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บอกความคิดเห็นของคุณให้เรารู้
เพื่อพัฒนาวารสารให้ดีต ่อไป... วรัญญา  ริดมัด

บรรณาธิการ | EDITOR
ประจ�าฉบับที่ 42 มกราคม 2564

	 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านจดหมายข่าว	 Halal	 Insight	 ทุกท่าน	

ก ่อนอื่นทีมบรรณาธิการต้องขอขอบคุณทุกท่านท่ีติดตามเเละให้

การสนับสนุนจดหมายข่าวของเราด้วยดีเสมอมาในปีท่ีผ่านมาทั้งใน

รูปแบบออฟไลน์และออนไลน	์ส�าหรับในปี	 2564	 น้ี	 จดหมายข่าวรอบรั้ว

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	ของเราเดินทางมาถึงฉบับที่	 42	 เเล้วค่ะ	

เรามุ่งมั่นที่จะน�าเสนอเรื่องราวและบทบาทเด่นของศูนย์วิทยาศาสตร์

ฮาลาลในแง่มุมต่างๆรวมทั้งพันธกิจขององค์กรท่ีมีต่อสังคม	แม้ว่าในปีนี้

เราจะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยกับสถานการณ์โควิดท่ีกลับมาระบาดหนักอีกครั้ง	

แต่เราก็ยังมีความหวังร่วมกันว่าโลกจะค่อยๆกลับมาสู่ภาวะปกติอีกครั้ง

ด้วยกับการมาของวัคซีนโควิด	 19	ที่ก�าลังอยู่ในการผลิตจากบริษัทต่างๆ	

ด้วยเหตุนี้	จดหมายข่าวฉบับนี้จึงอยากพาทุกคนไปท�าความรู้จักกับวัคซีน

ให้มากขึ้นว่าวัคซีนคืออะไร	 ถูกผลิตขึ้นมาด้วยวิธีใดบ้าง	มีองค์ประกอบ

อย่างไรและช่วยสร้างภูมิคุ ้นกันให้ร ่างกายได้อย่างไรผ่านคอลัมน์	

Halal Highlight	 ของเรา	 นอกจากน้ีนักวิทยาศาสตร์ของเรายังมีความ

รู ้เรื่องสบู่ดินกับการฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19	 มาเล่าสู ่กันฟังผ่านคอลัมน์

Halal	 Science	 รวมทั้งเนื้อหาสาระอื่นๆที่เป็นประโยชน์และบอกเล่า

ความเคลื่อนไหวต่างๆของศวฮ.ท้ังจาก	 ส�านักงานใหญ่ท่ีกรุงเทพฯ	

ส�านักงานปัตตานีและส�านักงานเชียงใหม่มาบอกกล่าวให้ท่านผู้อ่านอีก

ด้วย	 เน้ือหาท้ังหมดจะน่าสนใจอย่างไรบ้าง	ติดตามอ่านกันได้ในฉบับนี้

เลยค่ะ

วัคซีน... กุญเเจส�าคัญไขทางออกวิกฤติโควิดโลก
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ลดความดันโลหิตซึ่งเป็นโรคที่พบได้ง ่ายในประชากร

ยุคใหม่	ข้อแนะน�ามีดังต่อไปนี้	ประการแรก	กินอาหารให้

หลากหลายรวมทัง้ผกัและผลไม้ท่ีสะอาด	หากเป็นข้าวแนะน�า

ให้เป็นข้าวประเภททีข่ดัสตี�า่	อย่างข้าวกล้อง	เพ่ือให้ร่างกาย

ได้ใยอาหารมากพอ	อิม่ท้องโดยไม่รับอาหารให้พลงังานมาก

เกินไป		ประการที่สอง	ลดการบริโภคเกลือหรืออาหารเค็ม

ซึง่รวมท้ังเกลือทีม่ากับอาหารส�าเรจ็รูปทัง้หลาย	ไม่ว่าจะเป็น

บะหมี่ส�าเร็จรูป	เครื่องปรุงต่างๆ	อาหารกระป๋อง	อาหารขยะ

ทั้งหลาย	คอยดูฉลากอาหารอย่าเลือกที่มีเกลือสูง	ดูแลอย่า

ให้ร่างกายได้รับเกลือโซเดียมเกิน	 5	 กรัมหรือหนึ่งช้อนชา

ต่อวัน	ประการที่สาม	 ลดปริมาณไขมันและน�้ามัน	กรณี

น�า้มนัเลอืกน�า้มนัพืชท่ีให้ประโยชน์อย่างน�า้มนัร�าข้าว	น�า้มนั

มะกอก	 ในปริมาณไม่มากนัก	 หากเป็นน�้ามันไม่อิ่มตัวสูง

อย่างน�้ามันถ่ัวเหลือง	 เมล็ดทานตะวัน	 เลี่ยงการทอดด้วย

ความร้อนสูง	เลีย่งกรดไขมันทรานส	์ประการทีส่ี ่ระวงัเรื่อง

ปรมิาณน�า้ตาล	อาหารหวานท้ังหลายควรลด	ควรงดน�า้หวาน	

น�้าอัดลม	 เครื่องดื่มให้พลังงาน	 ชาหรือกาแฟท่ีเติมน�้าตาล	

เลี่ยงอาหารพวกคุ้กก้ี	 เค้ก	 ช็อกโกแลต	 เลือกท่ีน�้าตาลต�่า	

ประการทีห้่าดืม่น�า้ให้บ่อย	น�า้ท่ีดทีีส่ดุคอืน�า้เปล่าทีส่ะอาด	

ประการทีห่กเลีย่งเครือ่งดืม่ประเภทแอลกอฮอล์	ไม่ว่าจะเป็น

ไวน์	เบยีร์	โดยเฉพาะอย่างย่ิงเหล้า	สรุา	จ�าไว้ว่าแอลกอฮอล์

ทีฆ่่าเชือ้โควิด-19	ไม่ใช่จากการดืม่แต่เป็นการช�าระทีผ่วิหนงั

ภายนอก	ประการสดุท้ายเป็นเร่ืองของเดก็ทารกทีต้่องการ

นมหรือนมมารดา	บริโภคให้เพียงพอ	สุดท้ายของสุดท้าย

คอืออกก�าลงักายพอสมควร	เพ่ือสร้างภูมต้ิานทานให้ร่างกาย

	 ประเทศไทย	โควดิ-19	รนุแรงขึน้อกีครัง้อย่างทีห่ลาย

ฝ่ายรวมท้ังผมเคยคาดการณ์ไว้ว่าเกิดขึ้นแน่ๆช้าหรือเร็ว

เท่านัน้	ครัง้นีไ้ม่ใช่การระบาดระลอกสองแต่เป็นระลอกแรก

ของเชื้อกลายพันธุ์ที่ดุกว่าเดิม	 การระบาดเป็นไปอย่าง

รวดเรว็และกว้างขวาง	ข้อแนะน�าคือพยายามอยู่บ้านให้มาก

ที่สุดเพ่ือลดการแพร่เชื้อ	 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ทกุครัง้ทีอ่อกนอกบ้าน	ล้างมอืด้วยสบูห่รอืถูมอืด้วยเจลหรือ

แอลกอฮอล์ให้บ่อย	 ลดการใช้มือสัมผัสใบหน้า	 ลดการใช้

มือสัมผัสจุดสัมผัสร่วมต่างๆ	วางระยะห่างจากผู้อื่น	ซึ่งเป็น

ข้อแนะน�าที่รู้กันอยู่แล้ว

 

	 อีกเรื่องหนึ่งท่ีส�าคัญคือการดูแลสุขภาพผ่าน

โภชนาการทีด่	ีเพ่ือช่วยเพ่ิมภมูต้ิานทานให้ร่างกาย	องค์การ

อนามัยโลกเขียนเรื่องนี้ไว้ในกรณีการระบาดของโควิด-19	

ทั้งรอบเก่ารอบใหม่	 ลองไปดูกันว่าองค์การอนามัยโลก

แนะน�าอะไรไว้บ้างในเรื่องการใช้โภชนาการหรืออาหารใน

การเสริมภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติของร่างกาย	

 

มีข้อแนะน�าอยู่ 7 ประการ เน้นกันท่ีการได้รับอาหารที่

สมดุลซึ่งหมายถึงอาหารครบหมู่ท้ังปริมาณและคุณภาพ	

เน ้นไปที่อาหารที่ช ่วยป้องกันโรคอ้วน	 ลดเบาหวาน	

โภชนาการป้องกันโควิด-19

#drwinaidahlan, 
#ดรวินัยดะห์ลัน, 
#โภชนาการป้องกันโควิด19

https://www.who.int/campaigns/connecting-the-world-to-combat-
coronavirus/healthyathome/healthyathome---healthy-diet

บทความโดย...

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน 

ผู้อ�านวยการ	และผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ห้องรับแขก

ข้อมูล/ภาพโดย:	เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่	5	มกราคม	2564	เวลา	11.30	น.	รองศาสตราจารย์	ดร.วินัย	ดะห์ลัน	ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัพร้อมด้วยผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีเ่ข้าพบและมอบกระเชา้แด่ศาสตราจารย์กติตคิณุ	นายแพทย์ภริมย์	กมลรตันกลุ

นายกสภามหาวิทยาลัยในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช	2564	ณ	อาคารจามจุรี	4	ชั้น	3	ทั้งนี้นายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าว

ชื่นชมการท�างานของ	 ศวฮ.ท่ีมีผลงานประจักษ์เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ	 เป็นเรืองธงและสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย

ด้วยดีเสมอมารวมถึงได้รับทราบผลการด�าเนินงานประชุมวิชาการนานาชาติเสมือนจริงของThailand	Halal	Assembly	2020	

ที่ผ่านมาด้วย

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าพบนายกสภามหาวิทยาลัยในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564

เมื่อวันจันทร์ที่	21	ธันวาคม	2563	เวลา	15.00น.		-	16.00	น.	รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน	ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานพิธีเปิดห้องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล	 (CUHC	General	Digital	 X-ray	 2020)		

ณ	อาคารจามจรุ	ี9	ชัน้	2		โดยนายแพทย์สนัฐติ	ิดะห์ลนั	ผูอ้�านวยการศนูย์บรกิารสขุภาพแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	ได้กล่าวว่า

จุฬาฯให้ความส�าคัญในด้านสุขภาวะของบุคลากรและนิสิตมาอย่างต่อเน่ือง	 ศูนย์สุขภาพแห่งจุฬาฯ	 ได้พัฒนาระบบบริการ

ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคก่อนเกิดภาวะเจ็บป่วย	ภายใต้แนวคิด	“เมืองสุขภาพจามจุรี”	นอกจากนี้เพื่อให้บริการด้าน

รังสีวินิจฉัยในกลุ่มโรคต่างๆ	ด้วยภาพถ่ายเอกซเรย์ที่มีความละเอียดคมชัดสูง	สามารถตรวจวินิจฉัยเพ่ือหารอยรั่วของอวัยวะ

ต่างๆได้	

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน เข้าร่วมพิธีเปดิ
ห้องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล(CUHC General Digital X-ray 2020)



ร่วมปรึกษาหารือการด�าเนินงานด้าน
วิจัยนวัตกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์
ฮาลาล

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน สัมภาษณ์
รายการวิทยุสถานีวิทยุจุฬาฯ

เมื่อวันท่ี	 6	 มกราคม	 2564	 ศ.ดร.สิริชัย	 อดิศักด์ิวัฒนา	 รองคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย	และ	ผศ.ดร.สถาพร	 งามอุโฆษ	อาจารย์ประจ�าภาค

วิชาโภชนาการและการก�าหนดอาหาร	คณะสหเวชศาสตร์	จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั	เข้าพบและมอบกระเช้าสวัสดปีีใหม่	2564	แด่ผูอ้�านวยการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 รศ.ดร.วินัย	 ดะห์ลัน	 และเข้าร่วมปรึกษา

หารือการด�าเนินงานด้านวิจัย	 และนวัตกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์

ฮาลาล	 โดยมี	 นางสาวมนฤดี	 เข็มท�า	 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร	 และ	

นักวิจัย	เข้าร่วม	ณ	ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

เมื่อวันศุกร ์ที่ 	 	 15	 มกราคม	 2563	 เวลา	 13.30น.	 เป็นต้นไป	

รศ.ดร.วนัิย	ดะห์ลนั	ผูอ้�านวยการศนูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาลาล	จฬุาฯ	ได้

ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ	ของสถานวีทิยุจฬุาฯ	101.5	MHz	คลืน่ความรู้

สู่ประชาชน	 ออกอากาศรายการเสียงภาษาอังกฤษใหม่รายสัปดาห	์	

30	นาที		รายการนี้สนับสนุนโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ชื่อรายการ	

“Unlock The Science”	 ซึ่งจะออกอากาศตอนแรกวันที่	 6	 มีนาคม	

2564	โดยให้สมัภาษณ์ในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกับพันธกิจและการด�าเนิน

งานของศนูย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	นอกเหนอืจากนียั้งมปีระเดน็เน้ือสตัว์

สังเคราะห์	 หรือเน้ือสัตว์ท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการทาง

นิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล	 ท่ีจะเป็นเทรนอาหารในอนาคตว่าเป็นเนื้อที่

ฮาลาลเเละมุสลิมสามารถบริโภคได้หรือไม่
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 ด้วยสถานการณ์ช่วงน้ีมีการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2) 

ท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบในวงกว้างท่ัวโลกท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และที่ส�าคัญที่สุดนั่นคือมีผลต่อชีวิตมนุษย์ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งสังเกตเห็นได้ว่าตลอดระยะ

เวลา 1 ปี ที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยตรงในทุกด้านท่ีกล่าวมาข้างต้น รัฐบาล 

กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก็ไม่ได้น่ิงนอนใจ ท�างานกันอย่างสุดความ

สามารถ ไม่หยุดยั้ง เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ในขณะ

เดียวกันประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งในภาพรวมถือว่าประเทศไทยท�าได้ดีมาก ท้ัง

มีการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนได้อย่างท่ัวถึงในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส 

เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อท่ีถูกต้อง วิธีการล้างมือและ

ท�าความสะอาดร่างกาย เป็นต้น 

	 อย่างไรก็ตามในส่วนของสบู่ธรรมดาทั่วไปมีการถกกันว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคไวรัสได้หรือไม่	อย่างไรน้ันก็

ดี	หากสามารถฆ่าเชื้อได้จะเป็นผลดีไม่น้อยทีเดียว	เพราะว่าสบู่จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อง่าย	ราคาไม่แพง	และมีใช้

เป็นประจ�าทุกครัวเรือน	วันนี้จึงขอเล่าเรื่องของสบู่ดิน

เขียนโดย 
นางสาวบัดดารีหย๊ะ	โส๊ะสันสะ	
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์	
(ส่วนงานวิจัยและนวัตกรรม)
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	 ผู ้เขียนจะถือโอกาสเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายผ่าน

คอลัมน์นี้แล้วกันนะคะ	 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาฯ	

(ศวฮ.)	 ได้ท�าวิจัยและพัฒนาสบู่ดินนี้ขึ้นต้ังแต่สิบกว่าปีมา

แล้ว	โดยมาจากแนวคิดของ	รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน	ผู้ก่อตั้งและ

ผู้อ�านวยการศูนย์ฯ	 ซึ่งเล็งเห็นถึงความส�าคัญต่อกระบวนการ

ผลิตอาหารฮาลาลหรือผลิตภัณฑ์ฮาลาลท้ังระดับครัวเรือน

จนถึงระดับอุตสาหกรรมว่ายังตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการ

ปนเปื้อนจากสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนา	 (หะรอม)	 จึงได้

พัฒนาสบู่ดินขึ้นมาเพ่ือวัตถุประสงค์หลักในการช�าระล้างสิ่ง

สกปรกตามหลกัศาสนาอสิลาม	(นญิส)	โดยเฉพาะล้างท�าความ

สะอาดห้องครัวของโรงแรมต่างๆเพ่ือสร้างความมั่นใจแก่

พ่ีน้องมสุลมิทีม่าใช้บรกิาร	และกลุม่โรงงานอตุสาหกรรมอาหาร

ที่ต้องการขอรับรองมาตรฐานฮาลาล	แต่รู้หรือไม่ว่าสบู่ดินนี้

นอกจากช�าระล ้างนญิสได ้แล ้วนั้น	 ยังสามารถท�าลาย

เชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคอื่นๆได้อีกด้วย	 โดยอาศัยกลไก

การชะล้างสิ่งสกปรกของสารลดแรงตึงผิวนั่นเองค่ะ		 

	 สบูด่นิมส่ีวนประกอบของสารลดแรงตงึผวิอยู่	3	ชนดิ

ด้วยกัน	คือ	1)	Sodium	laureth	sulfate		ซึ่งเป็นสารลดแรงตึง

ผิวชนิดประจุลบ	 (anionic	surfactant)	มีหน้าที่ช่วยชะล้างสิ่ง

สกปรก		2)	Cocamidopropyl	betaine		เป็นสารลดแรงตึงผิว

ที่มีทั้งประจุลบและบวก	 (amphoteric	 surfactant)	 และ	 3)	

Cocamide	DEA	สารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ	 (non-ionic	

surfactant)	 	 โดยสารลดแรงตึงผิวทุกชนิดสามารถท�าลาย

โปรตนีท่ีผวิได้ด	ีโดยเฉพาะกลุม่	สารลดแรงตงึผวิชนิดประจลุบ

	 ประสิทธิภาพของสบู่ดินนี้สามารถท�าความสะอาด

ได้ดีมากกว่าสบู่ท่ัวไป	 เนื่องจากสบู่ดินมีส่วนประกอบส�าคัญ

ของดินขาวหรือคาโอลิน	ที่มีหน้าที่ช่วยในการขัดถู	 (Abrasive	

agent,	 Scrubbing	 agent)	 ได้ดีกว่าสบู่ที่ไม่มีดินขาว	 ซึ่งถือ

เป็นการเสรมิฤทธ์ิกันกับสารลดแรงตงึผวิข้างต้นในการชะล้างท่ี

ดขีึน้	มากกว่านัน้ยังสามารถท�าลายผนงัเซลล์ของเชือ้แบคทีเรยี

จากสารลดแรงตงึผวิทัง้ชนดิประจลุบ	(Sodium	laureth	sulfate)		

และชนดิทีม่ท้ัีงสองประจ	ุ	(Cocamidopropyl	betaine)	สารลด

แรงตงึผวินัน้ประกอบด้วยส่วนทีช่อบน�า้	(Hydrophilic)	และส่วน

“หลายคนยังสงสัยและมีค�าถามจาก
ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆว่าสบู่ดินที่พัฒนา
โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ 
สามารถฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 
ได้หรือไม่”

ท่ีไม่ชอบน�า้หรอืชอบน�า้มนั	(Hydrophobic)	โดยมกีลไกการออก

ฤทธิ์	ดังนี้		คือ	1)	ส่วนหัว	(Hydrophilic	head)	ซึ่งชอบน�้าจะจับ

กับน�้า	และส่วนหาง	(Hydrophobic	tail)	ที่ชอบน�้ามันจะจับกับ

ส่ิงสกปรกพวกไขมันต่างๆท่ีไม่สามารถละลายน�้าได้	 ท�าให้หลุด

ออกแขวนลอยอยู่ในน�้า	 2)	ส่วน	Hydrophobic	 tail	 เข้าจับกับ

เยื่อหุ้มเซลล์ของไวรัสที่เป็นไขมัน	 (Lipid	 envelope)	 เช่น	 ไวรัส

โคโรนา	2019	หรอื	SARS-CoV-2		และส่วนโปรตีนทีเ่ย้ือหุ้มเซลล์

ถูกท�าลายไปด้วย	ท�าให้โครงสร้างของไวรัสถูกท�าลายไปในที่สุด	

และ	3)	ส่วน	Hydrophobic	tail	เข้าจบัเย้ือหุ้มเซลล์ของแบคทเีรยี	

(Cell	membrane)	ท่ีมไีขมนั	(Lipid)	จงึถูกท�าลายไป	ส่วนโปรตนี

ก็เสยีสภาพ	(Protein	denaturant)	ในทีส่ดุเซลล์ก็จะแตกและตาย	

 สดุท้ายหวังว่าผู้อ่านคงได้ค�าตอบกันแล้วใช่ไหมคะ

ว่าสบูด่นิฆ่าเชือ้โรคได้หรอืไม่ แต่อย่างไรก็ตามสบูด่นิน้ียังไม่

เป็นที่รู้จักมากนักในกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป เนื่องจากส่วนใหญ่

ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม หลงัจากน้ีไปผู้เขยีนหวงัว่าผูอ่้าน

จะหันมาเลือกใช้สบู่ดินในการล้างมือเพื่อป้องกันและลด

การแพร่กระจายของเชือ้โรคโคโรนา 2019 กันมากขึน้นะคะ

แสดงกลไกการออกฤทธิ์ของสารลดแรงตึงผิว (1)

เอกสารอ้างอิง

(1)	Matthew	L.	Smith,	Stefano	Gandolfi,	Philippa	M.	

Coshall.,	and	Pattanathu	K.	S.	M.	Rahman.	(2020).	Bio-

surfactants:	A	Covid-19	Perspective.	Frontiers	in	Microbi-

ology.	11,	1341.	doi:	10.3389/fmicb.2020.01341
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วัคซีนคืออะไร ?

วัคซีน คือผลิตภัณฑ์ชีวภาพหรือแอนติเจนซึ่งผลิตมาจากเชื้อ
ก่อโรคหรอืพษิของเชือ้โรคทีถ่กูท�าให้ไม่สามารถก่อโรคได้ ซึง่เมือ่
น�าเข้าสู่ร่างกายแล้วสามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดี
หรือภูมิคุ้มกันได้ 

	 การแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 เริ่มมาต้ังแต่

ปลายปี	 2562	จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหนทางท่ีจะก�าจัดเชื้อ

ไวรัสให้หมดไปได้	 นอกจากวัคซีนซึ่งเป็นความหวังของ

คนท้ังโลก	ซึ่งผู้ผลิตเองก็พยายามท่ีจะท�าให้วัคซีนท่ีผลิต

ขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากท่ีสุด	 โดยท่ัวไป

การผลิตวัคซีนจะต้องผ่านการทดสอบในสัตว์ทดลอง

ก่อนเพ่ือให้มั่นใจว่าปลอดภัยแล้วจึงทดลองต่อในคนอีก	

3	ระยะ	ในระยะที่	1	(Phase	1	clinical	trial)	ทดสอบกับ

อาสาสมัครที่สุขภาพดีเพ่ือดูประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัย	 ระยะที่	 2	 (Phase	 2	 clinical	 trial)	 ทดสอบ

กับผู้ท่ีอยู่ในแหล่งของโรคระบาดเพ่ือดูการตอบสนอง

ต่อภูมิคุ้มกันและความปลอดภัย	 ระยะที่	 3	 (Phase	 3	

clinical	 trial)	 ทดสอบกับคนจ�านวนมากเพ่ือให้แน่ใจใน

ประสิทธิภาพในการป้องกันโรค	จึงจะสามารถน�าไปผลิต

	 วัคซีนชนิดด้ังเดิมท่ีผลิตและใช้กันมาจนถึงปัจจุบันคือ	

วัคซีนชนิดเชื้อตาย	(Inactivated	Vaccines)	ซึ่งประกอบด้วยเชื้อ

ที่ท�าให้ตายแล้วแต่ยังสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้	การผลิตวัคซีน

ชนิดน้ีต้องใช้การเพาะเลี้ยงเชื้อเป็นจ�านวนมาก	 ดังนั้นต้องใช้

โรงงานที่มีความปลอดภัยสูง	แต่เนื่องจากเป็นเชื้อตายจึงสามารถ

ให้วัคซีนนี้กับผู้ที่มีภูมิต้านทานต�่าได้	

	 วัคซีนอีกชนิดหนึ่งคือวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธ์ิ	 (Live	

Attenuated	 Vaccines)	 เป็นวัคซีนท่ียังมีชีวิตแต่ท�าให้เชื้ออ่อน

และขึน้ทะเบยีนได้	ซึง่จะต้องใช้เวลาประมาณ	10-15	ปี	แต่อย่างไร

ก็ตามในกรณีเร่งด่วนที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด	19	ไป

ทัว่โลกน้ี	จ�าเป็นต้องมกีารพัฒนาวัคซนีให้มคีวามรวดเรว็มากท่ีสดุ	

ซึ่งขณะน้ีมีวัคซีนท่ีน�ามาใช้กับมนุษย์แล้ว	 โดยวัคซีนแต่ละชนิด

มีการผลิตท่ีแตกต่างกัน	 ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของผู้ผลิตนั้นว่ามี

ความพร้อมในด้านใด	
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บทความโดย:	ดร.พรพิมล  มะหะหมัด 

หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย
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แอดจูแวนท์ (Adjuvants) 

ช่วยในการกระตุ้นการสร้างแอนติบอดี	ท�าให้วัคซีนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) 

ใช้ในระหว่างขั้นตอนการผลิตเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของแบคทีเรียในเซลล์

เพาะเล้ียงเน้ือเย่ือท่ีไวรัสเจริญเติบโต	 โดยในกระบวนการสุดท้ายจะมีสารเหล่า

นี้ตกค้างอยู่น้อยมาก	

สารกันเสีย (Preservatives) 

ใช้เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราในวัคซีนบางชนิด	

สารที่ให้ความคงตัว (Stabilizers) 
เช่น	น�้าตาลแลคโตส	ซอร์บิทอล	และเจลาติน	ซึ่งสารเหล่านี้มีหน้าที่ท�าให้วัคซีน

มคีวามคงตวัในระหว่างกระบวนการผ่านความร้อน	การท�าให้แห้งแบบแช่เยือก

แข็ง	(freeze-drying)	การขนส่ง	และการเก็บรักษา	

	 หลายประเทศท่ีมีประชากรนับถือศาสนาอิสลามรวมถึงประเทศไทย

อาจมีความกังวลใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด	19	ที่ผลิตออกมาแล้วว่ามีสภาพความ

เป็นฮาลาลหรอืไม่มส่ีวนประกอบทีข่ดักับหลกัศาสนาอสิลามหรอืไม่	เช่น	การใช้

เจลาตินสุกรเป็นสารที่ให้ความคงตัวเพ่ือรักษาสภาพของวัคซีนหรือไม่นั้น	 จาก

ข้อมลูของวัคซนีโควิด	19	ของบรษิทัต่างๆ	ท่ีได้ผลิตออกมาในขณะน้ี	ยังไม่มกีาร

รายงานว่ามีวัคซีนชนิดใดที่มีส่วนประกอบของเจลาตินสุกรแต่อย่างใด	

	 ส่วนประกอบของวัคซีนโดยทั่วไปนอกจากส่วน

ประกอบของไวรัสท่ีสร้างภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าแอนติเจน

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น	ยังมีส่วนประกอบอื่นที่มีส่วน

ช่วยให้วัคซีนมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ได้แก่

เวคเตอร์ ไวรัส (Viral Vector) เป ็นวัคซีนที่น�า
สารพันธุกรรมของไวรัสเฉพาะส่วนท่ีสามารถกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันได้ ใส่เข้าไปในตัวพาหรือเวคเตอร์ที่เป็นไวรัส
และไม่ก่อโรคในคน เช่น Adenovirus 
โปรตนีรีคอมบแีนนท์ (Recombinant protein) การน�า
ยีนของไวรัสที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ไปตัดต่อ
ให้กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ หรือพืช 
เพื่อให้สร้างโปรตีนส่วนส�าคัญในการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ส�าหรบัโควดิ 19 นีใ้ช้โปรตนีทีเ่ป็นหนามแหลมของไวรสั
หรือ spike เมื่อฉีดเข้าสู่ร่างกายโปรตีนนั้นจะท�าหน้าที่
ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อไป 
DNA Vaccine หรือ mRNA Vaccine คือการสร้าง
สายพันธุกรรมที่เป็น DNA หรือ mRNA โดยให้มีการ
ถอดรหัสและแปลรหัสพันธุกรรมไปเป็นโปรตีนท่ีเป็น
ส่วนส�าคัญในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เมื่อฉีดวัคซีนเข้าสู่
ร่างกายแล้ว เซลล์ของร่างกายจะสร้างโปรตีนตัวนี้ขึ้น
มาเพือ่ป้องกนัโรคโควดิ 19 แต่ mRNA สลายตวัได้ง่าย
จึงต้องเก็บที่อุณหถูมิต�่ามากๆ และยังเป็นเทคโนโลยี
ใหม่ที่ยังไม่เคยใช้ในมนุษย์มาก่อน 

ฤทธ์ิลง	และร่างกายสามารถสร้างภูมคิุม้กันได้	ส�าหรบัเชือ้

โควิด	19	นี้	เป็นโรคอุบัติใหม่จึงอาจจะต้องใช้เวลาในการ

เรียนรู้กลไกที่จะท�าให้เชื้ออ่อนฤทธิ์ลง	

	 ในป ัจจุบันวิทยาการด ้านชีวโมเลกุลและ

พันธุ วิศวกรรมเจริญก ้าวหน ้าไปมากจึงมีการน�า

องค์ความรูเ้หล่าน้ีมาใช้ในการผลติวคัซนี	นกัวิทยาศาสตร์

ได้พัฒนาคดิค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ	ทีจ่ะใช้ทดแทนวคัซนีเดมิ

เพ่ือทีจ่ะให้มคีวามปลอดภัย	มปีระสทิธิภาพ	และสามารถ

ทีจ่ะผลติวัคซนีเพ่ือป้องกันโรคต่างๆได้อย่างทนัท่วงที	เช่น		

https://storyset.com/illustration/laboratory/bro

https://www.freepik.com/free-photo/different-types-covid-19-vaccine-glass-vial-bot-
tles-with-different-storage-temperature-condition-label_12190940.htm
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แหล่งอ้างอิง

Vaccine	safety	basics	e-learning	course.	World	Health	Oranization	https://

vaccine-safety-training.org/home.html

https://learnaboutcovid19.org/questions/are-there-any-covid-19-vaccines-

that-use-pig-fat-or-pork-products/

https://www.prachachat.net/general/news-588454



เขียนโดย...

อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่มา	:		https://www.prachachat.net/hilight-prachachat/news-581176	 	

											https://mgronline.com/infographic/detail/9630000131768

รูปภาพ

:https://unsplash.com/

:https://www.freepik.com

https://unsplash.com/@clemono

	 การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	เป็นปัญหาวกิฤตระดบัโลก

ที่ทุกประเทศก�าลังเผชิญอยู่	 ซึ่งขณะนี้บางประเทศอยู่ในช่วงของ

การทดลองวัคซีนฉีดให้กับประชาชนของตนเอง	 หลายประเทศ

จ�านวนผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นทุกวัน	 แต่ส�าหรับประเทศไทยนั้นขึ้นชื่อว่า

เป็นประเทศ	 ที่จัดการและควบคุมโควิดได้ดีอันดับต้นๆ	 ของโลก	

จากการจัดอันดับของสถาบันโลวี	 (Lowy	 Institute)	 ของประเทศ

ออสเตรเลียซึ่งจัดอันดับให้ไทยอยู่อันดับ	4	ที่รับมือการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด	19	ได้ดีที่สุดในโลก	แต่อย่างไรก็ตามการใช้ชีวิตของ

ประชาชนคนไทยต้องเปลีย่นแปลงและปรบัตวัให้เข้ากับสถาการณ์

โลกทีเ่ผชญิกับการแพร่ระบาดอย่างต่อเนือ่งไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการใส่

หน้ากากอนามยั	การใช้แอลกอฮอลในการฆ่าเชือ้	การเว้นระยะห่าง

ทางสังคม	รวมถึงการเลือกอาหารที่รับประทาน		

	 จากกรณีพบการการระบาดของโรคโควิด-19	 ภายใน

ประเทศไทยระรอกใหม่	เมือ่ช่วงปลายเดือนธันวาคม	2563	ทีผ่่านมา	

ณ	จังหวัดสมุทรสาคร	ทีมสาธารณสุขของไทย	ก็สามารถจัดการได้

ด	ีซึง่จากเหตกุารณ์ดังกล่าว	สามารถถอดบทเรยีนกรณีอตุสาหกรรม

อาหาร	 ได้คือผู้บริโภคนั้นมีความกังวลว่าอาหารทะเลที่ได้มาจาก

จังหวัดสมุทรสาคร	 	 ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลสด	หรืออาหารทะเล

แปรรปู	เช่นปลาซาดีนกระป๋อง	ปลาทูน่ากระป๋อง	อาจมกีารปนเป้ือน
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https://unsplash.com/@sebastiancoman

ของเชือ้โรคโควิดจากอาหาร	มาสูค่นได้	ซึง่ส่งผลกระทบโดยตรงกับ

ผู้ประกอบการที่ขายอาหารทะเล	ยอดขายอาหารทะเลลดลงอย่าง

น่าเป็นห่วง	 เน่ืองผู้บริโภค	 รวมถึงผู้ประกอบการร้านอาหารงดส่ัง

วัตถุดิบจากจังหวัดสมุทรสาคร

	 การแพร่ระบาดระรอกใหม่นีเ้กิดเป็นประเดน็ดราม่าในโลก

โซเชียล	เรื่องงดรับประทานอาหารทะเล	จนท�าให้	ส�านักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา	หรือ	 (อย.)	ออกมาแถลงข่าว	ซึ่งสามารถ

สรปุได้ว่าอาหารทะเลนัน้	ไม่ว่าจะเป็นอาหารสดหรอือาหารแช่แขง็	

ยังสามารถบริโภคได้ตามปกติ	 แต่อาหารน้ันต้องน�าไปปรุงให้สุก

เสยีก่อน	โดยใช้วิธีการประกอบอาหารท่ีอณุหภูม	ิ70	องศาเซลเซยีส

ขึน้ไป	เนือ่งจากอณุหภูมดิงักล่าว	เชือ้ไวรสัโควิด-19	ไม่สามารถทน

ความร้อนและถูกท�าลายได้	 	 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ	องค์การ

อนามัยโลก	หรือ	(WHO)	ที่แนะแนะน�าให้ในช่วงการแพร่ระบาดนี้	

ควรหลกีเลีย่งการรบัประทานอาหารจากเนือ้สตัว์ทีดิ่บหรอือาหารที่

ปรุงไม่สุก	รวมถึงมีมาตรการจัดการกับเนื้อสัตว์ดิบ	นมดิบ	รวมถึง

อวัยวะของสตัว์ด้วยความระมดัระวัง	เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนข้าม	

จากสัตว์สู่คน

นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ ์รักษาการในต�าแหน่ง

ผู ้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และรอง

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าว

ไว้ว่า ปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานยืนยันว่า พบการติด
เชื้อโควิด-19 จากการบริโภคอาหาร เนื่องจากเชื้อโควิด-19 มีเยื่อหุ้มที่

มีความทนทานต่อการสภาวะแวดล้อมได้ต�่า และจะถูกท�าลายได้ง่าย

จากความร้อน หรอื สารเคมทีีใ่ช้ในการฆ่าเชือ้ เช่น คลอรนี ดังน้ัน ความ

เสีย่งทีจ่ะพบเชือ้ไวรัสในอาหารจึงคอ่นข้างต�า่ อย่างไรกต็าม ขอย�้าให้ผู้

บรโิภคกินอาหารทีป่รงุสกุใหม่ ไม่ควรกินอาหารดบิ เพราะนอกจากเส่ียง

ต่อเชือ้ไวรสัโควิด-19 ยังเสีย่งต่อการได้รบัจลุนิทรย์ีก่อโรคชนดิอืน่ๆ  เช่น 

แบคทีเรียที่ท�าให้เกิดโรคท้องเสีย หรืออาหารเป็นพิษ ไวรัสก่อโรค เช่น 

โนโรไวรัส (Norovirus) และปรสิต เช่น พยาธิ นอกจากนั้น หากมีการ

ปรุงประกอบอาหารเอง ควรเลือกซื้อวัตถุดิบจากแหล่งท่ีสะอาดและ

น่าเชื่อถือ การเตรียมอาหารจะต้องแยกอาหารสดกับอาหารที่ปรุงสุก

แล้ว รวมทั้งระมัดระวังการสัมผัสอาหารที่ปรุงสุกแล้วกับอาหารสด ที่

ส�าคัญผู้ประกอบอาหารควรล้างมือให้สะอาด ไม่สัมผัสใบหน้า และ

ดวงตา ระหว่างการปรุงอาหาร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์

ก่อโรค หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน อย. 

1556  (ข้อมูลจากประชาติออนไลน์เข้าถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2563)

	 ทั้งน้ี	 เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง	 ตัวเราให้ห่างไกลโควิด

จากการเลือกรับประทานอาหาร	 ทางองค์การอนามัยโลก	

กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข	จึงได้ออกหลักปฎิบัติง่ายๆ	

ด้วยวิธีการ	“กินร้อน ช้อนตนเอง ล้างมือ” ดังนี้

 -กนิรอ้น ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่	ๆ 	และ

อาหารนั้นต้องใช้การประกอบอาหารท่ีความร้อนไม่น้อยกว่า	

70	องศาเซลเซียส	และใช้เวลามากกว่า	2	นาทีเพื่อฆ่าเชื้อโรค	

ส่วนอาหารทีเ่ก็บไว้นานเกินกว่า	2	ชัว่โมงถ้าจะน�ามากินอกีคร้ัง	

ควรน�ามาอุ่นใหม่ให้ร้อนอย่างทั่วถึงก่อนน�ามารับประทาน

 -ใช้ช้อนกลางส่วนตัว	 ควรใช้ช้อนกลางส่วนตัวของ

ตนเอง	ทุกครั้งเมื่อรับประทานร่วมกัน	และควรจับบริเวณด้าม

ช้อนเท่านั้น	 การท�าความสะอาดช้อน	 ควรใช้วิธีผึ่งหรืออบ

ให้แห้ง	ไม่ควรใช้ผ้าเช็ดเด็ดขาด

 -ล้างมอื	ล้างมอืให้สะอาดด้วยสบูเ่หลว	และท�าความ

สะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล	 โดยเฉพาะก่อนรับประทาน

อาหาร	 หลังเข้าห้องน�้า	 หรือไอจาม	 หรือหลังท่ีสัมผัสกับ

จุดสาธารณะที่มีผู้คนใช้ร่วมกัน		(ผู้จัดการออนไลน์	เข้าถึงเข้า

ถึงวันที่	29	ธันวาคม	2563)

	 นอกจากการปฎิบัติตามวิธีการข้างต้นแล้ว	 การท�า

ร่างกายของเราให้มีความแข็งแรง	 โดยการรับประทานอาหาร

ในปริมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอ	 ถูกสุขอนามัยและหลัก

โภชการ	หลีกเลี่ยง	อาหาร	หวาน	มัน	รสจัด	บริโภค	ผักผลไม้	

ควบคุมน�้าหนักตัวให้อยู่เกณฑ์ที่ปกติ	 รวมท้ังพักผ่อนให้เพียง

พอและออกก�าลังกายให้เหมาะสม	ซึง่การปฎิบตัดิงักล่าวส่งผล

ท�าให้เรามภูีมคิุม้กันโรคและไม่เจบ็ป่วยง่าย	หากปฏิบตัติามได้

ตามนั้นเราจะปลอดภัยจากโควิด-19	แน่นอน
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‘ปรับตัว เปลี่ยนแปลง’ 
ปีแห่งการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

	 เวียนมาบรรจบพบกันอีกคร้ัง	ดูเหมือนจะสวัสดีปีใหม่

ช้าไปหน่อย	 แต่หวังว่าท่านผู้อ่านทุกท่านจะได้รับสิ่งใหม่ๆ	 ท่ีดี

กว่าในปีที่ผ่านมา	ส�าหรับคอลัมน์น้ีในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจาก	

ผศ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์

ฮาลาล จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มาให้สมัภาษณ์เก่ียวกับทิศทาง

และรูปแบบการท�างานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั	ส�านักงานเชยีงใหม่	ว่าจะมแีนวโน้มการเปลีย่นแปลง

อย่างไรบ้าง	ผศ.ดร.ภราดร	สุรีย์พงษ์ได้เล่าภาพรวมแผนงานไว้ว่า

 

	 	 ป ีนี้ ถือว ่าแตกต่างจากทุกปีครับ

	เพราะเราเปิดปีใหม่มาด้วยสถานะการณ์	COVID-19		โดยเฉพาะที่

จงัหวัดเชยีงใหม่	สิง่แรกทีเ่ราต้องท�า	ก็คอื	จะต้องปรบัตวั	ปรบัแผน

เกือบทั้งหมด	ถึงแม้เราจะคุ้นเคยกับสถานะการณ์	COVID-19	มา

แล้วก็ตาม	แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้แผนเดิมของปีที่แล้ว

มาใช้ในปีต่อไปได้	ดังนั้นการปรับตัวอย่างรวดเร็ว	การยืดหยุ่นให้

ทันกับสถานการณ์	 จึงเป็นความจ�าเป็นของทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์

ฮาลาล	จุฬาฯเอง	และตัวผู้ประกอบการด้วยที่จะต้องปรับตัว	ต้อง

เปลี่ยนแปลงให้รวดเร็วยิ่งข้ึน	 ทีมงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

จุฬาฯ	 ส�านักงานเชียงใหม่	 เราได้วางแผนงานไว้ตั้งแต่ปลาย

ปีงบประมาณ	2563	 ว่าจะท�าอย่างไรให้เราเป็นตัวช่วยเล็กๆ	แต่

เป็นส่วนส�าคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการในการด�าเนินธุรกิจต่อ

ไปได้	ถึงแม้ปีน้ีเราจะมโีครงการในเรือ่งของการช่วยผูป้ระกอบการ	

ในขายการสนิค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	แต่เรือ่งการขายสนิค้า

และเรื่องแพลตฟอร์มทางช่องทางออนไลน์ก็เป็นเรื่องยากของ

ผูป้ระกอบการบางรายท่ีไม่คุน้ชนิเช่นกัน	ดงันัน้เราจงึจ�าเป็นจะต้อง

ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการอีกหลายเรื่องเลยทีเดียว

	 นอกจากน้ี	 ผศ.ดร.ภราดร	 ได้อธิบายถึงทิศทางการปรับ

ตัวของศูนย์ฯให้เข้ากับสถานการณ์ในปีน้ีและชี้ให้เห็นถึงการน�า

เทคโนโลยีมาปรับใช้ในวิกฤติให้มากขึ้นว่า  

	 ในคอลมัน์หน้า	ผศ.ดร.ภราดร	ยังคงอยู่กับเราและจะมาเล่า

ถึงงานด้าน	HAL-Q	และงาน	Expo	ทีท่างส�านกังานเชยีงใหม่จดัขึน้ทกุ

ปี	ภายใต้ชือ่ว่า	“Halal	Street	แต่รปูแบบปีนีจ้ะต่างจากทกุปี	อดใจไว้

รอชมรูปแบบกิจกรรมกันในคอลัมน์หน้านี้นะคะ		

 “

 
“

ผู้ให้สัมภาษณ์:	ผศ.ดร.ภราดร	สุรีย์พงษ์	

ผูช่้วยผูอ้�านวยการศนูย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	ส�านักงานเชยีงใหม่

เรียบเรียงโดย:	นางสาวอาทิตยา		ค�าพิชัย	

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	

	 “จากแผนเดมิของส�านกังานเชยีงใหม่	คอืการพฒันา
ฝึกอบรมผู้ประกอบการทั้ง	 17	 จังหวัดภาคเหนือ	 ต้องถูก
ปรบัแผนใหม่ให้สามารถสอนในรปูแบบออนไลน์	และต้องท�าให้
ผูป้ระกอบการสามารถเปิดร้านค้า	บนแพลตฟอร์มของเรา	และ
สามารถขายสนิค้าได้จริง	สิง่นีถ้อืเป็นประเด็นท้าทายอกีอย่าง
หนึ่ง	 แต่อย่างไรก็ตามนอกจากการช่วยผู้ประกอบการใน
การขายสินค้าออนไลน์แล้ว	ส�านักงานเชียงใหม่	มีการเตรียม
เครือ่งมอื	หรอืแพลตฟอร์มอืน่ๆ	อกีจ�านวนมากทีอ่อกมาใน
ปีนี้	อาทิเช่น	การพัฒนา	Skill	ที่เราเคยได้ยินว่า	การ	Re-skill
	 -	 UpSkill	 ผู้ประกอบการ	 ให้มีความรู้ใหม่ที่สามารถน�าไป
ประยกุต์ใช้ในธรุกจิได้	ทัง้ในเรือ่งของการขายออนไลน์ทีก่ล่าว
ไว้ข้างต้น	การส่งออกสนิค้า	การท�าการตลาด	หรอืแม้กระทัง่
การใช้แพลตฟอร์ม	 Virtual	 Event	 ในการท�าการเจรจาธุรกิจ
ต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราก�าลังท�า	และจะเกิดขึ้นในปีนี้นั่นเอง”
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	 Evermos	แพลตฟอร์มโซเชยีลคอมเมร์ิซของอนิโดนเีซยี

ที่น�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับฮาลาลและหลักชะรีอะฮ์	

และได้รับทนุสนับสนุน	8.25	ล้านเหรียญสหรัฐในรอบการระดม

ทุน	Series	A	จาก	Jungle	Ventures,	Shunwei	Capital	และ	

Alpha	 JWC	Ventures	แพลตฟอร์มดังกล่าวเช่ือมโยงแบรนด์

ท้องถ่ินทีเ่น้นวัฒนธรรมการด�าเนนิชวิีตของท้องถ่ินทีเ่ชือ่มโยงกับ

การอุปโภคและบริโภคสินค้าฮาลาลกับผู้ค้าปลีกและลูกค้าทั่ว

อินโดนีเซีย	ตามการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของ	Evermos	

ได้วางแผนทีจ่ะใช้เงินทนุใหม่เพ่ือพัฒนาความร่วมมอืกับแบรนด์

และองค์กรในท้องถ่ินให้มากขึ้นรวมท้ังให้การสนับสนุนเแก่

ตัวแทนจ�าหน่ายออนไลน์เพิ่มเติมมากขึ้นอีกด้วย	

	 Evermos	ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี	 2018	 เพื่อ

กระตุ้นให้บุคคลทั่วไปท่ีมีสินค้าได้แบ่งปันลิงก์บัญชีข้อความ

และสื่อโซเชียลมีเดียของตัวเอง	ด้วยวิธีน้ีผู้ค้าปลีกสามารถเป็น

เจ้าของและด�าเนินธุรกิจออนไลน์ได้โดยไม่ต้องทุ่มทุนจ�านวน

มาก	Evermos	น�าเสนอผลิตภัณฑ์ฮาลาลในประเภทต่าง	ๆ	เช่น	

แฟชั่น	 อาหารและความงาม	 ในขณะน้ีแพลตฟอร์มมีเครือข่าย

ผู้ค้าปลกีกว่า	20,000	รายทัว่ประเทศ	โดยท�าตลาดผลติภณัฑ์ใน

ท้องถิ่นหลายพันรายการ	

	 ชื่อของ	 Evermos	 คือ	 กระเป๋าห้ิว	 ที่สร้างมาจาก

สโลแกนของบริษัทที่ว่า	 “เราบริการส�าหรับทุกๆความต้องการ

ของพ่ีน้องมุสลิม”	 ตามท่ี	 อิคบาน	มุสลิมีน	 ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อต้ัง

และซอีโีอของบรษิทั	กล่าวว่า	Evermos	ต้องการตอบสนองความ

ต้องการผลิตภัณฑ์ฮาลาลภายในประเทศท่ีมีความต้องการสูง

มากขึ้น	พร้อมกับเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ที่ต้องการรายได้

เสริม	 ซึ่งวิธีนี้แพลตฟอร์มสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจส�าหรับ

ชุมชนมุสลิมในอินโดนีเซียได้

“รัฐบาลอินโดนีเซียได้ ให้การสนับสนุนเพื่อเร่งเศรษฐกิจ

ชะรีอะห์ (เศรษฐกิจที่สอดคล้องกับกฎหมายอิสลาม) โดย

การให้กฎระเบียบในสนับสนุนและเรากระตือรือร้นที่จะ

สนับสนุนระบบนิเวศน์ทางเทคโนโลยีท่ีเรามี” มุสลิมีนกล่าวใน
แถลงการณ์	 นอกจากน้ีเขายังเชื่อด้วยว่า	 ขนาดของประชากรมุสลิมยังส่ง

ผลดีต่อเศรษฐกิจชะรีอะฮ์อย่างมากต่อสังคม	 ซึ่งในอนาคต	 Evermos	

ยังต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในด้านอื่นๆ	 เช่น	 การเดินทางและท่องเที่ยวใน

แบบฮาลาล	และการเงินดิจิทัลฮาลาล	เป็นต้น

	 ตลาดท่ีเป็นมติรกับชาวมสุลมิ	(Muslim-friendly	marketplace)	จงึ

เป็นปัจจยัส�าคญัในระบบนิเวศทางด้าน	E-Commerce	ของอนิโดนเีซยี	อย่าง	

Tokopedia	ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่สุดของประเทศที่ได้เปิด

ตวับรกิารค้าปลกีทีส่อดคล้องกับศาสนาอสิลามท่ีชือ่ว่า	Tokopedia	Salam	ได้

ไม่นาน	หลังจากนั้นก็มี	Shopee	ซึ่งเป็นคู่แข่งในภูมิภาค	ก็ได้เปิดตัวอีกช่อง

ทางที่คล้ายกัน	ที่ชื่อว่า	Shopee	Barokah	อีกด้วย

บทความ	แปลและเรียบเรียง	โดย	ฝ่ายวิชาการศวฮ.ปัตตานี	
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เมื่อวันอาทิตย์ที่	20	ธันวาคม	2563	รองศาสตราจารย์	ดร.วินัย	ดะห์ลัน	(ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์)	พร้อมด้วยทีม

ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าท่ี	เข้าร่วมงานจดัการแข่งขันกีฬาสมัพันธ์	4	มสัยิด	ประกอบไปด้วย	มสัยิดดารุล้อะมาน	พญาไท	มสัยิดบ้านครวั

มัสยิดฮารูน	 มัสยิดมหานาค	 และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ณ	 สนามเทพหัสดิน	 กรุงเทพฯ

โดยศนูย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	ได้เข้าร่วมแข่งกฬีาด้วยกัน	2	ประเภท	แชร์บอลหญิง	ทีมศวฮ.	vs	ทีมรวมนักกีฬา	4	มสัยดิ	ด้วยคะแนน	

22	-12	โดย	ทีมศวฮ.เป็นฝ่ายชนะ	ด้วย	score	22	คะแนน	และฟุตบอลชาย	ทีมศวฮ.	vs	ทีมรวมนักกีฬา	4	มัสยิด	ด้วยคะแนน	

0-2	 ในการจัดงานครั้งนี้มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมกีฬาให้แก่เยาวชนในชุมชน	 ท้ังน้ี	 เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างโอกาส

ส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนรักการออกก�าลังกาย	 และชิงถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา	 เพ่ือปันน�้าใจส่งคืนความสุขสู่ชุมชน

ต่อไป	นอกจากน้ีหน่วยงานท่ีร่วมจัดงานเล็งเห็นว่ากิจกรรมโครงการแข่งขัน	 “กีฬา	4	มัสยิดสัมพันธ์”	ครั้งท่ี	 3	ซึ่งมัสยิดมัสยิด

ดารุ้ลอะมานพญาไทเป็นเจ้าภาพจัด	มีเป้าหมายเดียวกันในด้านส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ไม่มั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด	สร้างความรักความสามัคคีกันในชุมชน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่	24	ธันวาคม	2563	ณ	ห้องประชุมสารนิเทศ	หอประชุมจุฬาฯ	

รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน	ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	เป็นประธาน

เปิดงานสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ	 เรื่อง	 “The	Contributions	 of	

Al-Farabi	 to	 the	Modern	World”	ภายใต้ความร่วมมือของศูนย์มุสลิมศึกษา	

สถาบันเอเชียศึกษา	 จุฬาฯ	 ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตคาซัคสถาน	ประจ�า

ประเทศไทย	เพื่อท�าความรู้จักกับอัล-ฟาราบี	(Al-Farabi)	นักวิทยาศาสตร์และ

นักปราชญ์มุสลิม	 ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และอารยธรรมโลก	

โดยมี	H.E.Ms.Raushan	Yesbulatova	เอกอัครราชทูต	แห่งสาธารณรัฐคาซัค

สถานประจ�าประเทศไทย	กล่าวต้อนรบั	และ	รศ.ดร.ศราวฒุ	ิอารย์ี	ผูอ้�านวยการ

ศูนย์มุสลิมศึกษา	กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน		การจัดสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้า

ร่วมงานผ่านแอปพลิเคชั่น	Zoom	ผู้แทนจากสถานทูตต่างๆ	หน่วยงานวิชาการ	

ผู้แทนจากหน่วยงาน	NGO	รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วม

ข้อมูลโดย:	นางสาวธัญพิชญ์ฌา หวังนุช 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ศวฮ.เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 4 มัสยิด

ผอ.ศวฮ. ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมนาวิชาการ
ระดับนานาชาติ ของศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ
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