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	 กลับมาพบอีกครั้งครับกับ	New	Letter	ฉบับเดือนมีนาคม		

ส�าหรบัฉบบันีม้เีรือ่งทีน่่าสนใจ	ทกุคอลมัน์เลย	อาท ิ ACADEMIC ZONE  

เป็นบทความวิชาการที่เขียนโดย	 รศ.ดร.วินัย	 ดะห์ลัน	 ผอ.ศวฮ.	

ว่าด้วยเรื่อง เมแทโบโลมิกส์ต่อต้านโรคอ้วน	 คนส่วนมากกลาย

เป็นโรคอ้วนเพราะห้ามใจไม่ให้กินไม่ได้	 ใจอยากกินเพราะสมอง 

เมแทโบโลมิกส์ คือการใช้สารอาหารหรือยาเข้าไปควบคุมกลไก

เพื่อให้สมองสามารถบริหารจัดการกับอาหารที่ผ่านเข้าสู ่ร่างกาย	

และในคอลัมน์ HALAL SCIENCE จะพูดถึง	 ไขมันดีและไขมันไม่ดี

รวมไปถึงการใช้แก๊โครมาโทกราฟี ่กับการสืบหาแหล่งที่มาของ

ไขมัน	 ในห้องปฏิบัติการ	 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาฯกับเครื่อง

มือที่ทันสมัย	 	 คอลัมน์	HAL-Q CORNER	 จะพูดถึงโครงการอบรม

พัฒนาผู้ประกอบการเชิงปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ	 SMEs	 ฮาลาลเพื่อ

การส่งออกและน�าเข้า	โดยในปีนี้	จะเป็นเรื่อง	HALAL COSMETIC 

ส่วน ฮาลาลล้านนา	 น�าเสนอ	 โครการวิจัยและพัฒนาระบบศูนย์

ข้อมูลกลางแลกเปลี่ยนทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ด้านฮาลาล	 หรือ

เรียกว่า	 SPHERE	 เชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 SILK และ 

ฮาลาลปักษ์ใต้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ	 สนง.ปัตตานี	 ได้ร่วม

กับศึกษาธิการภาค	 8	 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผลิต

อาหารฮาลาล	 ตามแนวทางศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ

จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในฉบับนี้

กองบรรณาธิการ

EDITOR’S   TALK
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เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์จากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา

STIDC เข้าเยี่ยม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ ศวฮ. ต้อนรับ คณะจากสถานทูตแอฟริกาใต้

	 โรงเรยีนธรรมวทิยามลูนธิ	ิอ�าเภอเมอืง	จงัหวดัยะลา	โรงเรยีนระดับมัธยมศกึษาทีปั่จจบุนัมนีกัเรยีน

จ�านวนมากกว่า	 5,000	 คน	 น�าคณาจารย์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 40	 คน	 เข้าศึกษาดูงาน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	เมื่อวันที่	13	มีนาคม	2561	คุณสุลิดา	หวังจิ	ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ	และ

คุณนูรีซัน	มะหะหมัด	ผู้ช่วยนักวิจัย	ได้ให้การต้อนรับ	ที่ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อต่อยอดการพัฒนางาน

กระบวนการการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 และวิทยาศาสตร์	ณ	 ห้องประชุม

ชั้น	13	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ

	 เมื่อวันที่	21	มีนาคม	2560	รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน	ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	

นายมนัส	สืบสันติกุล	ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ	นายสมพล	รัตนภิบาล	ให้การต้อนรับ	หน่วยงาน	Sarawak	

Timber	Industry	Development	Corporation	(STIDC)	ประเทศมาเลเซีย	ซึ่งให้ความสนใจในการจัด

ตั้ง	Halal	Hub	จึงได้เข้ามาปรึกษาหารืองานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลในครั้งนี้	รวมกว่า	20	ท่าน

	 เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2561	นายมนัส	สืบสันติกุล	ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	

จุฬาฯพร้อมด้วย	 รศ.ดร.ปกรณ์	 ปรียากร	 ผู้อ�านวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย	 ให้การ

ต้อนรับคณะจาก	The	Western	Cape,	Department	of	Economic	Development	and	Tourism	

สถานทูตแอฟริกาใต้	น�าโดย	Mr.Yaw	Prerah,	Chief	of	Business	Officer	of	WESGRO
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	 คนจ�านวนมากกลายเป็นโรคอ้วนเพราะห้ามใจไม่ให้

กินไม่ได้	 ใจอยากกินเพราะสมองส่วนไฮโปธาลามัสที่ท�าหน้าที่

ควบคุมการกนิอาหารไม่ยอมสัง่ให้หยดุ	ค�าถามคอืจะควบคมุการ

ท�างานของสมองส่วนน้ีอย่างไร	ศาสตราจารย์ ดร.นิโคลัส เดล 

(Nicholas Dale) แห่งคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย 

Warwick เมืองโคเวนทรี อังกฤษ และคณะ ท�าการศึกษา

กลไกการควบคุมความอยากอาหารในระดับ	 เมแทโบโลมิกส์ 

(Metabolomics)	 ในสมองซ่ึงหมายถึงการใช้สารอาหารหรือ

ยาเข้าไปควบคุมกลไกในระดับเมแทบอลิซึม	 ผลงานตีพิมพ์ใน

วารสาร	Molecular	Metabolism	เดือนกันยายน	ค.ศ.	2017

สิ่งที่	 ดร.เดลพบคือกลุ่มเซลล์ในสมองส่วนไฮโปธาลามัสที่มีชื่อ

ว่า	“ทานีไซต์” (Tanycytes)	ท�าหน้าที่ในการควบคุมเมแทบ

อลซิมึระดบัการสร้างพลงังาน	เซลล์กลุม่นีจ้ะท�าหน้าทีต่รวจสอบ

สารอาหารที่ผ่านเข้าไปยังสมองจากน้ันจึงส่งสัญญาณไปยังส่วน

เมแทโบโลมิกส์ต่อต้านโรคอ้วน
บทความโดย...รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

ติดตาม	บทความวิชาการอื่นๆได้ที่		ห้องสมุดออนไลน์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.halalscience.org/
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บังคับการในสมองให้รู้ว่ามีสารอาหารอะไรบ้างที่ผ่านเข้าไปเพื่อให้สมอง

สามารถบริหารจัดการกับอาหารที่ผ่านเข้าสู่ร่างกายได้	 การควบคุมการ

กินและการหยุดกินจึงอยู่ที่เซลล์กลุ่มนี้	 ปรากฏว่าทานีไซต์ตอบสนองได้

ดีกับกรดอะมิโนที่พบในอาหาร	การท�างานใช้โปรตีนตัวรับประเภทเดียว

กบัทีใ่ช้ในการตอบสนองต่อกรดอะมโินทีเ่กีย่วข้องกบัรสชาตอิมูามหิรอืรส

อร่อยซึง่พบในปุม่ล้ินรบัรสของคนเรา	มกีรดอะมโินสองตวัคอื	“อาร์จนินี

และไลซีน”ที่ท�าให้สมองรู้สึกว่าอิ่มควรลดการกินลงได้แล้ว	 กรดอะมิโน

ประเภทนี้พบมากในเนื้อสัตว์อย่างเช่น	เนื้อหมูบริเวณไหล่	เนื้อวัวบริเวณ

เซอร์ลอย	นอกจากนี้ยังพบในไก่	ปลาแมคเคอเรล	ในผลไม้เองก็พบอย่าง

เช่น	พลัม	แอปรคิอท	อะโวกาโด	ถัว่เลนทลิ	และอลัมอนด์	อาหารทีเ่อ่ยชือ่

มาเหล่านี้หากบริโภคในปริมาณพอสมควรจะรู้สึกเลยว่าความหิวจะหาย

ไปค่อนข้างเรว็	หลงักนิอาหาร	30	วนิาทกีลุม่เซลล์ทานไีซต์เริม่ตอบสนอง

ต่อกรดอะมิโนทั้งสอง	 ขณะเดียวกันเม่ือกรดอะมิโนสองตัวนี้สัมผัสเข้า

กับโปรตีนตัวรับที่มีอยู่ที่ล้ิน	 กลไกการรับรู้รสชาติความอร่อยเริ่มท�างาน	

กลไกนี้จะสร้างกลไกต่อเนื่องเข้าไปยับยั้งการท�างานของกรดอะมิโนที่มี

ต่อทานีไซต์	เป็นผลให้เมื่ออร่อยแล้วจึงไม่อยากหยุดกิน	กรดอะมิโนสอง

ตัวที่ว่านั้นเม่ือท�าปฏิกิริยากับโปรตีนตัวรับที่ล้ินกลับกลายเป็นว่ามันถูก

ปิดกั้นท�าให้ไม่สามารถไปตอบสนองต่อทานีไซต์ในสมองได้	 ผลที่ตามมา

ก็คือกลไกการอิ่มไม่ท�างาน	ยิ่งกินก็ยิ่งอยาก

	 เมื่อรู ้ว ่ากลไกการควบคุมความอิ่มท�างานอย ่างไรสิ่งที่

นักวิทยาศาสตร์คิดขณะนี้คือพัฒนาสารอาหารพิเศษในกลุ่มเมแทโบ

โลมิกส์ที่สามารถกระตุ้นให้ทานีไซต์ท�างานต่อไปได้แม้ก�าลังกินอาหาร

เอรด็อร่อยอยูก่ต็าม	นอกจากพฒันาเป็นอาหารพเิศษแล้วยงัอาจพฒันาใน

รปูของยาทีก่ระตุน้ให้ทานไีซต์ท�างานได้อย่างมปีระสิทธภิาพมากขึน้	เมือ่

ควบคุมทานีไซต์ได้แล้ว	การควบคุมการกินรวมถึงการควบคุมน�้าหนักตัว

ก็ไม่น่าจะใช่เรื่องยากอีกต่อไป	นักวิทยาศาสตร์คิดกันอย่างนั้น
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บทความโดย... ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย	ส่วนงานบริการทางห้องปฏิบัติการ

																						ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
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	 ช่วงที่ผ่านมามีกระแสการบริโภคไขมันที่ค่อนข้าง

หลากหลาย	 หลายคนเริ่มมีค�าถามกับตัวเองและอาจก�าลัง

สับสนว่า	สรุปแล้วเราจะเลือกบริโภคอะไรดีเพื่อให้เหมาะ

กับความต้องการของร่างกาย	 แต่เราไม่ทราบเลยว่าไขมัน

อะไรทีเ่ป็นประโยชน์หรอืไขมนัไหนทีเ่ป็นโทษ		ในฉบบันีส่้วน

งานทางด้านห้องปฏบิตักิารนติวิทิยาศาสตร์ฮาลาลจะมาช่วย

ไขข้อข้องใจเรื่องการบริโภคที่เหมาะสมกัน

	 โดยปกติร่างกายจะท�าการย่อยไขมันในอาหารท่ีเรา

บรโิภคไป	จนได้ไขมนัขนาดเล็กทีร่่างกายสามารถดดูซมึไปใช้ได้

เรียกว่า	 “กรดไขมัน”	 ซึ่งจะถูกน�าไปใช้ประโยชน์ในร่างกาย

ต่อไป	ไขมันส่วนเกินจะถูกเก็บในเนื้อเยื่อไขมัน	ซึ่งจะท�าหน้าที่

ปกป้องเซลล์และอวยัวะต่างๆ	เช่น	ไต	ล�าไส้	จากการถกูกระแทก	

นอกจากนี้ถ้าในด้านขิงการน�ามาผลิตเป็นอาหาร	 ไขมันนั้นจะ

ช่วยให้อาหารมีความชุ่มเนื้อ	ช่วยให้อาหารมีรสชาติที่ดีขึ้น

	 กรดไขมนัมโีครงสร้างแตกต่างกนั	และด้วยความแตก

ต่างกันนั้น	 ท�าให้กรดไขมันแต่ละประเภทมีบทบาทต่อสุขภาพ

แตกต่างกัน	 ส�าหรับประเภทของกรดไขมันหากแบ่งตาม

โครงสร้างแล้วจะสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ กรดไข

มันอิ่มตัว และ กรดไขมันไม่อิ่มตัว

 กรดไขมันอิ่มตัว	อาจเรียกง่ายๆว่า	“ไขมันไม่ดี” ส่วนมากมัก

เป็นไขมันที่มาจากสัตว์	เช่น	ไขมันที่แทรกในเนื้อสัตว์,	นม,	เนย	เป็นต้น	

และอาจพบในพชืบางชนดิอกีด้วย	เมือ่บรโิภคเข้าไปในปรมิาณทีม่าก	จะ

เกดิการสะสมในเซลล์ไขมนัทัว่ร่างกายก่อให้เกดิโรคอ้วนตามมา	นอกจาก

นั้นก็จะมีการจับที่ผนังหลอดเลือดแดงก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็ง

ตวัซึง่เป็นสาเหตสุ�าคญัของโรคหลอดเลือดหวัใจและโรคหลอดเลือดสมอง

ตามมา	ซึง่ต่อให้กรดไขมนัชนดินีจ้ะส่งผลร้ายต่อร่างกายเพยีงใดแต่ไขมนั

ชนิดนี้ก็ยังจ�าเป็นส�าหรับร่างกายของเราที่จะใช้ในการเจริญเติบโตของ

เซลล์ต่างๆ	เช่น	เซลล์สมอง	เซลล์กระดูก	เซลล์ผิวหนัง	และยังเป็นส่วน

ประกอบส�าคัญต่างๆของร่างกาย	เช่น	ฮอร์โมนต่างๆ	ดังนั้นไขมันชนิดนี้

จึงยังจ�าเป็นต่อร่างกาย	 เพียงแต่ผู้บริโภคควรปริโภคในปริมาณที่จ�ากัด

และเหมาะสม

 กรดไขมันไม่อิ่มตัว	 อาจเรียกง่ายๆว่า	 “ไขมันดี”  มักเป็น

ไขมันที่ได้จากพืช	 ยกเว้นจากพืชบางชนิด	 เช่น	 กะทิ	 และน�้ามันปาล์ม	

กรดไขมันชนิดนี้จะมีโทษต่อร่างกายน้อยกว่ากรดไขมันอิ่มตัว

	 อย่างไรก็ตาม	 ในอาหารที่บริโภคกันนั้นจะประกอบไปด้วย

กรดไขมันทั้ง	2	ชนิดนี้คือไขมันจากพืชและสัตว์เสมอ	เพียงแต่จะมีอยู่ใน

สดัส่วนทีแ่ตกต่างกนัออกไป	สถาบนัทางการแพทย์จะมคี�าแนะน�าในการ

บรโิภคไขมนัในส่วนนีไ้ว้ให้ผูบ้รโิภคนัน้ได้ค�านงึถงึโดยได้มกีารจ�ากดัไขมัน

ทัง้	2	ชนดินีร้วมกนัในการบรโิภคอาหารไม่ให้เกนิ	20-35%	ของพลงังาน

ที่ร่างกายได้รับทั้งหมดต่อวัน	ซึ่งให้จ�ากัดไขมันชนิดอิ่มตัวให้มากที่สุด	

รูปภาพ	http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/773354

A	schematic	diagram	of	A)	oleic	acid	(18:1n-9,	cis)	and	B)	trans	

elaidic	acid	(18:1n-9,	trans)
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	 ส�าหรับการตรวจสอบองค์ประกอบของไขมันว่ามี

กรดไขมนัประเภทไหนอยูบ้่างในผลติภณัฑ์ทีบ่รโิภคเข้าไปไป

นั้น	 สามารถตรวจสอบได้ทางห้องปฏิบัติการ	 ซ่ึงห้องปฏิบัติ

การนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล	

	 ศนูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	

เปิดบริการส�าหรับผู้ท่ีมีความสนใจตรวจสอบหาที่มาของไข

มัน	โดยวิธีที่ใช้ในการตรวจสอบหรือการทดสอบสัดส่วนกรด

ไขมันของทางห้องปฏิบัติการฯนั้นได้รับการรับรองมาตรฐาน	

ISO/IEC	 17025	 อีกด้วย	 นับได้ว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องและน่า

เชื่อถือ	 ส�าหรับการทดสอบดังกล่าวนอกจากจะท�าให้ทราบ

ว่าในผลิตภัณฑ์ที่สงสัยนั้นมีกรดไขมันอะไรเป็นองค์ประกอบ

อยู ่บ ้างแล้วการทดสอบดังกล่าวยังสามารถน�ามาใช้ใน

กระบวนการรับรองฮาลาลได้อีกด้วย	 โดยจะเป็นการตรวจ

สอบการปนเปื้อนสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนบัญัติอิสลาม	 ซึ่งนับ

ได้ว่าเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการรับรอง

ฮาลาลของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น	 เนื่องจากกรด

ไขมันที่พบจากพืช	กรดที่พบจากสัตว์เคี้ยวเอื้อง	เช่น	วัว	แกะ	และ

กรดไขมันสัตว์กระเพาะเดี่ยว	 เช่น	 หมู	 ไก่	 เป็นต้นนั้นจะมีความ

จ�าเพาะและมีความแตกต่างกันท�าให้สามารถบอกถึงแหล่งที่มา

ของไขมันนัน้ได้	และจากคณุสมบตัขิองไขมนัทีจ่ะเป็นสารประกอบ

ที่มีจุดเดือดสูงนั้นท�าให้คุณสมบัติดังกล่าวสามารถทดสอบได้ด้วย

วิธีแก๊สโครมาโทกราฟี่	

บทความโดย... ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย	ส่วนงานบริการทางห้องปฏิบัติการ

																						ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
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	 ส�าหรบัแก๊สโครมาโทกราฟ่ี ( Gas Chromato- 

graphy : GC )	จะเป็นวิธีที่ทดสอบได้ง่าย	อย่างไรก็ตาม

ก่อนการทดสอบสัดส่วนของกรดไขมันด้วยวิธีแก๊สโครมา

โทกราฟี่นั้น	 กรดไขมันจะต้องถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ

อนุพันธ์กรดไขมัน	เช่น	เมทิลเอสเทอร์	(	methyl	esters	)	

โดยกรดไขมันจะท�าปฏิกิริยากับสารละลายที่ปราศจากน�้า

ในปริมาณมากเกินพอในสภาวะที่มีกรดเป็นตัวเร่ง	 พร้อม

ให้ความร้อนแก่ระบบ	 โดยหากในขั้นตอนดังกล่าวมีน�้าอยู่

ในปฏิกิริยา	น�้าที่ปนเปื้อนจะยับยั้งการเกิดปฏิกิริยา	ท�าให้

ไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์ได้	 หลังจากเสร็จสิ้น

ปฏิกิริยา	 กรดไขมันที่อยู่ในรูปของเมทิลเอสเทอร์	 จะถูก

แยกชนิดของกรดไขมันต่อไปด้วยเครื่อง	 Gas	 Chroma-

tography	ต่อไป	โดยเปรียบเทียบ	Retention	Time	กับ

สารมาตรฐานเพ่ือระบุชนิดของกรดไขมันและพิจารณา

สัดส่วนของกรดไขมันเพื่อระบุที่มาต่อไป	โดยขอบข่ายของ

การการทดสอบนั้นจะประกอบไปด้วย	อาทิเช่น	น�้ามัน	นม

และ	ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนม	เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จาก

เนื้อสัตว์	 ขนมขบเคี้ยว	 ซอสปรุงรส	 มายองเนส	 ครีมสลัด	

ซุปผง	เครื่องแกง	น�้าพริก	ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง	บะหมี่

กึง่ส�าเรจ็รปู	และผลติภณัฑ์อืน่	ๆ 	ทีม่นี�า้มนัเป็นส่วนประกอบ	

นอกจากนี้รวมถึงการวิเคราะห์สัดส่วนของกรดไขมันในน�้า

เลือด	(Plasma)	และเม็ดเลือดแดง	(Red	blood	cell)

ติดต่อ LAB

บริการห้องปฏิบัติการ ศูนย์ฯ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ		254	อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์ฯ

ชั้น	11-13	ถ.พญาไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กทม.10140	

โทร:	0-2218-1053-4	แฟกซ์:	0-2218-1105

http://halalscience.org/lab/
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	 “	 Halal	 For	 all	 จะไม่ใช่เร่ืองของมุสลิม
อีกต่อไป	 แต่จะเป็นเร่ืองของผลิตภัณฑ์ส�ำหรับ
ทุกๆคน	 และตลำดที่ชัดเจนที่สุดในวันนี้คือตลำด	
Halal cosmetic ” 

	 รศ.ดร.วนิยั	ดะห์ลนั	ผูอ้�านวยการศนูย์วทิยาศาสตร์

ฮาลาล	จฬุาลงกณณ์มหาวทิยาลยั	ให้สมัภาษณ์นกัข่าวเกีย่ว

กับการจัดกิจกรรโครงการอบรมพัฒนาผู้ประกอบการเชิง

ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ	SMEs	ฮาลาลเพื่อการส่งออกและน�า

เข้า	หรือมีอีกชื่อว่า Halal startup 2018 : ep.3 Halal 

cosmetic 

	 ศู นย ์ วิ ทยาศาสตร ์ ฮาลาล 	 จุฬาลงกณณ ์

มหาวิทยาลัย	 ร ่วมกับ	 สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่ง

ประเทศไทย	 จัดโครงการอบรมพัฒนาผู้ประกอบการเชิง

ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ	SMEs	ฮาลาลเพื่อการส่งออกและน�า

เข้า	 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

ฮาลาล	และให้ความรู้ความเข้าใจด้านฮาลาล	รวมถึงพัฒนา

ศักยภาพแก่ผู้ประกอบการท่ีมีความสนใจในการพัฒนา

สินค้าตนเองให้ก้าวเป็นผลิตภัณฑ์ฮาลาล	 อีกทั้งพัฒนา

ศักยภาพตลาดสินค้าฮาลาลของไทยสู่ตลาดท่ีมีศักยภาพ

ในอาเซียนต่อไป	

	 โครงการดงักล่าวมกีารจดัอบรมต่อเนือ่งเป็นปีที	่3	โดยจดัขึน้

รอบแรกวนัที	่6	มนีาคม	2561	(ช่วงที	่1)ทีผ่่านมาโดยได้รับความสนใจ

จากผูป้ระกอบการในกลุม่เครือ่งส�าอางจ�านวนมาก	ส่งผลให้มยีอดการ

ลงทะเบยีนมากกว่า	100	ราย	ในการจัดอบรมรอบแรกผู้ประกอบการ

ได้รับความรู้รอบด้านจากวิทยากรแถวหน้าของประเทศไม่ว่าจะเป็น	

“โอกาสในการท�าตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเคร่ืองส�าอาง

ฮาลาล”	โดย	รศ.ดร.วนิยั	ดะห์ลัน	ผอ.ศูนย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาฯ	

ที่ชี้ให้ผู้ประกอบการเห็นถึงมูลค่าช่องทางการเติบโตในกลุ่มธุรกิจ	

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องส�าอาง	สร้างไอเดียให้กับผู้ประกอบ

การสามารถน�าความรูไ้ปต่อยอดเพือ่พฒันาผลติภณัฑ์ต่อไป	และยงัได้

รับเกรียติจากอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 คุณกรณ์	 จาติก

วณิช	กับหัวข้อ “อนาคตเศรษฐกิจไทยกับการลงทุน”	ที่เสริมความ

ม่ันใจให้ผู้ประกอบการพร้อมลงทุนและเติบโตสู่ตลาดต่างประเทศได	้

และอกีหนึง่หัวข้อทีไ่ด้รบัความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก

คือ	“ H number และวตัถดิุบทีใ่ช้ในการผลิตเครือ่งส�าอางฮาลาล”

โดย	 คุณเกษิณี	 เกตุเลขา	 นักวิจัยผู้พัฒนาท�าเนียบวัตถุดิบฮาลาล	

(H	number)	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	
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	 อีกหนึ่งไฮไลท์ของการอบรมคือการแชร์

ประสบการณ์“เทคนิคการน�าผลิตภัณฑ์เครื่อง

ส�าอางไทยเจาะตลาดโลก”	 จากเจ้าของแบรนด์

ที่มียอดจ�าหน่ายจากทั่วโลกและยังสามารถยก

ระดับให้แบรนด์ไทย	 ก้าวไกลสู่การเป็น	 Global	

Brand	 โดย	 ดร.แสงสุข พิทยานุกุล	 กรรมการ

ผูจ้ดัการและผูก่้อตัง้บริษัท	สมทู	อ	ีจ�ากดั	ผลติภณัฑ์

ท�าความสะอาดใบหน้า	 และยาสีฟัน	 Dentiste	

ต่อด้วยการบรรยาย	“มาตรฐานเคร่ืองส�าอางฮา

ลาล” โดย	 รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร	 	 ผอ.สถาบัน

มาตรฐานฮาลาล	 แห่งประเทศไทย	 กูรูตัวจริงใน

เรื่องมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทยผู้เป็น	1	ใน

ผู้แทนประเทศไทยที่ได้รับเกรียติเข้าร่วมประชุม

เพื่อก�าหนดมาตรฐานด้านต่างๆกับ	OIC	(Organi-

zation	of	Islamic	Cooperation)	และปิดท้ายการ

อบรมกับหัวข้อที่เรียกความสนใจผู้ประกอบการ

อย่างดีกับการบรรยาย	“การออกแบบผลิตภัณฑ์

และสร้างแบรนด์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฮาลาล” โดย	อ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ	์	ผู้ช่วย	ผอ.	

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬา	 โดยได้จุดประกาย

ให้เห็นเทรนด์การท�าตลาดและการพัฒนาแบรนด์

อย่างคนรุ่นใหม่ให้สามารถรักษายอดขายอยู่ใน

ตลาดเครื่องส�าอางได้อย่างยั่งยืน

	 จากการอบรมดังกล่าวคณะท�างานได้

ท�าการคัดเลือกผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพและ

วิสัยทัศน์ในการท�าธุรกิจ	20	รายที่มีทั้งผู้ประกอบ

การที่เป็นเจ้าของแบรนด์แต่มีการจ้างผลิต	 ผู ้

ประกอบการเจ้าของโรงงานผลิต(OEM)	 และผู้

ประกอบการผูม้ทีัง้แบรนด์และโรงงานเป็นของตวั

เอง	(OBM)	เพื่อการบ่มเพาะต่อไปอีก

	 การอบรมช่วงที่	 2	 จะมีการบ่มเพาะผู้ประกอบการอีก	 3	 ครั้ง	 โดยจะจัดขึ้น	

ณ	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ส�านักงานสวนหลวงสแควร์	แบ่ง

เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ	3	ด้านได้แก่	

 ครั้งที่ 1  การเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับรองฮาลาล	

																							 จัดขึ้นวันที่	27	มีนาคม	2561

 ครั้งที่ 2		การพัฒนาผลิตภัณฑ์	

	 	 จัดขึ้นวันที่	29	มีนาคม	2561

 ครั้งที่ 3		การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อการส่งออก	

																								จัดขึ้นวันที่	5	เมษายน	2561

และปิดโครงการด้วยช่วงที่	 3	 กับการเยี่ยมสถานประกอบการต้นแบบ	 เพื่อเป็นการจุด

ประกายความคิดและเป็นแบบอย่างในการด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการสืบต่อไป	 จะ

จัดขึ้นในวันที่	10	เมษายน	2561

บทความโดย	ฝ่ายบริการและวิจัย

กลุ่มภารกิจหน่วยงานบริการภายนอก
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	 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ส�านักงานเชียงใหม่	 ได้รับ

เกียรติจากส�านักงานตรวจสอบ	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 น�าโดยนายสรสิทธิ์	 สุนทรเกศ	

ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ	นางสาวสุจิตรา	 มังกโรทัย	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ	

พร้อมคณะผู้ตรวจสอบ	 เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ส�านกังานเชยีงใหม่	โดยม	ีอาจารย์	ดร.ภราดร	สรีุย์พงษ์	ผูช่้วยผู้อ�านวยการศนูย์วทิยาศาสตร์

ฮาลาล	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	นายวสนัต์	อศัววริยิะกลุ	หวัหน้าศนูย์ฯ	ส�านกังานเชยีงใหม่	

พร้อมทั้งบุคลากรส�านักงานทุกท่าน	ท�าการต้อนรับในบรรยากาศที่เป็นกันเอง	

	 ทั้งนี้ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ส�านักงานเชียงใหม่	

ได้น�าเสนอผลการด�าเนนิงานของศนูย์ฯ	ไม่ว่าจะเป็นในเรือ่งของรปูแบบการด�าเนนิงานของ

ส�านักงานเชียงใหม่	โครงการต่างๆที่ผ่านมา	และก�าลังจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ	2561	นี้

อาทิเช่น โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางการแลกเปลี่ยนทรัพยากร

อิเล็กทรอนิกส์ด้านฮาลาล (System Protocol for Halal Electronic Resource 

Exchange หรอื SPHERE) เช่ือมโยงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ SILK และการมาตรฐาน

ฮาลาล	 Hal-Q	 เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดอาหารฮาลาล

ภูมิภาค	 IMT-GT	 (โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย),	GMS	

(โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง)	 และอาเซียน,	

โครงการตรวจพิจารณาและช�าระล้างนญิส

ในสถานประกอบการ	 (Najis	 Inspection	

Cleaning	 for	 Enterprises),	 โครงการ

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลขนาด

กลางและขนาดย่อมเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์

ฮาลาลสู ่สากลในพื้นที่ภาคเหนือประจ�าป	ี

2561	,	โครงการพฒันาบคุลากรและการสร้าง

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ฮาลาล	เป็นต้น	

จากการน�าเสนอผลการด�าเนินงานของศูนย์ฯ

ในครั้งน้ี	 ทางส�านักตรวจสอบ	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 ได้ให้ค�าแนะน�าแก่ทางศูนย์ฯ	

เกี่ยวกับระเบียบการด�าเนินงานทางการเงิน

เพื่อให้ศูนย์ฯได้น�าไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติ

ตามต่อไปในอนาคต	ซึง่น�าไปสูก่ารด�าเนนิงาน

ที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุด	 ยิ่งไปกว่านั้นในการน�าเสนอครั้งน้ียัง

สร้างความประทับใจให้แก่ทางส�านกังานตรวจ

สอบ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เป็นอย่างมาก	

อีกทั้งยังได้ให้ค�าช่ืนชมเกี่ยวกับผลการด�าเนิน

งานและการจัดท�าโครงการต่างๆของทาง

ศนูย์ฯ	และยงัเหน็ว่าผลการด�าเนนิงานเหล่านี้

สามารถน�าไปต่อยอดพฒันา		เป็นประโยชน์ต่อ

การศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	แก่กลุ่มนักศึกษาและ

ผู้สนใจได้ต่อไปในอนาคต	
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“8 โรงเรียนดีเด ่นด้าน 

การพัฒนาครัวฮาลาล-ตอยยิบ

ในโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้”

	 ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา	 รัฐบาลให้

ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่	 5	

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 และพยายามลดเงื่อนไขของ

ความไม่สงบในพ้ืนที่	 ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

จากผลติภณัฑ์และบรกิารฮาลาลให้สอดคล้องกบับริบท

ในพ้ืนที	่โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพ้ืนที	่จงัหวดัชายแดนภาค

ใต้	ซึง่ประชาชนบางพืน้ทีส่่วนใหญ่นบัถอืศาสนาอิสลาม	

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ส�านักงานปัตตานี	 จึงได้ด�าเนินงานในพื้นท่ีโดยการ

พัฒนาระบบความปลอดภัยในอาหารโดยประยุกต์ใช้

ในโรงงานอุตสาหกรรม	 และโรงพยาบาล	 จนน�าไปสู่

การพฒันาการให้บรกิารอาหารกลางวนัในโรงเรยีนผ่าน

โครงการปรับปรุงครัวฮาลาล-ตอยยิบในพื้นท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	

		 ด ้ วย เหตุนี้ 	 ศูนย ์ วิทยาศาสตร ์ ฮาลาล	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ส�านักงานปัตตานี	 ร่วมกับ

ศึกษาธิการภาค	8	จัดโครงการ	“การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรผลิตอาหารฮาลาลตามแนวทางศาสนา

รับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ”	ในหลักสูตร	ครัวฮาลาล

-ตอยยบิในโรงเรยีน	ณ	โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์	แอนด์	

รสีอร์ท	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	ระหว่างวนัที	่19-20	มนีาคม	

2561	ทีผ่่านมา	ซึง่มผีูบ้ริหารและอาจารย์จากโรงเรยีนใน

พื้นที่	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้จ�านวน	150	คนเข้าร่วม

	 ภายในงานได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรของการพัฒนาครัวผลิตอาหาร

ฮาลาล-ตอยยิบในโรงเรียนจ�านวน	8	แห่งจากอ�าเภอยี่งอ	 จังหวัดนราธิวาส	ที่เป็น

โรงเรยีนต้นแบบน�าร่องในการพฒันาปรบัปรงุครวัฮาลาล-ตอยยบิในโรงเรยีน	โดยได้

รบัเกยีรติจากท่านอดนินัท์	ปากบารา	ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�านายกรฐัมนตรเีป็นผู้มอบ

									 	โรงเรยีนท้ัง	8	แห่งจากอ�าเภอยีง่อ	จ.นราธิวาส	ทีไ่ด้รับมอบประกาศนียบตัร

ในครั้งนี้ประกอบด้วย

	 1.	โรงเรียนบ้านกูยิ	

	 2.	โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ

	 3.		โรงเรียนบ้านนากอ	(มะดากะอุทิศ)

	 4.	โรงเรียนบ้านกูเล็ง

	 5.	โรงเรียนบ้านกาแร

	 6.	โรงเรียนบ้านยี่งอ

	 7.	โรงเรียนบ้านก�าปงปีแซ

	 8.	โรงเรียนบ้านกาบุ๊

การพัฒนาครัวฮาลาล-ตอยยิบในโรงเรียน	 ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน

ในการบูรณาการ	การเติมความรู้ตามความถนัดของหน่วยงานให้โรงเรียนได้รับการ

พฒันาจนประสบผลส�าเรจ็	ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานจากโรงพยาบาลยีง่อ	จ.นราธวิาส	

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส	 ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 คณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดนราธิวาสและศูนย์พัฒนา

อิสลามศึกษา	ส�านักงานศึกษาธิการภาค	8

FACEBOOK ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(ส�านักงานปัตตานี)
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