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ป้องกัน 
“มะเร็ง” 
เริ่มต้นบนโต๊ะ

อาหาร

	 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน	กลับมาพบกันอีกครั้งกับจดหมายข่าวรอบรั้วศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	ฉบับที่	37	

ประจ�าเดอืนสงิหาคม-กันยายนค่ะ	เชือ่ว่าช่วงนีห้ลายๆท่านกลบัเข้าไปท�างานทีอ่อฟฟิศเป็นปกตแิล้ว	แต่อย่างไรก็ด	ีเรายังควรรกัษา

มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมไว้เช่นเดิมและหมั่นรักษาสุขอนามัยเมื่อเข้าไปยังพ้ืนท่ีสาธารณะเพราะสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิดทั่วโลกยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงโดยปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อรวมแล้ว	30	กว่าล้านคน	ช่วยเป็นก�าลังใจให้ทีมสาธารณะ

สุขทั่วโลกสามารถน�าวัคซีนมาใช้งานเพื่อป้องกันโรคโควิด	19	ได้ในไม่ช้านี้นะคะ

	 ส�าหรบั	Halal	Insight	ฉบบันีท้างทมีบรรณาธิการได้น�าเสนอเรือ่งราวและบทบาทหลกัของศนูย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาฯ

ในการให้บริการงานด้านห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคในสังคมจากกรณีการปลอมแปลงเน้ือหมูเป็น

เนื้อวัวและหลอกขายผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้บริโภคชาวมุสลิมผ่านคอลัมน์	Halal	Highlight	เรื่อง	“บทสรุปของเนื้อวัวปลอมด้วย

เทคนิค Real-Time PCR”	และคอลัมน์	Halal	News	ที่จะบอกกล่าวถึงการจัดงานเสวนา	“Trust	Halal”	ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีหารือ

และแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไขต่อกรณีการหลอกหลวงต่อผู้บริโภคดังกล่าว	นอกจากน้ีเรายังมีคอลัมน์ท่ีน่าสนใจอีกมากมาย	เช่น	

“การป้องกันมะเร็งเร่ิมบนโต๊ะอาหาร”	ผ่านคอลัมน์	Academic	Zone	รวมท้ังบทความจากส่วนงานบริการหน่วยงานภายนอกเรื่อง	

“อตุสาหกรรมฮาลาลกับเศรษฐกิจสเีขยีว”	รวมท้ังคอลมัน์อืน่ๆทีม่เีนือ้หาสาระทีเ่ป็นประโยชน์และบอกเล่าความเคลือ่นไหวต่างๆของ

ศวฮ.ทั้งจาก	ส�านักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ	ส�านักงานปัตตานีและส�านักงานเชียงใหม่มาบอกกล่าวให้ท่านผู้อ่านอีกด้วย	เนื้อหาทั้งหมด

จะน่าสนใจอย่างไรบ้าง	ติดตามอ่านกันได้ในฉบับนี้เลยค่ะ

วรัญญา  ริดมัด
บรรณาธิการ	|	EDITOR
ประจ�าฉบับ	เดือนสิงหาคม-กันยายน	2563	

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

คุณมนัส		สืบสันติกุล		 										ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการฯ	ด้านบริหารงานบุคคล

คุณสุลิดา		หวังจิ		 										ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการฯ	ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

				 	 										ด้านงานคลังและพัสดุ

คุณสมพล		รัตนาภิบาล	 										ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการฯ	ด้านบริการการศึกษาและอุตสาหกรรม

คุณต่อศักดิ์	สุทธิชาติ	 										ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการฯ	ด้านหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์และบริการ

คุณมนฤดี		เข็มท�า		 										ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	

บรรณาธิการ
นางสาววรัญญา		ริดมัด

กองบรรณาธิการ
นางสาวอานีซะห์		ลาเตะ

นางสาวชีรีน		นิภารัตน์	

นางสาวธัญพิชญ์ฌา		หวังนุช

ออกแบบกราฟิก
นายบากียา		บินดอเลาะ

พิสูจน์อักษร
นางสาวมธุรดา	กระเดื่องเดช

ส�านักงานกองบรรณาธิการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

254	อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ชั้น	11-13	ถนนพญาไท	

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

เพื่อแสดงความคิดเห็น
และข้อติชม

สแกน QR

ฉบับที่	37				ประจ�าเดือน	สิงหาคม-กันยายน	2563	
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      เกิดจากการแบ่งตัวผิดปกติของเซลล์ในร่างกายกระท่ังควบคุมไม่ได้	โดยเกิดใน

หลายอวัยวะก่อให้เกิดโรคมะเร็งประมาณ	40-45	ชนิดท่ัวร่างกาย	สาเหตุของมะเร็งท่ีเชื่อกันมาก

คือ	“อนุมูลอิสระ”	(free	radicals)	ซึ่งเป็นโมเลกุลของสารอะไรก็ได้ที่เกิดอุบัติเหตุกระทั่งอิเล็คตรอน

ชั้นนอกสุดหลุดหายไป	ท�าให้โมเลกุลเกิดพลังงานท่ีไม่เสถียรเท่ียวระรานโมเลกุลข้างเคียงโดย

แย่งอิเล็คตรอนจากโมเลกุลอื่นเพ่ือทดแทนอิเล็คตรอนของตนเองท่ีหายไป	ผลท่ีตามมาคือปฏิกิริยา

ลูกโซ่สร้างความปั่นป่วนไปทั่วบริเวณ	หากปฏิกิริยาท่ีว่าน้ีเกิดข้ึนบริเวณนิวเคลียสอันเป็นท่ีอยู่ของ

สายดีเอ็นเอ	ความปั่นป่วนอาจกระทบต่อกลไกการแบ่งตัวของดีเอ็นเอกระท่ังเกิดความผิดพลาดใน

การแบ่งตัว	ท�าให้ดีเอ็นเอที่แบ่งตัวออกมาได้เกิดการผ่าเหล่าน�าไปสู่การเกิดเซลล์มะเร็งในท้ายที่สุด

	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชื่อกันว่าหากหาทางลดปริมาณอนุมูลอิสระท่ีเกิดขึ้นในร่างกาย

จากปฏิกิริยาต่างๆได้ย่อมน�าไปสู่หนทางลดความเส่ียงของการเกิดมะเร็ง	 วิธีลดอนุมูลอิสระน้ัน

ไม่ยุ่งยากสกัเท่าไหร่	คอืการใช้สารต้านอนมุลูอสิระ	หรอื	สารต้านออ็กซเิดชัน่	(antioxidants)	ทีม่อียู่มาก

ในผักผลไม้	นักโภชนาการแนะน�าให้บริโภคผักผลไม้วันละ	5-9	ส่วน	โดยหนึ่งส่วนของผักผลไม้คิดกัน

ง่ายๆคอืผกัต้มหนึง่อุง้มอืของผูห้ญิง	หากเป็นผกัสดจะอยู่ท่ีปรมิาณหนึง่กอบมอื	รบัประมาณวันละห้า

ถึงเก้าอุง้มอืจะช่วยให้สขุภาพดไีด้	เนือ่งจากผกัผลไม้ให้สารเคมตีวัเลก็ๆท่ีเรยีกว่า “ไฟโตนิวเทรยีนท์”

 (Phytonutrients)	ประมาณ	7	กลุ่มที่ท�าหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระ

	 ความทีอ่นมุลูอสิระมอียู่หลายชนิด	การท�าลายอนมุลูอสิระจ�าเป็นต้องใช้สารต้านหลายๆกลุม่

นักโภชนาการจึงแนะน�าให้รับประทานผักผลไม้หลากสีหลากกลิ่นหลากรสเพ่ือให้ได้สารต้าน

อนุมูลอิสระหลายกลุ่ม สารไฟโตนิวเทรียนท์คือสารเคมีตัวเล็กๆท่ีท�าหน้าท่ีสร้างสี	สร้างกลิ่น	สร้างรส

ในผักผลไม้นั่นเอง	พืชผักสร้างสารไฟโตนิวเทรียนท์หรือสารต้านอนุมูลอิสระไว้เพ่ือป้องกันโรคท่ีมีอยู่

มากมายรอบตัว	ท�าให้พืชทนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรได้	สารไฟโตนิวเทรียนท์เหล่านี้เมื่อ

ช่วยพืชได้ย่อมช่วยสตัว์รวมท้ังมนษุย์ทีไ่ด้รบัพืชเป็นอาหารได้เช่นกัน	ดงัน้ันหากต้องการป้องกันมะเรง็

สมควรเริ่มที่การกินผักผลไม้อุดมสารไฟโตนิวเทรียนท์ที่ว่านี้ในปริมาณที่เพียงพอทุกวัน	

 พืชผักมีอยู่ด้วยกันหลายสีรวมกันเรียกว่าผักสายรุ้งเพราะมีต้ังเจ็ดสี	ได้แก่	สีส้ม	สีเหลือง	

สีเขียว	สีแดง	สีขาว	สีม่วงและสีน�้าเงิน	คิดจะป้องกันมะเร็งไม่จ�าเป็นต้องไปเริ่มที่ไหนไกล	สถานที่

ทีเ่หมาะที่สุดในการป้องกันมะเร็งคือ	“บนโต๊ะอาหาร”	ของเราเอง	หมั่นหาผักผลไม้หลากสีหลากกลิ่น

หลากรสมารับประทานอย่างสม�่าเสมอในปริมาณที่พอเหมาะไม่ให้น้อยเกินไปหรือมากเกินไป	ระวัง

กันให้มากคอื	ความสะอาดของผกัและผลไม้	สมควรล้างก่อนบรโิภค	โดยใช้น�า้ยาล้างผกัหรอืล้างด้วย

น�า้ละลายผงฟูหรอืเบกก้ิงโซดาหรอืโซดาไบคาร์โบเนต	หากไม่มก็ีใช้น�า้ส้มสายช	ูหรอืเกลอืละลายหนึง่

ช้อนโต๊ะในน�้าหนึ่งกะละมังเล็กหรือ	20	ลิตร	แช่ผักสัก	20-30	นาทีแล้วล้างด้วยน�้าสะอาด	เพียงเท่านี้

ผักผลไม้ก็สะอาดได้แล้ว	

ป้องกัน 
“มะเร็ง” 
เริ่มต้นบนโต๊ะ

อาหาร

บทความโดย...

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

ผู้อ�านวยการ	ผู้ก่อตั้ง

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ
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	 จากกรณีที่มีการปลอมแปลง 
หลอกขายในพ้ืนท่ีท้ังในกรงุเทพฯและปรมิณฑล	สร้างความวิตกกังวลและ

ไม่เชือ่มัน่ให้กับผู้บรโิภคเน้ือววัท้ังชาวมสุลิมและต่างศาสนกิ	ท�าให้ผูบ้รโิภค

และผู้ประกอบการร้านอาหารส่งตัวอย่างเน้ือต้องสงสัยเข้ามาตรวจสอบ

ทางห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล		ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	

จุฬาฯ	(ตั้งแต่วันที่	19	กุมภาพันธ์	2563	-	22	กรกฎาคม	2563)	จ�านวนทั้ง

ส้ิน	42	ตัวอย่าง	ท้ังในรปูแบบท่ีเป็นเน้ือสดและแปรรปู		ผลการวิเคราะห์ทาง

ห้องปฏิบัติการพบว่าเน้ือต้องสงสัยท่ีถูกส่งเข้ามาน้ันเป็นเน้ือวัวปลอม

ท่ีมาจากเน้ือสุกรหมักด้วยเลือดวัวสูงถึงร้อยละ	70	และที่น่าตกใจเป็น

อย่างมาก	คือตัวอย่างเน้ือท่ีถูกส่งมาตรวจสอบและท่ีมาจากการจ�าหน่าย

ออนไลน์พบว่าเป็นเน้ือสุกรถึง	100%	ดังนั้น	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ร่วมกับสถาบนัมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย	

ส�านักงานคณะกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทย	กรมปศสุตัว์	สมาคม

การค้านักธุรกิจไทยมุสลิม	รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐและวิสาหกิจอื่นๆ	

ท่ีเก่ียวข้อง	จงึได้จดังานเสวนาวิชาการ	“สรรค์สร้างความเชือ่มัน่ผลติภัณฑ์	

ฮาลาล”	 (Trust	Halal	Products)	ขึ้น	 เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	2563	

ณ	ภัตตาคาร	สินธรสเต็กเฮ้าส์	

“เนื้อหมูเป็นเนื้อวัว”

“ศนูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล จฬุาฯ” 
จบัมอืหลายองค์กรมสุลิมไทยจดัเสวนาวชิาการ

              เ พ่ือสร ้ าง
ความเชื่อมั่นเครื่องหมายรับรองฮาลาลไทย

“สรรค์สร้างความเชื่อมั่น
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล”

เรียงเรียงข้อมูล: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

HALAL NEWS
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	 งานเสวนาดังกล่าวได้รับเกียรติจาก	นายอลงกรณ	์

พลบตุร	ทีป่รกึษารฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

เป็นประธานเปิดงาน	และได้กล่าวถึงกรณี	การปลอมเนื้อหมู

เป็นเนื้อวัวว่า	“จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นเคร่ืองหมาย    

ฮาลาลประเทศไทย รวมถึงการส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทย

อีกด้วย”	ซึ่งในงานยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒ	ิ

อาทิเช่น	รองศาสตราจารย์	ดร.วินัย	ดะห์ลัน	ผู้อ�านวยการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	พร้อม

ด้วย	รองศาสตราจารย์	ดร.ปกรณ์	ปรยีากรผูอ้�านวยการสถาบนั

มาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย	คุณณรงค์เดช	สุขจันทร์

รองเลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย		

คุณบุญญกฤช	ปิ ่นประสงค์	ผู ้อ�านวยการส�านักกฎหมาย	

กรมปศุสัตว์	สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม	และคณะ

กรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน

ฮาลาล	ในประเด็นต่างๆได้แก่	ฮาลาลส�าคัญเพียงไหน	

มาตรฐานฮาลาลกับการคุ้มครองผู้บริโภค	การรับรองฮาลาล

ประเทศไทยกับสิทธิประโยชน์ผู ้ประกอบการปศุสัตว์และ

การปกป้องสิทธิและกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค	และได้ร่วมกันหารือเสนอ

ข้อคดิเห็น	แนวทางการมาตรฐาน	และสร้างค่านิยมในเครือ่งหมายฮาลาลให้กับ

ผูท่ี้มส่ีวนได้ส่วนเสยี	ในธุรกิจการค้าเนือ้ววั	ไม่ว่าจะเป็น	โรงเชอืด	เขยีงเนือ้	พ่อค้า	

ผู้บริโภค	เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันการปลอมปนเน้ือสัตว์	และเพ่ือผลักดัน

ผู้ประกอบการในธุรกิจน้ีให้ได้รบัการรบัรองฮาลาลจากส�านักงานคณะกรรมการ

กลางอิสลามแห่งประเทศไทยต่อไป

	 งานเสวนาดงักล่าวได้จดัข้ึนในรปูแบบ	New	Normal	มทีัง้ผูเ้ข้าร่วมรบัฟัง

เสวนาหน้างานและผ่านแอพลเิคชัน่	Zoom	Cloud	Meetings	โดยมผีูล้งทะเบยีน

เข้าร่วมงานรวมกว่า	200	ราย	และ	รบัชมผ่านออนไลน์	Live	Streaming	Facebook

ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จ�านวน	6,700	ครั้ง

มียอดกดแชร์	201	แชร์	และการเข้าถึงงานท้ังสิ้น	34,533	ราย	ถือเป็นความ

ส�าเร็จของงานเลยทีเดียว	

(	ชม	Live	ย้อนหลังสแกน	QR	Code	)
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จากสถานกาณ์การแพร่ระบาดของเน้ือสุกร
ปลอมปนเป็นเน้ือวัวในพื้นที่ต่างๆ ที่ผ่าน
มา ส่งผลให้ผู้บริโภคหลายท่านมีความกังวล
ในการเลือกบริโภคเนื้อวัวท้ังเนื้อสดและเนื้อ
แปรรูปโดยไม่ทราบแหล่งที่มาที่ชัดเจน ซึ่งผู้ที่
ได้รบัผลกระทบจากเรือ่งนีไ้ม่ใช่เพียงผูบ้รโิภค
มุสลิมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู ้บริโภคที่ไม่ใช่
มสุลมิ ร้านอาหาร ผู้ค้ารายยอ่ย รวมทัง้เขียง
เนื้อในตลาดก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน

การตรวจพบการปลอมปนเนือ้สกุรในเนือ้ววันัน้
เกิดขึ้นได้อย่างไร?

เทคนิค Real-Time PCR ช่วยบอกว่าเป็น
เนื้อวัวแท้หรือเนื้อวัวปลอมได้อย่างไร?

	 ห้องปฏบิตักิารนติวิิทยาศาสตร์ฮาลาล	ศนูย์วทิยาศาสตร์

ฮาลาล	จฬุาฯ	ได้รบัตวัอย่างเนือ้วัวต้องสงสยัจากผูบ้รโิภครายหนึง่

ที่สงสัยว่าเนื้อวัวท่ีได้น�ามาประกอบอาหารนั้นมีลักษณะแปลกไป	

พร้อมกับสงัเกตเหน็มขีนสขีาวตดิอยู่ทีเ่น้ือวัวด้วย	เมือ่เจ้าหน้าทีห้่อง

ปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลได้รับตัวอย่างจึงท�าการตรวจ

วิเคราะห์โดยใช้เทคนิค	Real-Time	PCR	ซึ่งผลที่ได้พบว่าเน้ือวัว

ดังกล่าวนั้นไม่ใช่เนื้อวัวแต่เป็นเนื้อสุกร	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฯ

ได้สอบถามข้อมลูเพ่ิมเตมิถึงแหล่งท่ีมาของเนือ้ต้องสงสัยดังกล่าว

ทราบว่าแหล่งที่มาของเนื้อมาจากรถเร่ขายส่งตามบ้าน	หลังจาก

นั้นมีผู้บริโภคอีกหลายรายได้ส่งตัวอย่างเน้ือวัวมาจากหลายพ้ืนท่ี

	 การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏบิตักิารนิติวิทยาศาสตร์

ฮาลาลโดยใช้เทคนิค	Real-Time	PCR	น้ีเป็นเทคนคิพ้ืนฐานท่ีใช้

กันอย่างแพร่หลายในห้องปฏิบตักิารอืน่ๆ	ในการตรวจวเิคราะห์

โรค	ตรวจหาเชื้อไวรัส	ตรวจหาการแสดงออกทางพันธุกรรม	

รวมท้ังถูกน�ามาใช้ในการตรวจหาการปนเปื้อนสัตว์ต้องห้าม

ตามหลักการของศาสนาอิสลามซึ่งเป็นเทคนิคท่ีพัฒนาข้ึน

โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	เทคนิคน้ีใช้หลักการเพ่ิม

ปรมิาณสารพันธุกรรมหรอืดเีอน็เอท่ีสนใจในหลอดทดลองและ

สามารถตดิตามการเพ่ิมปรมิาณดเีอน็เอทีส่นใจได้ในทุกๆ	รอบ

ของปฏกิิรยิา	โดยตวัอย่างเน้ือจะถูกน�าไปสกดัดเีอน็เอเพ่ือให้ได้

ท้ังในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมายังห้องปฏิบัติการฯ

เพ่ือตรวจสอบ	ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อวัวต้องสงสัยท่ีถูก

ส่งมาตรวจสอบรวมตัง้แต่เดอืนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนสงิหาคม	

2563	ทั้งหมด	81	ตัวอย่าง	พบดีเอ็นเอสุกรจ�านวน	29	ตัวอย่าง	

(36	%	ของตัวอย่างทั้งหมด)	ซึ่งแหล่งที่พบการปนเปื้อนหรือที่มี

ความเสีย่งในการปนเป้ือนมากทีส่ดุคอืรถเร่	รองลงมาคือตลาด

ออนไลน์	ตลาดจร	ร้านอาหาร	และตลาดสด	ตามล�าดับ
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ดีเอ็นเอบริสุทธ์ิ	จากน้ันจึงน�าไปท�าปฏิกิริยา	Real-Time	PCR	

โดยใช้ดีเอ็นเอเริ่มต้นที่จ�าเพาะกับดีเอ็นเอสุกร	หรือท่ีเรียกว่า	

primer	เป็นตัวเริ่มต้นในการสังเคราะห์ดีเอ็นเอร่วมกับเอ็นไซม	์

DNA	Polymerase	และ	dNTP	เทคนิค	Real-Time	PCR	นี้เป็น

เทคนิคท่ีมีความไวและมีความจ�าเพาะสูง	ใช้ปริมาณตัวอย่าง

หรือดีเอ็นเอเพียงเล็กน้อยสามารถเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอได้เป็น

ทวีคูณ	และสามารถทราบผลได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว	ซึ่ง

ถ้าตัวอย่างมีการปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกรเกิดข้ึน	ผลที่ได้จะแสดง

ผลออกมาเป็นกราฟรูปตัวเอส	แสดงว่าในปฏิกิริยามีการเพ่ิม

ปริมาณดีเอ็นเอสุกร	และยังสามารถทราบปริมาณได้เมื่อเทียบ

กับกราฟมาตรฐาน	ถ้าตัวอย่างไม่มีการปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกรผล

จะแสดงออกมาเป็นกราฟเส้นตรงแสดงว่าไม่มีการเพ่ิมปริมาณ

ดีเอ็นเอสุกร

	 การปลอมปนเน้ือสกุรเป็นเนือ้วัวเพ่ือหลอกลวงผูบ้รโิภค

ที่เกิดขึ้นนั้น	ส่วนหนึ่งมาจากการที่เนื้อวัวมีราคาที่สูงกว่าเนื้อสุกร	

จึงท�าให้ผู้จ�าหน่ายมองเห็นช่องทางดังกล่าวมาปลอมแปลงขึ้น

เพือ่หวงัก�าไรในช่วงทีเ่ศรษฐกจิซบเซาจากพษิโควดิ	ขณะนีห้น่วย

งานต่างๆที่มีอ�านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้ร่วมมือกันเข้ามาดูแล

เพ่ือปราบปรามอย่างจริงจังพร้อมทั้งหาแนวทางป้องกันเพ่ือไม่

ให้เกิดช่องโหว่ในการหลอกหลวงผู้บริโภคเช่นน้ีอีก	ไม่ว่าจะเป็น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภค	(สคบ.)	กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิด

Amplification	curve	แสดงการเพิ่มปริมาณของดีเอ็นเอ

เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค	(กป.ปคบ.)	กรมปศุสัตว์	ศูนย์วิทยาศาสตร์

ฮาลาล	จุฬาฯ	สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย	และหน่วยงาน

อื่นๆ	อย่างไรก็ตามผู้บริโภคเองรวมทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆ	

ยังคงต้องระมัดระวังในการเลือกบริโภค	ที่ส�าคัญควรเลือกวัตถุดิบหรือ

อาหารท่ีผ่านการรับรอง	สามารถสอบกลับไปยังแหล่งท่ีมาได้รวมท้ังมี

มาตรฐานที่น่าเชื่อถือเพ่ือความปลอดภัยและประโยชน์ต่อตัวผู้จ�าหน่าย

และตัวผู้บริโภคเอง

	 	 	 เขียน	:	นางสาวสุกัญญา   โสอุดร

	 	 	 เรียบเรียง:	ดร.พรพิมล  มะหะหมัด, 

   นางสาวยูอาน่าร์  นุ่งอาหลี

ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย	กลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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	 ถ้ากล่าวถึงอาหารจ�าพวกเนื้อสัตว์	อาจนึกถึงอาหารจ�าพวกทอดๆ	ที่ต้องผ่านกระบวนการหมักด้วยเครื่องเทศ	

หรือสมุนไพร	ที่จะช่วยให้สี	กลิ่น	รสชาติ	เน้ือสัมผัสของอาหารน่าดึงดูดและน่ารับประทานมากย่ิงขึ้น	สมุนไพร	และ

เครื่องเทศน้ีเองที่มีองค์ประกอบของสารส�าคัญ	เป็นส่วนช่วยเพ่ิมคุณค่าทางอาหารอีกทางหนึ่งและเป็นส่วนผสมจาก

ธรรมชาติท่ีเรียกว่า	“Nature Functional Ingredients” ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย	ยกตัวอย่างเช่น	ขมิ้นชัน	มีสาร
ส�าคัญท่ีเรียกว่า	“เคอร์คูมินอยด์”	เป็นสารผลึกสีเหลืองอมส้ม	อยู่ในกลุ่มของ	phenolic	compounds	ท่ีเป็นสารให้สี	

มีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา	เช่น	ต้านแบคทีเรีย	ฤทธ์ิต้านมะเร็ง	นอกจากน้ียังรวมถึงสมุนไพร	เครื่องเทศอื่นๆ	เช่น	พริกไทย	

กระเทียม		รากผักชี	ผงปาปิก้า	เป็นต้น

 กระบวนการหมัก (Methods of Marinade Delivery)

ช่วยส่งเสริมรสชาติและความชุ่มฉ�่าและปรับปรุงพ้ืนผิวของ

ผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ที่หมักรวมทั้งการกักเก็บหรือซึมผ่านของ

“Nature	Functional	Ingredients”	สิ่งที่ส�าคัญในการหมักคือ

การเลอืกเทคนคิในการหมกัโดยแต่ละเทคนิคจะมหีลกัการทาง

วิทยาศาสตร์และส่งผลต่อคุณภาพของเนื้อสัตว์แตกต่างกัน

ออกไป	เทคนิคในการหมักมีดังนี้

	 ส่วนผสมที่ใช้ในการหมักส่วนใหญ่น้ันมีผลโดยตรง

กับผลิตภัณฑ์ท่ีหมัก	ส่วนผสมในการหมักแบ่งตามหน้าที่การ

ใช้งานได้เป็น 2 ประเภท 

 ประเภทแรก:	ประกอบด้วยส่วนผสมท่ีมีผลต่อ

คุณสมบัติการยึดเกาะของน�้าหรือเน้ือสัมผัสและปรับสภาพ

เน้ือสัตว์ให้จับกับน�้าผ่านความแรงไอออนิกและค่าความเป็น

กรด-ด่าง	ส่วนผสมในกลุ่มน้ี	ตัวอย่างเช่น	น�้า	เกลือ	ฟอสเฟต	

กรดอินทรีย์	ไฮโดรคอลลอยด์	โปรตีนไอโซเลต	สารช่วยบ่ม

และเอนไซม์	

 ประเภทท่ีสอง:	ประกอบด้วยส่วนผสมท่ีมผีลต่อการ

ดึงดูดผู้บริโภคและคุณภาพของเนื้อหมัก	ช่วยให้กลิ่น	รสชาติ	

ได้แก	่สมุนไพร	เครื่องเทศ	สารสกัดรสและสารให้ความหวาน	

ซึ่งสามารถเรียกได้ว่า	“Nature	Functional	Ingredients”
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 1. Dry Marinades การหมักดองหรือการหมักแห้ง	เป็นวิธีท่ีง่าย	

เป็นการเคลือบเพ่ือให้ได้รสชาติท่ีเข้มข้นและสีของอาหารท่ีปรุงน่าทานโดยใช้

สมุนไพรเครื่องเทศ	เกลือและน�้าตาลโรยลงบนเนื้อสัตว์หรือใช้แปรงเบา	ๆ	ลูบ

น�้ามันพืชและส่วนผสมของสมุนไพรทาไปตามพ้ืนผิว	หรือใช้วิธีการหมักดอง

ด้วยหลักการออสโมซิสเกลือในน�้าดองแห้งเพ่ือดึงความชื้นจากพ้ืนผิวของเน้ือ

สัตว์	สามารถน�ามาปรุงอาหารได้ทันทีหรือสามารถหมักเก็บไว้ในตู้เย็นระยะ

เวลาหน่ึงหรือสองวันท�าให้เนื้อสัมผัสนุ่มขึ้น	ซึ่งมีปัจจัยมาจากเครื่องเทศ	และ

เวลาในการหมัก	หรือสามารถใช้วิธีการลูบแห้งในการหมักได้เช่นกัน

 2. Paste Marinades	เป็นการหมักโดยท่ีน�้าหมักอยู่ในรูปแบบก่ึง

เหลวด้วยส่วนผสมจากเครื่องเทศ	น�้ามัน	มัสตาร์ด	น�้ามัน	เนย	น�้าผลไม้	หรือ

ของเหลวอื่น	ๆ	หรือสมุนไพรสด	เช่น	พริกแห้ง	กระเทียม	พริก	หัวหอม	ขิง	

ยกตัวอย่างเช่น	การหมักท่ีใช้ใบโหระพาหรือผักชีเป็นน�้าหมัก	ใช้ส�าหรับหมัก

เน้ือสตัว์โดยน�าไปแช่ในตูเ้ย็นสกั2-3ชัว่โมงหรอืข้ามคนื	เพ่ือให้น�า้หมกัช่วยท�าให้

รสชาติเข้าสู่เนื้อย่างมีรสชาติเข้มข้นขึ้น

 3. Immersion Processing	 เป็นวิธีการง่ายๆอีกวิธีหน่ึง	โดยใช้

การแช่มักใช้ในการปรุงอาหารที่บ้านและร้านอาหาร	เนื่องจากเป็นวิธีการหมัก

ที่ประหยัดท่ีสุดและไม่จ�าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ท่ีทันสมัย	โดยปล่อยให้น�้าหมัก

ซึมผ่านการแพร่กระจายเข้าสู่เนื้อสัตว์เมื่อเวลาผ่านไป	เช่น	การหมักเนื้ออกไก่	

ใช้เวลา	8-12	ชั่วโมง	ข้อจ�ากัดของวิธีนี้คือใช้เวลานาน	ไม่มีความสม�่าเสมอ

ของการเข้าสู่เน้ือในการหมัก	ท�าให้วิธีนี้ไม่สามารถใช้กับส�าหรับอุตสาหกรรม

การผลิตเนื้อสัตว์หมักได้	

 4. Injection Processing	คือการฉีดน�้าหมักด้วย

เขม็	มกัใช้ในอตุสาหกรรมเน้ือสตัว์	วิธีน้ีอาจจะใช้กันอย่างแพร่

หลายเพราะสามารถควบคมุกระบวนการหมกัได้ง่าย	ท�าให้ได้

ผลติภัณฑ์เนือ้สตัว์ทีม่คีวามสม�า่เสมอ	ข้อดคีอืใช้เวลาน้อยกว่า

การแช่และการหมักดอง	ข้อจ�ากัดคือท�าให้ความสามารถใน

การอุ้มน�้าลดลง

 5. Tumbling and Massaging	เป็นการหมักโดย

ใช้เทคนิคการนวด	นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเน้ือสัตว์	ใช้กลไกท่ี

เก่ียวข้องกับการนวดและการส่ัน	ระหว่างการนวดจะมีการให้

ความร้อนและเพ่ิมเกลอืเพ่ือการดดูซมึเข้าสูโ่ปรตนี	myofibrillar	

ของพื้นผิวเนื้อสัตว์	

	 ปัจจุบันมีนักวิทยาศาสตร์จ�านวนมากหันมาสนใจ

คิดค้นวิธีการท่ีจะท�าให้ร่างกายได้รับประโยชน์จาก	Nature	

Functional	 Ingredients	หรือสารใด	ๆ	ที่เป็นอาหารหรือ

เป็นส่วนหนึ่งของอาหารและให้ประโยชน์ทางการแพทย์

ต ่อสุขภาพรวมทั้งช ่วยป้องกันและรักษาโรค	ที่ เรียกว่า	

“nutraceuticals”  

 นับได้ว่ากระบวนการหมักเป็นการส่งเสริมการได้รับ

สารต่างๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกทางหนึ่ง	โดยจะได้รับใน

ปริมาณที่มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับกับปัจจัยอื่นๆ	เช่นเทคนิค

ในการหมักด้วย	วิธีการประกอบอาหารของคนไทยที่ใช้วิธีการ

หมักเช่นน้ีช่วยให้ร่างกายได้รับสารท่ีเป็นองค์ประกอบส�าคัญ

จากธรรมชาติและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเพ่ิมขึ้น	เห็นแบบ

นี้แล้วอย่าลืมไปหาทานอาหารที่ผ่านการหมักกันนะคะ

เอกสารอ้างอิง
1.Yusop,	Salma	Mohamad,	O’Sullivan,	MG,	&	Kerry,	JP.	(2011).	

Marinating	and	enhancement	of	the	nutritional	content	of	processed	meat	

products	Processed	meats	(pp.	421-449):	Elsevier.

2.	Sudarat	Onsurathum,	Thidarut	Boonmars,	Somchai	Pinlaor.().	Effect	of	

Curcumin	on	Opisthorchiasis	and	Cholangiocarcinoma	in	Animal	Models.	

Srinagarind	Med	J	2012:	27	suppl	(Cholangiocarcinoma)

3.	Yodkeeree	S,	Chaiwangyen	W,	Garbisa	S,	Limtrakul	P.	Curcumin,	

demethoxycurcumin	and	bisdemethoxycurcumin	differentially	inhibit	

cancer	cell	invasion	through	the	down-regulation	of	MMPs	and	uPA.	J	

Nutr	Biochem.	2009;20:87-95.

เขียนโดย	นางสาวเนตรนภา อ้นเต่า

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์	

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
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HALAL   ล้านนา

	 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในประเภทธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบมากที่สุดจากวิกฤตโควิด-19	ซึ่งจากโรคระบาดน้ีเองที่ท�าให้

คนส่วนใหญ่ต้องกักตัว	ไม่กล้าออกจากบ้าน	และไม่ต้องการเดินทางไปยังท่ีท่ีมีคนพลุกพล่านยังสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ	หลังจากท่ีทุก

คนต่างเฝ้าระวังกันอยู่หลายเดือนมาจนถึงตอนนี้	สถานการณ์ในประเทศไทยได้เริ่มคลี่คลายลง	มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ	มากขึ้น	

แหล่งท่องเที่ยว	โรงแรม	รีสอร์ทเริ่มทยอยกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง	ท�าให้บรรยากาศของการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักมากขึ้น	แต่ก็

ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวในยุคนี้ก็อาจจะต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไป	ด้วยค�าว่า	“New Normal” หรือวิถีปกติใหม่	เช่น

นี้ก็อาจท�าให้การท่องเที่ยวแบบเดิมต้องเปลี่ยนแปลงไปพอสมควร

	 จากการเปลี่ยนแปลงท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น	ส่งผลให้คน

ไทยไม่สามารถออกเทีย่วต่างประเทศได้	ดงัน้ันเมือ่สถานการณ์โรค

ระบาดค่อยๆ	ฟ้ืนตวั	การกระตุน้การท่องเท่ียวในระยะเริม่แรกน้ีต้อง

อาศยัการเทีย่วในประเทศเป็นหลกั	และการสร้างความเชือ่มัน่เรือ่ง

ของสุขอนามัยแก่นักท่องเที่ยวต้องมาเป็นอันดับ	1	ซึ่งถ้ามองการ

ท่องเที่ยวแบบฮาลาลหรือ	Halal	Tourism	ถือได้ว่ามีรูปแบบไม่ได้

แตกต่างจากเดิมมากนัก	เนื่องจากในหลักการของอิสลามแล้วได้

ให้ความส�าคัญกับเรื่องของสุขอนามัยเป็นส�าคัญเช่นกัน	หากน�า

มาปรับใช้กับหลักในการป้องกันโรคระบาดและหลักปฎิบัติต่างๆ	

ตามการท่องเที่ยว	แบบ“New	Normal”	จึงสามารถปรับใช้คู่กันได้

ดี	ท�าให้นักท่องเท่ียวชาวมุสลิมสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้	และ

ยังเป็นการส่งเสรมิเศรษฐกิจของความไว้วางใจ	(Trust	Economy)	

เพื่อให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจในการใช้บริการได้อย่างปลอดภัย

	 การด�าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการท่องเทีย่วภาย

ใต้สภาวะ	New	Normal	ยังคงเต็มไปด้วยความท้าทายสูง	

ประกอบกับปัญหาที่ตลาดมีจ�านวนผู้ให้บริการท่ีมากกว่า

ผู้ใช้บริการ	หรือ	Over	Supply	ย่ิงกระตุ้นให้การแข่งขัน

ทวีความรุงแรงขึ้น	ท่ีส�าคัญนักท่องเที่ยวจะให้ความส�าคัญ

ด้านสุขภาพและความปลอดภัยมากข้ึน	โดยนักท่องเท่ียว

ต้องการข้อมูลด้านความสะอาด	สุขอนามัยพ้ืนฐาน	เพ่ือ

#เที่ยวในประเทศแบบวิถีฮาลาล

#ผูป้ระกอบการธรุกจิท่องเทีย่วต้องปรบัรปูแบบการ
ให้บริการอย่างไรบ้าง?

สร้างความมัน่ใจในการเดนิทางท่องเท่ียวมาก

ย่ิงขึ้น	ถ้าพูดถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม

แล้ว	ในอดีตผู้ประกอบการส่วนมากจะค่อน

ข้างเป็นกังวลส�าหรับการให้บริการนักท่อง

เที่ยวที่เป็นมุสลิม	เนื่องจากต้องมีการปรับตัว

ในหลายๆด้าน	แต่ในปัจจุบันเมื่อเจอเหตุการณ์	New	Normal	ท�าให้

ผู้ประกอบการต่างมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นี้	ซึ่งสามารถ

ปรบัใช้ร่วมกับวถีิการท่องเท่ียวแบบฮาลาลได้	เพราะต้องมกีารจ�ากัด

พ้ืนท่ี	ดูแลความสะอาด	โดยในอนาคตการท่องเท่ียว	สามารถเพ่ิม

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวจ�าพวกกลุ่มมุสลิม	Muslim	

Friendly	Section	ได้เป็นอย่างดี

	 ท้ังน้ีถ้าผูป้ระกอบการปรบัรปูแบบให้เข้ากับการท่องเทีย่ววิถี

ใหม่ได้	คิดว่าในอนาคต	การตอบรบันักท่องเท่ียวในกลุม่ตลาดฮาลาล	

ค่อนข้างเป็นอะไรทีง่่ายมากขึน้	อกีทัง้เศรษฐกิจของความไว้ใจ	(Trust	

Economy)	สามารถท�าได้ตัง้แต่ระดบับคุคล	ระดบัชมุชน	ระดับองค์กร

ธุรกิจ	ไปจนถึงระดบัประเทศ	การท่องเท่ียววิถีฮาลาล	และวิถีปกติใหม่

(New	Normal)	จะสามารถสร้างความไว้ใจให้แก่นักท่องเท่ียวได้เป็น

อย่างดี	และน�ามาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้

ผู้เขียน	นางสาอาทิตยา ค�าพิชัย

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	สนง.เชียงใหม่

ผู้ให้สัมภาษณ์ อาจารย์เรวัตร วงศ์เดอรี  

หัวหน้าศูนย์ฯ	สนง.เชียงใหม่
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 COVID-19	กลายเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญที่ท�าให้

ผู้บริโภคเกิดการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ๆ	หลังจากการ	Work	

from	Home	จนท�าให้บางพฤติกรรมเป็นความเคยชินและ

กลายเป็นเรื่องปกติ	(New	Normal)	โดยศูนย์วิจัยกสิกร

ไทยมองว่า	COVID-19	ได้เร่งให้เกิดการค้าขายในรูป	

E-Commerceหรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และโดยเฉพาะ

อย่างย่ิง	Live	Commerce	โดยใช้ช่องทาง	Social	media	

ทีไ่ด้กลายมาเป็นช่องทางการขายทีต่อบโจทย์ความต้องการ

ของผู้บริโภคท่ีโตขึ้นอย่างต่อเน่ือง		ทั้งน้ี	Facebook	ได้จัด

ท�าแบบส�ารวจการศึกษาการซื้อขายสินค้าผ่านการแชท

ออนไลน์	พบว่า	ไทยน�าเทรนด์	Social	Commerce	มากท่ีสดุ

ใน	9	ประเทศ	โดยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า	9	ชั่วโมง

ต่อวันนานกว่าชาวสหรัฐฯที่ใช้อินเตอร์เน็ต	6	ชั่วโมงต่อวัน	

ท�าให้สถิติคนไทยซื้อขายผ่านแชทติดอันดับโลก	

	 ข้อมูลจากไพรซ์ซ่าซึ่งเป็นผู้ให้บริการค้นหาและ

เปรียบเทียบราคาสินค้าผ่านเว็บไซต์	priceza.com	ยังพบ

ว่าในปี	2562	ที่ผ่านมา	สัดส่วนมูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซ

ไทยโดยเฉพาะ	B2C	(Business-to-Consumer)	และ	C2C	

(Consumer-to-Consumer)	ผ่านช่องทาง	E-Marketplace	

(Lazada,	Shopee)	มีสัดส่วน	47%	ส่วน	Social	Media	

(Facebook,	Instagram,	Line)	มีสัดส่วน	38%	ส่วนช่อง

ทางทางเว็บไซต์	Official	ลดเหลือ	18%		เป็นต้น

	 สิ่งที่น่าสนใจในปัจจุบันก็คือ	การค้าขายในรูป

แบบ	Live	commerce	ที่มาแรงในปัจจุบัน	ซึ่งเป็นการผสม

ผสานระหว่างการขายสนิค้าบนโลกออนไลน์ท่ีเข้าถึงได้ง่าย

สะดวกสบายทุกเวลา	เข้ากับการได้รับประสบการณ์จาก

หน้าร้าน	สีหน้าท่าทางผู้ขาย	รวมถึงรูปแบบลักษณะจริง

ของสนิค้าผ่านทางหน้าจอ	ท�าให้เกดิการมส่ีวนร่วม	การพูด

คยุ	ถามค�าถามกับพูดขายกลายเป็นอกีหนึง่จดุเด่น	ทีท่�าให้

การไลฟ์ขายของเป็นที่นิยม	อีกทั้งรูปแบบของการไลฟ์ของ

พ่อค้าแม่ขายแต่ละคนก็งัดเอาทุกกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นการ

เอนเตอร์เทนต่างๆ	เข้ามาช่วยดึงดูดลูกค้าท�าให้บางไลฟ์ก็

มกีารน�ามาพูดต่อเป็นไวรลัและบางคนก็มชีือ่เสยีงจากการ

ไลฟ์ขายสินค้าออนไลน์	

	 นอกจากการจัดการหน้าบ้านอย่างการไลฟ์แล้ว	การจัดการ

หลังบ้านก็มีส่วนส�าคัญ	ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผลิตภัณฑ์	การก�าหนด

กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์	การจัดซื้อ	การตรวจรับสินค้าที่จะน�ามา

ขาย	การจัดการคลังสินค้า	การน�าโปรแกรมจัดการขายสินค้าส�าเร็จรูป

มาใช้	การรบัออร์เดอร์	การแชทตอบลกูค้า	การบรรจพัุสดแุละการจดัส่ง

สนิค้า	นีค่อืการจดัการหลงับ้านท่ีจะต้องด�าเนนิการอย่างมปีระสทิธิภาพ

ควบคูไ่ปกับการไลฟ์ขายของบนโลกออนไลน์	เพราะการไลฟ์ไม่ใช่เพียง

แค่การขาย	แต่เป็นการโชว์ไลฟ์สไตล์และแรงบนัดาลใจต่างๆ	รวมไปถึง

การจัดการหลังบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ	ท่ีสร้างความประทับใจและ

ความเชื่อมั่นในระยะยาว	Live	Commerce	จึงถือเป็นอีกช่องทางหนึ่ง

ของการขายสินค้าของผู้ประกอบการสินค้าฮาลาลท่ีต้องปรับตัวและ

ก้าวทันกระแสในอนาคตต่อไป	
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	 แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของโลกในปัจจบุนั	มผีลกระทบต่อเศรษฐกิจ	การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ด้านเทคโนโลยี	(Disruptive	Technology)	
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ	(Climate	Change)	รวมถึงการระบาดของโควิด	19	ที่ส่งผลต่อการค้าทั่วโลกท�าให้เกิดรูปแบบการค้าสมัยใหม่ท่ี	
Digital	Platform	เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในสังคม	ส่งผลให้ต้องมีการปรับตัวการพัฒนาเศรษฐกิจให้ไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในยุคปัจจบุนั	จงึได้เกิดรปูแบบการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ภายใต้แนวคดิ	BCG	Model	ซึง่เป็นแนวคดิท่ีมุง่เน้นการสร้างความสมดลุให้เศรษฐกจิ
เติบโตคู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน	โดย
 B = Bio Economy	คือ	การน�าทรัพยากรชีวภาพมา	“ผลิตให้คุ้มค่าที่สุด”	โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
 C = Circular Economy	คือ	ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน	อาทิ	ของที่ใช้ในการผลิตต้องสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่
 G = Green Economy	คือ	ระบบเศรษฐกิจสีเขียว	สร้างนวัตกรรมและจัดการสภาพสังคมให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

	 ปัจจุบันแนวคิด “เศรษฐกิจสีเขียว” 
(Green	Economy)	เป็นประเด็นที่ทั่วโลกหันมาให้ความ
ส�าคัญ	 เป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีสอดคล้อง
กับเป ้าหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่ ง ยืน	 (Sustainable
	 Deve lopmen t 	 Goa l s 	 – 	 SDGs ) 	 ขององค ์ การ
สหประชาชาติ	(The	United	Nations	–	UN)	ซึ่งได้ก�าหนด
เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลกในช่วงระยะเวลา	
15	ปี	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2558	เป็นต้นไป	เพื่อให้ประเทศต่างๆ	น�า
ไปปฏิบัตใิห้บรรลผุลส�าเรจ็	เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนในด้าน
เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

	 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	
ได้ให้นิยามของการเติบโตเศรษฐกิจสีเขียว	(Green	Growth)	ว่าเป็น	“การพัฒนา
ที่มุ่งสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน	เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยกิจกรรมภายใต้แนวทางการพัฒนาดังกล่าวมีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพก่อให้เกิดของเสียและก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจนเกิดความเสือ่มโทรมและสญูเสยีสมดลุ
ในการค�า้จนุการด�ารงชพี	ตลอดจนสนบัสนนุวิถีชวีติประชาชนในทุกสาขาการผลติ”
	 การบรรลุเป ้าหมายของเศรษฐกิจสีเขียวเพ่ือน�าไปสู ่การพัฒนา
อย่างย่ังยืนนั้น	ประการหน่ึง	คือ	การเติบโตของการผลิตและการบริโภคอย่าง
ย่ังยืน	 โดยผ่านตัวชี้ วัดส�าคัญ	คือ	การเติบโตของสินค้าและบริการสีเขียว	
(Green	Goods	&	Services)	หรือ	สินค้าและบริการท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม	
หมายรวมถึงสินค้าและบริการท่ีเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้ัง

ทางตรงและทางอ้อม	โดยการผลติสนิค้าและบรกิารน�าไปสูก่ารปล่อยมลพิษของเสยีลดลง	หรอืใช้ทรพัยากร	พลงังานน้อยกว่าสนิค้าและบรกิารในประเภท
เดียวกัน

	 ในกรณีของฮาลาลนั้นซึ่งเป็นระบบการจัดการอาหารปลอดภัยท่ีครอบคลุมถึง
จิตวิญญาณของผู้บริโภคท่ีได้รับการยอมรับมากขึ้นจากผู้บริโภคทั้งมุสลิมและมิใช่
มุสลิม	ตลาดฮาลาลไม่เพียงแต่เก่ียวข้องกับอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
เท่านัน้	แต่ยังครอบคลมุถึงสิง่ท่ีมใิช่อาหารด้วย	ไม่ว่าจะเป็น	เครือ่งส�าอาง	การให้บรกิาร
ทางการเงิน	โลจิสติกส์	การท่องเท่ียว	การแพทย์	โดยตลาดฮาลาลมีมูลค่าทั่วโลกสูง
ถึง	2.2	ล้านล้านเหรยีญสหรฐั	อตุสาหกรรมฮาลาลต่างๆสามารถท่ีจะปรบัตวัเข้าสูก่าร
ค้ายุคใหม่ภายใต้	“เศรษฐกิจสีเขียว”ได้ไม่ยากเนื่องจากเรื่องของฮาลาลนั้นนอกจาก
จะเป็นเรื่องความเชื่อตามหลักศาสนาอิสลามแล้ว	ยังเก่ียวข้องกับหลักของความถูก
ต้องตามสุขลักษณะ	ความสะอาด	ความปลอดภัยภายใต้หลักการฮาลาลัลตอยยิบัน
โดยค�านึงถึงการจัดการที่ดีในโรงงานอุตสาหกรรมและการรักษาสภาพแวดล้อม	
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของเศรษฐกิจสีเขียวท่ีมุ่งเน้นการสร้างความเป็นมิตรกับ

สิง่แวดล้อมด้วย		อย่างไรก็ตามในการผลติหวัใจหลกัท่ีต้องค�านึงคอืสนิค้าและบรกิารทีไ่ด้ในกระบวนการผลติจะต้องไม่ท�าลายสิง่แวดล้อมหรอืปล่อยมลพิษ
น้อยกว่า	รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	และเป็นบริการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรง
	 ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐ	ควรมีบทบาทในการส่งเสริม	ช่วยเหลือ	สนับสนุนผู้ประกอบการ	ผู้ผลิต	ผู้บริโภค	ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวให้เกิด
ขึ้นในอุตสาหกรรมฮาลาลหรืออุตสาหกรรมอื่นๆ	โดยใช้กลไกเครื่องมือของหน่วยงานในการพัฒนาลงทุน	และท�าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมนิยมบริโภคสินค้า
และบรกิารทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม	เพ่ือให้แนวคดิเศรษฐกิจสเีขยีว	รวมท้ัง	เศรษฐกิจหมนุเวียน	(Circular	Economy)	เกิดการขบัเคลือ่นน�าไปสูก่ารพัฒนา
ที่ยั่งยืนในอนาคต.
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	 คณะท�างานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	(ศวฮ.

จุฬาฯ)	น�าโดยนางสาวสุลิดา	หวังจิ	ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ	พร้อมด้วย			

ผศ.นิฟารดิ	ระเด่นอาหมดั	รองผูอ้�านวยการฯ	และเจ้าหน้าท่ีของศวฮ.	

รวมทั้ง	รศ.ดร.ปกรณ์	ปรียากร	ผู้อ�านวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาล

แห่งประเทศไทย	เข้าร่วมประชุมคณะท�างานสาขาผลิตภัณฑ์และ

บริการฮาลาล	(WGHAPAS)	ครั้งที่	14	ภายใต้แผนงานการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอนิโดนเีซยี-มาเลเซยี-ไทย	(IMT-GT)	ผ่านระบบ

การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ	(Zoom	Application)		เมื่อวันท่ี	19	

สิงหาคม	2563	ซึ่งผู้อ�านวยการ	ศวฮ.ได้มอบหมายให้คุณสุลิดาเป็น

ประธานในท่ีประชุม	โดยมี	ว่าท่ีร้อยตรี	จิรภัทร	โชติพิมาย	ผู้อ�านวย

การส่วนงาน	IMT-GT	ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาตใินฐานะหน่วยงานประสานงานหลกัของไทยเข้าร่วมประชมุ

ในครั้งนี้ด้วย	โดยมีประเด็นหารือมีดังนี้

	 ร่างรายงานผลการขับเคลื่อนตามแผนงาน	IMT-GT	ระยะ

5	ปี	ระหว่างปี	2560	–	2564	(Implementation	Blueprint:	IB	2017-

2021)	เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีต่อไป

	 	การน�าเสนอ	IMT-GT	Halal	Blockchain	โดย	Mr.	Mohamed

Hazli	Mohamed	Hussain	จากหน่วยงาน	Joint	Business	Council

ประเทศมาเลเซีย	 เพ่ือเป็นการเริ่มต้นโครงการท่ีทั้งสามประเทศ

สามารถน�าข้อมูลของแต่ละประเทศมาผนวกรวมให้อยู่ใน	platform	

เดียวกัน	อย่างไรก็ตามที่ประชุมเห็นว่าจะต้องมีการศึกษาความเป็น

ไปได้และมีการพูดคุยในเชิงลึกและเชิงเทคนิค	อีกท้ังยังมีประเด็น

เรื่องนโยบายกฎระเบียบ	และข้อบังคับ	ของแต่ละประเทศในการน�า

เข้าข้อมูลและการบูรณาการผนวกข้อมูลเข้าด้วยกัน

	 CIMT	ได้น�าเสนอโครงการ	Halal	Ecosystem	Development

Framework	ซึ่งจะเป็นโครงการร่วมระดับอนุภูมิภาคที่จะเป็นการ

ศกึษาและวางแผนยุทธศาสตร์ของคณะท�างาน	ปี	2021	-	2036	โดยท่ี

ประชุมมีความเห็นว่าให้แต่ละประเทศไปศึกษาข้อเสนอโครงการให้

ละเอียดแล้วตอบกลับข้อคิดเห็นไปยัง	CIMT	

	 แผนงานและการด�าเนินงานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและ

การช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมฮาลาลในพ้ืนท่ีประเทศ

สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การระบาดของเชื้อโรค	

COVID-19	เช่น	ใช้	online	platform	มากขึ้นในด้านการอ�านวยความ

สะดวกในการให้บริการรับรองฮาลาล	และการอบรมให้ความรู้ผ่าน	

Webinar

ความก้าวหน้าของโครงการภายใต้แผนงาน IMT-GT 
ประจ�ปี 2563 ทั้งนี้ ศวฮ. ได้อัพเดทโครงการที่ด�เนิน
ไปภายใต้แผนงาน ดังนี้

- โครงการ จัดอบรมออนไลน์ “EDU-Halal”	โดยส�านักงานปัตตานี

ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19	ซึ่งได้จัดอบรมไป	15	 วิชา	

มผู้ีเข้าร่วมทัง้สิน้	10,984	คน	และการอบรมออนไลน์ผ่าน	HSC	MOOC	

ซึ่งส�านักงานเชียงใหม่ศวฮ.	ได้จัดท�าหลักสูตรข้ึนมา	2	หลักสูตรคือ	

1.	หลักสูตรอุตสาหกรรมฮาลาลเบ้ืองต้น	2.	หลักสูตรกระบวนการ

ขอรับรองฮาลาลและขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลเพ่ือสนับสนุน

ความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาตามมาตรฐานและข้อก�าหนดต่างๆท่ี

เกี่ยวข้องกับฮาลาล	

- แอพพลเิคชัน่ Hal+ ส�าหรบัเป็นพ้ืนท่ีค้าขายออนไลน์ให้ผูป้ระกอบ

การฮาลาลน�าเสนอสินค้าฮาลาลในหมวดหมู่ต่างๆทั้งที่เป็นอาหาร

และไม่ใช่อาหาร

- ฐานข้อมูล H Number ทางเว็บไซต์	https://h4e.halalthai.com	ที่

ผู้ประกอบการสามารถเข้าค้นหาข้อมูลวัตถุดิบฮาลาลได้	ซึ่งปัจจุบัน	

มีข้อมูลวัตถุดิบฮาลาล	389	ข้อมูล

- การจัดงาน Thailand Halal Assembly 2020 (THA2020)	ซึ่ง

จะจัดขึ้นในรูปแบบของ	Virtual	Expo	และ	Conference	Webinar

-	ส�านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย	รายงานว่า

ปัจจุบัน	มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองจ�านวน	155,520	

ผลิตภัณฑ์	ทัง้นีส้ามารถเข้าขอการรบัรองได้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์	

www.halal.or.th	หรือ	www.cicot.or.th			

นางสาวจัสมิน มณี 

เจ้าหน้าที่ส�านักงาน	(วิรัชกิจ)

13



	 เมือ่วันที	่29	กรกฎาคม	2563	คณะวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร	มหาวิทยาลยัราชภัฎยะลา	ได้เชญิบคุลากรศูนย์วิทยาศาสตร์

ฮาลาล	จุฬาฯ	เป็นวิทยากรพิเศษ	ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม	Google	Meet	ซึ่งในการนี้มี	ดร.อัซอารีย์	สุขสุวรรณ	นักวิจัยของศูนย์ฯเป็น

วิทยากร	บรรยายเรื่อง	“การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลเพื่อสนับสนุนการรับรองฮาลาลในอุตสาหกรรม”	โดยมีนักศึกษาเข้า

ร่วมการบรรยายในครั้งนี้	จ�านวน	63	คน	อาจารย์จ�านวน	3	คน	และนักวิทยาศาสตร์	จ�านวน	1	คน

	 เมื่อวันที่	27	สิงหาคม	2563	เวลา	9.30	น.	ณ	ห้องประชุมเล็ก	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ		รองศาสตราจารย์	ดร.วินัย	ดะห์ลัน	

ผู้อ�านวยการศนูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล	ได้ให้สมัภาษณ์แก่ดร.บณัฑิต	อารอมนั	และนางสาวโรสน	ีแกสมาน	นกัวิจยัจากศนูย์เอเชยีใต้	จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	ในประเด็น	“บทบาทและทิศทางของอุตสาหกรรมฮาลาลไทยในโลกมุสลิมและโลกมลายู”	โดยคณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่า

รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน	เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมฮาลาล	มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องเป็นที่ประจักษ์	ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	

ทั้งน้ี	มีอาจารย์ต่อศักดิ์	สุทธิชาติ	ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ	นายอาณัฐ	เด่นย่ิงโยชน์	หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และ

นายอิรฟัน	แวหะมะ	เข้าร่วมรับฟังประเด็นดังกล่าวด้วย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ บรรยายออนไลน์ให้กับ อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ด้วย
ระบบโปรแกรม Google Meet ให้กับ อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศวฮ. ให้สัมภาษณ์ 2 นักวิจัย จากศูนย์เอเชียใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในประเด็น 
“บทบาทและทิศทางของอุตสาหกรรมฮาลาลไทยฯ”

ห้องรับแขก
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ข่าวโดย...ฝ่ายประชาสัมพันธ์



	 หน้าทีห่นึง่ของราชการคอืการบรกิารแก่สาธารณะและภาคประชาชน	ดังน้ันเพ่ือส่งเสรมิประสิทธิภาพแก่หน่วยราชการ

ทัว่ประเทศให้ท�าหน้าทีน่ี	้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	ส�านักนายกรฐัมนตร	ีคดัเลอืกหน่วยราชการท่ัวประเทศ

ให้รับรางวัลด้านการบริการภาครัฐจากนายกรัฐมนตรี	ชื่อ	“รางวัลเลิศรัฐ”	รางวัลจัดแบ่งเป็นกลุ่ม	หนึ่งในรางวัลสูงสุดคือ	

“รางวัลดีเด่นด้านงานนวัตกรรมการบริการภาครัฐ”	

 พ.ศ.2563	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลส่งชิ้นงานเข้าประกวด	ผลสรุปออก

มาว่างานเรื่อง	“H-Number นวัตกรรมระบบค้นหาวัตถุเจือปนอาหารฮาลาลแม่นย�าเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต” 

ได้รับการตัดสินจาก	ก.พ.ร.ให้รับรางวัลเลิศรัฐระดับดีเด่นด้านนวัตกรรมการบริการภาครัฐซึ่งเป็นหน่ึงในรางวัลระดับสูงสุด	

โดย	รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน	ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเข้ารับรางวัลจากผู้แทนนายกรัฐมนตรี	นายวิษณุ	เครืองาม	

รองนายกรฐัมนตร	ีเมือ่วันพุธที	่16	กันยายน	2563	ทีผ่่านมา	ณ	ห้องรอยัล	จบูลีี	่อาคารชาเลนเจอร์	ชัน้	1	ศนูย์ประชมุเมอืงทองธานี	

	 ศนูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	เคยรบั	“รางวลัเลศิรฐั ระดบัดเีด่นด้านนวตักรรมการบรกิาร

ภาครัฐ” มาแล้วกับผลงาน “HAL-Q นวัตกรรมระบบบริหารจัดการคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์และบริการ

ฮาลาลครบวงจร” ใน	พ.ศ.	2556	ครั้งนี้จึงเป็นอีกครั้งกับรางวัลระดับเกียรติยศ	ร่วมแสดงความยินดีกับเราท่ีพัฒนางาน

ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสร้างสรรค์หลากหลายผลงานให้กับวงการฮาลาลประเทศไทยกระทั่งได้รับรางวัลในระดับชาติและ

ระดับโลก...

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน  

ผู้อ�านวยการ	ผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีกครัง้กับรางวลัเลศิรฐั 
ระดับดีเด่น
ด้านนวตักรรมการบรกิารภาครฐั 
...
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