


	 สวัสดีค่ะผู ้อ่านทุกท่าน	 เรากลับมาพบกันประจ�าทุกเดือนกับวารสาร	
Halal	 Insight	 โดยฉบับประจ�าเดือนมิถุนายนน้ีเป็นฉบับท่ี	 35	แล้วนะคะ	หลังจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้ไวรสั	COVID-19	ในประเทศไทยเริม่ดขีึน้	เราเริม่เข้าใจ
ถึงวิถีปกติใหม่	 หรือ	New	Normal	 กันแล้ว	หลายๆ	ท่านคงอยากออกไปท่องเท่ียว	
พักผ่อน	 หลังจากอยู่บ้าน	 หยุดเชื้อเพ่ือชาติกันมานาน	 ในเน้ือหาฉบับน้ี	 เราตั้งใจ
น�าเสนอในเรื่องของ	New	Normal	 for	Halal	 Tourism	การท่องเที่ยวในวิถีปกติใหม่
ให้ได้อ่านกันค่ะ	
	 เริ่มเล่มนี้ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน	 ผู ้อ�านวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ในโอกาสได้รับพระราชโองการ	
โปรดเกล้าฯ	ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย	ซึ่งได้ให้ความรู้
เรื่องสุขภาพในฉบับนี้กับน�้าตาล..ความจริงที่บอกไม่หมด	ต่อมาด้วยการเตรียมความ
พร้อมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในยุค	Post	Covid	และมาดูตัวอย่างของโรงแรม
ที่ได้มีการปรับตัวในรูปแบบวิถีปกติใหม่	อีกหนึ่งเรื่องที่เราตั้งใจน�าเสนอคือ	การสร้าง
ความมั่นใจหรือ	Trust	Economy	ให้ผู้บริโภคด้วยบทบาทของระบบ	Hal-Q	ของศูนย์
วิทยาศาสตร์ฮาลาล		ในส่วนของความเคลื่อนไหวเรายังได้อัพเดตการด�าเนินงานของ
ฮาลาลปักษ์ใต้	 ได้พูดถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไปจากไวรัสโคโรน่า	 และ
ฮาลาลล้านนาได้พูดถึงมติใิหม่แห่งการค้นหาสารปรงุแต่งด้วย	Application	H-Number
และพิเศษกับประเดน็ร้อนในช่วงนีเ้มือ่เนือ้วัวกลายเป็นเนือ้หม	ูทัง้น้ียังสามารถตดิตาม
ข่าวสารได้ในอีกหลายคอลัมภ์	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้รับเนื้อหาความ
รู้และความเพลิดเพลินจากวารสาร	Halal	 Insight	 ของเราชาวศูนย์วิทยาศาสตร์
ฮาลาล	จุฬาฯ	กันนะคะ
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รูปแบบใหม่ของโรงแรมในยุค	New	Normal

เขียนโดย		ชีรีน		นิภารัตน์	

โคโรน่าไวรัสจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคตลอดไป
เขียนโดย	อมีน	มะหมัด

มิติใหม่แห่งการค้นหาสารปรุงแต่ง	ใช้งานง่าย	สะดวกรวดเร็ว	
ด้วย..Application	“H	numbers”
เขียนโดย	อาทิตยา			ค�าพิชัย		

บทบาทของระบบ	HAL-Q	ต่อการสร้างความมั่นใจ	(Trust)	ให้แก่
ผู้บริโภคในยุค	Post	COVID-19
เขียนโดย	นันทชัย	แดงวิจิตร์	

การปรับตัวของร้านอาหารในยุคโควิดสู่	New	Normal
เขียนโดย	หทัยชนก	โฉมมณี

เมื่อเนื้อวัวกลายเป็นเนื้อหมู	
เขียนโดย			รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน

ท่ีปรกึษากองบรรณาธิการ   

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

ดร.บรรจง	ไวทยเมธา		 										ที่ปรึกษา	ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	ส�านักงานปัตตานี

คุณมนัส		สืบสันติกุล		 										ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการฯ	ด้านบริหารงานบุคคล

คุณสุลิดา		หวังจิ		 										ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการฯ	ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

				 	 										ด้านงานคลังและพัสดุ

รศ.ดร.อดิศรา		กาติ๊บ	 										ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการฯ	ด้านกิจการต่างประเทศ

คุณสมพล		รัตนาภิบาล	 										ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการฯ	ด้านบริการการศึกษาและอุตสาหกรรม

คุณต่อศักดิ์	สุทธิชาติ	 										ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการฯ	ด้านหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์และบริการ

คุณมนฤดี		เข็มท�า		 										ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	
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	 ย้อนเวลากลับไปสักย่ีสิบปี	 ผู ้ผลิตน�้าอัดลมยักษ์ใหญ่ไม่

เคยยอมรับเลยว่าผลิตภัณฑ์ของตนก่อปัญหาโรคอ้วนและเบาหวาน

ในประชากร	 กระท่ังต้น	 ค.ศ.2013	 น่ันแหละจึงกล้าออกมารับว่า

น�้าอัดลมคือสาเหตุส�าคัญของโรคอ้วน	ยอมรับได้อย่างนี้จึงต้องชื่นชม	

ขณะเดียวกัน	ผู้บริโภคจ�าเป็นต้องเข้าใจปัญหาของน�้าตาลให้มากข้ึน

ด้วย	หลายคนยังเข้าใจว่าพลังงาน	1	แคลอรีคือ	1	แคลอรีไม่มีวันเป็น

อื่น	 ยังเข้าใจว่าน�้าตาลหน่ึงกรัมให้พลังงานเท่ากับคาร์โบไฮเดรตและ

โปรตนีท่ีมนี�า้หนักเท่าๆกันนัน่คือ	1	กรมัให้พลงังานประมาณ	4	แคลอร	ี

และให้พลงังานน้อยกว่าไขมนัประมาณสองเท่า	แต่เอาเข้าจรงิมนัไม่ใช่

อย่างนั้น	หนึ่งที่ว่านั้นมันไม่ใช่หนึ่ง

	 ในทางเมแทบอลิซึม	 มีตัวแปรอื่นที่เข้ามาเก่ียวข้องนั่นคือ

ฮอร์โมน	น�้าตาลให้ผลต่อฮอร์โมนแตกต่างจากโปรตีน	 คาร์โบไฮเดรต

และไขมนั	การกินน�า้ตาลในรปูของ	ซโูครส	(Sucrose)	โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิง	ไซรปัฟรคุโตส	(high	fructose	corn	syrup)	ท�าให้น�า้ตาลกลูโคสและ

ฟรุคโตสเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็ว	ปริมาณฟรุคโตสและกลูโคส

ท่ีเพ่ิมขึ้นมากในเลือดส่งผลต่อการท�างานของโปรตีนตัวรับฟรุคโตส	

(fructose	 receptor	 protein)	 ในสมองส่วนไฮโปธาลามัส	หากได้รับ

ฟรคุโตสสงูบ่อยๆย่อมก่อให้เกิดภาวะรบกวนการท�างานของฮอร์โมนอิม่

คอื	เลพ็ตนิ	ท�าให้ร่างกายถูกลวงว่ายังไม่อิม่	ย่ิงกินน�า้ตาลหรอืฟรคุโตส

มากเท่าไหร่ก็ยิ่งโหยหาน�้าตาลมากขึ้นท�าให้ต้องการอาหารหวานเพ่ิม

ข้ึน	หนึง่แคลอรขีองน�า้ตาลฟรคุโตสจงึตามมาด้วยสอง	สาม	สีไ่ม่จบสิน้

	 โดยสรุปคือการกินน�้าตาลและไซรัปฟรุคโตสหนึ่งกรัมให้ผล

ไม่เหมือนการกินคาร์โบไฮเดรตประเภทแป้งหน่ึงกรัม	 เพราะการกิน

แป้งเมื่อถึงเวลาอิ่มร่างกายก็สั่งให้หยุดกินโดยทางเดินอาหารสร้าง

ฮอร์โมนเล็พตินและฮอร์โมนอ่ืนๆอีกตัวสองตัวมาท�าหน้าท่ีบัญชาการ

ให้สมองออกค�าส่ังให้หยุดกิน	 ในขณะที่น�้าตาลและไซรัปฟรุคโตส

สร้างความสับสนในค�าสั่งที่ส่งไปยังสมอง	แทนที่จะสั่งให้หยุดกินกลับ

ไม่ยอมสั่ง	 คนท่ีนิยมอาหารหวานจากน�้าตาลและไซรัปฟรุคโตสเช่น

ที่พบในน�้าอัดลม	 ย่ิงกินหวานมากก็ย่ิงโหยน�้าตาลมากขึ้น	 หนึ่ง

แคลอรขีองน�า้ตาลและไซรปัฟรคุโตสจงึไม่เท่ากับหน่ึงแคลอรจีาก

คาร์โบไฮเดรตและโปรตนี	สิง่ท่ีตดิตามมาคอื	ภาวะดือ้ต่ออนิสลุนิ	

และ	ภาวะดื้อต่อเล็พติน	เกิดโรคอ้วนและเบาหวานตามมา

 

 

 

	 อีกประเด็นหน่ึงท่ีควรเข้าใจให้มากข้ึนคือการบริโภค

หวานโดยการใช้	น�้าตาลเทียม(artificial	sweeteners)	อย่างเช่น

แอสปาร์เทมหรือแซคคารินหรือสารทดแทนความหวานตัวอื่น

สมควรต้องระวังพร้อมกันไปด้วย	น�้าตาลเทียมไม่ให้พลังงานเลย

ก็จริงแต่มีรายงานวิจัยว่าโมเลกุลของน�้าตาลเทียมรบกวนการ

ท�างานของโปรตีนตัวรับฮอร์โมนในสมองส่งผลให้สมองไม่ออก

ค�าสั่งเรื่องอิ่ม	น�้าตาลเทียมจึงส่งผลให้ร่างกายต้องการพลังงาน

มากขึ้นโดยไม่รู้ตัว	 กินน�้าตาลเทียมแล้วอย่าเข้าใจว่าน�้าหนักตัว

จะลด	เพราะอาจจะเจอปัญหาน�า้หนักตวัเพ่ิมจากการโหยน�า้ตาล

มากขึ้นก็ได้	จึงต้องระวัง

https://pxhere.com/th/photo/920092

การเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
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	 วันพุธที่	17	มิถุนายน	2563	เวลา	8.30	น	เป็นต้นไป	ณ	ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ชั้น	12	น�าโดย	

รองศาสตราจารย์	ดร.วินัย	ดะห์ลัน	ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	ศูนย์วิทยาศาสตร์

ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ร่วมต้อนรับ	 คณะกรรมการตรวจประเมินเอกสารและผลงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	ผ่านการประเมินเข้าสู่ขั้นตอนที่	2	การตรวจประเมิน	ณ	พื้นที่ปฏิบัติงาน	(Site	Visit)	จาก	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ	(ก.พ.ร.)	ชือ่ผลงานเรือ่ง	H	Numbers	นวัตกรรมระบบค้นหาวัตถุเจอืปนอาหารฮาลาลแม่นย�า	เพือ่อตุสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต	ส�าหรบั

ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลในระดับดีเด่น	ทั้งนี้ได้มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	ส�านักงานปัตตานี	และส�านักงาน

เชียงใหม่	เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ	Zoom	Application	อีกด้วย

	 วันพุธที่	 17	 มิถุนายน	 2563	 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาฯ	 น�าโดย	 นางสาวสุลิดา	 หวังจิ	 ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ	พร้อมด้วย

นางสาวจัสมิน	มณี	และนางสาววรัญญา	ริดมัด	เจ้าหน้าที่ส�านักงาน	เข้าร่วมประชุมเตรียมการฝ่ายไทย	ส�าหรับการประชุมเพื่อรับมือผลกระทบ

ที่เกิดข้ึนจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 ระดับคณะท�างานภายใต้แผนงาน	 IMT-GT	 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ	

ณ	ห้องประชุม	521	ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สภาพัฒน์)	โดยมี	ดร.วันฉัตร	สุวรรณกิตติ	ที่ปรึกษาด้านนโยบาย

และแผนงาน	(สภาพัฒน์)	เป็นประธานในการประชุม

 โดยประเด็นหารือในที่ประชุม	มีดังนี้	สถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา	2019	ในระดับโลก	ภูมิภาคอาเซียน	และอนุภูมิภาคภายใต้อาเซียน

มาตรการเพ่ือลดผลกระทบจากการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	ในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	การแพทย์และสาธารณสุข	และแนวทางการฟ้ืนฟูประเทศ

ในระยะต่อไป	รวมถึงผลกระทบที่มีต่อการด�าเนินการตามแผนงานในภาพรวมและรายสาขาความร่วมมือ	6	สาขา	ทั้งนี้	คุณสุลิดาได้น�าเสนอ

ทีป่ระชมุถึงความก้าวหน้าโครงการต่าง	ๆ 	ในช่วงการระบาดของไวรสัโคโรนา	2019	และทางสภาพัฒน์เสนอให้ศึกษาตลาดฮาลาลใหม่	ๆ 	ไปทาง

กลุ่ม	CLMV	เพราะได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสน้อยมาก	อาจจะเป็นโอกาสอันดีที่จะพลิกสถานการณ์ของคณะท�างานได้

	 และแนวทางการพลิกสถานการณ์ภายหลังการระบาดให้เป็นโอกาส	 ให้จัดท�า	Value	Chain	ของตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาล	

ท�าให้เป็นองค์ความรู้ด้านฮาลาลเเละการผลิตสินค้าฮาลาลท่ีสามารถเข้าถึงได	้ อีกท้ังต้องการให้พ้ืนท่ี	 IMT-GT	ของไทยเป็นศูนย์กลางสินค้า

ฮาลาลและท่องเที่ยวฮาลาลของโลก	ซึ่งจะให้เป็นเรือธงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ	IMT-GT	ด้วย		

ผอ.ศวฮ.และเจ้าหน้าท่ี ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน 

จาก ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ ศวฮ. พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเตรียมการฝ่ายไทย แผนงาน IMT-GT
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 เป็นเวลากว่าครึง่ปีทีช่าวโลกต้องรบัมอืกบัวกิฤตกิารระบาดของโรคโควดิ-19 ตัง้แต่มีการระบาดรายแรก	จนถงึ
วันน้ีที่มียอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกทะยานขึ้นสู่หลักล้าน	การระบาดในครั้งน้ีไม่เพียงแต่คร่าชีวิตคนท่ัวโลก	แต่พิษของไวรัสโคโรน่ายังส่ง

ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชากรโลกอีกมากมาย	ที่เห็นได้อย่างชัดที่สุดอาจเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจ	หลายธุรกิจต้องหยุดชะงัก	

ต้องปิดตัวชั่วคราว	หรือบ้างก็ต้องปิดกิจการถาวร

	 ธุรกิจท่องเท่ียวเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความเสียหาย

อย่างรุนแรงที่สุด	 ผลก�าไรธุรกิจสายการบิน	 โรงแรมท่ีพักตลอด

จนบรษิทัน�าเท่ียวครึง่ปีแรกต้องหดตวัลง	พนักงานในอตุสาหกรรม

การท่องเที่ยวหลายแห่งต้องถูกบริษัทเลิกจ้างเพราะไม่สามารถ

ท�าก�าไรได้	มีการคาดการณ์ว่าภาคการท่องเที่ยวของไทย	คาดว่า

รายได้จากนักท่องเทีย่วต่างชาตจิะหายไป	4.1	แสนล้านบาท	หรอื

คดิเป็น	2.4%	ของจดีพีี	ขณะทีจ่�านวนนกัท่องเท่ียวหายไป	8.3	ล้าน

คน	หรือหดตัว	-20.8%	เมื่อเทียบกับปี	พ.ศ.	2562[1]

	 อย่างไรก็ตามการท่องเท่ียวยังคงเป็นอีกธุรกิจหลักท่ี

ประเทศไทยส่งเสริมและผลักดันให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา

ใช้บริการ	สร้างรายได้ให้ประเทศ	 ในระหว่างท่ีทุกประเทศต่างรอ

สถานการณ์การระบาดคลี่คลาย	ช่วงเวลาน้ีถือเป็นเวลาส�าคัญท่ี

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทยจะเตรียม

ความพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเท่ียวท่ีจะเดินทาง

มาจากท่ัวโลก	หน่วยงานภาครัฐที่ก�ากับดูแลการท่องเท่ียวอย่าง	

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)	 จึงมีการผลักดันโครงการ	
Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) 
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้ประกอบการ	 และนักท่องเที่ยวให้

กลับมาท่องเท่ียวหรือใช้บริการเพ่ือการพักผ่อนได้อย่างปลอดภัย	

ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส	 COVID-19	ภายใต้

แนวทางการด�าเนินการเรื่องผู้ติดเชื้อไวรัส	COVID-19	 ส�าหรับ

สถานประกอบการ	โดยกรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข[1]

	 ก่อนเกิดการระบาด	ประเทศไทยเป็นประเทศ	non-OIC

ท่ีนักท่องเท่ียวมุสลิมเดินทางเข้ามาใช้บริการเป็นอันดับ	 2	

รองจากประเทศสิงคโปร์	 มีงานวิจัยรายงานว่าปัจจัยส�าคัญท่ี

ท�าให้นักท่องเที่ยวมุสลิมตัดสินใจท่องเที่ยว	5	อันดับแรกได้แก่	

อาหารฮาลาล	ราคา	ประสบการณ์การเป็นมิตรต่อมุสลิม	การ

พักผ่อน	และ	 โรงแรมหรือที่พัก[2]	 จากการรายงานน้ีจะเห็นได้

ว่าความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวมสุลมิตัง้อยู่บนพ้ืนฐานความ

ต้องการของมนุษย์	หากนักท่องเท่ียวมสุลมิยังคงเป็นเป้าหมาย

ที่ประเทศไทยอยากลงทุนและแข่งขัน	แน่นอนว่าอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวต้องใช้ช่วงเวลานี้ในการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาศักยภาพให้รองรับความต้องการของลูกค้าให้ได้

6 วารสารฮาลาลอินไซต์
ฉบับที่ 35  เดือนมิถุนายน 2563
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 ในปี 2019 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ 

ร่วมกับ	สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย	ส�านักงาน

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย	 รวมถึงส�านัก

จุฬาราชมนตรี	 จัดท�ามาตรฐานสาขาใหม่ที่มีชื่อว่า	 “มาตรฐาน
การท่องเที่ยวและบริการท่ีเป็นมิตรต่อนักเท่ียวมุสลิม (Muslim 
Friendly Tourism and related Services)” มาตรฐาน
ดังกล่าวว่าด้วยเร่ืองท่ีเป็นปัจจัยพ้ืนฐานต่างๆของนักท่อง

เที่ยวมุสลิม	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง	อาหาร	ที่ผู้ประกอบการจะต้อง

จัดอาหารฮาลาลให้แก่ลูกค้าหรือผู้มาเข้าพักตามมาตรฐาน

ฮาลาลที่พักอาศัย	 จะต้องสอดคล้องกับหลักศาสนบัญญัติ

อสิลาม	มห้ีองละหมาด	การใช้สิง่อ�านวยความสะดวก	(Facility)	

จะต้องค�านึงถึงเร่ืองการแยกใช้งานของผู้ชายและผู้หญิงเป็น

ส�าคญั	การพกัผ่อน	จะต้องไม่ผดิไปจากหลกัการศาสนาอสิลาม

เช่น	การบรกิารบาร์เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	โปรแกรมการท่องเทีย่ว

จะต้องค�านึงถึงความสะดวกของมุสลิม	 เอื้ออ�านวยต่อการ

ปฏิบัติศาสนกิจ	 ตลอดจนถึง	 การบริหารงานและโครงสร้าง

องค์กรทีจ่ะต้องมวีสิยัทศัน์สอดรบัและอ�านวยความสะดวกแก่

นักท่องเที่ยวมุสลิม	

 การมีมาตรฐานการท่องเท่ียวและบริการที่เป็นมิตร

ต่อนกัท่องเทีย่วมสุลมินีน้บัเป็นบทบาทส�าคญัของอตุสาหกรรม

การท่องเทีย่วของประเทศไทยท่ีจะเตรยีมความพร้อมรบัมอืการ

เดินทางมาของนักท่องเท่ียวมุสลิม	 ที่ปัจจุบันประชากรมุสลิม

ทั่วโลกมีจ�านวนมากที่สุด	ซึ่งมีจ�านวนประมาณ	2.14	พันล้าน

คน	คิดเป็นร้อยละ	 28.26	 ของประชากรโลก	และมีการคาด

การณ์ว่าภายในปี	ค.ศ.	2030[3]	โดยเฉพาะกลุม่นกัท่องเทีย่วทีม่า

จากกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ	(Gulf	Cooperation	

Council	:	GCC)	ถือเป็นกลุม่ทีม่รีายได้สงู	โดยมรีายได้เฉลีย่ต่อ

คนค่อนข้างสูงราว	20,000	ดอลลาร์สหรัฐฯ	ต่อปี[4]

 

	 หลังวิกฤติการระบาดจบลง	 โลกจะกลับมาเชื่อมต่อ

กันอีกครั้ง	 เศรษฐกิจประเทศไทยจะเป็นอย่างไร	 ส่วนส�าคัญ

ขึ้นอยู่กับการเตรียมพร้อมรับมือของผู้ประกอบการ	 ส�าหรับ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวน้ันแน่นอนว่าถ้าหากมาตรฐาน

การท่องเท่ียวฯดังกล่าวมีการน�าไปประยุกต์ร่วมกับมาตรฐาน	

Safety	&	Health	Administration	(SHA)	ย่อมเป็นการประกาศ

เชญิชวนนักท่องเท่ียวมสุลมิรวมถึงนกัท่องเทีย่วทัว่โลกให้เข้ามา

รับบริการการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้	และถือเป็นประกาศ

ชั้นดีที่สามารถน�าไปเป็นจุดแข็งข้ึนแซงประเทศสิงคโปร์ได้ใน

ที่สุด

[1]	https://www.innnews.co.th/economy/news_676892/
[2]	New	Direction	in	the	tourism	sector	:	Islamic	Tourism	in	
The	OIC	Countries	https://www.oic-oci.org/docdown/?do-
cID=2967&refID=1098
[3]	https://www.prachachat.net/finance/news-206295
[4]	https://positioningmag.com/39961
รูปภาพ	:	https://pixabay.com/th/

เขียนโดย...

นายนันทชัย แดงวิจิตร์ 

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

(บริการหน่วยงานภายนอก)
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	 เมือ่ท่ัวโลกประสบกับวิกฤติการณ์ไวรสัโคโรน่า	2019	ทีส่่งผลกระทบต่อสขุภาพและชวิีตของผูค้น	ภาครฐัมนีโยบายทีข่อความร่วมมอืให้เรา

ทุกคนต้องอยู่บ้าน	หยุดเชื้อ	เพื่อชาติ	ปรับการท�างานเป็น	Work	from	home	ท�าให้ไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ	หลายคนต้องพับแผนการ

ท่องเที่ยวที่วางไว้ข้ามปีเพราะการต้องหยุดให้บริการของกิจการสายการบินและโรงแรม	 ไวรัสตัวเล็กๆน้ีท�าให้หลายๆ	 ธุรกิจเล็กใหญ่ต้องสั่นคลอน

และได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	

	 หลังจากที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19	 ในประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น	 เพ่ือให้ชีวิตได้กลับมาด�าเนินอีกครั้ง	 ทุกธุรกิจจะต้อง

ปรับตัวโดยยึดชีวิตในรูปแบบปกติใหม่	(New	Normal)	ซึ่งถือเป็นเรื่องท้าทายไม่น้อย	นักท่องเที่ยวจะให้ความส�าคัญด้านสุขภาพ	ความสะอาดและ

ความปลอดภัยมากขึ้น		วันนี้เราจะพาคุณผู้อ่านมาพบกับการปรับตัวของธุรกิจที่พักโรงแรมหลังยุคโควิด19	กันค่ะ	

เขียนโดย	นางสาวชีรีน นิภารัตน์
บรรณาธิการฮาลาลอินไซต์	 ฉ.35

	 เริ่มแรกเราจะขอกล่าวถึงภาพรวมของการปรับ

ตัวของโรงแรมในยุค	New	Normal	 สิ่งที่ต้องให้ความ

ส�าคัญคือด้านสุขอนามัยและความสะอาดเพ่ือควบคุม

การระบาดของเชือ้	โดยมท้ัีงค�าแนะน�าพ้ืนฐานจากภาครฐั

และมาตรฐานตามหลักของ	Amazing	Thailand	Saftety	

&	Health	Administration	(SHA)	โดย	การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย(ททท.)	 ท่ีได้วางรูปแบบไว้	 โรงแรมจะต้องมี

การมาตรการการเตรยีมพร้อมเช่น	พนกังานจะต้องสวมใส่

หน้ากากอนามัย	วัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับบริการ	ให้บริการ

เจลแอลกอฮอล์	 มีป้ายแบ่งพ้ืนท่ี	มีการท�าความสะอาด

ฆ่าเชื้อในพ้ืนท่ีให้บริการต่างๆ	 ซึ่งเราจะขอยกตัวอย่าง

โรงแรม	3	แห่งใน	3	พ้ืนท่ีจงัหวัดท่องเท่ียว	ทีแ่รกคอืจงัหวัด

กระบี	่หนึง่ในจงัหวัดทีเ่ป็นทีรู่จ้กัของนกัท่องเทีย่วทัว่โลก	เป็นจงัหวัดทีห่ลายคนต้ังใจว่าต้องมโีอกาสได้ไปเยือนสกัครัง้	ด้วยกับความสวยงามของทะเล

ฝั่งอันดามัน	และโรงแรมที่เราจะน�าคุณผู้อ่านไปชมคือ Aonang Princeville Villa Resort & Spa, Krabi ตั้งอยู่ที่หาดอ่าวนาง	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดกระบี่	ทางโรงแรมได้เตรียมการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ	New	Normal	มีการเตรียมพร้อมพนักงานให้สวมหน้ากาก

อนามัย	มีบริการเจลแอลกอฮอล์	มีการแยกขยะติดเชื้อเพื่อก�าจัด	ทั้งนี้อ่าวนาง	ปริ๊นซ์วิลล์	 วิลล่า	 รีสอร์ทแอนด์สปาได้ผ่านมาตรฐานตามหลักของ	

Amazing	Thailand	Saftety	&	Health	Administration	(SHA)โดย	ททท	ผ่านมาตรฐานโรงแรมปลอดภัยจากกรมอนามัยตามมาตรการป้องกันและ

ควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า	2019	และมาตรฐานสปาปลอดภัยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	กระทรวงสาธารณสุข	เพื่อเพิ่มความ

มั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ

HALAL HIGHLIGHT

8 วารสารฮาลาลอินไซต์
ฉบับที่ 35  เดือนมิถุนายน 2563



	 ล�าดบัต่อไปคอื	Mira Residence & Resort ตัง้อยู่ท่ีอ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่	ได้มมีาตรการการป้องกันคอื	พนักงานทุกคนสวมใส่
หน้ากากอนามยัขณะท่ีท�างาน	บรกิารวัดอณุหภมู	ิตรวจวดัอณุหภมูผิูเ้ข้าพัก	รองรบัการจ่ายเงินโดยลดการสมัผสัเงนิสด	มป้ีายแบ่งทางเข้า-ออก	

Lobby	 โรงแรมและร้านอาหารที่ชัดเจน	มีมาตรการรักษาระยะห่างในลิฟต์	 สระว่ายน�้ามีการตรวจวัดค่าคลอรีนสม�่าเสมอ	และจ�ากัดรอบแขก

ผู้เข้าพักในการลงเล่นสระว่ายน�้า	ในส่วนของห้องพักมีการท�าความสะอาด	พร้อมเช็ดน�้ายาฆ่าเชื้ออย่างละเอียด	พร้อมท�าความสะอาดจุดเสี่ยง

ในห้องพักทั้งหมด	

	 และล�าดับสุดท้ายคือ	ชาฟารีสอร์ท	 ตั้งอยู่ในอ�าเภอแม่สอด	 จังหวัดตาก	 ซึ่งแม่สอดถือเป็นศูนย์เศรษฐกิจการค้าพิเศษชายแดน	
หลังจากได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาดก็มีการปรับตัวเพื่อกลับมาเปิดใหม่อีกครั้ง	โดยทางรีสอร์ทได้มีการปรับลดราคาลง	มีการท�าความ

สะอาดด้วยน�้ายาฆ่าเช้ือรวมถึงการซักผ้าปูท่ีนอน	ปลอกหมอน	ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ	ปิดบริการสระว่ายน�้า	 ติดต้ังเจลแอลกอฮอล์ไว้ตามจุดต่างๆ

ลดการใช้เงินสดโดยขอความร่วมมือให้ช�าระค่าบริการผ่านอินเทอร์เนตหรือผ่านแอปธนาคารแทนการใช้เงินสดซึ่งจะช่วยลดการสัมผัสและ

ลดความเสี่ยงจากการจัดเก็บแบบเงินสด	และปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัด	

	 เห็นได้ว่าแต่ละโรงแรมที่พักมีความพยายามอย่างมากในการเปล่ียนแปลงเพ่ือเตรียมพร้อมในการบริการอีกครั้ง	หากผู้ประกอบการ

ประยุกต์ท�าตามมาตรฐาน	Amazing	Thailand	Saftety	&	Health	Administration	(SHA)	ควบคู่กับหลักแนวคิดการท่องเที่ยวและบริการที่เป็น

มิตรต่อนักเที่ยวมุสลิม	(Muslim	Friendly	Tourism	and	related	Services)”	จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นและการเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยว

ที่กว้างขึ้น	สุดท้ายนี้ในวิกฤตของปัญหาที่ประสบ	จะน�ามาซึ่งการพัฒนาสิ่งใหม่	รูปแบบใหม่	วิถีชีวิตใหม่ที่ต้องปรับตัวกัน	แต่ถ้าหากเราร่วมมือ

ร่วมใจกัน	 รักษาระยะห่าง	การ์ดอย่าตก	หันมาท่องเที่ยวไทยในสไตล์	New	Normal	 ในไม่ช้าธุรกิจท่องเที่ยวไทยจะกลับมาแข็งแรงขึ้นอีกครั้ง

อย่างแน่นอน		

HALAL HIGHLIGHT

HALAL INSIGHT
ISSUE 35 | JUNE 2020 9



	 การระบาดของ	 COVID-19	 ส่งผลกระทบต่อ

พฤติกรรมและวิถีชี วิตของผู ้คนท่ัวโลกอย่างท่ีเกิดขึ้น

ปัจจบุนั	ทัง้ในเรือ่งของการรกัษาระยะห่างทางสงัคม	(Social	

Distancing)	 เพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อ	 รวมไปถึงมาตรการ

ต่างๆ	ที่ท�าให้ผู้คนต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�าเนินชีวิต

ไป	ไม่เพียงแต่ความเป็นอยู่เท่านัน้	การซือ้ขายสนิค้า	หลักคิด

และพฤติกรรมของผู้บริโภคยังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	

ร้านค้าหลายแห่งปิดตัวลง	ผู้บริโภคสามารถค้นหาสินค้า

ผ่านช่องทางใหม่	 ถือเป็นการเปิดโลกของการซื้อขายสินค้า

และบรกิารอย่างผ่านช่องทางออนไลน์ไม่มข้ีอจ�ากัด	นบัเป็น

บททดสอบที่ส�าคัญของผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่จะต้อง

เตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

	 ในช่วงท่ีผู้คนต่างใช้ชีวิตอยู่ในช่วงของมาตรการ

การป้องกันและควบคุมโรคบีบบังคับผู้บริโภคต้องเปล่ียน

รูปแบบการด�าเนินชีวิตไปจากเดิม	 ผู ้บริโภคปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมไปในรปูแบบใหม่และอาจกลายไปเป็นความปกติ

ใหม่ในอนาคต	 โดยมีแนวโน้มของความต้องการในอนาคต

ขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพดังนี้

 1.ความใส่ใจด้านสขุภาพของผูบ้รโิภคอย่าง
ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
	 ผูบ้รโิภคใช้หลกัการทางด้านสขุภาพเข้ามามผีลต่อ

การตัดสินใจในซื้อสินค้าและบริการ	 เพ่ือสนับสนุนชีวิตท่ีดี	

ป้องกันและรักษาสุขภาพจากโรคภัยไข้เจ็บท่ีอาจจะเกิดข้ึน

ได้	 ซึ่งเป็นสิ่งท่ีก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต	ดังนั้นการเตรียม

ความพร้อมของสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค

กลุ่มนี้จึงมีความส�าคัญ

 2.ความตระหนกัในการใช้จ่ายของผูบ้รโิภค
ที่เพิ่มขึ้น
	 ผู ้บริโภคให้ความส�าคัญและตระหนักในการ

ซื้อขายสินค ้นค ้ามากขึ้น	 จากสถานการณ์ความไม ่

HIGHLIGHTS 
	 ทัศนคติ	พฤติกรรม	การใช้จ่ายของผู้บริโภคก�าลังเปลี่ยนไป	

และอาจกลายเป็นความปกติใหม่	 (New	Normal)	 หลังเหตุการณ์การ

ระบาดของ	COVID-19	สิ้นสุดลง

	 การซื้อขายสินค้าส ่วนใหญ่ในช่วงของการระบาดของ	

COVID-19	 เกิดขึ้นในกลุ่มสินค้าเพ่ือความจ�าเป็นพ้ืนฐาน	 แต่ในที่สุด

แล้วจะมีความต้องการซื้อขายสินค้าในกลุ่มอื่นๆตามมา	 โดยผู้บริโภค

จะให้ความสนใจสินค้าในกลุ่มท่ีผลิตในชุมชน	 งานฝีมือและสินค้าจาก

กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม	(Trust	economy)

	 ช่วงของการกักตวัทางสงัคม	ผูบ้รโิภคได้มเีวลาเรยีนรูก้ารเชือ่ม

ต่อในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น	เกิดการเรียนรู้ใช้งานช่องทางการสื่อสาร

ออนไลน์ถือเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ�าวัน	 ซึ่งจะกลายเป็นพฤติกรรม

ความเคยชินใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

มั่นคงในชีวิตท่ีเกิดข้ึนในช่วงของการระบาด	 ผู ้บริโภคมีการเพ่ิมความ

ระมัดระวังในการใช้จ่าย	 มีสติกับการใช้จ่ายย่ิงขึ้น	 ดังน้ันสินค้าที่ท�าให้

ผู้ใช้รู ้สึกคุ้มค่ากับราคาท่ีจ่ายไปสามารถตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้ได้อย่างดี

 3. ความต้องการสินค้าท้องถิ่น และการกลับเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของสังคม
	 ผู ้บริโภคจะมีความต้องการในการซื้อส้ินค้าในท้องถ่ินที่สะท้อน

ให้เห็นถึงคุณค่าของสินค้าท่ีมาจากการผลิตด้วยกรรมวิธีท่ีเรียบง ่าย

ปลอดภัย	 ผลิตในชุมชน	 งานฝีมือและสินค้าจากกลุ่มธุรกิจเพ่ือสังคมผ่าน

ช่องทางออนไลน์	 เพ่ือส่งต่อคุณค่าของผู้คนในการ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้นผ่านแนวคิด	

(Trust	economy)

	 ในโลกท่ี เป ล่ียนแปลงอย ่าง

รวดเร็ว	 การแสวงหาความรู ้และหมั่น

พัฒนาตัวเองอยู ่ตลอดเวลา	 จะท�าให้

เราก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้อย่าง

ง่ายดาย	ทัง้นีท้างศนูย์บ่มเพาะวสิาหกิจและ

ผลติภณัฑ์ฮาลาล	(BIHAPS)	ศนูย์วิทยาศาสตร์

ฮาลาล	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ขอขอบคณุผูอ่้าน

ทุกท่านที่ติดตามและให้ก�าลังใจ	

	 ติดตามข้อมูลดีๆ	 ได้จากวารสาร	HALAL	 INSIGHT	และเพจ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(ส�านักงานปัตตานี)

Reference : https://www.accenture.com/us-en/insights/consum-
er-goods-services/coronavirus-consumer-behavior-research
รูปภาพ : https://www.canva.com/ 
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	 เราเคยสงสยักันบ้างไหมว่าผลติภัณฑ์ท่ีวางจ�าหน่ายในท้องตลาดทัว่ไป	ส่วนประกอบท่ีแสดงอยู่บนฉลากผลติภัณฑ์ต่างๆ	น้ัน	อาจมสีาร

ปรุงแต่งบางอย่างเจือปนอยู่	และสารปรุงแต่งในอาหารหรือผลิตภัณฑ์เหล่านั้นคืออะไร

	 Application	“H numbers”	(ระบบค้นหาสารปรงุแต่งอาหาร)	แอปพลเิคชนั
ที่ช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการท่ีสงสัยในส่วนผสมบางตัว

ของผลิตภัณฑ์	 หรือไม่ว่าจะเป็นในการหาวัตถุดิบ	ส่วนผสมต่างๆท่ีใช้ในกระบวนการ

ผลิต	เพื่อสร้างความมั่นใจ	และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์อีกทางหนึ่ง

	 โดยทางศนูย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ได้พัฒนานวตักรรม

ทีเ่ป็นโปรแกรมช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของวตัถเุจอืปนอาหารหรอืสารปรงุแต่ง	

ซึ่งเป็นส่วนประกอบส�าคัญของผลิตภัณฑ์	ที่วางจ�าหน่ายในท้องตลาด	โดยมีศึกษาด้วย

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 เริ่มต้นตั้งแต่การค้นคว้าต�าราต่างๆ	 ไปจนถึงสัมภาษณ์

เจ้าหน้าท่ีบรกิารวทิยาศาสตร์ฮาลาลในการตรวจสอบ	และได้แบ่งหมวดหมูข่องวัตถุดบิ

ตามสถานะฮาลาล	โดยสามารถค้นหาผ่านทาง	เว็บแอปพลิเคชัน	http://h4e.halalthai.

com/	 หรือผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันที่มีชื่อ	 “H	 numbers	 Application”	 เพ่ือใช้	

ในการค้นหาสารปรงุแต่งอาหาร	และบนัทึกข้อมลู	คราวน้ีผูบ้รโิภคสามารถมัน่ใจได้แล้ว

ว่าผลิตภัณฑ์ที่เราสงสัยน้ัน	 ได้รับการรับรองฮาลาล	สถานะเป็นฮาลาลด้วยตัวมันเอง	

หรือเป็นวัตถุดิบต้องสงสัยหรือไม่	

	 และอกีหนึง่ความส�าเรจ็และความภาคภูมใิจ	“Application	H-number”	ยังได้

รบัรางวัลด้าน	“นวัตกรรมระบบค้นหาวัตถุเจอืปนอาหารฮาลาลแม่นย�าเพ่ืออตุสาหกรรม

อาหาร”	ซึง่ได้รบัการพิจารณา	ในระดบั	ดเีด่น	จากส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ข้าราชการ	(กพร.)	อีกด้วย	ซึ่งผลจากการพัฒนาโปรแกรมและทดลองใช้งานในการเข้า

ตรวจสถานประกอบการที่มีการขอการรับรองเครื่องหมายฮาลาล	พบว่ามีความสะดวก

แก่ผู้ตรวจประเมินรวมทั้งสถานประกอบการในการค้นหาข้อมูลของวัตถุเจือปนอาหาร

ที่แม่นย�า	จึงท�าให้ได้รับรางวัลดังกล่าว

	 ด้วยความร่วมมือ	 ร่วมใจในการท�างาน

ของศูนย ์วิทยาศาสตร ์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 เราสัญญาว่าจะพัฒนาการท�างาน

และแอปพลิเคชันต่างๆ	 ให้แก่ผู ้ประกอบการ

ฮาลาลให้ดียิ่งขึ้น	และต้องขอขอบคุณทุกก�าลังใจ

ในการสนับสนุนที่ดีตลอดมา	ส่วนในคอลัมน์หน้า

เอาใจผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ต้องปรับรูป

แบบการให้บริการในยุค	New	Normal	ได้อย่างไร	

ยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะ	แล้วพบกันค่ะ	

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือข่าวสารต่างๆ	เพิ่มเติม		

ได้ที่	 Facebook	 fanpage,Instagram,Twitter:	

HalalScienceCM 

#HSCCM

เขียนโดย นางสาวอาทิตยา  ค�าพิชัย
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	(ส�านักงานเชียงใหม่)
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บทความโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน
ผู้อ�นวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

	 ปลายเดือนมิถุนายน	 2563	 ขณะท่ีโรคโควิด-19	

ระบาดหนักไปทั่วโลก	ปัญหาที่ตามมาคือข่าวการเอารัดเอา

เปรียบผู้บริโภคมีมากข้ึนท้ังกักตุนสินค้า	 ขายเกินราคา	หนัก

หน่อยคือสินค้าปลอมหรือไม่ได้คุณภาพ		อย่างเช่นข่าวที่ผู้ขาย

 ศนูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
รบัตวัอย่างเนือ้ประเภททีว่่าเข้ามาตรวจสอบสองสามครัง้ต่าง
กรรมต่างวาระ	 ตรวจแล้วจึงส่งรายงานให้ผู้ส่งตรวจโดยตรง

ตามระเบียบปฏิบัติของศูนย์	มาครั้งนี้เมื่อพบว่าความผิดปกติ

ดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อย	 จึงเห็นว่าควรแจ้งให้ผู้บริโภคโดยเฉพาะ

อย่างย่ิงผู้บริโภคมุสลิมได้รับทราบโดยตรง	จึงขอแจ้งอย่างไม่

เป็นทางการมาทางสื่อนี้และสื่ออื่นที่มีอยู่ในมือ	

	 ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเน้ือวัวสองสามรายที่

ส่งเข้ามาโดยผู้บริโภคและองค์กรศาสนาอิสลามบางองค์กร

ทางศูนย์ขอยืนยันว่าจากการตรวจด้วยเทคนิค	real-time	PCR	

เน้ือตัวอย่างทีไ่ด้รบัมานัน้คือเน้ือสกุรหรอืเนือ้หมลู้วน	สิง่ทีท่�าให้

เนื้อมีสีแดงคล้ายเนื้อวัวอาจเป็นผลมาจากการใช้เนื้อสุกรแก	่

บางรายน�าเน้ือหมมูาเสนอขายเป็นเน้ือวัวราคาถูก	ขายให้ผูบ้รโิภคโดยตรงบ้าง	ขายผ่านผูข้ายเน้ือในตลาดบางแห่งบ้าง	ขายส่งตามร้านอาหาร

ทัว่ไปบ้าง	เรือ่งนีเ้ป็นข่าวมาตัง้แต่ปลาย	พ.ศ.2562	และเริม่ถีข่ึน้ในยุคทีเ่ศรษฐกิจฝืดเคอืง	ชกัหน้าไม่ถึงหลงัเช่นเวลานี	้หากผูบ้รโิภคไม่ใช่มสุลมิ

คงไม่เป็นข่าวใหญ่	แต่กับผู้บริโภคมุสลิมที่ปฏิเสธการบริโภคเนื้อหมู	เรื่องจึงไม่เพียงแดงขึ้นอย่างเดียวแต่แรงขึ้นพร้อมกันไปด้วย
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หรอืทาด้วยเลอืด	หรอืสหีรอืใช้สารเร่งเนือ้แดงหรอืด้วยวิธีอืน่	จ�าเป็นต้อง

วิเคราะห์เจาะลกึลงในรายละเอยีด	บางตวัอย่างนกัวทิยาศาสตร์ทดลอง

ทาด้วยเลือดวัว	พบว่าหากมองด้วยตาเปล่าไม่สามารถแยกได้เลยว่า

เป็นเนื้อวัวหรือเนื้อหมู	เรื่องอย่างนี้อันตรายอย่างยิ่งกับผู้บริโภค	ยิ่งเป็น

ผูบ้รโิภคมสุลมิทีม่คีวามเชือ่ว่าการบรโิภคหมเูป็นความผดิบาปด้วยแล้ว	

การหลอกลวงดังกล่าวนับว่าร้ายแรงอย่างยิ่ง

	 ผลการ วิ เคราะห ์ด ้ วยเทคนิค	

	 real-time	PCR	ดังกล่าวยืนยันชัดเจนว่ามี

ผู้ค้าเน้ืออิสระบางรายน�าเน้ือหมูมาเร่ขาย

โดยกล่าวอ้างให้ผูบ้รโิภคเข้าใจว่าเป็นเนือ้วัว

เรื่องเช่นน้ีถือเป็นการหลอกลวงผู้บริโภค 

ส่วนจะฟ้องร ้องเอาความผิดได้หรือไม	่

จ�าเป็นต้องผ่านกระบวนการสืบสวนซึ่ง

ใช้เวลา	 รวดเร็วท่ีสุดในเวลานี้คือการเตือน

ให้ผู ้บริโภคใช้ความระมัดระวังไม่เห็นแก่

เนื้อราคาถูก	ควรซื้อเนื้อจากผู้ค้ามุสลิมที่ไว้

วางใจ	 ดีกว่าน้ันคือมั่นใจว่าเป็นเนื้อท่ีผ่าน

การรบัรองคณุภาพจากกรมปศสุตัว์และการ

รับรองฮาลาล	จากส�านักงานคณะกรรมการ

อิสลามประจ�าจังหวัดหรือส�านักงานคณะ

กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย	

หากเป็นอาหารปรุงส�าเร็จต้องมั่นใจว่าผู้ปรุงอาหารคัดเนื้อท่ีมี

คณุภาพมาขาย	ต้องมัน่ใจว่าเป็นวัวทีไ่ม่เป็นโรค	ไม่ใช่ววัตายท่ีด้อย

คุณภาพและไม่ฮาลาล	

	 ปัญหาน้ีท�าลายความไว้วางใจอย่างรนุแรง	ความเสยีหาย

ที่เกิดขึ้นประเมินค่าไม่ได้	 เวลานี้	Trust economy โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงหลังยุคโควิด-19	 เป็นเรื่องส�าคัญ	 เป็นสิ่งสร้างยาก	 เมื่อ

ได้มาแล้วต้องรักษาไว้ให้ดีที่สุด	จึงขอฝากผ่านไปทาง	ส�านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผูบ้รโิภค(	สคบ.)	กรมปศุสัตว์	และกระทรวง

พาณิชย์ช่วยดูแลผู้บริโภคให้มากขึ้นด้วย

อ่านสาระดีๆเพ่ิมเติมได้ท่ี	

Facebook	Fanpage

dr.winai	dahlan
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	 เป็นเวลากว่าครึง่ปีทีว่กิฤตกิารระบาดระดบัโลกของโรคโควิด-19	ได้ส่งผลไปทกุภาคส่วน	ตัง้แต่ประชาชนระดบัรากหญ้าไปจนถึง
ผู้น�าระดับโลก	แนวความคิดชีวิตวิถีใหม่	 (New	Normal)	 ถูกน�ามาพูดถึงอย่างแพร่หลาย	บทความจากหลายแหล่งวิพากษ์การหายไป	
(Disrupt)	ของธุรกิจหลายประเภทจากการเปลี่ยนแปลงของชีวิตวิถีใหม่	(New	Normal)	“ดิจิทัล”	เป็นที่พูดถึงอย่างมากว่าเป็นทางออก
ของธุรกิจจากวิกฤติการในครั้งนี้	เป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนมาตรการ	Social	Distance	ได้เป็นอย่างดี

 บทบาทของระบบ HAL-Q ท่ีสร้าง Trust economy แก่ผู้ผลิตมาอย่างยาวนาน	 ระบบการมาตรฐานฮาลาล	หรือระบบ	
HAL-Q	(Halal	Assurance	Liability	and	Quality	system)	เป็นระบบรับประกันและรับผิดชอบต่อสภาพฮาลาลแก่สถานประกอบการ	
สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมวางระบบจะต้องแสดงถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีจะสร้างความเชื่อมั่นใน
การผลิตสินค้าที่ดี	 สะอาด	และตรงเงื่อนไขฮาลาล	การปฏิบัติงานแต่ละข้ันตอนจะต้องมีผู้แทนฝ่ายบริหารหรือ	 Halal	Management	
Representative	(HMR)	รบัทราบและอนมุตัใินทกุๆขัน้ตอนการผลติ	การด�าเนนิการทุกส่วนของการผลติตัง้แต่การรบัวัตถุดิบไปจนถึงมอื
ผูบ้รโิภค	จะต้องมรีะบบการจดัการเอกสารทีพิ่สจูน์ถึงการผลติตามมาตรฐานฮาลาลและตรวจสอบย้อนกลบัได้	ท้ายทีส่ดุของกระบวนการ
ผลิตจะต้องมีมาตรการทวนสอบประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	ผลิตภัณฑ์	ผ่านขั้นตอนการตรวจติดตามภายใน	และจะต้องมีมาตรการรับ
เรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคได้

	 ระบบ	 HAL-Q	 จึงเป็นระบบท่ีจะสร้างความมั่นใจ	
ท�าให้ผูบ้รโิภควางใจในการตดัสนิใจซือ้สนิค้าหรอืผลติภัณฑ์ของ
สถานประกอบการนั้นได้	 และยังเป็นการส่งเสริมความมั่นใจให้
นกัลงทุนเหน็ถึงความพร้อมและความโปร่งใสของการผลติซึง่เป็น
หัวใจส�าคัญของการลงทุนในยุค	Post	COVID-19	และศักยภาพ
การผลิตเช่นนี้จะมีผลต่อการฟื ้นตัวของอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจของไทยอย่างมาก	 ดังนั้นการน�าระบบการมาตรฐาน
ฮาลาล	อย่างระบบ	HAL-Q	มาใช้เป็นเครื่องมือประกันคุณภาพ	
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้	[2]

	 ในการเสวนาออนไลน์	 “จุฬาฯ ธุรกิจพิชิตโควิด-19” ในหัวข้อ	
“Changes in Covid-19 Crisis”	 รศ.ดร.ชัชชาติ	สิทธิพันธุ์	กล่าวว่า “ดิจิทัล” 
อาจไม่ใช่ค�าตอบ	แต่เป็นเรื่อง	Trust	economy	ที่แปลว่า	เศรษฐกิจของความ
ไว้ใจ	 ท่ีจะเข้ามาเป็นหัวใจการเติบโตของเศรษฐกิจในยุค	 Post	COVID-19	
เนื่องจาก	เศรษฐกิจของความไว้ใจท�าให้เกิดระบบแลกเปลี่ยนที่เกิดจากความ
ไว้ใจได้	ท�าได้ตั้งแต่ระดับบุคคล	ระดับชุมชน	ระดับองค์กรธุรกิจ	ไปจนถึงระดับ
ประเทศ	หากประเทศไทยท�าให้	 Trust	 economy	 เกิดและด�าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง	จริงจัง	ก็จะสร้างความไว้วางใจให้แก่ชาวต่างชาติ	นักลงทุน	ซึ่งส่งผล
เชิงบวกต่อ	การลงทุนจากต่างประเทศ[1]

เขียนโดย...

นายนันทชัย แดงวิจิตร์ 

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

(บริการหน่วยงานภายนอก)

HAL-Q CORNER

[1]	https://www.salika.co/2020/05/02/trust-economy-changes-in-covid-19-crisis/
[2]	รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน14 วารสารฮาลาลอินไซต์
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 เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19	 มีแนวโน้ม

ที่ดีขึ้น	 ทางรัฐบาลจึงมีมาตรการผ่อนปรนให้

ร้านอาหารสามารถเปิดบริการได้	 ทั้งนี้ต้องมี

มาตรการเว้นระยะห่างและการรักษาความ

สะอาดที่เข้มงวด	เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าพื้นที่ดัง

กล่าวเป็นพ้ืนทีเ่สีย่งต่อการแพร่กระจายเชือ้โรค	

ทั้งจากสภาพความเบียดเสียด	แออัด	บวกกับ

พฤติกรรมการกิน	การสัมผัสระหว่างกินอาหาร	

ซึ่งท�าให้เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้าน

อาหารหรือแม้แต่ผู้บริโภคต้องท�าความเข้าใจ

และปรับตัวเข้าสู่	ยุค New Normal

	 โดยมาตรการท่ีหลายร้านท�าเหมือน

กันนั่นคือมีการจัดท่ีน่ังให้เว้นระยะห่าง	 หรือ

บางท่ีให้นั่งสูงสุดที่โต๊ะละสองคนซึ่งจะมีฉาก

กั้นระหว่างกันเพื่อป้องกันการกระจายเชื้อ	รวม

ไปถึงการท�าความสะอาดในทุก	ๆ	ชั่วโมง	ด้วย

เช่นกัน	อีกทั้งระบบการจ่ายเงินที่มักรับเป็นการ

โอนผ่าน	E-	Banking	หรือบัตรเครดิต	 เพ่ือลด

การสัมผัสระหว่างบุคคล	

	 ส่วนศูนย์อาหาร	ให้มกีารแบ่งโซนและ

จัดล�าดับการซื้อ-ขายอย่างชัดเจน	ให้จ�ากัดทาง

เข้า-ออก	1	ทาง	เพ่ือจ�ากัดจ�านวนคน	มจีดุคดักรอง

และท�าความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์	 และ

ลงทะเบียนเข้าศูนย์อาหาร	

	 ร้านค้าขนาดเล็กภายในอาคาร	 ด้วย

ขนาดของร้านท่ีจ�ากัด	 ที่ต้องมีการวางผังโต๊ะ

ใหม่หันหน้าไปทางเดียว	 มีการเว้นที่น่ังตาม

มาตรการเว้นระยะห่างทางกายภาพ	(Physical	

Distancing)	และเพ่ิมฉากก้ันระหว่างกันกรณีที่

ร้านมีความหนาแน่นสูง	

	 หรอืส�าหรบัร้านค้าแผงลอยหรอืรถเข็นแผงลอย	ควรมกีารเพ่ิมแผงก้ันบรเิวณ

หน้าร้าน	จัดระบบจัดการแบบแผงเว้นแผง	ช่วยลดความหนาแน่นในการใช้งานพ้ืนที่	

และต้องจัดให้มีการเข้า-ออกทางเดียวด้วย

 แต่อีกสิ่งหนึ่งที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นกว่าเดิม	ทั้งยังช่วยในการลดอัตรา

ความหนาแน่นของผู้คนได้น่ันคือเทคโนโลยี	 ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันส�าหรับสั่ง

อาหารเดลเิวอร	ี(Delivery)	หรอื	แอปพลเิคชนัส�าหรบัการจองควิล่วงหน้า	และ	นอกเหนือ

จากมาตรการที่ถูกประกาศออกมาหรือแผนรองรับของร้านอาหาร	ทางผู้บริโภคและ

ผู้ใช้บริการย่อมต้องค�านึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยเป็นหลัก	 โดยกินร้อน	

ช้อนตัวเอง	หมั่นล้างมือ	และไม่ควรละเลยถึงมาตรการต่าง	ๆ	ที่ถูกก�าหนดขึ้น




