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	 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน	 กลับมาพบกันอีกครั้งกับจดหมายข่าวของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	 ฉบับที่	 40	

ประจ�ำเดือนพฤศจิกำยน 2563 	 อีกไม่ก่ีสัปดาห์เราจะพบกับงานท่ีย่ิงใหญ่อีกครั้ง	 น่ันคืองานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ในรปูแบบใหม่กับงาน	“	THAILAND	HALAL	ASSEMBLY	2020	หรอืเรยีกสัน้ๆว่า	THA	2020	นัน่เอง	ซึง่ในปีน้ีจดัขึน้ในวันที	่22	–	23	

ธันวาคม	2563	จัดในรูปแบบ	International	Virtual		Conference	ภายใต้แนวคิด	 “Halal Sphere: An Ecologic-Economic Equity 

Concept of Halal” แนวคิดดุลยภำพทำงเศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ฮำลำล	 	ถ้าอยากทราบข้อมูลมากกว่านี้สามารถติดตามอ่านได้

ในหน้า	Halal	Highlight		นอกเหนือจากน้ีในคอลมัน์อืน่ๆยังไม่พลาดทีจ่ะน�าเนือ้หาสาระทีน่่าสนใจมาให้อ่าน	อาทเิช่น	Halal	Science	

น�าเรื่องของ	คัมภีร์อัล-กุรอานกับการก�าเนิดมนุษย์	ต่อด้วยคอลัมน์	ACADEMIC	ZONE	สาระน่ารู้ของอินสุลินกะกลางคืนมาให้อ่าน

จะน่าสนใจอย่างไรตดิตามอ่านในคอลมัน์นีไ้ด้เลยค่ะ	ในหน้า	Halal	Update	และ	Halal	News	ยังมกิีจกรรมเกิดขึน้ภายใน	ศวฮ.	มากมาย

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ	รายวิชาหลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล	กับกิจกรรม

จดัเสวนาเชงิวชิาการ“วทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมในโลกอิสลำม : อดตี ปัจจบุนั อนำคต”มอบความรูแ้ละแนวคิด

เกี่ยวกับการฟื้นฟูสังคมฮาลาลในประเทศไทยที่พึ่งผ่านพ้นไปได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก	 นอกเหนือจากนี้เราก็ไม่พลาดอัพเดท

ข่าวสารของ	3	ส�านกังาน	ส�านกังานเชียงใหม่	และส�านักงานปัตตานี	และ	HAL-Q	มาให้ท่านผูอ่้านได้ตดิตามกันนะคะ	หวังเป็นอย่างย่ิงว่า

ผูอ่้านทุกท่านจะได้รบัเนือ้หาความรูแ้ละความเพลดิเพลนิจากวารสาร	Halal	Insight	ของเราชาวศนูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาฯ	กันค่ะ

นำงสำวธัญพิชญ์ฌำ  หวังนุช
บรรณาธิการ	|	EDITOR
ประจ�าฉบับ	เดือนพฤศจิกายน	2563	

ท่ีปรกึษำกองบรรณำธิกำร   

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	

บรรณำธิกำร
นางสาวธัญพิชญ์ฌา		หวังนุช

กองบรรณำธิกำร
นางสาวชีรีน		นิภารัตน์	

นางสาวอานีซะห์		ลาเตะ	

นางสาววรัญญา		ริดมัด

ออกแบบกรำฟิก
นายบากียา		บินดอเลาะ

พิสูจน์อักษร
นางสาวมธุรดา	กระเดื่องเดช

ส�ำนักงำนกองบรรณำธิกำร
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

254	อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ชั้น	11-13	ถนนพญาไท	

แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	โทร.	02-2181053	แฟกซ์	02-2181105	
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	 ใครจะไปเชื่อว่าการท�างานของฮอร์โมนอินสุลิน

แบ่งเป็นสองกะคล้ายกับ	 รปภ.	 มีกะกลางวันท�างานแบบ

หนึ่งกับกะกลางคืนท�างานอีกแบบหน่ึง	 เป็นเพราะอย่าง

นี้เองนักโภชนาการจึงแนะน�าว่าไม่ควรกินอาหารก่อน

นอน	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงการกิน	 4	ชั่วโมงก่อนนอนซึ่งท�าให้

ร่างกายสงวนพลังงานจากการย่อยไว้	พลังงานที่ถูกสงวนจะ

เปลี่ยนไปเป็นไขมันท�าให้อ้วนง่ายนี่คือเหตุผลส่วนหนึ่ง	ส่วน

เหตุผลอื่นนักวิจัยอย่าง	 ศาสตราจารย์	 ดร.คาร์ล	 จอห์นสัน	

(Carl	 Johnson)	 แห ่งภาควิชาวิทยาศาสตร ์ชีวภาพ	

มหาวิทยาลยัแวนเดอร์บลิท์	เมอืงแนชวิลล์	รฐัเทนเนสซ	ีอธิบาย

ไว้ในวารสาร	Current	Biology	ตีพิมพ์ตอนต้น	ค.ศ.	 2013	

	 ดร.จอห์นสันศึกษาในหนูทดลองได้ผลสรุปออกมา

ว่าเวลากินอาหาร	ร่างกายจะหลัง่อนิสลุนิเพ่ือท�าหน้าทีก่ระตุน้

การดงึน�า้ตาลเข้าสูเ่ซลล์เพ่ือสลายเป็นพลงังานในรปูอะเซตลิ

โคเอ	สารตัวนี้ส่วนใหญ่จะถูกน�าไปสร้างงาน	อีกส่วนหนึ่งน�า

ไปสะสม	ทั้งสองส่วนเป็นผลมาจากการท�างานของอินสุลิน	

การกินกลางวันหรือกินกลางคืน	สารอาหารกระตุ้นอินสุลิน

เหมือนกัน	แต่อินสุลินตัวเดียวกันนี้กลับท�าให้การกินกลาง

วันกับกลางคืนไม่เหมือนกัน	

	 อนิสลุนิกระตุน้การสร้างพลงังานและกระตุ้นการน�า

พลงังานไปใช้	ส่วนหน่ึงน�าไปสร้างงานอกีส่วนน�าไปเก็บสะสม	

ประเด็นส�าคัญมันอยู่ตรงนี้เองนั่นคืออินสุลินหากท�างานใน

เวลากลางวันมันจะเหนี่ยวน�าให้พลังงานถูกน�าไปใช้ในการ

ท�างานมากกว่าการถูกน�าไปสะสม	แต่หากท�างานในเวลา

กลางคืนกลับกลายเป็นว่ามันจะเหน่ียวน�าให้น�าพลังงานไป

สะสมเป็นไขมันมากกว่าการน�าไปใช้งาน	 เหตุที่เป็นเช่นน้ัน

เป็นผลมาจากนาฬิกาชีวิตหรือ	biological	clock	ในร่างกาย

ซึ่งก�าหนดการท�างานของสารหลายชนิดในร่างกายรวมทั้ง

ฮอร์โมนอินสุลินด้วย

	 นาฬิกาชวิีตฝังตัวอยู่ท่ีจดุ	Supraoptic	nucleus	หรอื	

SON	ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของสมองส่วนไฮโปธาลามสั	โดยส่วนน้ี				

มีเซลล์ประสาทประมาณ	3	พันเซลล์	จุดนี้เองที่เกี่ยวข้องกับ

การท�างานของนาฬิกาชีวิต	มีผลต่อการหล่ังฮอร์โมนหลาย

ชนิด	ท�าให้การท�างานของฮอร์โมนในช่วงเวลาต่างๆของวัน

แตกต่างกัน	การกินอาหารผิดเวลาย่อมส่งผลให้นาฬิกาชีวิต

ส่งอทิธิพลต่อการท�างานของอนิสลุนิเป็นไปเช่นท่ีบอกไว้	ใคร

ไม่เคยรู	้อนิสุลินท�างานแบบมกีะเช่นเดียวกับ	รปภ.	มกีะกลาง

วันและกลางคืน	ก็ควรจะรู้ไว้	

ปัจจัยที่มีผลต่อความว่องไวของอินสุลิน

ผู้อ�นวยการ ผู ้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

ข้อมูล เพจFacebook: dr.winai	dahlan
รูปภำพ :	https://unsplash.com/
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HALAL UPDATE

กิจกรรมการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ
รายวชิาหลกัการทัว่ไปในการผลติอาหารฮาลาล
	 เมื่อวันท่ี	 16	และ23	พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2563	
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	น�า
นิสิตจ�านวน	130	คน	 ร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานและ
อบรมเชงิปฏบิตักิารด้านฮาลาลในรายวิชาหลกัการท่ัวไป
ในการผลิตอาหารฮาลาลเพื่อสร้างความเข้าใจและเน้น
ประสบการณ์การเรียนรู้	 กิจกรรมดังกล่าวแบ่งออกเป็น	
3	กิจกรมหลักได้แก่
	 -	 การเข้าเย่ียมชมนิทรรศการ	 “สิ่งต้องห้ำม
และต้องสงสัยตำมหลักศำสนำ” เป็นการจัดแสดง
นิทรรศการฮะรอมครั้งแรกของประเทศไทยเพ่ือแสดงถึง
วัตถุดบิหรอืวัตถุเจอืปนอาหารทีม่คีวามเสีย่งในการน�ามา
ใช้ในอุตสาหกรรมฮาลาล	

 -	 หลังจากน้ันนิสิตได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน	ณ	
มูลนิติทันตนวัตกรรม	ในพระบรมราชูปถัมภ์	โดยได้เรียน
รู ้แนวคิดเก่ียวกับโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมน�้าลายเทียมชนิดเจลหรือวุ้นชุ่มปาก	ส�าหรับผู้
ที่มีภาวะปากแห้งน�้าลายน้อย	และผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
เจลลี่โภชนาท่ีมีลักษณะกายภาพก่ึงแข็งก่ึงเหลวท�าให้
เคี้ยวและกลืนได้ง่าย	 ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งช่องปากที่มี
ปัญหาการบดเคี้ยวและการกลืน	 โดยกระบวนการผลิต
เจลลี่โภชนาผ่านการรับรองมาตรฐานสากลและฮาลาล
อีกด้วย	 เมื่อนิสิตได้ทราบถึงวัตถุดิบที่ความเสี่ยงและ
เข้าใจขั้นตอนในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว

	 -	ดังนั้นกิจกรรมสุดท้ายจึงเป็นขั้นตอนการทดสอบสภาพความเป็น
ฮาลาลของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาฯ	 โดยการทดสอบจะแบ่งทดสอบเป็น	
4	การทดสอบ	ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวอย่าง	ได้แก่
	 1.การทดสอบปริมาณแอทธิลแอลกอฮอล์	
	 2.	การทดสอบสัดส่วนกรดไขมัน	
	 3.	การทดสอบการปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกรในอาหารและ
	 สิ่งตัวอย่างทางชีวภาพ	
	 4.	การทดสอบการปนเปื้อนเจลาติน	

	 นอกจากนี้ยังได้เข้าเยีย่มชมการพัฒนาและวิจัยด้านฮาลาลในห้อง
ปฏบิตักิารวิจยัและนวัตกรรมโดยมนัีกวทิยาศาสตร์ฮาลาลให้การต้อนรบัเป็น
อย่างดี	จากกิจกรรมดังกล่าวนับได้ว่าเป็นโอกาสอันดีส�าหรับนิสิตในรายวิชา
นีท่ี้สามารถเรยีนรูแ้ละเสรมิทักษะได้จากภาคสนามจรงิอย่างครบถ้วนซึง่ช่วย
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความรู้	 ความเข้าใจอันดีแก่สังคมและเป็นก�าลัง
ส�าคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย

เขียนโดย	

ดร.อัซอำรีย์ สุขสุวรรณ 

(นักวิจัย	ศูนย์วิทยาศษสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ)



การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทย
ในการส่งอาหารไปยังสหรัฐฯ ด้วย  
มาตรฐานการจดัการความปลอดภยัอาหาร FSMA
	 มลูค่าการส่งออกอาหารของประเทศไทยจากข้อมลูของกระทรวง
พาณิชย์	ระบุว่าตลาดส่งออกอาหารส�าคัญ	10	อันดับแรกในเดือนตุลาคม	
2563	ซึ่งอันดับหนึ่ง	คือสหรัฐอเมริกา	คิดเป็นมูลค่า	94,213.25	ล้านบาท	
หรือ	 25.69%	 ข้อมูลการส่งออกนี้ท�าให้ผู้ประกอบการไทยท่ีได้ส่งออก
สินค้าไปยังสหรัฐอเมริกา	 จ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจเก่ียวกับข้อก�าหนด
ด้านความปลอดภัยด้านอาหารมากย่ิงขึ้น	ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้ประกาศใช้
กฎหมายว่าด้วยเรื่อง	 การปรับปรุงความปลอดภัยด้านอาหารให้ทันสมัย	
(Food	Safety	Modernization	Act	 :	 FSMA)	 	หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
ได้จากเวปไซต์	 	 www.fda.gov/fsma	 ของส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา	 (FDA)	 ได้รับการลงนามประกาศเป็น
กฎหมายโดยประธานาธิบดีโอบามาในเดือนมกราคม	 พ.ศ.	 2554	 ซึ่ง
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญส�าหรับกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหาร
ของสหรัฐอเมริกาด้วยการมุ่งเน้นการป้องกันการปนเปื้อนของอาหาร	
การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายส่งผลกระทบต่อสิ่งอ�านวยความสะดวก
ด้านอาหารท้ังในประเทศและต่างประเทศที่ผลิตอาหารเพ่ือบริโภคใน
สหรัฐอเมริกา	
	 การปรับเปลี่ยนจากการตอบสนองต่อสิ่งปนเปื้อนมาเป็นการ
ป้องกันการปนเปื้อน	 โดยใช้กฎระเบียบบังคับเป็นตัวขับเคล่ือนกฎหมาย
การปรบัปรงุความปลอดภัยของอาหารให้ทนัสมยั	(FSMA)	ของส�านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา	 (FDA)	 กฎหมายฉบับน้ี
มวัีตถุประสงค์หลกัเพ่ือปฏริปูระบบการควบคมุความปลอดภัยด้านอาหาร
ในการบังคับใช้กฎระเบียบต่างๆ	 กับผู้ประกอบการ	 ควบคุมและตรวจ
สอบกระบวนการผลิตสินค้าอาหารให้เข้มงวดมากข้ึน	 เน้นให้การควบคุม
เป็นมาตรการเชิงป้องกัน	(preventive	measure)	แทนการแก้ไขภายหลัง
เกิดปัญหา	ซึ่งประกอบด้วยข้อก�าหนดเฉพาะส�าหรับผู้จ�าหน่ายและผู้น�า
เข้าอาหารจากต่างประเทศ	และการบ่งชี้บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติส�าหรับ
มาตรการควบคุมเชิงป้องกัน	 เป็นต้น	 เพ่ือให้แน่ใจว่าการจ�าหน่ายอาหาร
ของสหรัฐอเมริกามีความปลอดภัย	และมีการใช้ข้อก�าหนดเฉพาะส�าหรับ
การพิสูจน์ยืนยันผู้จ�าหน่ายจากต่างประเทศ
	 ดังนั้นส�าหรับผู้ประกอบการไทย	ที่ต้องการประยุกต์ใช้แผนการ
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหารฉบับนี้	 จึงต้องเรียนรู ้	 ท�าความ
เข้าใจในข้อก�าหนดและด�าเนินการให้สอดคล้องกับหลักการจัดการความ
ปลอดภัยอาหารด้วยต้นทุนการด�าเนินงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พลวัตทางธุรกิจอตุสาหกรรมอาหารในปัจจบุนั	เพ่ือให้ประเทศไทย	สามารถ
เป็นประเทศท่ีผลติและส่งออกอาหารไปยังสหรฐัอเมรกิาได้โดยถูกต้องตาม
กฎหมายของประเทศคู่ค้า.

อ้ำงอิง :	 ตลาดส่งออกส�าคัญ	10	อันดับแรกในเดือนตุลาคม	2563	ข้อมูล
เปิดเผยของกระทรวงพาณิชย์	เวปไซต์	https://data.moc.go.th/OpenData/
Scenario2	
	 กฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารให้ทันสมัย	
(FSMA)	 ของ	 FDA	ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	
(มกอช.)	 เวปไซต์	 https://warning.acfs.go.th/th/articles-and-research/
view/?page=6

ตลาดส่งออกส�าคัญ 10 อันดับแรกเดือนตุลาคม 2020 (ล้านบาท)
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เขียนโดย	

นำงสำวซูไหวน๊ะ  สะอิ

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์



	 ปฏเิสธไม่ได้เลยว่าโลกในยุคศตวรรษท่ี	20	วิทยาการด้านต่างๆได้มกีารเปลีย่นแปลง	และพัฒนาขึน้เป็นอย่างมาก

เมื่อเทียบกับโลกยุคสมัยก่อนๆ	 ไม่ว่าจะเป็นวิทยาการด้านการศึกษา	การเมืองการปกครอง	 เศรษฐกิจ	 ศิลปวัฒนธรรม	

การแพทย์	 การคมนาคม	หรือแม้กระทั่งในด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์	 ซึ่งเราจะเห็นได้จากการใช้ชีวิตของมนุษย์

ในแต่ละยุคสมัย

	 หากเรามองย้อนไปถึงเบ้ืองหลังของผู้ท่ีคิดค้น	และพัฒนาวิทยาการด้านต่างๆเหล่าน้ี	คงหนีไม่พ้นเหล่าบรรดา

นักปราชญ์	 และนักวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ	บุคคลเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลส�าคัญ	ซึ่งถ้าเราเอ่ยชื่อออกมาทุกคน

ต้องรู้จักกันอย่างแน่นอน	 เช่น	 อัลเบิร์ต	 ไอน์สไตน์,	 อริสโตเติล,	 ชาลส์	 ดาร์วิน,	 ทอมัส	 เอดิสัน	 ฯลฯ	แต่จะมีซักก่ีคน

ที่รู้ว่าแท้จริงแล้วความรู้ต่างๆ	ทั้งในด้านการแพทย์	 เศรษฐกิจ	และวิทยาศาสตร์	 ท่ีในศตวรรษท่ี	 20	 พ่ึงจะอธิบายและ

ไขข้อสงสยันัน้	ได้มปีรากฏและอธิบายไว้ใน	คมัภร์ีอลั-กุรอาน	ต้ังแต่เมือ่	1400	กว่าปีมาแล้ว		เมือ่อ่านมาถึงตรงน้ีหลายคน

อาจสงสัยว่า	“คัมภีร์อัล-กุรอำน” คืออะไร	เรามาเริ่มไขข้อสงสัยกัน

 คัมภีร์อัล-กุรอำน 	 เป็นคัมภีร์ของศาสนาอิสลาม	 ท่ีชาวมุสลิมเชื่อว่าเป็นค�าด�ารัสของพระผู้เป็นเจ้าประธาน

ลงมาให้กับศาสดามูฮ�าหมัด	 เพ่ือเผยแพร่ให้กับบรรดาประชาชาติ	 ในคัมภีร์อัล-กุรอานนั้นจะเป็นภาษาอาหรับ	

คัมภีร์-อัลกุรอำนกับก�ำเนิดมนุษย์

	 หากย้อนกลับไปเมื่อ	 1400	กว่าปีก่อน	มนุษย์คงรู้แค่ว่าการก�าเนิดของมนุษย์น้ันเกิดจากน�้าอสุจิท่ีหล่ังออกมา

เมือ่มเีพศสมัพันธ์ุ	และทารกจะเจรญิเติบโตอยู่ในครรภ์ของมารดาเป็นระยะเวลาเก้าเดอืนจนกระทัง่คลอดออกมา	คงไม่มี

มนุษย์คนไหนท่ีจะสามารถอธิบายถึงการพฒันาของตวัอ่อนในครรภ์	หรอืแม้กระท่ังธาตทุีเ่ป็นองค์ประกอบในตวัของทารก	

แต่ในคัมภีร์อัล-กุรอานได้กล่าวไว้แล้วทั้งหมด

 ในพระคัมภีร์กุรอาน	พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้เก่ียวกับขั้นตอนต่างๆ	 ในการก�าเนิดมนุษย์	 ความว่า “และขอ

สำบำนว่ำ แน่นอนเรำได้สร้ำงมนุษย์มำจำกธำตุแท้ของดิน แล้วเรำท�ำให้เขำเป็นเชื้ออสุจิ อยู่ในที่พักอันมั่นคง 

(คือมดลกู) แล้วเรำได้ท�ำให้เชือ้อสจุกิลำยเป็นก้อนเลอืดแล้วเรำได้ท�ำให้ก้อนเลอืดกลำยเป็นก้อนเน้ือแล้วเรำได้

ท�ำให้ก้อนเน้ือกลำยเป็นกระดกู แล้วเรำหุ้มกระดกูนัน้ด้วยเน้ือ แล้วเรำได้เป่ำวิญญำณให้เขำกลำยเป็นอีกรปูร่ำง

หนึ่ง ดังนั้นอัลลอฮ์ทรงจ�ำเริญยิ่ง ผู้ทรงเลิศแห่งปวงผู้สร้ำง” (คัมภีร์อัลกุรอาน, ซูเราะห์ อัลมุมินูน : อายะฮ์ที่ 12-14)

	 ในคมัภีร์อลั-กุรอานได้บอกไว้ว่ามนษุย์น้ันถูกสร้างมาจากดิน	หากเราได้ยินแบบน้ีคงได้แต่น่ังหัวเราะและข�า	แต่

หากเราพิจารณาและศึกษาถึงธาตุท่ีเป็นองค์ประกอบอยู่ในดิน	 กับธาตุหลักๆที่เป็นองค์ประกอบในร่างกายของมนุษย์

จะพบว่าเป็นธาตชุนดิเดยีวกัน	จากการศกึษาทางด้านวิทยาศาสตร์พบว่า	ดนิประกอบด้วยแร่ธาตตุ่างๆ	มากกว่า	100	ชนดิ

และร่างกายของมนุษย์จะประกอบด้วยธาตหุลกัๆ	ประมาณ	23	ชนดิ	ซึง่ทุกธาตท่ีุพบในตวัมนุษย์	จะมอียู่เป็นองค์ประกอบ

ของดิน	เช่น	คาร์บอน(C),	ไฮโดรเจน(H),	ออกซิเจน(O),	ไนโตรเจน(N)

เขียนโดย  : นำยสำริน   เชำวสุธีรนนท์ 

(เจ้าหน้าที่บริการวทิยาศาสตร์)

ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย	กลุ่มภารกิจบริการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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	 ในภาษาอาหรับค�าว่าตัวอ่อนใช้ค�าว่า	 alaqah	 ซึ่งแปลได	้

3	ความหมาย	คือ	ปลิง	สิ่งแขวนลอย	และลิ่มเลือด	ในการเปรียบเทียบ

ปลิงกับตัวอ่อนในระยะท่ีเป็น	 alaqah	 นั้น	 พบว่าตัวอ่อนในระยะน้ี

จะไปเกาะที่บริเวณผนังมดลูกของมารดา	คล้ายกับปลิงที่เกาะผิวหนัง

คน	นอกจากนี	้ตวัอ่อนท่ีอยู่ในระยะดงักล่าวจะได้รบัการหล่อเลีย้งจาก

เลอืดของมารดา	ซึง่คล้ายกับปลงิซึง่ได้รบัอาหารจากเลอืดทีม่าจากผูอ้ืน่	

เราสามารถดูได้จากรูปที่ 1

	 ในการเปรียบเทียบตัวอ่อนกับลิ่มเลือดเราพบว่าลักษณะ

ภายนอกของตัวอ่อนและส่วนท่ีเป็นถุงในช่วงระยะ	 alaqah	 นั้น	

จะดูคล้ายกับลิ่มเลือด	 ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า	 มีเลือดอยู่ในตัวอ่อน

ค่อนข้างมากในช่วงระยะดังกล่าวดังรูปที่	3	อีกทั้งในช่วงระยะดังกล่าว	

เลือดท่ีมีอยู่ในตัวอ่อนจะไม่หมุนเวียนจนกว่าจะถึงปลายสัปดาห์

ทีส่าม	ดงันัน้	ตวัอ่อนในระยะน้ีจงึดเูหมอืนลิม่เลอืดนัน่เอง	ดงัน้ันท้ังสาม

ความหมายของค�าว่า	alaqah	นั้น	ตรงกับลักษณะของตัวอ่อนในระยะ	

alaqah	เป็นอย่างยิ่ง		

ในการเปรียบเทียบตัวอ่อนกับสิ่งแขวนลอยสามารถดูได้จากรูปที่ 2 

สิ่งแขวนลอยของตัวอ่อน	ในช่วงระยะ	alaqah	ในมดลูกของมารดา

รูปท่ี 1:	 ภาพวาดดังกล่าวอธิบายให้เห็นความ

คล้ายกันของรูปร่างระหว่างปลิงกับตัวอ่อนมนุษย์

ในระยะที่เป็น	 alaqah	 (รูปวาดปลิงมาจากหนังสือ

เรื่อง	Human	Development	as	Described	in	the	

Quran	and	Sunnah	ของ	Moore	และคณะ	หน้า	37	

ดัดแปลงมาจาก	Integrated	Principles	of	Zoology	

ของ	Hickman	และคณะ	ภาพตัวอ่อนวาดมาจาก

หนงัสอืเรือ่ง		The	Developing	Human	ของ	Moore	

และ	Persaud	ปรับปรุงครั้งที่	5	หน้า	73)

รูปท่ี 3:	 เป็นแผนภูมิระบบการท�างานของหัวใจและหลอดเลือดหัวใจพอสังเขปในตัวอ่อนใน

ช่วง	ระยะ	alaqah	ซึง่ลกัษณะภายนอกของตวัอ่อนและส่วนท่ีเป็นถุงของตวัอ่อนจะดคูล้ายกับ

ลิ่มเลือด	เนื่องจากมีเลือดอยู่ค่อนข้างมากในตัวอ่อน	(The	Developing	Human	ของ	Moore	

ปรับปรุงครั้งที่	5	หน้า	65)

รูปท่ี 2 : ในภาพนี้	 เราจะเห็นภาพของตัวอ่อน	ซึ่งเป็นสิ่งแขวนลอยในช่วงระยะที่เป็น	alaqah	อยู่ในมดลูก	

(ครรภ์)	ของมารดา	(มาจากเรือ่งThe	Developing	Human	ของ	Moore	และ	Persaud	ปรบัปรงุคร้ังที	่5	หน้า	66)

	(ที่มา:	บางส่วนจากความมหัศจรรย์ในทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์

อัลกุรอาน		ตรวจทาน:	ซุฟอัม	อุษมาน	-	อัสรัน	นิยมเดชา)

	 หรือในคัมภีร์อัล-กุรอาน	ความว่า “พระองค์ทรงสร้ำง
พวกเจ้ำในครรภ์ของมำรดำพวกเจ้ำ เป็นกำรบังเกิดครั้งแล้ว
ครั้งเล่ำอยู่ในควำมมืดสำมชั้น น่ันคืออัลลอฮฺ พระเจ้ำของ
พวกเจ้ำ พระอ�ำนำจเป็นสิทธิของพระองค์ ไม่มีพระเจ้ำอ่ืน
ใดนอกจำกพระองค์ แล้วท�ำไมพวกเจ้ำจึงผินหน้ำไปทำงอื่น!” 

(คัมภีร์อัลกุรอาน, ซูเราะห์อัซซุมัร : อายะฮ์ที่ 6)

 ในหนังสือ	 Basic	 Human	 Embryology	 ซึ่งเป ็น

หนังสืออ้างอิงเบื้องต้นของการศึกษาวิชาวิทยาเอมบริโอ	 ได้

กล่าวถึงข้อเท็จจริงในเรื่องน้ีว่า	 “ชีวิตในมดลูกน้ัน	มี	 3	 ระยะ	คือ	

1.Pre-Embryonic	(ระยะก่อนเป็นตัวอ่อน)	ในช่วงแรกใช้เวลาสอง

สัปดาห์ครึ่ง		2.	Embryonic	(ระยะที่เป็นตัวอ่อน)	คือเวลาหลังจาก

ช่วงแรกไปจนสิน้สดุสปัดาห์ที	่8	และ		3.	Fetal	(ระยะทารกในครรภ์)

นับต้ังแต่หลังสัปดาห์ท่ี	 8	 ไปจนถึงช่วงท่ีมีการเจ็บท้องเพ่ือคลอด

บุตร	 (ที่มา	 :	บางส่วนจากมหัศจรรย์อัลกุรอานกับการสร้างมนุษย์	

แปลโดย	ซารีฟ	บินอับดุลลาฏีฟ	เจ๊ะแม)

	 สิง่ต่างๆเหล่านีล้้วนแล้วแต่เป็นสิง่ยืนยัน	เป็นเครือ่งพิสจูน์

ให้กับทุกคนได้เห็นแล้วว่าคัมภีร์อัล-กุรอานน้ันเป็นคัมภีร์ท่ีมาจาก

พระผู้เป็นเจ้า	 ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถเขียนมันข้ึนมาได้	หลาย

สิ่งหลายอย่างที่คัมภีร์อัล-กุรอานได้กล่าวเอาไว้เมื่อ	1400	กว่าปีที่

แล้ว	 เพ่ิงจะได้รับการยืนยันและพิสูจน์ได้เมื่อไม่ก่ีปีที่ผ่านมาน้ีเอง	

หากจะกล่าวว่าศาสดามฮู�าหมดัเป็นผูท้กึทกัเขยีนขึน้มาเองก็คงจะ

เป็นไปไม่ได้	เพราะด้วยความรูแ้ละวทิยาการเมือ่1400	กว่าปีทีแ่ล้ว

คงไม่อาจจะอธิบายสิ่งต่างๆเหล่าน้ีได้	และหากคัมภีร์อัล-กุรอาน

มาจากการประดิษฐ์ของมนุษย์แล้ว	 ย่อมต้องมีข้อผิดพลาดโดย

เฉพาะอย่างยิง่เมื่อมีการกลา่วถงึวทิยาการต่างๆทีย่งัไม่อาจพสิูจน์

ได	้ ยังมีส่ิงท่ีน่าอัศจรรย์อีกหลายๆเรื่องท่ีคัมภีร์อัล-กุรอานได้กล่าว

เอาไว้	 นอกเหนือจากเรื่องท่ียกตัวอย่างมาข้างต้น	ขอเพียงแค่เรา

เปิดใจและพร้อมทีจ่ะเรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ	ก็จะมองเหน็ความอศัจรรย์อนั

มากมายในคัมภีร์แห่งมนุษยชาติเล่มนี้ได้ไม่ยากนัก	
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วิชาการด้านอุตสาหกรรมและการค้าท่ีเรียกว่า	HASIB	 อีกท้ังยังมีการประชุม

วิชาการขององค์กรรับรองฮาลาลนานาชาติเข้ามาร่วมด้วยซึ่งจัดโดยสถาบัน

มาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย	 (สมฮท.)	และส�านักงานคณะกรรมการกลาง

อิสลามแห่งประเทศไทย	(สกอท.)	เรียกว่างาน	International	Halal	Standards	

and	Certification	Convention	(IHSCC)	เป็นการประชุมว่าด้วยเรื่องมาตรฐาน

และการรับรอง	ปีนี้จัดเป็นครั้งที่	7		

	 อีกกิจกรรมหนึ่งของงาน	 THA	ที่ท�าให้งานนี้ดังเปรี้ยงปร้างไปทั้งโลก

ฮาลาลคือการจัดเอ็กซโปน�าเสนอผลิตภัณฑ์ฮาลาลเรียกว่างาน	 Thailand	

International	Halal	Expo	หรือ	TIHEX	ปีนี้จะจัดเป็นครั้งที่	7	งาน	THA	จึงเป็น

ร่มใหญ่ท่ีรวมงานนานาชาติด้านฮาลาลไว้ด้วยกัน	 นับเป็นกิจกรรมด้านฮาลาลที่

ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	คนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

หรือศาสนา	หรือนักธุรกิจและการค้า	 นักอุตสาหกรรมถามถึงงาน	 THA	 กันโดย

ตลอด	ถามว่าจะจัดกันขึ้นเมื่อไหร่	 ทว่าปีนี้นับเป็นปีพิเศษไม่ใช่เพราะเป็น	ค.ศ.

2020	แต่เป็นเพราะการมาของโรคระบาดร้ายแรงทัว่ทัง้โลกทีเ่รยีกว่า	COVID-19	

หรือโควิด-19	ที่ทุกคนรู้จักกันดี

	 โควิด-19	 ที่ก่อให้เกิดการระบาดไปทั่วโลกมีผู้คนติดโควิด-19	 จนถึง

เวลาน้ีเกิน	 72	 ล้านคนเข้าไปแล้วได้สร้างการเปลี่ยนแปลงไปท่ัวทั้งโลก	 ธุรกิจ

ถดถอยขนาดหนัก	การเดนิทางในประเทศและต่างประเทศกระทบกระเทือนอย่าง

รนุแรง	ทว่ากลับกลายเป็นข้อดีเมือ่ส่งผลให้เทคโนโลยีด้านการประชมุท่ีเรยีกกันว่า	

	 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 (ศวฮ.)	 จัดงานประชุมวิชาการใหญ่

ทุกปี	งานนั้นชื่อว่า	Thailand Halal Assembly 
เรียกกันสั้นๆว่า	THA	อ่านว่า	“ธา”	จัดกันในช่วง
เดอืนธันวาคมซึง่เคยมกีารตัง้ข้อสงสยักันว่าเหตใุด

จงึจดัในเดอืนธันวาคมซึง่เป็นเดอืนเทศกาลของฝรัง่	

คนชาติตะวันตกรวมท้ังคนท่ีติดค่านิยมตะวันตก

มักมองว่าเดือนธันวาคมไม่เหมาะกับการจัดงาน

ใหญ่ยกเว้นงานขายของขวัญหรือของที่ระลึก	เรื่อง

เดือนเทศกาลฝรั่งอย่างนี้งาน	 THA	 ไม่เคยห่วง

เพราะงานนี้เป็นงานที่เก่ียวข้องกับฮาลาลโดย

เฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องอาหาร	 มุสลิมที่มีมากถึง	

2	พันล้านคนในโลก	 ให้ความส�าคัญกับงานถือศีล

อดในเดือนรอมฎอนมากกว่า	มีน้อยรายทีก่งัวลกบั

งานคริสตมาสและปีใหม่	งาน	THA	จัดกันในเดือน

ธันวาคมจึงไม่เคยเป็นประเด็น

 งาน THA 2020 จัดเป็นครั้งที่ 7	 หาก
นับรวมกับงาน	HASIB	 ที่เคยจัดมาตั้งแต่	 พ.ศ.

2551	หรือ	ค.ศ.2008	งาน	HASIB	ซึ่งเป็นกิจกรรม

วิชาการ	มชีือ่เตม็ว่า	Halal	Science,	Industry	and	

Business	 โดยจัดภายใต้งาน	THA	 งาน	HASIB	

ปีนี้จึงเป็นครั้งท่ี	 13	 ว่าด้วยการประชุมวิชาการ

นานาชาตด้ิานฮาลาลเน้นการค้าและอตุสาหกรรม

เป็นหลัก	 ขณะท่ีมีงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

ฮาลาลนานาชาติจัดภายใต้งาน	THA	เช่นกันเรียก

ว่า	IHSATEC	หรือ	International	Halal	Science	

and	 Technology	Conference	 เป็นการประชุม

วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ล้วน	ปีน้ีจะจัดเป็นงาน	

IHSATEC2020	นับเป็นครั้งที่	7	เช่นกัน	

	 งาน	THA	เป็นงาน	Assembly	หมายถึง

การรวมกิจกรรมต่างๆด้านฮาลาลเข้าด้วยกัน	มีทั้ง

ประชุมวิชาการที่เรียกว่า	 IHSATEC	มีทั้งประชุม

THA 2020 ในรูปแบบ
ใหม่ ที่ใครๆ ก็เข้าถึงได้
International Virtual
Conference 2020

“

“
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ใดด้านหนึ่งแต่ต้องเดินหน้าไปด้วยกัน	ในภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า	Equity	

เพื่อสร้างบรรยากาศฮาลาลหรือ	Halalsphere	ให้เกิดขึ้นรอบตัว	อันเป็น

ที่มาของสโลแกนหรือค�าขวัญของงาน	THA2020	ในปีนี้	 ใช้ปัญหาของ

โควิด-19	 เป็นโอกาสในการสร้างแนวคิดใหม่	 เป็นแนวคิดเรื่องฮาลาลส

เฟียร์ที่คาดกันว่าจะมาแรงในกิจการฮาลาลทั่วทั้งโลก	ควบคู่ไปกับเรื่อง	

Halal	Trust	หรือความไว้วางใจฮาลาล

MICE หรอื Meeting, Incentive travel, Convention, 
Exhibition ผ่านเข้าสูด่จิติอลอย่างรวดเรว็กว่าท่ีคาดไว้ไม่น้อย

กว่า	5	ปี	ผู้เข้าร่วมงาน	MICE	ไม่จ�าเป็นต้องเดินทางไกลเพื่อร่วม

ประชมุ	ไม่ต้องพักโรงแรม	ไม่ต้องรบีเร่งจดัประชมุเพ่ือลดค่าใช้จ่าย

ด้านการเดินทางและการเข้าพักโรงแรม	ทั้งหมดสามารถปรับมา

เป็นการจัดงานที่เรียกว่า	Virtual	ทางออนไลน์ได้หมดทั้ง	Virtual	

Expo	ทั้ง	Virtual	Conference	หรือจะเรียกว่า	Webinar	ก็ได้	จะ

แยกจัดเมื่อไหร่	 อย่างไร	 จัดซ�้าแล้วซ�้าอีกได้ทั้งนั้น	 โควิด-19	จึง

กลายเป็นโอกาสอย่างไม่น่าเชื่อ

	 งาน	THA2020	ปีนีจ้ดัเป็นแบบ	Virtual	หรอืแบบเสมอืน

ทั้งหมด	เป็นการจัดออนไลน์ทั้ง	Virtual	TIHEX2020	ทั้ง	The	13th	

HASIB	Virtual	Conference	ทัง้	Virtual	IHSATEC2020	และ	The	

7th	IHSCC	Virtual	Conference	แยกกันจัดโดย		IHSATEC2020	

และ	13th	HASIB	จัดระหว่างวันที่	22-23	ธันวาคม	2563	ส่วนงาน

อื่นจัดกันในปี	2564	ช่วงไตรมาสแรก	

	 ส�าคัญส�าหรับการจัดงาน	THA	คือการก�าหนดค�าขวัญ

หรือ	Slogan	ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าค�าขวัญของงาน	THA	ทุกปีกลาย

เป็นท่ีจบัตาระดบัโลกไปแล้ว	นกัวิชาการนานาชาตจิ�านวนไม่น้อย

ชอบค�าขวญัของงาน	THA	ปีนีก็้เช่นกัน	ทางเราก�าหนดค�าขวัญปีนี้

ไว้ว่า	“Halal sphere: Eologic-Economic Equity 
Concept of Halal”	 แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “ฮำลำล

สเฟียร์ แนวคิดดุลยภำพทำงเศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ฮำลำล” 

มีความหมายง่ายๆคือตลอดเวลาผู้คนใส่ใจเรื่องราวของฮาลาล

ในเชิงเศรษฐกิจ	เน้นย�้าเรื่องมูลค่าการตลาดฮาลาลทั้งอาหาร	สิ่ง

ทีม่ใิช่อาหารรวมถึงการบรกิารทีม่มีลูค่าการตลาดท้ังโลกมากกว่า	

4	ล้านล้านเหรียญสหรัฐ	ลืมใส่ใจกับประเด็นสิ่งแวดล้อม	สุขภาพ

และจติวญิญาณ	ผลท่ีตามมาคอืการระบาดของโรคอบุตัใิหม่	การ

ท�าลายสิง่แวดล้อมอนัเป็นผลจากการพัฒนาด้านการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเป็นหลัก	

	 แนวคิดเรื่องฮาลาลเน้นไปที่เศรษฐกิจเช่นเดิมจึงไม่ได้

จ�าเป็นต้องค�านึงถึงสงัคม	สขุภาพ	สิง่แวดล้อม	ทีร่วมเรยีกว่าความ

คิดเชิงนิเวศน์พร้อมกันไปด้วย	ในอิสลามใช้ค�าว่าตอยยิบที่ควบคู่

กับฮาลาลเสมอ	 โดยต้องค�านึงในลักษณะดุลยภาพไม่เน้นด้าน

 ขอเชิญชวนทุกคนให้เข้าร่วมงาน THA2020 
ส�าหรบั HASIB และ IHSATEC ในเดือนธนัวาคม 2563 
นี้ระหว่างวันที่ 22-23 ส่วนกิจกรรมอื่น เช่น IHSCC 
และ TIHEX ขอให้ติดตามร่วมงานกันไม่เกินเดือน
มีนาคม 2564 โลกดิจิตอลได้เข้ามาเต็มรูปแบบแล้ว นี่
คอืสิง่ทีเ่รยีกว่านวินอร์มอลหลงัยคุโควดิ-19 ไม่ต้องดู
นวินอร์มอลทีไ่หน ดูง่ายๆทีง่าน THA นีเ่อง เราเคยเป็น
ผู้น�าทางด้านกิจกรรม Halal MICE กันมาแล้ว ครั้งนี้
เราต้องเป็นผู้น�าให้ได้อีกครั้ง อินชาอัลลอฮฺ

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน
ผู้อ�านวยการ 
ผู ้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ
และประธานจัดงาน THA2020
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 ศนูย์วทิยำศำสตร์ฮำลำล จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

จัดงานเสวนาวิชาการในยุควิถีปรกติใหม่ในรูปแบบเสมือนจริง

ผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊คเพจศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

จุฬาฯ	 เมื่อวันที่	 24	 พฤศจิกายน	 2563	 ที่ผ่านมา	 	 ในหัวข้อ	

“วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในโลกอิสลำม : 

อดีต ปัจจุบัน อนำคต”	 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากด้วย

ความสามารถ	กว่า	10	ท่าน	ทีม่าร่วมมอบความรูแ้ละแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ให้แก่ผู้รับฟังในหัวข้อที่น่าสนใจ	อาทิ	 วิวัฒนาการ

วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมของโลกมุสลิมในอดีต,	

ความรุ่งเรืองของวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในโลก

อสิลาม	และความถดถอย	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวตักรรม

ของโลกอสิลามในปัจจบุนั	เป็นต้น		โดยมผีูเ้ข้าร่วมรบัชมหมืน่กว่า

ครั้งทั้งผ่านการถ่ายทอดสดและย้อนหลัง

 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน	ผู้อ�านวยการ	ศูนย์วิทยาศาสตร์

ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เปิดเผยว่า	ศูนย์วิทยาศาสตร์

ฮาลาล	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	(ศวฮ)	ได้จดัการประชมุวิชาการ

ระดับนานาชาติเพ่ือสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล	

International	Halal	 Science	and	Technology	Conference	

(IHSATEC):	Halal	Science	Industry	and	Business	(HASIB)	

เป็นการประชุมท่ีจัดข้ึนต่อเน่ืองทุกปีภายในงาน	 “Thailand 

Halal Assembly”	 ซึ่งถือว่าเป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติ

ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลท่ีดท่ีีสดุ	และย่ิงใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย	

และหนึ่งในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	HASIB	ครั้งนี้

คือ	การจัดงานเสวนาวิชาการ	 เรื่อง	 “วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมในโลกอิสลำม : อดีต ปัจจุบัน อนำคต”  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ิมความน่าเชื่อถือในฐานะผู้น�าด้าน
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วิทยาศาสตร์ฮาลาลแก่นานาประเทศ	ทัง้ในด้านวชิาการ	และความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาการสมยัใหม่ในการอ�านวยความสะดวก

ให้แก่กระบวนการตรวจรับรองฮาลาล	การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันให้แก่บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และบุคลากร

ด้านอืน่ท่ีเก่ียวข้อง	และเพ่ือให้	“วทิยาศาสตร์ฮาลาล”	ได้รบัความสนใจและเป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ทัง้ต่อนกัวิทยาศาสตร์มสุลมิ	และไม่ใช่มสุลมิ	

	 นอกจากน้ีศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 (ศวฮ.)	 ยังมีก�าหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้าน

วิทยาศาสตร์ฮาลาลท่ีดีท่ีสุด	 ย่ิงใหญ่กว่าใครในอาเซียน	 “Thailand	Halal	 Assembly	 2020”	 ภายใต้แนวคิด	HALAL	 SPHERE	 :	

An	Ecologic	-	Economic	Equity	Concept	of	Halal	ในรูปแบบบนแพลตฟอร์มออนไลน์	(Virtual	Event	)	เพื่อรักษามาตรการป้องกัน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 ในวันท่ี	 	 22-23	 ธันวาคม	2563	 น้ี	 	 โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนฟรีได้แล้ววันน้ีที่	

www.facebook.com/ThailandHalalAssembly	และwww.thailandhalalassembly.com

(	สามารถชมย้อนหลังได้ทาง	HSC	Channel	)

ชมภาพบรรยากาศ

ข้อมูล :	ฝ่ายประชาสัมพันธ์	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ
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	 ความก้าวหน้าทางวทิยาการคอมพิวเตอร์ท�าให้

โลกยุคปัจจุบันผูกติดกับโลกออนไลน์มากย่ิงข้ึน	 เสมือน

เป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน	 นับวันก็ย่ิงแยกออกจาก

กันยากขึ้น	 เช่น	การพูดคุยกันในโลกออนไลน์เหมือนกับ

เราน่ังคุยกันในห้องจริงๆ	 หรือ	 ข้อมูลข่าวสารในโลกท่ี

จับต้องได้ก็ถูกถ่ายโอนไปอยู่ในโลกออนไลน์เช่นกัน	

จึงท�าให้ธุรกิจออนไลน์ในตอนน้ีมีการแข่งขันค่อนข้างสูง	

ดังนั้นผู้ประกอบการ	 ร้านค้าต่างๆ	 จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า	

เราจ�าเป็นต้องมีช่องทางการขายสินค้าที่หลากหลายเพ่ือ

ให้สนิค้าและบรกิารถูกน�าเสนอไปยงักลุม่ลกูค้าเป้าหมาย

ได้ตรงกลุ่มมากขึ้นนั่นเอง	

	 ด้วยวิสัยทัศน์ของ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน 

ผู ้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 เล็งเห็นประโยชน์หลากหลาย	 ที่เกิดขึ้น

จากเทคโนโลยี	 และถือว่าเป็นหน่ึงในองค์กรที่ส่งเสริม

ให้ผู้ประกอบการฮาลาลให้เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในยุค	4.0	นี้	 จึงได้มอบหมายงานให้ส�านักงานเชียงใหม่	

ในการสร้างแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์	 ที่มีชื่อว่า	

www.h-shop.co	 	 ข้ึน	 เพ่ือเป็นตัวกลางอ�านวยความ

สะดวกให้แก่ผู ้ประกอบการ	 เพ่ือต้องการช่วยเหลือ

ผู้ประกอบการฮาลาลให้มีช่องทางการจัดจ�าหน่ายเพ่ิม

อกีช่องทางหน่ึง	ในขณะเดยีวกัน	ในด้านผูบ้รโิภคยังได้รบั

ประโยชน์ทั้งในด้านความสะดวกและความมั่นใจในตัว

สินค้า	เพราะเราช่วยคัดกรองสินค้าก่อนน�าเสนอในหน้าเว็บไซต์	

	 อกีหน่ึงกิจกรรมท่ีศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาฯ	ภูมใิจน�าเสนอ	ก็คอื	

งานอบรมส�าหรับผู้ประกอบการและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเก่ียวกับการส่งเสริม	

Halal	SMEs	โดยส่งเสรมิช่องทางจดัจ�าหน่ายสนิค้าให้สามารถเข้าสูต่ลาดสากล

ได้	โดยเริ่มจากการจัดอบรมให้ความรู้ด้านฮาลาลอีคอมเมิร์ช	(E-commerce)	

ในเรือ่งการพัฒนาผลติภัณฑ์ฮาลาล	เทคนคิการเขียนคอนเทนต์เพ่ือสร้างคณุค่า

และโอกาสทางการขาย	 เทคนิคการถ่ายภาพสินค้า	 ไปจนถึงการสร้างร้านค้า

ออนไลน์	และเข้มข้นด้วยเกรด็การขนส่งสนิค้า	ล้วงลกึกลยุทธ์โกอนิเตอร์ในยุค	

4.0	โดยงานน้ีเปิดโอกาสให้ท้ังผู้ประกอบการท้ังภาคเหนือ	ภาคกลาง	และภาค

ใต้	ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมในทุกภาคส่วน	สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	

Facebook	fanfage:	Digital	Halal	Economy	E-Commerce

เขียนโดย	นำงสำวอำทิตยำ  ค�ำพิชัย

เจ้าหน้าที่ส�านักงาน		(ประชาสัมพันธ์)

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	

(ส�านักงานเชียงใหม่)
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SalamWeb	 เป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่ออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือส�าหรับ
ค้นหาข้อมูล	 ผ่าน	 Internet	 ท่ีสอดคล้องกับค่านิยมในแบบอิสลาม	ซึ่งมอบ

ประสบการณ์ออนไลน์ทีป่ลอดภยัและ	“คำ�นงึถงึจรยิธรรม”	แก่ชาวมสุลมิ
ทั่วโลก	โดยเปิดให้บริการทั้งบนมือถือและเว็บเบราว์เซอร์

	 Sa lamWeb	 ก ่อตั้ ง ข้ึน ท่ี เมืองดู ไบ	

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 	 เมื่อปี	2017	โดย

เปิดตัวครั้งแรกในมาเลเซีย	 และยังได้รับการ

รับรองจากท่ีปรึกษาอัมมาน	ซึ่งมีส�านักงานใหญ่

ในมาเลเซยีถึงความสอดคล้องกับหลกัการอสิลาม

	 โดยเว็บไซต์มาพร ้อมกับคุณสมบัติ	

(feature)	 เช่น	 นาฬิกาบอกเวลาละหมาดตาม

ภมูศิาสตร์ของผูใ้ช้งาน	และเขม็ทศิท่ีระบตุ�าแหน่ง

กิบลัตเพ่ือใช้ในการละหมาด	 นอกจากน้ี	 บริษัท

ยังใช้	 “Salam Tag”	 ในการตั้งค่าสถานะเนื้อหา	

โดยทีผู่ใ้ช้สามารถควบคมุและปรบัแต่งเว็บไซต์ได้

	 ในเดือนพฤษภาคม	 2019	 บริษัท

วางแผนที่จะลงทุน	โดยใช้งบประมาณ	100	ล้าน

เหรยีญสหรฐั	เพ่ือขยายไปสูต่ลาดอคีอมเมร์ิซและ

เทคโนโลยีด้านการเงนิ	โดยหวงัว่า	SalamWeb	จะ

กลายเป็น	“Islamic Google หรือ Facebook”	ใน

ที่สุด

	 การระดมทุนของ	 SalamWeb	 ยังคง

ไม่เปิดเผยข้อมูล	 แต่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า	

วัตถุประสงค์หลักไม่ใช่เพ่ือท�าก�าไร	แต่เพ่ือมอบ

ประสบการณ์การท่องอินเทอร์เน็ตเชิงบวกในชีวิต

ประจ�าวัน

ที่มา	:	https://kr-asia.com

เขียนโดย ฝ่ายบริการวิชาการ	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	ส�านักงานปัตตานี
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