมอยู่ในข้อก�าหนดสุดท้ายของ	GMP	เดิมก็มาอยู่ใน

ข้อที่	4	ของ	GHP	ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าระบบใหม่นี้ให้ความส�าคัญกับเรื่อง

ดังกล่าวมากขึ้น	มีการยกตัวอย่าง	 โปรแกรมการฝึกอบรมให้เห็นชัดเจน		

และเรือ่งการจดัการอนัตรายในอาหาร	ส่วนในข้อท่ี	6	เรือ่งสขุลกัษณะส่วน

บุคคล	ยังมีการควบคุมเช่นเดิม	แต่เพิ่มเติมในส่วนของบุคลากรภายนอก

ท่ีนอกเหนือจากกระบวนการผลิต	จะต้องเฝ้าระวังและก�าหนดมาตรการ

ควบคุม	 ส่วนข้อที่	 8	 การให้ข้อมูลและสร้างความตระหนักให้ผู้บริโภค	

ได้เพ่ิมเรื่อง	 traceability	 หรือการสืบข้อมูลย้อนกลับ	แทนการระบุล็อต	

(lot	identification)	ที่ระบุใน	GMP	เดิม	อีกด้วย	

	 ท้ังน้ีผู้ประกอบการในห่วงโซ่อาหารท่ีมีการประยุกต์ใช้ระบบ	

GMP	 คาดการณ์ว ่าจะมีการประกาศใช้ระบบ	 GHP	 ในช่วงเดือน

พฤศจกิายนน้ี	สามารถตดิตามได้ทีเ่ว็บไซต์	ของ	codex	ส่วนระบบ	HAL-Q	

ก็จะมีการปรับเวอร์ชั่นใหม่โดยการบูรณาการระบบ	GHP	ต่อไป	สามารถ

ติดตามได้ที่เว็บไซต์	ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	

อ้างอิง :	http://www.fao.org/food-safety/food-control-sys-

tems/supply-chains-and-consumers/ghp-and-haccp/en/

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/codexalimen-

tarius/images/CAC43_programme_en.pdf?fbclid=I-

wAR3v35q-7fKIiWhOxncU2B1_eBge35eaOKewx-xE-

bY2SZxrzhWchJMXOwyc

บทความโดย	นายอาณัติ มะติมุ 

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
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	 วันพฤหัสบดี	 ท่ี	 15	 ตุลาคม	 2563	 เวลา	 13.30	น.เป็นต้นไป	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.วนิดา	 วาดีเจริญ	และ

คุณ	อดินัน	บือราเฮง	จากศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น	 ขอความอนุเคราะห์

รับทราบข้อมูลการด�าเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	 เพ่ือประกอบการเก็บข้อมูลศึกษาวิจัยเรื่อง	 “การศึกษา

โอกาสในการพัฒนาการส่งออกฮาลาลไทยไปยังตลาดอินโดนีเซียและอินเดีย”	โดยมี	ดร.อัซอารีย์	สุขสุวรรณ	นักวิจัย	ศูนย์

วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	 ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการด�าเนินงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องและสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

ต่อไปในอนาคต

	 วันพุธ	ที่	21	ตุลาคม	2563	เวลา	9.00	น.เป็นต้นไป	คุณรรินทร์	ทองมา	เจ้าของแบรนด์รองเท้า	O&B	(โอแอนด์บี)	

และคุณนาเดีย	ดะห์ลัน		CEO	and	Co-Founder	บริษัท	Tough	&	Tumble	เข้าพบ	รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน	ผู้อ�านวยการศูนย์

วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	เพ่ือปรกึษาหารอื	เรือ่งความรูด้้านวทิยาศาสตร์ฮาลาล	ส�าหรบัการเตรยีมความ

พร้อมและข้อมูลในการเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารไทยในตลาดต่างประเทศ	 โดยการสร้างแบรนด์ด้วยเครื่องหมาย

คุณภาพ	ที่รวมระบบความปลอดภัยอาหารและมาตรฐานฮาลาล	

	 ทัง้นีไ้ด้น�าชมห้องปฏบิตักิารทางวิทยาศาสตร์ฮาลาล	ชัน้	11	และ	13	และในเวลาถดัมาได้เย่ียมชมศูนย์วทิยาศาสตร์

ฮาลาล	จุฬาฯ	ส�านักงานสวนหลวงสแควร์อีกด้วยค่ะ

เจ้าของแบรนด์รองเทำ้า O&B (โอแอนด์บี) เข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน 
ผอ.ศูนย์วิทำยาศาสตร์ฮาลาล

สถาบันเทำคโนโลยีไทำย-ญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทำยาศาสตร์ฮาลาล

รายงานข่าวโดย...		 นางสาวอานีซะห์  ลาเตะ 

	 	 เจ้าหน้าที่ส�านักงาน	(ประชาสัมพันธ์)	
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ห้องรับแขก
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