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 อินทผาลัมเป็นผลไม้ท่ีอุดมไปด้วยแร่ธาตุหลาก

หลายชนดิ ทัง้แคลเซยีม ซลัเฟอร์ เหลก็ โปตสัเซยีม ฟอสฟอรสั 

แมงกะนีส ทองแดง แมกนีเซียม สารหอมระเหย วิตามินบี 6 

กรดโฟลิก แถมด้วยโปรตีนและน�้าตาล นอกจากนี้ยังอุดมไป

ด้วยใยอาหารซึ่งให้ประโยชน์กับสุขภาพ หากจะว่าอินทผาลัม

เป็นหนึ่งในสุดยอดผลไม้ก็ไม่น่าจะผิด

 สารอาหารจ�าเป็นส�าหรับการละศีลอดมีอยู่สองตัว

คอื น�า้ตาลกบัโปตสัเซยีม โดยภายหลงัการอดอาหารเป็นเวลา

ประมาณ 12 ชั่วโมง ผลที่ตามมาคือระดับโปตัสเซียมในเลือด

ลดลงกว่าปกติเล็กน้อย เป็นภาวะท่ีเรียกว่า hypokalemia 

หรือภาวะโปตัสเซียมต�่า คนเราจะมีอาการวิงเวียนหัวเล็ก

น้อย การกินผลไม้ที่มีโปตัสเซียมสูงจะช่วยลดปัญหาลงได้                

ซึ่งอินทผาลัมเข้ามาท�าหน้าที่ตรงจุดนี้ได้พอดิบพอดี

 อีกปัญหาหนึ่งของผู้ที่อดอาหารช่วงสั้นๆ คือระดับ

น�้าตาลในเลือดลดลง ท�าให้เกิดอาการมึนงงได้เช่นกัน การเติม

น�้าตาลกลับเข้าไปในเลือดจะช่วยแก้ปัญหาที่ว่านี้ได้ดี น�้าตาล

ในอินทผาลัมเป็นน�้าตาลกลูโคสและฟรุคโตส ดูดซึมเข้าสู่

ร่างกายได้รวดเร็ว ดูดซึมได้ดีกว่าน�้าตาลจากอ้อยเสียด้วย

ซ�้า อินทผาลัมให้ปริมาณน�้าตาลและโปตัสเซียมพอเหมาะท่ี

จะแก้ไขทั้งสองปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินทผาลัมพันธุ์

มะดีนะหท์ี่ว่านั้น ให้น�้าตาลค่อนข้างสูงแถมด้วยโปตัสเซียมสูง

ต่างหากเหล่านี้จึงเป็นค�าตอบว่าเหตุใดจึงควร ละศีลอด

ด้วยอินทผาลัมสามผล นอกเหนือจากประโยชน์ด้านสารให้

พลังงาน วิตามินและเกลือแร่แล้ว อินทผาลัมยังให้ประโยชน์

 ในเดอืนรอมฎอนนีเ้ป็นช่วงทีช่าวมสุลมิทัว่โลกเข้า

สู่การถือศีลอด อินทผาลัมก็ถือเป็นผลไม้ท่ีเป็นสัญลักษณ์

ควบ คู ่ กั บกา รถื อศี ลอด ใน เดื อนรอมฎอนทั่ ว โ ลก

เพราะอินทผาลัมเป็นสิ่งที่ท่านนบีมูฮ�ามัดใช้เป็นอาหาร

เริ่มต้นในมื้อละศีลอดตอนเย็นท่ีเรียกว่า“อิฟฏอร (Iftar)”

และมื้ออาหารก่อนเช้าที่เรียกว่า “ซูโฮร์ (Suhoor)” 

จากสารไฟโตนิวเทรียนท์และใยอาหารอีกต่างหาก อย่างเช่น มีรายงานว่า

ชาวอาหรบัเบดอูนิทีบ่รโิภคอนิทผาลมัเป็นประจ�ามคีวามเสีย่งต่อโรคมะเรง็น้อย

กว่าชาวอาหรบักลุม่ทีบ่รโิภคอนิทผาลมัน้อย ซึง่น่าจะเป็นผลมาจากใยอาหารและ 

สารไฟโตนิวเทรียนท์ที่ว่านั้น

 ไม ่ ใช ่มะ เร็ ง เพี ยงอย ่ าง เดี ยว  ยั งมี รายงานประโยชน ์ของ

อินทผาลัมกับหัวใจ การป้องกันและรักษาความอ้วน การสร้างความสะดวก

ในการคลอดบุตรหรือท�าให้คลอดง่าย ท�าให้มารดามีน�้านมมากพอท่ีจะใช้

เลี้ยงทารก นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าปริมาณแคลเซียมที่มีมากในอินทผาลัม 

ท�าให้ผลไม้ชนิดนี้กลายเป็นหนึ่งในผลไม้ในฝันที่ช่วยด้านสุขภาพของกระดูก

ยังมีประโยชน์ของอินทผาลัมอีกมากมายที่ชาวอาหรับพากันกล่าวขานถึง 

ดังเช่น ช่วยแก้ปัญหาท้องผูก ช่วยเสริมสมรรถนะทางเพศ ด้วยเหตุนี้เองที่ท�าให้

อินทผาลัมกลายเป็นผลไม้ทะเลทรายอันดับหนึ่งที่ขายดิบขายดีไม่ใช่เฉพาะช่วง

เดือนรอมฎอนเท่านั้น เดือนอื่นๆดูเหมือนอินทผาลัมก็ยังขายดิบขายดีอยู่ไม่

สร่างซา เพียงแต่ไม่ได้ขายดีเป็นเทน�้าเทท่าเหมือนช่วงเดือนรอมฎอนเท่านั้น

คุณค่าของอินทผาลัม (Date Palm)
:: อินทผาลัม ชื่อวิทยาศาสตร์ Phoenix dactylifera

 

// บทความจากหนังสือ “โรคอ้วนจากชีวเคมีโภชนาการสู่การบำาบัด” 

   โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน //
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วันที่ 26 เม.ย. 2560 อาจารย์ และนักศึกษา

จาก ภาคโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จ�านวน 33 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์

ฮ า ล า ล  โ ด ย มี น า ย อิ ร ฟ ั น  แว ห ะ ม ะ

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (ระบบHAL-Q)

ให ้การต ้อนรับ โดยกลุ ่มนักศึกษาที่ ได ้

เข ้ามาศึกษาดูงานให้ความสนใจงานด้าน

วิทยาศาสตร์ฮาลาล และสนใจที่จะท�างาน

วิจัยด้านงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลในอนาคต

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อ�านวยการศูนย์

วิทยาศาสตร์ฮาลาล เดินทางไปเข้าร่วม

งาน 19th IFANCA International Halal 

Food Conference” ที่จัดขึ้นโดย The 

Islamic Food and Nutrition Council 

of America (IFANCA) ซึ่งเป็นหน่วยงาน

ด้าน การรับรองฮาลาลที่มีชื่อเสียงและได้

รับการยอมรับแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา

ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2560 

ห ลั ง จ า ก ท่ี อ ง ค ์ ก า ร ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ

ชาติ อิ สลาม  (O r gan i za t i on  o f 

Islamic Cooperation, OIC) โดยสถาบนั

มาตรฐานและมาตรวิทยาประเทศอิสลาม 

(Standard and Metrology Institute for 

Islamic Countries, SMIIC) มฉีนัทามตร่ิวม

กันประกาศรับประเทศไทยเป็นสมาชิก

วันที่ 8 พ.ค.2560 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

คุณมนัส สืบสันติกุล และ คุณสุลิดา หวังจิ 

ให้การต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ 7 ท่าน จาก

โรงพยาบาล Muhammadiyah dan RS Islam 

Jakarta ในโอกาสเข้าพบผู้อ�านวยการศูนย์

วิทยาศาสตร์ฮาลาลและเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

นักศึกษาราชภัฏสงขลา 

ศึกษาดูงาน ศวฮ.

โครงการอบรมสมัมนา“การพฒันา

บคุลากรด้านมาตรฐานฮาลาลเพ่ือ

การคุ้มครองผู้บริโภคฮาลาล”

กลุ่มแพทยศาสตร์จาก 

Muhammadiyah เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ

ประชุมฮาลาล ณ ชิคาโก 

อีกก้าวส�าคัญในSMIIC 

และร่วมเป็นวิทยากรการประชุมโต๊ะกลมเชิง

วิชาการ ว่าด้วย “บทบาทของการทดสอบ

ทางห้องปฏิบัติการต่อการรับรองฮาลาล” 

(Role of Laboratory Testing on Halal 

Certification) ณ  โรงแรม Hyatt Regency 

O’Hare Hotel เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ 

โดยมี ผู ้ เข ้าร ่วมงานประมาณ 200 คน 

มาจากภาคอตุสาหกรรมในอเมรกิาและองค์กร

รับรองฮาลาลอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป 

และแอฟริกา รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานท่ี

ให้การรับรองฮาลาลจากประเทศต่างๆทั่วโลก

สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด ร่วม

กับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมสัมมนา 
“การพัฒนาบุคลากรด ้ านมาตรฐาน

ฮ า ล า ล เ พื่ อ ก า ร คุ ้ ม ค ร อ ง ผู ้ บ ริ โ ภ ค

ฮาลาล”  (HALAL  CONSUMER) 

เ มื่ อ วั น ที่  1 3 - 1 4  พ . ค .  2 5 5 6 0 

ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท จังหวัดปัตตานี

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 175 คน

อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 นั้น  

จึงท�าให้ เ ม่ือวันที่  7-8 พฤษภาคม 2560 

รศ .ดร .ปกรณ ์  ปรี ย ากร  ผู ้ อ� านวยการ

สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห ่งประเทศไทย 

และดร.อัชอารีย์ สุขสุวรรณ ในฐานะผู ้แทน 

รศ.ดร .วิ นัย  ดะห ์ ลัน ผู ้อ� านวยการศูนย ์

วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มีโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมประชุม สมัชชาใหญ่ 

SMIIC ครัง้ที ่11 ณ นครอสิตนับลู สาธารณรฐัตรุกี

ในปีนี้ ซึ่งเป็นเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะ

เริ่มเข้าไปมีบทบาทเป็นคณะท�างานชุดต่างๆ

ในงานวชิาการด้านมาตรฐานและมาตรวทิยามาก

ยิ่งขึ้น และในฉบับต่อไปเราจะมาท�าความรู้จัก 

“SMIIC” กันให้มากขึ้น... 

สามารถติดตามเรื่องราว ข้อมูลข่าวสารอื่นๆได้ที่ 

http://www.halalscience.org/  หรือ  

https://www.facebook.com/HSC.CU 
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บทความ โดย..

ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย

กลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 วทิยาศาสตร์ฮาลาลคอืวทิยาศาสตร์

สาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการวเิคราะห์  

งานพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน งานวิจัยและ

นวตักรรมผลติภณัฑ์ทดแทน เป็นต้น ทีท่�างาน

เพือ่มุง่ควบคมุหรอืก�าจดัสิง่ต้องห้ามในศาสนา

อิสลามให้พ้นจากผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ 

ส�าหรบัผูบ้รโิภคมสุลมิหรอืผูต้้องการผลติภณัฑ์

และบริการฮาลาล

 ในทุกๆปีศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะรับนิสิตนักศึกษา

จากสถาบันต่างๆเข้ามาเรียนรู ้งานในด้าน

วิทยาศาสตร์ฮาลาลเป็นจ�านวนมาก และยัง

มีการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู ้ที่มีความ

สนใจและต้องท�างานร่วมกับองค์กรศาสนา

อิสลาม รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อ�านวยการศูนย์

วทิยาศาสตร์ฮาลาล จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ได้กล่าวไว้ว่า “การจดัอบรมของศนูย์วทิยาศาสตร์

ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นถือว่าเป็น

งานบริการที่จัดท�าขึ้นเพื่อสังคมโดยแท้จริง ซึ่ง

ได้รับการสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โดยงานบริการที่จัดขึ้นมีส่วนขับเคลื่อนให้งาน

ฮาลาลประเทศไทยได ้รับการยกย ่องไปท่ัว

โลก จนกระทั่งเมื่อต้นปี 2560 องค์การโอไอซี

:: ผอ.ศวฮ.และเจ้าหน้าที่ ถ่ายรูปร่วมกับ 

  นศ.ที่เข้าร่วมโครงการฯ    

 ผ่านไปแล้วกับการเตรียมความพร้อม

ส�าหรับนักวิทยาศาสตร์ฮาลาลรุ ่นใหม่และ

การสร ้างแรงบันดาลใจให ้กับน ้องๆนิสิต

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆรวมถึงบุคคล

ทั่วไปและผู ้ที่สนใจเกี่ยวกับงานทางด ้าน

วิทยาศาสตร์ฮาลาล 

 ทั้งนี้สืบเนื่องจากศูนย์วิทยาศาสตร์

ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเป้าหมาย

ในกา รผลิ ตบุ คล ากรสาขาวิ ทย าศาสตร ์
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ยอมรับให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกสถาบันมาตรฐานของโอไอซี (SMIIC) 

ท�าให้ประเทศไทยกลายเป็นพี่เลี้ยงขององค์กรรับรองฮาลาลหลายประเทศใน

โลก นอกจากน้ียังได้รับการยกย่องจากฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายนโยบายว่ามี

ส่วนช่วยแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอีกด้วย” 

ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ศวฮ.ได้จัดโครงการ “Open House 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ฮาลาล” ซึ่งมีน้องๆนิสิต

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  

โครงการ Open House ถือเป็นอีกโครงการหนึ่งที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตาม

นโยบายดังท่ีกล่าวมาข้างต้น โดยมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้  

ส�ารวจความต้องการของนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาต่อใน

ระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์

ฮาลาลที่น ่าสนใจและตลาดแรงงานในปัจจุบัน ทั้งน้ีเพื่อเป็นแนวทางใน

การจัดท�าหลักสูตรส�าหรับการเรียน การสอนต่อไป และเพื่อเป็นศูนย์กลาง

:: ผอ.ศวฮ.และเจ้าหน้าที่ ถ่ายรูปร่วมกับ 

  นศ.ที่เข้าร่วมโครงการฯ    

ฮาลาลที่มีศักยภาพในการด�าเนินงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อความเป็นผู้น�าทางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของประเทศต่อไป 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ 

Open House หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( วิทยาศาสตร์ฮาลาล ) ณ ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ศูนย์วิทยาศาสตร์

ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลดังกล่าวนั้นมี

หลากหลายการทดสอบด้วยกันที่เปิดให้นักวิทยาศาสตร์รุ ่นใหม่ได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติจริง อาทิเช่น การทดสอบการปนเปื ้อนเจลาติน 

การทดสอบสัดส่วนกรดไขมัน การทดสอบปริมาณเอทธิลแอลกอฮอล์ และการทดสอบการปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกรในอาหารและสิ่งตัวอย่างทางชีวภาพ 

การแลกเปล่ียนองค ์ความรู ้  ฝ ึกทักษะ

กระบวนการคิด การจัดการ ตลอดจน

สามารถน�าความรู้ไปใช้และพัฒนางานด้าน

อุตสาหกรรมฮาลาลให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิง่ขึน้ น�าไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกจิฮาลาลของ

โลกต่อไปในอนาคต
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The Halal Science Center Chulalongkorn University  

ถ้าจะกล่าวถึงอาหารฮาลาลในปัจจุบัน ก็คงเลี่ยงไม่ได้ถึงประเด็น

ของการควบคุมเรื่องความสะอาด ปลอดภัยในกรรมวิธีและ

กระบวนการผลิตอาหาร เน่ืองด้วยศาสนาอิสลามน้ันเป็นศาสนา

ที่ใช้ความสะอาดเป็นต้นแบบในการด�าเนินชีวิต ความสะอาดได้

ถูกกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกรุอ่านอยู่หลายบท อีกทั้งวัตถุดิบ

ที่จะน�ามาผลิตนั้น ยังต้องมีความสะอาดและต้องผ่านการรับรอง

จากคณะกรรมการอิสลามเพื่อเป็นการการันตีให้กับชาวมุสลิม

ว่าสามารถบริโภคได้อย่างไม่ต้องเกิดความสงสัยใดๆในผลิตภัณฑ์นั้น

แล้วจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อท�าให้ผลิตภัณฑ์อาหารนั้นสะอาด ปลอดภัย และ

ถูกต้องตามศาสนบัญญัติอิสลาม วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับ

 ในเดือนเมษายนและต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ ่านมา 

มี หลายสถานประกอบการซึ่ ง ว า ง ระบบ  HAL -Q  กั บ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ได้ด�าเนินการต่ออายุของระบบ HAL-Q  

เช่น บริษัท ยาคูลท์ ประเทศไทย จ�ากัด ,บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ 

จ�ากดั ทัง้นีร้ะบบ HAL-Q ไม่ได้สร้างคุณค่าด้านโภชนาการแก่สถาน

ประกอบการเพียงอย่างเดียว แต่ยังสร้างความเช่ือมั่นให้ผู้บริโภค

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ภายใต้จุฬาฯ เป็นหน่วยงานด้านการบริการวิชาการ

และวจิยั ด�าเนนิงานเพือ่สนองนโยบายของรฐับาลควบคูไ่ปกบัการพฒันาสงัคม 

ซึ่งหนึ่งในความภาคภูมิใจของงานวิจัยคือการสร้างมาตรฐานและพัฒนาระบบ

บรหิารจดัการด้านคณุภาพ ในการผลติอาหารฮาลาลทีถ่กูต้องตามศาสนบญัญตัิ

อิสลาม หรือที่เราเรียกว่า “ระบบ HAL-Q (Halal Assurance Liability 

and Quality System)” เนื่องจากในอดีตพบว่าผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลยัง

มีการปนเปื้อนสิ่งต้องห้ามตามศาสนบัญญัติอิสลาม 

ซ่ึงอาจเกิดจากวัตถุดิบ หรือกระบวนการผลิตที่ยัง

ไม ่ถูกต ้องตามศาสนบัญญัติอิสลาม จึงท�าให ้

ผลิตภัณฑ์อาหารเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสิ่งต้องห้าม 

และไม่เป็นที่อนุมัติตามหลักการของศาสนา

ว่าผลิตภัณฑ์นั้น สะอาด ปลอดภัย สามารถบริโภคได้อย่างไม่มี

ข้อสงสัยใดๆ ด้วยเหตุนี้เอง สถานประกอบการจึงให้ความเชื่อมั่น

บทความ โดย...

ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย

กลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก (ระบบ HAL-Q)

ในการวางระบบคุณภาพ HAL-Q อย่างต ่อเนื่องตลอดมา
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 ความ เข ้ า ใจพฤติ ก ร รมของคน

รอบข้าง ชมุชน สงัคม ท�าให้เราสามารถสร้างสรรค์

งานต่างๆ ได้อย่างน่าประหลาดใจ ดังนั้น 

เราควรรู้จักวัฒนธรรมของแต่ละ Generation 

ที่น่าสนใจคือ Generation X  Y และ Z เป็น

กลุ ่ มคนที่ เ กิ ด ในช ่ วง  พ .ศ .2504-2552 

(ค.ศ.1961-2009) เป็นประชากรส่วนใหญ่ของ

โลก เข้าถงึเทคโนโลยไีด้ง่ายและกล้าทีจ่ะเปลีย่น

จากของเดิมๆ มาเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ 

 ด้วยเหตุผลนี้ เอง จึงท�าให้เกิดทีม

งาน Digital Halal Science ของศูนย์

วิทยาศาสตร ์ฮาลาล จุฬาฯ และเริ่ มจัด

นทิรรศการในรปูแบบดจิติอลขึน้ครัง้แรก ในงาน 

“Lanna Expo 2015” ในช่วงระหว่างวัน

ที่ 4-13 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมและ

แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยน�า

เสนอในหัวข้อ นักวิทยาศาสตร์โลกมุสลิมใน

ยุคโบราณ ใช้แท็ปเล็ต (Tablet) ประกอบ

การน�าเสนอ เพยีงแค่น�ามาส่องกบัภาพนิง่ทีต่ัง้

แสดงในงาน กท็�าให้นกัวทิยาศาสตร์กลบัฟ้ืนขึน้

มามชีวีติและอธบิายผลงานต่างๆ ได้ด้วยตวัเอง 

เป็นที่ประทับใจต่อผู้ชมในงานเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ ผลงานการแสดงท่ีจัดขึ้น

ทางที ม ง าน ได ้ จั ดตั้ ง ไว ้  ณ  ศู นย ์

วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ส�านักงาน

กรุงเทพฯ ชั้น 12 รวมทั้งเผยแพร่ให้

กับนักเรียน นักศึกษาและผู ้ที่สนใจ

ในกลุ ่มจังหวัดภาคใต้ ผ ่านกิจกรรม

ต่างๆ ของศวฮ. ส�านักงานปัตตานี ซึ่งใน

โอกาสต่อไปทางทีมงานตั้งใจจะเผยแพร่

ความรูต่้างๆ โดยเฉพาะด้านวทิยาศาสตร์

ฮาลาล ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให ้ถึงประชาชนมากขึ้น เพราะโลก

ของเราก�าลังเข้าสู่ยุค 4.0 แล้วเรามา

ท�าความรูจ้กักบัยคุนีใ้นคอลมัน์ถดัไปครบั

Chiang Mai
มุมฮาลาลล้านนา

:: ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                     (ส�านักงานเชียงใหม่)

 นโยบายประเทศไทย 4.0 หรือ 

Thailand 4.0 คือแนวคิดท่ีต่อยอดจากแผน

นโยบายเดิมที่ประเทศไทยเคยผลักดันในภาค

การเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม

หนัก ที่ล ้วนแล้วแต่ลงแรงแข็งขันมาตลอด 

จ น ก ร ะ ทั่ ง แ ผ น น โ ย บ า ย ใ น เ รื่ อ ง 

Digital Economy ได้เข้ามาเป็นแนวทาง

หนึ่งในการขับเคลื่อนการผลิต ท่ีเน ้นการ

สร้างมูลค่าให้สูงขึ้น ตามโครงสร้างเศรษฐกิจ

ใหม ่หรือ“Value-Based Economy” 

โดยมีจุดขายที่ความสร้างสรรค์และการเปลี่ยน

สินค ้าและอุตสาหกรรมให ้ ขับเคลื่อนด ้วย

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 เพื่อสอดรับกับนโยบายของประเทศ

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดั งกล ่าวศูนย ์

วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ส�านักงานปัตตานีจึงจัดงาน Halal Science 

& Innovation@PATTANI ขึ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 ที่ผ่านมาเพื่อยกระดับชายแดน

ใต้ด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาล ในงานมีการประกวดการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 

“นวั ตกรรมฮาลาลดิ จิ ทั ล”  ซึ งมี นั กศึ กษาจากหลายสถาบันสนใจส ่ งผลงาน เข ้ า

ร ่วมประกวดจ�านวนมาก และมี 5 โครงการ ที่ผ ่านเข้าสู ่การประกวดรอบชิงชนะเลิศ 

 ทั้ ง น้ี โครงการแอพพลิเคช่ัน “การตรวจสอบส ่วนประกอบฮาลาลหรือไม ่

(Halal Ingredient)”ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ ได้รบัรางวลัชนะเลิศในการการประกวดนวตักรรม 

Halal Digital ในครั้งนี้  

 เวทีการประกวดนวัตกรรมดิจิตัลฮาลาล ถือเป็นอีกเวทีหนึ่งในการน�าเสนอและพัฒนา

นวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมทางด้านฮาลาลที่จะสอดรับกับการพัฒนาทางด้าน

เศรษฐกจิของประเทศไทย และเศรษฐกจิของพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้เพือ่พฒันาประเทศไทย

Pattani มุมฮาลาลปักษ์ใต้
:: ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                      (ส�านักงานปัตตานี)
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