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	 สวัสดีค ่ะท่านผู ้อ ่านที่ เคารพรักทุกท่าน	 กลับมาอีกครั้งกับจดหมายข่าวของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาฯ	

ฉบับท่ี 41 ประจ�ำเดือน ธันวำคม 2563	 ส�าหรับ	 วารสาร	Halal	 Insight	 ฉบับน้ีทางทีมบรรณาธิการได้น�าเสนอเรื่องราว

ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาฯ	 ได้จัดงานใหญ่ของปี	 คืองาน	 Thailand	 Halal	 Assembly	 2020	 โดยในปีนี้ได้จัดขึ้น

ในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง	 ซึ่งนับได้ว่าเป็นงานฮาลาลท่ีดีท่ีสุดและย่ิงใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย	 โดยในปีน้ียังเพ่ิมเติม

ความทันสมัย	 ทันโลกยุคโควิด-19	 ความเข้มข้นของสาระความรู้ไม่มีเพียงแค่นี้เท่านั้น	 เริ่มด้วยคอลัมน์	 Academic	 Zone	

ไข่เป็นอาหารที่ให้โปรตีนสูง	ไข่ไก่ขนาดกลางหนึ่งฟองหนัก	44	กรัม	ให้โปรตีน	5.53	กรัมจริงหรือไม่	 	คอลัมน์	HALAL	SCIENCE	

ท�าไมเจลแอลกอฮอล์ล้างมอืมทีีป่รมิาณแอลกอฮอล์ต�า่กว่า	70%	จงึไม่สามารถฆ่าเชือ้ได้		คอลมัน์ห้องรบัแขก	เจ้าหน้าท่ี	บรษิทั		CP

การเข้าเย่ียมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	นอกเหนือจากนี้เรายังมีคอลัมน์ท่ีน่าสนใจอีกมากมาย	 ทั้งบทความจากกลุ่มภารกิจบริการ

หน่วยงานภายนอก	กิจกรรมต่างๆ	ก้าวสู่การเริ่มต้นใหม่	จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	ส�านักงานปัตตานี	และส�านักงานเชียงใหม่	

รับรองว่าเนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ให้คุณผู้อ่านแน่นอนค่ะ	เนื้อหาจะน่าสนใจอย่างไรนั้น	ติดตามอ่านกันได้เลยค่ะ

นำงสำวอำนีซะห์ ลำเตะ 
บรรณาธิการ	|	EDITOR
ประจ�าฉบับ	เดือนธันวาคม	2563	

ท่ีปรกึษำกองบรรณำธิกำร   

รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน	 										ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ

ผศ.	ดร.	วนิดา		นพพรพันธุ์		 										รอง	ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ

ผศ.	นิฟาริด		ระเด่นอาหมัด		 										รอง	ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	ส�านักงานปัตตานี

อ.ดร.ภราดร			สุรีย์พงษ์		 										ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	ส�านักงานเชียงใหม่

คุณมนัส		สืบสันติกุล		 										ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการฯ	ด้านบริหารงานบุคคล

คุณสุลิดา		หวังจิ		 										ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการฯ	ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

				 	 										ด้านงานคลังและพัสดุ

คุณสมพล		รัตนาภิบาล	 										ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการฯ	ด้านบริการการศึกษาและอุตสาหกรรม

คุณต่อศักดิ์	สุทธิชาติ	 										ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการฯ	ด้านหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์และบริการ

คุณมนฤดี		เข็มท�า		 										ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	

บรรณำธิกำร
นางสาวอานีซะห์		ลาเตะ	

กองบรรณำธิกำร
นางสาววรัญญา		ริดมัด

นางสาวชีรีน		นิภารัตน์	

นางสาวธัญพิชญ์ฌา		หวังนุช

ออกแบบกรำฟิก
นายบากียา		บินดอเลาะ

พิสูจน์อักษร
นางสาวมธุรดา	กระเดื่องเดช

ส�ำนักงำนกองบรรณำธิกำร
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

254	อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ชั้น	11-13	ถนนพญาไท	

แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	โทร.	02-2181053	แฟกซ์	02-2181105	

เพื่อแสดงความคิดเห็น
และข้อติชม

สแกน QR
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	 หลายคนไม่ชอบเน้ือไก่จะด้วยปัญหาข่าวลอืเรือ่งการปนเป้ือนสารฮอร์โมนหรอืสารเคมหีรอืเป็นเพราะรสชาตก็ิตามที	คนเหล่าน้ี

จ�านวนไม่น้อยเลือกกินเนื้อ	กินหมู	กินปลา	ค�าถามคือพฤติกรรมไม่กินไก่อย่างนี้จะสร้างปัญหาต่อสุขภาพบ้างไหม	ค�าตอบที่ไม่เชิงเป็น

ค�าตอบถือเป็นข้อแนะน�ามากกว่าคือหากเกลียดตัวคือไก่ยังไม่เป็นปัญหามากนัก	โดยยังแนะน�าให้กินไข่ซึ่งหมายถึงไข่ไก่นั่นเอง	

	 ใครไม่กินไก่ขอแนะน�าให้กินไข่ไก่	อย่าได้เลกิกิน	เพราะไข่ไก่ให้คณุค่าทางโภชนาการมากมหาศาล	หาซือ้ก็ง่าย	ราคาก็ถูก	ถือว่า

เป็นแหล่งโภชนาการที่มีราคาถูกที่สุด	ไข่ให้ทั้งวิตามินเอ	บีสอง	บีสิบสอง	บีห้า	วิตามินดี	วิตามินอี	ไบโอติน	โคลีน	กรดโฟลิก	ไอโอดีน	

เหล็ก	ลูทีนและซีแซนทีน	ฟอสฟอรัส	ซีลีเนียม	 ท้ังเป็นแหล่งที่ถือว่าดีท่ีสุดส�าหรับเลซิตินและโปรตีน	คุณความดีมีมากถึงขนาดนี้แล้ว

คิดจะไม่กินไข่ได้อย่างไร

	 ไข่เป็นอาหารที่ให้โปรตีนสูง	 ไข่ไก่ขนาดกลางหนึ่งฟองหนัก	 44	กรัม	 ให้โปรตีน	 5.53	กรัม	หมายความว่าส่วนของไข่ที่กินได้	

100	กรัมเป็นโปรตีนสูงถึง	12.6	กรัมหรือ	12.6%	ไข่ไก่ขนาดกลางที่ว่านี้ให้พลังงานเพียง	63	กิโลแคลอรีเท่านั้น	ไม่ต้องห่วงว่ากินไข่แล้ว

จะเป็นโรคอ้วน	ส่วนไขมนัในไข่มอียู่	9%	โดยอยูเ่ฉพาะในไข่แดงเท่านัน้ไม่พบในไข่ขาว	อย่างไรกต็ามไขมนัในไข่เป็นไขมนัทีม่ปีระโยชน์	

โดย	38%	ของไขมันในไข่ไก่เป็นกรดไขมันโมโน	16%	เป็นไขมันโพลีหรือไขมันไม่อิ่มตัวสูง	ส่วนไขมันอิ่มตัวที่อาจเป็นปัญหามีแค่	28%	

เท่านั้น	นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าในไข่ไก่ยุคหลังๆมีกรดไขมันโอเมก้าสามอย่างเช่นดีเอชเอเพิ่มเติมเข้ามาอีก	

	 ส่วนคอเลสเตอรอลในไข่ที่หลายคนเป็นห่วง	ไข่ไก่ขนาดกลางหนัก	44	กรัมมีคอเลสเตอรอลประมาณ	164	มิลลิกรัม	ไม่ถือว่า

สูง	ปัญหาของคอเลสเตอรอลในเนื้อสัตว์บกเป็นเพราะเน้ือสัตว์บกมักมีคอเลสเตอรอลควบคู่กับกรดไขมันอิ่มตัว	ส่วนไข่ไก่อย่างที่บอก

คือมีกรดไขมันอิ่มตัวไม่มากนัก	 นักวิจัยพบว่าการกินไข่แม้ท�าให้คอเลสเตอรอลสูงขึ้นในเลือด	 แต่เป็นคอเลสเตอรอลท้ังชนิดเลวคือ

แอลดแีอลและชนิดดคีอืเอชดแีอล	พิจารณาลงในรายละเอยีดกลายเป็นว่ามนัช่วยให้คอเลสเตอรอลชนดิดใีนเลอืดคอืเอชดแีอลเพ่ิมสงู

มากกว่าแอลดีแอลจึงให้ประโยชน์มากกว่าให้โทษ

	 กินไข่แล้วช่วยเสริมกล้ามเนื้อ	 ให้ประโยชน์กับสมองและช่วยดูแลสายตา	ช่วยบ�ารุงผิว	ช่วยเสริมวิตามิน	 เกลือแร่	 ช่วยเสริม

พลงังานทีเ่ป็นประโยชน์แก่ร่างกาย	ใครทีห่่วงเรือ่งโรคหวัใจและหลอดเลอืดก็ไม่ต้องห่วงเพราะไข่ให้กรดโฟลกิช่วยลดสารโฮโมซสิเทอนี

ในเลือดได้ด้วย	จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด	สุภาษิตไทยมีว่าเกลียดตัวกินไข่	ใครที่เกลียดไก่จึงแนะน�าว่าควรกิน

ไข่	ไม่อยากให้เกลียดไข่ตามไปด้วย	เกลียดไก่ยังต้องกินไข่	สมควรจะต้องเป็นอย่างนั้น	

บทความโดย

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน
ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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	 เมือ่วันที	่15	ธันวาคม	2563	เวลา	9.00	น.เป็นต้นไป

ณ	ห้องประชุมใหญ่	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	น�าโดย	 รองศาสตราจารย์	 ดร.วินัย	 ดะห์ลัน	

ผู ้อ�านวยการ	 คุณต่อศักดิ์	 สุทธิชาติ	 ที่ปรึกษาผอ.	 และ

เจ้าหน้าทีศ่นูย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	

ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าท่ี	 บริษัท	 ศูนย์วิจัยและพัฒนา

อาหารซีพีเอฟ	 จ�ากัด	 ฝ ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์	 (R&D)	

สายธุรกิจอาหารแปรรูปครบวงจรไก่	 -	 เปิด	จ�านวน	25	คน	

เข้ามาศึกษาดูงานและเย่ียมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู ้เก่ียวกับ

กิจการฮาลาล	อันจะสามารถน�าความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้

เพ่ือการพัฒนางานในปัจจุบัน	 	 และได้แลกเปลี่ยนความ

รู ้เพ่ือประยุกต์ใช้ในการท�างานในส่วนของการวางแผน

กลุ ่มอุตสาหกรรมฮาลาลของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ทั้งน้ีได้น�าคณะดังกล่าวเย่ียมชม

ห้องปฏิบัตกิารนิตวิิทยาศาสตร์ฮาลาล	ชัน้	11	และ	13	อกีด้วย

เขียนโดย	

นำงสำวอำนีซะห์ ลำเตะ 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
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	 เมื่อวันที่	2	ธันวาคม	2563	เวลา	09.00	น.	เป็นต้นไป		รองศาสตราจารย์	ดร.วินัย	ดะห์ลัน	ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	

จฬุาฯ	ได้รบัเชญิจาก	Djuanda	University	เมอืง	Bogor	ประเทศอนิโดนีเซยี	ให้ร่วมเป็นวทิยากร	(Speaker)	ในงานประชมุวิชาการ

นานาชาติ	THE	4TH	BOGOR	INTERNATIONAL	CONFERENCE	FOR	APPLIED	SCIENCE	2020	ภายใต้เเนวคิด	“Facing	

the	World	Challenges	through	Exploring	the	Beneficial	of	Science	and	Technology	for	the	Future”	โดยรองศาสตราจารย์	

ดร.วินัย	ดะห์ลัน	บรรยายหัวข้อ	Ecologic-Economic	Equity	Concept	of	Halal	for	Post	Covid	-19	Era.	ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฟังผ่าน

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม	ZOOM	มากกว่า	130	คน	

	 เมื่อวันท่ี	 8	 ธันวาคม	2563	 	 เวลา	 9.00	 -	 16.00น.	ณ	ห้องปฏิบัตินิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล	 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 โดยมีนางสาวมนฤดี	 เข็มท�า	 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร/ผู้จัดการคุณภาพ	 ดร.พรพิมล	 มะหะหมัด	

หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ	นายอาณัฐ	เด่นยิ่งโยชน์	หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

บริการวิทยาศาสตร์	 “เข้ารับการตรวจประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน	 ISO/IEC17025:2017	

ตามขอบข่ายในการตรวจรับรองฮาลาล”	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน	UAE.S	2055-2:2016	และเป็นไปตามข้อก�าหนด	ผู้รับจ้าง

ช่วงการทดสอบ”	จากส�านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย	(สกอท.)	ข่าวโดย	นางสาวยูอาร์น่า	นุ่งอาหลี	

HALAL UPDATES

กำรตรวจประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์
ตำมมำตรฐำน ISO/IEC17025:2017

รองศำสตรำจำรย์ ดร.วินัย ได้รับเชิญจำก Djuanda University  เป็นวิทยำกร 
งำนประชุมวิชำกำรนำนำชำติ



	 เป็นข่าวใหญ่สะเทอืนในทุกวงการอตุสาหรรม	กับการระบาด

ของโรคโควิด-19	 ภายในประเทศระลอกใหม่น้ี	 ถึงแม้ว่าหลายคน

จะเตรียมใจและตั้งมือรับการระบาดครั้งใหม่	 แต่การกลับมารอบน้ี

ก็ยังท�าให้หลายวงการต้องหยุดชะงักข้ามปีกันไปเลยทีเดียว	 	 ซึ่งการ

ระบาดรอบแรกได้ฝากประสบการณ์อะไรไว้หลายอย่าง	แต่ประชาชน

คนธรรมดาหลายๆคนก็ยังหวั่นวิตก	 และอดระแวงไม่ได้ว่าจะได้รับ

เชื้อเข้าเมื่อไหร่	ข่าวการระบาดระรอกใหม่นี้	ส่งผลกระทบโดยตรงกับ

ผู้ประกอบการที่ขายอาหารทะเลโดยเฉพาะกุ้ง	 ก็เพราะว่าเหตุการณ์

การระบาดครั้งใหม่นี้มีต้นตอมาจากแหล่งค้ากุ้งในตลาดแห่งหน่ึงท่ี

จังหวัดสมุทรสาคร	แพร่กระจายจากคนงานสู่แม่ค้าและกระจายออก

ไปเรือ่ยๆ	ประชาชนคนทัว่ไปก็ย่อมหวาดระแวงและปฏิเสธการบรโิภค

หรือการรับสินค้าท่ีมาจากทะเล	และแน่นอนผลกระทบโดยตรงก็คือ

ความเชื่อมั่นในการบริโภคสินค้าลดลงส่งผลให้ราคากุ้งในตลาดตก

	 แม้ว่าการระบาดรอบนีจ้ะส่งผลท�าให้ความเชือ่มัน่

ของผู้บริโภคลดลงไปเพียงใด	 แต่ส�านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (สกสว.)	 ก็ออก

มาเผยถึงข้อมูล	 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภาค

อุตสาหกรรมหลังวิกฤตโควิด-19	 พบว่าภาคอุตสาหกรรม

อาหารได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุดเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม

อื่น	 และนักวิจัยยังเสนอให้ภาครัฐมุ ่งเน้นเพ่ิมศักยภาพ

อุตสาหกรรมอาหารส�าหรับการผลิตอาหารเพ่ืออนาคต	

พร้อมพฒันาศักยภาพการผลิตของเกษตรกร[1]		นายศักดิ์ชัย	 

อุ่นจิตติกุล	 ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพ่ือการเกษตร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 เปิดเผยว่า	 ปี	 2564	

ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	 รอบใหม่ย่ิงสะท้อน

ให้เห็นถึงความจ�าเป็นท่ีทุกภาคส่วนของสังคมไทยต้องเร่ง

ปรับเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ด้วยการ

มุ่งเน้นยกระดับภาคการเกษตรด้ังเดิมไปสู่เกษตรอัจฉริยะ	

(Smart	farming)	และเกษตรปลอดภัย	(GAP)	เพื่อเป็นทาง

รอดให้แก่ประเทศ	ซึง่เชือ่ว่าหากมกีารด�าเนินการอย่างจรงิจัง

เพียง	 5-10	ปีก็จะน�าไปสู่การเพ่ิมการส่งออกอาหารแปรรูป

และเพ่ิมมลูค่าสนิค้าเกษตรของไทยให้อยู่ในอนัดับต้นๆ	ของ

โลกได้จากท่ีปัจจบุนัไทยส่งออกอตุสาหกรรมอาหารอยู่อนัดบั

ที่	11	ของโลก[2]
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	 ในปี	 2563	 ประเทศไทยได้เผชิญกับวิกฤติดังกล่าวเป็น

เวลาเกือบหน่ึงปีเต็ม	 ความหวังในการสร้างรายได้เข้าประเทศจาก

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเปลี่ยนแปลงไป	 ความพยายามผลักดัน

มาตรการ	 Travel	 bubble	 ไม่เป็นผลส�าเร็จ	 หน่วยงานภาครัฐหลาย

หน่วยงานหันมาลงทุนพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ	 เพราะดู

เหมอืนว่าการส่งออกสนิค้าของไทยจะเป็นความหวงัทีจ่ะสร้างเมด็เงนิ

ให้กับประเทศไทยได้	นักวิจัย	สกสว.	ก็ยังกล่าวอีกว่า	“โอกาสหนึ่งที่

เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 คือ การมุ่งพัฒนาให้ไทยเป็น

แหล่งการผลิตอาหารอนาคตท่ีให้ความส�าคัญต่อสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม เช่น การผลิตโปรตีนทางเลือก ต้นทุนและคุณภาพ

ของวัตถุดิบเป็นสิ่งท่ีส�าคัญ วัตถุดิบในการผลิตสินค้าเหล่าน้ี 

โดยส่วนใหญ่ไทยยังต้องน�าเข้า เช่น ถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง 

ข้าวโพด มันฝรั่ง และมีการกระจุกตัวของประเทศท่ีไทยน�าเข้า

อยู่เพียงไม่ก่ีประเทศ การพยายามกระจายความเสี่ยงโดยการ

กระจายแหล่งน�าเข้าคงเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถท�าได้ พร้อมไปกับ

การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในสินค้าเหล่านี้”[1]

	 แม้ว่าโควิด-19	 นี้จะส่งผลให้โลกเปลี่ยนแปลงไปใน

ทิศทางใดปัจจัยพ้ืนฐานของมนุษย์ก็ยังคงต้องมีอาหารเพ่ือ

การบริโภค	 ประเทศไทยจะก้าวข้ึนไปเป ็นประเทศส่งออก

อุตสาหกรรมอาหารอยู่ในล�าดับ	 Top	 5	 ได้หรือไม่ก็ข้ึนอยู่กับการ

ส่งเสรมิเทคโนโลยีในการผลติให้สามารถสร้างความเชือ่มัน่	สามารถ

ผลิตได้เพียงพอตามความต้องการของลูกค้า	 รวมท้ังผลผลิตเป็น

สินค้าที่โดดเด่น	และเป็นความหวังของอนาคต	อีกประการส�าคัญ

ท่ีต้องค�านึงในการต้ังเป้าการส่งออกน้ีอยู่เสมอก็คือ	 เทคโนโลยี	

ภูมิปัญญาในการผลิตสินค้าน้ันเป็นของคนไทยและเม็ดเงินที่ได้

จากการส่งออกนั้นกลับเข้ามายังประเทศไทยอย่างเต็มที่หรือไม	่

ยังคงเป็นเรื่องส�าคัญที่รัฐบาลพึงค�านึงอยู่เสมอ

เขียนโดย

นำย นันทชัย แดงวิจิตร  

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

อ้ำงอิง
[1]	https://mgronline.com/smes/detail/9630000132399
[2]	https://mgronline.com/business/detail/9640000000380

รูปภำพ

https://unsplash.com/photos/UJkf-Gos3RM

https://www.freepik.com/
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	 เมื่อวันที่	 24	 ธันวาคม	 2563	 รศ.ดร.วินัย	 ดะห์ลัน	

ผูอ้�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	

และประธานจดังาน	Thailand Halal Assembly 2020	เปิดเผยว่า

ศนูย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	(ศวฮ.)	ร่วมกับ

ส�านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย	 และ

สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย	 ได้จัดงานประชุม

ด้านฮาลาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	 งาน	Thailand	Halal	

Assembly	 2020	 ในระหว่างวันที่	 22	 –	 23	 ธันวาคม	 2563	

ที่ผ่านมา	ภายใต้ “แนวคิดดุลยภำพทำงเศรษฐกิจเชิงนิเวศ

ฮำลำล”	โดยในปีน้ีได้จดัขึน้ในรปูแบบออนไลน์เสมอืนจรงิ	ซึง่นบั

ได้ว่าเป็นงานฮาลาลท่ีดท่ีีสดุและย่ิงใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย	โดย

จัดขึ้นเป็นปีที่	7	แล้ว	ในปีนี้ยังเพิ่มเติมความทันสมัย	ทันโลกยุค

โควิด-19	งาน	“Thailand Halal Assembly 2020” 

	 รองศาสตราจารย์	 ดร.วินัย	 กล่าวว ่า	 “ด ้วย

สถานการณ์ท่ีท่ัวโลกต้องเจอกับการแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	การจัดงานจ�าเป็นต้อง

มีมาตรการพิเศษเพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ

โควิด-19	คือจัดในรูปแบบ	 “ออนไลน์เสมือนจริง Virtual

Conferences”	 ซึ่งภายในงาน	 มีการประชุมวิชาการ

นานาชาติด้านวิทยาศาสตร์	 อุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล	

ครั้งท่ี	 13	 และการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีฮาลาล	 และปาฐกถาพิเศษ	 Tansri	 Dr.Surin	

Pitsuwan	Memorial	Lecture	ในหัวข้อ	“Thailand’s	Halal	

Strategies	 for	uplift	An	Ecologic-Economic	Equity	of	

Agriculture	and	Halal	products”	โดย	นายอลงกรณ์	พลบตุร

ท่ีปรึกษา	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์	

โดยผู ้สนใจสามารถรับฟังสัมมนาฟรีผ่านแพลตฟอร์ม

ออนไลน์มีวิทยากร	 (Speaker)ท้ังในและต่างประเทศ	
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การประชมุวิชาการมท้ัีงสิน้	7	session	แบ่งเป็น	2	วัน	ได้แก่	วันที	่22	

ธันวาคม	งานประชมุ	The 13th Halal Science, Industry and Busi-

ness (HASIB) มีท้ังหมด 3 session วันที	่23	ธันวาคม	งำนประชมุ 

International Halal Science and Technology Conference 

2020 (IHSATEC2020) มี 4 session	วิทยากรนานาชาติที่เข้าร่วม

บรรยายและอภิปรายมีจ�านวน	28	คนจาก	13	ประเทศ	ได้แก่	ตุรกี,	

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์,	 สหรัฐอเมริกา,	 สหราชอาณาจักร,	

สวิตเซอแลนด ์ ,นิวซีแลนด ์ , 	 ปากีสถาน,	 อี ยิปต ์ , 	 อินเดีย,	

บรูไนดารุสลาม,	อินโดนีเซีย,	มาเลเซีย	และไทย”

	 การจัดงาน	 THA2020	 ครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ

รับชม	2	ภาษา	 (ไทย,อังกฤษ)	ผ่าน	2	ช่องทางได้แก่	 Facebook	

live	และ	Zoom		เฉพาะในส่วนของ	Zoom	ตลอดการจัดงาน	2		วัน	

มียอดผู้เข้าร่วมรวมจ�านวนทั้งสิ้น	2,046	ครั้ง	จากผู้ที่ลงทะเบียนทั้ง

สิ้น	408	รายชื่อ	จาก	32	ประเทศ	ประกอบด้วย	Afghanistan	(1),	

Angola	(1),Aruba	(1),	Bangladesh	(1),	Brunei	Darussalam	(1),	

Cambodia	(23),	Columbia	(1),	Egypt	(3),	France	(1),	Guinee	(1),

Hong	 Kong	 (1),	 India	 (3),	 Indonesia	 (33),	 Japan	 (1),	

Malaysia	 (17),	 Maldives	 (2),	 Myanmar	 (1),	 Nigeria	 (2),	

Pakistan	(10),Philippines	(2),	Singapore	(5),	South	Africa	(8),

South	Korea	(4),	Spain	(1),	Switzerland	(1),	Thailand	(272),

Turkey	 (3),	 UAE	 (1),	 United	 Kingdom	 (1),	 USA	 (2),	

Uzbekistan	(1),	Vietnam	(3)	

	 นอกจากน้ี	งาน	“Thailand	Halal	Assembly	2021”	

จะจดัขึน้ในช่วงเดือน	มนีาคม-เมษายน	ปี	2564	มกีารประชมุ

นานาชาติว่าด้วยมาตรฐานและการตรวจรับรองฮาลาล	

ครัง้ท่ี	7	งานแสดงสนิค้าฮาลาลนานาชาติผ่านระบบออนไลน์	

และการเจรจาสร้างพันธมิตรทางธุรกิจฮาลาลผ่านระบบ

ออนไลน์	 งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์

ฮาลาล	“Thailand	Halal	Assembly	2020”	ถือเป็นงานที่มี

ผูเ้ข้าร่วมกว่า	30	ประเทศ	วิทยากรมากกว่า	24	คน	และมคีน

อยากเข้าร่วมจากทั่วโลก	เราในฐานะผู้จัดงานก็อยากให้คน

ไทยทกุคนเข้าร่วมงานในครัง้น้ี	เพราะจะเป็นการเปิดโอกาส

ให้กับตวัเองในการท�าธุรกิจ	ซึง่ผูส้นใจกิจกรรมต่างๆ	ของงาน

สามารถสอบถามข้อมูล	หรือติดตามข่าวสารย้อนหลังต่างๆ	

ได้ท่ี	www.Thailandhalalassembly.com,	www.facebook.

com/ThailandHalalAssembly			โทร.	0-2218-1054	ต่อ	224	

ข้อมูลโดย		 นำงสำวซูไนนี มำหะมะ 

เรียบเรียงโดย		 ฝ่ายประชาสัมพันธ์	

ชมย้อนหลังได้ที่
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น้อยไปก็ไม่ได้ มำกไปก็ไม่ดี แล้วปริมำณของแอลกอฮอล์ที่เป็นส่วนผสมของ

“เจลแอลกอฮอล์”ควรเป็นเท่ำไรกันแน่ จึงจะได้ผลดีที่สุด ?

   ค�าว่า “แอลกอฮอล์” มาจากภาษาอารบิก “al-kohl”	 ที่
ชาวอาหรับใช้เรียกเครื่องดื่มประเภทยาดองของมึนเมาต่างๆ
โดยปกตแิอลกอฮอล์มหีลายชนดิ	หลายรปูแบบ	ตามน�า้หนกั
ของโมเลกุลท่ีประกอบข้ึนมา	 เช ่น	 เอทิลแอลกอฮอล์	
เมทิลแอลกอฮอล์	 บิวทิลแอลกอฮอล์	 โพรพิลแอลกอฮอล	์
แต่แอลกอฮอล์ท่ีเป็นที่รู ้จักกันอย่างแพร่หลายและน�าไป
ใช้ด้านการอุปโภคและบริโภคมาที่สุดคือเอทิลแอลกอฮอล์	
(Ethyl	 alcohol)	หรือ	 เอทานอล	 (Ethanol)	 ซึ่งเป็นกลุ่มสาร
ประกอบอินทรีย์มีสูตรทางเคมี	 C

2
H

5
OH	 ประกอบด้วย	

คาร์บอน	ไฮโดรเจนและออกซเิจน	โดยทัว่ไปเอทลิแอลกอฮอล์	
ผลติได้จากกระบวนการหมกั	(Fermentation)	โดยใช้วตัถุดบิ
ประเภทน�้าตาลกลูโคสเป็นสารตั้งต้น	 เปลี่ยนโมเลกุลของ
น�้าตาลด้วยยีสต์	 และเข้าสู่กระบวนการกลั่น	 (	Distillation)	
โดยน�าเอเทิลแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักไปกล่ันท่ีความ
ดันอากาศ	 ให้ได้ออกมาเป็นแอลกอฮอล์ท่ีมีความบริสุทธ์ิ	
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย	เช่น	ใช้ผลติผลิตภัณฑ์
ยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	 เป็นส่วนประกอบในเครื่อง
ส�าอาง	ผลิตอาหาร	และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	
(องค์การสุรา กรมสรรพสามิต,2560)

 เจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือ หรือ Hand Sanitizer 
กลายเป็นสิ่งจ�าเป็นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19		เจลแอลกอฮอล์ล้างมอืมมีานานประมาณ	54	ปีท่ีแล้ว
ถูกคิดค้นครั้งแรกโดยพยาบาลชาวอเมริกันเชื้อสายเม็กซิกัน	
ชื่อ	Lupe Hernandez (The Guardian, March 13, 2012) 

เป็นผลิตภัณฑ์ทีใช้ภายนอกร่างกาย	 เพ่ือใช้ท�าความสะอาดมือ
โดยมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์	 75%	 ท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ฆ่าเชื้อโรคได้	 99.9%	 รวมถึงสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและ
ไวรัส	 เพราะตัวแอลกอออล์นั้นจะเข้าไปท�าลายพ้ืนผิวโปรตีน
ที่หุ้มเชื้อโรค	ท�าให้เชื้อโรคตาย	มีค�าถามเกิดขึ้นว่าหากใช้ปริมาณ
แอลกอฮอล์ต�า่กว่า	70%	จะสามารถฆ่าเชือ้โรคได้ไหม	นายแพทย์
ไพศาล	ดัน่คุม้	เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้ให้ข้อมลู
ไว้ว่า	“หากมีปริมาณแอลกอฮอล์น้อยกว่า 70% โดยประมาณ 
จะฆ่าเชื้อโรคไม่ได้ และผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ท่ี
ผ่านการจดแจ้งจาก อย. ประชาชนจะม่ันใจได้ว่ามีปริมาณ
แอลกอฮอล์ไม่ต�่ากว่า 70% โดยประมาณ และแอลกกอฮอล์
สามารถท�าลายได้ทั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อวัณโรค เชื้อรา และ
ไวรสั เม่ือน�าไปละลายกบัน�า้จะสามารถแพร่ผ่านเย่ือหุ้มเซลล์
ได้ดีขึ้น จึงท�าให้โปรตีนเสียภาพและท�าให้เยื้อหุ้มเซลล์แตก 
เข้าไปรบกวนระบบ Metabolism ได้ด้วย ถ้าเป็นแอลกอฮอล์
บริสุทธิ์จะท�าให้โปรตีนด้านนอกของเย่ือหุ้มเซลล์เสียภาพ
ได้อย่างเดียวเท่าน้ัน”	 ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ปกติท่ีนิยม
ใช้กันจะอยู่ในช่วง	 60-90%	 ถ้าความเข้นข้นมากกว่าน้ีจะไม่
สามารถเข้าถึงเซลล์ได้	(องค์การสุรา	กรมสรรพสามิต	)	แล้วท�าไม
แอลกอฮอล์	 70%	จึงสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ดีกว่า	 90%	นั่นเป็น
เพราะแอลกอฮอล์ท่ีมีเปอร์เซ็นสูงกว่าจะมีความเข้มข้นมากกว่า	
ส่วนแอลกอฮอล์ท่ีมีเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าหมายความว่ามีปริมาณ
น�า้ท่ีมส่ีวนประกอบส�าคญัเยอะ	และโดยพ้ืนฐานแล้ว	แอลกอฮอล์	
90%	มีความเข้มข้นมากเกินไป	 จะท�าลายที่ภายนอกของเซลล์
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หรือ	เยื่อหุ้มเซลล์ก่อนถึงจะเข้าไปข้างในและเกิดการฆ่าเชื้อจริง	
แต่หากเป็นแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น	70%	นับเป็นสัดส่วนที่
เหมาะสม	เพราะน�า้และแอลกฮอล์จะเข้าไปท�าลายเซลล์ทัง้หมด	
โดยปริมาณน�้าที่มีอยู่จะสามารถผ่านเย่ือหุ้มเซลล์	 เพ่ือเข้าไป
ฆ่าเชื้อได้	 และประสิทธิภาพของการก�าจัดเชื้อขึ้นอยู่กับการต่อ
ต้านและโครงสร้างของไวรัสแต่ละชนิด	(ดร.เอลิซาเบธ	สก็อตต์	
ศาสตร์จารย์ด้ารจลุชวีวทิยา,	ศนูย์ซมิมนิส์)	ล่าสดุคณะกรรมการ
อาหารและยา	 ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	
ก�าหนดลักษณะของเครื่องส�าอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
เพื่อสุขอนามัยส�าหรับมือที่ห้ามผลิต	น�าเข้า	หรือขาย	พ.ศ.2563	
ซึ่งก�าหนดให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องส�าอางและต้องมีความเข้ม
ข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต�่ากว่า	 	 70%	 โดยประมาณเน่ืองจาก
หากมีปริมาณแอลกอฮอล์น้อยกว่า	 70	%	 โดยปริมาตรจะฆ่า
เชื้อโรคไม่ได้

	 สิง่ส�าคญัทีส่ดุในการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมอืทีม่ส่ีวน
ผสมของแอลกอฮอล์	คือจะต้องใช้ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง	โดยควร
ลูบให้ท่ัวฝ่ามือและนิ้วมือ	ทิ้งไว้	 20-30	 วินาที	 จนแอลกอฮอล์
แห้ง	 หากใช้แล้วไม่รอให้แห้งไปหยิบจับสิ่งต่าง	 ๆ	 ก็จะท�าให้
ประสิทธิภาพลดน้อยลง	 หากรู้สึกว่าผิวแห้งสามารถใช้ครีม
บ�ารุงผิวร่วมได้	 และระมัดระวังการเก็บหรือการใช้	 อย่าวางเจล
ใกล้ความร้อนหรือเปลวไฟ	เพราะแอลกอฮอล์ติดไฟได้ง่าย	อาจ
เกิดอุบัติเหตุท�าให้บาดเจ็บได้	 โดยสรุปแล้วเจลแอลกอฮอล์ล้าง
มือที่จะฆ่าเชื้อ	 ไวรัส	COVID-19	 ถึงตายได้	 ต้องมีแอลกอฮอล์
ที่มีความเข้มข้นเกิน	 70%	 	 ถ้ามีเพียงแค่	 50-65%	อาจไม่มี
ประสทิธิภาพพอท่ีจะฆ่าเชือ้ไวรสัให้ตายได้		ส�าหรบัแอลกอฮอล์
ทีม่รีะดบัความเข้มข้น	95-100%	จะมกีารระเหยอย่างรวดเรว็มาก
และมปีรมิาณน�า้ทีไ่ม่เพียงพอทีจ่ะดดูซมึเข้าไปในเซลล์เมมเบรน	
แต่จะท�าให้เกิดการคายน�้าออกจากเซลล์อย่างรวดเร็วโดยไม่ได้
ฆ่าเซลล์ของไวรสัหรอืเชือ้โรคน้ันและเมือ่อยู่ในสภาวะเหมาะสม	
จลิุนทรย์ีเหล่านีจ้ะได้รบัน�า้เข้าเซลล์และสามารถคงสภาพเดมิได้

เขียนโดย	

นำยฮำซัม  เจะบำกอ 

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

กลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ได้ผลิตเจล

แอลกอฮอล์	และสเปรย์	เพ่ือมอบให้โรงพยาบาล	มสัยิดและชมุชน

เพื่อสู้ภัยสถานการณ์	COVID-19	ที่ผ่านมา
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 ตลำดกำรค้ำออนไลน์ในมำเลเซียถือเป็นหน่ึงใน

ช่องทางการตลาดที่มีศักยภาพส�าหรับสินค้าไทย	 เน่ืองด้วย

สัดส่วนจ�านวนประชากรท่ีเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับสูง

เกือบร้อยละ	 80	 ของประชากรทั้งหมด	 มาเลเซียมีผู ้ใช้งาน

อินเทอร์เน็ต	(Active	 internet	users)	ประมาณ	25.08	ล้านคน	

คิดเป็นร้อยละ	78	ของประชากร	สูงเป็นอันดับที่	 2	ของภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากสิงคโปร์ส่งผลให้มาเลเซีย

มีปริมาณการใช้	 e-Commerce	 ที่สูงตามไปด้วย	 โดยมีผู ้ซื้อ

ออนไลน์	 (Online	shoppers)	ประมาณ	15.3	ล้านคน	(คิดเป็น

ร้อยละ	 47	 ของประชากร)	 การค้าออนไลน์ในมาเลเซียมีมูลค่า

ประมาณ	3,700	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	โดยกลุ่มสินค้าที่เป็นที่นิยม

ในหมู ่ผู ้ซื้อออนไลน์	 ได้แก่	 กลุ ่มแฟชั่นและความงาม	 กลุ ่ม

อิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มกีฬาและงานอดิเรก	 ขณะที่กลุ่มสินค้าท่ี

มีแนวโน้มได้รับความนิยม	 เพ่ิมข้ึน	 ได้แก่กลุ่มเฟอร์นิเจอร์และ

ของตกแต่งบ้าน	กลุ่มของใช้ภายในบ้าน	และกลุ่มสุขภาพและ

อาหารเสรมิผูซ้ือ้ออนไลน์นยิมซือ้สนิค้าออนไลน์โดยพิจารณาจาก

ราคาของสินค้า	ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และรีวิวสินค้า	

นอกจากนี้ผู้ซื้อออนไลน์ยังให้ความส�าคัญกับการขนส่งโดยไม่มี

ค่าใช้จ่าย	ความสะดวก	และส่วนลดจากร้านค้าออนไลน์อีกด้วย	

	 ตลาดการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดนที่เป็นท่ีนิยมของ

ชาวมาเลเซีย	 ได้แก่	 Lazada,	 Shopee,	 11Street	 (ปัจจุบัน

เปลี่ยนชื่อ	 เป็น	 Prestomall),	 Zalora,	 และ	 eBay	 สินค้าจาก

ต่างประเทศท่ีผู ้บริโภคมาเลเซียนิยมเลือกซื้อผ่านช่องทาง

ออนไลน์ได้แก่	 ของใช้	ประจ�าวัน	 สินค้าแฟชั่น	ของสะสม	 เครื่องใช้ใน

บ้าน	 และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	 โดยมีช่องทางช�าระเงินด้วย

การโอนเงินผ่าน	 ธนาคารหรือ	 Internet	Banking	 เป็นหลัก	และนิยม

ใช้การขนส่งของบริษัทไปรษณีย์ของมาเลเซีย	 หรือ	 Pos	 Laju	 สูงสุด	

สินค้าและบริการของไทยท่ีมีศักยภาพในการเจาะตลาดมาเลเซีย	

ได้แก่	 เครื่องส�าอางและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม	 สินค้าอาหาร	

โดยเฉพาะ	ขนมขบเคี้ยว	และคอนเทนต์บันเทิงของไทย	ผู้ประกอบการ

ที่ต้องการท�าการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดนมายังตลาดมาเลเซียจ�าเป็น

ต้องค�านึงถึงความเสีย่งทีจ่ะถูก	ลอกเลยีนแบบสนิค้า	ปัญหาการลกัลอบ

น�าเข้าสินค้าและการหลอกลวงทางอีเมลหรือเว็บไซต์ปลอม	 รวมท้ัง

ควรศึกษาข้อมูลมาตรฐาน	 ความปลอดภัยสินค้าโดยเฉพาะสินค้า

อาหาร	อาหารเสริม	และผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ความงาม	การจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้า	และ	ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคู่ค้า	 ตลอดจน

ศกึษากฎระเบยีบทีเ่ก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจพาณิชย์อเิลก็ทรอนกิส์

และกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค

เขียนโดย	

นำยพิทักษ์ อำดมะเร๊ะ 

หัวหน้างานบริการหน่วยงานภายนอก	ส�านักงานปัตตานี

ที่มำ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=con-

tents_attach/583750/583750.pdf&title=583750&cate=1958&d=0
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	 ช ่วงเวลาของการผลัดเปลี่ยนปฏิทินหน้าสุดท้าย	

มาสู่หน้าแรกของปฏิทินปีใหม่ก�าลังเดินทางใกล้เข้ามาเต็มท	ี

ฉบับน้ีจึงถูกเขียนเร็วข้ึนกว ่าปกติเล็กน ้อย	 เชื่อว ่าขณะที่

ท่านผู้อ่านก�าลังอ่านบทความเล่มนี้อยู่นั้น	 เราทุกคนก็คงเข้าสู่ปี

แห่งการปรับเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	

 

 

	 ตลอดระยะ	14	ปี	ทีผ่่านมา	ทางศนูย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือ	สนับสนุน

ผู ้ประกอบการอยู่หลายด้านด้วยกัน	 จะมีอะไรบ้างน้ัน	 วันน้ี

จึงหยิบยกส่วนงานของส�านักงานเชียงใหม่สรุปมาฝากกันค่ะ

เขียนโดย	

นำงสำวอำทิตยำ ค�ำพิชัย

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	ส�านักงานเชียงใหม่

	 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	สนง.เชียงใหม่	มีบทบาท

หน้าที่หลัก	 ในการให้ค�าปรึกษา	 สนับสนุนอุตสาหกรรมฮาลาล

ของประเทศไทย	ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	และ

การพัฒนาผู้ประกอบการฮาลาล	 รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมด้านฮาลาล	เพ่ือยกระดบัมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทย	

 

 

	 นอกจากน้ียังได้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู ้ประกอบการ

ฮาลาล	 SMEs	 เรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมไปถึงบ่มเพาะ

วิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล	และยังมีห้องStudio	 ให้บริการส�าหรับ

ผู้ประกอบการในการถ่ายภาพผลติภณัฑ์	คลปิวิดีโอฺ	Live	Streaming	

ส่วนในด้าน	E-Commerce	เรายังช่วยสร้างแพลตฟอร์ม	ซือ้ขายผ่าน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์	 ท่ีชื่อว่า	www.H-Shop.co	 เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่อง

ทางในการค้าขายบนตลาดออนไลน์	พร้อมท้ังเรายังได้มกีารให้ความรู้

เก่ียวกับการส่งออกผลติภัณฑ์ไปยังต่างประเทศให้แก่ผูป้ระกอบการ

และในอนาคตยังมีการจัด	 Business	Matching	 เปิดโอกาสให้

ผู้ประกอบการได้ร่วมเจรจาธุรกิจสร้างเครือข่ายเพ่ือขยายโอกาส

ทางการตลาด	รวมถึงให้ค�าปรกึษาแก่ภาคอตุสาหกรรมต่างๆ	ในการ

ขอรับรองฮาลาลอีกด้วย		

	 แต่ยังไม่ทันได้ตั้งตัวติดก็

เจอวิกฤตซ�้าซ้อน “Covid-19” โรค

อบุตัใิหม่ท่ีแพร่กระจายอย่างรวดเรว็

และรุนแรง	 เป็นตัวเร่งให้ทั่วโลกต้อง

ปรับตัวเปลี่ยนพฤติกรรม	 และการ

ด�าเนินชีวิตสู ่ความปกติใหม่	 หรือ	

new	normal	นั่นเอง	 จึงเป็นสาเหตุ

ที่ท�าให้ผู้ประกอบการต่างก็ต้องปรับ

ตัวกันอีกครั้ง	
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	 เมื่อวันที่	4-6	ธันวาคม	2563	เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์
ฮาลาลจุฬาฯ	 ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพ่ือประชาสัมพันธ์งาน	
THAILAND	HALAL	ASSEMBLY	2020	ที่ผ่านมาได้รับเชิญจาก
มูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัยซึ่งผู้ที่จัดงานครั้งนี้	 นายภาณุ
วัฒน์	 เบญเราะมาน	ประธานมูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย	
โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยท่ัวประเทศทุกประเภท	
จดัขึน้เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูท้ีข่าดรายได้จากสถานการณ์	โควิด	19	ได้
เข้ามาจ�าหน่ายสินค้า	และหารายได้เพื่อน�าไปพัฒนามูลนิธิมุสลิม
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย	 เพ่ือเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	ภายใน
งานนีจ้ะได้สมัผสับรรยากาศแบบฮาลาลของพ่ีน้องชาวมสุลิม	สอง
ฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา	อาทิ	 โรงน�้าชาสไตล์อิสลามและชิมอาหารรส
เด็ดประจ�าถิ่น	การแสดงตีกลองหน้าเดียวและการแสดง	 “ลิเกฮูรู”	
และกิจกรรมเสวนามากมายเกี่ยวกับความเข้าใจในศาสนา	สังคม	
และวัฒนธรรม	นอกจากนี้	ยังมีการออกร้านจ�าหน่ายอาหารนานา
ชนิด	พร้อมสนิค้าทีห่ลากหลาย	ร่วมสมัผสัวถีิชวิีตชาวมสุลิมซึง่งาน	
Fritri	Together	จดัข้ึนระหว่างวันที	่4-6	ธันวาคม	2563	พวกเราศนูย์
วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาฯ	ได้ร่วมจดันทิรรศการเพ่ือประชาสมัพันธ์
หน่วยงานและพันธกิจที่เก่ียวข้องกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	
จฬุาฯ	ทีบ่ธู	A88	อยู่ด้านหน้าซุม้ทางเข้างาน	ณ.	ลานเอเชยีทคีพาร์ค
โครงการเอเชียทีค	เดอะ	ริเวอร์ฟร้อนท์		

	เมื่อวันที่	9	ธันวาคม	2563		รองศาสตราจารย์	ดร.วินัย	ดะห์ลัน	ประธานจัดงาน	Thailand	
Halal	Assembly2020	ได้ร่วมออกรายการพระอาทิตย์	LIVE	สัมภาษณ์	ทางช่อง	NEWS	
1	ทาง	ASTV	 ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้กล่าวถึงแนวโน้มการตลาดด้านฮาลาลของโลก	
และประชาสัมพันธ์งาน	Thailand	Halal	Assembly	2020	ที่จะจัดขึ้นภายในวันที่	22	-	23	
ธันวาคม	2563	ทีผ่่านมากล่าวถึง	Concept	งานปีนีไ้ด้น�าเสนอการจดังานงานประชมุด้าน
ฮาลาลทีย่ิ่งใหญ่ทีส่ดุในไทย	ในรปูแบบออนไลน์เสมอืนจรงิ	International		Virtual	Confer-
ence	โดยใช้ชือ่งานเฉพาะเจาะจงว่า	The	International	Halal	Science	and	Technology	
Conference	(IHSATEC)	โดยพัฒนาจากประสบการณ์การจดังานประชมุลกัษณะเดยีวกัน
ที่มีชื่อว่า	Halal	 Science	 Industry	 and	Business	 (HASIB)	Conference	ภายในงาน
ประชุมมีการจัดสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญฮาลาลสาขาต่างๆ	ทั้งไทยและต่างประเทศ	มีการ
ประกวดผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์และปากเปล่า	 ซึ่งได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม
สัมมนาและรับสมัครผลงานวิชาการ

	 นอกจากน้ีภายในงานยังมีผู้คนให้ความสนใจในบูธของ
เราเป็นจ�านวนมาก	ภายในพิธีเปิดงานมีผู้ใหญ่หลายท่านมาร่วม
เปิดงาน	อาทิ	 คุณศักดิ์ชัย	 บุญมา	 รองผู้ว่าราชการจังหวัด	 กทม.	
และมท่ีานอภสิิทธ์ิ	เวชชาชวีะ	เป็นหน่ึงในประธานเปิดงานและท่าน
ยังให้เกียรติเย่ียมชมบูธศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาฯ	 อีกด้วย		
ทีผ่่านมาได้รบักระแสตอบรบัเป็นอย่างดแีละมคีนจ�านวนมากท่ีเดนิ
เข้ามาสอบถามพร้อมร่วมเล่นเกมรบัของทีร่ะลกึภายในบธูของ	ศวฮ.	

เขียนโดย	

นำงสำวธัญพิชญ์ฌำ หวังนุช 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

HALAL NEWS

เจ้าหน้าที่ศูนย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน
“Fitri Together: เร ิ่มต้นใหม่ไปด้วยกัน”

ประธานจัดงาน Thailand Halal Assembly2020 
รศ.ดร.วนิัย ดะห์ลัน ให้สัมภาษณ์รายการพระอาทิตย์ LIVE
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