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	 กลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับ News Letter  ฉบับประจ�ำ

เดือนกุมภำพันธ์	 ส�าหรับฉบับน้ี	 	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าฉบับที่ผ่านๆ

มาจดหมายข่าวของเราจะท�าหน้าที่เป็นตัวกลางให้ท่านผู้อ่านจะได้

รู้จัก	 และเข้าใจถึงบทบาทการท�างานและการให้บริการงานของศูนย์

วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 (ศวฮ.)	 มากยิ่งขึ้นนะ

คะ	 ในฉบับนี้ก็เช่นกันเราจะพาท่านผู้อ่านไปอัพเดตข่าวคราวความ

เคลื่อนไหวของ	 ศวฮ.	 ที่เกิดขึ้น	 ในช่วงต้นปีกันค่ะ	 ไม่ว่าจะเป็นใน

ส�านักงานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือส�านักงานที่เชียงใหม่หรือ

ปัตตาน	ี		หรอืจะเป็นบทบาทและการด�าเนินพนัธกจิของ	ศวฮ.กบังาน

ด้านวทิยาศาสตร์ฮาลาลทัง้ในและต่างประเทศเองกด็	ีส�าหรบัฉบบันีเ้รา

มเีนือ้หาพเิศษๆ	เกีย่วกบัเครือ่งส�าอางในคอลมัน์	Halal	Highlight	มา

เสิร์ฟให้ผู้อ่านโดยเฉพาะ	ท่านผู้อ่านสุภาพสตรีทุกท่าน		เครื่องส�าอาง

จะเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรกับงานด้านฮาลาล	 มีเคร่ืองส�าอางที่เป็นที่

ต้องห้ามส�าหรับชาวมุสลิมด้วยหรือ	 และปัจจุบันตลาดเครื่องส�าอาง

ฮาลาลมีทิศทางอย่างไร	 ติดตามอ่านกันได้ภายใน	 Halal	 Insight	

ฉบับบนี้ค่ะ

กองบรรณำธิกำร
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ศวฮ.เปิดบ้านต้อนรับเด็กนักเรียนจากมุฮัมมัดดียะฮฺ

ศวฮ.ต้อนรับ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอ�านวยการคนใหม่

 เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เปิดศูนย์ฯ ต้อนรับคณะนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียน 

ช่ือ SD Muhammadiyah 1 Pucang Anom จากเมือง Sidoarjo อินโดนีเซีย พร้อมคณะครูจ�านวน 35 คน โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนในเครือองค์กร

มุฮมัมะดยีะฮซฺึง่เป็นองค์กรศาสนาอสิลามในอนิโดนเีซยีที่ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ในโลก มมีหาวทิยาลยัในสังกดัเกอืบ 200 แห่ง สถาบนัการศึกษาทกุระดับ 4,000 แห่ง 

โรงพยาบาล บ้านพักคนชรา ธนาคารรวมแล้วเกือบหมื่นแห่ง และมีสมาชิกประมาณ 92 ล้านคน ทั้งนี้เด็กๆให้ความสนใจและมีข้อสักถามจากการบรรยายของ 

นางสาวซูไนนี มาหะมะ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)

 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2561 คุณสามารถ มะลูลีม อดีต สส.กรุงเทพฯ เขตสวนหลวง พรรคประชาธิปัตย์ อดีตประธานสภา กทม. 

อดีต สก.หลายสมัย ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการอ�านวยการคนใหม่ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชม

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ของศูนย์ฯ พร้อมปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารศูนย์ฯเพื่อก�าหนดแนวทางร่วมขับเคลื่อน

กิจการงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลต่อไป
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 เข ่ำเสื่อม มักเกิดจากกระดูกและกล้ามเนื้อ

รอบกระดูกข ้อ เข ่ า เกิดอาการอัก เสบหรือ ผิดปกติอัน เนื่ อง

มาจากร ่างกายเสื่อมสภาพลงจากอายุที่มากขึ้น	 เรียกกันว ่า	

Osteoarthritis	 พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย	 วิธีการดูแลด้าน

อาหารมีหลักการอยู่สามประการ	 โดยดูแลอาหารอย่าท�าให้น�้าหนัก

ตัวเพิ่มขึ้นเพราะจะสร้างแรงกดไปบนข้อเข่าได้มากขึ้นความเสี่ยงที่

จากอาการบาดเจ็บหรืออักเสบบริเวณข้อเข่าจะยิ่งสูงข้ึน	 ประการ

ที่สองคือเลือกอาหารท่ีลดอาการอักเสบ	 ประการสุดท้ายคืออย่า

เลือกอาหารที่เร่งอาการอักเสบซึ่งเรียกกันว่า	อำหำรเหนี่ยวไกหรือ

Triggering Foods 

	 ประการแรกต้องระวังอาหารให้พลังงานสูง	 ลดไขมัน

ลดแป้ง	ลดน�้าตาล	ยิ่งประเภทน�้าตาลทรายหรือไซรัปฟรุคโตสยิ่งต้อง

เล่ียง	 อาหารเหล่าน้ีเร่งการสะสมไขมันในร่างกายได้มาก	 ต้องระวัง

กันหน่อย	 ประการท่ีสองคือเพิ่มอาหารท่ีลดอาการอักเสบที่รู้จักกันดี

คือกรดไขมันโอเมก้าสามซึ่งมีมากในปลาทะเลน�้าลึกที่มีไขมันสูงอย่าง

เช่นปลาแซลมอน	ทูน่า	ปลาทู	ปลาอินทรี	ปลาโอ	ปลาซาบะ	เสริมผัก

ผลไม้สารพัดสีที่เรียกกันว่าสีรุ้งให้มากขึ้น	ได้แก่	สีแดง	สีส้ม	สีเหลือง	

สีเขียวเข้ม	 สีเขียวอ่อน	 สีขาว	 สีม่วง	 สีด�าหรือน�้าเงิน	 เพื่อให้ได้สาร

ไฟโตนิวเทรียนท์มากขึ้น	สารพวกนี้ช่วยลดอาหารอักเสบได้เช่นกัน	

 

	 ประการสดุท้ายคอืลดอาหารทีเ่ร่งอาการอกัเสบ	ทีรู่จ้กั

กันดีคืออาหารประเภทไขมันกลุ่มโอเมก้าหกที่แม้จะมีประโยชน์

แต่หากได้รับมากเกินไปจะเร่งอาการอักเสบให้เกิดมากขึ้นท้ังนี้

เนือ่งจากกรดไขมนัโอเมก้าหกเป็นคูแ่ข่งของกรดไขมนัโอเมก้าสาม	

ดงันัน้หากต้องการให้กรดไขมนัโอเมก้าสามท�าหน้าทีไ่ด้ดกีต้็องลด

กรดไขมนัโอเมก้าหกทีม่มีากในน�า้มนัพชืทีม่กีรดไขมนัไม่อิม่ตวัสงู

อยูม่าก	ไม่ว่าจะเป็นน�า้มนัถัว่เหลือง	น�า้มนัเมลด็ทานตะวนั	น�า้มนั

ดอกค�าฝอยหรือแม้กระทั่งน�้ามันข้าวโพด

	 อีกเรื่องหนึ่งที่ส�าคัญคือการออกก�าลังกายสม�่าเสมอ	

ระวังการออกก�าลงักายท่ีเพิม่แรงกดทีหั่วเข่า	วธิง่ีายๆคอืยนืแกว่ง

แขนอย่างถูกต้องบ่อยๆนาน	 10-15	 นาทีจะช่วยได้มาก	 หาก

สามารถท�าได้ให้ใช้วิธีการเดินเร็วๆหรือเดินไกลๆเพื่อออกก�าลัง

กายปลดปล่อยพลังงานออกจากร่างกาย	การขี่จักรยานหรือว่าย

น�้าเป็นวิธีการออกก�าลังกายที่ช่วยได้มากเช่นเดียวกัน	คอยดูแล

สุขภาพจะช่วยให้อาการปวดเข่าดีขึ้นอย่างแน่นอน....

ACADEMIC ZONE
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	 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ได้มี

พิธีการลงนามบันทึกข้อก�าหนดขอบเขตงาน	 (Term	of	 Reference,	

TOR)	 ในโครงการแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ด้านอุตสาหกรรมฮาลาลของไทย:	 กรณีศึกษาเปรียบเทียบกับมาเลเซีย	

อินโดนีเซียและสิงคโปร์	 ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	ในวันที่	23	มกราคม	2561	ณ	ห้องประชุมชั้น	12	อาคาร

วิจัยจุฬาฯ 

	 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาฯ	 โดยมี	 	 รศ.ดร.วินัย	 ดะห์ลัน	

ผู้อ�านวยการศูนย์ฯ	 และ	 สถาบันเอเชียศึกษา	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

โดย	 รศ.ดร.นวลน้อย	 	 ตรีรัตน ์	 ผู ้อ�านวยการสถาบันฯ	 เข ้าร ่วม

การลงนามในครั้งนี้	 ซ่ึงการด�าเนินงานดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อศึกษา

การผลิตและส่งออกอาหารฮาลาลโดยเปรียบเทียบระบบการตรวจรับรอง

มาตรฐานฮาลาลของประเทศไทย	 มาเลเซีย	 อินโดนีเซีย	 และสิงคโปร	์

ประกอบด้วยขั้นตอนการขอรับรอง	 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ	 รวมถึง

ค่าธรรมเนียมประกอบการขอรับรองมาตรฐานของแต่ละประเทศ	

เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศของ

ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของประเทศไทย	 มาเลเซีย	 อินโดนีเซีย	 และ

สิงคโปร์

	 ทั้ งนี้ 	 เพื่ อ เป ็นฐานข ้อมูลในการเพิ่ มศักยภาพ

ด้านอุตสาหกรรม	 และเพื่อสร้างโอกาสในการร่วมมือและ

การแข่งขันระหว่างประเทศไทย	 มาเลเซีย	 อินโดนีเซียและ

สิงค์โปร์ตลอดรวมถึงศักยภาพการแข่งขันในตลาดฮาลาลโลก

ต่อไป	.	

HALAL NEWS
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	 ผลิตภัณฑ์ฮาลาลมีแนวโน้มที่จะเป็นตลาดส�าคัญต่อ

เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันเป็นอย่างมาก	 อาจเน่ืองมาจากผลิตภัณฑ์

ฮาลาลมีความนิยมมากขึ้นทั้งในกลุ่มผู้บริโภคมุสลิมและมิใช่มุสลิม	

ขณะเดียวกันจะเห็นได้ว่าประชากรมุสลิมโลกในปัจจุบันมีอัตรา

การเติบโตเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ	 นับตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 2012	 เป็นต้นมา	 ซึ่ง

มีผลการคาดคะเนทางสถิติว่าในอนาคตปี	 ค.ศ.	 2030	 และ	 2050	

จ�านวนประชากรมุสลิมจะเพิ่มสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ	26	และ	30	ของ

ประชากรโลก	ตามล�าดับ	(รูปที่	1)	

รูปที่ 1	ประชากรมุสลิมโลก1

ซึง่การเพิม่ขึน้ของประชากรมสุลมินีม้คีวามสมัพนัธ์กบัความต้องการ

ของผู้บริโภคมุสลิมต่อผลิตภัณฑ์ฮาลาลทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร	

(Food)	และมใิช่อาหาร	(Non-food)	โดยเฉพาะกลุม่ผลิตภัณฑ์เครือ่ง

ส�าอางและดแูลผวิกาย	(Cosmetics	and	Personal	Care	Products)	

ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว	 ซึ่งตลาดของธุรกิจความงามโลกภายใน

ปี	2017	มีมูลค่าถึง	2.65	แสนล้านดอลลาร์	โดยอุตสาหกรรมเครื่อง

ส�าอางไทยเติบโตอย่างมีนัยส�าคัญในช่วง	10	ปี	(2547-2557)	ที่ผ่าน

มา	เฉลี่ย	10-20%	ต่อปี	

บทความโดย...	ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย	กลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เร่ืองราวของฮาลาล

ใ น เ เ ว ด ว ง

เคร่ืองส�าอาง

“

“
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	 แนวโน้มของผลิตภัณฑ์ฮาลาลในตลาดปัจจุบันเป็นแบบ	Halal	for	

All	 หรือฮาลาลเพื่อทุกคน	 มีอัตราการเติบโตเร็วมากท่ีสุด	 และสารเคมีหรือ

วตัถดุบิประเภททีถ่กูต้องตามหลกัการของศาสนา	(Shariah	Compliant)	กไ็ด้

รบัความสนใจอย่างรวดเรว็เช่นเดยีวกนั	นอกจากนัน้มกีารกล่าวอ้างการปลอด

สารหะรอม	(สารต้องห้ามตามหลกัศาสนาอสิลาม)	และสารอันตรายมากขึน้ใน

ผลติภณัฑ์ทีไ่ม่มกีารรบัรองฮาลาล	เช่น	ปลอดไขมนัสตัว์	สกุร	เลอืด	แอลกอฮอล์	

โดยเฉพาะอย่างกลุม่ผลติภณัฑ์ดแูลผวิพรรณ	ดแูลเส้นผม	และดแูลเลบ็	เป็นต้น	

ด้วยเหตุนี้แล้วท�าให้ตลาดฮาลาลจึงขยายตัวเพิ่มข้ึน	 ท้ังน้ีเพราะว่าผลิตภัณฑ์

ฮาลาลคือผลิตภัณฑ์ที่ดี	 สะอาด	 ถูกสุขลักษณะ	 และปลอดภัยตามหลักการ

ของศาสนาอิสลาม	ท�าให้กลุ่มผู้บริโภคที่มิใช่มุสลิมได้เล็งเห็นความส�าคัญและ

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ฮาลาลมากยิ่งขึ้น

	 เศรษฐกิจฮาลาลโลกมีการเติบโตสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว	 คิดเป็น	 2.8	

ล้านล้าน	USD/ปี	 โดยแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้	 กลุ่มอาหารและเครื่อง

ดื่ม	(1.4	ล้านล้าน	USD/ปี)	กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาและเภสัช	(506	พันล้าน	USD/

ปี)	กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางและดูแลผิวกาย	(230	พันล้าน	USD/ปี)	และ

อื่นๆ	 เช่น	บริการ	 (700	พันล้าน	USD/ปี)2	ปัจจุบันตลาดเครื่องส�าอางมีการ

เติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในแถบเอเชียและตะวันออกกลางรวมทั้งแถบยุโรปอีก

ด้วยและก�าลังเป็นที่น่าสนใจ	แต่ในทางกลับกันผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางฮาลาล

ยงัมไีม่มากนกั	เครือ่งส�าอางในท้องตลาดส่วนใหญ่เป็นผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางที่

มวีตัถดุบิประเภทมชับฮุ	(Mushbooh:	เป็นทีส่งสยั)	ซึง่มส่ีวนประกอบทัง้หมด

ไม่ถกูต้องตามหลกัศาสนาอสิลาม	โดยมงีานวจิยัพบว่าผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอาง

กลุม่มชับฮุมมีากทีส่ดุถงึร้อยละ	97	รองลงมาเป็นผลติภณัฑ์ฮาลาล	และฮารอม

ร้อยละ	2.5	และ	0.5	ตามล�าดับ3 

	 ทั้งนี้	ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางแบ่งออกได้เป็น	9	ประเภท

ด้วยกันตามวัตถุประสงค์ของการใช้	ได้แก่	(1)	Skin	Care	(2)	Hair	Care	(3)	

Sun	Care	 (4)	Toileries	 (5)	Oral	Care	 (6)	Make-up	 (7)	Powder	 (8)	

Perfume	(9)	Other	ซึ่งในแต่ละประเภทส่วนใหญ่ล้วนมีการใช้วัตถุดิบที่เป็น

มัชบุฮผสมอยู่	โดยวัตถุดิบดังกล่าวมีแหล่งที่มาจากหลายๆแหล่งด้วยกัน	

บางครั้งอาจมาจากพืช	 สัตว์ฮารอม	 สัตว์มีพิษ	 หรือสัตว์ท่ีไม่ได้ถูก

เชอืดตามหลักการอสิลามกเ็ป็นได้	เช่นกลุ่มวตัถดุบิจ�าพวกคอลลาเจน	

เจลาติน	 รกแกะ	 สเต็มเซลล์	 อัลลานโทอิน	 กลีเซอรีน	 คีราติน	

ซิสเทอิน	 สีแดง	 และไขมัน	 รวมทั้ งกรดไฮยาลู โรนิค	 และ

แอลกอฮอล์	 เป ็นต้น	 (ดังปรากฎในตารางด้านล่าง)	 ดังนั้น

ถ้าในผลติภณัฑ์ใดทีม่ส่ีวนประกอบจากวตัถุดบิเหล่านีอ้ยูใ่ห้ผูบ้รโิภค

ควรหลกีเลีย่งหรอืดจูากสญัลกัษณ์	ฮาลาลบนฉลากเป็นหลกัเพือ่ช่วย

ในกาประกอบการรตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

ตัวอย่างวัตถุดิบที่ควรระวังในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางแต่ละประเภท



	 นโยบายประเทศไทย	4.0	เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่ขับ

เคลือ่นเศรษฐกจิแบบเดมิสูเ่ศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่นด้วยนวตักรรม	โดย

การท�าน้อยแต่ได้มาก	ซึง่ปัจจบุนัการเรยีนจบออกมาเป็นมนษุย์เงนิ

เดอืน	หรอืการหางานประจ�าเพือ่รบัเงนิเดอืนไม่ใช่เรือ่งทีน่่าภมูใิจอกี

ต่อไป	คนรุน่ใหม่ล้วนใช้ชวีติอย่างมฝัีนในการสร้างธรุกจิหรอืกจิการ

เป็นของตนเอง

	 สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความพิเศษกว่าพื้นที่อื่นๆ

ตรงที	่พืน้ทีแ่ห่งนีใ้ห้น�า้หนกักบัการประกอบธรุกจิ	“สนิค้ำฮำลำล”

เพราะพื้นที่แห่งนี้มีสัดส่วนประชากรมากกว่า	 80	 เปอร์เซ็นต์

เป็นมุสลิม	 ด้วยเหตุนี้ธุรกิจฮาลาล	 จึงได้รับความสนใจจากคนใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพิเศษ	 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ส�านักงานปัตตานี	จึงได้ร่วมมือกับ	ศูนย์

บ่มเพาะวสิาหกจิผลติภณัฑ์	มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา	จดักจิกรรม	

HALAL STARTUP CAMP.

 ในหัวข้อ	Trend	&	Insight,	Design	Thinking,	Business	model	

lean	canvas	ซึง่มวีทิยากรเป็นทมีนกัธรุกจิรุน่ใหม่เข้ามาให้ความรู้

พร้อมทั้งจัดประกวด	Pitching	โมเดลธุรกิจฮาลาลภายในงาน	เพื่อ

ขับเคลื่อนธุรกิจแนวใหม่สอดรับนโยบาย	“ประเทศไทย	4.0”	โดย

กลุ่มเป้าหมายเป็น	นักศึกษา	นักธุรกิจรุ่นใหม่ในพื้นที่	งานในครั้งนี้

ได้รบัความสนใจจากนกัศกึษาและนกัธรุกจิรุน่ใหม่ในพืน้ทีเ่ข้าร่วมกว่าร้อย

คน	 มีทีมเข้าร่วมเสนอโมเดลธุรกิจฮาลาลกว่า	 30	 ทีม	 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง

วันที่			17	–	18	กุมภาพันธ์	2561	ณ	ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ	

มหาวทิยาลยัราชภฎัยะลา	อ.เมอืง	จ.ยะลา	ถอืเป็นโมเดลใหม่ของการพฒันา

ธุรกิจฮาลาลชายแดนใต้

 

	 อีกกิจกรรมหน่ึงที่ทางศูนย์ฯร่วมกับหน่วยงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดปัตตานี	ยะลาและนราธิวาส	คือ	จัดกิจกรรม	“กำรสร้ำงงำน สร้ำง

อำชีพและกำรมีงำนท�ำด้วยธุรกิจฮำลำลแก่ผู้มีรำยได้น้อยในพื้นท่ีสำม

จังหวัดชำยแดนภำคใต้”เพื่อพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ฮาลาลและธุรกิจแนว

ใหม่เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้มีรายได้น้อยกว่าเกณฑ์ความจ�าเป็น

พื้นฐาน	(	จปฐ.)	ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ให้มีอาชีพ	มีงานท�า	เพื่อ

เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 โดยกิจกรรมประกอบด้วยการอบรมสร้างแนวคิด

และสาธติการประกอบอาชีพด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชพีการ

ท�าขนมไทยแนวใหม่	การเพ้นท์ผ้าบาตกิในตลาดพรีเมีย่ม	การท�าของช�าร่วย

กบัการหาตลาดแนวใหม่	การท�าธรุกจิแฟรนไชส์แผงลอยฮาลาล	เป็นต้น	ซึง่

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส	

นางพาตเีมาะ	สะดยีาม	ูมาเป็นประธานในพธิเีปิดงาน	โดยกจิกรรมในครัง้นี้

มีผู้เข้าร่วมงานกว่า	 200	 คน	 ระหว่างวันที่	 25	 –	 26	 กุมภาพันธ์	 2561	

ณ	โรงแรมอิมพีเรียล	อ.เมือง	จ.นราธิวาส	...

บทควำมโดย...ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ

	 							ส�านักงานปัตตานี
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...	เมือ่กล่าวถงึเครือ่งส�าอาง	ความคดิแรกมกัจะมอง

ว่าเป็นเร่ืองของสาวๆ	 ทั้งที่ช่วยเพิ่มความสวยงาม	

และสร้างความมัน่ใจให้กับคณุผูห้ญงิ	เช่น	แป้ง	บลชั

ออน	และลิปสติก	 เป็นต้น	 จนหลายคนอาจคิดว่า

เป็นเรื่องไกลตัวของคุณผู้ชาย		

แต่เดี๋ยวก่อน! 
โฟมล้างหน้า	 ยาสีฟัน	หรือแม้กระทั่งโลออน	ก็ว่า

จัดอยู่ในกลุ่มของเครื่องส�าอาง	ซึ่งหนุ่มๆ	ทั้งหลายก็ยังใช้กันอยู่	เหมือนกันนะคะ

ถึงตรงนี้แล้ว	ผู้เขียนก็อยากจะขอพูดถึงเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องส�าอาง	สักหน่อย	

บทความฉบับนี้	เรามาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์บนฉลากเครื่องส�าอางกันนะคะ	

	 ถ้าท่านผู้อ่านไม่เห็นสัญลักษณ์ของส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา	หรือ	อย.	บนฉลากเครื่องส�าอาง	ก็อย่าตกใจไปนะคะ		จริงๆ	แล้วฉลาก

เครือ่งส�าอางไม่มสีญัลกัษณ์	อย.	เหมอืนฉลากอาหาร	แต่ผลติภณัฑ์ทีข่ึน้ทะเบยีน

จดแจ้งเครื่องส�าอางกับ	 อย.	 แล้วจะได้รับเลขที่ใบรับแจ้งแทน	 ซ่ึงจะระบุลงบน

บรรทัดสุดท้ายของฉลาก	 รวมทั้งรายละเอียดที่ต้องระบุ	 ได้แก่	 ชื่อทางการค้า	

ประเภทหรือชนิดของเครื่องส�าอาง	ชื่อสารส่วนประกอบ		วิธีใช้	 	ค�าเตือน		ชื่อ

และสถานที่ผลิตหรือน�าเข้า	 	 ปริมาณสุทธิ	 	 เลขแสดงวัน/เดือน/ปี	 ที่ผลิต	 วัน/

เดือน/ปี	ที่หมดอายุ	และเลขที่ใบรับแจ้ง	

 สัญลักษณ์ Recycle  ทุกท่านคงเคยเห็นเครื่องหมายน้ีเป็น

เรื่องปกติ	 เครื่องหมายนี้จะมีตัวเลขอยู่ข้างในสามเหลี่ยม	 หมายถึง	 ภาชนะ

บรรจุนี้ท�าจากพลาสติกที่รี ไซเคิลได ้	 และตัวเลขหมายถึงประเภทของ

พลาสติก	 เช่น	 หมายเลข	 1	 คือ	 PET	 (polyethylene	 terephthalate)

เป็นต้น	 	 มีสัญลักษณ์น่ารัก	 ๆ	 ท่ีมีช่ือเรียกว่า No Animal Testing 

สัญลักษณ์นี้	 หมายถึงไม่มีการใช้สัตว์ในการทดลองผลิตภัณฑ์นี้	 นอกจาก

น้ียังมีสัญลักษณ์	 Period After Opening	 เป็นรูปกระป๋องที่เปิดฝา

อยู ่	 ซึ่งตัวเลขอาจจะเป็นเลขอะไรก็ได้	 ตัวอย่างในรูปคือเลข	 12	 M	 ซ่ึง

หมายถึง	 เมื่อเปิดใช้ครั้งแรกแล้วผลิตภัณฑ์นี้จะมีอายุอยู ่ได ้	 12	 เดือน

	 สัญลักษณ์ส�าคัญที่น�ามาใช้กับเครื่องส�าอาง

มากขึ้น	 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ต้องส่งออกต่างประเทศ	

คือ เครื่องหมำยรับรองฮำลำล ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์

ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เล็งเห็นแนวโน้มการ

ขยายตัวของสินค้าประเภทนี้ที่มากขึ้น	 จึงได้ร่วมมือกับ

ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดเชียงใหม่	

ร่วมให้ค�าปรึกษาและตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาลให้แก่

สถานประกอบการที่ผลิตเครื่องส�าอางฮาลาล	โดยเฉพาะ

กลุ่ม	SME	เพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น

อีกทางหนึ่งด้วยคะ

 

“เป็นอย่างไรบ้างคะ 

หวังว ่าจะท�าให้ท่าน

ผู ้ อ ่ า น ได ้ รั บคว าม

รู้มากขึ้น และอย่าลืม

สังเกตฉลากที่ ได ้รับ

มาตรฐานทั้ง อย.และ

ฮาลาล ก ่อนเลือก

ซ้ือผลิตภัณฑ์ทุกคร้ัง

นะคะ”

บทควำมโดย... ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ

	 								ส�านักงานเชียงใหม่

HALAL	ล้ำนนำ
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	 เมื่อวันท่ี	 16	 -	 19	 กุมภาพันธ	์ พ.ศ.	 2561	 ตั้งแต่เวลา	

15.00	-	22.00	น.	นายอาณัติ	มะติมุ	นายนันทชัย	แดงวิจิตร์	และ

นางสาวซูไหวน๊ะ	 สะอิ	 เจ้าหน้าท่ีบริการวิทยาศาสตร์	 นางสาวอา

นีซะห์	 ลาเตะ	 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประชาสัมพันธ์	 และนายซารีฟคาน	

วรากุลสลาม	 เจ้าหน้าท่ีการตลาด	 กลุ่มภารกิจบริการหน่วยงาน

ภายนอก	พร้อมด้วยพนักงาน	กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ	กลุ่ม

ภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮา

ลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการของ	

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ภายในงาน	

Bangkok Halal 2018  ณ	สนามราชมังคลากีฬาสถาน	เพื่อเผย

แพร่ข้อมูลและผลงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 ไม่ว่าจะเป็น	หนังสือ	สบู่ดินและผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา

จากงานวิจัย	และโครงการการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ

การทั้งรายเล็กและรายใหญ่	 ทั้งนี้ยังน�าผู ้ประกอบการท่ีผ่านการ

อบรมจากหลักสูตรการอบรมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 ได้จัดขึ้นเพื่อจัดแสดงสินค้าและนับเป็นอีกหนึ่งผลผลิต

จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทควำมโดย ฝ่ายบริการและวิจัย	 กลุ ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก

//ผลิตภัณฑ์สบู่ดิน

HAL-Q CONNER
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ผอ.ศวฮ. เปิดงำน Bangkok Halal 2018

	 รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน	ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงาน	Bangkok Halal 2018 คืนวันที่	17	กุมภาพันธ์	2561	จัดโดยมูลนิธิศรัทธา

ชนเพื่อการศึกษาและเด็กก�าพร้า	 ร่วมกับ	 Yateem	TV	 ภายใต้แนวคิด	“Muslim Friendly Destination” โดยเห็นว่าประเทศไทยคือ

เป้าหมายที่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวมุสลิม	 ว่ากันด้วยเรื่องการท่องเที่ยวส�าหรับมุสลิมซึ่งแต่ก่อนนิยมเรียกกันว่าการท่องเที่ยวฮาลาล	 (Halal	

Tourism)		นอกจากนี้รศ.ดร.วินัยรับหน้าที่บรรยาย	40	นาทีในเรื่อง	“Halal for All”	หรือฮาลาลส�าหรับทุกคนซึ่งเป็นวลีที่ท่านไปบรรยาย

ไวใ้นหลายประเทศทั้งองักฤษ	โปแลนด์	อนิเดยี	อนิโดนเีซีย	อหิร่าน	ฟิลิปปินส์	โดยสรปุกล่าวได้ว่าอาหารฮาลาลหรอืแม้กระทัง่กจิกรรมฮาลาล

ด้านอื่นๆไม่ได้จ�ากัดเฉพาะมุสลิมเท่านั้น	แต่กลายเป็นแนวโน้มว่าคนทั้งโลกหันมาสนใจฮาลาลแม้ว่าตนเองจะไม่ใช่มุสลิมก็ตาม

	 หากคิดว่าอาหารฮาลาลคืออาหารของมุสลิมจะท�าให้ตลาดอาหารฮาลาลมีมูลค่าแค่	 17%	 ของตลาดอาหารโลกเท่านั้นเน่ืองจาก

มุสลิมที่มี	23%	ของประชากรโลกบริโภคกันจริงๆได้มูลค่าแค่	17%	อาจเป็นผลมาจากเศรษฐานะโดยเฉลี่ยของมุสลิมต�่ากว่า	หรือมุสลิมนิยม

บริโภคน้อยกว่า	 หรือสาเหตุอื่น	 แต่เมื่อคิดว่าอาหารฮาลาลใครก็บริโภคได้	 พบว่าในโลกน้ีอาหารที่ไม่มีสุกรและไม่มีเหล้าคิดเป็นมูลค่าสูงถึง	

89%	 ของตลาด	 ผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มน้ีจึงเป็นอีกหน่ึงเป้าหมายของอาหารที่ได้รับการรับรองฮาลาลซึ่งทุกคนสามารถบริโภคได้	 ในวันนี้จึง

ได้เห็นหลายปรากฏการณ์ในโลกที่บ่งชี้ว่า	Halal	for	All	เกิดขึ้นแล้วจริงๆ

 Tempo นิ ตยสำรกำร เ มืองและ

เศรษฐกิจรำยสัปดำห์ชื่อดังของอินโดนีเซีย	 เข้า	

สัมภาษณ์	รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน	ผู้อ�านวยการ	ศวฮ.	

ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 ส�านักงานกรุงเทพฯ

และโทรศัพท์มาสัมภาษณ์พิเศษอีกครั้ง	 และตีพิมพ์

เรื่องราวความเป็นมา	 การด�าเนินงานของศูนย์

วิทยาสษสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	โดยเฉพาะเรื่องราวของ	

รศ.ดร.วินัย	 ดะห์ลัน	 ผู้อ�านวยการผู้ก่อตั้งศูนย์ฯ	 ซึ่งมีบรรพบุรุษฝั่งบิดาเป็นชาวอินโดนีเซีย	 และ	 มีปู่ที่ชาวอินโดรู้จักกันในนาม	 Kiyai	 Haji	

Ahmad	Dahlan	 เป็นผู้ก่อตั้งองค์กรมุฮัมมัดดียะฮฺของอินโดนีเซีย	 จึงนับว่าท่านได้ก้าวย่างตามรอยบรรพบุรุษในการมีบทบาทพัฒนาสังคม

มุสลิมโดยแท้จริง

เรื่องรำว ผอ.ศวฮ. 

ร้อยเรียงในนิตยสำรแดนอิเหนำ
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