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การกำาหนดเดือนในปฏิิทิินอิสลาม
	 สวััสดีีท่่านผู้้�อ่่านทุ่กท่่าน	กลัับมาโคจรพบกันอ่ีกครั�งกับจดีหมายข่่าวั	Halal	
Insight	 ในข่ณะที่�โควิัดีรอ่บสามกลัับมาระบาดีในไท่ยอ่ีกครั�ง	 มุสลัิมทั่�วัโลักก็กำาลััง
ข่ะมักเข่ม�นกับการถืือ่ศีีลัอ่ดีกันในช่่วังกลัางเดีือ่นรอ่มฎอ่น	 เพื�อ่ให�สอ่ดีคลั�อ่งกับ
นโยบายข่อ่งผู้้�นำาประเท่ศี	 ผู้้�นำาศีาสนาหลัายๆประเท่ศีจึงแนะนำาให�มัสยิดีมีมาตรการ
ที่�เข่�มงวัดีในการลัะหมาดียามคำ�าคืนเดีือ่นอ่ันประเสริฐ	 ไม่ว่ัาจะเป็นการจัดีสถืานท่ี�
ลัะหมาดีแบบ	 social	 distancing	สำาหรับมัสยิดีที่�มีข่นาดีใหญ่่	หรือ่ในกรณีท่ี�มัสยิดี
มีข่นาดีเลั็กก็จะแนะนำาประช่าช่นให�ลัะหมาดีกันในครอ่บครัวั	หลัายคนอ่าจจะสงสัย
วั่าท่ำาไมแต่ลัะปีมุสลัิมถืึงเริ�มถืือ่ศีีลัอ่ดีในช่่วังฤดี้กาลัท่ี�แตกต่างกัน	หรือ่ท่ำาไมเดีือ่นใน
ปฏิิท่นิอ่สิลัามถืงึมกีารเปลัี�ยนแปลังท่กุป	ีเข่าใช่�เกณฑ์์อ่ะไรในการอ่�างอ่งิ	ฮาลัาลัอ่นิไซต์
ฉบับนี�มีคำาตอ่บให�ทุ่กท่่านคลัายควัามสงสัยกันในคอ่ลััมน์	HALAL	HIGHLIGHT	ค่ะ	
ซึ�งฉบบันี�ยงัมเีนื�อ่หาสาระอ่ื�นๆที่�น่าสนใจ	ไมว่ัา่จะเป็นงานวิัจยัที่�เกี�ยวัข่�อ่งกับการตรวัจ
วัเิคราะหเ์จลัาตนิดี�วัยเครื�อ่งมอื่ที่�ท่นัสมยัตา่งๆ	ข่�อ่เสยีข่อ่งการนอ่นหลับัไมเ่พยีงพอ่	การ
บำารุงผู้ิวัดี�วัยการท่านผู้ลิัตอ่าหารเสริมจากคอ่ลัลัาเจน	ควัามก�าวัหน�าท่างเท่คโนโลัยี
การปลัอ่มปนอ่าหารแลัะรถืยนตแ์หง่อ่นาคต	ข่า่วัแวัดีวังฮาลัาลัท่ั�งในแลัะตา่งประเท่ศี	
ทั่�งนี�ท่างท่มีบรรณาธิิการหวัังเปน็อ่ยา่งยิ�งวัา่วัารสารฉบบันี�จะมปีระโยช่นก์บัท่่านผู้้�อ่า่น
ทุ่กท่่านนะคะ

Determination of Month in Islamic Calendar
 Greeting	readers,	here	we	are	again	in	Halal	Insight.	While	we	are	
facing	the	3th	wave	of	COVID19	in	Thailand,	Muslims	around	the	world	are	
vigorously	fasting	in	the	middle	of	the	month	of	Ramadan.	In	order	to	comply
with	 the	 country	 policy,	 religious	 leaders	 from	many	 countries	 have	
recommended	 strict	measures	 regarding	Ramadan	 congregational	 night	
prayer	 in	Masjids.	For	example,	preserving	social	distancing	while	praying	
in	the	spacious	Masjids,	or	in	case	the	nearby	Masjid	is	not	so	spacious,	it	is	
recommended	that	people	pray	together	at	home.	Many	may	wonder	why	each	
year	Muslims	start	fasting	in	different	seasons.	Or	why	the	month	in	Islamic	
calendar	change	 its	 time	every	 year.	What	 standard	 is	used	 to	determine	
this	matter?This	Halal	Insight	issue	has	provided	answer	for	you	all	in	HALAL	
HIGHLIGHT	column.	We	also	have	many	more	 interesting	contents,	 such	
as	research	on	gelatin	detection	with	modern	tools,	disadvantages	of	sleep	
deprivation,	how	skin	is	boosted	by	collagen	supplements,	advancement	of	
technology	regarding	food	fraud	detection,	future	cars,	and	news	regarding	
Halal	sphere	both	inside	and	outside	of	Thailand.	The	editorial	team	hope	that	
Halal	Insight	this	issue	will	benefit	all	readers.	

นางสาวนัจวา ยานยา สันติิวรกุุล
Ms.	Najwa	Yanya	Santiworakun

บรรณาธิิการ/Editor
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	 คุยกันเรื�อ่งสุข่ภาพที่�ไม่ใช่�ยา	 ไม่ใช่�เท่คโนโลัยีท่างการ

แพท่ย์	 ไม่ใช่�ผู้ลิัตภัณฑ์์เสริมอ่าหาร	 แพท่ย์แลัะนักวิัท่ยาศีาสตร์

สุข่ภาพมักเน�นไปท่ี�โภช่นาการแลัะการอ่อ่กกำาลัังกายเป็นหลััก	

แนะนำากันตลัอ่ดีว่ัาให�บริโภคอ่าหารให�ครบส่วัน	 ไม่ข่าดีพลัังงาน	

วัติามนิ	เกลัอื่แร	่แถืมดี�วัยผู้กัผู้ลัไม�	เน�นการอ่อ่กกำาลังักาย	ดีเ้อ่าเถือ่ะ

บอ่่ยครั�งสว่ันท่ี�ถ้ืกลัมืคือ่ “กุารนอน” หากนอ่นไมเ่พยีงพอ่	นอ่นข่าดี

คณุภาพ	ถึืงโภช่นาการดี	ีอ่อ่กกำาลังักายสมำ�าเสมอ่	สุข่ภาพก็ยงัดีขี่ึ�น

ไม่ไดี�	การนอ่นจึงเป็นเรื�อ่งสำาคัญ่	วั่ากันอ่ย่างนั�น

	 เดีิมเคยเข่�าใจกันวั่าการนอ่นคือ่การท่ี�ร่างกายไดี�พักผู้่อ่น	

กลัไกในร่างกายหยุดีท่ำางานยกเวั�นส่วันท่ี�ท่ำาให�ยังคงดีำารงช่ีวัิต

เท่่านั�น	 เอ่าเข่�าจริงมันไม่ใช่่อ่ย่างนั�น	 ระหวั่างนอ่นหลัับ	 กลัไกการ

กำาจัดีสารพิษในร่างกายยังคงท่ำางาน	การนอ่นจึงช่่วัยข่จัดีสารพิษ

โดียเฉพาะอ่ย่างยิ�งในสมอ่งท่ี�สะสมสารตกค�างจากเมแท่บอ่ลิัซึม

ระหวัา่งวัันไวั�จำานวันไมน่�อ่ย	การนอ่นที่�ดีีช่ว่ัยให�สมอ่งบรหิารจดัีการ

ข่�อ่มล้ัใหม่ๆไดี�มปีระสทิ่ธิิภาพข่ึ�น	ระบบควัามจำาตลัอ่ดีจนการบริหาร

จดัีการดี�านอ่ารมณท์่ำางานดีีข่ึ�น	การนอ่นหลับัจงึไมใ่ช่เ่รื�อ่งท่ี�รา่งกาย

พกัผู่้อ่นอ่ย่างเดียีวั	เปน็เรื�อ่งข่อ่งการปรบัปรงุซอ่่มแซมระบบเพื�อ่เพิ�ม

ประสิท่ธิิภาพการท่ำางานข่อ่งอ่วััยวัะต่างๆพร�อ่มกันไปดี�วัย

	 การนอ่นให�เพียงพอ่คือ่	6-8	ช่ั�วัโมง	หากนอ่นไม่เพียงพอ่	

ไม่เต็มอ่ิ�ม	 อ่าจมีผู้ลัท่ำาให�กินมากข่ึ�น	 เนื�อ่งจากการควับคุมการกิน

เกิดีปัญ่หา	นอ่นไม่พอ่ท่ำาให�ฮอ่ร์โมนหิวัคือ่กรีลัิน	(ghrelin)	เพิ�มข่ึ�น	

ฮอ่รโ์มนอ่ิ�มคอื่เลัพ็ตนิ	(leptin)	ลัดีลัง	หิวับอ่่ยข่ึ�น	กินแลั�วัยงัไมร่้�สกึอ่ิ�ม

การนอ่นไม่พอ่จึงอ่าจท่ำาให�อ่�วันข่ึ�น	 เวัลัานี�เริ�มเข่�าใจกันแลั�วัว่ัา	

เป็นผู้ลัมาจากฮอ่ร์โมนเหลั่านี�เอ่ง	 การนอ่นไม่พอ่	นอ่กเหนือ่จาก

ท่ำาให�ฮอ่ร์โมนหิวัแลัะอ่ิ�มเกิดีปัญ่หาอ่ย่างท่ี�บอ่กแลั�วั	 ยังอ่าจ

ท่ำาให�การสร�างสารบางกลัุ่มท่ี�เรียกวั่า “เอ็นโดคัันนาบิินอยด์” 

(endocannabinoids)	 เพิ�มขึ่�นไดี�ดี�วัย	ท่ำาให�หิวัมากขึ่�นอ่ยาก

อ่าหารบ่อ่ยข่ึ�น	

	 เอ่็นโดีคันนาบินอ่ยด์ีที่�วั่านี�เป็นสารกลุ่ัมลิัพิดีที่�สร�าง

ขึ่�นในระบบประสาท่ท่ำางานเกี�ยวัข่�อ่งกับระบบเอ่็นโดีคันนา

บินอ่ยดี์ซึ�งเป็นระบบที่�นักวัิท่ยาศีาสตร์การแพท่ย์เพิ�งค�นพบ

ไม่นานมานี�	 เช่ื�อ่กันวั่าปัญ่หาดี�านสุข่ภาพท่ี�มักเจอ่กันบ่อ่ย

ระยะหลััง	 ไม่วั่าจะเป็นเรื�อ่งการมีบุตรยาก	 การตั�งครรภ์	

การพัฒนาในวััยเด็ีก	 ระบบภ้มิคุ�มกันเป็นปัญ่หา	กลัไกควัาม

อ่ยากอ่าหาร	ควัามเจ็บปวัดี	อ่ารมณ์	ควัามจำา	อ่าจเกี�ยวัข่�อ่งกับ

ระบบเอ่็นโดีคันนาบินอ่ยดี์ท่ี�วั่านี� 	 ซึ�งการนอ่นไม่เพียงพอ่	

รวัมถึืงคุณภาพการนอ่นท่ี�มีปัญ่หา	อ่าจมีผู้ลัต่อ่ประสิท่ธิิภาพ

การท่ำางานข่อ่งระบบเอ่็นโดีคันนาบินอ่ยดี์ก็ไดี�	 ใช่�คำาว่ัาอ่าจ

เพราะเป็นเรื�อ่งใหม่	 ยังหาข่�อ่ม้ลัไดี�ไม่ครบถื�วัน	 ดีังนั�นกันไวั�

ดีีกวั่าแก�	ไม่อ่ยากมีปัญ่หา	หาท่างนอ่นให�เพียงพอ่ก็แลั�วักัน	

บท่ควัามโดีย รศ.ดร.วินัย ดะห์์ลัน

written	by Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan
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Sleep Deprivation Could 
Cause Problems More 
Than You Have Thought

	 If	 you	 are	 looking	 for	 alternatives	 to	 chemical	

drugs,	 health	 technology,	 and	 dietary	 supplements,	

doctors	and	scientists	would	suggest	you	focus	on	food	

and	exercise.	They	often	say	you	should	enjoy	a	variety	of	

nutritious	foods	from	each	of	the	5	food	groups,	maintain	

the	balanced	level	of	vitamins	and	minerals	from	vege-

tables	and	fruits,	and	forget	not	to	do	exercises.	What	is	

often	overlooked	the	most	is “sleep”.	If	you	lack	sleep,	or	

have	no	quality	sleep,	your	health	could	not	improve	itself,	

even	though	you	keep	good	diet	and	regularly	exercise.	

Thus,	sleep	is	significant.

 

	 It	 is	 said	 that	 sleeping	 is	 how	 our	 body	 rest.	

Systems	in	our	body	stop	working	while	we	sleep,	except	

those	that	maintain	our	existence.	However,	it	might	not	be	

so.	During	sleep,	our	detox	system	is	still	working.	Thus,	

sleeping	is	also	a	way	to	detox	mechanism,	especially	in	

the	brain	where	an	amount	of	metabolic	toxin	is	released	

during	the	day.	Good	sleep	helps	our	brain	to	gain	and	

manage	new	information	more	effectively.	Our	memory	

systems	will	also	work	better.	Plus,	we	will	do	better	in	our	

emotional	management	as	well.	So,	sleeping	is	not	just	

about	our	body	takes	some	time	for	rest.	It	is	also	about	

system	 improvement	 to	 increase	effectiveness	of	each	

organ’s	performance.

	 Adequate	sleep	is	6-8	hours.	Lack	of	sleep	could	

make	you	eat	more,	and	you	will	find	it	difficult	to	control	

your	eating	habit.	Lack	of	sleep	increases	ghrelin,	which	

is	known	as	a	hunger	hormone,	and	decreases	 leptin,	

which	is	sometimes	called	the	satiety	hormone.	That	 is	

the	reason	why	you	often	feel	hungry	many	times	a	day	or	

does	not	feel	full	after	meal.	Thus,	sleep	deprivation	could	

make	you	gain	weight.	Now	we	can	understand	that	it	is	

the	effect	of	these	hormones.	

	 Lack	of	 sleep	also	creates	endocannabinoids.	

That	 is	 another	 reason	 why	 you	 want	 to	 eat	 more.	

Endocannabinoids	 are	 lipid	 substances	 created	 in	

nervous	system	that	work	with	endocannabinoid	system,	

something	which	scientists	have	just	recently	discovered.	

It	is	believed	that	health	issues	that	are	found	common	

today,	be	it	about	infertility,	child	development,	immune	

system,	 hunger	mechanism,	 pain,	 emotion,	memory,	

etc.	 all	 of	 these	 relates	 to	 endocannabinoids	 system.	

Lack	of	 sleep	or	poor	Sleeping	quality	may	affect	 the	

performance	 of	 endocannabinoids	 system.	 The	word	

“may”	 is	 used	 here	 because	 this	matter	 is	 still	 new	

and	there	is	not	enough	evidence	as	support.	Anyway,	

prevention	is	better	than	cure.	To	avoid	problems,	try	to	

have	enough	sleep!

ACADEMIC GURU

Written	by Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan
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รศ.ดร.วิ่นั์ย ดะห์ลัน์ ให้ข้อเสูน์อแน์ะ

เรื�องของวั่คิซี่น์บน์เว่ที่่โลก
Suggestions on Vaccine from 
Assoc.Prof.Dr.Winai Dahlan on Global stage

วันัท่ี�	15	มีนาคม	2564	ณ	ห�อ่งประชุ่มใหญ่	่ศี้นยว์ัิท่ยาศีาสตร์ฮาลัาลั	
จุฬาฯ	ตัวัแท่นประเท่ศีไท่ยนำาโดีย	รศี.ดีร.วัินัย	ดีะห์ลััน	ผู้้�อ่ำานวัยการ
ศี้นย์ วิัท่ยาศีาสตร์ฮาลัาลั	 จุฬาฯ	 รศี.ดีร .ปกรณ์	 ปรียากร
ผู้้�อ่ำานวัยการสถืาบันมาตรฐานฮาลัาลัแห่งประเท่ศีไท่ย	 แลัะ	
ผู้้�ช่่วัยนักวัิจัย	พร�อ่มดี�วัยเจ�าหน�าที่�ศี้นย์วิัท่ยาศีาสตร์ฮาลัาลั	 จุฬาฯ	
เข่�าร่วัมประชุ่ม	9th	Meeting	of	SMIIC	Committee	on	Standards	
for	Conformity	Assessment	 (SMIIC/CCS)	 ในการประชุ่มครั�งนี�
พ้ดีถืงึเกี�ยวักบั	บท่บาท่ข่อ่ง	SMIIC	ในฐานะหนว่ัยงานมาตรฐานข่อ่ง
อ่งค์การควัามร่วัมมือ่อิ่สลัาม	 (OIC)	 มีวััตถุืประสงค์หลััก	 คือ่การจัดี
ท่ำานโยบายแลัะมาตรฐาน	 รวัมถืึงแนวัท่าง	หลัักเกณฑ์์	 ข่�อ่กำาหนดี	
แลัะท่างเท่คนิค	 ฯลัฯ	 รศี.ดีร.วัินัย	 ให�ข่�อ่เสนอ่แนะเรื�อ่งข่อ่งวััคซีน	
โดียท่างเรารอ่วััคซนีจากหนว่ัยงานท่ี�เกี�ยวัข่�อ่ง	เพื�อ่นำามาวัเิคราะหใ์น
ห�อ่งปฏิิบัติการนิติวัิท่ยาศีาสตร์	 ซึ�งมีเรื�อ่งนี�มีการวัิพากษ์วัิจารณ์กัน
ในประเท่ศี	โดียประชุ่มผู้่านโปรแกรม	ZOOM	Meeting	มีผู้้�เข่�าร่วัม
ประชุ่มจากนานาประเท่ศี	รวัมท่ั�งสิ�น	48	ท่่าน	กวั่า	20	ประเท่ศี

15	March	2021,	at	the	main	meeting	room	of	Halal	Science	
Center,	Chulalongkorn	University,	with	the	representatives	
from	Thailand	led	by	Assoc.Prof.Dr.Winai	Dahlan,	Director	
of	 The	Halal	 Science	Center,	 Chulalongkorn	University,	
and	Assoc.Prof.Dr.	Pakorn	Priyakorn,	Director	of	The	Halal	
Standard	Institute	of	Thailand,	along	with	research	assistants	
and	officers	from	The	Halal	Science	Center,	Chulalongkorn	
University,	 joined	the	9th	Meeting	of	SMICC	Committee	on	
Standards	 for	Conformity	Assessment	 (SMIIC/CCS).	 The	
topic	of	the	meeting	was	the	role	of	SMIIC	as	OIC’s	standard	
sector.	The	main	objective	was	to	create	policy	and	standard,	
as	well	as	guidelines,	regulations,	etc.	

In this	 meeting,	 Assoc.Prof.Dr.Winai	 Dahlan	 gave	
suggestions	on	vaccine.	Our	HSC	waiting	to	get	vaccine	from	
related	agency	 to	analyze	 the	vaccines	 in	Halal	Forensic
Science	Laboratory.	This	issue	is	widely	criticized	by	Thai	
community	within	 the	 country.	 There	were	 48	 attendees	
from	more	than	20	countries	attended	this	meeting	via	zoom	
meeting	program
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รศ.ดร.วิ่นั์ย ดะห์ลัน์ น์�าเสูน์อโคิรงการตรว่จวิ่เคิราะห์องค์ิ

ประกอบต้องห้าม่ใน์วั่คิซีีน์โคิวิ่ด-19

Assoc.Prof.Dr. Winai Dahlan proposed Research project Laboratory 
Surveillance for Forbidden Substances in COVID-19

วัันท่ี�	 16	 มีนาคม	 2564	 รศี.ดีร.วัินัย	 ดีะห์ลััน	 ผู้้�อ่ำานวัยการ	 ศีวัฮ.	
พร�อ่มดี�วัยนางสาวัสลุัดิีา	หวัังจ	ิท่ี�ปรกึษา	ผู้อ่.	แลัะคณะท่ำางาน	อ่กีท่ั�ง	
รศี.ดีร.ปกรณ์	ปรียากร	เข่�าร่วัมประชุ่มวัางแผู้นยุท่ธิศีาสตร์	ครั�งท่ี�	14	
แผู้นงาน	IMT-GT	(14th	IMT-GT	Strategic	Planning	Meeting)	ใน
ระดีับคณะท่ำางาน	(The	breakout	Working	Group	Session)	ข่อ่ง
คณะท่ำางานดี�านผู้ลัิตภัณฑ์์แลัะบริการฮาลัาลั	 ผู้่านระบบประชุ่ม
ท่างไกลั	(Zoom	Meeting)	การประชุ่มครั�งนี�เป็นการนำาเสนอ่ผู้ลัการ
ดีำาเนินงานโครงการต่างๆ	ข่อ่งประเท่ศีสมาช่ิก	ตามแผู้นการดีำาเนิน
งาน	 IB2017-2021	แลัะนำาเสนอ่โครงการใหม่เพื�อ่เสนอ่เข่�าในแผู้น
งาน	5	ปตีอ่่ไป	(IB2022-2026)	เพื�อ่เตรียมนำาเสนอ่ต่อ่เจ�าหน�าท่ี�อ่าวุัโส	
(Plenary		Session)	ในวัันท่ี�	9	เมษายน	2564	ซึ�ง	ศีวัฮ.	ไดี�นำาเสนอ่
โครงการใหม	่คอื่	โครงการ	Laboratory	Surveillance	for	Forbidden	
Substances	in	COVID-19	vaccines	สืบเนื�อ่งจากการแพร่ระบาดี
ข่อ่งโรคระบาดีไวัรัสโควัิดี-19	เริ�มมาตั�งแต่ปลัายปี	2019		จนถืึงข่ณะ
นี�ยงัไมม่หีนท่างท่ี�จะกำาจดัีเช่ื�อ่ไวัรสัให�หมดีไปไดี�	การฉดีีวัคัซนีปอ้่งกนั
โรคโควิัดี-19	 จึงเป็นท่างเลืัอ่กหนึ�งที่�สามารถืลัดีควัามรุนแรงข่อ่ง
อ่าการป่วัยแลัะลัดีการเสียชี่วัติไดี�	ตามนโยบายข่อ่งรัฐบาลัไท่ยมีการ
พิจารณานำาเข่�าวััคซีน	ในบรรดีาคนไท่ยเกือ่บ	70	ลั�านคน	ประมาณ	
4-5	ลั�านคนเป็นมุสลัิม	 จึงมีประเด็ีนคำาถืามเกิดีข่ึ�น	 เกี�ยวักับ	 วััคซีน
โควิัดี-19	ฮาลัาลัสำาหรับมสุลัมิหรือ่ไม่	สิ�งที่�เป็นข่�อ่ห�ามในท่างศีาสนา
อ่สิลัามที่�เป็นประเดีน็ในกรณวีัคัซนีคอื่การใช่�เจลัาตนิ	(Gelatin)	จาก
สกุรเพื�อ่รักษาสภาพข่อ่งวััคซีน	(Stabilizer)	ซึ�งวิัธินีี�ใช่�กันทั่�วัไปในการ
ผู้ลัิตวััคซีน	แลัะดี�วัย	ศีวัฮ.	มีห�อ่งปฏิิบัติการนิติวิัท่ยาศีาสตร์ฮาลัาลั
ซึ�งพันธิกิจหลัักคือ่การบริการตรวัจวิัเคราะห์การปนเป้�อ่นสิ�งต�อ่ง
ห�ามตามหลัักศีาสนาอ่ิสลัามในวััตถืุดีิบแลัะผู้ลัิตภัณฑ์์ฮาลัาลั	ท่ี�เป็น
อ่าหารแลัะมิใช่่อ่าหาร	 ในหลัากหลัายการท่ดีสอ่บ	 โดียเฉพาะการ
ท่ดีสอ่บการปนเป้�อ่นเจลัาติน	แลัะมีควัามพร�อ่มเรื�อ่งเครื�อ่งมือ่	แลัะ
เท่คนิคท่ี�ใช่�ในการตรวัจวัิเคราะห์เจลัาตินอ่ย่้หลัายเท่คนิคดี�วัยกัน	
เช่น่	เท่คนคิท่างดี�านโปรตนี	LC-MS/MS	แลัะเท่คนคิท่างดี�านดีีเอ่น็เอ่	
Real-Time	 PCR	 จึงข่อ่นำาเสนอ่โครงการเพื�อ่ท่ำาการวิัจัยท่ดีสอ่บ
การปนเป้�อ่นเจลัาตินสุกรในวััคซีนโควิัดี-19	 เพื�อ่ควัามมั�นใจแลัะ
การยอ่มรับข่อ่งประช่ากรมุสลิัมในการไดี�รับวััคซีนท่ี�ฮาลัาลั	 ไม่เพียง
แต่ในประเท่ศีไท่ยแต่รวัมถืึงประช่ากรท่ั�งโลักอ่ีกดี�วัย

On	16	March	2021,	Assoc.Prof.Dr.Winai	Dahlan,	Director	of	HSC,	
and	Ms.	Sulida	Wangji,	Consulting	Director,	and	other	HSC	staffs,	
along	with	Assoc.Prof.Dr.	Pakorn	Priyakorn	joined	the	14th	IMT-GT
Strategic	 Planning	Meeting	 in	 the	 form	 of	 breakout	working	
group	 session	with	Halal	 Product	 and	Service	 team	 through	
Zoom	meeting.	 This	 objective	of	 the	meeting	was	 to	present	
progress	of	projects	from	member	countries	according	to	the	
IB2017-2021	plan.	And	also	to	present	new	projects	of	the	5th 

year	plan	(IB2022-2026)	which	was	intended	to	present	in	the	
Plenary	Session	on	9	April	2021.	HSC	presented	a	new	project:	
Laboratory	Surveillance	for	Forbidden	Substances	in	COVID-19	
vaccines.	Due	to	the	spread	of	COVID-19	since	late	2019	until	
now,	there	is	still	no	way	to	diminish	this	virus.	Thus,	injecting	
the	COVID-19	vaccine	is	an	option	that	can	reduce	severity	of	
symptom	and	amount	of	death	rate.	According	to	the	policy	of	Thai	
Government,	vaccine	is	now	being	considered	for	importation.
Among	nearly	70	million	of	Thais,	4-5	million	are	Muslims.	The	
question	of	whether	this	COVID-19	vaccine	is	Halal	for	Muslims	
or	 not	 has	been	 raised.	What	 is	being	concerned	 relating	 to	
Islamic	prohibition	is	using	gelatin	from	pig	as	stabilizer	in	vaccine,
which	 is	 common	 in	 vaccine	 production.	 HSC	 has	 Halal	
Forensic	Science	Laboratory	with	its	main	objective	to	provide	
service	regarding	to	analyze	and	detect	contamination	that	is	
forbidden	according	 to	 Islamic	principles	 from	Halal	certified	
ingredients	and	products,	be	it	food	or	non-food.	This	laboratory	
can	perform	various	tests,	especially	gelatin	contamination	test,	
and	are	ready	in	terms	of	tools.	Techniques	in	detecting	gelatin	
are	many,	such	as	protein	related	LC-MS/MS	and	DNA	related	
Real-Time	PCR.	This	project	of	gelatin	detection	in	COVID-19	
vaccine	is	presented	to	create	confident	on	and	acceptance	of	
Halal	vaccine	among	Muslim	population,	not	only	 in	Thailand	
but	among	world	population	as	well.	
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วัันพุธิท่ี�	24	มีนาคม	2564	ศี้นย์วัิท่ยาศีาสตร์ฮาลัาลั	จุฬาลังกรณ์
มหาวิัท่ยาลัยั	สำานกังานปัตตานี	นำาโดียผู้ศี.นิฟาริดี	ระเด่ีนอ่าหมัดี
รอ่งผู้้�อ่ำานวัยการศี้นย์วัิท่ยาศีาสตร์ฮาลัาลั	 จุฬาลังกรณ์
มหาวัิท่ยาลััย	 (สำานักงานปัตตานี)	 พร�อ่มดี�วัยคณะกรรมการ
อ่ิสลัามประจำาจังหวััดีปัตตานี	 แลัะเจ�าหน�าที่�ศี้นย์ฯ	 ลังพื�นท่ี�
จดัีกจิกรรมอ่บรม	“กุารประยกุุติใ์ช้ร้ะบิบิกุารผลติิอาห์ารฮาลาล
ปลอดภััย”	ณ	ห�อ่งประชุ่มสถืานพินิจคุ�มครอ่งเดี็กแลัะเยาวัช่น
จังหวััดีปัตตานี	 โดียเป็นการจัดีกิจกรรมอ่บรมให�ควัามร้�ให�แก่
บุคลัากรผู้้�ที่�เกี�ยวัข่�อ่งในการผู้ลัิตอ่าหาร	 ในสถืานพินิจฯจังหวััดี
ปัตตานี	 ในการผู้ลัิตอ่าหารภายใต�มาตรฐานอ่าหารฮาลัาลั-
ตอ่ยยบิ(ปลัอ่ดีภยั)	ทั่�งนี�มกีารอ่บรมให�ควัามร้�ในหวััข่�อ่	“ห์ลกัุกุาร
ฮาลาล-ห์ะรอมและข้้อกุำาห์นดกุารรับิรองฮาลาลใน
ประเทศไทย” โดียวัิท่ยากรจากคณะกรรมการอ่ิสลัามประจำา
จังหวััดีปัตตานี	 หัวัข่�อ่	 “กุารจัดกุารและกุารเติรียมวัติถุุดิบิ
ในกุารผลิติอาห์ารฮาลาล”	 แลัะ	 “กุารบิริห์ารจัดกุารด้าน
คัณุภัาพเพ่�อรับิประกุนัและรบัิผดิช้อบิติอ่สภัาพฮาลาลข้อง
ผลิติภััณฑ์์” โดียนายพิท่ักษ์	อ่าดีมะเร๊ะ	หัวัหน�าส่วันงานบริการ
หน่วัยงานภายนอ่กสำานักงานปัตตานี	 ถืือ่เป็นหนึ�งในภารกิจ
สำาคัญ่ที่�ศี้นย์	วิัท่ยา	ศีาสตร์	ฮาลัาลั	จุฬาลังกรณ์	มหา	วิัท่ยาลััย		
สำานักงานปัตตานี	ให�ควัามร่วัมมือ่พัฒนาพื�นท่ี�ภาคใต�

On	Wednesday	24	March	2021,	The	Halal	Science	Center,
Chulalongkorn	University,	Pattani	Office	led	by	Assoc.Prof.	
Nifarid	Radenahmad,	Vice	Director	of	The	Halal	Science	
Center,	Chulalongkorn	University,	(Pattani	Office),	Islamic	
Committees	of	Pattani,	and	HSC	officers	arranged	training	
session:	“Implementation of Food Safety for Halal Food 
Production” at	 the	meeting	 room	 of	 Pattani	 Juvenile	
Detention	Center.	 This	 session	was	meant	 to	 provide	
knowledge	of	food	production	under	Halal-Tayyib	Concept	
(Safety)	Standard	to	those	involves	in	food	production	in	
the	Juvenile	Detention	Center.		The	topic	included	in	this	
training	was:	“Halal-Haram Principles and Regulations in 
Halal Certification of Thailand”.	The	speaker	of	this	topic	
was	 from	 Islamic	Committee	 of	 Pattani.	 Another	 topics	
were:	“Ingredient Management and Preparation in Halal 
Food Production”	and	“Quality Management to Guarantee
the Halal State of Product” by	Mr.	Pitak	Aadmareh,	Head	
of	Service	Providing	Sector	 for	Organizations	apart	 from	
Pattani	Office.	 This	 event	 was	 counted	 as	 one	 of	 the	
important	missions	that	Halal	Science	Center,	Chulalongkorn
University,	Pattani	Office,	cooperated	 in	development	of	
the	southern	area.

ศว่ฮ.ปตน์.จัดกิจกรรม่อบรม่ 

“การประยุกต์ใช้้ระบบการผิลิตอาหารฮาลาลปลอดภััย”

HSC Pattani Arranged Training course on “Using Safety Halal 
Food Production System” 
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ในวัันพุธิ	ท่ี�	31	มีนาคม	2564	ศี้นย์วัิท่ยาศีาสตร์ฮาลัาลั	จุฬาลังกรณ์
มหาวัิท่ยาลััย	สำานักงานเช่ียงใหม่(ศีวัฮ.ช่ม.)	 โดียมี	 นางสาวัสุลััยญ่า	
เปี�ยมชั่ยวััฒน์	เจ�าหน�าท่ี�บริการวิัท่ยาศีาสตร์	ศีวัฮ.ช่ม.	ให�คำาแนะนำากบั
ผู้้�ประกอ่บการฮาลัาลั	 เกี�ยวักับการใช่�สบ้่ดีินในสถืานประกอ่บการ	
เพื�อ่การช่ำาระลั�างสิ�งสกปรกหรือ่สิ�งเจือ่ปนก่อ่นเข่�าไลัน์ผู้ลัิต	

ทำาคัวามร้้จักุ “นวัติกุรรมสบิ้่ดิน”  

อ่งค์ประกอ่บข่อ่งสบ้่ดีิน	 ท่ี�ประกอ่บดี�วัยดีินข่าวั	 นำ�าปราศีจากอ่ิอ่อ่น	
กลัุม่เกลัอื่	4	ช่นดิีจากดีนิ	แลัะกลัุม่สารอ่นพุนัธ์ุิ	3	ช่นดิี	โดียสารท่ั�งหมดี
ลั�วันพบไดี�ในดีนิตามธิรรมช่าตปิราศีจากการเตมิหรอื่กลัิ�น	แลัะไมม่กีาร
ใช่�ไข่มัน	 เช่่นไม่มีการท่ำาปฏิิกิริยา	หรือ่การใช่�สารเคมีที่�เป็นอ่ันตราย	
ส่วันคุณสมบัติ	ท่ำาควัามสะอ่าดีไดี�หมดีจดีลัำ�าลัึก	อ่ีกท่ั�งยังใช่�ช่ำาระลั�าง
สิ�งสกปรกหรือ่นญิ่สทุ่กช่นิดี	 โดียเฉพาะอ่ย่างยิ�งนญิ่สหนักตามหลััก
ศีาสนบัญ่ญ่ัติอ่ิสลัาม	ยับยั�งการเจริญ่เติบโตข่อ่งแบคท่ีเรียหลัายช่นิดี	
ไม่ก่อ่ให�เกิดีอ่าการระคายเคือ่ง	หรือ่ผู้ลัข่�างเคียงท่ี�ไม่พึงประสงค์

On	Wednesday	31	March	2021,	The	Halal	Science	Center,	
Chulalongkorn	University,	Chiang	Mai	Office	 (HSC.CM),	
Ms.	Sulaiya	Piemchaiwat,	Scientist	of	HSC.CM	provided	
suggestions	 to	Halal	 entrepreneurs	about	 how	 to	 apply	
of	HAL-KLEAN	 liquid	 soap	 in	manufacturing	 place	 for	
cleaning	 impurity	 or	 contamination	before	 entering	 into	
production	line.	

What	is	“Hal-Klean Liquid Soap Innovation”?

The	 components	 of	 this	 soap	 are	white	 soil,	 deionized	
water,	4	types	of	salt	from	soil,	and	3	types	of	derivatives.	
All	can	be	found	in	natural	soil	without	additional	fragrance	
and	oil.	Plus,	no	dangerous	chemicals.	As	for	its	property,	
this	soap	can	be	used	 to	clean	 impurities	of	every	kind	
perfectly,	especially	 the	Najis	or	 impurities	according	 to	
Islamic	principles.	It	helps	block	bacteria	growth.	Cause	
no	irritation	or	any	unpleasant	side	effects.

ผิู้ประกอบการฮาลาล ขอคิ�าแน์ะน์�าการใช้้สูบู่ดิน์ 

กับเจ้าหน์้าที่่�บริการว่ิที่ยาศาสูตร์ศูน์ย์ว่ิที่ยาศาสูตร์ฮาลาล จุฬาฯ เช้่ยงใหม่่

Halal Entrepreneurs asked for Application of Hal-Klean Liquid Soap from Service 
Providing Officer of Halal Science Center, Chulalongkorn University, Chiang Mai.

เรียบเรียงโดีย	นางสาวอานีซะห์์ ลาเติะ ฝ่่ายประช่าสัมพันธิ์	ศี้นย์วัิท่ยาศีาสตร์ฮาลัาลั	จุฬาฯ
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	 สวััสดีีครับคุณผู้้�อ่่านทุ่กท่่าน	คอ่ลััมน์	Halal	 Talk	 ในฉบับนี�	 ผู้มไดี�มีโอ่กาส	สัมภาษณ์บุคคลัสำาคัญ่	 ในแวัดีวัง

อุ่ตสาหกรรมอ่าหารฮาลัาลัข่อ่งประเท่ศีไท่ย	ถืึงเรื�อ่งมาตรฐาน	ครับ	จะเป็นใครไปไม่ไดี�	นั�นก็คือ่	รศี.ดีร.ปกรณ์	ปรียากร	

ผู้้�อ่ำานวัยการสถืาบันมาตรฐานฮาลัาลัแห่งประเท่ศีไท่ยครับ	

	 Greeting	dear	all	 readers,	The	Halal	Talk	column	 for	 this	 issue,	 I	had	 the	opportunity	 to	 interview	
important	people	in	the	halal	food	industry	in	Thailand.	That	is	Assoc.	Prof.	Dr.	Pakorn	Priyakon,	director	of	
the	Halal	Standard	Institute	of	Thailand.

สัมภาษณ์แลัะเรียบเรียงโดีย		
นายอิรฟัน แวห์ะมะ

Interview	and	Compiled	by 
Mr. Erfun Waehama
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อิรฟัน : อัสลามม้อาลัยกุุมคัรับิอาจารย์ 

รศ.ดร.ปกุรณ์ : วัาอ่าลััยกุมสลัามครับ	
อิรฟัน : อาจารย์คัรับิ ในฐานะผ้้อำานวยกุารสถุาบิันมาติรฐาน
ฮาลาลแห่์งประเทศไทย ทำาไมจงึติอ้งมีมาติรฐาน อะไรค่ัอคัวาม
สำาคััญข้องมาติรฐาน แล้วมาติรฐานฮาลาลกุับิมาติรฐานทั�วไป

มีคัวามแติกุติ่างกุันอย่างไรคัรับิ?

รศ.ดร.ปกุรณ ์: วััตถืปุระสงคห์ลักัข่อ่ง
มาตรฐาน	 ไดี�แก่	 การช่่วัยส่งเสริม
การแลักเปลัี�ยนข่�อ่ม้ลัระหวั่างผู้้�
ผู้ลัิตกับผู้้�บริโภค	 เมื�อ่ผู้ลิัตภัณฑ์์
ไดี�รับการรับรอ่งมาตรฐานจะเป็น
หลัักฐานสำาคัญ่วั่าผู้ลัิตภัณฑ์์นั�นๆ	

ผู้ลัิตตามกระบวันการท่ี�ตรงกับควัาม
ต�อ่งการข่อ่งผู้้�บริโภค	ท่ั�งในดี�านคุณภาพ

แลัะควัามปลัอ่ดีภัย	“ฮาลาล” มีควัามหมายเช่ิงประยุกต์วั่า	“อนุมัติิ
ให์้บิริโภัคัผลิติภััณฑ์์ที�ถุ้กุสุข้ลักุษณะ สะอาด ปลอดภััย เป็น
ประโยช้น์ติ่อคุัณภัาพช้ีวิติ และเป็นมิติรกุับิสิ�งแวดล้อม” ซึ�ง
คณะกรรมาธิิการ	CODEX	 ในสังกัดีอ่งค์การอ่าหารแลัะเกษตรร่วัม
กบัอ่งคก์ารอ่นามยัโลัก	ไดี�อ่นมุตัใิห�ใช่�	“ห์ลักุกุารฮาลาล” มากำาหนดี
เปน็มาตรฐานเฉพาะ	สำาหรบัการผู้ลิัตผู้ลัติภณัฑ์์อ่าหารรวัมท่ั�งบรกิาร
ท่ี�เกี�ยวัเนื�อ่งตลัอ่ดีห่วังโซ่อ่าหารหรือ่ที่�เรียกกันวั่า	 “จากุเร่อกุสวน
ไร่นาจนถุึงโติ๊ะอาห์าร”

อริฟนั : มาติรฐานอาห์ารฮาลาลในประเทศไทยกุบัิมาติรฐาน
ฮาลาลในระดับิสากุลภัายใติ้ SMIIC มีคัวามแติกุติ่างและมี
คัวามสำาคััญอย่างไร และในอนาคัติจะมีมาติรฐานที�ใช้้ใน
อุติสาห์กุรรมใดบิ้าง?

รศ.ดร.ปกุรณ์: คณะรัฐมนตรีมีมติจัดีตั�งสถืาบันมาตรฐาน
ฮาลัาลัแห่งประเท่ศีไท่ย	 เมื�อ่ปี	 พ.ศี.2545	 เป็นอ่งค์กรในสังกัดี
สำานกังานคณะกรรมการกลัางอิ่สลัามแห่งประเท่ศีไท่ย	รวัมทั่�งการจดัี
ตั�งศ้ีนยว์ัทิ่ยาศีาสตรฮ์าลัาลั	จฬุาลังกรณม์หาวัทิ่ยาลััยในปี	พ.ศี.2546	
เป็นผู้ลัให�มีการสานโยงควัามร้�แลัะพลัังปัญ่ญ่า	 ระหวั่างนำาควัามร้�
ดี�านอ่สิลัามแลัะการตรวัจพสิจ้นวั์ัตถืดุีบิแลัะสารปรงุอ่นัเปน็ข่�อ่สงสยั	
เรียกข่านวั่า	“ศาสนารับิรอง วิทยาศาสติร์รองรับิ” หลัักการนี�มีผู้ลั
ต่อ่การพัฒนามาตรฐานอ่าหารฮาลัาลัข่อ่งไท่ย	 อั่นเป็นฉบับแรกที่�
ประกาศีใช่�เป็นมาตรฐานแห่งช่าติโดียกระท่รวังเกษตรแลัะสหกรณ์	
เมื�อ่ปี	พ.ศี.2550	ปัจจุบันควัามเข่�าใจแลัะการยอ่มรับในการปฏิิบัติท่ี�
ถ้ืกต�อ่งข่อ่งผู้้�ประกอ่บการไท่ย	ตามข่�อ่กำาหนดีทั่�วัไปแลัะแนวัท่างการ
ดีำาเนินการที่�เกี�ยวัข่�อ่งกบัการพฒันาผู้ลัติภณัฑ์์อ่าหารตลัอ่ดีหว่ังโซ	่มี
การปรับปรุงแลัะพัฒนาอ่ย่างต่อ่เนื�อ่ง	อั่นเป็นผู้ลัให�ผู้ลิัตภณัฑ์์ฮาลัาลั
ข่อ่งไท่ย	เป็นท่ี�ยอ่มรับในประช่าคมระหวั่างประเท่ศี

	 ในส่วันข่อ่งอ่งค์การมาตรฐานข่อ่งอ่งค์การควัามร่วัมมือ่
ประเท่ศีอ่ิสลัาม	(OIC)	ท่ี�ใช่�ช่ื�อ่วั่า	“The	Standards	and	Metrology	
Institute	for	Islamic	Countries	(SMIIC)	(OIC/SMIIC)	เป็นอ่งค์กร
ดี�านมาตรฐานแลัะมาตรวิัท่ยาข่อ่งโลักอ่ิสลัาม	 เป็นท่ี�ยอ่มรับเที่ยบ
เท่่ากับโคเด็ีกซ์แลัะ	 ISO	 ดัีงนั�นการเข่�าเป็นรัฐสมาช่ิกประเภท่ผู้้�
สังเกตุการณ์	 ไดี�เข่�าไปมีส่วันร่วัมในการพัฒนามาตรฐานต่าง	 ๆ	 ไดี�
แลักเปลัี�ยนเรียนร้�ระหวั่างกัน	ในควัามคลั�ายคลัึงแลัะควัามแตกต่าง	
ทั่�งในส่วันที่�ประเท่ศีไท่ยเป็นผู้้�ส่งอ่อ่กผู้ลิัตภัณฑ์์ฮาลัาลัระดัีบต�น	 ๆ	
ข่อ่งโลัก	 มีควัามแข่็งแกร่งในการตรวัจรับรอ่ง	 การปฏิิบัติการท่าง
นิติวัิท่ยาศีาสตร์ฮาลัาลั	 โดีย	OIC/SMIIC	 เป็นอ่งค์กรกลัางท่ี�ถืือ่เป็น
ตัวัแท่นข่อ่งผู้้�บริโภคในโลักอ่ิสลัาม	จึงเกิดีการจัดีการควัามร้�ระหวั่าง
กัน	แต่การประกาศีใช่�จะต�อ่งคำานึงถืึงกฎหมาย	กฎเกณฑ์์	แนวัท่าง
การปฏิิบัติ	ท่ี�เหมาะสมกับบริบท่ไท่ย	
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อริฟนั : สถุานกุารณ์กุารระบิาดข้อง Covid-19 ติั�งแต่ิปทีี�แลว้จน
ปจัจบุินันี� สง่ผลกุระทบิติอ่ห์ลายกุลุม่ธุรุกุจิ โดยเฉพาะกุลุม่ธุรุกุจิ
กุารท่องเที�ยวและบิรกิุารฮาลาล อาจารยค์ัดิวา่อะไรค่ัอทางออกุ
ที�จะทำาให์้กุลุ่มผ้้ประกุอบิกุารสามารถุเดินห์น้าติ่อไปได้คัรับิ? 

รศ .ดร .ปกุรณ์ : เป็นคำาถืามท่ี� สำาคัญ่มากครับ 	 เพราะการ
ท่่อ่งเที่�ยวัเป็นอุ่ตสาหกรรมบริการ	 ท่ี�นำารายไดี�เข่�าประเท่ศีเป็น
อ่ันดีับที่�สามรอ่งจากภาคการผู้ลัิตดี�านการเกษตรแลัะอุ่ตสาหกรรม	
ประเท่ศีไท่ยถืือ่เป็นจุดีหมายที่�นักท่่อ่งเที่�ยวัมุสลัิมเลัือ่กเป็นอ่ันดีับ
ต�นข่อ่งโลัก	 รัฐบาลัไท่ยจึงไดี�กำาหนดีนโยบายสำาคัญ่ในเรื�อ่งนี�ตั�งแต่
ปีพ.ศี.	2560	ตั�งเข่็มมุ่งให�ประเท่ศีไท่ยเป็นจุดีหมายปลัายท่างท่ี�เป็น
มิตรกับนักท่่อ่งเท่ี�ยวัมุสลัิม	ดีังนั�น	ในปีพ.ศี.	2561	สถืาบันมาตรฐาน
ฮาลัาลัแห่งประเท่ศีไท่ยจึงเริ�มต�นการพัฒนามาตรฐานดี�านนี�	 โดีย
ใช่�ช่ื�อ่วั่ามาตรฐานฮาลัาลัเพื�อ่การบริการการท่่อ่งเท่ี�ยวัที่�เป็นมิตร
กับนักท่่อ่งเท่ี�ยวัมุสลิัม	แลัะเมื�อ่รัฐบาลัมีมาตรการในการรับมือ่กับ
สถืานการณ์โควิัดี	 19	 จึงไดี�มีการปรับปรุงมาตรฐานฉบับนี�	 ในส่วัน
ข่อ่งข่�อ่กำาหนดีใหม่เพิ�มข่ึ�น	สำาหรับส่วันข่อ่งโรงแรมแลัะท่ี�พัก	สถืาน
ท่ี�ท่่อ่งเท่ี�ยวั	แลัะสมรรถืนะข่อ่งมัคคุเท่ศีก์	 โดียคาดีว่ัาจะประกาศีใช่�
มาตรฐานนี�ในปี	2564

อิรฟัน : ในช่้วงสถุานกุารณ์ปัจจุบิันนี� อาจารย์อยากุฝากุ
อะไรถุึงคัุณผ้้อ่านทุกุท่านบิ้างคัรับิ?

รศ.ดร.ปกุรณ์: สำาหรับผู้้�ประกอ่บการท่ี�เป็นผู้้�ผู้ลัิตผู้ลัิตภัณฑ์์
แลัะบริการฮาลัาลั	ผู้้�ตรวัจรับรอ่ง	ผู้้�ตรวัจสอ่บ	ท่ี�ปรึกษาฮาลัาลั	
พนักงานที่�เกี�ยวัข่�อ่งกับกระบวันการผู้ลัิต	 ผู้้�ท่ำาการเช่ือ่ดีสัตวั์	
การข่นส่ง	การจัดีจำาหน่าย	 รวัมท่ั�งผู้้�บริโภค	ตลัอ่ดีจนเจ�าหน�าท่ี�
ข่อ่งรัฐที่�เกี�ยวัข่�อ่ง	 ข่อ่ให�มีควัามมั�นใจว่ัาการพัฒนามาตรฐาน
ฮาลัาลัข่อ่งประเท่ศีไท่ยท่ี�ดีำาเนินการร่วัมกันโดียสำานักงาน
คณะกรรมการกลัางอ่ิสลัามแห่งประเท่ศีไท่ย	สถืาบันมาตรฐาน
ฮาลัาลัแห่งประเท่ศีไท่ย	 ศ้ีนย์วัิท่ยาศีาสตร์ฮาลัาลั	 จุฬาลังกรณ์
มหาวัทิ่ยาลัยั	รว่ัมกับอ่งคก์ารภาครัฐแลัะภาคเอ่กช่นท่ี�เกี�ยวัข่�อ่ง	
ผู้นวักกับควัามร่วัมมือ่ที่�ไดี�รับจาก	 OIC/SMIIC	 ในฐานะ
อ่งค์กรมาตรฐานที่�ถืือ่เป็นตัวัแท่นข่อ่งประช่าคมโลักอ่ิสลัาม	
เป็นมาตรฐานท่ี�ไดี�รับการยอ่มรับในระดีับส้งจากประช่าคมโลัก
	 ข่อ่เรยีนในท่�ายท่ี�สดุีวัา่	ประเท่ศีไท่ยข่อ่งเราไดี�รบัเกยีรติ
อ่ยา่งสง้ยิ�ง	จากประเท่ศีค่้ค�าแลัะประเท่ศีผู้้�บรโิภควัา่เปน็ประเท่ศี
ท่ี�มีควัามสามารถืดี�านการผู้ลัิตแลัะการตรวัจรับรอ่งฮาลัาลัที่�
สร�างคุณค่าข่อ่งฮาลัาลัอ่ย่างลัะเอ่ียดีแลัะสมบ้รณ์ยิ�ง	 สมกับท่ี�
มีเครื�อ่งหมายรับรอ่งฮาลัาลั	 เป็นลัักษณะร้ปท่รงสี�เหลัี�ยมข่นม
เปยีกปน้	ที่�ใช่�คำาในภาษาอ่งักฤษว่ัา	Diamond	shape	จงึข่นานนาม
ผู้ลัิตภัณฑ์์แลัะบริการฮาลัาลัข่อ่งไท่ย	 คือ่	 THAILAND	
DIAMON	D	HALAL	หรือ่	 ฮาลัาลัประเท่ศีไท่ยแข่็งแกร่งแลัะ
มีคุณค่าระดีับเพช่รนั�นเอ่ง

Interview of 
Assoc.Prof.Dr. Pakorn Preeyakorn, 
Director of Halal Standard Institute 
of Thailand.
Erfan: Assalamu ‘alaikom, Ajarn.
Assoc.Prof.Dr. Pakorn:	Wa’alaykomsalam

Erfan: Let’s start. The first question is: As a Director 
of Halal Standard Institute of Thailand, I wonder why 
do we need standard? What is the importance of it? 
And what is the different between Halal standard 
and other standard?
Assoc.Prof.Dr. Pakorn: The	main	 objective	 of	 standard	 is	
to	 promote	 information	 exchange	between	producers	 and	
consumers.	Once	the	standard	is	granted	to	producers	of	food	
or	product,	it	is	a	significant	tangible	evidence	that	signifies	the	
product	is	manufactured	accordingly	to	the	process	that	meets	
the	need	of	consumers	in	terms	of	quality	and	safety.	“Halal”	
is	 a	 regulation	 in	 Islamic	principles.	 It	means	 something	 is	
“allowed	to	consume	since	it	is	healthy,	clean,	safe,	beneficial	
to	life	quality,	and	friendly	to	environment.	CODEX	Commission	
under	Food	and	Agriculture	Organization	of	the	United	Nations	
approves	of	“Halal”	principle	as	a	specific	standard	that	can	be	
used	in	the	production	of	food	products	and	related	services	
of	the	whole	food	chain.	(aka.	from	farm	to	table.)

Erfan: What is the difference between Halal 
standard of Thailand and international Halal 
standard that is used in many countries under 
SMIIC? Does this matter significant? And what 
industry requires this standard in the future?
Assoc.Prof.Dr. Pakorn: The	establishment	of	Halal	Standard	
Institute	of	Thailand	in	2545	BE	which	belongs	to	the	Central	
Islamic	Council	of	Thailand	by	the	government’s	consensus,	and	
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Erfan: The COVID-19 situation that has been taking 
place since last year until today does affect many 
industries, especially Tourism and Services. What 
is the solution that will assist entrepreneurs to 

continue their businesses?

Assoc.Prof.Dr. Pakorn: This	is	a	very	important	question.	Tourism
is	 a	 service	providing	 industry	which	makes	money	 to	 our	
country	in	the	3rd	rank,	next	to	agricultural	and	manufacturing	
production.	Thailand	is	one	of	the	top	destinations	for	Muslim	
tourists	when	they	think	of	traveling	outside	Islamic	countries.	
Thus,	our	government	pays	attention	to	this	Group	of	Customers.
Because	they	are	high	quality	tourists	in	terms	of	amount	of	time	
and	spending.	Also,	they	are	interested	in	medical	care,	rejuvenate
care,	 and	eco	and	cultural	 tourism.	 Thus,	 the	policy	which	
aims	to	make	Thailand	as	a	Muslim	Friendly	Destination	was	
made	since	2560	BE.	In	2561	BE,	The	Halal	Standard	Institute	

the	establishment	of	The	Halal	Science	Center,	Chulalongkorn
University	in	2546	BE,	both	prompt	the	development	in	Halal	
science	and	Halal	 science	 laboratory,	which	 results	 in	 the	
combination	of	knowledge	and	wisdom	from	Islamic	principles	
and	scientific	methods	with	regard	to	detecting	questionable	
ingredients	and	seasonings.	And	with	this	comes	the	motto:	
“Shariah certifies, Halal Science Supports”,	which	 is	 like	 a	
trademark	for	Halal	standard	of	Thailand.
	 This	 combination	 of	 knowledge	 also	 drives	 the	
development	in	Halal	food	standard	of	Thailand,	which	was	the	
first	Halal	standard	that	is	announced	as	National	standard	by	
Ministry	of	Agriculture	and	Cooperatives	in	2550	BE.	Today,	
Thai	 entrepreneurs	understand,	 accept,	 and	 follow	general	
regulations	 and	 regulations	 relating	 to	 food	 product	
development.	And	that	helps	Halal	products	of	Thailand	to	be	
widely	accepted		International	community.	
	 As	for	the	Standards	and	Metrology	Institute	for	Islamic	
Countries	 (SMIIC)	or	OIC/SMIIC	which	belongs	 to	OIC,	 it	 is	
the	organization	that	takes	care	of	standard	and	metrology	in	
Islamic	countries.	It	is	recognized	in	the	same	level	as	CODEX	
and	ISO.	Thus,	the	fact	that	Thailand	becomes	a	member	of	this	
organization	as	Observer,	takes	part	in	standard	development,
and	 exchanges	 knowledge	 as	 a	 country	 that	 is	 in	 the	 top	
rank	of	Halal	product	exporters	and	strong	in	terms	of	Halal	
Certification	process	with	Halal	science	laboratory,	is	counted	
as	good	opportunity.	OIC/SMIIC	is	considered	representative	
of	consumers	in	Islamic	world.	Therefore,	this	is	a	good	chance	
for	knowledge	sharing.	

of	Thailand	started	engaging	in	this	field	and	launched	Halal	
standard	 for	Muslim	 friendly	 tourism.	Once	 the	government	
announced	measures	to	tackle	with	COVID-19	situation,	this	
standard	was	adjusted	by	adding	new	regulations	regarding	
hotels	 and	 residents,	 tourist	 attractions,	 and	guidelines	 for	
tourist	guides.	It	 is	believed	that	the	new	regulations	will	be	
announced	again	in	2564	BE.

Erfan: During current situation, do you have 
anything to say to all the readers?
Assoc.Prof.Dr. Pakorn:	To	all	those	who	concern	in	Halal	industry,
be	it	entrepreneurs	of	Halal	products	and	services,	those	who	
work	in	halal	certification	process	and	labs,	consultants	on	Halal	
matters,	workers	in	Halal	production	fields,	those	who	work	in	Halal
slaughterhouse,	logistics,	distribution,	as	well	as	consumers
and	government	officers,	I	want	to	assure	that	the	Halal	standard
of	Thailand	is	highly	accepted	by	International	community	with	
the	 collaboration	 of	Central	 of	 Islamic	Council	 of	 Thailand,	
Halal	 Standard	 institute	 of	 Thailand,	Halal	 Science	Center,	
Chulalongkorn	University,	 together	with	 related	government
and	 private	 sectors,	 and	 the	 assistance	 from	 standard	
organization	 l ike	 	 OIC/SMIIC,	 which	 is	 considered	 
representative	of	Islamic	countries	who	import	and	distribute	
the	most	of	Halal	products	of	Thailand	to	consumers.	
	 Lastly,	Thailand	is	credited	by	countries	that	are	both	
our	 business	partners	 and	 consumers	 as	 the	 country	 that	
creates	most	value	to	Halal	products	and	standard	in	the	best	
perfect	fashion.		Our	Halal	certification	symbol	is	in	diamond
shape.	 So,	 they	 say	 this	 diamond	 is	 cut	 by	 professional	
diamond	cutter.	For	this	reason,	Halal	certification	from	Thailand	
have	a	strong	branding.	According	to	this	status,	THAILAND	
DIAMOND	HALAL,	thus,	signifies	that	Halal	verification	process	
from	Thailand	is	as	strong	and	valuable	like	diamond.

Interview	by	Mr.Erfan	Waehama
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ความก้้าวหน้้าของเทคโน้โลยีี
กั้บก้ารป้้องกั้น้ก้ารป้ลอม
แป้ลงอาหารใน้อุตสาหก้รรม
ฮาลาล
	 ปัญ่หาการปลัอ่มปนเนื�อ่หม้เป็นเนื�อ่วััวั	 ที่�เกิดีขึ่�นใน

ประเท่ศีไท่ยท่ี�ผู้่านมานั�น	 รวัมไปถืึงการปลัอ่มปนเนื�อ่สัตวั์

อ่ื�นๆ	แลัะนำามารบัรอ่งฮาลัาลัที่�เกดิีข่ึ�นในประเท่ศีมาเลัเซยี	[1]

จากปัญ่หาดีังกลั่าวัท่ำาให�เกิดีการสั�นคลัอ่นต่อ่ควัามเชื่�อ่มั�น

สถืานะเนื�อ่สัตวั์ฮาลัาลัข่อ่งผู้้�บริโภคมุสลัิม	 ซึ�งส่งผู้ลักระท่บ

ต่อ่ผู้้�ประกอ่บการเป็นวังกวั�าง	 วัันนี�ท่างผู้้�เข่ียนจะนำาเสนอ่

เท่คโนโลัยที่ี�สามารถืนำามาประยกุต์ใช่�เพื�อ่ยนืยันสถืานะฮาลัาลั

ข่อ่งผู้ลัติภณัฑ์์ตลัอ่ดีหว่ังโซอ่่ปุท่านการผู้ลัติสนิค�าฮาลัาลั	ดีงันี�

 1.เทคโนโลยีี QR code คือ่	บาร์โค�ดี	2	มิติ	ท่ี�ถื้กนำามา
ใช่�ในหลัากหลัายรป้แบบ	เช่น่	ใช่�แสดีง	URL	ข่อ่งเวับ็ไซต	์เบอ่ร์

โท่รศีพัท่	์แลัะข่�อ่มล้ัที่�เปน็ตวััอ่กัษร	เพื�อ่เช่ื�อ่มโยงฐานข่�อ่มล้ัใน

การตรวัจสอ่บควัามถื้กต�อ่ง

 2.เทคโน้โลยีีใน้อุตสาหก้รรม 4.0	 เพื�อ่การตรวัจสอ่บ

ย�อ่นกลัับ	 เป็นการนำาเอ่าโลักข่อ่งการผู้ลัิต	 มาเช่ื�อ่มผู้สาน

กับเท่คโนโลัยีต่างๆ	 เช่่น	AI,	machine	 learning,	 IOT	แลัะ	

Blockchain	เป็นต�น

 3.เทคโน้โลยีีด้้าน้น้ิติวิทยีาศาสตร์ฮาลาล	 	 ข่�อ่ม้ลัท่ี�มี

อ่ย่้ในบรรจุภัณฑ์์	 เช่่น	 อ่าหารนั�นไดี�รับการรับรอ่งฮาลัาลั

หรือ่ไม่?นั�น	 เป็นเพียงแค่ส่วันหนึ�ง	 แต่กระบวันการผู้ลัิต	

ส่วันประกอ่บฮาลัาลัแลัะไดี�คุณภาพหรือ่ไม่?	 การประยุกต์

งานด้านห์้องปฎิิบิัติิกุารสามารถุเฝ้าระวังและติรวจสอบิ

กุารปลอมแปลงอาห์ารได้ 

 4.เทคโน้โลยีีบล็อก้เชน้ บล็ัอ่กเช่นจะเข่�ามาช่ว่ัยใน
การตรวัจสอ่บย�อ่นกลับัดี�านข่�อ่มล้ัท่ั�งหมดีท่ี�จดัีเกบ็ไวั�	ข่�อ่มล้ัท่ี�

ถ้ืกเกบ็ในบลัอ็่กเช่นแลั�วัมั�นใจไดี�วัา่	ไมส่ามารถืแก�ไข่ไดี�	จงึช่ว่ัย

ป้อ่งกันการปลัอ่มแปลังข่�อ่ม้ลั	 เพื�อ่เฝ่้าระวัังการปลัอ่มแปลัง

อ่าหารไดี�	[2]	

	 อนาคตข้้างหน้าเราคงได้้เห็นการนำาเทคโนโลยีี

ใหม่่ๆม่าสร้างความ่เช่ื่�อม่่�นตลอด้ห่วงโซ่่อุปทานการผลิต

สินค้าฮาลาล	 ที�จะช่ื่วยีสร้างความ่ม่่�นใจ	 ป้องก่นและเฝ้้า

ระว่งการปลอม่แปลงอาหารได้้	

เรียบเรียงโดีย	นายพิทักุษ์ อาดมะเร๊ะ

Compiled	by	Mr.Pitak Ardmare
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Advancement of Food 
Fraud  Prote ct i o n 
Technology in Halal 
Industry

	 From	 the	 problem	 of	 beef	 fraud	 that	 just	

happened	in	Thailand	to	the	problem	of	Halal	certified	

product	that	contaminates	other	haram	meats	in	Malaysia	

[1],	 these	two	make	Muslim	consumers	 feel	uncertain

about	 Halal	 certified	 meat	 and	 that	 widely	 affect	

entrepreneurs.	Today	we	will	present	technology	which	

can	be	used	to	certify	Halal	status	of	product	throughout	

the	supply	chain	of	Halal	goods	production.

1.QR code	 -	 This	 is	 two	 dimensional	
barcode.	It	is	used	in	many	ways	such	as	

show	URL	of	website,	phone	number,

and	information	in	text.	
2.Traceability technology for 
Industry 4.0	-	This	is	to	link	
production	world	with	 technologies	 like	

AI,	machine	learning,	IOT	and	Blockchain.

3.Halal forensic science technology –	To	make	
sure	that	the	food	product	has	Halal	certification	on	it	

packaging	is	one	thing.	But	how	about	the	production	

process	and	 its	 ingredients?	 Is	 it	 really	Halal	 and	 in	

good	quality?	This	technology	can	help	preventing	and	

detecting	contamination	in	food.

4.Blockchain Technology	-	Blockchain	will	make	all	
collected	data	 traceable.	Once	 the	data	 is	stored	 in	

blockchain,	it	can	be	assured	that	the	data	cannot	be	

edited.	This	helps	protect	forgery	in	food	as	well.	[2]

	 In	the	future,	we	may	see	many	new	technologies

	being	used	in	the	supply	chain	of	Halal	products.	

And	this	will	prevent	food	fraud	and	boost	confidence	

of	consumers	as	a	result.

[1]		Arab	news.	Malaysia	reels	from	fake	halal	meat	scandal,	consumer	
mistrust.	Retrieved	3	April	2021	form	https://www.arabnews.com.
[2]	Farah	 Ishak.	How	 technology	 is	putting	a	stop	 to	halal	 food	
fraud.	Retrieved	4	April	2021	from	https://halalop.com.	
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	 ในเดืีอ่นพฤษภาคมนี�พี�น�อ่งช่าวัมุสลิัมท่ั�วัโลักกำาลััง

ถืือ่ศีลีัอ่ดีในเดืีอ่นรอ่มฎอ่น	ฮ.ศี.1442	ก่อ่นจะไปว่ัากนัดี�วัยเรื�อ่งรอ่ม

ฎอ่นเดีือ่นแห่งการถืือ่ศีีลัอ่ดีในอ่ิสลัาม	หลัายคนสงสัยวั่าท่ำาไมจ้่ๆ	

มุสลัิมในประเท่ศีไท่ยถืือ่ศีีลัอ่ดีในช่่วังฤดี้ร�อ่นดี�วัย	 เราไปท่ี�มาเรื�อ่ง

การกำาหนดีวัันเวัลัากันก่อ่น	ข่�อ่ดีีข่อ่งปฏิิทิ่นอ่าหรับกับการกำาหนดี

เดีอื่นรอ่มฎอ่น	“วนั”	ไมว่ัา่จะจนัท่ร	์อั่งคาร	หรอื่เดีอื่นไมว่ัา่จะมนีาคม	

เมษายน	ลั�วันเป็นสิ�งสมมตุทิ่ี�พฒันาขึ่�นมาเนิ�นนานเปน็พนัปกีระทั่�ง

กลัายเป็นมาตรฐานท่ี�ทุ่กคนในโลักเข่�าใจตรงกัน	แต่วัันเวัลัาใช่่ว่ัา

ท่กุคนจะเข่�าถึืงไดี�ไม่จำากดัี	จับพลัดัีจับผู้ลับ้างคนอ่าจอ่ย่้ในสถืานที่�

ท่ี�ยืนยันวัันเวัลัาไม่ไดี�	 จำาเป็นต�อ่งมีวัิธิีธิรรมช่าติเพื�อ่กำาหนดีวััน

เวัลัากันบ�าง	 เริ�มดี�วัยการกำาหนดีค่าคงที่�ให�ไดี�ก่อ่น	 เป็นค่าคงที่�

ท่ี�เปลัี�ยนแปลังน�อ่ยท่ี�สุดี	จะใช่�ดีวังอ่าท่ิตย์	ดีวังจันท่ร์	หรือ่ดีวังดีาวั

กไ็ดี�	ค่าคงท่ี�ควัรมีช่ว่ังเวัลัาสั�น	อ่ย่างเช่น่	เวัลัาข่ึ�นข่อ่งดีวังอ่าทิ่ตย์ท่กุ	

24	ช่ั�วัโมง	เวัลัาข่ึ�น	1	คำ�าข่อ่งดีวังจันท่ร์ทุ่ก	29-30	วััน	การกำาหนดี

ให�ค่าคงท่ี�หยุดีนิ�งเช่่นนี�มีแม�ในอ่วักาศีท่ี�ทุ่กเท่หวััตถืุเคลืั�อ่นที่�ตลัอ่ดี

เวัลัา	การกำาหนดีค่ามาตรฐานท่ี�หยุดีนิ�งเช่่นนี�เรียกวั่า	LSR	หรือ่ค่า

มาตรฐานหยุดีนิ�งท่�อ่งถืิ�น	หรือ่	Local	Standard	of	Rest	ในคัมภีร์

อ่ัลักุรอ่านที่�มีอ่ายุ	 1,400	 ปี	 มีถื�อ่ยคำาท่ี�อ่าจตีควัามไดี�ถึืง	 LSR	 ใน

อ่วักาศี	โดียบท่ท่ี�	36	ยาซีน	วัรรคท่ี�	38	กลั่าวัวั่า	“และดวงอาทิติย์

วิ�งไปยงัจดุที�กุำาห์นด (ซึ�งห์ยดุนิ�ง)”	โดียใช่�คำาว่ัา	“ลมิตุิติะฆอรรนิ”

													ท่ี�หมายถืึงค่าท่ี�กำาหนดีไวั�		เรื�อ่งดีาราศีาสตร์กับอ่ิสลัาม

เห็นท่ีต�อ่งยกยอ่ดีไปคุยกันวัันหลััง	 วัันนี�คุยกันเรื�อ่งการด้ี

จันท่ร์เสี�ยวั	 (crescent)	 เพื�อ่กำาหนดีคืนข่ึ�น	 1	 คำ�ากันก่อ่น	

มีคำาถืามอ่ย่้บ่อ่ยว่ัาเหตุใดีโลักก�าวัหน�ามาจนถึืงขั่�นนี�	

สามารถืกำาหนดีเวัลัาเป็นมิลัลัิวัินาท่ีหรือ่ตำ�ากวั่านั�นไดี�ดี�วัย

ซำ�า	แต่มุสลัิมยังสังเกตจันท่ร์เสี�ยวัข่ึ�น	1	คำ�าเพื�อ่กำาหนดีการ

เปลัี�ยนเดีอื่นกนัอ่ย่้	เปน็วัธิิกีารท่ี�นา่จะเลักิใช่�กนัตั�งแตห่ลัาย

ศีตวัรรษท่ี�แลั�วั

	 มุสลิัมท่ี�มีประช่ากรอ่ย่้กว่ัาสอ่งพันลั�านคนหรือ่

ร�อ่ยลัะ	23	ข่อ่งประช่ากรโลัก	พบในกว่ัา	180	ประเท่ศี	ส่วันใหญ่่

กำาหนดีวัันแลัะเดืีอ่นผู้่านการคำานวัณดี�วัยเท่คโนโลัยี

ท่ี�ทุ่กฝ่่ายใช่�กันท่ั�งนั�น	 ท่วั่ายังคงให�ควัามสำาคัญ่กับการดี้

จนัท่ร์เสี�ยวัเพื�อ่ใช่�เปน็ท่างเลัอื่กอ่ย่้	มบีางประเท่ศีกำาหนดีให�

เป็นท่างบังคับเสียดี�วัยซำ�า	 ซึ�งช่่วัยให�สังคมไม่พลัาดีเรื�อ่งใดี

เรื�อ่งหนึ�ง	ปลัายยุคกลัางช่ว่ังศีตวัรรษท่ี�	13-15	เดีก็มสุลัมิใน

โรงเรยีนที่�เรยีกวัา่มกัตบัข่อ่งเอ่เช่ยีกลัางใช่�ท่ั�งวัธีิิคำานวัณแลัะ

การด้ีจันท่ร์เสี�ยวัเพื�อ่กำาหนดีเดืีอ่น	อ่ิสลัามให�ควัามสำาคัญ่

กับการฝ่ึกฝ่น	แลัะการกำาหนดีท่างเลัือ่ก	การกำาหนดีควัาม

สวั่างข่อ่งดีวังจันท่ร์ข่ึ�น	1	คำ�านับเป็น	LSR	ท่ี�ดีีท่ี�สุดี	ไม่มีคำ�า

ไหนท่ี�ดีีกวั่านี�

	 หลัายช่าติรวัมท่ั� งไท่ยกำาหนดีเดีือ่นจากการ

ด้ีดีวังจันท่ร์ 	 หนึ�งปีหรือ่	 12	 เดีือ่นท่างจันท่รคติมีวััน

บท่ควัามโดีย รศ.ดร.วินัย ดะห์์ลัน

written	by Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan

16 HALAL INSIGHT | ISSUE 45  APRIL  2021

HALAL HIGHLIGHT



ประมาณ	354	วััน	น�อ่ยกวัา่วันัท่างสรุยิคติ	11-12	วััน

ทุ่ ก ส าม ปี จึ ง เ ลัื� อ่ น เ ดืี อ่นอ่อ่ก ไปห นึ� ง เ ดืี อ่ น

สักครั�งหนึ�งซึ�งภาษาอ่าหรับเรียกวั่า “อัลนะซีอฺ” 

ปีท่างจันท่รคติจึงสอ่ดีคลั�อ่งกับสุริยคติ	 ท่ว่ัาใน

อ่ิสลัาม	ค.ศี.632	มีคำาสั�งปรากฏิในคัมภีร์อ่ัลักุรอ่าน

บท่ท่ี�	9	อ่ัตเตาบะฮฺ	วัรรคท่ี�	37	ให�งดีการเลัื�อ่นเดีือ่น	

นับแต่นั�นมาจนปัจจุบัน	 ปีตามปฏิิทิ่นอ่าหรับมีวััน

น�อ่ยกว่ัาปฏิิทิ่นสากลั	11-12	 วััน	 33	 ปีอ่าหรับยาวั

เท่่ากับ	 32	 ปีสากลั	 เป็นผู้ลัให�พิธิีกรรมที่�กำาหนดี

ตามปฏิิท่ินอ่าหรับ	เช่่น	การถืือ่ศีีลัอ่ดีเดีือ่นรอ่มฎอ่น	

หรือ่พิธิีฮัจญฺฺเดีือ่นซุลัฮิจญ่ะฮฺเลัื�อ่นเร็วัข่ึ�น	11-12	วััน

ท่กุป	ี	การงดีประเพณอี่ลัันะซอี่จฺงึเปน็ผู้ลัให�คนท่ี�อ่ายุ

เกิน	 40	ปีมีโอ่กาสถืือ่ศีีลัอ่ดีท่ั�งมีโอ่กาสท่ำาฮัจญฺฺใน

ทุ่กช่่วังเวัลัาข่อ่งปี	 หนาวับ�าง	 ร�อ่นบ�างไม่จำาเจ	

เหลั่านี�ย่อ่มนับเป็นข่�อ่ดีีมิใช่่หรือ่

	 In	May	2021,	Muslims	all	over	the	world	

are	fasting	in	the	month	of	Ramadan	1442	AH.	

Before	talking	more	about	this	month,	let’s	talk	

about	why	all	of	a	sudden	Muslims	in	Thailand	

start	 fasting	 during	 summertime.	Many	may	

wonder	about	this.	

 

First,	when	does	Ramadan	begin?	Here,	we	are	going	 to	 talk	

about	the	benefit	of	Arabic	calendar	and	how	to	figure	out	when	

Ramadan	begins.	In	fact,	“day”,	be	it	Monday,	Tuesday,	etc.	and	

“month”,	be	it	March	or	April,	etc.,	all	of	these	is	supposition	that	

was	created	 for	 thousands	of	years	until	 it	becomes	standard	

for	people	of	the	world	today.	However,	this	supposition	is	not	

applicable	in	all	times.	Sometimes	some	people	appear	in	a	place	

where	time	and	day	cannot	be	assured.	And	that	is	when	we	need	

to	use	natural	method	to	determine	day	and	times.	How?	Start	by	

define	a	point	that	is	less	likely	to	vary	by	using	either	sun,	moon,	

or	star.	The	velocity	of	this	point	should	be	short.	For	example,	

sun	rise	time	is	every	24	hours.	The	1st	day	of	waxing	moon	is	

every	29-30	days.	This	method	is	used	even	in	the	space	where	

every	astronomical	object	moves	all	the	time.	And	it	is	known	as	

LSR	or	Local	Standard	of	Rest.	

	 In	al-Quran	which	was	sent	down	1,400	years	ago,	there	

are	a	verse	which	may	suggest	LSR	in	the	space.	Chapter	36	

Yaseen,	Verse	38	says:	And	the	sun	runs	[on	course]	toward	its	

stopping	point.	The	stopping	point	here	is	the	word:	Limuttagharrin

														which	means	stopping	point.	Maybe	next	occasion	we	

can	 talk	about	astronomy	and	 Islam,	 too.	 	But	 today,	 let’s	 talk	

about	moonsighting,	in	which	crescent	is	observed	to	define	when	

the	1st	day	of	waxing	moon	is.	It	is	often	asked	why	Muslims	still	

take	crescent	of	the	1st	day	of	waxing	moon	to	define	new	month,	

albeit	the	advancement	of	today	technology	which	we	can	define	

time	in	millisecond	or	even	less	than	that.	Some	may	think	this	

method	should	be	deserted	for	many	centuries	ago.

Benefit of Arabic
Ca lendar  and 
How to Figure Out 
When Ramadan
Begins
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	 The	reality	is	that	2	billion	Muslim	population	or	

23%	of	world	population	in	more	than	180	countries,	most	

of	 them	define	day	and	month	by	calculation	technolo-

gy	 like	everyone	else.	However,	moonsighting	remains	

crucial	 to	 them	as	 an	 option.	 Some	countries	make	 it	

obligatory	 so	 that	 the	 every	 society	would	 not	miss	 a	

thing.	In	the	late	of	middle	age,	during	13-15th	century,	

Muslim	 students	 in	 “maktub”	 or	 school	 in	middle	Asia	

used	both	calculation	method	and	moonsighting	in	define	

new	month.	Practice	and	providing	options	are	crucial	in	

Islam.	Thus,	the	brightness	of	the	moon	in	the	1st	day	of	

waxing	moon	is	the	best	LSR	like	no	other	night.

	 Many	 nations,	 including	 Thailand,	 define	 new	

month	by	moonsighting.	One	year	or	12	months	of	lunar	

calendar	 consists	 of	 354	days,	 11-12	days	 less	 than	

solar	calendar.	Every	3	years,	a	group	of	Arabs	used	to	

postpone	a	month	in	every	3	years	and	that	is	how	the	

lunar	calendar	will	be	matched	with	the	solar	calendar.	

In	Arabic,	this	practice	is	called	“alnasi’”.	However,	in	Hijr	

632,	there	was	a	command	in	al-Quran	chapter	9	

At-Taubah,	Verse	37	 that	was	 sent	 to	

cancel	 this	practice.	 From	 then	on,	 the	Arabic	

calendar	have	11-12	less	days	than	international	

calendar.	

	 33	 years	of	Arabic	calendar	equals	32	

years	in	international	calendar.	That	is	why	some	

deeds	which	requires	Muslims	to	follow	

Arabic	calendar,	such	as	 fasting	 in	

the	month	of	Ramadan,	or	Hajj	 in	

the	month	of	Dhul	Hijjah,	are	dued	

11-12	days	prior	than	the	time	

of	its	previous	year.	Canceling	

“alnasi’”,	 thus,	allows	 those	whose	

age	 are	 above	 40	 year-old	 to	 fast	 and	

perform	 Hajj	 in	 every	 season	 of	 the	 year.	

Sometimes	in	winter,	sometimes	in	summer,	never	

in	the	exact	same	date	of	the	year.	Isn’t	this	should	

be	counted	as	a	benefit?

Written	by Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan
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เที่คินิ์คิการตรว่จวิ่เคิราะห์แหล่งท่ี่�ม่าของ

Techniques for Analyzing Source of Gelatin in Food Sample
เจลาติน์ใน์ตัว่อย่างอาหาร

 เจลาติินเป็นโปรตีนท่ี�ไดี�จากการย่อ่ยสลัายคอ่ลัลัาเจน

จากสัตว์ัดี�วัยกรดีหรือ่ด่ีาง	 นิยมใช่�ในผู้ลิัตภัณฑ์์อ่าหาร	

เช่่น	 โยเกิร์ต	 ข่นมลั้กกวัาดี	 มาร์ช่เมลัโลัวั์	 ไอ่ศีกรีม	 ฯลัฯ	

มีคุณสมบัติใช่�เป็นสารท่ี�ท่ำาให�เกิดีเจลั	 สารให�เกิดีควัามคงตัวั	

สารอ่ิมัลัซิไฟเอ่อ่ร์	 เป็นต�น	 [1]	 โดียท่ั�วัไปแลั�วัเจลัาตินท่ี�ใช่�ใน

ผู้ลัิตภัณฑ์์อ่าหารจะไดี�มาจากสุกรแลัะวััวั	 ซึ�งเจลัาตินจากวััวั

เป็นท่ี�อ่นุมัติสำาหรับผู้้�บริโภคมุสลัิม	 แต่วััวัที่�ใช่�ผู้ลิัตเจลัาติน

นั�นต�อ่งผู้่านการเช่ือ่ดีตามหลัักศีาสนบัญ่ญั่ติอ่ิสลัาม	 อ่ย่างไร

ก็ตามมีงานวัิจัยหลัายงานแสดีงให�เห็นวั่าเจลัาตินที่�ไดี�จาก

สุกรมีคุณสมบัติท่ี�ดีีกวั่าเจลัาตินจากวััวัในหลัายๆดี�าน	 เช่่นมี

ควัามแข่็งแรงมากกวั่า	 มีจุดีหลัอ่มเหลัวัท่ี�ส้งกวั่าแลัะที่�สำาคัญ่

มีต�นทุ่นที่�ตำ�ากวั่า	 ดี�วัยเหตุผู้ลันี�จึงนำาไปส้่การปนเป้�อ่นเจลัาติน

จากสุกรในผู้ลัิตภัณฑ์์อ่าหารฮาลัาลั	

	 วัันนี�ท่างผู้้� เข่ียนจึงอ่ยากจะอ่ัพเดีตงานวัิจัยท่ี�

เกี�ยวัข่�อ่งกับเท่คนิคการตรวัจวัเิคราะหแ์หล่ังท่ี�มาข่อ่ง		เจลัาตนิ

ในตวััอ่ย่างอ่าหารให�ผู้้�อ่า่นไดี�ท่ราบกัน	ซึ�งไดี�เลืัอ่กมา	2	เท่คนิค

ไดี�แก่เท่คนิคท่างโครมาโตกราฟี	 ในงานวิัจัยต่างๆ	 จะเน�น

การตรวัจวัดัีหาโปรตนี	นยิมใช่�เครื�อ่ง	LC-MS/MS	เพื�อ่วัเิคราะห์

หาเปปไท่ด์ีเป้าหมาย	 (peptide	markers)	 ข่อ่งสุกรแลัะวััวั	

รวัมถืึงสัตวั์อื่�นๆท่ี�สนใจ	 นำาผู้ลัท่ี�ไดี�มาเท่ียบกับฐานข่�อ่ม้ลั

แลัะใช่�โปรแกรมท่างสถิืติในการประมวัลัผู้ลั	 ซึ�งให�ผู้ลัการ

วัเิคราะห์ท่ี�ดีแีลัะแมน่ยำา	สามารถืระบุแหลัง่ท่ี�มาข่อ่งเจลัาติน

ในอ่าหารไดี�	[2]		อี่กเท่คนิคที่�จะกล่ัาวัถึืงคอื่เท่คนิคท่างดีเีอ็่นเอ่	

นิยมใช่�เครื�อ่ง	Real	 time	PCR	 โดียจะอ่อ่กแบบไพรเมอ่ร์ท่ี�

เฉพาะเจาะจงต่อ่สัตวั์เป้าหมาย	 เช่่น	 สุกร	 วััวั	 	 จากนั�นนำา

ตัวัอ่ย่างอ่าหารท่ี�ต�อ่งการวัิเคราะห์ไปสกัดีดีีเอ่็นเอ่	แลัะนำาไป

เพิ�มปรมิาณดีเีอ่น็เอ่ดี�วัยไพรเมอ่รท์่ี�อ่อ่กแบบไวั�	ซึ�งเท่คนคิท่าง

ดีเีอ่น็เอ่นั�นกใ็ห�ผู้ลัวัเิคราะหที์่�รวัดีเรว็ั	แมน่ยำา	มคีวัามจำาเพาะ

เจาะจงส้ง	 [3]	 	แต่อ่ย่างไรก็ตามการพิจารณาเลัือ่กใช่�แต่ลัะ

เท่คนิคนั�นขึ่�นกับตัวัอ่ย่างที่�ต�อ่งการวัิเคราะห์รวัมถืึงต�นทุ่น

ท่ี�ใช่�ดี�วัย	 เพราะกระบวันการผู้ลัิตอ่าหารแต่ลัะประเภท่นั�นส่ง

ผู้ลัตอ่่วัธิิกีารเตรยีมตวััอ่ยา่งแลัะการวัเิคราะหผ์ู้ลัการท่ดีลัอ่งที่�

แตกตา่งกนัไป	ตวััอ่ยา่งเช่น่อ่าหารท่ี�ผู่้านควัามร�อ่นสง้	แนะนำา

ให�ใช่�วัิธิีท่างดีีเอ่็นเอ่	เป็นต�น	

เข่ียนโดีย อาณัฐ เด่นยิ�งโยช้น์ 

Written	by	Mr. Arnat Denyingyhot

Pic1	ตัวัอ่ย่างอ่าหารท่ี�นิยมใช่�เจลัาตินเป็นอ่งค์ประกอ่บ
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	 Gelatin	 is	 a	mixture	 of	 peptides	 and	proteins	
produced	by	partial	hydrolysis	of	collagen	extracted	from	
animals	by	either	acid	or	alkaline.	It	is	commonly	added	
in	 food	products	such	as	yogurt,	candy,	marshmallow,	
ice-cream,	etc.	as	gel	former,	stabilizer,	and	emulsifier.	
[1]	Normally,	gelatin	in	food	derives	from	pig	and	cow.	
Muslim	consumers	can	take	gelatin	from	cow.	However,	
the	cow	which	is	used	for	gelatin	production	need	to	be	
slaughtered	 accordingly	 to	 Islamic	 guidelines.	Many	
research	show	that	gelatin	from	pig	is	better	than	gelatin	
from	cow	in	many	aspects.	For	example,	 it	 is	stronger,	
has	higher	boiling	point,	and	most	importantly,	its	cost	is	
cheaper.	These	are	reasons	why	many	times	we	found	
gelatin	from	pig	in	Halal	products	as	well.
	 Now,	let’s	talk	about	some	techniques	of	analyzing
the	source	of	gelatin	in	food	sample.	Today,	I	would	like	

to	present	2	techniques.	The	first	one	is	chromatography	
which	 is	 a	 laboratory	 technique	 for	 the	 separation	 of	
a	mixture.	Many	 studies	 focused	on	detecting	proteins	
by	 this	 technique.	 LC-MS/MS	 is	 often	 used	 to	 analyze	
peptide	markers	of	pig,	cow,	and	other	target	animals	as	well.	
The	result	will	be	compared	with	database.	Then,	statistic	
program	will	be	used	to	process	data.	This	way	will	provide	
good	and	precise	result	and	enable	us	to	identify	source	
of	gelatin	 in	 food.	 [2]	 	 The	other	 technique	 is	 related	 to	
DNA	by	using	real-time	PCR	technique	to	design	specific	
primer	of	target	animal	such	as	pig	or	cow.	Then,	DNA	will	
be	extracted	from	the	food	sample.	And	the	amount	of	DNA	
will	be	amplified	by	designed	primer.	This	technique	gives	
fast	and	precise	result	which	is	very	specific.	[3]	However,	
which	technique	should	be	applied	depends	on	the	sample	
of	food	and	the	cost	that	it	requires.	Different	production	
process	of	each	food	requires	different	sample	preparation	
and	 result	 analysis.	 For	 example,	 it	 is	 recommended	 to	
use	DNA	technique	in	food	that	has	been	cooked	in	high	
temperature.

Bovine 

Porcine

Donkey

Written	by	Mr. Arnat Denyingyhot
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Pic	2.	MS/MS	spectra	of	marker	peptides	from	bovine,porcine	,and	

donkey	(Xiao-Mei,2018)

Pic	4	Composition	and	structure	of	collagen	

Pic	3	Amplification	curve	(a)	and	denaturation	peak;	(b)	of	DNA	from	

gelatin	capsule	(Sudjadi1,	2016)	
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	 คอ่ลัลัาเจนเป็นโปรตีนช่นิดีหนึ�งมีลัักษณะเป็น

สายเกลัยีวัยาวัแลัะมหีนว่ัยโมเลักลุัท่ี�เกี�ยวัพันกนัมากมาย	ซึ�ง

คอ่ลัลัาเจนสามารถืพบไดี�บรเิวัณใต�ผู้วิัหนงั	เอ็่น	เอ็่นกลั�ามเนื�อ่

แลัะกระดี้กอ่่อ่น	ซึ�งคอ่ลัลัาเจนท่ำาหน�าที่�สร�างควัามยืดีหยุ่น

แลัะควัามแข็่งแรงให�กับผู้ิวั	 แต่เมื�อ่อ่ายุมากขึ่�นคอ่ลัลัาเจน

จะลัดีลัง	 นอ่กจากนี�ยังมีปัจจัยอื่�น	 ๆ	 อี่ก	 เช่่น	 รังสี	 UV

จากแสงแดีดี	การดีื�มแอ่ลักอ่ฮอ่ลั์	 การนอ่นหลัับไม่เพียงพอ่

ท่ี� เป็นปัจจัยให�คอ่ลัลัาเจนลัดีลัง	 ท่ำาให�ผู้ิวัเกิดีริ�วัรอ่ย	

ไม่กระช่ับ	 เหตุนี�ท่ำาให�ผู้ลัิตภัณฑ์์เสริมอ่าหารคอ่ลัลัาเจน

จึงเป็นท่ี�นิยมเป็นอ่ย่างมากโดียเฉพาะในกลัุ่มผู้้�หญ่ิง

เพื�อ่ท่ดีแท่นคอ่ลัลัาเจนท่ี�ลัดีลังนั�นเอ่ง

	 จากการท่ดีลัอ่งข่อ่ง	Bolke	แลัะคณะ	 (2019)	 โดีย

ศีึกษาในกลัุ่มประช่ากรเพศีหญ่ิงท่ี�มีอ่ายุ	35	ปีข่ึ�นไป	จำานวัน	

72	 คน	 โดียให�รับประท่านผู้ลัิตภัณฑ์์เสริมอ่าหารท่ี�มี

คอ่ลัลัาเจนเปปไท่ดี	์2.5	กรมั	จำานวัน	36	คน	แลัะอ่กี	36	คนให�

รับประท่านยาหลัอ่ก	(placebo)	เป็นเวัลัา	12	สัปดีาห์	พบวั่า

กลัุม่ประช่ากรที่�รบัประท่านผู้ลิัตภณัฑ์์เสริมอ่าหารท่ี�มคีอ่ลัลัาเจน

ผู้ิวัมีควัามชุ่่มช่ื�น	 ควัามยืดีหยุ่น	 แลัะกระชั่บเพิ�มขึ่�นอ่ย่างมี

นยัสำาคญั่	[1]	ซึ�งการท่ดีลัอ่งข่อ่ง	Nomoto	แลัะ	Iizaka	(2020)	[2]	

แลัะ	Asserin	แลัะคณะ	(2015)	[3]	ให�ผู้ลัการท่ดีลัอ่งที่�สอ่ดีคลั�อ่งกัน

จึงสรุปไดี�วั่าผู้ลัิตภัณฑ์์เสริมอ่าหารที่�มีคอ่ลัลัาเจนสามารถื

ช่่วัยป้อ่งกันแลัะแก�ปัญ่หาเกี�ยวักับผิู้วัหนังไดี�	 ซึ�งปัจจุบันยัง

ไม่มีรายงานเกี�ยวักับผู้ลัข่�างเคียงข่อ่งผู้ลัิตภัณฑ์์เสริมอ่าหาร

คอ่ลัลัาเจนแต่อ่ย่างใดี

	 ผู้ลัิตภัณฑ์์เสริมอ่าหารคอ่ลัลัาเจนในท่ �อ่งตลัาดี

มีให�เลืัอ่กหลัากหลัายยี�ห�อ่	 ผู้้ �บริโภคควัรเลัือ่กผู้ลัิตภัณฑ์์ท่ี�มี

ควัามน่าเช่ื�อ่ถืือ่	แลัะไดี�รับการรับรอ่งตามมาตรฐาน	 โดียเฉพาะ

อ่ย่างยิ�งผู้้�บริโภคอ่าหารฮาลัาลัต�อ่งระมัดีระวัังแลัะตระหนัก

ถืึงแหล่ังที่�มาข่อ่งคอ่ลัลัาเจน	 เนื�อ่งจากคอ่ลัลัาเจนนั�นมีท่ี�มา

จากหลัายแหลั่ง	 เช่่น	 จากปลัา	 วััวั	 ไก่	 แลัะหม้	 เป็นต�น	 จึงต�อ่ง

ตรวัจสอ่บส่วันประกอ่บ	หรือ่ด้ีฉลัากผู้ลิัตภัณฑ์์ท่ี�มีการรับรอ่ง

ฮาลัาลั	 นอ่กจากนี�การรับประท่านผู้ลัิตภัณฑ์์เสริมอ่าหารท่ี�มี

คอ่ลัลัาเจน	ยังควัรรับประท่านอ่าหารท่ี�ดีีแลัะมีประโยช่น์ให�ครบ	

5	หม้่	ควับค้่กับการนอ่นหลัับให�เพียงพอ่	เพื�อ่ผู้ลัลััพธิ์ท่ี�ดีีข่ึ�น

เรียบเรียงโดีย	นางสาวัต่วันยัสมีน	แซแร	
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Collagen: 
Matter Under Skin
 Collagen	 is	a	protein	 in	extracellular	matrix	
which	contains	many	molecules.	It	can	be	found	under	skin,	

tendon,	muscle	tendon,	and	soft	bone.	Collagen	provides	

skin	strength	and	elasticity.	And	it	decreases	through	time.	

Other	factors	that	cause	collagen	loss	are	UV	from	sunray,	

alcohol,	 and	 lack	 of	 sleep.	Without	 collagen,	 lines	 and	

wrinkles	will	start	to	appear	on	skin.	Because	of	this,	collagen	

supplements	are	popular	among	women	who	want	to	fill	in	

the	collagen	that	decreases	through	age.	

	 According	to	the	study	of	Bolke	et	al.	(2019)	on	72	

women	aged	more	than	35	years	old.	36	women	were	asked	

to	take	diet	supplement	which	contains	2.5	collagen	peptide	

for	12	weeks,	while	the	other	36	were	asked	to	take	placebo	

instead.	 The	population	which	 took	diet	 supplement	 that	

contained	collagen	had	significantly	more	hydrated,	elastic,	

and	firm	skin.	[1]	The	study	of	Nomoto	and	Iizaka	(2020)	[2]	

and	Asserin	et	al.	(2015)	[3]	showed	the	similar	result.	It	can	

be	concluded	that	diet	supplement	that	contains	collagen	

could	prevent	 and	 solve	 skin	problems.	Nowadays,	 side	

effects	of	such	products	are	not	yet	reported.	

	 There	are	many	brands	of	collagen	supplements	in	

the	market.	Consumers	should	select	only	trustworthy	and	

certified	products.	As	 for	Halal	 consumers,	 the	 source	of	

collagen	should	be	cautiously	considered	as	well.	Because	

collagen	can	be	extracted	from	various	sources	such	as	fish,	

cow,	chicken,	and	pig.	Thus,	we	need	to	check	ingredients	

or	look	for	Halal	certification	on	product	label.	And	for	better	

result,	one	need	to	take	good	and	nutritious	food	and	have	

enough	sleep	besides	taking	collagen	supplement.

	 [1]	Bolke,	L.,	Schlippe,	G.,	Gerß,	J.,	&	Voss,	W.	(2019).	

A	 collagen	 supplement	 improves	 skin	 hydration,	 elasticity,	

roughness,	 and	density:	 Results	 of	 a	 randomized,	 placebo-

controlled,	blind	study.	Nutrients,	11(10),	2494.

	 [2]	Nomoto,	T.,	&	Iizaka,	S.	(2020).	Effect	of	an	Oral	

Nutrition	Supplement	Containing	Collagen	Peptides	on	Stratum	

Corneum	Hydration	 and	Skin	Elasticity	 in	Hospitalized	Older	

Adults:	A	Multicenter	Open-label	Randomized	Controlled	Study.	

Advances	in	skin	&	wound	care,	33(4),	186.

	 [3]	Asserin,	J.,	Lati,	E.,	Shioya,	T.,	&	Prawitt,	J.	(2015).	

The	 effect	 of	 oral	 collagen	peptide	 supplementation	 on	 skin	

moisture	and	 the	dermal	collagen	network:	evidence	 from	an	

ex-vivo	model	and	randomized,	placebo‐controlled	clinical	trials.	
Journal	of	cosmetic	dermatology,	14(4),	291-301.
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	 ปัญ่หาการจราจรที่�ติดีข่ัดีเนื�อ่งจากจำานวันรถืยนต์

ท่ี�มากข่ึ�นแลัะอุ่บัติเหตุซึ�งเกิดีจากควัามประมาท่ในการข่ับขี่�

ข่อ่งมนษุยเ์พิ�มมากข่ึ�นในปจัจบุนั	ท่ำาให�เกดิีการพัฒนารถืยนต์

ข่ับเคลัื�อ่นอ่ัตโนมัติ	 หรือ่	Autonomous	Car	ข่ึ�น	 โดียมอ่งวั่า

จะช่่วัยลัดีระยะเวัลัาในการเดีินท่าง	ลัดีอุ่บัติเหตุบนท่�อ่งถืนน	

รวัมถืึงลัดีการปลั่อ่ยมลัพิษส้่บรรยากาศีอี่กดี�วัย	 ซึ�งระบบ

ข่ับเคลัื�อ่นอ่ัตโนมัติข่อ่งรถืยนต์นี�ถ้ืกแบ่งอ่อ่กเป็น	 6	 ระดีับ

เริ�มจาก	Level	0	จนถืึง	Level	5	โดียอ่งค์กร	The	Society	of	

Automotive	Engineers	(SAE)	ข่อ่งอ่เมริกา	

 เลเวล 0–2 ไม่มีระบบอัตโน้มัติ จน้ถึึง กึ้�งอัตโน้มัติ 

เริ�มจากคนข่ับรถืควับคุมทุ่กส่วันในการข่ับเอ่ง	 อ่าจมีการ

แจ�งเตือ่นผู้้�ข่ับในบางสถืานการณ์	 พัฒนาจนมีระบบช่่วัย

ผู้้�ข่ับซึ�งสามารถืช่่วัยควับคุมท่ิศีท่าง	 ควัามเร็วัแลัะเบรกไดี�

บางสว่ัน	เช่น่	ระบบ	Adaptive	Cruise	Control	ที่�ควับคุมคนัเร่ง

ไดี�อั่ตโนมัติ	 ระบบ	 Lane	Keeping	 ที่�ควับคุมพวังมาลััยให�อ่ย่้

ในเส�นท่างเดีินรถืโดียอ่ัตโนมัติ	 เป็นต�น	 โดียผู้้�ข่ับรถืต�อ่งพร�อ่ม

ท่ี�จะเข่�ามาควับคุมรถืแท่นการท่ำางานเหล่ัานี�หากมีการเตือ่น

โดียระบบ	 รถืยนต์ที่�ใช่�ในปัจจุบันส่วันใหญ่่พัฒนามาถึืงเลัเวัลันี�	

ยกตัวัอ่ย่างเช่่น	ระบบ	Pilot	Assist	ข่อ่งรถืยนต์	Volvo	จัดีอ่ย้่ใน	

Level	2	ระบบ	Highway	Driving	Assist	ข่อ่งรถืยนต์	Hyundai	

ช่่วัยในการเปลัี�ยนเลันอ่ัตโนมัติ	จัดีอ่ย้่ใน	Level	2.5	

 เลเวล 3–5 ขับขี�อัตโน้มัติโด้ยีมีเง่�อน้ไข จน้ถึึง ขับขี�

อัตโน้มัติอย่ีางสมบูรณ์์	รถืยนต์จะสามารถืตรวัจดี้สิ�งท่ี�อ่ย้่รอ่บๆ	

เปลัี�ยนเลัน	สามารถืควับคุมพวังมาลัยั	รวัมไปถืงึเร่งควัามเร็วั	แลัะ

เบรกไดี�ในบางสถืานการณ์ที่�กำาหนดีไวั�	เช่น่	บนท่างหลัวัง	แตผู้่้�ขั่บจะ

ต�อ่งพร�อ่มท่ี�จะกลับัมาควับคมุรถืเมื�อ่จำาเปน็	จนเลัเวัลัส้งสดุี	คอื่การ

ข่บัเคลัื�อ่นอั่ตโนมัตโิดียไม่ต�อ่งใช่�มนุษย	์(Full	Automation)	รถืยนต์

ในเลัเวัลันี�สามารถืท่ำาการขั่บขี่�ไดี�กับทุ่กถืนน	 ทุ่กสภาพแวัดีลั�อ่ม

ซึ�งรถืยนต์	Audi	A8	 เป็นรถืยนต์ในสายการผู้ลัิตรุ่นแรกท่ี�มีระบบ

ข่ับข่ี�อ่ัตโนมัติเลัเวัลั	3	โดียการกดีปุ่มระบบ	AI	Traffic	Jam	Pilot	

ระบบจะจัดีการเริ�มคุมพวังมาลััย	 เร่งควัามเร็วั	 แลัะเบรกในการ

จราจรท่ี�เคลัื�อ่นท่ี�ช่�าไม่เกิน	60	กม./ช่ม.	

เรียบเรียงโดีย	นางสาวักุณฑ์ิรา	สาแลั
Compiled	by	Ms. Kunthira Salae
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		 ปัจจุบันมีบริษัท่ยักษ์ใหญ่่ข่อ่งโลักหลัายบริษัท่

พยายามพัฒนารถืยนต์ให�ข่ึ�นถึืงเลัเวัลัท่ี�	 5	 นี�	 ไม่วั่าจะเป็น	

เท่สลัา	ก้เกิลั	ท่ี�เริ�มมกีารผู้ลิัตยานยนต์ไร�คนขั่บท่ดีลัอ่งอ่อ่กมาใช่�

บ�างแลั�วั	ซึ�งกว่ัาจะถืงึเลัเวัลันั�นจะต�อ่งผู้า่นการท่ดีสอ่บมากมาย

ก่อ่นท่ี�จะวิั�งอ่อ่กถืนนจริง	 รวัมถืึงกฎหมายแลัะสภาพแวัดีลั�อ่ม

แต่ลัะประเท่ศีดี�วัย	ประเท่ศีไท่ยเอ่งก็เช่ื�อ่วั่าจะต�อ่งมีการปรับ

ตัวัอ่ีกมากเพื�อ่รอ่งรับระบบดีังกลั่าวั	ส่วันในต่างประเท่ศีเช่ื�อ่วั่า

อ่กีไมน่านเกินรอ่	ในป	ี2023	นี�นา่จะเริ�มมรีถืขั่บเคลัื�อ่นอ่ตัโนมัติ

โดียไม่ต�อ่งใช่�มนุษย์	หรือ่	Full	Automation	มาข่ับบนถืนนแลั�วั

Autonomous Car 
– Future Car for 
Fast and Safe 
Drive

	 Traffic	congestion	happens	because	of	too	many	
vehicles	on	the	road	and	car	accidents	from	reckless	driving	
behavior.	Thus,	autonomous	car	is	created.	It	is	meant	to	
decrease	time	spent	on	road,	car	accidents,	and	pollution	
emission.	The	automated	system	in	autonomous	car	can	
be	divided	into	6	levels,	starts	from	Level	0	to	Level	5.	This	
is	defined	by	the	Society	of	Automotive	Engineers	(SAE)	in	
America.	

	 These	 levels	 require	 human	 driver	 to	 control	
while	driving.	 There	might	be	warning	 to	driver	 in	 some	
circumstances.	 Today,	 the	 driver	 assistant	 system	 is	

	 At	these	levels,	the	car	will	inspect	its	surrounding,
change	 lane,	 control	 steering,	 and	 accelerate	 speed	
and	brake	by	itself	in	some	certain	situations,	such	as	on	
highway.	However,	human	driver	still	needs	to	be	ready	to	
get	back	to	control	the	car	when	necessary.	The	highest	
level	is	full	automation	which	requires	no	human	driver	at	
all.	At	this	level,	the	car	can	drive	on	every	road,	in	every	
condition.	Audi	A8	is	the	first	production	vehicle	to	debut	
level	3	autonomous	technology.	Just	pressing	the	AI	Traffic	
Jam	Pilot	button,	the	system	will	then	automatically	control	
steering,	 accelerate	 speed,	 and	brake	when	 the	 traffic	
moves	slowly	less	than	60	KM/hour.	

	 Today,	many	big	companies	of	the	world,	such	as	
Tesla	and	Google,	are	trying	to	develop	level	5	autonomous	
car.	Self-driving	cars	are	already	created.	However,	several	
tests	are	obligatory	in	order	to	be	used	on	real	road.	And	
this	also	relates	to	the	law	and	geographical	condition	of	
each	country.	Thailand	also	needs	a	 lot	of	adjustment	 to	
support	this	system.	But	for	the	world,	autonomous	car	or	
full	automation	is	believed	to	be	used	on	road	in	2023.

Level 0-2: No Automation to Semi-Automation

Level 3-5: Conditional Driving Automation to Full 
Driving Automation 

	 [1]	Suppawat	K.	(2021,	28	January).	Autonomous	Vehicle	ท่ำางาน
ไดี�อ่ย่างไรโดียท่ี�ไม่ต�อ่งใช่�คนข่ับ?	สืบค�นเมื�อ่วัันท่ี�	12	มีนาคม	2564	จาก	https://
blog.cloudhm.co.th/autonomous-vehicle/
	 [2]	Tim	Pollard.	(2019,	27	September).	What	are	autonomous	
car	 levels?	Levels	1	 to	5	of	driverless	vehicle	 tech	explained	สืบค�นเมื�อ่
วัันท่ี�	15	มีนาคม	2564	จาก	https://www.carmagazine.co.uk/car-news/tech/
autonomous-car-levels-different-driverless-technology-levels-explained/
	 [3]	Richard	Kilpatrick.	(2020,	19	August).	Autonomous	driving	
set	to	become	legal	in	the	UK	สืบค�นเมื�อ่วัันท่ี�	15	มีนาคม	2564	จาก	https://
www.carmagazine.co.uk/car-news/motoring-issues/lane-keeping-self-
driving-uk-law/
	 [4]	นันท่พงศี์	ภักดีีบุตร.	(2019,	6	April).	3	ผู้้�ผู้ลัิตรถืยนต์จับมือ่สร�าง
มาตรฐานรถืยนต์อ่ัตโนมัติ	สืบค�นเมื�อ่วัันท่ี�	16	มีนาคม	2564	จาก	https://www.
grandprix.co.th/รถืยนต์อ่ัตโนมัติ

developed	to	help	human	driver	control	direction,	speed,	
and	brake.	For	example,	adaptive	cruise	control	system	will	
automatically	control	accelerator,	and	lane	keeping	system	
will	 automatically	 control	 steering	 to	 its	 lane.	Driver	will	
be	immediately	warned	if	the	car	is	required	his	control.	
Many	cars	are	now	developed	to	this	level.	For	example,	
Volvo	car	with	pilot	assist	system	in	level	2,	and	Hyundai	
car	with	highway	driving	assist	that	adds	a	lane-change	
assistance	function	is	defined	in	level	2.5.	
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สััมผััสัเสัน่่ห์ว์ัฒัน่ธรรมล้้าน่น่าสััมผััสัเสัน่่ห์ว์ัฒัน่ธรรมล้้าน่น่า
จากอดีีตจน่ถึึงปััจจุบััน่ ของชุุมชุน่จากอดีีตจน่ถึึงปััจจุบััน่ ของชุุมชุน่
มัสัยิิดีอิสัล้ามบั้าน่ฮ่่อ เชุียิงให์ม่มัสัยิิดีอิสัล้ามบั้าน่ฮ่่อ เชุียิงให์ม่

	 ท่ีมงานศี้นย์วัิท่ยาศีาสตร์ฮาลัาลั	 จุฬาลังกรณ์

มหาวัิท่ยาลััย	 สำานักงานเช่ียงใหม่	 ไดี�ข่ับรถืไปยังสถืานที่�

ที่�ตั�งใจ	 นั�นไม่ใช่่ตึกส้งใหญ่่ท่ี�โก�เก๋	 ไม่ใช่่คาเฟ่สวัยงาม	 แต่

คือ่ชุ่มช่นมัสยิดีอ่ิสลัามบ�านฮ่อ่	 ที่�ลังหลัักปักฐานในเช่ียงใหม่

มาร่วัม	 100	 ปี	 ที่�สำาคัญ่คือ่แม�โลักภายนอ่กจะเปลัี�ยนไป	

พวักเข่ายังคงใช่�ชี่วัิตดี�วัยวิัถืีลั�านนาดีั�งเดิีม	 โดียไดี�รับเกียรติ

จาก	 ผู้ศี.ดีร.สุช่าติ	 เศีรษฐมาลัินี	 กรรมการสิท่ธิิมนุษยช่น

แห่งช่าติ	 มาแบ่งปันเสน่ห์ลั�านนาให�คนต่างถิื�นไดี�สัมผู้ัส

กัน	 เรื�อ่งราวัข่อ่งช่าวัจีนมุสลัิมกับการอ่พยพจากจีนส้่ไท่ย

เข่�ามาท่างภาคเหนือ่	 โดียอ่าศัียอ่ย่้	 2	 พื�นท่ี�ใหญ่่ดี�วัยกัน	 คือ่	

กลัุ่มคนจีนมุสลัิมที่�อ่าศีัยอ่ย่้ในเข่ตเมือ่งถืือ่วั่าเป็นกลัุ่มช่าวัจีนย้

นนานมุสลัิมที่�เก่าแก่ท่ี�สุดีในจังหวััดีเชี่ยงใหม่	แลัะอ่ีกกลุ่ัม	 คือ่

กลัุ่มข่อ่งช่าวัจีนมุสลิัมท่ี�อ่าศีัยอ่ย่้บริเวัณช่ายแดีน	 คนกลัุ่มนี�

ส่วันใหญ่่อ่พยพเข่�ามาในช่่วังที่�มีการเปลัี�ยนแปลังท่างการเมือ่ง

ภายในจีน	 ช่าวัมุสลัิมไท่ยเช่ื�อ่สายจีนย้นนานในภาคเหนือ่ข่อ่ง

ประเท่ศีไท่ย	มีอ่ัตลัักษณ์แลัะหน�าตาที่�ดี้แปลักแตกต่างไปจาก

ภาพลัักษณ์ข่อ่งมุสลิัมตามควัามเข่�าใจข่อ่งคนโดียทั่�วัไป	 ท่ี�

มอ่งว่ัามุสลิัมต�อ่งหน�าตาแบบ	“แขก”	 แต่พวักเข่าจะมีหน�าตา

ดี้เป็น	 “จีนๆ”	 พ้ดีภาษาจีน	 กินข่�าวัดี�วัยตะเกียบ	 มีอั่กษรจีน

แข่วันอ่ย่้บริเวัณมัสยิดี	 	 แลัะเขี่ยนภาษาอ่าหรับแบบตวััดี

คลั�ายอั่กษรจีน	 เป็นต�น	 แต่พวักเข่าก็มีควัามเชื่�อ่ศีรัท่ธิาแลัะ

มีกิจวััตรปฏิิบัติตามหลัักคำาสอ่นข่อ่งศีาสนาอ่ิสลัามเหมือ่น

กับช่าวัมุสลัิมอ่ื�นๆ	 โดียทั่�วัไป	 กลัุ่มพ่อ่ค�าช่าวัย้นนานมุสลัิม

กลัุ่มแรกๆ	 ที่�อ่พยพเข่�ามาในภาคเหนือ่ข่อ่งประเท่ศีไท่ยในช่่วัง

ปลัาย	ค.ศี.ท่ี�	 19	 เป็นกลัุ่มพ่อ่ค�าท่างไกลั	 ต่อ่มาพ่อ่ค�า	 ช่าวัย้น

นานมุสลัิมกลัุ่มหนึ�ง	นำาโดียท่่านเจิ�งช่งหลัิ�ง	ซึ�งไดี�สร�างคุณ้ปการ

อ่ย่างมากให�กับสังคมไท่ย	 ไดี�แก่	การบริจาคที่�ดิีนสร�างสนามบินเชี่ยงใหม่	

เป็นจำานวันถึืง	 225	 ไร่	 3	 งาน	 ดัีงปรากฏิในประกาศีราช่กิจจานุเบกษา	

ปี	 พ.ศี.	 2467	 (ในนาม	 นายเลัาเจ่ง	 ช่าติฮ่อ่)	 แลัะท่่านไดี�ก่อ่สร�างเส�น

ท่างรถืไฟช่่วังลัอ่ดีอุ่โมงค์ขุ่นตาลัเพื�อ่เข่�าส้่	 จ.เช่ียงใหม่	 ต่อ่มาท่่านไดี�

รับแต่งตั�งบรรดีาศัีกดีิ�จากเจ�าแก�วันวัรัตน์เจ�าเมือ่งเช่ียงใหม่ให�เป็น 

“ขุน์ช้ว่งเล่ยง ฤาเก่ยรติ” แลัะไดี�ตั�งชุ่มช่นจีนมุสลัิมขึ่�นบริเวัณท่ี�ดีินท่ี�
ไดี�รับพระราช่ท่านจากเจ�าแก�วันวัรัตน์ในใจกลัางเมือ่งเช่ียงใหม่	ซึ�งเรียกวั่า

ย่านเวัียงพิงค์ในอ่ดีีต	 (ย่านตลัาดีไนท่์บาร์ซาร์ปัจจุบัน)	 แลัะต่อ่มาในปี	

พ.ศี.	 2459	 ท่่านจึงไดี�รวับรวัมพรรคพวักพ่อ่ค�าจีนย้นนานมุสลัิมช่่วัยกัน

สร�างมัสยิดีอ่ิสลัามบ�านฮ่อ่	เพื�อ่เป็นศี้นย์กลัางข่อ่งชุ่มช่นในดี�านการปฏิิบัติ

ศีาสนกิจแลัะสืบท่อ่ดีศีาสนาอ่ิสลัามจนถืึงทุ่กวัันนี�

	Compiled	by: Atitaya Kampichai
เรียบเรียงโดีย	:	นางสาวอาทิติยา คัำาพิช้ัย
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มุ่สูลิม่ใน์สัูงคิม่ท่ี่�ม่่คิว่าม่แตกต่างจาก

สัูงคิม่ทัี่�ว่ไป ม่่การปรับตัว่อย่างไร

บ้าง?
	 จากวัสิยัท่ศัีนท์่ี�มอ่งเหน็ควัามสำาคญั่

ข่อ่งการสร�างคนรุ่นใหม่	บรรพบุรุษช่าวัมุสลัิม

จีนย้นนานจึงส่งเสริมให�ลั้กหลัานไดี�เข่�ารับ

การศีึกษาดี�านสามัญ่ในข่ั�นส้งสุดี	 ควับค่้กับ

การต�อ่งมีควัามร้�พื�นฐานดี�านศีาสนา	 เพื�อ่

ควัามสำาเร็จในช่ีวัิตทั่�งในโลักนี�แลัะโลักหน�า

อ่ย่างมีควัามสมดุีลั	ท่ำาให�ปัจจุบันมุสลัิมไท่ย

เช่ื�อ่สายจีนย้นนานจำานวันมากเป็นบุคลัากร

สำาคัญ่ในหลัากหลัายสาข่าอ่าช่พีทั่�ง	บคุลัากร

ท่างการแพท่ย์	 (ไม่ตำ�ากวั่า	 50	 คน)	 คร้-

อ่าจารย์	 จำานวันมาก	 กระจายตามโรงเรียน

แลัะมหาวิัท่ยาลััยต่างๆ	 ท่ั�วัประเท่ศี	 แลัะ

ข่�าราช่การเกือ่บทุ่กหน่วัยงาน	 มุสลิัมไท่ยเช่ื�อ่

สายจีนย้นนานจึงมีส่วันสำาคัญ่อ่ย่างยิ�งใน

การพัฒนาสังคมแลัะเศีรษฐกิจโดียรวัมข่อ่ง

จังหวััดีเชี่ยงใหม่แลัะสังคมไท่ยในปัจจุบัน	

ชุ่มช่นมุสลัิมมัสยิดีอ่ิสลัามบ�านฮ่อ่	 ยังคง

ดีำาเนินกิจกรรมต่างๆ	อ่ย่างมั�นคงบนพื�นฐาน

ข่อ่งการพึ�งตนเอ่งอ่ย่างแท่�จริง

Experience the Charm of Lanna 
Culture from Past to Present 
Through Masjid Islam Banho 
Islamic Mosque Community, 
Chiang Mai
	 The	 team	of	The	Halal	Science	
Center,	Chulalongkorn	University,	Chiang	
Mai	Office	arrived	at	its	destination.	It	was	
not	a	fancy	skyscraper,	nor	a	chic	café,	
but	 a	 community	 called	Masjid	 Islam	
Banho	which	has	been	located	in	Chiang	
Mai	 for	more	than	100	years.	No	matter	
how	much	the	world	has	been	changed,	
they	still	preserve	their	traditional	Lanna	
lifestyle.	We	were	honored	by	Assist.Prof.
Dr.	 Suchat	 Settamalinee,	 committee	 of	
National	Human	Right,	who	joined	us	to	
provide	the	story	of	Lanna	charm.	
	 It	 was	 all	 started	 by	 Chinese	
Muslims	who	migrated	from	China	to	the	

northern	part	of	Thailand.	They	located	in	
2	main	areas.	One	group	located	in	the	
city	and	 they	are	considered	 the	oldest	
Yunnan	Chinese	Muslims	in	Chiang	Mai.	
The	other	located	in	the	border.	Most	of	
them	migrated	 to	 Thailand	 during	 the	
political	transformation	in	China.	
	 Thai	Muslims	with	Yunnan	
Chinese	 lineage	 in	 the	 northern	part	 of	
Thailand	 have	 some	uniqueness	which	
make	 them	 outstanding	 among	 other	
Muslims.	Most	people	do	not	think	of	the	
like	of	them	when	they	think	of	a	Muslim.	
Often,	people	think	of	Muslims	as	“Kaek”	
or	foreigners	from	Islamic	countries.	Thai	
Muslims	with	 Yunnan	Chinese	 lineage,	
however,	looks	like	normal	Chinese	who	
speak	Chinese	and	eat	with	 chopstick.	
Signs	 in	Chinese	were	 hanged	 in	 their	
Masjid.	And	the	look	of	their	Arabic	script	
is	similar	to	the	look	of	their	Chinese	script.	
Albeit	all	of	this,	they	do	have	the	same	
faith	and	practice	accordingly	to	Islamic	
guidance	just	like	other	Muslims.	
	 The	 pioneers	 among	 Yunnan	
Chinese	who	made	an	effort	to	locate	in	
the	northern	part	of	Thailand	 in	 the	 late	
19th century	were	merchants.	One	of	that	
was	Zheng	Chong	Ling	who	contributed	
so	much	to	Thai	society.	He	donated	the	
land	of	225	Rai	3	Ngan	 for	Chiang	Mai	
airport	construction.	This	contribution	 is	
reporte	in	Royal	Thai	Government	Gazette
2467	 BE	 (Appeared	 under	 the	 name	
Mr.Laocheng	 Chathor).	 He	 also	 built	
the	Khuntan	Railway	Station	 to	Chiang	
Mai.	He	was	 later	 assigned	 noble	 title	
from	Chao	 Kaew	Nawarat,	 the	Owner	
of	Chiang	Mai	City	 and	become	 “Khun 
Chuang Liang Rue Kiat”.	He	established	
Chinese	Muslims	community	in	the	land	
given	by	Chao	Kaew	Nawarat	in	the	center
of	Chiang	Mai	 city	where	 it	was	 called	
Vieng	 Pink	 in	 the	 past	 (Night	 Bazaar	
area	at	present	time).	Later	 in	2549	BE,	

he	 gathered	 Yunnan	Chinese	Muslim	
merchants	 to	 build	Ban	Hor	masjid	 as	
center	of	 community	where	people	can	
practice	Islamic	rites	until	today.

HOW DO MUSLIMS ADJUST IN THE 
SOCIETY WHERE MOST PEOPLE ARE 
NOT MUSLIMS?

	 With	the	vision	for	new	generations,
Yunnan	Chinese	Muslim	ancestors	 thus	
encouraged	 their	 descendants	 to	 do	
their	 best	 in	 public	 education.	 But	 at	
the	same	time,	basic	knowledge	of	their	
religion	 is	 required	 from	 them	as	well.	
This	is	to	possess	success	in	both	aspect	
of	 this	world	 and	 the	 next.	 That	 is	why	
today	many	of	Yunnan	Chinese	Muslims	
become	prominent	figure	in	various	fields,	
be	 it	 in	medical	 field	 (not	 less	 than	 50	
people),	educational	field,	and	government
sectors.	 And	 this	 is	 how	 Thai	Muslims	
with	Yunnan	Chinese	lineage	take	part	in	
developing	Chiang	Mai	and	Thai	society	
and	economy	of	 today.	And	 the	Masjid	
Islam	 Banhor	 community	 will	 always	
remain	 their	way	 of	 self-sufficiency	 and	
continue	to	be	active	in	their	contribution	
to	society.

สัมภาษณ์:	ผู้ศี.ดีร.สุช่าติ	เศีรษฐมาลัินี	
	 กรรมการสิท่ธิิมนุษยช่นแห่งช่าติ
ผู้้�เรียบเรียง:	นางสาวัอ่าท่ิตยา	คำาพิช่ัย
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H A L A L  B U R G E R  H O M E M A D E 
เ น่� อ โคัขุ้น  :  ตลัาดีฟาสต์ฟ้�ดีวัิถืี ใหม่ช่ายแดีนใต�
 แฮมเบอร์เก้อร์ (อังก้ฤษ: hamburger) หรือ่เรียกสั�น	ๆ	วั่า	 เบอ่ร์เกอ่ร์	 (burger)	 เป็นอ่าหารช่นิดีหนึ�งท่ี�ถืือ่วั่าอ่ย้่ใน
ประเภท่เดีียวักับแซนดี์วัิช่	ประกอ่บดี�วัยเนื�อ่สัตวั์ปรุงแลั�วัท่ี�มีลัักษณะเป็นแผู้่นสอ่ดีไส�อ่ย้่ตรงกลัาง	อ่าท่ิ	เนื�อ่วััวั	เนื�อ่แกะ	เนื�อ่ปลัาท่อ่ดี	

หรือ่เป็นเนื�อ่สัตวั์หลัายประเภท่ผู้สมกัน	ประกบบนลั่างดี�วัยข่นมปังแผู้่นกลัม	มีการสอ่ดีไส�ดี�วัยผู้ักช่นิดีต่างๆ	เช่่น	มะเข่ือ่เท่ศี	ผู้ักกาดี

หอ่ม	หอ่มหัวัใหญ่่	ช่ีสแลัะเครื�อ่งปรุงรสอ่ื�น	เช่่น	มัสตาร์ดี	มายอ่งเนส	ซอ่สมะเข่ือ่เท่ศี	เป็นต�น	แฮมเบอ่ร์เกอ่ร์เป็นอ่าหารท่ี�ไดี�รับควัาม

นิยมแลัะแพร่หลัายไปท่ั�วัโลัก

 

	 ใ นประ เท่ศี ไท่ย 	 สถืานกา รณ์ ก า ร

แพร่ระบาดีข่อ่งโควัิดี-19	 ที่�เวัลัานี�กำาลัังลัุกลัาม

อ่อ่กจากกรุงเท่พมหานครไปยังหลัายจังหวััดี

ท่ั�วัไท่ย	 โดียเฉพาะในพื�นท่ี�	 5	 จังหวััดีช่ายแดีน

ภาคใต�	 ท่ี�มีตัวัเลัข่ผู้้�ป่วัยเพิ�มข่ึ�นอ่ย่างรวัดีเร็วั	

รวัมท่ั�งมีผู้้�เสียช่ีวัิตดี�วัย	 การแก�ไข่ปัญ่หาที่�เกิดีข่ึ�น

จึงเต็มไปดี�วัยควัามท่�าท่าย	 เพราะถ้ืกซ�อ่นทั่บไป

ดี�วัยเงื�อ่นไข่ท่ี�หลัากหลัาย	ตั�งแตค่วัามมั�นคง	วัถิืชี่วีัติ

ศีาสนา	แลัะวััฒนธิรรม	อ่กีทั่�งยงัมพีรมแดีนที่�ตดิีกับ

ประเท่ศีเพื�อ่นบ�าน	โดียเฉพาะมาเลัเซียที่�ยอ่ดีผู้้�ป่วัย

สะสมเปน็อ่นัดีบั	3	ข่อ่งอ่าเซยีน		สง่ผู้ลัให�แรงงานไท่ย

ท่ี�ไปท่ำางานร�านต�มยำากุ�งท่ี�ประเท่ศีมาเลัเซยี	จำานวัน

กวั่าแสนคน	 ต�อ่งกลัับมาประเท่ศีไท่ย	 ก่อ่ให�เกิดี

การวั่างงานอ่ย้่ท่ั�วัพื�นท่ี�	5	จังหวััดีช่ายแดีนภาคใต�		

 คำำ�ถ�มว่่�คำนกลุ่่่มน้�กลุ่ับม�อยู่่่บ้�นเกิด จะประกอบอ�ชี้พอะไร ?? 

	 หน่วัยงานภาครัฐ	แลัะเอ่กช่นเข่�ามาให�ควัามช่่วัยเหลัือ่อ่ย่าง

สมำ�าเสมอ่	 	 อ่ีกท่ั�งแรงงานกลัุ่มนี�ก็มีควัามสามารถืดีำาเนินธิุรกิจ	

บ�างก็เปิดีร�านอ่าหารแลัะเครื�อ่งดีื�ม	 บ�างก็เป็นเช่ฟ	 บริการ	

ตามร�านอ่าหารตา่งๆ		ท่ำาให�บรรยากาศีในช่ว่ังนี�คกึคกั	จะพบเหน็

ร�านอ่าหารแลัะเครื�อ่งดืี�มเปิดีใหม่จำานวันมาก	ท่ั�งข่นาดีเลั็ก	

ข่นาดีกลัาง	แลัะข่นาดีใหญ่่

	 เมน้ยอ่ดีฮิตในช่่วังนี�	 ต�อ่งยกให�	 เบอ่ร์เกอ่ร์เนื�อ่

โฮมเมดี	 ซึ�งเป็นเมน้ที่�หาท่านไดี�หลัากหลัายร�าน	 แลัะ

คาเฟท่่ั�วัจงัหวัดัีช่ายแดีนภาคใต�	ท่ั�งรป้แบบ	online	แลัะ	

offline	บางร�านถืงึกับต�อ่งจอ่งลัว่ังหน�า	อ่อ่เดีอ่ร	์200	ลัก้	

เต็มภายใน	 2	นาท่ีเลัยท่ีเดีียวั	 กลัายเป็นวััฒนธิรรม

การบรโิภคอ่าหารท่ี�สร�างกระแสใหม่	ให�กบัคนในพื�นที่�	

ร�านข่ายเบอ่เกอ่ร์ชื่�อ่ดีัง	 เช่่น	Blue	Bird	Brasserie,	

Ziz	Burg,	Burg	Republic,	Black	Box	Home	Burg,	

Chaba	Burger,	 	Onyx	Cafe,	 Suria	 Pizzeria,	

เบอ่ร์เกอ่ร์เข่าญี่�ปุ่น	 	 ก่อ่ให�เกิดีการจ�างงานเป็น

ห่วังโซ่	ตั�งแต่			ผู้้�ประกอ่บการผู้ลัิตเนื�อ่โคขุ่น	ตลัาดี

ร�านค�าข่ายผัู้ก	 แลัะวััตถืุดีิบต่างๆ	 รวัมถึืงการจ�าง

พนักงาน	แลัะคนส่งอ่าหาร	Delivery

	 แฮมเบอร์เ์กอร์เ์ป็็นอาหาร์ท่ี่�ได้้รั์บความนยิมไป็

ทัี่�วโลก	 โด้ยเช่ื่�อกันว่าม่ถิิ่�นกำาเนิด้จากป็ร์ะเที่ศเยอร์มน่	

ตามร์ากศัพที่ค์ำาว่า	ฮัมบวร์ค์	ซ่ึ่�งเป็็นช่ื่�อเม่องในเยอร์มน่	

ภายหลงัจ่งมาแพร์ห่ลายยงัสหร์ฐัอเมร์กิาโด้ยผู้้อ้พยพ

ชื่าวเยอร์มัน

“ “

Written	by: Aslinda Radenahmad
เข่ียนโดีย	:	นางสาวอัสลินดา ระเด่นอาห์มัด
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	 Hamburger	 or	burger	 is	 a	 kind	of	 food	 that	 is	
similar	to	sandwich.	It	consists	of	patty	of	cooked	meat	
such	as	beef,	 lamb,	fish,	or	mixed	meats	put	between	
two	circle	shaped	bread.	Vegetables	such	as	tomatoes,	
lettuce,	and	onion	can	also	be	added,	as	well	as	cheese	
and	 other	 seasoning	 like	mustard,	mayonnaise,	 and	
ketchup.	Hamburger	 is	popular	 in	many	places	of	 the	
world.
	 Hamburger	 is	 believed	 to	 have	 its	 origin	 in	
Germany.	 The	word	“hamburger” derives	 from	 the	
word	Hambuag,	which	is	the	name	of	a	city	in	Germany.
This	 food	 was	 widespread	 to	 America	 by	 German	
immigrants.
	 In	 Thailand,	COVID-19	 is	 now	spreading	 from	
Bangkok	 to	 various	provinces	 of	 Thailand,	 especially	
to	 the	5	Southern	Provinces	where	number	of	patients	
increase	rapidly	and	death	case	is	also	reported.	To	solve	
the	occurring	problem	 in	 this	 area	 is	 challenging	due	
to	complex	conditions.	Be	 it	stability,	 lifestyle,	 religion,
	 and	 culture.	 Also,	 this	 area	 connects	 to	 neighbor	

countries,	especially	Malaysia	where	the	number	
of	COVID-19	patients	rank	number	3	in	ASEAN.	
More	 than	 100,000	 Thai	 labors	who	work	
in	 Tom	Yum	Kung	 restaurant	 in	Malaysia
need	 to	 return	 to	 Thailand,	 causing	
unemployment	in	5	Southern	Provinces	
of	Thailand.	The	next	question	is:	what	
are	these	labors	going	to	do	for	living	
in	their	homeland?	
	 The	 government	 and	 private	
sector	 always	offer	 assistants.	 This	
group	of	labors	is	capable	of	doing	
business.	 Some	 choose	 to	 open	
restaurant	and	café	by	themselves.	
Other	 become	 chef	 and	waiter	 in	
restaurants.	And	 this	 is	why	 these	
days	we	can	 see	new	 restaurants	
and	 café	 in	 the	 area,	 be	 it	 big,	
middle,	or	large	sized.
	 The	menu	the	is	currently	popular

is	homemade	beef	burger	which	can	be	found	in	many	
restaurants	 and	 café	 in	 the	 Southern	 Provinces,	 both	
online	and	offline.	Some	restaurants	even	require	customer	
to	make	reservation	and	their	200	orders	are	made	within	
2	minutes.	This	is	the	new	consumer	trend	of	this	area.	
Famous	burger	 shop	are	 such	as	Blue	Bird	Brasserie,	
Ziz	Burg,	Burg	Republic,	Black	Box	Home	Burg,	Chaba	
Burger,	Onyx	Cafe,	Suria	Pizzeria,	and	Burger	Kao	Yipoon.	
This	phenomenon	creates	chain	of	employment,	start	from	
beef	producing	entrepreneurs	to	vegetable	and	ingredient	
stalls	in	the	market.	More	labors	and	delivery	person	are	
wanted	in	labor	market	as	well.

[1]	https://th.wikipedia.org
[2]	https://www.facebook.com/BlueBirdBrasseriepattani
[3]	https://www.facebook.com/Zizburg
[4]	https://www.facebook.com/onyx.cafestudio
[5]	https://www.facebook.com/blackbox.homeburg
[6]	https://www.facebook.com/suria.pizza
[7]	https://www.facebook.com/ChabaBurger
[8]	https://www.facebook.com/ChabaBurger
[9]	https://www.facebook.com/BurgRepublic
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“เตรีียมความพรี้อมธุุรีกิิจบุุกิตลาดฮาลาล
อินโดนีเซีีย หลังกิารีฟื้้� นตัวของเศรีษฐกิิจจากิ
วิกิฤติ COVID-19”
Entrepreneurs	are	Getting	Ready	to	Invade	Halal	Market	in	Indonesia	after	

Economic	Recovery	from	COVID-19

	 อ่ินโดีนีเซีย	 หรือ่สาธิารณรัฐอิ่นโดีนีเซีย	 ประเท่ศีท่ี�มี
ประช่ากรกว่ัา	273	ลั�านคน	สง้ที่�สดุีเป็นอ่นัดัีบ	5	ข่อ่งโลัก	โดียร�อ่ยลัะ	83
ข่อ่งประช่ากรนับถืือ่ศีาสนาอ่ิสลัาม	จึงท่ำาให�ประเท่ศีอ่ินโดีนีเซียมี
ประช่ากรมุสลัิมท่ี�ส้งที่�สุดีในโลักอ่ีกดี�วัย	ปัจจัยท่างดี�านประช่ากร
ข่อ่งประเท่ศีอิ่นโดีนีเซียดีังที่�กลั่าวัมาข่�างต�น	 ส่งผู้ลัต่อ่ศีักยภาพ
ตลัาดีสินค�าแลัะบริการฮาลัาลั	 ถืือ่เป็นตลัาดีเป้าหมายท่ี�น่าสนใจ
สำาหรับผู้้�ประกอ่บกิจการแลัะธิุรกิจฮาลัาลัจากต่างประเท่ศี	
	 ดี�วัยสถืานการณ์แพร่ระบาดีข่อ่งเช่ื�อ่ไวัรัส	COVID-19	ใน
ประเท่ศีอ่นิโดีนเีซียในปัจจบุนัที่�ยงัคงพบผู้้�ตดิีเช่ื�อ่รายใหมก่ว่ัา	6,000	

รายในแต่ลัะวััน	 ส่งผู้ลั
ให�ผู้้�ติดีเช่ื�อ่สะสมอ่ย่้ที่�	
กวัา่	1.5	ลั�านราย	ถืือ่เปน็
จำานวันส้ งสุดีในก ลุ่ัม
ประเท่ศีเอ่เชี่ยตะวัันอ่อ่ก
เฉียงใต�	 (อ่าเซียน)	 แต่
แนวัโน�มการแพรร่ะบาดี
ข่อ่งเชื่�อ่	 	COVID-19	 ใน
ประเท่ศีอิ่นโดีนีเซียใน
ภาพรวัมมีแนวัโน�มการ
ติดีเช่ื�อ่ลัดีลังอ่ย่างเห็น

ไดี�ช่ัดี	 โดียเกิดีจากมาตรการท่ี�ภาครัฐใช่�ในการควับคุมการระบาดี
ข่อ่งเช่ื�อ่	COVID-19	รวัมถืงึการเข่�ามาข่อ่งวัคัซีนท่ี�จะช่่วัยป้อ่งกนัการ
แพร่กระจายข่อ่งโรคระบาดีในครั�งนี�	 ซึ�งถืือ่เป็นสัญ่ญ่าณที่�ดีีในการ
ฟ้�นตัวัเข่�าส่้ภาวัะปกติในอ่นาคตอ่ันใกลั�	 ดี�วัยเหตุนี�การเตรียม
ควัามพร�อ่มธุิรกิจผู้ลิัตภัณฑ์์รวัมถืึงบริการฮาลัาลัเพื�อ่เตรียม
ควัามพร�อ่มรอ่งรับการฟ้�นตัวัข่อ่งเศีรษฐกิจฮาลัาลัในประเท่ศี
อ่ินโดีนีเซียอ่ีกครั�งหนึ�งจึงเป็นท่ี�น่าสนใจสำาหรับผู้้�ประกอ่บการที่�มอ่ง
เห็นโอ่กาส
	 ดี�วัยโอ่กาสข่อ่งสินค�าฮาลัาลั
ไท่ยที่�มีภาพลัักษณ์ที่�ดีีในสายตาผู้้�บริโภค	
โดียภาพรวัมผู้้�บริโภคช่าวัอ่ินโดีนีเซียที่�ให�
ควัามเช่ื�อ่มั�นในคุณภาพข่อ่งสินค�าไท่ย	โดีย
เฉพาะสินค�าอ่าหารแลัะเครื�อ่งดีื�ม	 แลัะ
ดี�วัยการเติบโตข่อ่งประช่ากรอิ่นโดีนีเซีย
วััยหนุ่มสาวัท่ี�มีควัามสามารถืในการเข่�าถืึง
อ่นิเตอ่รเ์นต็	จนไดี�รบัอ่ทิ่ธิิพลัจากวััฒนธิรรม
สมัย นิยมข่อ่งประ เท่ศีไท่ยจากลัะคร	
ภาพยนตร์	อ่าหาร	แลัะสื�อ่โซเช่ยีลัมีเดียีตา่งๆ	
ท่ี�เข่�ามาสร�างควัามหลังใหลั	ช่ื�นช่ม	 รวัมถึืง
เสริมสร�างภาพลัักษณ์ที่�ดีีข่อ่งประเท่ศีไท่ย

เรียบเรียงโดีย	นายอมีน มะห์มัด
Compiled	by Ameen Mhamad
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ในสายตาผู้้�บริโภคช่าวัอ่ินโดีนีเซีย	 โอ่กาส
ท่ี�สำาคญั่อี่กอ่ย่างข่อ่งผู้้�ประกอ่บการไท่ยดี�าน
ผู้ลัติภณัฑ์์สนิค�าอ่าหารแลัะเครื�อ่งดีื�ม	รวัมท่ั�ง
สขุ่ภาพ/ควัามงาม	สามารถืยื�นข่อ่จดีท่ะเบยีน
รบัรอ่งผู้ลัติภณัฑ์์ฮาลัาลัข่อ่งอ่นิโดีนเีซยีภาย
ใต�	 Indonesia	Law	No.	33/2014	ท่ี�เข่�ามา
ควับคุมกระบวันการผู้ลัิตในห่วังโซ่ฮาลัาลั	
ตั�งแต่วััตถืุดีิบ	การผู้ลัิต	กระบวันการแปรร้ป	
การจัดีจำาหน่าย	 รวัมถึืงการตลัาดีแลัะการ
บริโภคข่อ่งผู้้�บริโภคผู้ลิัตภัณฑ์์แลัะสินค�า
ฮาลัาลั	ท่ั�งนี�ยังมีอุ่ปสรรคท่ี�สำาคัญ่ต่อ่สินค�า
อ่าหารแลัะเครื�อ่งดีื�มฮาลัาลัไท่ยในการนำา
เข่�าสินค�าไท่ยส้่ตลัาดีอิ่นโดีนีเซีย	 ท่ี�ถึืงแม�
หน่วัยงานรับรอ่งฮาลัาลัข่อ่งอ่ินโดีนีเซีย	
Indonesia	 Council	 of	 Ulama	 (Majelis	
Ulama	 Indonesia:	MUI)	 ไดี�ให�การรับรอ่ง
หนว่ัยงานตรวัจรบัรอ่งมาตรฐานฮาลัาลั	รวัม
ถืึงตรารับรอ่งฮาลัาลัไท่ย	 (สำานักงานคณะ
กรรมการกลัางอิ่สลัามแห่งประเท่ศีไท่ย)	
แลั�วั	แต่กฎระเบียบการนำาเข่�าสินค�าฮาลัาลั
ข่อ่งหน่วัยงานกำากับยาแลัะอ่าหารแห่งช่าติ
อ่ินโดีนีเซีย	หรือ่	 “BPOM”	ฉบับท่ี�	 27/2017	
(BPOM	 Regulation	 No.	 27/2017	 on	
Registrat ion	 of	 Processed	 Food)	
ไดี�กำาหนดีให�การนำาเข่�าสินค�าอ่าหารแลัะ
เครื�อ่งดีื�มฮาลัาลัจะต�อ่งมีฉลัากท่ี�มีตรา
รบัรอ่งฮาลัาลัจากอิ่นโดีนีเซียเท่า่นั�น	อ่ย่างไร
กต็ามในช่ว่ังเวัลัานี�อ่นิโดีนเีซยียงัอ่ย่้ระหวัา่ง
การพิจารณาปรับแก�ระเบียบที่�เกี�ยวัข่�อ่งเพื�อ่
ลัดีอ่ปุสรรคในการส่งอ่อ่กสนิค�าฮาลัาลัไท่ยส้่
ประเท่ศีอ่ินโดีนีเซีย

	 Indonesia	or	United	States	of	
Indonesia	 is	 an	 interesting	 target	 for	
Thai	entrepreneurs	who	work	in	Halal	
industry.	Indonesian	consumers	trust	in	
the	quality	of	products	from	Thailand.	
Thus,	 the	 image	of	Halal	goods	 from	
Thailand	is	great	in	consumer’s	view.	
Moreover,	 Thai	 entrepreneurs	 can	
register	 their	 products	 for	 Halal	
certification	of	Indonesia	under	Indonesia
Law	No.	33/2014.

Entrepreneurs	are	Getting
Ready	 to	 Invade	 Halal	
Market	 in	 Indonesia	 after	
Economic	Recovery	 from	
COVID-19

	 However,	 there	 is	 a	 crucial	
obstacle	 in	 exporting	Halal	 certified	
food	 and	 drink	 from	 Thailand	 to	
Indonesian	 market.	 According	 to	
Indonesian	Food	and	Drug	Authority	
or	 BPOM,	 imported	Halal	 food	 and	
drink	 is	 required	Halal	 certification	

[1]	 สำานักประสานงาน	 โครงการ	 “จับตาอ่าเซียน”	
(ASEAN	Watch)	ระดีมสมอ่ง	ร่วัมกนัหาแนวัท่างการ
สง่เสรมิลัะคร	สื�อ่บนัเทิ่ง	แลัะนกัแสดีงไท่ยไปส้ส่ากลั	
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวัิท่ยาศีาสตร์	 วิัจัย
แลัะนวััตกรรม	 (สกสวั.)	 	 https://mgronline.com/
smes/detail/9620000106042
[2]	รายงานกฎระเบียบสินค�าฮาลัาลัอ่ินโดีนีเซีย	จัดี
ท่ำาโดีย	สำานักงานส่งเสริมการค�าในต่างประเท่ศี	ณ	
กรุงจาการ์ตา	ปี	2563,	วัันท่ี�	5	เมษายน	2564
[3]	 Indonesia	Masterplan	 of	 Sharia	Economy	
2019-2024,	 Deputy	 of	 Economy	 Indonesia	
Ministry	of	National	development	Planning,	วััน
ท่ี�	5	เมษายน	2564
[4]	 Coronavirus	 Disease	 2019	 (COVID-19)	
Situation	 Report-49,	 31	March	 2021,	World	
Health	Organization	 Indonesia,วัันท่ี�	 5	 เมษายน	
2564	 https://cdn.who.int/media/docs/de-
fault-source/searo/indonesia/covid19/exter-
nal-situation-report-49_31-march-2021.pdf?s-
fvrsn=b894e11e_5	

from	Indonesia	only.	Lately,	Indonesian	
government	is	considering	adjustment	
in	the	related	regulations	to	decrease	
difficulties	in	importing	Halal	products	
of	Thailand	to	Indonesia.	Therefore,	this	
could	be	opportunity	for	entrepreneurs
	 to	 prepare	 their	 businesses	 and	
products	to	Halal	market	of	Indonesia.
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