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เวลา 10.00 น. กระทรวงการตา่งประเทศไดน้ำาคณะสือ่มวลชน

จาก 7 ประเทศมุสลิม ได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย จอร์แดน กาตาร์ 

ตรุก ีสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โอมาน และบาหเ์รน รวม 9 คน เขา้

เยีย่มชมศนูยว์ทิยาศาสตร์ฮาลาล จฬุาฯ ในฐานะทีเ่ปน็ผูน้ำาทาง

วชิาการดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยฮีาลาลของไทย ทัง้นี้

เพื่อให้คณะสื่อมวลชนได้เห็นถึงความก้าวหน้าและศักยภาพ

ของอุตสาหกรรมฮาลาลไทย โดยมี นายมนัส สืบสันติกุล ที่

ปรกึษาผูอ้ำานวยการศนูยฯ์ และเจา้หนา้ทีศ่นูยฯ์ใหก้ารตอ้นรบั

เวลา 14.00 น. นายพีรวิช สุวรรณประเทศ เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกา

วัน บรูไน ดารุสลาม ( ROYAL THAI EMBASSY, BANDAR SERI BEGAWAN) ให้

เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เเละปรึกษา

หารือถึงความร่วมมือด้านองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคต โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ 

และคุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำานวยการด้านกิจการต่างประเทศให้การต้อนรับ

เวลา 10.30 น. กระทรวงการต่างประเทศได้นำาคณะผู้ปกครองดั้งเดิม

แห่งรัฐไนเจอร์ สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย โดยการนำาของ His Royal 

Highness Alhaji Yahaya Abubakar ประธานสภาดั้งเดิมแห่งรัฐ

ไนเจอร์ และคณะรวมจำานวน 31 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์

ฮาลาล จุฬาฯ โดยกระทรวงการต่างประเทศเล็งเห็นถึงการกระชับ

ความสัมพันธ์ทวิภาคีและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพ

อุ ตสาหกรรมฮาลาลประ เทศไทย  โดยมีนางสาว สุลิ ด า  หวั งจิ  

และนายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำานวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

ให้การต้อนรับ

สามารถติดตามเรื่องราว ข้อมูลข่าวสารอื่นๆได้ที่ http://www.halalscience.org/  หรือ  https://www.facebook.com/HSC.CU 

The Halal Science Center Chulalongkorn University

 มุสลิมละหมาดกันอย่างน้อยวันละห้าเวลา ใน

การละหมาดนั้นไม่ใช่แค่สวดมนต์แต่มีท่าทางต่างๆประกอบ

อยู่ด้วย เช่น ยืนตรง โค้งตัว คุกเข่า หมอบกราบ นั่งบน

เท้า นั่งยืดหลัง มีการสวดมนต์เป็นภาษาอาหรับประกอบ 

ท่าทางท่ีเปลี่ยนไปตาม จังหวะเช่นนี้มีรายงานวิจัยออก

มาว่าให้ผลดีต่อสุขภาพแผ่นหลังส่วนล่างหรือส่วนท่ีเชื่อม

ต่อกับสะโพกท่ีเรียกกันว่าหลังช่วงล่าง (Lower Back)

   

  

 ดร.โมฮำามดั คาซอเนห ์(Mohammad Khasawneh)

เป็นศาสตราจารย์ด้านวิทยาการระบบและวิศวอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยบิงแฮมตัน(Binghamton University) แห่งรัฐ

นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกาและทีมวิจัยร่วมกันพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ศึกษาผลของการเคลื่อนไหวในท่าต่างๆของ

ร่างกายที่มีต่อการยืดและคลายกล้ามเนื้อตามจุดต่างๆ ตลอด

จนผลที่มีต่อกระดูก เส้นเอ็นทั่วร่างกาย จากนั้นนำามาศึกษา

การเคลื่อนไหวด้วยท่าทางต่างๆระหว่างการละหมาดเทียบ

กับการทำาโยคะและการทำากายภาพบำาบัด ผลงานวิจัยตี

พิมพ์ในวารสาร The International Journal of Indus-

trial and Systems Engineering ต้นเดือนมีนาคม 2017 

ที่ผ่านมา สิ่งที่พบคือการเคลื่อนไหวท่าทางต่างๆส่งผลให้ระบบกระดูก ข้อต่อ 

เส้นเอ็นและกล้ามเน้ือเกิดการคลายตัวซึ่งสามารถลดความเครียดของร่างกาย

ตลอดจนความล้าของจิตใจได้ ทีมวิจัยระบุว่าเคยมีงานวิจัยทางด้านกล้ามเนื้อ

โครงสร้างร่างกายและระบบประสาท (Neuro-musculoskeletal) ว่าความผิด

ปกติในระบบเหล่านี้ลดลงได้ด้วยการทำาโยคะและกายภาพบำาบัด คร้ังนี้ทำาการ

ศึกษาผลดีของการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ทำาในการละหมาด สิ่งที่พบคือการ

ละหมาดจัดเป็นการรักษาสุขภาพอย่างหนึ่ง จุดที่ร่างกายได้รับการรักษาผ่าน

การละหมาดนั้นช่วยป้องกันปัญหาอาการเจ็บหลังช่วงล่าง (Low back pain) ได้

 ทีมวิจัยพบว่าการเคลื่อนไหวจากการละหมาดช่วยป้องกันและรักษา

อาการปวดหลังได้ดีกว่าวิธีการทางกายภาพบำาบัดซึ่งทาง National Institute 

for Occupational Safety and Health (NIOSH) safety limits กำาหนดเป็น

ค่าความปลอดภัยไว้ เนื่องจากให้ผลกระทบต่อกล้ามเนื้อและกระดูกน้อยกว่า โดย

พบว่าท่าทางการโค้งตัวโดยใช้มือทั้งสองจับเข่าเช่นเดียวกับท่าทางละหมาดที่เรียก

ว่า “รูกัวะ” (Ruku) ช่วยลดอาการเจ็บหลังของผู้ป่วยได้ ผู้วิจัยยังแนะนำาให้

หยุดอยู่ในท่าหมอบกับพื้นหรือท่า “ซูหยูด” (Sajjadh) ให้นานขึ้น เนื่องจาก

มีส่วนช่วยคลายกล้ามเนื้อที่ล้าจากการทำางานทั้งวัน ทีมวิจัยให้ข้อสรุปไว้อย่างนั้น

 มีงานวิจัยช้ินอ่ืนๆกล่าวถึงผลดีของการกำาหนดเวลาละหมาด ตลอดจน

ผลของการสวดมนต์สงบจิตในการละหมาดไว้ เมื่อนำาเรื่องท่าทางในการละหมาด

ผสมผสานเข้ากับกำาหนดเวลาของการละหมาดและการสวดมนต์ นักวิจัยพบว่ามี

ประโยชน์ที่จะได้รับจะยิ่งมีมากขึ้น ใครไม่เคยละหมาดควรลองทำาดู ทำาให้ถูกต้อง

ก็แล้วกัน

Academic Zoneห้องรับแขก

15 มีนาคม 2560

30 มีนาคม 2560

17 มีนาคม 2560

กต.นำาคณะสื่อมวลชนจาก
ตะวันออกกลางเยี่ยมชม ศวฮ.

ศวฮ. ให้การต้อนรับท่านฑูตไทยประจำาบรูไน

ศวฮ. เปิดประตูต้อนรับ
คณะผู้ปกครองดั้งเดิมแห่งรัฐไนเจอร์
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 งานเมาลดิกลางปนีีม้คีวามพเิศษมากขึน้กวา่ปทีีผ่า่นมา โดยนำาเสนอววิฒันาการฮาลาลประเทศไทยตัง้แต ่Halal 1.0 จนถงึยคุ Digital 

Halal 4.0 ซึง่แสดงถงึความเปน็ผูน้ำาทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยฮีาลาล การจดันทิรรศการ Food Innopolis โดยแสดงผลงานวชิาการ

และนวตักรรมท่ีโดดเดน่ของจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั นอกจากนีย้งัเปดิพืน้ท่ีนทิรรศการให้นกัวทิยาศาสตรฮ์าลาลไดจ้ดัแสดงนวตักรรมดจิทิลั

ที่สำาคัญต่างๆ บ่งบอกศักยภาพของฮาลาลไทยในการมุ่งสู่ความเป็น Thailand Halal 4.0 โดยจัดแสดงเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่สนใจนำาไปใช้หรือ

ต่อยอดพัฒนาสินค้าฮาลาลของตนเอง นวัตกรรมดังกล่าว ได้แก่ แอปพลิเคชัน Halal Route ที่อำานวยความสะดวกสำาหรับนักเดินทางทั้งใน

และต่างประเทศในการค้นหาร้านอาหารฮาลาล มัสยิด สถานที่ละหมาด สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก หรือชุมชนมุสลิม ที่อยู่ในเส้นทางการเดินทาง 

นอกจากนี้ยังมีแแอปพลิเคชัน Halal Lock สำาหรับผู้ประกอบการและผู้สนใจทำาการซื้อขายสินค้าฮาลาลออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันและ

เว็บไซต์ www.halallock.com ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในงานยังประกอบด้วยกิจกรรมที่น่า

สนใจอีกมากมาย อาทิเช่น เสวนาวิชาการ กิจกรรมทดสอบทักษะเยาวชน การทดสอบกอรีประชาชนและเยาวชน และการออกร้านจำาหน่าย

สินค้าขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
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 นั บ เ ป็ น ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ แ ล ะ เ ป็ น โ อ ก า ส อั น ดี อี ก ค รั้ ง 

ที่ศูนย์ วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับโอกาส

และความไว้ วาง ใจจากสั งคมมุ สลิ ม ให้ เป็นหั ว เรื อ ในการจั ดงาน                         

“เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1438” ประจำาปี 2560 โดยมี

รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานจัดงานติดต่อกันในปีนี้เป็นครั้งที่ 3 

งานเมาลิดกลางฯในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 เมษายน พ.ศ. 2560

ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แนวคิด 

“นบีมูฮัมมัด (ซ.ล.) จากพระมหาคำาภีร์อัลกุรอานสู่วิธีฮาลาล” การจัด

งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เป็นงานสำาคัญระดับชาติของพี่น้องชาว

ไทยมุสลิม โดยในปีนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร ทรงเสด็จฯ เปิดงานด้วยพระองค์เอง อีกทั้งยังทรงแสดง

ความสนพระราชหฤทยัในกจิกรรมและทอดพระเนตรนทิรรศการตา่งๆ ทีเ่ปน็

ไฮไลต์ของงาน 

อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 และ 

รัชกาลที่ 10 กับพสกนิกรชาวไทยมุสลิม ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

พระราชกรณียกิจต่างๆที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิม 

การจัดแสดงพระมหาคำาภีร์อัลกุรอานโบราณอายุมากกว่า 

1,000 ปี  และการแสดงเขียนค็อตภาษาอาหรับจาก

นกัเขยีนชาวไทยและชาวจนี รวมถงึงานแสดงสนิคา้ Halal Expo 

จากผู้ประกอบการ SME ระดับห้าดาวจากภาคใต้ตอนล่าง 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ศวฮ. รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

งาน “เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. 1438” 

ประจำาปี 2560 
โชว์ศักยภาพวิทยาศาสตร์ฮาลาล

มุ่งสู่ Thailand Halal 4.0 :: นิทรรศการ Halal Lock

:: เสวนาวิชาการ (เวทีใหญ่)

:: นิทรรศการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ

:: HALAL Expo 2017

:: CHULA FOOD INNOPOLIS:: Thailand Halal 4.0

:: นิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติในหลวง 2 

รัชกาลกับพสกนิกรชาวไทยมุสลิม

:: นิทรรศการ อัลกุรอาน 1,000 ปี :: ผังจำาลองศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ



Halal Science มุมฮาลาลล้านนา & มุมฮาลาลปักษ์ใต้ Chiang Mai

Chiang Mai
Chiang Mai

Chiang Mai

COLUMN
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CHULA
Food Innopolis

 ในวาระ 100 ป ีแหง่การประดษิฐานจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มีการแสดงผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่โดดเด่นตั้งแต่ต้นน้ำา 

กลางน้ำา และปลายน้ำา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะ

วทิยาศาสตรน์ำาเสนอนทิรรศการ จฬุาฯ 100 ป ีบทบาท

งานวิจัยทางอาหาร : สู่การพัฒนาอุตสาหกรรม

อาหารฮาลาลอย่างยั่งยืน ในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย 

ประจำาปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 ซ่ึงเป็นการประกาศพันธกิจและ

พัฒนาด้านงานวิจัยและขบวนการผลิตอาหารของคณะ หน่วยงาน 

และศูนย์เชี่ยวชาญต่างๆ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ 

คณะเภสัชวิทยา วิศวกรรมศาสตร์ สหเวชศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์

โอมิกส์และชีวสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ สำานักวิชา

ทรัพยากรการเกษตร และศูนย์วิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเชิงโมเลกุล 

นอกจากนี้ ยังได้นำาเสนอผลงานวิจัยในโครงการ Chula Food 

Innopolis ซึ่งเป็นตัวอย่างผลงานวิจัยรวมทั้งสิ้น 10 ผลงาน ที่

สามารถรองรับกลุ่มผู้ประกอบการตามโครงการ StartUp ของรัฐบาล

ไดเ้ปน็อยา่งด ีและยงัมกีารจดัแสดงผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการออกแบบ และ

ผลิตจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร 

จงัหวดัสระบรุ ีจำานวน 30 ชิน้ เชน่ ชาเขยีวใบหมอ่นสกดั เครือ่งดืม่น้ำาสม้

สายชูหมักผสมเบอร์รี่ สารสกัดจากรำาข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น

 น่ ายินดีที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารเล็กๆ น่ารักๆ อีกช่องทางหนึ่ง 

แต่ขอรับรองว่าเนื้อหาไม่ได้เล็กตามแน่นอน โดยทีมงานมืออาชีพ

ของเราจะส่งข่าวที่น่าสนใจทุกเดือน ซึ่งบทความในคอลัมน์นี้ ทีมงาน

สำานักงานเชียงใหม่ได้รับมอบหมายให้นำาเสนอข่าวกิจกรรมต่างๆ โดย

เฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Technol-

ogy; IT) มารบัใชท้กุทา่น นอกจากภารกจิหลกัของศนูยฯ์ ในการบรกิาร

ดา้นวทิยาศาสตร ์เชน่ การให้คำาปรกึษาระบบฮาลาลในสถานประกอบ

การแล้ว สำานักงานเชียงใหม่ ยังได้รับนโยบายให้เป็นศูนย์บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศด้านฮาลาลอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยี

สารสนเทศมีความสำาคัญมาก สังเกตได้จากกิจกรรมรอบตัวเรามีการ

หลอมรวมกบัเทคโนโลยไีมท่างใดกท็างหนึง่  เดมิเราใชบ้รกิารธนาคาร

จะตอ้งเดนิทางไปยงัทีท่ำาการ แตป่จัจบุนัเพยีงแคน่ิว้สมัผสัโทรศพัทม์อื

ถอือัจฉรยิะ(Smartphone) จดัการธรุกรรมการเงินกเ็สรจ็สิน้ไมเ่กนิ 1 

นาที  การจับจ่ายสินค้าและบริการผ่านแอพ (application) ก็เป็นที่

นิยมมากขึ้น ด้วยความก้าวหน้าดังกล่าว งานวิทยาศาสตร์ฮาลาล จึงมี

ความจำาเปน็จะตอ้งกา้วไปขา้งหนา้ดว้ยนวตักรรมใหม่ๆ  โดยเฉพาะงาน

ด้าน IT กิจกรรมที่ผ่านมาของสำานักงานเชียงใหม่ ได้พัฒนาโปรแกรม

หรือแอพ เพื่อนำามาใช้ในกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งในด้านส่งเสริม

การทอ่งเทีย่วฮาลาล การสง่เสรมิใหค้วามรู้ดา้นฮาลาลผา่นการอบรม

ระยะสัน้และนทิรรศการวทิยาศาสตร์ฮาลาลในระบบดจิติอล (Digital 

Halal Science Exhibition) การอำานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบ

การและผู้บริโภคได้เข้าถึงสารปรุงแต่งที่ใช้ในกระบวนการผลิตฮา

ลาล  รวมทั้งซอฟต์แวร์(software) ที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคตเพื่อนำา

ไปประยกุตใ์ช้ในอุตสาหกรรมการผลติสนิคา้ฮาลาล และสนบัสนนุการ

ตรวจรับรองฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

และคณะกรรมการอิสลามประจำาจังหวัด ทางทีมงานหวังว่าจะเป็น

ส่วนหนึ่งท่ีทำาให้งานฮาลาลไทยก้าวสู่ฮาลาลสากล ทางทีมงานขอ

กล่าวถึงกิจกรรมฮาลาลด้าน IT ในภาพรวมไปก่อน ซึ่งมีสิ่งที่น่าสนใจ

มากมายทีจ่ะทะยอยนำาเสนอทา่นผูอ้า่นเปน็ระยะ อยา่งไรกต็าม ทา่น

ผูอ่้านท่ีตอ้งการตชิมหรอืมขีอ้ซกัถามในประเดน็วทิยาศาสตร์ฮาลาลก็

สามารถติดต่อมาได้ครับ 

.......................................................................................................
        รายงายโดย...ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำานักงานเชียงใหม่)

        รายงายโดย...ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

                         (สำานักงานปัตตานี)

        :: รายงายโดย... กลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก

        :: รายงายโดย... ดร.อัชอารีย์ สุขสุวรรณ

Pattani  Column
“อัลกุรอานโบราณ 1,000 ปี” 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย สำานักงานปัตตานี ได้รวบรวม        

อัลกุรอานโบราณจากพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้

อัล-กุรอานนูซันตารา โรงเรียนสมานมิตรวิทยา 

อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส จำานวน 12 เล่ม อัลกุรอาน  

คัดมือจากปัตตานีจำานวน 2 เล่ม และอัลกุรอาน

ฉบับแปล-อรรถาธิบายภาษาไทยเล่มแรกโดย    

อาจารย์ต่วน สุวรรณศาสน์ อดีตจุฬาราชมนตรี

คนที่ 15 นิทรรศการที่ได้นำามาแสดงในครั้งนี้

ได้รวบรวม อัลกุรอานโบราณมาจากท่ัวทุกมุม

 เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 

ที่ผ่านมา  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำา

โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจบริการหน่วยงาน

ภายนอก ได้จัดโครงการโครงการกลยุทธ์การ

เพิ่มผลประกอบการฮาลาลสำาหรับผู้ประกอบ

การขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อส่งออก

โลกกว่า 10 ประเทศ อาทิเช่น 

อัลกุรอานยุคราชวงซอฟาวียะห์      

ประเทศอีหร่าน อายุกว่า 600 

ปี อัลกุรอานจากอาณาจักรออต

โตมาน ประเทศตุรกี อายุราว       

450 ปี อัลกุรอานจากอาณาจักร

โมกุล ประเทศอินเดีย อายุ 232 

ปี และอัลกุรอานจากประเทศจีน 

อายกุวา่ 300 ป ีซึง่ไฮไลทข์องงาน

อยู่ที่ อัลกุรอานโบราณอายุกว่า 

1,137 ปี เขียนด้วยตัวอักษรลา

ยกูฟี เป็นคัมภีร์อัลกุรอานโบราณ

คดัดว้ยลายมอื ขนาด 25×18 ซม. 

หนา 11 ซม. จำานวน 532 หน้า 

ปกทำาดว้ยหนงัสตัว ์เปน็คมัภรีท์ีไ่มม่กีารเยบ็เลม่ 

เขยีนเสรจ็ในปฮีจิเราะหศ์กัราช 301 (พ.ศ.1423) 

ผูเ้ขยีนชือ่ อหิมา่มมาฮรี อาบ ีอบัดลุเลาะห ์ยามา

ลุดดิน มูฮัมหมัด อิบนุอาลี นอกจากนี้ในบริเวณ

นิทรรศการมีแสดงการเขียนอักษรศิลป์ภาษา

อาหรบัจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นการเขยีนชาวจนีและ

มาเลเซีย อีกทั้งยังมีการจัดแสดงงานเซรามิกดิน

เผาปั้นมือที่มีลวดลายสะท้อนอัตลักษณ์ความ

เป็นศิลปะอิสลาม ในชื่อว่า เบญจเมธา อีกด้วย

สินค้าฮาลาลประจำาปี 2560 (Halal Startup 2017) 

ณ อาคารจุฬาพัฒน์ 13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและย่อม

ให้มีศักยภาพในการส่งอออกผลิตภัณฑ์ฮาลาล โดยมี

ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 150 คนโครงการกลยุทธ์

การเพิม่ผลประกอบการฮาลาลสำาหรบัผูป้ระกอบการ

ขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อส่งออกสินค้าฮาลาล

ประจำาปี 2560 (Halal Startup 2017) ณ อาคาร   

จุฬาพัฒน์ 13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้มี    

เป้าหมายเพื่อพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและย่อมให้มี

ศกัยภาพในการสง่อออกผลติภณัฑฮ์าลาล โดยมผีูเ้ขา้

ร่วมโครงการประมาณ 150 คน

HAL-Q Corner
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