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จักรวาลก�าลังขยายตัวถ่างออก

ไปอัลกุรอานได้ว่าไว้....

ประมวลภาพงาน 14 ปี 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬา

แกะรอยห้องปฏิบัติการสุดล�้า

ผู้น�างานด้านนิติวิทยาศาสตร์

ฮาลาล(อ่านต่อหน้า 2) (อ่านต่อหน้า 5-9) (อ่านต่อหน้า 10-11)



จักรวาลก�าลังขยายตัวถ่างออกไป คัมภีร์อัลกุรอานว่าไว้เช่นนั้น

 คัมภีร์อัลกุรอานจากอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ถูกประทานลงมาสู่ท่านนบีมูฮ�ามัด (ซ.ล.) นับจาก ค.ศ.610 ถึง 632 นาน 23 ปี ภายหลังถ้อย

ความของคัมภีร์อัลกุรอานท่ีกระจัดกระจายอยู่หลายที่หลายทางถูกน�าไปเรียบเรียงจัดแบ่งหมวดหมู่โดยไม่มีการเพิ่มเติมเนื้อหาจัดแบ่งได้

เป็น 114 บทหรือซูเราะฮฺ ประกอบด้วย 6,236 โองการหรืออายะฮฺหรือสัญญาณหรือวรรค เมื่อวิเคราะห์ลึกลงไปในรายละเอียดพบอีกว่า

มี 320,015 ตัวอักษรรวมเป็นค�าได้ 77,449 ค�า ลักษณะภาษาที่ใช้ในอัลกุรอานเป็นคล้ายร้อยแก้วเชิงอุปมาอุปมัย หลายถ้อยค�าจ�าเป็นต้อง

วิเคราะห์เนื่องจากยากต่อความเข้าใจ อย่างไรก็ตาม เมื่อมนุษย์มีความรู้มากขึ้น ความเข้าใจในอัลกุรอานเริ่มกระจ่างขึ้น แม้ว่าความเข้าใจ

ระหว่างนกัการศาสนาอสิลามกบันกัวทิยาศาสตร์ยงัอาจไม่ตรงกนัทว่ามแีนวโน้มว่าทัง้สองฝ่ายจะเกดิความเข้าใจทีต้่องตรงกนัได้ในเวลาอกี

ไม่นานนับจากนี้

 กล่าวกันว่าในคัมภีร์อัลกุรอานมีเรื่องราวมากมายที่เกี่ยวข้อง

กบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีหลายอายะฮกฺล่าวถงึจกัรวาลซึง่บ่อยครัง้

นักวิชาการศาสนาอิสลามอาจใช้ค�าว่าสรวงสวรรค์หรือช้ันฟ้าส่วนความ

หมายจริงจะเป็นเช่นไรมีเพียงพระผู้เป็นเจ้าคืออัลลอฮฺ (ซ.บ.) เท่านั้นที่

ทรงล่วงรู ้ลองน�าถ้อยความในคมัภร์ีอลักรุอานว่าด้วยจกัรวาลทีว่่ากนัว่า

ก�าลังขยายตัวมาพิจารณากันดูก็แล้วกัน

 กลุ่มนักฟิสิกส์มุสลิมอธิบายความหมายของการแผ่ให้กว้าง

ไพศาลไว้ว่าชั้นฟ้าหรือจักรวาลยังคงขยายตัวออกไปไม่สิ้นสุดซึ่ง

สอดคล้องกบัการค้นพบทางดาราศาสตร์ทีว่่าหลงัการระเบดิครัง้ใหญ่

ที่เรียกว่า “บิ๊กแบง” (big bang) อันเป็นจุดก�าเนิดของจักรวาล สิ่ง

ที่ตามมาคือจักรวาลขยายตัวออกไปในทุกด้านจนกระทั่งปัจจุบันยัง

คงขยายตัวอยู่ นักฟิสิกส์เชื่อว่าการขยายตัวออกของจักรวาลเป็นผล

 สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับใช้ค�าว่าสีแดงคล้ายขี้ผึ้งในคัมภีร์อัลกุรอานฉบับแปลเป็นภาษาไทย ขณะที่มีค�าแปลโดยผู้อื่นในภาษา

อังกฤษใช้ค�าว่าสีแดงกุหลาบคล้ายหนังสัตว์ โดยนักแปลเกือบทุกคนแปลค�าว่า           ว่าแดงแบบกุหลาบหรือโรซี่ (rosy) กลุ่มนักฟิสิกส์

มุสลิมแปลถ้อยความนี้ไว้น่าสนใจโดยให้ความหมายว่าชั้นฟ้าหรือจักรวาลกระจายออกคือการขยายตัวของจักรวาลดังได้กล่าวไว้แล้ว และ

ในทางดาราศาสตร์คลื่นความถี่ที่ส่งย้อนกลับมาจากอวกาศที่ขยายตัวออกไปจะให้คลื่นในแถบสีแดงกุหลาบ การขยายตัวออกไปนั้นคล้าย

การคลีตั่วของกลบีกหุลาบทีข่ยายออกไปทกุทศิทางโดยเริม่มสีีแดงเข้มขึน้ หากจกัรวาลหดตวัเข้ามาคลืน่ความถีท่ีส่่งกลบัมายงัโลกจะอยูใ่น

ช่วงสนี�า้เงนิ การกล่าวถงึสแีดงกหุลาบดงัทีป่รากฏในคมัภร์ีอลักรุอานเช่นนีจ้งึเป็นการให้ข้อมลูทีน่่าสนใจอย่างยิง่ในทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์

ที่นับวันคัมภีร์อัลกุรอานก็ยิ่งสร้างความฉงนมากขึ้นเรื่อยๆ

“และช้ันฟ้า เราได้สร้างมันขึ้นมา

ด้วยพระหัตถ์ของเรา และแท้จริง

เราได้แผ่ให้กว้างไพศาล”

อัซซาริยาต 51:47

มาจากพลังงานมืด (dark energy) ที่ซ่อนตัวอยู่ในจักรวาล

จ�านวนมหาศาลเป็นตัวผลักกาแลกซีให้ห่างออกจากกัน ทั้งยัง

ขยายตัวด้วยอัตราเร่ง นักฟิสิกส์สามารถค�านวณอัตราเร่งที่ว่า

นัน้ได้ ค�านวณการเคล่ือนตวัออกห่างจากกนัของกาแลกซไีด้ แต่

ไม่สามารถค�านวณปรมิาณพลงังานหรอืสสารมดื (dark matter) 

ยงัคงมคีวามลบัมากมายทีซ่กุซ่อนอยูใ่นจกัรวาลแต่กลบัมาเปิด

เผยในอัลกุรอาน

“คร้ันเม่ือช้ันฟ้าแตกกระจายออก มันจะ

เป็นสีแดงคล้ายขี้ผึ้ง” อัรรอหฺมาน 55: 37

บทความโดย... รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน
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ลงนามความร่วมมือกับปากีสถาน

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim เข้าเยี่ยมศูนย์

หอการค้าเสฉวน ประเทศจนี เข้าปรกึษางานฮาลาล

 เมื่อวันที่  7 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน 

ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร

ผอ.สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคุณ

มนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผอ.ศวฮ. ดร.อัชอารีย์ สุขสุวรรณ

และ นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ให้การต้อนรับ หน่วยงาน HALAL 

AWARENESS & RESEARCH COUNCIL จากเมืองการจี ประเทศ

ปากีสถาน น�าโดย นาย Muhammad Afaq Shamsi ทัง้นีห้น่วยงาน 

Halal Awareness & Research Council ได้ลงนาม MOU กับศูนย์

วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเเละลงนาม MRA กับ

สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

 เม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

ผู้อ�านวยการศูนย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ

คุณมนสั สืบสันตกิลุ ทีป่รกึษาผอ.ศวฮ. ให้การต้อนรบัคณะกรรมการ

องค์กรรับรองอาหารฮาลาลจาก หอการค้าเสฉวน ประเทศจีน (The 

halal food professional commitee of Sichuan chamber of 

commerce, China chamber of international commerce

ที่เข้ามารับค�าปรึกษา จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และ ดร.อัชอารีย์ สุขสุวรรณ 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim จากคณะ Falultas Sains Dan Teknologi น�าโดย Dr. Dwi Suheriyan, M.P. (Senator of Faculty) และ Dr. Evika Sandi 

Savitri, M.T. (Head of Biology Department) ซึ่งเข้าศึกษาดูงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ของศูนย์ฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้ง

ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียมาโดยตลอด

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ http://www.halalscience.org
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ผู้ช่วยนักวิจัย ศวฮ. ได้รับเชิญบรรยายในงาน 

The 4th World Anti-Aging Forum 

ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลี ใต้

ศวฮ. เข้าร่วมการประชุม Asean Working Group 

on Halal Food (AWGHF) ประเทศสิงคโปร์

ศวฮ. ร่วมออกงาน Aceh International Halal Food Festival 2017

 เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560 

นางสาวเกษิณี เกตุเลขา  ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์   

ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญจาก Center 

for Anti-Aging Industry Pusan University ให้เข้าร่วม

บรรยายในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ The 5th 

Busan International Anti-Aging Expo and The 4 

th World Anti-Aging Forum ณ เมืองปูซาน ประเทศ

เกาหลีใต้ การเข้าร่วมงานประชุมในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ศักยภาพของอุตสาหกรรมฮาลาล และเพ่ือ

ให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมเครื่องส�าอางฮาลาล 

โดยงานในมีผู้ฟังให้ความสนใจ และเห็นความส�าคัญใน

การขอการรบัรองฮาลาลส�าหรบัอตุสาหกรรมเครือ่งส�าอาง 

กว่า 50 ท่าน

 คณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม Asean 

Working Group on Halal Food (AWGHF) ครัง้ที ่13 ณ ประเทศ

สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม พ.ศ.  2560 ในการนี้ 

นางสาวเกษิณี เกตุเลขา ผู้แทน ผอ. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย 

เพือ่น�าเสนอผลงาน ของ ศวฮ. และร่วมแสดงความคดิเหน็ในการ

จัดท�าฐานข้อมูลวัตถุดิบฮาลาล (H-number) ร่วมกันของกลุ่ม

ประเทศสมาชิกอาเซียน

 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดย นางสาวสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้เข้าเยี่ยม

ชมห้องปฏิบัติการของหน่วยงาน Aceh Halal Center ภายใต้การดูแลของ LPPOM MPU Aceh ต่อมาในช่วงเช้า และวันที่ 19 

สิงหาคม 2560 นางสาวสุลิดา หวังจิ เข้าร่วมบรรยาย ใน Coffee Meeting &  Business Matching ในงาน Aceh International 

Halal Food Festival 2017 ณ เมืองอาเจะฮ์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่:  www.halalscience.org
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 ศวฮ. ฉลองครบรอบ 14 ปี จัดงานเดิ่นวิ่งการกุศลฯ

 เป็นปลื้ม นักวิ่งทั่วสารทิศเข้าร่วมงาน

 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเดินวิ่ง ภายใต้ชื่องาน “เดินวิ่งครบ

รอบ 14 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”  

โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานจัดงานกล่าวต้อนรับนักวิ่งทุก

ท่าน “การสร้างคน เป็นยุทธศาสตร์หลักข้อแรกของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เพื่อประชาคมชาวจุฬาฯ จะพัฒนาตนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมไปถึงการมีสุขภาพที่ดีด้วย กิจกรรม เดิน-ว่ิง 

ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ จึงถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตอบสนอง

นโยบายของจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ให้เป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์

ด้านการสร้างคน ให้มีสุขภาวะที่ดี นอกจากนั้นแล้ว ฮาลาล ยังเป็น

เรื่องของการสนับสนุนให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนั้นเอง” 

HALAL HIGHTLIGHT
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....................................................................................................| ภาพบรรยากาศ งานวิ่ง 14  ปี ศวฮ. |...........................
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 ง าน ว่ิ งที่ จั ด ขึ้ น ในครั้ ง นี้

มีรูปแบบการจัดงานเพื่อสร้างความ

แตกต่างจากงานวิ่งอ่ืนๆ มีบรรยากาศ

ร่มรื่นภายใต้รั้วจุฬาฯ และความอบอุ่น

ด้วยบรรยากาศสดใสในธมีสขีาว-ชมพ-ู

ด�า มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 550 ท่าน ได้

รับผลตอบรับเป็นอย่างมากจากนัก

วิ่งมืออาชีพ และนักวิ่งสมัครเล่น โดย

น�ารายได้มอบให้แก่การสนับสนุนงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ได้หักค่า

ใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น 

 การจัดงานในครั้ ง น้ี  ใช ้

สโลแกนว่า “ช้อป ชิม ชิล Charity 

Run 2017” ไม่ใช่แค่วิ่งเสร็จแล้วจบ

งาน เราได้คดัสรร สนิค้าจากผูป้ระกอบ

การ SMEs จากชายแดนใต้ และ ล้านนา

ทีข่ึน้ชือ่ให้นกัวิง่ได้ ช้อป และเราคดัสรร

อาหาร เครื่องดื่ม ที่อร่อย ฮาลาล ทุก

มุมกรุงเทพฯ มาให้ ชิม เดินเล่นชิลๆ 

ภายในงาน อีกทั้งยังสามารถร่วมเล่น

กิจกรรมสนุกๆ และลุ้นรับของรางวัล

กลับบ้าน จากผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์

และร้านอาหารฮาลาล รวมถึงบริษัทที่

ได้รับการรับรองฮาลาลจากส�านักคณะ

กรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทย 

ได้แก่ การบนิไทย, เค.ซ.ีจ ีคอร์ปอเรชัน่, 

บริษัทเพอร์เฟค คอมพาเนียน, บริษัท 

แฟชั่นฟู้ด จ�ากัด, บริษัท โอลีน จ�ากัด, 

บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

, บรษิทั เอ เจน อีเว้นท์ เอเจนซ ีจ�ากัด, ร้าน

อาหารมาม่าชาบ,ู ร้านอาหารอายมับอย

ร้านอาหารบินหลา, โรงแรมอัลมีรอซ

และร ้ านอาหาร  Aya  Ha l a ru
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 เมื่ อ วั น ท่ี  15  สิ งหาคม  2560 

จุฬาราชมนตรี ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล

ร่วมกับท่านอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

ศนูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

อาคารส�านักงานสวนหลวงสแควร์ ซอยจุฬา 12

โดยมีคุณลดาวัลย์ ค�าภา รองเลขาธิการสภาพัฒน์ 

พล.ต.ต.สรุนิทร์ ปาลาเร่ เลขาธกิารคณะกรรมการ

กลางอิสลามแห่งประเทศไทย รศ.ดร.ปกรณ์ 

ปรียากร ผู ้อ�านวยการสถาบันมาตรฐานฮา

ลาลแห่งประเทศไทย บรรดาอิหม่ามในพื้นท่ี

กรุงเทพมหานครกว่า 50 ท่านและแขกผู้มีเกียรติ

ร่วมในพิธีเปิดงานครั้งนี้ 

 โ ด ย ภ า ย ใ น ง า น มี ก า ร จั ด แ ส ด ง

“นิทรรศการ 14 ปีศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

จุฬาฯ” เล่าเรื่องราวความเป็นมาและการเติบโต

ของศูนย์ฯ ตลอดระยะเวลา 14 ปี ที่ผ่านมาด้วย

 ส�านักงานใหม่ ต้ังอยู่ที่โครงการสวนหลวงสแควร์ เป็นอาคาร 4 คูหา

2 ช้ัน ริมถนนจุฬาลงกรณ์ 12 ด้านล่างตกแต่งแบบ Modern Islamic Arts

ใช้เป็นหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล(Business Incubator of

Halal Products หรือ BIHAP) โดยฝึกอบรมให้กับ Halal SMEs & Startups ด้าน

บนเป็นส�านักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย กลุ่มภารกิจ

บริการหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่ง

ประเทศไทย และมูลนิธิพัฒนาวิทยาศาสตร์ฮาลาล มีการติดต่อระบบ IT SPHERE 

เชื่อมโยงกับส�านักงานศูนย์ทั้งสามส�านักงาน

 ในปัจจบุนั งาน SMEs และ Startups ทวคีวามส�าคัญยิง่ขึน้ ในอนาคต ศนูย์ฯ

ร่วมกับจุฬาลงกรณ์พัฒนาเครือข่าย Halal SMEs & Startups ขึ้นโดยใช้วิทยากรที่

มีความเชี่ยวชาญทั้งจากจุฬาลงกรณ์ จากศูนย์และจากสถาบันภายนอกมาให้ความรู้

และฝึกแฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการฮาลาลทั้งด้านการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

การสร้างแบรนด์ การส่งเสริมการขาย ฯลฯ เพื่อให้นักธุรกิจไทยแข่งขันได้ในตลาด

นานาชาติและในประเทศ

เป็นศูนย์ ให้บริการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล

 (Business Incubator of Halal Products หรือ BIHAP)

ศวฮ.เปิดส�ำนักงำนใหม่
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บรรยากาศเปิดส�านักงานใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

(อาคารสวนหลวงสแควร์ ถนนจุฬาฯ 12)
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 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล เริ่มต้น

ขึ้นภายใต้คณะสหเวชศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2537 โดย 

ผู้ก่อตั้งคือ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้เริ่มงานพัฒนาห้อง

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการปกป้องผู้บริโภคมุสลิม 

โดยใช้เทคนิค GC-FID ตรวจพบการปนเปื ้อนสุกร

ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกฮาลาลและได้เข้าร่วมกับคณะ

กรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานครในการตรวจ

วเิคราะห์ผลติภณัฑ์ทีป่ระสงค์ขอการรบัรองฮาลาล และ

ในปี พ.ศ. 2553 ได้ย้ายห้องปฏบิตักิารมายงัอาคารวจิยั

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งนับได้ว่าเป็นหน่วยงาน

ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกที่เกิดขึ้นในโลก โดย

ห้องปฏิบัติการมุ่งมั่นด�าเนินงานเพื่อความปลอดภัย

ด้านกายภาพและจิตวิญญาณของผู้บริโภคมุสลิมทั้งใน

ประเทศและทั่วโลก

 

 ห ้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร ์ฮาลาล 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เป็นห้องปฏิบัติการท่ีมี

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย ได้รับการรับรองความ

สามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 และ 

ISO 9001 ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศแสดง

ถึงความสามารถในการทดสอบทางห ้องปฏิบัติการ

เกี่ยวกับการทดสอบอาหารฮาลาล เทคโนโลยีการผลิต

วัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่ผลิตภัณฑ์ซับซ้อนเกิน

กว่านักวิชาการศาสนาจะเข้าใจได้ง่ายๆ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีฮาลาลจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากใน

การสนับสนุนข้อมูลให้นักวิชาการศาสนาในเรื่องการให้

การรับรองฮาลาลในผลิตภัณฑ์ ตามแนวทาง “ศาสนา

รับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” หรือ “Religion Certifies, 

Halal Science Supports” นอกจากนีท้างห้องปฏบิตักิาร

ยังท�าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นมุสลิม ท�าการสุ่มตรวจ

สอบผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดอีกด้วย 
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 การทดสอบการปนเปื้อนเจลาติน / 

Gelatin (Colorometry : AOAC 990.26 

and FTIR :In house method)  ได้แก่ ขนม

ขบเคี้ยว ขนมหวาน ลูกกวาด วุ้น เจลลี่ มาร์ช

เมลโล ไอศครีม นมและผลิตภัณฑ์จากนม น�้าผล

ไม้และเครื่องดื่ม ซอสปรุงรส ครีมสลัด มายอง

เนส ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ลูกชิ้น ไส้กรอก และ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

 การทดสอบสัดส่วนกรดไขมัน / Fatty Acid Profile (GC/MS-MS 

,GC-FID, Lepage G and Roy : CC 1984, 1986) เพื่อท�าการวิเคราะห์

ชนิดและสัดส่วนของกรดไขมันในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีน�้ามันหรือไขมันเป็นส่วน

ประกอบ ได้แก่ น�้ามัน นมและ นอกจากนี้รวมถึงการวิเคราะห์สัดส่วนของกรด

ไขมันในน�้าเลือด (Plasma) และเม็ดเลือดแดง (Red blood cell)

 การทดสอบสารประกอบโพลาร์ / Polar com-

pounds (Mini column: AOAC 982.) เพื่อท�าการตรวจ

สารประกอบโพลาร์ในผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ น�า้มนัปรงุอาหาร

ใหม่และน�้ามันที่ผ่านการทอดอาหาร

 ก า ร ท ด ส อ บ ป ริ ม า ณ เ อ ท ธิ ล

แอลกอฮอล์ / Alcohol (GLC: AOAC973.23) 

เพื่อท�าการตรวจแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์

อาหาร ได้แก่ น�้าผลไม้และเครื่องดื่ม สีและกลิ่น

สังเคราะห์ น�้าจิ้ม ซอสปรุงรส เครื่องดื่มชูก�าลัง 

และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

 การทดสอบการปนเปื้อนดีเอ็นเอ

สุกรในอาหารและสิ่งตัวอย่างทางชีวภาพ 

/ DNA (Real-Time PCR : In house 

method) เพื่อท�าการตรวจวิเคราะห์สาร

พันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) ของสุกรในผลิตภัณฑ์

อาหารที่ได้จากเนื้อสัตว์ เช่น ไส้กรอก ลูกชิ้น 

เป็นต้น

การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

นิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 ตามที่สัญญากับผู้อ่านในฉบับท่ีแล้ว เก่ียวกับงานสัมมนาผู้ประกอบ

การและบุคคลท่ีสนใจเก่ียวกับสินค้าฮาลาล และการเจาะตลาดจีน เป็นโครงการ

ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ส�านักงานเชียงใหม่ได้จัดขึ้น เพื่อผู้ประกอบการ 

SMEs มีหัวข้อเกี่ยวกับการท�าการตลาด E-Commerce ในจีน ท่านผู้อ่านคงสงสัย

ว่าเพราะอะไรเราถึงต้องเจาะตลาดจีน 

 แน่นอนค่ะ ถ้าพูดถึงปริมาณประชากรที่มากเป็นอันดับต้น และอยู่ใกล้

กบัประเทศไทยนดิเดยีวเอง หากจะพดูถึงนกัท่องเทีย่วทีห่ลัง่ไหลกันเข้ามาในเมือง

ไทยมากที่สุดในตอนน้ีโดยเฉพาะเชียงใหม่ ต้องพูดเป็นเสียงเดียวว่าเป็นพี่จีนอีก

แน่นอน หากใครเคยดูภาพยนตร์เรื่อง “Lost In Thailand” จะทราบว่าเขาถ่าย

ท�าที่เมืองไทย มีสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพัก ร้านอาหารต่างๆ รวมถึงวัฒนธรรมไทย 

ที่เป็นสาเหตุท�าให้ชาวจีนหลงใหลและเดินทางมาท่อง

เทีย่วในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ตามปกตนัิกท่องเทีย่ว

จีนจะซื้อของติดไม้ติดมือไปเป็นของฝากบ้าง ใช้เองบ้าง

เพราะเขามองว่าสินค้าของไทยมีคุณภาพสูง ราคาสม

เหตุสมผล พอมากันทีก็ขนกลับบ้านกันไปเป็นลังๆ

ก็มี ถ้าขนกลับไม่ไหวก็ส่งของผ่านลอจิสติกส์ก็เยอะ ช่วย

กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเท่ียวของไทยพอสมควร และ

น่ีก็เป็นเหตุผลให้ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ 

ส�านกังานเชยีงใหม่เราจดัท�าหลกัสตูร  E-Commerce พา

ผูป้ระกอบการ SMEs ภาคเหนอืไปเมอืงจนีกนัค่ะ โดยเริม่

กันตั้งแต่สอนให้รู้จักการใช้งานและระบบการขายของ 

E-Commerce ผ่านเว็บไซต์ TAOBAO (เถาเป่า) ซึ่ง

เป็นเว็บไซต์ของ บริษัทอาลีบาบากรุ๊ป เป็นเว็ปออนไลน์

ทีช่าวจนีนยิมไปช้อปป้ิงกนัมากทีสุ่ด กจิกรรมในโครงการ

ทีน่่าสนใจมตีัง้แต่การท�าการตลาดดจิติอล (Digital Mar-

keting) ส�าหรบัลูกค้าชาวจนี การสอนผู้ประกอบการถ่าย

ภาพโดยใช้มือถือและเทคนิคการตกแต่งภาพให้สวยงาม

ผ่านแอปพลเิคชัน่ทีส่ามารถหาดาวน์โหลดฟรไีด้ในระบบ

แอนดรอยด์และไอโอเอส ในคลาสนี้ ขอบอกเลยว่าสนุก

และตื่นเต้นกันทั้งผู้ประกอบการและผู้จัดงาน รวมไปถึง

อบรมการบรรจสุนิค้า(Packing) ส่งไปถงึลกูค้าปลายทาง 

ทกุคนได้ทดลองจดัส่งของกนัจรงิๆไปยงัประเทศจนีและ

ศกึษาดงูานบรษิทัจดัส่งของ Yunda Express การอบรม

จดัขึน้ทัง้หมด 5 วนั ผูเ้ข้าร่วมอบรม ได้เหน็ของจรงิ เข้าใจ

และสามารถน�าความรู้ในหลักสูตรไปใช้งานได้จริง เห็น

แบบนี้แล้วผู้จัดชื่นใจจริงๆ ค่ะ

HALAL  LANNA
บทความโดย...
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส�านักงานเชียงใหม่

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
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 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัจดังานครบรอบ 14 ปี หนึง่ในการจดักจิกรรมในวาระครบรอบของปี

นี ้คอืการจดัประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยฮีาลาล ประจ�าปี 2560 

(Halal Scientist Competition 2017) ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา 

(จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ 

ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาฯ ด้านงานยุทธศาสตร์และ

นวตักรรม ให้เกยีรตมิาเป็นประธานเปิดงาน และกล่าวชืน่ชมศนูย์วทิยาศาสตร์

ฮาลาลในการสร้างเวทีเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้สามารถสร้างนวัตกรรม

ตามบรบิทของวฒันธรรมในแต่ละพืน้ทีโ่ดยใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยฮีาลาล

เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน

      การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลในครั้งนี้ใช้

หัวข้อว่า “พัฒนาภูมิปัญญาอิสลาม ด้วยนวัตกรรม สู่ความเป็นเลิศ” แบ่ง

การประกวดออกเป็น 3 สาขาด้วยกัน ประกอบด้วยสาขาวิทยาศาสตร์ สาขา

สิ่งประดิษฐ์และสาขามัลติมีเดีย โดยมีโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกระดับภาค

จ�านวน 14 โครงงานเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยรางวัลชนะ

เลศิในสาขาวทิยาศาสตร์ ตกเป็นของน้องๆนกัเรยีนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย 

จ.เชียงใหม่ ในโครงงานท่ีช่ือว่า “ศึกษาศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากต้น

บอนเพื่อนําไปใช้ในอุตสาหกรรมฮาลาล” รางวัลชนะเลิศสาขาส่ิงประดิษฐ์ตก
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บทความโดย...
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส�านักงานปัตตานี

เป็นของโรงเรยีนอตัตัรกยีะห์อสิลามยีะห์ จ.นราธวิาส ใน

โครงงานที่ชื่อว่า “กรรไกรตัดเล็บส�าหรับผู้ป่วยอัมพาต

ครึ่งซีก” และรางวัลชนะเลิศในสาขามัลติมีเดียตกเป็น

ของโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จ.นราธิวาสเช่น

เดียวกันกับโครงงานที่ชื่อว่า “มรดกผู้จากลา” ซึ่งเป็น

แอพพลิเคชั่นจัดการมรดกของผู้เสียชีวิตตามหลักการ

อิสลาม นอกจากนี้ยังมีรางวัลรองชนะเลิศและรางวัล

ชมเชยอีกหลายโครงงานทีน่่าสนใจเพือ่น�าไปพฒันาต่อย

อดต่อไป

    งานในครั้งนี้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็ด้วยวิสัยทัศน์

ของ รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อ�านวยการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และ ผศ.(พิเศษ) ดร.บรรจง 

ไวทยเมธา รองผูอ้�านวยการศนูย์ฯ ในการพฒันาคนเพือ่

การสร้างนวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮา

ลาล ยกระดบัคนจากพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้  ภาค

กลางและภาคเหนือของประเทศ น�าพาประเทศไทยมุ่ง

สู่ความเป็น Thailand Halal 4.0

 ศวฮ. จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีฮาลาล รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 

(Halal Scientist Competition 2017)
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ฮาลาลปักษ์ ใต้ฮาลาลล้านนา



ข่าวการประชุมคณะท�างานด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล 

ครั้งที่ 11แผนงาน IMT-GT 

(The 11th IMT-GT Working Group Meeting on Halal Products and Services)

ระหว่างวันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2560 

ณ โรงแรม Aryaduta Hotel เมืองจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย

 เนื่องจากศูนย ์วิทยาศาสตร ์ฮาลาล 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (ศวฮ.) ในฐานะเลขานกุาร

ของคณะท�างานด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล 

(Working Group on Halal Products and 

Services; HAPAS) ภายใต้กรอบความร่วมมือด้าน

เศรษฐกจิสามประเทศ IMT-GT (Indonesia-Malay-

sia-Thailand: Growth Triangle) ฝ่ายไทย เข้าร่วม

การประชุมคณะท�างานด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

ฮาลาล ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 13 – 16 สิงหาคม 

2560 ณ โรงแรม Aryaduta Hotel เมืองจาการ์ต้า 

ประเทศอินโดนีเซีย

 ในการประชมุครัง้นีท่้าน Lukman Hakim 

Saifuddin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศาสนา

ประเทศอินโดนีเซีย เป็นประธานกล่าวเปิดการ

ประชุม โดยมี Mr. Raja Mohd Nizam Raja 

Kamarulbahrin, Director of Bumiputera 

Entrepreneurhip and SME Division, Min-

istry of International Trade and Industry 

ในฐานะหัวหน้าคณะท�างานด้านผลิตภัณฑ์และ

บริการฮาลาลได้เป็นประธานในการประชุม

ครั้งน้ีและหัวหน้าผู้แทนฝ่ายมาเลเซีย ได้กล่าว

ต้อนรับ นางสาวสุลิดาหวังจิ ที่ปรึกษาศูนย์

วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เป็นหัวหน้าผู้แทน

ฝ่ายไทย และ Prof. Ir. Sukoso, Chief of Halal 

Product Assurance Implementing Board 

(Badan Penyelanggara Jaminan Produk 

Halal; BPJPH), Ministry of Religious Affairs 

เป็นหัวหน้าผู้แทนฝ่ายอินโดนีเซีย นอกจากนี้

ผู ้เข้าประชุมประกอบด้วยผู ้แทนจากภาครัฐ 

Dato’ Faudzi Naim , Head of Joint Busi-

ness Council (JBC), Ms. Netty Muharni, 

Indonesia National Secretariat (NS), 

นายจิรพัฒน์ โชติพิมาย Thailand NS และ 

Ms. Regina Pricilla ตัวแทน Centre for 

IMT-GT Sub-Regional Cooperation 

(CIMT) เป็นเลขานุการในการประชุมครั้ง

นี้อีกด้วย 

 ในการประชมุมปีระเดน็การหารอื

รวบรวมข้อมลูเพือ่ความคืบหน้าการด�าเนนิ

การของฝ่ายไทย ได้แก่ SPHERE (System 

Protocol for Halal Electronic Resourc-

es Exchange), Halal E-Commerce, 

Halal Route, H-Number application 

รวมทั้งเสนอโครงการใหม่ๆ เช่น Halal 

Start-up 4.0, EDU-Halal และรับฟังข้อ

เสนอแนะโครงการต่างๆ ของแต่ละองค์กร 

เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมระดับเจ้าหน้าท่ี

อาวุโสครั้งที่ 24 และการประชุมระดับ

รัฐมนตรีครั้งท่ี 23 ภายใต้กรอบแผนงาน 

IMT-GT ระหว่างวนัที ่26-29 กันยายน 2560 

ณ เกาะบังกอ ประเทศอินโดนีเซีย ต่อไป

 นอกจากนี้ หัวหน้าคณะผู้แทน

จากทั้งสามประเทศเสนอให้มีการประชุม

คณะท�างานด้านการมาตรฐานฮาลาล 

(Task Force: Standardization and 

Harmonisation of Halal Standard 

and Conformance) เพื่อปรึกษาหารือ

ด้านการรับรองตราฮาลาลและการยอมรับ

ตราฮาลาลของทั้งสามประเทศ โดยเสนอ

ให้ประเทศไทยเข้าร่วมและด�าเนินการตาม

รูปแบบของ MABIMS ซึ่งเป็นมาตรฐาน

การรบัรองฮาลาลของ 4 ประเทศ (มาเลเซยี 

บรูไน อินโดนีเซีย และสิงคโปร์)
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