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กลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับ News Letter ฉบับประจำาเดือน
มกราคม สำาหรับฉบับนี้ จดหมายข่าวกึ่งวารสารของเราเดินทางข้ามปีมา
เป็นฉบับที่ 9 แล้วค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าฉบับที่ผ่านๆมาจดหมายข่าวของ
เราจะทำาหน้าที่เป็นตัวกลางให้ท่านผู้อ่านจะได้รู้จัก และเข้าใจถึงบทบาท
การทำางานและการให้บริการงานของศูนย์วทิ ยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (ศวฮ.)
มากยิ่งขึ้นนะคะ ในฉบับนี้ก็เช่นกันเราจะพาท่านผู้อ่านไปอัพเดตข่าวคราว
ความเคลือ่ นไหวของ ศวฮ. ทีเ่ กิดขึน้ ในต้นปีกนั ค่ะ ไม่วา่ จะเป็นในสำานักงาน
ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือสำานักงานที่เชียงใหม่หรือปัตตานี หรือจะ
เป็นบทบาทและการดำาเนินพันธกิจของ ศวฮ.กับงานด้านวิทยาศาสตร์
ฮาลาลทั้งในและต่างประเทศเองก็ดี คอลัมน์ที่ท่านผู้อ่านจะพลาดไม่ได้ คือ
Halal Highlight ทีฉ่ บับนีจ้ ะพาผูอ้ า่ นไขประตูไปสูง่ านด้านห้องปฏิบตั กิ าร
ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ซึ่งทำาหน้าที่เพื่อสนับสนุนงานการรับรองฮา
ลาลและการคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิม นอกจากนี้คอลัมน์ยังพาไปทำาความ
รูจ้ กั กับเทคนิคตรวจหาดีเอ็นเอ (DNA) ของเนือ้ สุกรในผลิตภัณฑ์อกี ด้วย ห้อง
ปฏิบตั กิ ารจะใช้เครือ่ งมืออะไรในการตรวจหาดีเอ็นเอและจะช่วยสนับสนุน
งานการรับรองฮาลาลของประเทศไทยได้อย่างไร ติดตามอ่านกันได้ใน
Halal Insight ฉบับนี้ค่ะ

กองบรรณาธิการ

ห้องรับแขก
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ผอ.ศวฮ. เข้าร่วมงาน

World Halal Assembly
Philippines 2018
ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์
ดร.วิ นั ย ดะห์ ลั น ผู้ อำ า นวยการศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ฮ าลาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รบั เชิญจาก Ministry/Department
of Science and Technology 12 (DOST XII) ให้เป็นวิทยากร
และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติในงาน World Halal
Assembly Philippines ณ โรงแรม Sofitel Philippine Plaza
กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในการเดินทางเข้าร่วมโครงการ
ครั้งนี้คณะเดินทางประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วินัย
ดะห์ลัน ผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล นายสมพล
รัตนาภิบาล ที่ปรึกษาผู้อำานวยการด้านการบริการศึกษาและ
อุตสาหกรรมและนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
บริการหน่วยงานภายนอก
ในวันแรกของการเดินทางหลังจากถึงกรุงมะนิลาแล้ว
ทางคณะฯ ได้เดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูต ไทย ณ กรุง
มะนิลา เพือ่ พบปะหารือรวมถึงรายงานความคืบหน้าด้านฮาลาล
ของประเทศไทยให้ นายธนาธิป อุปตั ศิ ฤงค์ ท่านเอกอัครราชทูต
ไทย ณ กรุงมะนิลา ทางคณะฯเล็งเห็นว่าประเทศฟิลิปปินส์
เป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่มีความตื่นตัวด้านอาหารฮาลาล
และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของประเทศเป็นอย่างดี ซึ่ง
ถือเป็นการสร้างโอกาสสำาคัญสำาหรับผู้ประกอบการฮาลาลใน
ประเทศไทยที่มีความสนใจส่งออกสินค้าและขยายตลาดใน
ประเทศฟิลิปปินส์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ฮาลาลกับหน่วยงานต่างๆในประเทศฟิลิปปินส์
ต่อไป นอกจากนี้ในช่วงค่ำาทางท่านเอกอัครราชทูต ยังได้เชิญ
คณะฯเข้าร่วมงานกองทัพไทย จัดเพื่อลำารึก ถึงคุณงามความดี
ของทหารไทยในอดีต ภายในงานยังได้พบปะกับนักธุรกิจไทย
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้รวมถึงช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยใน
เรือ่ งการผลิตอาหารอีกด้วย ซึง่ งานดังกล่าวจัดทีโ่ รงแรมดุสติ ธานี
กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
ในวันที 19 มกราคม 2561 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน และ
คณะฯ ได้เข้าร่วมในงาน World Halal Assembly Philippines
2018 โดย รศ.ดร.วินยั ได้รบั เชิญ ให้เป็นประธานบรรยาย (Chair
session) ใน section : OIC /SMIIC Unified Global Halal

Standard : Technical Regulations and Scientific implication จัดที่
โรงแรม โซฟิเทล พลาซ่า กรุงมะนิลา มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 350 คน งาน
ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 แล้ว นับว่าเป็นอีกงานประชุมวิชาการนานาชาติ
|| บทความโดย... นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก
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ACADEMIC ZONE

วิ ท ยาศาสตร์ มีเรื่องสนุกๆอยู่แยะ

มี อ ยู่ เรื่ อ งหนึ่ ง ที่
วิทยาศาสตร์อาจจะช่วยได้คือการยืดอายุของเซลล์ทำาให้ความหนุ่ม
สาวถูกยืดเวลาออกไป ความแก่ชรามาถึงช้าลง เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า
เมื่อกว่าสิบปีที่ผ่านมา ศาสตราจารย์เจอร์รี่ เชย์ (Jerry Shay) กับ
ศาสตราจารย์วู้ดริง ไรท์ (Woodring Wright) แห่งศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัย Texas Southwestern ทำาการทดลองเอาหนังหุ้ม
ปลายอวัยวะเพศชายไปเติมยีนที่ทำาหน้าที่สร้างเอนไซม์เทโลเมอเรส
(Telomerase) สิ่งที่เกิดขึ้นคือเซลล์ของหนังหุ้มปลายแบ่งตัวซ้ำาแล้ว
ซ้ำาเล่า 300 ครั้งโดยไม่มีวี่แววว่าจะตาย
ตามปกติเซลล์หนังหุ้มปลายพวกนี้แบ่งตัวได้ 60 ครั้งเซลล์
ก็จะหยุดแบ่งตัวเพราะถึงเวลาตาย แต่เมื่อให้เซลล์สร้างเอนไซม์เท
โลเมอเรสผลปรากฏว่าเซลล์จะแบ่งตัวต่อไปได้เรื่อยๆ จาก 60 ครั้ง
เป็น 100 ครั้งแล้วเพิ่มเป็น 200 ครั้ง 300 ครั้งไม่มีวันหยุด เซลล์ที่
ถึงเวลาตายกลับไม่ยอมตาย ยังแบ่งตัวได้กระฉับกระเฉงเหมือนเซลล์
หนุ่มเซลล์สาว นักวิทยาศาสตร์บอกว่าหากสามารถทำากับทุกเซลล์ได้
อย่างนีย้ อ่ มหมายความว่าร่างกายของมนุษย์กาำ ลังจะหนีพน้ จากความ
แก่ชราไปได้อย่างไม่นา่ เชือ่ ในห้วงเวลาใกล้เคียงกัน มีนกั วิทยาศาสตร์

อีกกลุ่มหนึ่งของบริษัทเอกชนชื่อ Geron Corporation ตั้งอยู่ที่เมืองเมน
โลพาร์ค แคลิฟอร์เนีย ได้ทดลองยืดอายุเซลล์โดยใช้เรตินาของดวงตาเป็น
แบบ ผลปรากฏในลักษณะเดียวกันนัน่ คือเซลล์เรตินาแบ่งตัวไม่ยอมหยุด นัก
วิทยาศาสตร์ทงั้ สองกลุม่ ค้นพบวิธกี ารหยุดยัง้ ความแก่ได้แล้ว แต่เรือ่ งอย่างนี้
ตื่นเต้นมากไม่ได้ เพราะในข้อเท็จจริงคือเอนไซมม์เทโลเมอเรสพบได้ในร้อย
ละ 85 ของเซลล์มะเร็งซึ่งหมายความว่าหากนำามาใช้ไม่ดูตาม้าตาเรือ อาจ
เปลี่ยนเซลล์ปกติให้กลายเป็นเซลล์มะเร็งไปก็ได้
ขณะนีม้ นี กั วิทยาศาสตร์หลายสถาบันกำาลังให้ความสนใจกับการทำางานของ
เอนไซม์เทโลเมอเรส โดยพยายามทำาให้เอนไซม์ทาำ งานได้มากขึน้ ในเซลล์ปกติ
ขณะเดียวกันก็พยายามยับยั้งเอนไซม์ตัวนี้ให้ได้ในกรณีเซลล์มะเร็ง เคล็ดลับ
ที่ต้องหาให้พบคือดุลการทำางานของเอนไซม์เทโลเมอเรสซึ่งในเวลานี้ยังหา
คำาตอบไม่ได้ ชีวิตก็ไม่ต่างกันนั่นคือหาทางปรับดุลของชีวิตอย่าให้สุดโต่งไป
ทางด้านใดด้านหนึง่ ให้มากนัก สุดโต่งในทีน่ หี้ มายถึงการกระทำาและความคิด
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HAL-Q CORNER

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จัดโครงการอบรมพัฒนา
ผู้ ป ระกอบการเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารกลุ่ ม ธุ ร กิ จ SMEs ฮาลาลเพื่ อ การ
ส่ ง ออกและนำ า เข้ า ซึ่ ด จั ด ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 3 ในปี นี้ จ ากการได้ รั บ
นโยบายจากรั ฐ บาลให้เร่งผลักดันธุรกิจ SMEs ให้เป็นที่ย อมรั บใน
ระดับสากล เน้นผลิตภัณฑ์ที่มีการรับรองฮาลาลเป็นเป้าหมายหลัก
เพื่อเป็นโอกาสในการขยายตลาดและการส่งออกของประเทศไทยได้
มาก สำาหรับโครงการในปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจาก
ผู้ประกอบการจำานวนกว่า 139 รายในการร่วมอบรม และยังมีการคัด
เลือกผูป้ ระกอบการทีม่ ศี กั ยภาพมาร่วมกิจกรรม Workshop จำานวนกว่า
20 รายจากหลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร อาหารเสริม เครื่อง
สำาอาง ไปจนถึงเครื่องแต่งกาย ในปีนี้กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้
เข้าอบรมให้เจาะจงมากยิง่ ขึน้ โดยเจาะในกลุม่ อุตสาหกรรมเครือ่ งสำาอาง

ข้อมูลการจาก TCDC (Thailand Creative Design Center)
ที่ ร ะบุ ไว้ ใ น หนั ง สื อ“เจาะเทรนด์ โ ลก 2018” คาดการณ์ แ นวโน้ ม หรื อ
Trend ของผู้บริโภคในปี 2018 ว่าผู้บริโภคจะเริ่มมองหาทางเลือกใหม่ ลด
ความนิ ย มจากแบรนด์ ดั ง แบบเดิ ม ด้ ว ยการมองหาแบรนด์ ใ หม่ ที่ มี ค วาม
เฉพาะ มีเอกลักษณ์ และได้รับความนิยมจากผู้ใช้จำานวนมาก ดังนั้นผู้จัด
โครงการตระหนักถึงโอกาสในการทำาการตลาดและต้องการนำาเสนอธุรกิจ
ฮาลาลที่นอกเหนือจากอุตสาหกรรมอาหาร โดยวางแผนการการอบรม
ให้เน้นการพัฒนา 2 ด้านหลักคือ ด้านการตลาดที่จะใช้กลยุทธ์การรับรอง
ฮาลาลเป็ น กุ ญ แจสำ า คั ญ ในการส่ ง ออกสิ น ค้ า ไปยั ง ต่ า งประเทศ และอี ก
ด้านหนึ่งคือการช่วยผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้พร้อมที่จะครองใจ
ผู้บริโภค โครงการอบรมพัฒนาผู้ประกอบการเชิงปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ SMEs
ฮาลาลเพือ่ การส่งออกและนำาเข้า 2561จะจัดขึน้ ในช่วงเดือนมีนาคมทีจ่ ะถึงนี.้ ..

สำาหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ nanthachai.hsc@gmail.com หรือโทร 022144401
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HALAL NEWS
การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานคลังและพัสดุ
เพี่อรองรับการตรวจประเมินความเสี่ยงและการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรในส่วนงานคลังและพัสดุควร
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงต้องมีเป้าหมายชัดเจนในการ
ทำางานเพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้น หาสาเหตุ ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและ
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีการปรับปรุงวิธีทำางานให้
สอดคล้องกับข้อปฏิบตั ิ ระเบียบ และข้อบังคับ ให้เกิดการพัฒนา

บท วามโดย
เจ้าหน้าที่ปร ชาสัม ัน ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลังและพัสดุ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เห็นควรให้จัด “โครงการสัมมนา
วิชาการและการพัฒนาศักยภาพในการปฎิบัติงานคลังและพัสดุเพื่อรับรองการ
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส่วนงาน สร้างความ ตรวจประเมินความเสี่ยง”
เข้าใจเพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจาก โดยมีกิจกรรมที่เกิดดังนี้
นี้บุคลากรในส่วนงานคลังและพัสดุสามารถเรียนรู้ลักษณะงาน
1. บรรยาย “ประวัติความเป็นมา และวิสัยทัศน์ของศูนย์วิทยาศาสตร์
ของแต่ละฝ่ายรวมถึงการสร้างโอกาส ความคุ้นเคย และส่ง ฮาลาล และการร้างแรงจูงใจในการทำางานของกลุ่มภารกิจคลังและพัสดุ” โดย
เสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำางาน เพื่อปรับวิธีการ รศ.ดร.วินยั ดะห์ลนั ผูอ้ าำ นวยการศูนย์วทิ ยาศาสตร์ ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทำางานเพิม่ คุณภาพของงาน เพือ่ รองรับการตรวจประเมินความ
2. การระดมสมองทางความคิ ด โดยแบ่ ง เป็ น ส่ ว นงาน งานบริการ
เสี่ยงของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ งานบริการอุตสาหกรรมภายนอก งานบริหารและธุรการ สำานักงาน
ดังนั้นศวฮ.มีความจำาเป็นต้องจัดสัมมนาเพื่อให้บุคลากรในส่วน ปัตตานี และสำานักงานเชียงใหม่ ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำางาน เพื่อให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
3. การระดมสมองทางความคิด กลุ่มภารกิจคลังและพัสดุโดยแบ่งเป็น
การพัสดุ การเงิน การบัญชี ถึงปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และขั้น
ตอนในการทำางาน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และนำาไปสู่การสร้างโปรแกรม
สมาทออฟฟิศกลุ่มงานคลังและพัสดุ
งานคลังและพัสดุมีความเข้าใจถึง ข้อปฏิบัติ ระเบียบ และข้อ
4. กิจกรรมสันทนาการและการละลายพฤติกรรม ก่อให้เกิดความสามัคคี
บังคับ ตลอดจนวิธีการทำางาน ภาระงานที่ตรงกัน กลุ่มงาน การสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นในฝ่าย และต่างสำานักงาน สามารถทำางานร่วมกันกันได้
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ฮาลาล ล้านนา
เวียนมาบรรจบอีกครั้งกับวันปีใหม่ ดูเหมือนจะสวัสดีปีใหม่ช้า
ไปหน่อย แต่ก็หวังว่าท่านผู้อ่านทุกท่านจะได้สิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่าในปีที่ผ่าน
มา ในขณะทีศ่ นู ย์วทิ ยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัง้ ใจจะ
มอบสิ่งดีๆ ให้แก่ทุกท่านรวมทั้งสังคมไทย ด้วยการทำางานที่เข้มข้นมาก
ขึ้น ตามนโยบายของผู้อาำ นวยการศูนย์ฯ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ให้ปีนี้เป็น
ปีแห่งคุณภาพ (The Year of Quality) ต้องติดตามกันดูวา่ จะมีนวัตกรรม
คุณภาพอะไรบ้าง
ทีมงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ สำานักงานเชียงใหม่ วางแผนงานไว้
ตั้งแต่ปลายปีงบประมาณ 2560 ว่าจะทำาอย่างไรให้เราเป็นเฟืองจักรชิ้น
เล็กๆ แต่เป็นชิ้นสำาคัญที่จะช่วยให้สังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย
พุ่งไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง โดยเฉพาะในเรื่องวิทยาศาสตร์ฮาลาล ที่
นับวันยิ่งมีบทบาทมากขึ้นในเวทีฮาลาลโลก ซึ่งในอดีตศูนย์วิทยาศาสตร์
ฮาลาลฯ แห่งนีเ้ คยทำาให้วงการฮาลาลโลกประหลาดใจและกล่าวขวัญใน
ฐานะศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกของโลกเรียกแบบบ้านๆ ว่า “ฮือ
ฮา” กันมาแล้ว ส่วนเรื่องคุณภาพนั้น ต้องบอกเลยว่า “สิบปากว่าไม่เท่า
ตาเห็น” ลองมาเยี่ยมชมศูนย์ฯ ของเราด้วยตัวเองจะดีกว่าครับ

แนวโน้มของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน เป็น
ผลให้ปที ผี่ า่ นมา สำานักงานเชียงใหม่ตอ้ งเริม่ วางพืน้ ฐานด้านงานไอทีทจี่ ะ
รองรับการเปลีย่ นแปลงของโลกยุคใหม่ โดยใช้ชอื่ โครงการว่า “SPHERE”
โดยมีสาำ นักงานเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านไอทีและด้านฐานข้อมูลฮาลาล
ขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า Halal Big Data House มีชื่อย่อว่า HABIDAH
ซึง่ ทีมงานได้ออกพืน้ ทีห่ าข้อมูลในเชิงวิจยั เพือ่ พัฒนาโปรแกรมทีส่ นับสนุน
งานด้านฮาลาลบน Plateform ด้านต่างๆ ได้แก่ โปรแกรมที่ใช้สาำ หรับ
การจั ด การของคณะกรรมการอิ ส ลามประจำ า จั ง หวั ด (ฝ่ า ยฮาลาล)
ผู้ประกอบการฮาลาล รวมทั้งผู้บริโภค ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกัน
และกันได้อย่างสะดวก ปลอดภัยและขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว โดยมี
ระบบอัจฉริยะคอยช่วยวิเคราะห์ คำานวณความคุม้ ค่าในเนือ้ งานต่างๆ ซึง่
จะเป็นงานที่ต้องทำาวิจัยจนสามารถประยุกต์ใช้จริงได้ในอนาคต
นอกจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฮาลาล ที่ต้อง
เดินต่อไปข้างหน้าเพือ่ สนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขัน
กับประเทศคู่แข่งได้แล้ว สำานักงานเชียงใหม่จะต้องสร้างความสัมพันธ์
กับภูมิภาคนี้ ทั้งภายในประเทศคือ เขตพื้นที่ภาคเหนือและอีสาน ซึ่ง
เป็นพื้นที่รับผิดชอบของสำานักงานเชียงใหม่ ทั้งระหว่างประเทศ ได้แก่
BIMSTEC หรือ ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำาหรับความร่วมมือหลาก

หลายสาขาทางวิชาการ
และเศรษฐกิจ (Bay of
Bengal Initiative for
Multi-Sectoral Technical and Economic
Cooperation)และ GMS
หรือ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ิภาคลุ่มแม่นา้ำ โขง (Greater
Mekong Subregion) ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาำ คัญที่จะสนับสนุน
รั ฐ บาลให้ มี กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายมากขึ้ น โดยเฉพาะงานด้ า น
วิทยาศาสตร์
ฮาลาลที่จะสร้างกระแสความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี เพื่อ
หวังให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคดังกล่าวได้
อย่างถาวร
นโยบายหลั ก ทั้ ง สองเป็ น ภารกิ จ ของศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์
ฮาลาลฯ สำานักงานเชียงใหม่ ที่มีวัตถุประสงค์ในการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ ใช้ความชำานาญของศูนย์ฯ มาเป็นส่วนที่เติมเต็ม
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เป็นผู้นำาของภูมิภาค โดยยึดถือ
พระราชเจตนารมณ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงเป็นผู้สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็น “มหาวิทยาลัย
ของแผ่นดิน” โดยทำาให้สังคมมั่นใจว่า “—เมื่อใดก็ตามที่สังคม
มี ปั ญ หา ประเทศชาติ ต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยจะสวมบทบาทเชิงรุก เพือ่ ร่วมแก้ปญ
ั หาต่างๆ ทุกคน
จะนึกถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอันดับแรกๆ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยต้องเป็น “เรือธง” ของบ้านนี้เมืองนี้ มีบทบาทชี้นาำ
รวมทั้งเตือนสติสังคมให้เกิดความถูกตัองและเป็นธรรม—”
|| บทความโดย...
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำานักงานเชียงใหม่
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ฮาลาล ปักษ์ ใต้

ศูนย์ฯ สำานักงานปัตตานีจดั การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฮาลาลประจำาปี 2561
ในหัวข้อ “ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สูก่ ารสร้าง
นวัตกรรมฮาลาล”
ก ลั บ ม า อี ก ค รั้ ง กั บ ง า น ก า ร พั ฒ น า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ข อ ง
นั ก เรี ย นในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ด้ ว ยการจั ด ประกวดโครง
งานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ฮ าลาลขึ้ น ซึ่ ง ในปี นี้ เราได้ จั ด การ
ประกวดในหั ว ข้ อ “ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น สู่ ก ารสร้ า งนวั ต กรรม
ฮาลาล” โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัด
กิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์
สร้างกระบวนการคิด วิเคราะห์ผ่านกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่
เชือ่ มโยงกับหลักศาสนบัญญัตอิ สิ ลาม ซึง่ เป็นวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องคนใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และอีก 300 ล้านคนในอาเซียน
อย่างที่เราทราบกันดีว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความ
สำาคัญในการพัฒนาประเทศทั้งในอดีตและอนาคต รัฐบาลปัจจุบันมีนโย
บายชัดเจนที่จะพัฒนาโครงสร้างทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
นำาประเทศไทยสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจทีข่ บั เคลือ่ น
ด้วยนวัตกรรม” ด้วยการทำาน้อยแต่ได้มาก
ดั ง เช่ น ความสำ า เร็ จ ของโลกอิ ส ลามในอดี ต ที่ ถ่ า ยทอดองค์
ความรู้ แ ก่ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ รุ่ น หลั ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง งานวิ ท ยาศาสตร์
เป็ น งานต่ อ ยอดความสำ า เร็ จ ที่ เ กิ ด จากการสะสมประสบการณ์ จ าก
รุ่ น หนึ่ ง สู่ อี ก รุ่ น หนึ่ ง และจากยุ ค สู่ ยุ ค สร้ า งความสำ า เร็ จ มาจนกระทั่ ง
ปั จ จุ บั น มี ก ารปฏิ บั ติ ต นตามแนวทางจริ ย วั ต รของท่ า นศาสนฑู ต
มุฮัมมัด (ซ.ล.) เป็นปัจจัยสำาคัญในการใช้แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์และแนว
ปฏิบตั เิ ชิงเทคโนโลยีในการบริหารจัดการสังคมอาหรับเบดูอนิ ทีล่ า้ หลังอย่าง
ยิ่งในขณะนั้น กระทั่งสามารถปลุกชนเหล่านั้นให้สร้างความเป็นอารยะแก่
สังคมถึงระดับที่สร้างจักรวรรดิ ก่อคุณูปการมากมายทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อโลก
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลใน
ครั้งนี้ นอกจากจัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ยังขยายในพื้นที่
ภาคอื่นของประเทศอีกด้วย โดยมีการจัดการแข่งขันในระดับภาค เพื่อ
เป็นตัวแทนในการชิงชนะเลิศในระดับประเทศ ซึ่งโครงงานที่เข้ารอบชิง

ชนะเลิศระดับประเทศจะได้เข้าค่าย Halal Science Camp. ที่จัด
ขึ้น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งงานในครั้งนี้จะเป็นงานในการ
พัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ของคน พัฒนาสังคม จุดประกายความ
คิดในการสร้างนวัตกรรมทางด้านฮาลาล และขยายตัวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนต่อไปในอนาคต อินชาอัลลอฮฺ

|| บทความโดย...
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำานักงานปัตตานี
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