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EDITOR’S
TALK

	 สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน	 เรากลับมาพบกันประจ�าทุกเดือนกับ

วารสาร	Halal	 Insight	 โดยฉบับประจ�าเดือนกุมภาพันธ์น้ีเป็นฉบับท่ี	 43	

แล้วนะคะ	ซึง่ทางกองบรรณาธิการตัง้ใจน�าเสนอเนือ้หาข้อมลูวิทยาศาสตร์

คณุภาพใหม่ๆ	ทีท่นัต่อสถานการณ์โลกเพ่ือให้เป็นความรูแ้ละประโยชน์แก่

ผู้อ่านทุกท่านค่ะ	

	 เนื้อหาหลักของเล ่มน้ีเราหยิบประเด็นด ้านวิทยาศาสตร ์

ที่น่าสนใจ	 เรื่องแรกคือ	 เนื้อสัตว์ทางเลือกหรือ	Alternative	meat	ซึ่งเป็น

เน้ือสัตว์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือตอบโจทย์เรื่องความย่ังยืนของอาหารใน

อนาคต	ต่อมาจะพูดถึงนวัตกรรมฮาลาลส�าหรับตรวจสอบสัตว์ต้องห้าม

ในอาหารฮาลาลแบบรวดเร็วด้วยเทคนิค	Multiplex	Strip	 test	ซึ่งจะเป็น

เครื่องมือในการตรวจสอบดีเอ็นเอของสัตว์ต้องห้ามได้ง่ายข้ึน	 นอกจาก

นั้นเรายังเน้นย�้าถึงเรื่องโภชนาการอย่างเช่น	การเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์

ผสมวิตามินซีท่ีมีประโยชน์และคุณภาพ	 เกร็ดความรู้เรื่องอาหารโลว์แฟต

เทยีบกบัอาหารโลว์คาร์บ		ในส่วนของความเคลือ่นไหวของส�านกังานสาขา	

เราได้อพัเดตการด�าเนินงานของฮาลาลปักษ์ใต้	และฮาลาลล้านนาได้พูดถึง

การท�า	Digital	Transformation	และพิเศษเล่มนี้เรามีบทสัมภาษณ์พูดคุย

ความรู้ด้านการเงินในอิสลาม	จะน่าสนใจยังไงต้องลองติดตามอ่านกันนะ

คะ	ทัง้นียั้งสามารถตดิตามข่าวสารได้ในอกีหลายคอลมัน์	หวังเป็นอย่างยิง่

ว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้รับเน้ือหาความรู้และความเพลิดเพลินจากวารสาร	

Halal	Insight	ของเราชาวศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	กันนะคะ

เนื้อทางเลือก อาหารแห่งอนาคตที่ยั่งยืน
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จากโปรตีนเท่ากันคือ	 14%	อาสาสมัครที่เข้าร่วมการทดลอง

มีจ�านวน	 20	 คนเป็นชาย	 11	 คน	หญิง	 9	 คน	 ไม่มีปัญหา

เบาหวาน	 ให้ท้ังสองกลุ่มเลือกกินอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง

นาน	2	 สัปดาห์จากน้ันจึงสลับไปกินอาหารอีกชนิดหน่ึงนาน	

2	 สัปดาห์	 ผลการศึกษาพบว่าในช่วงกินอาหารไขมันต�่าหรือ	

LFPB	คนกลุ่มนี้กินอาหารได้รับพลังงานต�่ากว่ากลุ่ม	LCAB	

550-700	 กิโลแคลอรีต่อวัน	 โดยไม่ได้รู้สึกหิวมากขึ้น	แต่แม้

จะได้พลังงานน้อยกว่าทว่ามรีะดับอนิสุลินและน�า้ตาลในเลอืด

สงูกว่า	ทัง้สองกลุม่มนี�า้หนักตวัลดลง	แต่กลุม่	LCAB	หรอืโลว์

คาร์บมีการสะสมไขมันในร่างกายมากกว่า	

	 ทีมวิจัยไม่ได้ให้ข้อสรุปว่าอาหารกลุ่มไหนดีกว่า

กลุ่มไหน	แต่ดูจากผลการทดลอง	 ในกรณีผู้ป่วยเบาหวานท่ี

ต้องการลดน�้าตาลและอินสุลินในเลือดลง	 การเลือกอาหาร

คาร์โบไฮเดรตต�่า	 LCAB	 ให้ผลดีกว่า	ทว่าต้องระวังเรื่องการ

สะสมไขมันในร่างกายไว้หน่อย	อาจใช้วิธีเพ่ิมโปรตีนข้ึนจาก	

14%	เป็น	20%	ซึง่อาจช่วยให้การสะสมไขมนัในร่างกายไม่สงู

เกนิไป	น่าเสยีดายท่ีงานทดลองนีไ้ม่มกีารศกึษาผลของอาหาร

โปรตีนสูงพร้อมกันไปด้วย

#drwinaidahlan, 
#ดรวินัยดะห์ลัน, 
#โภชนาการป้องกันโควิด19

บทความโดย...

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน 

ผู้อ�านวยการ	และผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 ถกเถียงกันมานานว่าในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยเฉพาะ

อย่างย่ิงเบาหวานประเภทที่สองซึ่งมักมีปัญหาน�้าหนักตัวสูงมาก่อน	

จะเลือกใช้	 “อาหารโลว์แฟต”	 อาหารไขมันต�่าที่มีพืชผักเป็นหลัก	

(Low	 fat-plant	based	diet	หรือ	LFPB)	หรือ	“อาหารโลว์คาร์บ” 

แป้งต�า่มเีนือ้สตัว์เป็นหลกั	(Low	carb-animal	based	diet	หรอื	LCAB)	

อย่างไหนดกีว่ากัน	หากเป็นยุคก่อนข้อแนะน�าคอืให้เลอืกบรโิภคอาหาร

ไขมันต�่าเพ่ือหาทางลดน�้าหนักตัวลง	 เพราะอาหารไขมันคือศัตรูตัว

ฉกาจของคนอ้วน	ลดไขมนัลงแล้วทดแทนพลงังานท่ีขาดไปด้วยอาหาร

ที่เป็นพืชผักรวมทั้งธัญพืช	ท�าให้สัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตที่มาจาก

ธัญพืชเพิ่มขึ้น	

	 มาถึงยุคใหม่	 ข้อแนะน�าเปลี่ยนแปลงไปโดยแนะน�าให้ลด

คาร์โบไฮเดรตหรอือาหารประเภทแป้งลงเพราะรูว่้าอาหารประเภทแป้ง

เป็นตัวกระตุ้นฮอร์โมนอินสุลินและอินสุลินคือปัญหาของน�้าหนักตัวที่

เพ่ิมขึ้น	 อาหารที่แนะน�าจึงเป็นอาหาร	 “โลว์คาร์บ”	พลังงานจากแป้ง

ที่ลดลงทดแทนด้วยเนื้อสัตว์ซึ่งมักมีไขมันและโปรตีนสูง	 อาหาร

ประเภทนี้นิยมบริโภคกันมากในระยะหลัง	 อาหารท้ังสองประเภทน้ี

ต่างมีทั้งข้อดีและข้อเสีย	หากอยากรู้ว่าอย่างไหนดีกว่ากันจ�าเป็นต้อง

ท�าการวิจัยทดลองทางคลินิก	

	 ศ.นพ.เควิน	 ดี	 ฮอลล์	 (Kevin	 D	 Hall)	 สถาบันแห่งชาติ

ด้านเบาหวานและโรคระบบย่อยอาหารและไต	 (National	 Institute	

of	Diabetes	and	Digestive	and	Kidney	Diseases)	เมืองเบเธสดา	

รัฐแมรีแลนด์	 สหรัฐอเมริกา	 และทีมงานท�าการศึกษาเปรียบเทียบ

อาหารท้ังสองกลุม่นีจ้ากนัน้น�าผลงานออกมาตพิีมพ์ในวารสาร	Nature	

Medicine	 เดือนมกราคม	ค.ศ.2021	 ท่ีผ่านมานี้เอง	 เราลองไปดูกัน

อาหารไขมนัต�า่หรอื	LFPB	มพีลงังานจากไขมนั	10.3%	ขณะทีพ่ลงังาน

จากคาร์โบไฮเดรต	75.2%	ส่วนอาหารคาร์โบไฮเดรตต�่าเน้ือสัตว์เป็น

หลักหรือ	LCAB	ได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตเพียง	10%	ในขณะ

ทีพ่ลงังานท่ีมาจากไขมนัมมีากถึง	75.8%	อาหารทัง้สองกลุม่มพีลงังาน
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ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

	 ตามท่ีส�านักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์	 เรื่อง	

สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	ทรงประสบอุบัติเหตุ	ทรงล้มระหว่างทรง

พระราชด�าเนินออกก�าลงัพระวรกายตามปกตใินเวลาเช้า	เมือ่

วันจนัทร์ที	่11	มกราคม		2564	ทรงได้รบับาดเจบ็ท่ีข้อพระบาท

ทั้งข้างซ้ายและข้างขวา	 เป็นเหตุให้ทรงพระด�าเนินไม่สะดวก	

คณะแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ถวายการรกัษา	และ

ถวายความเหน็ว่า	ควรจะทรงพระราชกรณียกิจต่างๆ	เป็นเวลา	

2	เดือน	

	 เมื่อวันศุกร์ที่	29	มกราคม	2564	ศูนย์วิทยาศาสตร์

ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	น�าโดย	 รองศาสตราจารย	์	

ดร.วินัย	 ดะห์ลัน	 ผู ้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 พร้อมด้วย	 รองศาตราจารย	์

ดร.ปกรณ์	 ปรียากร	 ผู้อ�านวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาล

แห่งประเทศไทย	 และคณะผู้บริหาร	 เจ้าหน้าท่ี	 ทูลเกล้าฯ	

ถวายแจกันดอกไม้	 และลงนามถวายพระพร	 สมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตผนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร	

และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง	ณ	ศาลาสหทัยสมาคม	

ในพระบรมมหาราชวัง
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การประชมุคณะกรรมการส่งเสรมิสนิค้าและผลติผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล”

	 เมื่อวันที่	8	กุมภาพันธ์	2564	เวลา	09.00น.	เป็นต้นไป	ณ	ห้องประชุมใหญ่ชั้น	12	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	รศ.วินัย	ดะห์ลัน

ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	และคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐานฮาลาล	ครั้งที่	1/2564	โดยมีคุณอลงกรณ์	พลบุตร	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์	เป็นประธานกรรมการในการประชุม

	 ซึ่งในการประชุมครั้งน้ีมีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบเก่ียวกับการจัดท�าวิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตร

มาตรฐานฮาลาล	และการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจเพ่ือส่งเสริมการค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐานฮาลาล	 ในพ้ืนท่ีชายแดนใต้	 ทั้งนี้

ยังพูดถึงการแก้ไขปัญหาเนื้อวัวปลอมปนเนื้อสุกรอีกด้วย

ข้อมูล/รูปภาพ โดย อานีซะห์  ลาเตะ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 



6 HALAL INSIGHT | ISSUE 43 FEBRUARY  2021

HALAL Science

หนึ่งในพันธกิจหลักของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 (ศวฮ.)	 คือการวิจัยและ

พัฒนางานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ฮาลาล	 เพ่ือการคุ ้มครองผู ้บริโภคมุสลิมและมิใช ่มุสลิม	

เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยรวมท้ังสรรสร้าง

วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลให้เป็นท่ียอมรับในสังคม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ	 ถ ้าพูดถึงงานวิจัยด้าน

วิทยาศาสตร ์ที่ทาง	 ศวฮ.	 พัฒนาข้ึนมาตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน	 ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเทคนิคทางห้องปฎิบัติการ

ด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบการปนเปื้อนสิ่งต้องห้าม

ในอาหารฮาลาล	 	การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือการผลิต

อาหารฮาลาลที่รู้จักกันในนามระบบ	HAL-Q		การพัฒนาสบู่ดิน

ช�าระล้างนญิสหนัก	 การพัฒนาแอพลิเคชั่นต่างๆเช่น	 Halal	

route	และอย่างล่าสุดระบบฐานข้อมูลด้านวัตถุเจือปนอาหาร

ฮาลาล	H-number	ซึ่งเพ่ิงได้รับรางวัล	“เลิศรัฐ” ระดับดีเด่น

ด้านนวัตกรรมการบรกิารภาครฐั		ผลงาน	H-Number	นวตักรรม

ระบบค้นหาวัตถุเจือปนอาหารฮาลาล	แม่นย�าเพื่ออุตสาหกรรม

แห่งอนาคต	จาก	คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	หรอื	ก.พ.ร.	

ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวศูนย์วิทยาศาสตร์

ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เป็นอย่างมาก	

	 ส�าหรบัคอลมัน์	HALAL	SCIENCE	ฉบบันี	้ทางผูเ้ขยีน

จะกล่าวถึงนวัตกรรมในงานห้องปฎบิตักิารของศูนย์วทิยาศาสตร์

ฮาลาล	 ซึ่งงานท่ีจะกล่าวถึงน้ันคืองานด้านเทคนิคดีเอ็นเอ	

ซึง่เป็นเทคนคิทีน่ยิมน�ามาใช้ในการตรวจสอบสภาพฮาลาลของ

ผลิตภัณฑ์	 เนื่องจากดีเอ็นเอมีความคงทนและตรวจวัดได้ใน

เน้ือผสม	 อีกท้ังมีความไวและมีความจ�าเพาะสูง	 (Safdar	 &	

Junejo,	2015)						ศวฮ.พัฒนาเทคนิคดเีอนเอโดยใช้เทคนคิ	Real-Time	PCR	

ในการตรวจวัดดีเอ็นเอสุกรในตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2549		

เทคนิค	Real-Time	PCR	 เป็นการเพ่ิมปริมาณของดีเอ็นเอ	 โดยที่สามารถ

ตรวจวัดปริมาณผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง	ณ	 เวลานั้นๆ	ศวฮ.ได้พัฒนาเทคนิคนี้

อย่างต่อเน่ืองในแง่ของความเฉพาะเจาะจง	 (Specificity)	 และความไวใน

การตรวจวัด	(Sensitivity)	รวมถึงขยายขอบข่ายการตรวจสอบนอกเหนอืจาก

ผลิตภัณฑ์อาหาร	 ไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆ	 ไม่ว่าจะเป็น	 เครื่องส�าอาง	 ยา	

เวชภัณฑ์	 แต่อย่างไรก็ตาม	จากการส�ารวจข้อมูลทางห้องปฏิบัติการพบว่า

ไม่ได้มีเพียงสุกร	ที่ปนเปื้อนในอาหารฮาลาล	ยังมีสัตว์ต้องห้ามชนิดอื่นๆ	ที่

พบการปนเปื้อน	ไม่ว่าจะเป็น	สุนัข	หนู	แมว	ลิง	สัตว์เลื้อยคลาน		ทั้งที่เกิด

ขึ้นในประเทศไทย	และต่างประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็น	 อินโดนีเซีย	 เวียดนาม	

สวิสเซอร์แลนด์	 เป็นต้น	 (Ali	 et	 al.,	 2015)	 ทางคณะผู้วิจัย	 น�าทีมโดย	

นายอาณัฐ	เด่นย่ิงโยชน์และนางสาวมนฤด	ีเข็มท�า	นกัวิทยาศาสตร์ของศวฮ.	

จงึพัฒนาเทคนคิ	Real-Time	PCR		ผนวกกับการวิเคราะห์	HRMA		หรอื	High	

Resolution	Melting	Analysis	 ขึ้นซึ่งเป็นการวิเคราะห์หาจุดหลอมเหลว	

(Tm	 )	 ของดีเอนเอ	ที่มีความจ�าเพาะต่อสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น(Druml	B	 et	 al.,	

บทความโดย อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์

หัวหน้ากลุ่มภารกิจภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นวัตกรรมฮาลาล ส�ำหรับ
ตรวจสอบสัตว์ต้องห้ำมใน
อำหำรฮำลำลแบบรวดเร็ว
ด้วยเทคนิค
Multiplex Strip Test
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2014)		ท�าให้สามารถตรวจสตัว์ต้องห้ามในอาหารฮาลาลได้ถงึ	9	ชนดิ

ได้แก่	สุกร	สุนัข	แมว	หนู	ลิง	ลา	จระเข้	งู	และกบ	ซึ่งงานวิจัยดังกล่าว

ได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการนานาชาติด้าน

เทคโนโลยีชวีภาพ	ทีป่ระเทศโครเอเชยีอกีด้วย	นอกจากน้ันคณะผูวิ้จยั

ยังได้พัฒนาต่อยอดของเทคนิค	 เพ่ือลดต้นทุนและลดระยะเวลา

ในการตรวจสอบด้วยการใช้เทคนิค	 Multiplex	 HRMA	 ซึ่งเป็น

การตรวจวัดสัตว์ต้องห้ามแบบพร้อมกัน	 ได้ถึง	 6	 ชนิดในการตรวจ

เพียงครัง้เดยีว	ซึง่งานน้ีถือเป็นนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลและ

เป็นครัง้แรกของประเทศไทยทีส่ามารถใช้เทคนคิ	Multiplex	HRMA	ใน

การเฝ้าระวังและทวนสอบคณุภาพของผลติภัณฑ์ฮาลาล		ส�าหรบัในปีนี้

เพื่อเป็นการต่อยอดเทคโนโลยี		ทางผู้วิจัยจึงตั้งใจจะพัฒนาเทคนิคที่

ง่ายข้ึน	 รวดเร็วขึ้นและลดต้นทุนกว่าเดิม	 	สามารถคัดกรองตัวอย่าง

เบื้องต้นเองให้แก่ผู้ประกอบการผลิตอาหาร	 ผู้บริโภค	 หน่วยงาน

ภาคศาสนา	ก่อนที่จะส่งไปตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	 โดย

ผู้ใช้งานสามารถใช้ชุดตรวจสอบนี้ทดสอบเองในเบื้องต้นก่อนได้	 ซึ่ง

ช่วยประหยัดได้ทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย	ซึ่งเทคนิคที่ว่านี้คือ	Strip	Test	

หรือ	Nucleic	acid		Lateral	Flow	Assay

	 เทคโนโลยี	Strip	Test	หรือ	Nucleic	acid	 	Lateral	Flow	

Assay	เป็นเทคนิคการตรวจทีม่ปีระสทิธิภาพสงู	สามารถท�าการตรวจ

ได้อย่างรวดเร็ว	 แม่นย�า	 ง่ายต่อการทดสอบ	และท่ีส�าคัญสามารถ

น�าไปใช้ในการทดสอบหน้างานได้	 (on-site	detection)	 ซึ่งเทคนิคนี้

อาศยัหลกัการโครมาโทกราฟ่ี	(Chromatography)	และไฮบรไิดเซชัน่	

(Hybridization)	เป็นพื้นฐาน	โดยจะด�าเนินการทดสอบบนแผ่น

เมมเบรนซึ่งอาจเป็นวัสดุประเภทไนลอน	 (Nylon	membrane)	หรือ

ไนโตรเซลลูโลส	 (Nitrocellulose	 membrane)	 ที่สามารถให้

สารละลายไหลไปตามช่องหรือรูพรุนได้เป็นไปอย่างอัตโนมัติ	 โดย

เมมเบรนเหล่าน้ีจะมตีวัตดิตาม	(probe)	ตรงึอยู่บนพ้ืนผวิในต�าแหน่ง

จ�าเพาะท่ีก�าหนดไว้	 และเมื่อสารละลายอนุภาคเป้าหมายท่ีมีการ

ติดสัญญาณการตรวจสอบไหลผ่าน	จะเกิดการจับกันอย่างจ�าเพาะ

ระหว่างตัวติดตามกับอนุภาคเป้าหมาย	 โดยจะปรากฏเป็นแถบสีขึ้น

บนเมมเบรน	วัสดุเหล่านี้จึงมักถูกเรียกว่า	strip		(Qin	P	et	al.,	2019)

	 ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้เทคนิค	Strip	Test	เพื่อใช้เป็นชุด

ตรวจเชิงการค้ามากมาย	ส่วนใหญ่อาศัยหลักการท�างานของโปรตีน

ซึ่งตรวจหาและจ�าแนกชนิดของโปรตีน	 เช่น	การตรวจสารก่อภูมิแพ้

อาหาร	การตรวจสภาวะการตัง้ครรภ์	และการตรวจเชือ้ก่อโรค	เป็นต้น	

อย่างไรก็ตามการตรวจหาและจ�าแนกชนดิของโปรตนีมข้ีอด้อยหลาย

ประการ	 เช่น	 ไม่สามารถตรวจวัดในอาหารท่ีผ่านการปรุงสุก	 ไม่

สามารถตรวจทดสอบกับโปรตีนท่ีไม่ทนทานได้และมีปัญหาการเกิด	

cross-reactivity	ของโปรตีนในการตรวจสอบ	(Kuswandi	B,	2017)	

เป็นต้น

	 ซึ่ง	Strip	Test	ที่ศวฮ.	พัฒนาขึ้นมานั้นเป็นแบบ	Multiplex	

DNA	Strip	Test		อาศยัหลกัการท�างาน	ของดเีอน็เอ	ด้วยการวเิคราะห์

หาดีเอ็นเอเป้าหมายแบบพร้อมกันหลายชนิด	 ขณะน้ีพัฒนาตรวจ

ได้แล้ว	5	ชนิดด้วยกันได้แก่	สุกร	สุนัข	แมว	หนู	ลิง	เทคนิคนี้มีข้อดี

หลายประการ	เช่น		สามารถตรวจได้พร้อมกันหลายชนิดในการตรวจ

ครั้งเดียว	 ราคาถูก	 ง่าย	 รวดเร็ว	 สามารถประยุกต์ใช้หน้างานจริง	

(on-site	 detection)	 และสามารถตรวจสอบกับผลิตภัณฑ์อาหารท่ี

ผ่านกระบวนการผลิตท่ีผ่านความร้อนได้		ซึง่ถือว่าเป็นนวัตกรรมด้าน

วิทยาศาสตร์ฮาลาลท่ีจะเพ่ิมความมั่นใจให้แก่อุตสาหกรรมฮาลาล

ของประเทศไทยในเวทีโลกต่อไป	ซึ่งขั้นตอนต่อไปของการพัฒนาคือ

การทดสอบการใช้ได้	(Validation)	และการประยุกต์ใช้จรงิกับตัวอย่าง

อาหารทางการค้า	 (Real-world	 testing	 )	 	 และเตรียมจดสิทธิบัตร	

ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไร	ทางผู้เขียนจะมาอัพเดต	ในฉบับต่อไป	

Reference : 
Ali,	M.	E.,	Razzak,	M.	A.,	Hamid,	S.	B.,	Rahman,	M.	M.,	Amin,	M.	A.,	Rashid,	N.	R.,	&	
Asing.	(2015).	Multiplex	PCR	assay	for	the	detection	of	five	meat	species	forbidden	in	
Islamic	foods.	Food	Chem,	177,	214-224

Druml,	B.,	&	Cichna-Markl,	M.	(2014).	High	resolution	melting	(HRM)	analysis	of	DNA--its	
role	and	potential	in	food	analysis.	Food	Chemistry,	158,	245-254.	
Kuswandi,	B.,	Gani,	A.	A.,	&	Ahmad,	M.	(2017).	Immuno	strip	test	for	detection	of	pork	
adulteration	in	cooked	meatballs.	Food	Bioscience,	19,	1-6.	

Safdar,	M.,	&	Junejo,	Y.	(2015).	Development	and	validation	of	fast	duplex	real-time	
PCR	assays	based	on	SYBER	Green	florescence	for	detection	of	bovine	and	poultry	
origins	in	feedstuffs.	Food	Chem,	173,	660-664

Qin,	P.,	Qiao,	D.,	Xu,	J.,	Song,	Q.,	Yao,	L.,	Lu,	J.,	Chen,W.	(2019).	Rapid	visual	sensing	
and	quantitative	identification	of	duck	meat	in	adulterated	beef	with	a	lateral	flow	strip	
platform.	Food	Chemistry,	294,	224-230.
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ท�าความรู้จักเนื้อทางเลือก

Alternative	meat	 หรือ	Meat	 Analogues	 อาจเรียกว่าเน้ือสัตว์

ทางเลือก	 คือการออกแบบและลอกเลียนแบบเนื้อสัตว์ผ่าน

กระบวนการผลิตท่ีมีการปรับปรุง	 แต่งเสริม	 เติมรส	 ให้มีลักษณะ

ทั้งภายนอก	(appearance)	กลิ่น	 (flavor)	รสสัมผัส	 (taste)	และเนื้อสัมผัส	

(texture)	เหมือนกับเนื้อสัตว์ทุกประการ	(Ruby,	2012)	เนื้อสัตว์ทางเลือกนี้

สามารถแบ่งได้เป็น	3	ประเภท	ตามวิธีการผลิต	คือ	1. plant-based meat 

คือเน้ือสัตว์ที่ผลิตจากโปรตีนจากพืชตระกูลถ่ัว	 หรือกลูเต็นจากข้าวสาลี	

ข้าวบาร์เลย์และข้าวโพด	 เป็นต้น	2. cell-based meat หรือเนื้อสัตว์ที่ผลิต

จากกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	(culture	meat)	จากเสต็มเซลล์ของสัตว์

ต้นแบบในภาวะท่ีมีสารอาหารที่จ�าเป็นต่อการเจริญเติบโต	 ท้ังน้ีเน้ือแต่ละ

ชนิดจะต้องการสภาวะการเลี้ยงเช่นอุณหภูมิ	หรือสารอาหารที่แตกต่างกัน

ออกไป	กระบวนการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือดงักล่าวเกิดขึน้

ในหลอดทดลองบางครัง้จงึอาจเรยีกว่า	in	vitro	meat	

และ	3. เน้ือสัตว์ท่ีผลิตขึ้นมาจากกระบวนการ

หมัก คือ fermentation-based meat เช่นไมโคร

โปรตนี	เป็นเน้ือสตัว์ทางเลอืกทีไ่ด้จากฟังไจทีผ่ลติจาก

ราสาย	(filamentous	fungi)	Fusarium	venenatum	

ซึ่งเป็นกลุ่มราท่ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ

มาตรฐานอาหารของอังกฤษ	 (UK	Food	Standard	

Committee)	 ว่ามีความปลอดภัยและสามารถใช้ใน

การผลิตโปรตีนทางเลือกได้	(Sha	&	Xiong,	2020)
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บทความโดย เกษิณี เกตุเลขา อาริยะ

ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ



	 เนื้อสัตว์ทางเลือกจึงนับเป็นรูปแบบหน่ึงของการผลิต

อาหารแห่งอนาคตโดยเฉพาะอย่างย่ิงในยุคท่ีผู้บริโภคให้ความ

ตระหนักในการเลือกบริโภคอาหารที่ต้องดีทั้งในแง่ของคุณค่าทาง

โภชนาการและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	อย่างไร

ก็ตามเนื้อสัตว์ทางเลือกที่ผลิตจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือยังไม่เป็น

ที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภคมากนักและยังมีไม่ก่ีประเทศท่ีอนุญาตให้

ขายเน้ือสัตว์ท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือได้	 เน้ือสัตว์ทางเลือกที่

พบในท้องตลาดส่วนมากจึงเป็นเนื้อสัตว์ทางเลือกที่ผลิตจากพืช

	 เน้ือสัตว์ทางเลือกจากพืชน้ีถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือตอบ

โจทย์เรื่องความย่ังยืนของอาหารในโลกอนาคต	และกลายมาเป็น

รูปแบบใหม่ของการบริโภคโปรตีน	ที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรัก

สุขภาพ	เนื่องจากมีรายงานข้อดีหลายประการอาทิ	การบริโภคเนื้อ

สัตว์ปริมาณมากมีความสัมพนัธ์กบัความเจ็บป่วยบางประการของ

ผูบ้รโิภค	เช่นงานวจิยัทีไ่ด้จากการวิเคราะห์อภิมาณ	(meta-analysis)

พบว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์จากพืชแทนการรับประทานเนื้อ

สัตว์สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดเบาหวาน	 ประเภท	 2	 หรือ	

type-2	 diabetes	 	 (Qian,	 Liu,	 Hu,	 Bhupathiraju,	 &	 Sun,	

2019)	 และการเกิดโรคหัวใจ	 	 (Lederman,	 2019)	 รวมถึงลด

โอกาสการสะสมสารก่อมะเร็งจ�าพวก	 Polycyclic	 aromatic	

hydrocarbons	 (PAHs)	และ	N-nitrosamines	 ที่ผลิตขึ้นมาเมื่อ

ร่างกายบริโภคอาหารดัดแปลงจากเน้ือสัตว์เพราะมีไนโตรเจน

และไขมันอิ่มตัวสูง	 (saturated	 fatty	 acid)	 (Cantwell	&	Elliott,	

2017)		นอกจากนียั้งพบการส่งผ่าน	และการสะสมของสารเคมท่ีีใช้

ในปศุสัตว์เช่นสารเร่งเน้ือแดงกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์	 (ด้วงกลัด,	

2018)	 ฮอร ์โมนเร ่งโตและยาปฏิชีวนะตกค ้างในเนื้อสัตว ์

และเกิดการสะสมและเป็นอันตรายต่อผู ้บริโภคโดยเฉพาะ

กลุ่มผู ้บริโภคท่ีมีโรคประจ�าตัว	 เด็ก	 คนชรา	 และสตรีมีครรภ	์

อ่านต่อหน้าถัดไป...
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	 เน้ือสัตว์ทางเลือกจากพืชนี้ยังได้รับการสนับสนุนในหมู่นัก

เคลื่อนไหว	NGOs	 เนื่องจากเหตุผลด้านสวัสดิภาพของสัตว์	 (animal	

welfare)	และเหตผุลด้านสิง่แวดล้อม	เนือ่งจากกระบวนการผลติเป็นมติร

ต่อสิง่แวดล้อมมากกว่าปศสุตัว์ท่ีต้องมกีารจดัการระบบก�าจดัสิง่ขับถ่าย	

ทัง้ยังใช้พ้ืนท่ี	ทรพัยากรมาก	ก่อให้เกดิมลภาวะ	และก๊าซเรอืนกระจกต่อ

โลกมากกว่าระบบเกษตรกรรมหรือการปลูกพืช	 (Sanchez-Sabate	&	

Sabaté,	2019)	อย่างไรก็ตามผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวยังต้อง

มีการศึกษาค้นคว้ากันอีกมาก	

	 ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมให้ความส�าคัญและสนับสนุนการ

ลงทุนในอุตสาหกรรมนี้	เราอาจจะคุ้นหูกันภายใต้ชื่อทางการค้าต่าง	ๆ

เช่น	Beyond	Meat™,	 Impossible	 Foods™,	 Light	 life™	ส�าหรับ

ประเทศไทย	Let’s	planty	meet	
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คือรายแรกและเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมน้ี	 โดยผลิตเนื้อสัตว์จากพืช

ส�าหรับเบอร์เกอร์	 ซึ่งต่างก็ประสบความส�าเร็จอย่างมากในเชิงธุรกิจ	

มีการคาดเดาการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้จาก	 4.6	ล้านล้านดอลลาร์

ในปี	2018	เป็น	85	ล้านล้านดอลลาร์ในอีก	9	ปีข้างหน้า	(UBS,	2019)	

เราจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการพูดถึงประเด็นดังกล่าวในมิติของศาสนา

และวัฒนธรรม	 เพราะการการบริโภคอาหารของมนุษย์นั้นสอดคล้อง

กับวัฒนธรรมการด�ารงชีวิต	 ยกตัวอย่างท่ีเก่ียวข้องกับการบริโภคเนื้อ

สัตว์	เช่นการงดบรโิภคเนือ้สตัว์ของชาวครสิต์นกิายคาทอลกิช่วงเทศกาล

มหาพรต	การห้ามฆ่าและห้ามบรโิภคเน้ือววัของชาวฮนิด	ูและการบรโิภค

อาหารฮาลาลของชาวมสุลมิ	ซึง่ถือเป็นการแสดงความศรทัธาต่อพระเจ้า	

ดงันัน้มสุลมิจงึเลอืกบรโิภคเน้ือสตัว์บางประเภท	และปฏิเสธการบรโิภค

เน้ือสัตว์บางประเภทเช่นสุกร	สัตว์มีเขี้ยวเล็บและสัตว์ที่เชือดโดยมิได้

กล่าวนามพระเจ้า	เป็นต้น	ในบรบิทของความก้าวกระโดดของเทคโนโลยี

และนวัตกรรม	ส่งผลให้อาหารมีความซับซ้อนมากกว่าในอดีต	อย่างไร

Cantwell,	M.,	&	Elliott,	C.	J.	J.	C.	N.	D.	(2017).	Nitrates,	nitrites	and	nitrosamines	from	
processed	meat	intake	and	colorectal	cancer	risk.	3,	27.	

Lederman,	S.	 (2019).	Prevent	and	 reverse	heart	diesease	with	a	plant-based	diet.	
Retrieved	 from	 https://www.virtua.org/articles/prevent-and-reverse-heart-disease-
with-a-plant-based-diet

Qian,	F.,	Liu,	G.,	Hu,	F.	B.,	Bhupathiraju,	S.	N.,	&	Sun,	Q.	(2019).	Association	Between	
Plant-Based	Dietary	Patterns	and	Risk	of	Type	2	Diabetes:	A	Systematic	Review	and	
Meta-analysis.	 JAMA	 Internal	Medicine,	 179(10),	 1335-1344.	 doi:10.1001/jamaint-
ernmed.2019.2195

Ruby,	M.	B.	(2012).	Vegetarianism.	A	blossoming	field	of	study.	Appetite,	58(1),	141-
150.	doi:https://doi.org/10.1016/j.appet.2011.09.019

Sanchez-Sabate,	R.,	&	Sabaté,	J.	(2019).	Consumer	attitudes	towards	environmental	
concerns	of	meat	consumption:	A	systematic	review.	International	Journal	of	Environ-
mental	Research	and	Public	Health,	16(7).	doi:10.3390/ijerph16071220
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Science,	 technology,	and	challenges.	Trends	 in	Food	Science	&	Technology,	102,	
51-61.	doi:https://doi.org/10.1016/j.tifs.2020.05.022
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ก็ตามวัฒนธรรมและวิถีปฏบิติัก็ยังจ�าเป็นต้องด�าเนินไปตามครรลอง

ข้อก�าหนดของศาสนา	การวินิจฉัยว่าเนื้อสัตว์ทางเลือกนี้สามารถ

บรโิภคได้หรอืไม่ได้ตามข้อก�าหนดของแต่ละความเชือ่นัน้	จงึจ�าเป็น

ต้องตีความบนพื้นฐานความรู้ทั้งศาสนศาสตร์และวิทยาศาสตร์	

Reference : 



 สวัสดคีณุผู้อ่านทกุท่านครบั ในคอลมัน์ HAL-Q Corner ฉบบันี ้ผูเ้ขยีนอยากมาพดูถงึกระแส
การบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ผสมวิตามินซี ที่ก�าลังเป็นที่นิยมในท้องตลาด โดยอยากย้อนเท้าความถึง
เหตกุารณ์เมือ่ปลายปี 2563 ทีผ่่านมาท่ีมีข่าวการสุม่ผลติภณัฑ์เคร่ืองด่ืมหลากหลายชนดิ เพือ่ตรวจ
วิเคราะห์หาปริมาณวิตามินซี เป็นข่าวหน้าหนึ่งบนสื่อหลายส�านัก กระจายบนสื่อโซเชียลมีเดียหลาก
หลายช่องทาง เป็นเรือ่งเป็นราวใหญ่โต ส่งผลกระทบต่อผูบ้รโิภครวมไปถึงผูป้ระกอบการทีเ่ก่ียวข้อง
กันยกใหญ่ โดยพบว่ามีทั้งผลิตภัณฑ์ที่พบและไม่พบวิตามินซีตามปริมาณที่แจ้งไว้บนฉลาก ท�าให้
ส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อความเชื่อมั่น (Trust) ในแบรนด์ของสินค้าอย่างมาก

	 ซึ่งในคอลัมน์น้ีผู้เขียนตั้งใจจะอธิบายถึงท่ีมาและกระบวนการ

ผลิตของผลิตภัณฑ์เหล่าน้ี	 ว่าเพราะสาเหตุใด	 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

เสริมวิตามิน	ถึงได้เกิดการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการลง

	 วิตามินซี	(vitamin	C)	หรือกรดแอสคอร์บิก	(L-ascorbic	acid)	

เป็นผลึกสีขาวมีรสเปรี้ยวละลายในน�้า	มีฤทธิ์เป็นกรด	พบมากในผักและ

ผลไม้สด	ได้แก่	มะนาว	มะขามป้อม	ส้ม	มะม่วง	แคนตาลูป	มะเขือเทศ

คะน้า	 ฝร่ัง	 พริกหวานและผักใบเขียว	 ผลไม้บางชนิดจะพบวิตามิน

ที่เปลือกด้วย	 เช่น	 ฝร่ัง	 เป็นต้น	 ช่วยในการสังเคราะห์คอลลาเจนท่ีเป็น

องค์ประกอบของเส้นเลอืดฝอย	ผวิหนัง	เน้ือเย่ือเก่ียวพัน	และช่วยต่อต้าน

การติดเชื้อ	ต่างๆ	ได้	ถ้าขาดวิตามินซี	ท�าให้เลือดออกตามไรฟัน	เกิดโรค

ลักปิดลักเปิด	(scurvy)		มนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์วิตามินซีเองได้	จึง

ต้องได้รบัจากอาหาร	อกีทัง้ยังเป็นสารต้านอนมุลูอสิระ	(antioxidant)	ใน

เซลล์ได้ดี	 เพื่อป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์	วิตามินซี

มาท�าความรู้จักกับวิตามินซีกันสักหน่อย

อ่านต่อหน้าถัดไป...
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เขียนโดย อิรฟัน แวหะมะ 

หัวหน้างานบริการหน่วยงานภายนอก 

(เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์)



สลายตวัได้เรว็ท่ีสดุในจ�าพวกวิตามนิด้วยกัน	โดยเฉพาะอย่างย่ิงไวต่อออกซเิจนมาก	นอกจากน้ียังสามารถสลายตวัได้ง่ายในบรรยากาศทีม่ี

ความร้อน	แสง	ความชืน้	และในสิง่แวดล้อมทีม่สีภาพเป็นด่าง	คณุสมบตัแิละปัจจยัเหล่าน้ีเป็นตวัท�าให้วิตามนิซใีนพืชผกัและผลไม้สลายตวั

ได้ง่าย	จึงท�าให้ในปัจจุบันเกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารใหม่ๆ	มากมายในการสังเคราะห์วิตามินซีเพ่ือชดเชยการสูญเสียวิตามิน

ตามธรรมชาติ	อกีท้ังยังสามารถน�าไปพัฒนาและแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์ใหม่	เพ่ือให้อาหารธรรมดาท่ัวไป	อดุมไปด้วยคณุค่าทางโภชนการ

ต่างๆ	เป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ได้อีกทาง

 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเคร่ืองดื่มวิตามินยอดฮิตในตลาดใน

ตอนนี้ก็อาจจะหนีไม่พ้นกับผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มเสริมวิตามินซี

ในหลากหลาย	 ย่ีห้อท่ีมีวางจ�าหน่ายกันมากข้ึน	 	 ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ี

มีเทคโนโลยีกระบวนการผลิตท่ีได้รับมาตรฐานต่างๆ	 รับรองเพ่ือรับ

ประกันในด้านคุณภาพและความปลอดภัย	 หากแต่ว่าโรงงานผลิต

ควรเลือกใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสม	 จึงจะสามารถ

คงคุณภาพของสารอาหารและคุณประโยชน์ให้ตรงตามรายละเอียด

ที่ระบุบนฉลากไว้ได้	 โดยปกติแล้ว	ผลิตภัณฑ์จะมีอายุการเก็บที่นาน

ขึ้นนั้น	 อยู่ที่การป้องกันการปนเปื้อนหรือลดอันตรายด้านจุลินทรีย	์

ซึ่งวิธีการแปรรูปด้วยความร้อน	 (Thermal	 processing)	 จัดเป็น

กระบวนการผลติทีเ่ป็นการถนอมอาหารอย่างหนึง่	เช่น	การพาสเจอไรส์

(Pasteurization)	 เป็นวิธีการใช้อุณหภูมิค ่าเชื้อท่ีต�่ากว่า	 100	

องศาเซลเซียส	 (ประมาณ	50-60	องศาเซลเซียส)	ขึ้นอยู่กับชนิดของ

ผลิตภัณฑ์	 อีกวิธีการหนึ่งคือ	การสเตอริไลซ์	 (Sterilization)	 เป็นการ

ใช้ความร้อนสูงในระยะเวลาหน่ึงในการท�าให้ปลอดเชื้อจุลินทรีย์และ

อีกหลายวิธี	 กระบวนการที่กล่าวมาข้างต้น	 เป็นวิธีการที่ใช้ทั่วไปใน

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม	แต่รู้หรือไม่ว่า	การใช้ความร้อนนั้น

สามารถลดอันตรายด้านจุลินทรีย์ลงได้ก็จริง	แต่อีกทางหนึ่งส่งผลต่อ

การสูญเสียสารอาหารต่างๆ	 เช่นการสูญเสียของ	 วิตามินซี	 หรือสาร

อาหารต่างๆ	ได้ด้วยเช่นกัน	

	 ผู้เขียนจะยกประเด็น	 ถึงเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตระดับอุตสาหกรรมอีกรูปแบบหน่ึงท่ีจะช่วยให้คงคุณค่าทางโภชนาการ

ของอาหารไว้ให้ได้มากที่สุด	นั่นก็คือ	วิธีการแปรรูปโดยไม่ใช้ความร้อน	(Non-thermal	processing)	ซึ่งเป็นการใช้พลังงานในรูปอื่นที่ไม่

ท�าให้เกิดความร้อนขึ้นในอาหาร	แต่สามารถท�าลายจุลินทรีย์	เอนไซม์	และอื่นๆ	ที่ก่อให้เกิดการเน่าเสียหรือเสื่อมคุณภาพของอาหารลง

ได้	ซึ่งมีให้เลือกใช้ได้หลากหลายวิธี	ดังแสดงในตารางที่	1
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 จากตารางท่ี 1	แสดงถึงวธีิการหรอืเทคโนโลยีอืน่ๆ	ในการแปรรปูอาหาร	สามารถเลอืกใช้ให้เหมาะสมกับผลติภัณฑ์	เพ่ือลด

การสญูเสยีคณุค่าทางโภชนการลงได้	โดยปัญหาท่ีเกิดจากการสญูเสยีคุณค่าทางโภชนาการของผลติภัณฑ์เครือ่งดืม่เสรมิวิตามนิซใีน

ตลาดน้ัน	ผูเ้ขยีนไม่สามารถฟันธงได้ว่าเกิดจากสาเหตอุะไรกันแน่	ขึน้อยู่กับกระบวนการผลติของแต่ละสถานประกอบการ	และปัจจยั

อืน่ๆ	เช่น	เทคโนโลยีและกระบวนการผลติท่ีใช้	การเลอืกใช้บรรจภุณัฑ์	สถานทีเ่ก็บผลติภัณฑ์	รวมไปถึงช่องทางการขนส่ง	เป็นต้น	ซึง่

ปัจจยัเหล่าน้ีล้วนแล้วเป็นสิง่ทีต้่องศกึษาและควบคมุให้ดี	ซึง่ผู้เขยีนได้แต่ต้ังข้อสงัเกตไว้ให้กบัผู้อ่านทุกท่านได้คิดวิเคราะห์กบัปัญหา

ที่เกิดขึ้น	และได้เพียงแต่แนะน�าวิธีการอ่ืนๆ	 เพ่ือเป็นแนวทางต่อผู้ประกอบการเท่าน้ัน	 ซึ่งหากเลือกใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการ

ผลิตที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์	ก็จะสามารถยืดอายุการเก็บรักษาและคงคุณค่าทางโภชนาการไว้ให้ได้มากที่สุด

นวัตกรรมใหม่ด้านกระบวนการผลิตอาหาร

Innovative Food Processing

วิธีการแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน 

(Thermal Process)

วิธีการแปรรูปอาหารโดยไม่ใช้ความร้อน 

(Non-thermal Process)

1.	การให้ความร้อนแบบโอห์มิก	

(Ohmic	heating)

1.	การแปรรูปด้วยความดันสูง

(High	pressure	processing	(HPP))

2.	การให้ความร้อนโดยรังสีอินฟราเรด	

(Infrared	Heating)

2.	การใช้วัตถุเจือปนจากธรรมชาติ	

(Natural	food	additive)

3.	การให้ความร้อนโดยคลื่นไมโครเวฟ

(Microwave	heating)

3.	การแปรรูปอาหารด้วยเทคนิคพัลส์สนามไฟฟ้าแรงดันสูง	

(High	voltage	electric	pulses)

4.	การให้ความร้อนโดยคลื่นวิทยุ

(Radio	frequency	heating)

4.	การใช้รังสีก่อไอออน

(Ionizing	radiation)

5.	การใช้คลื่นอัลตร้าซาวน์ในกระบวนการแปรรูปอาหาร	

(Ultrasonication)

6.	การใช้เป็นพลังงานแสงความเข้มสูง

High	–	intensity	light	pulses	

7.	การใช้เทคโนโลยีสนามแม่เหล็กความเข้มสูง

High	-	intensity	magnetic	field

ที่มา	
http://bit.do/fNCnV

*สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ได้จากเว็บไซด์	

Vitamin	and	free	redicals

ข้อมูลอ้างอิง
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ความรู้รอบด้านกับการเงินอิสลาม
	ผู้ให้สัมภาษณ์	:	คุณอิสเรศ		มะหะหมัด

ฮาลาลอินไซตฉ์บับนี้เปิดตัวมากับคอลัมน์ Halal Talk (ฮาลาลทอล์ค) ซึ่งเล่มนี้นับเป็นหนึ่งความตั้งใจที่ทีมงาน
ได้มีโอกาสพาผู้อ่านมาเปิดโลกทัศน์ผ่านมุมมองคนรุ่นใหม่อย่างคุณอิสเรศ มะหะหมัด กูรูทางด้านการเงินและ
การลงทุนของอิสลาม ซึ่งในคอลัมน์นี้ดิฉันจะพาท่านผู้อ่านไปท�าความรู้จักกับคุณอิสเรศ ให้มากขึ้นพร้อม
ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการลงทุนซื้อหุ้นในรูปแบบอิสลามกันนะคะ

Q : แนะน�าตัวเองให้ผู้อ่านได้รู้จักมากขึ้นหน่อยค่ะ?

	 ชื่อ	 อิสเรศ มะหะหมัด ครับ	 จบการศึกษา
ปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร ์และการบัญช	ี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และปริญญาโท	 เกียรตินิยม
อันดับหน่ึงเหรียญทอง	 การเงินการลงทุนอิสลาม	 จาก
มหาวิทยาลยั	International	Islamic	University	Malaysia	
(IIUM)	และปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่ง	ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ	
(Executive	Vice	president)	หัวหน้าทีม	KTBST-islamic	
บริษัทหลักทรัพย์	 เคทีบีเอสที	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 สมาชิก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 หมายเลข	 32	 ได้รับ
ใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง	
	 ซึ่งผมเองเป ็นผู ้บริหารระดับสูงหัวหน้าทีม	
KTBST-islamic		ให้บริการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม
แบบครบวงจรแห่งเดียวในประเทศไทย	ตัวผมเองเป็นผู้
บุกเบิกการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามในประเทศไทย
ส�าหรับการลงทุนในหุ้นและกองทุนตามหลักศาสนา
อิสลาม	 โดยทีมผู้แนะน�าการลงทุนมุสลิมแห่งเดียวใน
ประเทศไทย	 โดยในปี	 2020	ที่ผ่านมา	KTBST-islamic		
มีมูลค่าการลงทุนเติบโตข้ึนประมาณ	300	 เปอร์เซ็น	 รวม
ยอดการเทรดลงทุนในหุ้นห้าปีมูลค่าเกือบ	 40,000	 ล้าน
บาท	โดยมลีกูค้าทัง้สถาบนัการเงินและนกัลงทุนมสุลมิราย

ย่อย	นอกจากน้ียงัด�ารงต�าแหน่งเป็นท่ีปรกึษาสถาบนัการเงนิในการจดัตัง้
กองทุนตามหลักศาสนาอสิลาม	เช่น	บลจ.	วรรณ		และท่ีปรกึษาบรษิทัชัน้น�า	
อาทเิช่น	TrueMoney	Wallet	ภายใต้แบรนด์	HalalPro		และ	NGG	GOLD	
&	Jewelry	และ	Samsung	(Thailand)	ครับ

Q : การลงทุนอิสลามเป็นแบบไหนคะ?

	 การลงทุนอิสลามหรือการลงทุนท่ีเป็นไปตามหลักชะรีอะฮ	์
(กฎหมายอิสลาม)	เปน็การลงทนุที่อยู่ภายใต้กรอบของหลักชะรีอะฮ์		โดย
มีข้อห้ามหลักๆ	ในเรื่องการเงินการลงทุนอิสลามเบื้องต้น	ดังนี้ครับ
 ข้อห้ามเรือ่งรบิา หรอื ดอกเบีย้ (Riba)	อสิลามถือว่าดอกเบีย้
เป็นการเอารัดเอาเปรียบ	เป็นบาปใหญ่	ตามหลักศาสนา
 ข้อห้ามเรื่องความไม่โปรงใส (Gharar) การท�าธุรกรรมตาม
หลักศาสนาอิสลามจะต้องมีความชัดเจน	ไม่ให้เกิดข้อขัดแย้ง
 ข้อห้ามเรือ่งการพนัน (Maisir) อสิลามห้ามยุ่งเกีย่วกับการเสีย่ง
โชคต่างๆ	เช่น	พนันบอล	พนันมวย	เล่นหวย	เป็นต้น
 ข้อห้ามเรื่องธุรกิจบาป หรือธุรกิจท่ีขัดต่อหลักศาสนา
อิสลาม เช่น	 ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับแอลกอฮอล์	 สุรา	 สิ่งมึนเมาธุรกิจท่ีมี
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับสุกร		เลือดสัตว์	สิ่งที่น่ารังเกียจหรือนะยิส	ธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับบันเทิง	เช่น	คาสิโน	การพนัน	โรงภาพยนตร์	ดนตรี	สื่อลามก	
ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับยาสูบบุหรี่	 ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตหรือจ�าหน่าย
อาวุธ	เป็นต้น
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เรียบเรียงโดย	:	

ธัญพิชญ์ฌา หวังนุช

Q :  การเงินการลงทุนอิสลามเกี่ยวข้องกับเราในชีวิต

ประจ�าวันของเราอย่างไรบ้างคะ?

Q : สังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจะ

แนะน�าวิธีการลงทุนการออมเงินด้วยวิธีไหนคะ?

Q : และสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงผู้อ่านให้มาสนใจการลงทุน

อิสลามบ้างคะ?
Q : การคัดเลือกหุ้นในการลงทุนแบบอิสลามจะเลือก

อย่างไรให้ไม่ผิดหลักการชะรีอะฮ์คะ?

Q : การลงทุนอิสลามเป็นแบบไหนคะ?

	 ชีวิตของมนุษย์ทุกคนในปัจจุบันต้องเก่ียวข้องกับเรื่อง
เงินๆ	ทอง	ๆ	ทั้งในเรื่องการท�างาน	การออม	การใช้จ่าย	จะเห็นได้
ว่าไม่มีใครหลีกหนีเรื่องนี้พ้น	 ดังน้ันที่มาของเงินหรือรายได้	 ก็จะ
ต้องเป็นเงินที่ฮาลาล	 เช่นเดียวกับเมื่อเราจะทานอาหารก็จะต้อง
เลอืกอาหารฮาลาลเช่นกัน	เพ่ือไม่เกิดความฮารอม(บาป)	กับชวิีต
และทรัพย์สินของเราและครอบครัว	 	 ยกตัวอย่างการลงทุนแบบ
ง่ายๆ	เช่น	หากเราฝากเงนิกับธนาคารอสิลามหรอืสหกรณ์อสิลาม	
ผลตอบแทนของเงนิฝากก็ย่อมฮาลาลส�าหรบัตวัเราเองเพ่ือจะเอา
ไปใช้จ่าย	แต่ถ้าหากเราฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไปที่ได้ผล
ตอบแทนเป็นดอกเบี้ยจากสัญญาฝากเงิน	 ย่อมฮารอม	ต้องน�า
เอาไปบริจาคเพ่ือสาธารณะประโยชน์เท่านั้น	 ดังนั้นการลงทุนใน
ด้านอื่นๆก็ต้องเป็นการลงทุนแบบอิสลามด้วยเช่น	การซื้อกองทุน
อสิลามเพ่ือลดหย่อนภาษ	ีหรอืกองทุนอสิลามเพ่ือลงทุน	หรอืซือ้หุน้
ฮาลาลเพื่อลงทุน	เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ฮาลาล	ก็เป็นทางเลือก
ในการลงทุนในปัจจุบัน

	 หากมุสลิมต้องการออมเงินน้ันควรออมในกองทุนอิสลาม
เป็นทางเลือกในอันดับต้นๆ	 เพราะกองทุนจะมีผู้จัดการกองทุน(Fund	
Manager)	 คอยดูแลการลงทุนให้ตามนโยบายการลงทุนของกองทุน	
การท่ีมผู้ีจดัการกองทุน(Fund	Manager)	บรหิารการลงทุนให้เป็นการลด
ความเสี่ยงประเภทหนึ่งเนื่องจาก	ผู้จัดการกองทุน(Fund	Manager)	จะ
มปีระสบการณ์การลงทนุมากกว่านกัลงทนุท่ัวไปและมกีารเข้าถึงข้อมลู
ต่างๆได้ลึกและรวดเร็วกว่า	 การซื้อกองทุนอิสลามสามารถซื้อออมทุกๆ
เดอืนได้	ซึง่กองทนุอสิลามมทัีง้กองทุนตราสารหนีอ้สิลาม	(M-SUKUK	)
ที่มีความเสี่ยงต�่า	 หรือกองทุนความเสี่ยงสูงที่ลงทุนในหุ้นฮาลาลใน
ตลาดหลักทรัพย์	

	 การคัดเลือกหุ้นในการลงทุนแบบอิสลาม	 หรือการ
พิจารณาว่าหุ ้นบริษัทใดลงทุนได้หรือไม่	 หรือเรียกง่ายๆว่า	
“หุ้นฮาลาล”	 คือหุ้นท่ีสามารถลงทุนและซ้ือขายได้ตามหลักการ
ศาสนาอิสลาม	 เป็นการลงทุนในบริษัทที่คณะกรรมการชะรีอะฮ	์
KTBST-islamic	ได้กลัน่กรองแล้วจากจ�านวนบรษิทัท่ีจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมด	 	ทางคณะกรรมการ
ชะรีอะฮ์	 จะมีการทบทวนอยู่เสมอ	 	 ซึ่งหากปรากฏว่าบริษัทใดท่ี
ไม่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์	 ก็จะยกเลิกการรับรอง	 ไม่อยู่ใน	 List	
ชื่อหุ้นตามหลักชะรีอะฮ์	 การรับรองของคณะกรรมการชะรีอะฮ์
ส�าหรบัการคดัเลอืกหุ้น	แห่งเดยีวในประเทศไทย	จะใช้หลกัเกณฑ์
สากลของ	SC	MALAYSIA	2012	และ	SC	MALAYSIA	2013	
และ	AAOIFI		ซึง่ในแต่ละเกณฑ์จะมกีารพิจารณาทัง้กิจกรรมการ
ด�าเนนิงาน	(Business	Activities)	และสดัส่วนงบการเงินตามหลกั
ชะรอีะฮ์	รวมกลัน่กรองทัง้หมด	137	เงือ่นไข		ซึง่จะมกีารทบทวนอยู่
สม�่าเสมอ	เช่น	ทบทวนสดัส่วนงบการเงนิทกุๆ	ครึ่งปี	หรอื	ทบทวน
กิจกรรมการด�าเนินงานทุกๆวัน	 เพ่ือให้แน่ใจว่าหุ้นบริษัทนั้นๆยัง
ฮาลาลอยู่	 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางงบการเงิน	หรือกิจกรรมการ
ด�าเนินงานที่ขัดต่อหลักชะรีอะฮ์ก�าหนดไว้	

	 การลงทุนส�าหรับมุสลิมก็เหมือนกับการเลือกซื้ออาหาร	 ท่ี
เราต้องเลือกแต่อาหารฮาลาลมารับประทาน	การลงทุนก็เช่นกันเรา
ต้องลงทุนในหุ้นฮาลาลหรือกองทุนท่ีฮาลาล	 เพ่ือให้รายได้ท่ีได้รับเป็น
สินทรัพย์ที่ฮาลาล	ที่เราจะน�าไปใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องตามหลักศาสนา	
นอกจากน้ีการลงทุนในภาวะผลตอบแทนของสถาบันการเงินนั้นต�่าทั่ว
โลก	การลงทุนเพ่ือหาผลตอบแทนเพ่ิมเตมิในหุ้นและกองทนุจงึเป็นทาง
เลอืกทีส่�าคญัส�าหรบัหาเงนิไว้ใช้ชวิีตในยามหลงัการเกษยีณ	เพ่ือเอาชนะ
เงินเฟ้อ	และมีเงินเพ่ือไปจ่ายซะกาตตามหลักศาสนาโดยไม่กระทบต่อ
เงนิต้นอกีด้วย	นอกจากนีก็้ขอให้ระมดัระวังแชร์ลกูโซ่ซึง่ระบาดในสงัคม
มุสลิมมาหลายปี	โดยมีการการันตีผลตอบแทนเป็นรายอาทิตย์หรือราย
เดือน	ซึ่งเป็นการเวียนเงินสมาชิกใหม่ไปจ่ายสมาชิกเก่าเป็นลูกโซ่ไป	ซึ่ง
เป็นคดีแล้วจ�านวนมากท�าให้พี่น้องมุสลิมสูญเสียเงินที่ลงทุนไป	การยุ่ง
เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่นั้นก็ถือเป็นการได้ทรัพย์มาอย่างฮารอม	 เป็นบาปอัน
ร้ายแรงเช่นกัน	ก็ขอให้พ่ีน้องมสุลิมหาความรูเ้พ่ือการลงทนุท่ีถูกต้องตาม
หลักศาสนาและถูกต้องตามกฎหมาย	 เพ่ือความปลอดภัยในทรัพย์สิน
และมีทางเลือกในการลงทุนสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว



ผู้ให้สัมภาษณ์	ผศ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ 

ผู ้ช่วยผู ้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
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ในยคุดจิทัิลทีเ่ทคโนโลยเีข้ามามบีทบาทส�าคญัให้การด�าเนนิธรุกจิ มกีาร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสร้างความท้าทายให้กับผู้ประกอบการ
ไม่น้อย Digital Transformation จึงเป็นค�าที่ถูกกล่าวถึงอยู่บ่อยครั้ง 
ในฐานะผู้ประกอบการ SMEs ควรปรับตัวอย่างไรในยุค 4.0 บทความ
นี้เรายังอยู่กับ ผศ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์
วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านได้แนะน�าไอเดีย
ในการปรับตัวเล็กๆน้อยๆ มาฝากผู้อ่านทุกท่าน เราไปดูกันเลยค่ะ

Digital Transformation คืออะไร ?

3 วิธีมุ่งหน้าสู่การท�า Digital Transformation มีอะไรบ้าง?

	 	 	 	 	 	 	Digital	Transformation	คือการที่เราน�า	Digital	Technology	 เข้ามาปรับใช้กับทุกภาคส่วนของธุรกิจ	ซึ่งท�าให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รากฐานของธุรกิจไปจนถึงการด�าเนินธุรกิจและส่งต่อคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค	ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบองค์กรอย่างมีกลยุทธ์ที่ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้ทันตามโลกเศรษฐกิจมากขึ้น	

“ประเด็นนี้	สิ่งที่ส�าคัญที่สุดในยุคนี้	ก็คือการทรานฟอร์มธุรกิจ	หรือการปฏิรูปธุรกิจ	แต่ไม่ใช่การเปลี่ยน	โดยใช้ดิจิตอลหรือ

ที่เราเคยได้ยิน	ค�าว่า	Digital	Transformation	แต่การปฏิรูปก็ไม่ได้ท�าได้ง่าย	ผมขอเสนอไอเดีย	3	วิธี	นั่นก็คือ

	 1.	ยอมรบัการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้	คอืการปรบัตวัธุรกิจ	ซึง่ถ้าเราปฏิเสธเทคโนโลยี	ก็ไม่มทีางทีจ่ะเกิดอะไรขึน้ได้เลย	

	 2.	การน�ามาประยุกต์ใช้	เช่น	เราใช้	Line	ในการพูดคุย	ฉะนั้นเราสามารถน�า	Line	มาขายของได้รึเปล่า

	 3.	การสร้างการเจริญเติบโต	(Growth)ในธุรกิจใหม่	เราอย่ายึดติดกับยอดขายในอดีตในการขายของทางช่องทาง	

Offline	ซึ่งในอนาคตอาจจะไม่มีอีกแล้วก็ได้	 บางที	 เราก็รอโควิดหายก็อาจจะกลับมาขายได้เหมือนเดิม	 ซึ่งมันอาจจะไม่มี

ก็ได้	ดังนั้นต้องยอมรับว่ายอดขายจะลดลง	แต่เรามีการสร้างโกล์ดในยอดขายในแพลตฟอร์มดิจิตอลมากขึ้น	ในอนาคตเรา

อาจจะมีรายได้จากแพลตฟอร์มมากกว่าออฟไลน์	 สุดท้ายเราอาจจะไม่ต้องการพ้ืนท่ีขายสินค้าออฟไลน์ต่อไปในอนาคต

ก็ได้”	ผศ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายถึงการปรับตัว

ของธุรกิจในยุคดิจิตอล

เรียบเรียงโดย	อาทิตายา  ค�าพิชัย 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	สนง.เชียงใหม่
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... ประชากรมุสลิมทั่วโลกมีจ�านวนประมาณ 2.14 
พนัล้านคน (ปี 2559) และคาดการณ์ว่า ภายในปี 2573 

ประชากรมสุลมิจะเพิม่ขึน้เป็น 2.2 พนัล้านคน ประกอบ
กบัอาหารฮาลาลได้รบัความยอมรบัในด้านการผลิตที่
สะอาด ถูกหลักอนามัย อาหารฮาลาลจึงได้รับความ
นิยมจากผู้บริโภคทั่วไปที่ไม่ได้เป็นมุสลิม ส่งผลให้
ความต้องการอาหารฮาลาลมแีนวโน้มเตบิโตต่อเนือ่ง

ภาพรวมมูลค่าการค้าของตลาดฮาลาลปี	2560	อยู่ที่	162,000	ล้านดอลลาร์

สหรัฐ	 ส่วนใหญ่อยู่ท่ีเอเชียซึ่งมีก�าลังซื้อสูง	 ขณะเดียวกันมูลค่าการส่งออก

ฮาลาลของไทย	มีมูลค่า	 5,824	ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี	 60	 เพ่ิมข้ึนร้อยละ	

12.5	 ตลาดส่งออกหลักเป็นอาเซียและตะวันออกกลาง	 ด้วยเหตุนี้ตลาด

ฮาลาลจึงเป็นตลาดขนาดใหญ่ท่ีใครหลายๆคนพร้อมกระโจนเข้าสู่ตลาด

แห่งนี้	 แต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด	 19	 เร่งการซื้อขาย

ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ	 E-Commerce	มากย่ิงขึ้น	 ด้วยเหตุน้ีช่อง

ทาง	E-Commerce	จงึเป็นส่วนส�าคญัของตลาดสนิค้าฮาลาลอกีช่องทางโดย

เฉพาะอย่างย่ิงในตลาด	Social	Commerce	ทีม่ขีนาดของตลาดเพ่ิมขึน้อย่าง

ต่อเนือ่ง	Social		Commerce		คอื	ความสามารถในการซือ้สนิค้าบรกิารภายใน

แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย	 อย่า งเช่น	 Facebook,	 Pinterest,	 Instagram,	

Twitter,	Tiktok	และ	LINE	เน่ืองจากหลายธุรกิจท�าการตลาดบนแพลตฟอร์ม

เหล่านี้อยู่แล้ว	แต่ละแพลตฟอร์มจึงท�าการพัฒนาระบบให้ผู้ใช้งานสามารถ

ซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มได้ทัน ทีโดยที่ไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มน้ันๆ	

Social	Commerce	 จึงเป็นเทรนด์ส�าคัญท่ีจะเขย่าวงการค้าปลีกไทยในป	ี

2563	จากผลส�ารวจพบว่านกัช้อปไทยกว่า	60%	เคยแชทออนไลน์กับแบรนด์

หรอืผูข้ายในขณะช้อปป้ิง	และ	93%	มแีนวโน้มจะซ้ือสนิค้าจากร้านทีพ่วกเขา

สามารถส่งข้อความพูดคุยได้

	 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮ าลาล	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ส�านักงาน-

ปัตตานี	 ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัล	 เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ	 ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	

(E-Commerce)	เพ่ือสร้างเครอืข่ายผูป้ระกอบการไทย	ส่งเสรมิการเปิดตลาด

ฮาลาลาลสากล	บริการถ่ายรูปผลิตภัณฑ์	เพื่อการค้าสินค้าออนไลน์	

	 ในช่วงต้นปี	2564	ศนูย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ส�านักงานปัตตานี	 ได้ ลงพ้ืนที่ร้านค้า	 วิสาหกิจชุมชน	 วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม	 ด้านอาหา รและเครื่องดื่ม	 เสื้อผ้า	 เครื่องส�าอาง	 ของใช้

อปุโภคบรโิภค		ในจงัหวดัปัตตาน	ียะลา	และนราธิวาส	โดยมกีาร	Workshop	

หวัข้อ	“การเขยีนคอนเทนต์เพือ่สร้างคุณค่าโอกาสทางการ

ขาย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์”	 	 หัวข้อ	 “เทคนิคการถ่าย

ภาพสินค้าเพื่อลงแพลท ฟอร์มขายออนไลน์”	 และหัวข้อ	

“การสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย H - shop”	และในวันที่	24	

กุมภาพันธ์	 2564	ทางศูนย์ฯร่วมกับ	บริษัท	 E	 Touch	 จ�ากัด	

ภายใต้การก�ากับดแูลของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย	จดัอบรม

ออนไลน์ผ่าน	Applicati on	 Zoom	 ในหัวข้อ	 “พัฒนาทักษะ 

SMEs  เตรยีมตวัส่งออกสนิค้าออนไลน์ผ่าน Alibaba.com 

ง่ายๆเพิ่มยอดขายทั่วโลก”	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	55	รายเพื่อ

เตรียมความพร้อมน�าสินค้าสู่ตลาดออนไลน์	 ส่งออกไปยังต่าง

ประเทศ	เช่น	ประเทศจีน	เป็นต้น

	 กิจกรรมทั้งหมดนี้	 มีเ ป้าหมายเพ่ือสร้างการรับรู	้

ความเข้าใจ	 ให้แก่ผู้ปร ะกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม	 กับเพ่ือช่วยเ พ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบ

การไทย	ในการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	ช่วยเพิ่มยอดขาย	เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	ให้

กับสินค้าและบริการ	ด้วยการน�ามาปรับกลยุทธ์	น�าเทคโนโลยี

และสื่อสังคมเข้ามาใช้	 จนเกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ

ผลติภัณฑ์ของผูป้ระกอบการต่อไป	ทัง้น้ีได้น�าสนิค้าเพ่ือขายใน

แพลทฟอร์มฮาลาล	H	Shop	จ�านวนกว่า	2,000	รายการ

แหล่งอ้างอิง : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เขียนโดย	อัสลินดา ระเด่นอาหมัด
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน	หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
และผลิตภัณฑ์ฮาลาล	
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 เร่ืองการเสริมกระดูก บางคนอาจ

เข้าใจว่าเป็นเร่ืองของการใช้ผลิตภัณฑ์เสริม

กระดกู อย่างเช่น แคลเซยีม หรอืวติามนิด ีอนั

ที่จริงไม่จ�าเป็นต้องกินในรูปยาเม็ดให้ยุ่งยาก

ท�าแค่ดื่มนมหรือกินผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากนม

หรอืกนิปลาท้ังกระดกู อย่าง ปลาซาร์ดนี หรอื

แม้กระท่ังกุ้งแห้งที่ต้องกินท้ังเปลือก หรือกิน

ผกัใบเขยีวเข้ม ร่างกายกไ็ด้แคลเซียมครบถ้วน

บริบูรณ์แล้ว กินอย่างนี้จะดีกว่าไหม นี่คือ

ค�าถาม 

ค�าว่าผลิตภัณฑ์จากนม	หมายถึง	นม	โยเกิร์ต	เนยแข็ง	ไอศกรีม	ไม่รวมเนยและกีซึ่งแม้จะเป็นผลิตภัณฑ์จากนมเหมือน

กัน	ทว่าเป็นไขมันล้วนๆไม่ได้ช่วยเรื่องการเสริมแคลเซียมให้กระดูกเลย	จึงน�ามานับรวมกับผลิตภัณฑ์ท่ีช่วยเสริม

กระดูกไม่ได้	ส่วนการเสริมในรูปยาเม็ดให้ประโยชน์ไม่ต่างจากการกินในรูปอาหาร	ทว่าอาจแนะน�าให้เสริมในรูปผลิตภัณฑ์

ได้	เนื่องจากมีบางคนไม่ยอมดื่มนม	ไม่ยอมกินก้างปลา	เปลือกกุ้ง	หรืออาหารที่เป็นแหล่งแคลเซียมอื่นๆ	สุดท้ายจ�าเป็นต้อง

พึ่งการเสริมในรูปของเม็ดยา

	 เสริมแคลเซียมไม่ว่าจะในรูปอาหารหรือผลิตภัณฑ์	นอกจากช่วยเรื่องการสร้าง

กระดูกแล้วยังช่วยทางด้านอื่นอีก	อย่างเช่น	การแข็งตัวของเลือด	เรื่องป้องกันตะคริว	ช่วย

ลดการสะสมไขมันในร่างกายจึงช่วยป้องกันโรคอ้วน	ช่วยลดอาการก่อนมีประจ�าเดือนของ

สตร	ีป้องกันความดนัโลหติสงู	รายงานล่าสดุระบวุ่าการเสริมแคลเซยีมไม่ว่าจะในรูปอาหาร

หรอืผลติภัณฑ์หากเสรมิให้ได้แคลเซยีมวนัละหน่ึงกรมั	ไม่มากไปกว่าน้ัน	นอกจากช่วยเสรมิ

กระดูกแล้วยังอาจช่วยยืดอายุได้ด้วย	

	 ข้อแนะน�าน้ีมาจากงานวิจยัท่ีเรยีกว่า	CaMos	ตพิีมพ์ในวารสาร	J	Clin	Endocrinol	

Metab	ค.ศ.2013	กล่าวถึงการท�าวิจยัในแคนาดาระหว่าง	ค.ศ.	1995	ถึง	2007	ในคน	9,033	คน

ระหว่างนัน้มีคนเสยีชวิีต	1,160	คนจากการวิเคราะห์ทางสถิตพิบว่าผูท่ี้บริโภคอาหารกระทัง่

ได้รับแคลเซียมประมาณหนึ่งกรัมหรือ	 1,000	มิลลิกรัมมีอายุขัยยืนยาวกว่าผู้ที่ไม่ได้เสริม	

ผู้ท่ีมีอายุขัยยืนมากขึ้นที่ว่านี้	 พบเฉพาะในผู้หญิงเท่านั้น	 ขณะท่ีในผู้ชายไม่ให้ผลในเร่ือง

อายุขยั	ขณะท่ีการเสรมิในรปูวิตามนิดไีม่ได้ช่วยเรือ่งอายุขยัไม่ว่าจะเป็นในผูช้ายหรอืผูห้ญิง

Health Care

ข้อมูลจาก	Facebook	page	Dr.Winai	Dahlan
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