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วันอีดิ�ลฟิัติริคุ่อวันอะไร 
	 สวััสดีีค่่ะ	 ท่่านผู้้�อ่่านทุ่กท่่าน	 ห้�วังเดีือ่นนี�	 ชาวัไท่ยทุ่กค่นไดี�ร่่วัมถวัายชัยมงค่ล
แดี่พร่ะบร่มร่าชินี	 เนื�อ่งในโอ่กาสวัันเฉลิมพร่ะชนมพร่ร่ษาสมเดี็จพร่ะนางเจ�าสุธิิดีา	
พัชร่สุธิาพิมลลักษณพร่ะบร่มร่าชินี	ในวัันท่ี�	3	มิถุนายน	2564	ท่างศู้นย์วัิท่ยาศูาสตร่์ฮาลาล
และท่ีมบร่ร่ณาธิิการ่ฮาลาลอ่ินไซดี์	ขอ่ร่่วัมถวัายชัยมงค่ลมาในโอ่กาสนี�ดี�วัย
	 วัันเท่ศูกาลอ่ีดีิ�ลฟิิตร่ิก็ไดี�ผู้่านพ�นไปแล�วั	 แต่ห้ลายๆค่นอ่าจจะเข�าใจผู้ิดีวั่า
วัันนี�ค่ือ่วัันปีให้ม่อิ่สลาม	 ห้ากอ่ยากท่ร่าบว่ัาวัันอี่ดีิ�ลฟิิตริ่ค่ือ่วัันอ่ะไร่	 และมีค่วัามสำาค่ัญ
อ่ย่างไร่	สามาร่ถอ่า่นเพิ�มเติมไดี�ในค่อ่ลัมน์	Halal	Highlight	ฉบับนี�ค่่ะ	ทั่�งนี�ในฉบับนี�	ท่างที่ม
บร่ร่ณาธิิการ่ก็ไดี�นำาเสนอ่เร่ื�อ่งร่าวัดีีดีีเกี�ยวักับสุขภาพอ่ย่างปร่ะโยชน์ขอ่งวัิตามินแดีดีอ่ย่าง
วัิตามินดีีในการ่ลดีค่วัามเสี�ยงต่อ่การ่ติดีเชื�อ่โค่วัิดี19	ภัยจากการ่ดีื�มนำ�าอ่ัดีลม	ท่างเลือ่กให้ม่
ขอ่งแห้ล่งโปร่ตีนจากแมลงและไข่ขาวั	 ซ่�งนวััตกร่ร่มเส�นโปร่ตีนจากไข่ขาวันั�นเป็นผู้ลงานที่�
ไดี�พัฒนาโดียนักวัิจัยภาค่วิัชาโภชนาการ่และการ่กำาห้นดีอ่าห้าร่	ชาวัจุฬาฯขอ่งเร่านี�เอ่งค่่ะ	
ท่ั�งนี�ในฉบับนี�ยังไดี�นำาเสนอ่ถ่งการ่ผู้สานเท่ค่โนโลยีไมโค่ร่ไบโอ่มในผู้ลิตภัณฑ์์ดี้แลผู้ิวัพร่ร่ณ	
การ่พัฒนาบร่ร่จุภัณฑ์์ท่ี�เป็นมิตร่ต่อ่สิ�งแวัดีล�อ่ม	ข่าวัแวัดีวังฮาลาลท่ี�น่าสนใจท่ั�งในและต่าง

ปร่ะเท่ศู	ห้วัังเปน็อ่ย่างยิ�งวัา่จดีห้มายขา่วัฉบบันี�จะเปน็ปร่ะโยชนแ์กท่่่านผู้้�อ่า่นท่กุท่่านนะค่ะ

What is Eid ul-Fitr? 

 Hello	 readers.	During	 this	month,	 Thai	 people	 have	been	 joining	
in	a	signing	ceremony	on	 the	occasion	of	Her	Majesty	 the	Queen	Suthida	
Bairasudhabimalakshana’s	birthday	on	3	June	2021.	The	Halal	Science	Center	
and	Halal	Insight	team	would	like	to	pronounce	our	statement	of	good	wishes	
for	Her	Majesty	the	Queen	here	on	this	auspicious	occasion.	
	 The	day	of	Eid	ul-Fitr	has	just	passed.	Many	misunderstand	it	and	
reckon	 that	 this	day	 is	an	 Islamic	New	Year!	 If	you	are	 interested	 to	know	
what	exactly	this	day	is	and	why	it	is	important	to	Muslims,	find	out	in	the	Halal	
Highlight	column.	This	issue	our	editor	team	selected	many	intriguing	stories	
relating	to	our	health,	such	as	the	benefits	of	sunshine	vitamin	or	vitamin	D	
in	 reducing	 risk	 of	COVID-19	 infection,	 the	danger	 of	 soft	 drinks,	 and	 the	
alternative	source	of	protein	from	insects.	We	also	proudly	present	an	innovative
product	 by	 our	Chula’s	 researchers	 from	 the	Department	 of	Nutrition	 and	
Dietetics,	which	is	a	noodle	made	of	egg	white.	What	more	you	can	find	out	
in	this	 issue	are	utilizing	microbiome	technology	in	skin	care	products,	the	
trend	for	eco-friendly	packaging,	and	interesting	news	in	Halal	sphere	of	both	
Thailand	and	global.	We	hope	this	journal	will	benefit	all	our	readers.

นางสาวนัจวา ยานยา สันติิวรกุุล
Ms.	Najwa	Yanya	Santiworakun

บรรณาธิิการ/Editor
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ACADEMIC GURU

	 ข�อ่มล้จากค่ณะแพท่ยศูาสตร์่	ร่ามาธิิบดีี	พบว่ัาอุ่บตักิาร่ณ์

เกิดีมะเร็่งลำาไส�ในค่นไท่ย	 เป็นอั่นดัีบสี�ขอ่งการ่เกิดีมะเร็่งท่ั�งห้มดี

ร่อ่งจาก	มะเร็่งตับ,	มะเร็่งปอ่ดี	และ	มะเร็่งเต�านม	 โดียพบผู้้�ป่วัย

ร่ายให้ม่	11,496	ร่าย/ปี	อ่ัตร่าการ่เสียชีวัิต	6,845	ร่าย/ปี	ช่วังท่ี�เกิดี

ปัญห้าโร่ค่โค่วัิดีร่ะบาดีห้นักเวัลานี�	 มะเร่็งลำาไส�อ่าจถ้กลืมไปบ�าง

แต่ยังไม่ลดีลง	ห้่วังเร่ื�อ่งโค่วัิดีอ่ย่าลืมมะเร่็งลำาไส�ให้ญ่และมะเร่็ง

อ่ื�นก็แล�วักัน	

	 มีข�อ่ม้ลน่าสนใจจากงานวัิจัยขอ่งท่ีมงานในค่ณะ

แพท่ยศูาสตร่์	 มห้าวัิท่ยาลัยวัอ่ชิงตัน	 วิัท่ยาเขตเซ็นต์ห้ลุยส์	

สห้รั่ฐอ่เมริ่กา	 ตีพิมพ์ในวัาร่สาร่	Gut	 เดีือ่นพฤษภาค่ม	ค่.ศู.2021	

ร่ะบุวั่าห้ญิงอ่ายุตำ�ากวั่า	 50	 ปีที่�ดีื�มนำ�าอ่ัดีลมขนาดี	 300	มล.เป็น

ปร่ะจำาสัปดีาห้์ละไม่น�อ่ยกวั่าสอ่งกร่ะป๋อ่งเสี�ยงที่�จะเกิดีมะเร่็ง

ลำาไส�ให้ญ่มากกวั่าห้ญิงวััยเดีียวักันท่ี�ดีื�มน�อ่ยกวั่าห้น่�งกร่ะป๋อ่ง

ต่อ่สัปดีาห้์ถ่งสอ่งเท่่า	 เมื�อ่นำาข�อ่ม้ลมาค่ำานวัณพบวั่าห้ากดืี�ม

นำ�าอ่ัดีลมเพิ�มข่�นห้น่�งกร่ะป๋อ่งทุ่กวัันสามาร่ถท่ำาให้�ค่วัามเสี�ยง

เพิ�มข่�นถ่งร่�อ่ยละ	 16	 ต่อ่ห้น่�งกร่ะป๋อ่งที่�ดืี�ม	 ห้ากอ่ายุน�อ่ยลงค่ือ่	

18-25	ปี	ค่วัามเสี�ยงยิ�งเพิ�มข่�นถ่งร่�อ่ยละ	32	เอ่าเป็นวั่าอ่ายุยิ�งน�อ่ย	

ค่วัามเสี�ยงต่อ่มะเร่็งลำาไส�ให้ญ่ยิ�งเพิ�มข่�น	

	 ข�อ่ม้ลนี�ไดี�มาจากงานวิัจัยขนาดีให้ญ่ที่�ท่ำาต่อ่เนื�อ่ง

กันยาวันานท่ี�เร่ียกกันวั่า	Cohort	study	ในพยาบาลห้ญิงท่ั�วั

สห้ร่ัฐอ่เมริ่กา	 โดียมีพยาบาลห้ญิงเข�าร่่วัมโค่ร่งการ่จำานวัน	

116,500	ค่น	ติดีตามศูก่ษาจาก	ค่.ศู.1991-2015	ยาวันาน	24	ปี

ท่กุสี�ปเีกบ็ข�อ่มล้ดี�านการ่ดีื�มนำ�าอ่ดัีลมกันสกัค่ร่ั�ง	ผู้ลการ่ศูก่ษา

พบวั่าในจำานวันนี�มีผู้้�ป่วัยมะเร่็งลำาไส�ให้ญ่จำานวัน	 109	 ร่าย

เมื�อ่นำาข�อ่ม้ลมาวัิเค่ร่าะห้์และค่ำานวัณให้ม่ท่างสถิติจ่งพบ

ปัญห้าขอ่งการ่ดีื�มนำ�าอ่ัดีลมเติมนำ�าตาลตามที่�กล่าวัข�างต�น	

ท่ี�น่าห้่วังค่ือ่อั่ตร่าการ่ดืี�มนำ�าอ่ัดีลมในวััยรุ่่นเพิ�มส้งข่�นมาโดีย

ตลอ่ดีซ่�งห้มายค่วัามวัา่ในอ่นาค่ตอ่บุตักิาร่ณม์ะเร่ง็ลำาไส�ให้ญ่

จะยิ�งมีมากข่�น	นักวัิจัยสรุ่ปไวั�อ่ย่างนั�น	 ใค่ร่ชอ่บดีื�มนำ�าอ่ัดีลม

เติมนำ�าตาลกันบ่อ่ย	แนะนำาให้�ลดีลงห้น่อ่ยก็ดีี	

บท่ค่วัามโดีย รศ.ดร.วินัย ดะห์์ลัน

Written	by Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan
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ACADEMIC GURU

	 According	 to	 Faculty	 of	 Medicine,	 Ramathibodi,	

colorectal	cancer	is	the	fourth	most	commonly	occurring	cancer	

in	Thai	people,	next	 to	 liver	cancer,	 lung	cancer,	and	breast	

cancer.	11,496	of	new	patients	are	found	per	year,	the	death	

rate	is	6,845	per	year.		During	the	spread	of	COVID-19,	colon	

cancer	might	be	overlooked,	but	 it	 is	not	decreased.	Do	not	

focus	only	on	COVID	but	we	should	also	aware	on	the	risks	of	

colorectal	cancer	and	other	cancers.	

	 An	interesting	information	from	the	research	of	Faculty	of	

Medicine,	Washington	University	in	St.	Louise,	USA,	published	

in	Gut	 journal	 in	May	2021,	 revealed	 that	women	aged	 less	

than	50	who	drink	300	ml	of	soft	drinks	or	about	2	cans	a	week,	

have	2	times	more	likely	to	get	colorectal	cancer	than	woman	

with	the	same	age	who	drink	less	than	1	can	a	week.	Taking	

an	extra	can	of	soft	drink	daily	increase	the	risk	of	cancer	up	

to	16%	per	can.	For	women	aged	18-25,	the	risk	is	even	higher	

up	to	32%.		As	a	consequence,	the	younger	age	to	drink	soft	

drink,	the	higher	the	risk	of	getting	colon	cancer.

Drinking Too Much Sugary 
Soft Drink Can Bring You 
Colorectal Cancer

	 This	 information	 derived	 from	 the	 huge	

research	 called	 “Cohort Study”	 which	 had	 been	

conducted	 for	a	 long	 time	 in	 the	woman’s	hospitals	

all	over	USA.	This	project	observed	116,500	 female	

nurses,	 started	 from	 1991-2015,	 24	 years	 in	 total.	

Information	 relating	 to	 soft	 drink	 consumption	was	

collected	every	4	 years.	 The	 study	 found	 that	 there	

were	109	colorectal	cancer	patients.	When	the	data	

was	 statistically	 re-analyzed	 and	 re-calculated,	 the	

problem	relating	to	consumption	of	sugary	soft	drink	

came	 into	 view.	What	 to	 concern	 about	 this	 result?	

The	number	of	teenagers	that	consume	soft	drinks	has	

always	been	increasing,	which	means	that	colorectal	

cancer	incidence	will	be	increased,	according	to	what	

the	researchers	has	summed	up.	

Thus,	for	those	fans	of	sugary	

soft	 drink,	 we	 suggest	 you	

better	reduce	the	drinks.
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สำำ�นัักง�นัก�รวิจิัยัแห่่งช�ติิ(วิช.) 
ติรวิจัประเมิินัห้่องปฏิิบััติิก�ร
นิัติิวิทิย�ศ�สำติรฮ์�ล�ล 
(ห่อ้งปฏิิบัติัิก�รด้้�นัเคมิ)ี
National Research Council of Thailand
Assessed Halal Forensic Science 
Laboratory (Chemical Lab)

	 เมื�อ่วัันพฤห้ัสบดีีท่ี�	25	มีนาค่ม	2564	เวัลา	9.00	

-12.00	น.	ห้�อ่งปฏิิบัติการ่นิติวัิท่ยาศูาสตร่์ฮาลาล	 (ห้�อ่ง

ปฏิิบัติการ่ดี�านเค่มี)	 และห้�อ่งปฏิิบัติการ่อ่ณ้ชีวัวิัท่ยา

ฮาลาลวัันม้ห้ะห้มัดี	นอ่ร์่	มะท่า	 ไดี�รั่บการ่ตร่วัจปร่ะเมิน

และรั่บร่อ่งห้�อ่งปฏิิบัติการ่ในร่้ปแบบ	peer	 evaluation	

phase	1	ซ่�งมีวััตถุปร่ะสงค่์เพื�อ่การ่สร่�างการ่ยอ่มร่ับร่่วัม

ท่ี�เป็นมาตร่ฐานเดีียวักันในร่ะดีับปร่ะเท่ศู	 มุ่งเน�นให้�

เ กิดีเค่รื่อ่ข่ายค่วัามร่่วัมมือ่ดี�านค่วัามปลอ่ดีภัยกับ

มห้าวัิท่ยาลัยท่ั�วัปร่ะเท่ศู	จากศู้นย์บร่ิห้าร่ค่วัามปลอ่ดีภัย	

อ่าชีวัอ่นามัยและสภาพแวัดีล�อ่มในการ่ท่ำางาน	สำานกังาน

การ่วัิจัยแห้่งชาติ(วัช.)	ร่่วัมกับมห้าวัิท่ยาลัยมห้ิดีล	โดียมี

นางสาวัมนฤดีี	เขม็ท่ำา	ผู้้�อ่ำานวัยการ่ฝ่า่ยบริ่ห้าร่	ดีร่.พร่พิมล	

มะห้ะห้มดัี	หั้วัห้น�าฝ่า่ยบร่กิาร่วิัชาการ่และวัจิยั	นายอ่าณฐั	

เดี่นยิ�งโยชน์	ห้ัวัห้น�ากลุ่มภาร่กิจบร่ิการ่วัิท่ยาศูาสตร่์และ

เท่ค่โนโลยี	 นางสาวัย้อ่าน่าร่์	 นุ่งอ่าห้ลี	 หั้วัห้น�างานท่าง

ห้�อ่งปฏิิบัติการ่และร่่วัมดี�วัยนักวัิท่ยาศูาสตร่์เข�าร่ับการ่

ตร่วัจปร่ะเมิน

	 Thursday	25	March	 2021,	 at	 9.00	 am	 to	 12.00	pm.,	

Halal	forensic	science	laboratory	(Chemical	Lab)	and	Wan-Mu-

hammad	Nor	Mata	Halal	Molecular	biology	lab	were	assessed	

through	peer	evaluation	phase	1method.	The	objective	of	this	

assessment	is	to	create	mutual	approval	under	one	national	stan-

dard,	focusing	on	cooperation	network	building	with	universities	

all	over	the	country	concerning	safety	issues.	This	assessment	

is	 the	collaboration	of	Center	for	Occupational	Safety,	Health	

and	Environment	Management,	Mahidol	University,	and	Nation-

al	Research	Council	of	Thailand,	led	by	Monruedee	Kemtam,	

Director	of	Executive	Board,	Dr.	Ponpimol	Mahamad,	Head	of	

Academic	and	Research	Service,	Mr.	Anat	Denyingyhot,	Head	

of	Science	and	Technology	Service,	Miss.	Uarna	Nungali,	Head	

of	Laboratory	Affairs,	and	other	scientists	were	also	presented	

in	this	assessment.
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รศ.ด้ร.วินัิัย ด้ะห่ลั์นั เข้้�รว่ิมิประชมุิคณะกรรมิก�รส่ำงเสำรมิิสิำนัค้�และ
ผลิติผลก�รเกษติรมิ�ติรฐ�นั “ฮ�ล�ล”

Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan joined the board of Halal Agricultural Product 
and Produce Promoting Meeting

	 เมื�อ่วันัท่ี�	19	เมษายน	2564	เวัลา	09.30	น.	เปน็ต�นไป

ณ	ห้�อ่งปร่ะชุมให้ญ่ชั�น	12	ศู้นย์วัิท่ยาศูาสตร่์ฮาลาล	จุฬาฯ	

ร่ศู.ดีร่.วัินัย	ดีะห้์ลัน	ผู้้�อ่ำานวัยการ่ศู้นย์วัิท่ยาศูาสตร่์ฮาลาล	

จฬุาฯ	พร่�อ่มค่ณะผู้้�บร่หิ้าร่ฯ	และเจ�าห้น�าท่ี�ศู้นยว์ัทิ่ยาศูาสตร่์

ฮาลาล	จุฬาฯ	 เข�าร่่วัมปร่ะชุมค่ณะกร่ร่มการ่ส่งเสริ่มสินค่�า

และผู้ลิตผู้ลการ่เกษตร่มาตร่ฐาน “ฮาลาล”	 ค่ร่ั�งท่ี�	 2/2564	

โดียมีคุ่ณอ่ลงกร่ณ์	 พลบุตร่	 ท่ี�ปร่่กษาร่ัฐมนตรี่วั่าการ่

กร่ะท่ร่วังเกษตร่และสห้กร่ณ์	 เป็นปร่ะธิานกร่ร่มการ่ใน

การ่ปร่ะชุมในการ่ปร่ะชุมค่ร่ั�งนี�มีการ่นำาเสนอ่เร่ื�อ่ง	 การ่ขอ่

คุ่ณวุัฒิวัิชาชีพฮาลาล	 โดีย	 ผู้อ่.สถาบันคุ่ณวุัฒิวัิชาชีพ	

ร่ศู.ดีร่.วัินัย	 ดีะห้์ลัน	 กล่าวัวั่า	 ให้�เพิ�มตัวัแท่นจาก	 สกอ่ท่.	

สมฮท่.และ	ศู้นย์วัิท่ยาศูาสตร่์ฮาลาล	จุฬาฯ	 (ศูวัฮ).	 เข�าไป

อ่ย่้ในค่ณะดีำาเนินงาน	 เพื�อ่ให้�ห้ลักส้ตร่มีค่วัามสมบ้ร่ณ์

มากข่�น	นอ่กจากนี�ยงัไดี�นำาเสนอ่สถานะการ่ดีำาเนนิงานลา่สดุี

ขอ่งค่ณะอ่นุกร่ร่มการ่จัดีท่ำาวิัสัยทั่ศูน์และนโยบายเกษตร่

มาตร่ฐานฮาลาล	โดียนำาเสนอ่โค่ร่งการ่ท่ั�งร่ะยะสั�น	(ป	ี2564-

2565)	 และร่ะยะยาวั	 (ปี2566-2570)	 โดีย	 คุ่ณอ่ลงกร่ณ์	

พลบุตร่	ปร่ะธิานกร่ร่มการ่ในการ่ปร่ะชมุเสนอ่ให้�ปร่บัเปลี�ยน

ชื�อ่ให้ม่เป็น	 “คณะอนุกุรรมกุารขัับเคล่�อนวิสัยทััศน์และ

นโยบายกุารส่งเสริมสินค้าและผลิติผลทัางกุารเกุษติร

มาติรฐานฮาลาล”	เพื�อ่ให้�สอ่ดีค่ล�อ่งกับพันธิกิจ	ท่ั�งนี�ยังพ้ดี

ถ่งงาน	Thailand	Halal	Assembly	2021	อ่ีกดี�วัย

	 19	 April	 2021,	 started	 at	 9.30	 am.	 at	 the	Grand	

Meeting	 Room	 on	 12th	 floor,	 The	 Halal	 Science	 Center,	

Chulalongkorn	University,	Assoc.	Prof.	Dr.	Winai	Dahlan,	The	

Founding	Director	 of	Halal	Science	Center,	Chulalongkorn	

University,	together	with	other	executive	members,	and	The	

Halal	 Science	Chulalongkorn	University	 officers,	 attended	

Halal	Agricultural	Product	and	Produce	Committee	Meeting	

2/2021.	 The	 chairperson	 of	 the	 committee	meeting	board	

was	Mr.	 Alongkorn	 Polabutra,	 Advisor	 to	 the	Minister	 of	

Agriculture	and	Cooperatives.	Information	about	the	process	

of	 acquiring	Halal	 professional	 certificate	was	 presented	

in	 this	meeting	 by	 the	Director	 of	 Thailand	 Professional	

Qualification	 Institute.	 Assoc.	 Prof.	 Dr.	 Winai	 Dahlan,	

suggested	that	representatives	from	CICOT,	HSIT,	and	The	

Halal	Science	Center,	Chulalongkorn	University.	(HSC)	should	

be	included	in	the	operation	board	to	complete	the	process	

even	more.	 The	work	progress	 from	 the	Subcommittee	 of	

Halal	 Agriculture	 Vision	 and	 Policy	was	 also	 presented,	

mentioning	both	 short	 (2021-2022)	 and	 long	 (2022-2026)	

terms	projects.	 	Mr.	Alongkorn	Polabutra,	Chairman	of	 the	

meeting	board,	suggested	that	the	name	of	the	subcommittee

should	be	adjusted	 to	 “Subcommittee to Drive Vision and 

Policy on Halal Agricultural Product and Produce Promotion” 

so	as	to	fit	with	the	mission.	Thailand	Halal	Assembly	2021	

was	also	discussed	in	the	meeting.
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ประชมุิระด้มิควิ�มิคิด้เห่น็ักรอบัแผนัก�รพััฒนั�เศรษฐกิจั
และสัำงคมิแห่ง่ช�ติิฉบับััที� 13

The 13th Brainstorm Meeting for National Economic and Social 
Development Plan Framework

	 เมื�อ่วันัท่ี�	8	เมษายน	2564	ศูน้ยว์ัทิ่ยาศูาสตร์่ฮาลาล	จฬุาลงกร่ณม์ห้าวัทิ่ยาลยั	สำานกังานปตัตาน	ีนำาโดีย	ผู้ศู.นิฟิาร่ดิี	ร่ะเด่ีน
อ่าห้มัดี	 ร่อ่งผู้้�อ่ำานวัยการ่ศู้นย์ฯ	พร่�อ่มดี�วัย	นายพิท่ักษ์	 อ่าดีมะเร่๊ะ	 หั้วัห้น�างานบร่ิการ่ห้น่วัยงานภายนอ่ก	สนง.ปัตตานี	 เข�าร่่วัม
การ่ปร่ะชุมร่ะดีมค่วัามค่ิดีเห้็นกร่อ่บแผู้นการ่พัฒนาเศูร่ษฐกิจและสังค่มแห้่งชาติฉบับท่ี�	 13	 (พ.ศู.2566-2570)	 ร่ะดีับกลุ่มจังห้วััดี	
(จังห้วััดีสงขลา	สต้ล	ปัตตานี	ยะลาและนร่าธิิวัาส)		ณ	โร่งแร่มสยามโอ่เร่ียนท่ัล	อ่.ห้าดีให้ญ่	จ.สงขลา
	 โดียปร่ะชมุนำาเสนอ่ค่วัามค่ดิีเห้น็การ่วัางกร่อ่บท่ศิูท่างการ่พฒันาปร่ะเท่ศูในร่ะยะขอ่งแผู้นพฒันาฯ	ฉบบัท่ี�	13	ท่ี�มจีดุีปร่ะสงค่์
เพื�อ่พลิกโฉมปร่ะเท่ศูไท่ย	ห้ร่ือ่	เปลี�ยนแปลงปร่ะเท่ศูขนานให้ญ่	(Thailand’s	Transformation)	ภายใต�แนวัค่ิดี	“Resilience”	ซ่�งมี
จดุีมุง่ห้มายในการ่ลดีค่วัามเปร่าะบาง	สร่�างค่วัามพร่�อ่มในการ่รั่บมอื่กับการ่เปลี�ยนแปลง	โดียแผู้นพัฒนาฯ	ฉบบัที่�	13	จง่มเีป้าห้มาย
ห้ลักเพื�อ่พลิกโฉมปร่ะเท่ศูไปส้่“เศูร่ษฐกิจสร่�างคุ่ณค่่า	สังค่มเดีินห้น�าอ่ย่างยั�งยืน”โดียใช�อ่งค่์ค่วัามร่้�ค่วัามคิ่ดีสร่�างสร่ร่ค่์	 เท่ค่โนโลยี	
และนวััตกร่ร่มเป็นเค่ร่ื�อ่งมือ่ในการ่ขับเค่ลื�อ่นและพัฒนาปร่ะเท่ศู	 โดียมีอ่งค่์ปร่ะกอ่บสำาค่ัญ	4	ปร่ะการ่	แตกเป็นจำานวัน	13	ห้มุดี
ห้มาย	การ่ห้าร่อื่ค่ร่ั�งนี�	เป็นการ่ร่ะดีมค่วัามค่ดิีเห้น็	จากฉบบัร่่าง	เพื�อ่ร่่วัมกับภาค่ส่วันต่างๆ	ท่ั�งปร่ะชาชน	ภาค่เอ่กชน	นกัวิัชาการ่	ขอ่ง
ร่่างกร่อ่บแผู้นพัฒนาฯ	ฉบับท่ี�	13	ก่อ่นปร่ับปรุ่งให้�ร่่างฉบับสมบ้ร่ณ์	เสนอ่ค่ณะกร่ร่มการ่ยุท่ธิศูาสตร่์	ค่ณะร่ัฐมนตร่ี
และร่ัฐสภาต่อ่ไป

	 On	8	April	2021,	The	Halal	Science	Center,	Chulalongkorn	University,	Pattani	Office,	
led	by	Asst.	Prof.	Nifarid	Radenahmad,	Vice	Director,	and	Mr.	Pitak	Aadmare,	Head	of	Service	
Unit	for	External	Sector,	Pattani	Office,	attended	the	brainstorming	meeting	at	the	provincial	
level	(Songkla,	Satul,	Pattani,	Yala,	and	Narathiwas)	for	the	13th	National	Economic	and	Social	
Development	Plan	(2023-2026)	at	Siam	Oriental	Hotel,	Hat	Yai,	Songkla.
	 The	objective	of	the	13th	National	Economic	and	Social	Development	Plan	was	to	promote	
Thailand’s	transformation	under	the	concept	“Resilience” which	aims	to	prepare	the	country	for	the	
transformation	to	“Value-Built Economy, Sustainable Progressive Society”	by	using	creativity,	technology,	and	innovation	
as	tools	for	driven	and	development	of	the	country.	There	are	4	crucial	issues	with	13	goals	set	for	this	plan.	This	meeting	
was	the	collaboration	of	people,	private	sectors,	and	scholars.	The	draft	of	the	13th	Development	Plan	should	be	the	
outcome	of	this	brainstorm	meeting.	The	complete	version	will	be	further	constructed	and	submitted	to	the	committee	
of	strategy,	the	cabinet,	and	the	parliament	for	approval.
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คณะทำ�ง�นั IMT-GT เรง่ประชมุิ
ติิด้ติ�มิผลก�รด้ำ�เนิันัง�นั
IMT-GT Team Hurried to Monitor the 
Operating Result

	 เมื�อ่วัันที่�	 30	 เมษายน	2564	 เวัลา	9.00	น.	ผู้ศู.นิฟิาริ่ดี	 ร่ะเด่ีนอ่าห้มัดี	 ร่อ่งผู้้�อ่ำานวัยการ่	พร่�อ่มดี�วัย	นางสาวัสุลิดีา	ห้วัังจิ	
ท่ี�ปร่่กษา	ผู้อ่.ศูวัฮ.	และค่ณะท่ำางานจาก	ศูวัฮ.	เข�าร่่วัมการ่เปิดีปร่ะชุมการ่	14th	IMT-GT	Strategic	Planning	Meeting	(SPM)	ผู้่าน	
Zoom	Meeting	โดียม	ีDr.	Ade	Candradijaya	Standing	Chairman	Director	for	the	Bureau	of	International	Cooperation	Ministry	
of	Agriculture,	 Indonesia	กล่าวัเปิดีการ่ปร่ะชุม	ซ่�งในค่ร่ั�งนี�จะมีการ่ร่ายงานผู้ลการ่ดีำาเนินงานขอ่งค่ณะท่ำางานต่างๆ	ภายใต�กร่อ่บ	
IMT-GT	 ซ่�งค่ณะท่ำางานดี�านผู้ลิตภัณฑ์์และบริ่การ่ฮาลาลไดี�มีการ่ร่ายงานค่วัามก�าวัห้น�าโค่ร่งการ่ต่างๆภายในการ่ปร่ะชุมค่ร่ั�งนี�ซ่�งมี
นางสาวัสุลิดีา	ห้วัังจิ	ท่ี�ปร่่กษา	ผู้อ่.ศูวัฮ	เป็นผู้้�ร่ายงานค่ร่ั�งนี�

	 On	30	April	2021	at	9.00	am.	Assist.	Prof.	Nifarid	Raden-Ahmad,	Vice	Director,	and	Miss	Sulida	Wangji,	consultant	
of	HSC	Director,	and	working	team	from	HSC.,	attended	the	opening	of	the	14th	IMT-GT	Strategic	Planning	Meeting	(SPM)	
through	Zoom	application.	Dr.	Ade	Candradijaya,	Standing	Chairman	Director	for	the	Bureau	of	International	Cooperation	
Ministry	of	Agriculture,	Indonesia,	opened	the	meeting.	The	overall	operation	from	each	team	was	reported	under	IMT-GT	
framework.	The	Halal	Product	and	Service	Working	Group,	led	by	Miss	Sulida	Wangji,	consultant	of	HSC	Director,	also	
presented	the	progress	of	each	project	in	this	meeting.

เร่ียบเร่ียงโดีย	นางสาวอานีซะห์์ ลาเติะ ฝ่่ายปร่ะชาสัมพันธิ์	ศู้นย์วัิท่ยาศูาสตร่์ฮาลาล	จุฬาฯ
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สัมภาษณ์และเร่ียบเร่ียงโดีย		
นายอิรฟัน แวห์ะมะ

Interview	and	Compiled	by 
Mr. Erfun Waehama

 

นวััตกร่ร่มเส�นโปร่ตีนจากไข่ขาวัชิ�นนี�	 นับเป็นนวััตกร่ร่มที่�นำาปัญห้าที่�เกิดีข่�นกับผู้้�ป่วัยมาแก�ไขให้�

ตร่งจุดีมากท่ี�สุดี	 จากท่ีมวัิจัยภาค่วิัชาโภชนาการ่และการ่กำาห้นดีอ่าห้าร่	 ค่ณะสห้เวัชศูาสตร์่	

จุฬาลงกร่ณ์มห้าวัิท่ยาลัย	ท่ี�ไดี�ใกล�ชิดีกับผู้้�ป่วัย	ห้ร่ือ่ผู้้�ส้งอ่ายุท่ี�แต่ละวัันจะต�อ่งร่ับปร่ะท่านไข่ขาวั

ในปร่ิมาณมากห้ร่ือ่ต�อ่งอ่ย้่กับเมน้ไข่ขาวัไปตลอ่ดีชีวัิตแล�วันั�น	

เร่ียบเร่ียงโดีย		นางสาวยูอาน่าร์ นุ่งอาห์ลี
Compiled	by Miss Uarna Nungarlee
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ท่ีมวิัจัยจ่งไดี�คิ่ดีค่�นนวััตกร่ร่มเพื�อ่ให้�การ่ร่ับปร่ะท่าน
ไข่ขาวัไม่น่าเบื�อ่อ่ีกต่อ่ไป	ท่านไดี�ง่ายและมีค่วัามสุขใน
การ่ร่บัปร่ะท่านอ่กีดี�วัย	ซ่�งเมน้เส�นกว๋ัยเตี�ยวัก็เป็นอี่กห้น่�ง
เมน้โปร่ดีที่�ค่นไท่ยคุ่�นเค่ย	นวััตกร่ร่มเส�นโปร่ตีนไข่ขาวั
แบร่นด์ีท่านน์ดีี	 Tann:D	 ใช�เลขท่ี�ค่ำาขอ่อ่นุสิท่ธิิบัตร่ขอ่ง
จุฬาลงกร่ณ์มห้าวัิท่ยาลัย	 ซ่�งไดี�ร่ับร่างวััลร่อ่งชนะเลิศู
อ่ันดัีบ	 1	 ในการ่ปร่ะกวัดีสิ�งปร่ะดีิษฐ์และนวััตกร่ร่ม	
มห้าวัิท่ยาลัยร่ามค่ำาแห้ง	 ในปี	 2562	นับเป็นการ่นำาเอ่า
ผู้ลงานวัิจัยในห้�อ่งปฏิิบัติการ่มาต่อ่ยอ่ดีเชิงพาณิชย์อ่ีก
ดี�วัยเส�นโปร่ตีนไข่ขาวัแบร่นดี์	ท่านน์ดีี	Tann:D	ท่ี�พัฒนา
ข่�นจะมีดี�วัยกัน	 2	 แบบค่ือ่	 1.เส�นห้มี�	 และ	 2.เส�นอ้่ดี�ง
สามาร่ถนำามาร่ับปร่ะท่านแท่นท่ี�เมน้เส�นที่�คุ่�นเค่ย	 เช่น	
ขนมจีนนำ�ายา	สปาเก็ตตี�	ผู้ัดีไท่ย	เป็นต�น	ตามค่วัามชอ่บ
ขอ่งผู้้�บร่โิภค่	เส�นโปร่ตนีไขข่าวั	ท่านนดี์ี	Tann:D	เห้มาะกบั
ผู้้�ปว่ัยที่�ต�อ่งบร่โิภค่ไขข่าวัอ่ย่้เปน็ปร่ะจำา	ไดี�แก	่ผู้้�ปว่ัยโร่ค่
ไตท่ี�ต�อ่งล�างไต	ผู้้�ป่วัยมะเร่็ง	ผู้้�ส้งอ่ายุ	เป็นต�น	กลุ่มค่นท่ี�
มีนำ�าห้นักเกิน	ค่วับคุ่มนำ�าห้นัก	นับเป็นอ่าห้าร่ท่างเลือ่ก
ให้มส่ำาห้ร่บักลุม่ค่นรั่กสขุภาพอี่กดี�วัย	ซ่�งการ่รั่บปร่ะท่าน
โปร่ตีนเพื�อ่การ่ค่วับคุ่มนำ�าห้นกัเป็นกร่ะแสที่�มาแร่งมากใน
ปจัจบุนั	โดียเส�นโปร่ตนีไขข่าวั	ท่านนดี์ี	Tann:D		100	กร่มั
	 จะให้�พลังงานเพียงแค่่	 35	 กิโลแค่ลลอ่ร่ี�	 สำาห้ร่ับผู้้�ท่ี�
สนใจเส�นโปร่ตีนไข่ขาวั	ท่านน์ดีี	Tann:D	มีวัางจำาห้น่าย
ห้ลากห้ลายช่อ่งท่างเช่น	 ร่�าน	 Lemon	 Farm	Organic	
&	 Sustainable	 ร่�านสุขภาพชั�นนำา	 เพจเฟิสบุ็ค่	 ไลน์	
@Tannd.th	และตัวัแท่นจำาห้น่ายต่างๆ This	noodle	from	egg	white	protein	is	the	innovation	

that	is	created	to	solve	the	patients’	problem	at	its	
root.	 The	 innovators	 are	 a	 research	 team	of	 the	
department	of	nutrition	and	dietetics,	faculty	of	allied	
health	science,	Chulalongkorn	University	who	have	
closely	dealt	with	patients	and	aging	communities	
who	need	to	consume	daily	big	amount	of	egg	white	
in	 their	 entire	 life.	 The	 research	 team	originated	
this	 innovation	which	will	make	 consuming	 egg	
white	more	 interesting	and	easy	to	take,	bringing	
happiness	 for	 those	who	 need	 to	 consume	 egg	
white	 every	 single	 day.	 Tann:D	 brand	with	 the	
registered	petty	patent	of	Chulalongkorn	University	
that	won	second	place	in	the	Invention	and	Innovation	

	 เส�นโปร่ตีนไข่ขา่วั	Tann:D	นวััตกร่ร่มอ่าห้าร่โดีย
อ่าจาร่ยน์กัโภชนาการ่	จฬุาลงกร่ณม์ห้าวัทิ่ยาลยั	มคี่วัาม
มุง่มั�นที่�จะพฒันาผู้ลติภัณฑ์์ให้�ดีที่ี�สุดี	เพื�อ่ส่งเสริ่มสขุภาพ
ท่ี�ดีอี่ย่างยั�งยืนตอ่่สังค่มไท่ย	สร่�างค่วัามสขุให้�แกผู่้้�บริ่โภค่	
และสร่�างสัมพันธ์ิที่�ดีีร่ะห้ว่ัางผู้้�ป่วัยและค่นในค่ร่อ่บค่รั่วั
อ่ีกดี�วัย	ตร่งตามท่ี�มาขอ่งค่ำาวั่า	Tann:D	นั�นค่ือ่การ่สร่�าง
นวััตกร่ร่มอ่าห้าร่เพื�อ่ให้�สิ�งท่ี�ดีีท่ี�สุดีต่อ่ผู้้�บร่ิโภค่นั�นเอ่ง	
เพร่าะสุขภาพดีีเร่ิ�มต�นท่ี�	Tann:D

จากบทสััมภาษณ์์เร่ื่�อง Tann:D ทานน์ดีี เส้้นโปรตีีน
ไข่่ข่าว100% อาหารื่ทางเล่ือกสัำาหรัื่บผู้้�รัื่กสุัขภาพ
ทุกเพศทุกวััย โดย ผศ.ดร.สถาพร งามอุุโฆษ ผู้้�ริิเริิ�มและ
ดำำ�ริงตำำ�แหน่่ง Co-founder บริิษััท ท�น่ดีำ อิิน่โน่ฟู้ดำ จำำ�กััดำ
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Contest,	was	initiated	in	the	lab	to	commercial	products	in	the	
form	of	noodle,	a	type	of	food	that	Thai	people	are	familiar	
with.	Tann:D	is	now	available	in	two	types.	1.	Sen	Mee	and	
2.	Udon.	Consumers	can	substitute	Tann:D	for	their	familiar	
noodle	dishes	such	as	Ka	Nom	Jeen,	spaghetti,	and	Pad	Thai.	
Tann:D	is	suitable	for	patients	who	need	to	consume	daily	
egg	white	such	as	those	who	need	dialysis,	cancer	patients,	
and	the	elderly.	Tann:D	is	also	an	alternative	for	those	who	
are	 health	 concerned	and	 those	who	want	 to	watch	 their	
weight.	Today,	taking	protein	for	weight	loss	is	very	popular.	
100	grams	of	Tann:D	provides	only	35	kilocalories.	For	those	
who	are	interested	in	Tann:D,	the	product	is	available	in	many	
channels	such	as	Lemon	Farm	Organic	&	Sustainable	Store,	
stores	that	sell	healthy	food,	or	Facebook	page	and	LineID	@
Tannd.th.	The	innovators	of	Tann:D	are	keen	on	developing	
their	 product	 in	 hope	 to	 promote	 sustainable	 healthiness	
among	 Thai	 people,	 provide	 consumers	 happiness,	 and	
create	good	relationships	between	patients	and	their	family	
members.	 This	 is	 the	meaning	behind	 the	brand’s	 name:	

Tann:D,	 an	 innovative	 food	 that	 is	 created	 to	provide	
only	 the	 best	 for	 consumers.	 And	 this	 is	 because	 its	
founders	want	Tann:D	to	be	the	starting	point	of	having	
good	health.	From	 the	 interview	about	Tann:D,	noodle	
from	100%	protein	 from	egg	white,	an	alternative	 food	
for	health	concern	consumers	of	every	gender	and	age,	
by	Asst.Prof.Dr.	Sataporn	Ngamukos,	the	innovator	and	
co-founder	of	TannD	Innofood	Limited	Company.

Compiled	by	Miss Uarna Nungarlee

12 HALAL INSIGHT | ISSUE 46  MAY  2021

HALAL TALK



13



	 ปจัจบัุนบร่ร่จุภัณฑ์์ท่ี�ท่ำามาจากธิร่ร่มชาติและสามาร่ถย่อ่ยสลายไดี�เอ่ง	ไดี�ร่บัค่วัามนิยมในอุ่ตสาห้กร่ร่มอ่าห้าร่

และเค่ร่ื�อ่งดีื�ม	 ไม่วั่าจะเป็นห้ลอ่ดีกร่ะดีาษ	ไอ่ศูกร่ีมซอ่งกร่ะดีาษ	ห้ร่ือ่แม�กร่ะท่ั�งฟิิล์มห้่อ่อ่าห้าร่ท่ี�สามาร่ถร่ับปร่ะท่าน

ไดี�	จากงานวัิจัยขอ่ง	Westrock	เร่ื�อ่ง	ค่วัามสำาค่ัญขอ่งบร่ร่จุภัณฑ์์ท่ี�ส่งผู้ลต่อ่การ่ตัดีสินใจซื�อ่ขอ่งผู้้�บร่ิโภค่	ผู้ลการ่วัิจัย

สะท่�อ่นให้�เห้็นวั่ามีผู้้�บร่ิโภค่ให้ม่ถ่ง	 65%	ตัดีสินใจซื�อ่สินค่�าค่ร่ั�งแร่กจากบร่ร่จุภัณฑ์์	และมีผู้้�บร่ิโภค่ถ่ง	 50%	 เปลี�ยน

ไปห้าแบร่นดี์ให้ม่เพร่าะไม่ปร่ะท่ับใจในบร่ร่จุภัณฑ์์	 [1]	 ร่วัมถ่งผู้้�บร่ิโภค่มอ่งห้าบร่ร่จุภัณฑ์์ที่�เป็นมิตร่กับสิ�งแวัดีล�อ่ม

มากข่�น	นอ่กจากนี�ข�อ่มล้จากกร่มสง่เสร่มิอ่ตุสาห้กร่ร่ม	กร่ะท่ร่วังอ่ตุสาห้กร่ร่ม	ไดี�วิัเค่ร่าะห์้	เท่ร่นด์ีการ่อ่อ่กแบบบร่ร่จุภณัฑ์์

ในปี	2021	ท่ี�ค่าดีวั่าจะไดี�ร่ับค่วัามนิยม	ซ่�งล�วันแล�วัเป็นบร่ร่จุภัณฑ์์ท่ี�เป็นมิตร่ต่อ่สิ�งแวัดีล�อ่มท่ั�งสิ�น	ปร่ะกอ่บดี�วัย	[2]

เนื�อ่งจากผู้้�บริ่โภค่ให้�ค่วัามสำาคั่ญกับการ่ด้ีแลสิ�งแวัดีล�อ่ม	

ห้ากบร่ร่จุภณัฑ์์สามาร่ถร่บัปร่ะท่านไดี�	ก็จะเปน็สว่ันชว่ัย

ให้�ปร่ิมาณขยะในปร่ะเท่ศูลดีลง	

การ่พัฒนาให้�บร่ร่จุภัณฑ์์สามาร่ถนำาไปใช�ในชีวัิต

ปร่ะจำาวััน	ห้รื่อ่เป็นตัวัแท่นที่�สามาร่ถสื�อ่สาร่แบร่นด์ีขอ่ง

ผู้ลิตภัณฑ์์ไดี�อ่ย่างชัดีเจน	

1. บัรรจัภัุัณฑ์์รบััประท�นัได้้

2. บัรรจัภัุัณฑ์์สำร�้งสำรรค์ 

https://ideasforgood.jp/2020/11/04/dlink-straw/

https://www.packagingoftheworld.com/2019/06/biopack.html

เร่ียบเร่ียงโดีย	นางสาวสุลัยญา เปี่่�ยมชััยวัฒน์ 
Compiled	by Ms.Sulaiya Piemchaiwat
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เป็นบร่ร่จุภัณฑ์์ท่ี�ผู้ลิตจากเส�นใยธิร่ร่มชาติ	สามาร่ถย่อ่ย

สลายไดี�เอ่ง	ซ่�งถอื่เปน็การ่ลดีการ่ท่ำาลายสิ�งแวัดีล�อ่ม	และ

ปร่ิมาณขยะจากการ่ใช�พลาสติก		

เป็นบร่ร่จุภัณฑ์์ที่�เกิดีจากการ่นำาขยะมารี่ไซเคิ่ล	ท่ั�งขยะ

พลาสติก	 โลห้ะ	 อ่าท่ิ	 กร่ะดีาษจากกล่อ่งบร่ร่จุสินค่�า

อ่อ่นไลน์	กล่อ่งไปร่ษณีย์	

	 นี�ค่ือ่ส่วันห้น่�งขอ่งเท่ร่นดี์บร่ร่จุภัณฑ์์อ่าห้าร่ท่ี�

เปลี�ยนไปในโลกยุค่ให้ม	่ซ่�งถ้กคิ่ดีค่�นข่�นมาเพื�อ่แก�ปญัห้า

สังค่ม	 และอ่ำานวัยค่วัามสะดีวักให้�กับผู้้�บริ่โภค่	 ไม่ใช่

เฉพาะบร่ิษัท่ให้ญ่เท่่านั�นที่�ต�อ่งดีำาเนินการ่	 แม�กร่ะท่ั�ง

ธิุร่กิจเล็กๆ	ก็ห้ลีกไม่พ�นท่ี�จะต�อ่งปร่ับตัวัส้่เท่ร่นดี์นี�ต่อ่ไป

3. บัรรจัภัุัณฑ์์ไบัโอ

4. บัรรจัภัุัณฑ์์รไีซเคิล

	 Today,	compostable	packaging	is	popular	in	food	and	
beverage	industries.	This	includes	paper	straws,	paper	bag	for	
ice	cream,	and	even	edible	film	for	food	wrapping.	According	
to	the	research	of	Westrock	about	the	importance	of	packaging	
on	consumers’	buying	decision,	the	result	reflects	that	65%	of	
new	consumers	decide	to	buy	a	product	for	the	first	time	by	its	
packaging	and	50%	of	consumers	seek	new	brand	when	they	
are	not	impressed	by	the	product	package	[1].	Consumers	are	
also	looking	for	the	package	that	is	eco-friendly.	Recently,	the	
Department	of	Industry	Promotion,	which	belongs	to	Ministry	of	
Industry,	has	analyzed	the	packaging	design	trend	in	2021.	The	
result	shows	that	all	the	popular	packaging	is	eco-friendly	and	
are	among	the	following	categories	[2]:			
 1. Edible Packaging: Due	to	consumer’s	concern
over	 environment,	 if	 the	 packaging	 is	 edible,	 this	 will	 help	
decrease	the	amount	of	waste	in	the	country.
 2. Creative Packaging:	 This	 is	 the	packaging	
that	can	be	used	in	consumer’s	daily	life	or	can	be	served	as	a	
brand	ambassador	that	communicate	the	product	brand	clearly.	
 3. Bio-Packaging:	 This	 packaging	 is	 made	
from	 natural	 fiber	 which	 is	 biodegradable.	 This	 will	 reduce	
environmental	damage	and	the	amount	of	plastic	waste.
 4. Recycled Packaging:	This	packaging	is	made	
from	recycled	waste	such	as	used	plastics	and	metal.	Example	of	
this	type	of	packaging	is	paper	that	derives	from	product	parcel	
from	online	channels.
	 This	is	a	glimpse	of	food	packaging	trend	that	has	been	
changed	in	this	current	world.	All	the	design	focuses	on	solving	
social	 problems	and	providing	 ease	 to	 consumers.	Not	 only	
the	big	 companies	 that	 need	 to	 transform	 themselves,	 small	
businesses	are	not	able	to	avoid	such	trend	as	well.

Reference
[1]	ปร่ะโยชน์เดี็ดีขอ่ง	Packaging	ท่ี�เป็นไดี�มากกวั่าการ่บร่ร่จุ	สืบค่�นเมื�อ่	3	

พฤษภาค่ม	2564	จากhttp://www.smartprintfabric.co.th

[2]	Threportor.	(2563,20	ตลุาค่ม).วัทิ่ยาศูาสตร่	์เท่ค่โนโลย	ีนวััตกร่ร่ม	:	4เท่

ร่นแพจเกจจิ�งสร่�างสร่ร่ค่์	ร่ักษ์โลกร่ับปี	2021	สืบค่�นเมื�อ่วัันท่ี�	1	พฤษภาค่ม	

2564	จาก	https://www.siamoutlook.com/2020/10/79-60-4-2021.
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	 ห้ลังจากมุสลิมท่ั�วัโลกไดี�ถือ่ศูีลอ่ดีตลอ่ดีเดืีอ่นร่อ่มฎอ่นซ่�งเป็นดีือ่นแห่้งการ่

ขัดีเกลาจิตวิัญญาณที่�บริ่สุท่ธิิ�	 มุสลิมต่างร่อ่ค่อ่ยวัันเฉลิมฉลอ่งค่ร่ั�งยิ�งให้ญ่นั�นคื่อ่

 “วินััอดิี้�ลฟิติิร ิ (Eid-ul-Fitr)” ห้ร่ือ่เร่ียกสั�นๆ	 วั่า	วันอีด ซ่�งห้มายถ่ง	

วัันร่ื�นเร่ิงเนื�อ่งจากการ่ค่ร่บร่อ่บเข�าส้่สภาพเดีิม	ห้ร่ือ่เท่ศูกาลขอ่งการ่เข�าส่้สภาพเดีิมค่ือ่

สภาพที่�ไมต่�อ่งอ่ดีอ่าห้าร่	ในบางค่ร่ั�งจง่นิยมเรี่ยกว่ัาวัันอ่อ่กบวัช	ห้รื่อ่ในบางพื�นท่ี�เร่ยีกว่ัาวััน	

“ฮารีรายอ” ดีังนั�นวัันอ่ีดีซ่�งตร่งกับวัันข่�น	 1	ค่ำ�า	 เดืีอ่นเชาวั์วัาล	 (เดีือ่น	 10	 ขอ่งปฏิิท่ิน

อ่สิลาม)	จง่ถือ่เปน็สญัลกัษณข์อ่งการ่ท่ำาให้�ร่า่งกายและจติใจบร่สิทุ่ธิิ�ห้ลงัจากสิ�นสุดีเดืีอ่น

แห้่งการ่อ่ดีอ่าห้าร่	มิใช่เป็นเท่ศูกาลเฉลิมฉลอ่งวัันปีให้ม่อ่ิสลามแต่อ่ย่างใดี	[1]

	 วัันอ่ีดีถ้กกำาห้นดีข่�นห้ลังจากมุสลิมมีชัยเห้นือ่บท่ท่ดีสอ่บในการ่เอ่าชนะค่วัามห้ิวัโห้ย	ค่วัามยากลำาบาก	ค่วัามห้มกมุ่นใน

ท่ร่พัยส์นิและตณัห้า	ท่ำาให้�มสุลมิสามาร่ถยกสถานภาพขอ่งตนเอ่งส้ผู่้้�ที่�สามาร่ถค่วับค่มุอ่าร่มณไ์ดี�ทั่�งดี�านการ่กร่ะท่ำาและจติใจขอ่ง

ตวััเอ่ง	เมื�อ่เปน็เช่นนั�นมสุลมิจง่สมค่วัร่ที่�จะไดี�ร่บัร่างวััลจากค่วัามเสยีสละและอ่ดีท่น		การ่จดัีให้�มเีท่ศูกาลวันัร่ื�นเร่งิห้ร่อื่วัันอ่ดีีข่�น	เพื�อ่

ชื�นชมและเฉลิมฉลอ่งกับค่วัามสำาเร็่จขอ่งพวักเขาอ่ย่างเต็มท่ี�	นอ่กจากนี�วัันอี่ดียังเป็นสัญลักษณ์แห่้งค่วัามสุขสันต์และช่วัยส่งเสริ่ม

ค่วัามสัมพันธิด์ี�านมนุษยธิร่ร่มภายในสงัค่ม	โดียท่ั�วัไปชาวัมสุลิมในแต่ละค่ร่อ่บค่รั่วัต่างพากนัสวัมเสื�อ่ผู้�าชดุีให้ม่และร่วัมตวัักันเพื�อ่

เฉลิมฉลอ่งเท่ศูกาลนี�กันอ่ย่างสนุกสนาน	ท่ั�งเดี็กและผู้้�ให้ญ่	 ค่นร่วัยและค่นจน	ค่นมีเกียร่ติ

และปร่ะชาชนทั่�วัไป	ต่างพร่�อ่มเพรี่ยงกนัมาพบเจอ่กันเพื�อ่สังสร่ร่ค่แ์ละสนุกสนานกัน

อ่ย่างเต็มท่ี�โดียปร่าศูจากการ่แบ่งแยกชนชั�นและฐานะ	 วัันอ่ีดีเป็นวัันท่ี�มุสลิม

ผู้ลัดีกันให้�อ่ภัยและเยี�ยมเยือ่นซ่�งกันและกัน	 แลกเปลี�ยนขอ่งขวััญต่อ่กัน	

สร่�างค่วัามสมัพนัธิอ์่นัดีีร่ะห้วัา่งญาติพี�น�อ่งและเพื�อ่นฝ่ง้	ร่วัมท่ั�งเยี�ยมเยยีน

กุโบร่์	 (สุสาน)	 เพื�อ่แสดีงค่วัามกตัญญู้กตเวัท่ีต่อ่บร่ร่พบุรุ่ษ	สวัดีภาวันา

และขอ่บค่ณุตอ่่พร่ะผู้้�เปน็เจ�าท่ี�ให้�โอ่กาสในการ่ฝ่กึตนจนกร่ะท่ั�งผู้า่นการ่

ท่ดีสอ่บ	นอ่กจากนี�ยังมีการ่เลี�ยงอ่าห้าร่	การ่แจกจ่ายซะกาตให้�ผู้้�ยากจน	

(การ่บริ่จาค่ท่านเมื�อ่มีท่รั่พย์สินค่ร่บถ่งจำานวันที่�กำาห้นดี)	 เพื�อ่ที่�จะขจัดี

ค่วัามยากจนในสังค่ม	 สิ�งเห้ล่านี�ถือ่เป็นการ่ชำาร่ะจิตวัิญญาณให้�บร่ิสุท่ธิิ�	

และเติมเต็มช่อ่งวั่างร่ะห้วั่างชนชั�นในสังค่มให้�เกิดีการ่เกื�อ่ก้ลซ่�งกันและกัน	
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อ่ันนำาไปส้่การ่พัฒนาตนเอ่งส้่การ่เป็นมนุษย์ท่ี�สมบ้ร่ณ์แบบ	 [2]	

วัันอี่ดีเป็นฤดีก้าลแห่้งค่วัามร่ื�นเริ่งและสุขสันต์ซ่�งมุสลิมต่างชื�นชมและ

เฉลมิฉลอ่งกบัค่วัามสำาเร่จ็ในการ่ต่อ่ส้�กบัอ่าร่มณป์ร่าร่ถนาขอ่งตนเอ่ง

อ่ย่างแขง็ขนัตลอ่ดีเดีอื่นร่อ่มฏิอ่น	วัันอ่ดีีจง่เสมอื่นขอ่งขวัญัจากพร่ะเจ�า

ที่�ไม่เค่ยมอ่บให้�ชนชาติใดีมาก่อ่นโดียไดี�ช่วัยยกร่ะดีบัคุ่ณภาพชวีัติและ

สังค่มบนพื�นฐานแห่้งค่วัามรั่ก	ค่วัามเมตตา	และค่วัามโอ่บอ่�อ่มอ่ารี่	

และตอ่กยำ�าถ่งค่วัามห้มายท่ี�แท่�จร่ิงขอ่งค่วัามเป็นพี�น�อ่ง	 และค่วัาม

เห้็นอ่กเห้็นใจกัน	 จนกร่ะทั่�งทุ่กค่นสามาร่ถร่้�ส่กไดี�ถ่งค่วัามร่ื�นเริ่งและ

สุขสันต์ตลอ่ดีช่วังเท่ศูกาล	[3]

	 After	fasting	the	whole	month	of	Ramadan,	which	is	meant	
to	purify	the	souls,	Muslims	anticipate	the	day	of	big	celebration
called	 Eid-ul-Fitr,	 or	 shortly	 Eid.	 This	 celebration	 is	 due	 to	
Muslims	returning	to	their	normal	state	that	does	not	require	them	
to	refrain	from	food	and	drink.	Sometimes	people	call	this	situation	
“leaving monasticism” and	in	some	area	this	Eid	day	is	called	
“Hari Raya”.	Eid	is	on	the	first	day	of	waxing	moon	in	the	month	
of	Shawwal	(Month	10th	according	to	Islamic	Calendar).	It	is	the	
symbol	that	Muslims	are	now	purified	through	the	month	of	fasting.	
Thus,	this	day	is	not	at	all	an	Islamic	New	Year	celebration.	[1]	
The	day	of	Eid	takes	place	after	Muslims	prevail	over	their	hun-
ger,	hardship,	greed	in	wealth,	arrogance,	and	desires.	All	of	this	
proves	that	a	person	is	able	to	control	his	or	her	emotion,	action,	
and	thought.	Therefore,	they	deserve	rewards	for	their	sacrifice	
and	patience.	And	that	reward	come	in	the	form	of	celebration	
or	the	day	of	Eid	in	which	they	can	fully	enjoy	their	success.	The	
day	of	Eid	also	serves	as	a	symbol	of	happiness	and	helps	boost	
humanity	within	the	society.	Normally,	Muslims	wear	new	clothes	
and	gather	for	this	celebration	happily	as	family.	Kids	and	adults,	
the	rich	and	the	poor,	persons	in	authority	and	general	people,	
all	come	together	to	celebrate	and	enjoy	this	day	without	social	
class	discrimination.	On	the	day	of	Eid,	Muslims	tend	to	forgive	
and	visit	each	other,	exchange	card	and	gifts,	and	uphold	the	tie	
of	kinship	and	friendship.	Some	visit	the	grave	in	order	to	show	
gratitude	to	their	ancestors.	They	pray	and	thank	their	Lord	for	the	
opportunity	to	train	themselves	until	they	pass	the	test.	Further-

The Day of Eid-ul-Fitr is 
Not Islamic New Year.

more,	many	people	offer	food	and	give	Zakat	to	
the	poor	(Zakat	is	the	charity	which	is	required	
to	provide	once	a	person’s	wealth	has	reached	
the	certain	limit	according	to	Islamic	principles)	
to	eliminate	poverty	as	much	as	possible	before	
the	day	of	Eid	arrive.	All	of	this	is	to	purify	the	
souls	and	it	helps	decrease	social	gap	by	pro-
moting	generosity	 among	people.	Ultimately,	
this	will	lead	people	to	become	a	better	person.	
[2]	The	day	of	Eid	 is	 like	a	season	of	 joy	and	
happiness	where	Muslims	are	looking	forward	
to	celebrate	the	success	of	their	battle	against	
lowly	desires	throughout	the	month	of	Ramadan.	
This	day	is	like	a	gift	from	God	that	is	not	given	to	
any	other	nations	before.	It	enhances	quality	of	
life	and	society	on	the	basis	of	love,	mercy,	and	
generosity.	This	emphasizes	the	true	meaning	of	
brotherhood	and	empathy.	Everyone	can	sense	
the	joy	and	happiness	during	this	day.	[3]

Reference 
[1]	Harit,	S.	(2017).	Eid	Mawlid	al-Nabi,	Eid	al-Fitr	and	Eid	
al-Adha;	optimism	and	impact	on	analysts’	recommenda-
tions:	 Evidence	 from	MENA	 region.	Arab	Economic	 and	
Business	Journal.	12	(1),	57-67.
[2]	 อุ่ษมาน	 อิ่ดีรี่ส.	 (2006).	 อ่ิสลามกับวัันอ่ีดี.	 ปร่ะเท่ศู
ซาอุ่ดีิอ่าร่ะเบีย.	 สำานักงานค่วัามร่่วัมมือ่เพื�อ่เผู้ยแพร่่และสอ่นอิ่ส
ลามอ่ัร่-ร่็อ่บวัะฮฺ.
[3]	Talha	Ali.	(2016,	23	มิถุนายน).	The	Philosophy	of	Eid-ul-
Fitr.	สืบค่�นเมื�อ่	6	พฤษภาค่ม	2564	จาก	https://www.reviewof-
religions.org/12649/the-philosophy-of-eid-ul-fitr/

เร่ียบเร่ียงโดีย	
ดร.อัซอารีย์ สุขัสุวรรณ 

Compiled	by
Dr.Acharee Suksuwan

17

HALAL HIGHLIGHT



	 ในสภาวัะการ่เปลี�ยนแปลงสภาพภ้มิอ่ากาศูท่ั�วัโลกท่ี�ไม่มี

ค่วัามแน่นอ่น	ปร่ะชากร่มอี่ายุยนืมากข่�น	ปร่ะกอ่บกับการ่ขยายตวััขอ่ง

เมือ่งไปในเขตพื�นที่�ชนบท่	ค่วัามต�อ่งการ่โปร่ตีนจากสัตวั์มีแนวัโน�ม

ส้งข่�น	 ส่งผู้ลให้�การ่ใช� พื�นที่�ในการ่เลี�ยงปศูุสัตวั์ มีมากข่�นดี�วัย	

ค่วัามต�อ่งการ่ที่�เพิ�มข่�นนี�สว่ันให้ญ่มาจากปร่ะเท่ศูที่�พัฒนาแล�วัมากกวัา่

ปร่ะเท่ศูที่�กำาลงัพฒันา	[1]	ในห้ลายปร่ะเท่ศูจง่มกีาร่เร่ง่ปร่บัปร่งุคุ่ณภาพ

อ่าห้าร่ท่ี�ส่งผู้ลกร่ะท่บต่อ่สุขภาพขอ่งปร่ะชากร่	 เพื�อ่ไม่ให้�เกิดีโร่ค่อ่�วัน	

โร่ค่เบาห้วัาน	 โร่ค่ห้ัวัใจและห้ลอ่ดีเลือ่ดี	และโร่ค่มะเร่็ง	นอ่กจากนี�ยัง

มีค่วัามกังวัลเกี�ยวักับปัญห้าท่างดี�านสิ�งแวัดีล�อ่ม	และสวััสดีิภาพสัตวั์	

จ่งมีการ่พิจาร่ณาแห้ล่งโปร่ตีนท่างเลือ่กอ่ื�นนอ่กเห้นือ่จากสัตวั์ทั่�วัไป	

ในช่วังไม่กี�ปีที่�ผู้่านมาการ่บร่ิโภค่แมลงด่ีงด้ีดีค่วัามสนใจเพิ�มข่�นใน

ฐานะที่�เป็นท่ั�งอ่าห้าร่ขอ่งมนุษย์และส่วันปร่ะกอ่บขอ่งอ่าห้าร่สัตวั์	

[2,	3]	อ่ีกท่ั�งเป็น แห้ล่งที่�อุ่ดีมไปดี�วัยสาร่อ่าห้าร่ท่ี�จำาเป็น	 แมลงเป็น

สว่ันสำาค่ญัในอ่าห้าร่ขอ่งปร่ะชากร่เป็น

เวัลาห้ลายศูตวัร่ร่ษโดียเฉพาะใน

แอ่ฟิร่กิา	เอ่เชีย	และอ่เมริ่กาใต�	

[2]	สายพนัธ์ุิขอ่งแมลงที่�นยิม

บร่ิโภค่มีมากกว่ัา	 2,000	

สายพันธ์ุิ	 	 ไดี�แก่	 แมลงปีก

แขง็	31	%	ห้นอ่นผู้เีสื�อ่	18	%

ตัวัต่อ่	 ผู้่�ง	 และมดี	 15	 %	

จิ�งห้ร่ีดี	 และตั�กแตน	 13	 %	

แมลงตัวัเล็ก 	 11	 %, 	 ปลวัก	

แมลงปอ่	แมลงวััน	และอ่ื�นๆ	12	%	[3]	

ในปร่ะเท่ศูไท่ยปร่ะสบค่วัามสำาเร่จ็ในการ่เพาะเลี�ยงแมลง

เชิงพาณิชย์ขนาดีให้ญ่ท่ั�งในปร่ะเท่ศูและต่างปร่ะเท่ศู

เพื�อ่การ่บร่ิโภค่ขอ่งมนุษย์เป็นห้ลัก	เช่น	ตั�กแตน,	จิ�งห้ร่ีดี,	

แมลงดีานา,	ห้นอ่นไม�ไผู้่,	 ดี�วัง,	 ตัวัอ่่อ่นดี�วังงวังมะพร่�าวั	

และมดี	 ในบร่ร่ดีาแมลงต่างๆการ่เลี�ยงจิ�งห้ร่ีดีถือ่เป็น

เท่ค่โนโลยีท่ี�ไดี�รั่บการ่พัฒนามากท่ี�สุดี	 ไดี�ร่ับการ่ส่งเสริ่ม

จากรั่ฐบาลไท่ยผู่้านโค่ร่งการ่วิัสาห้กิจชุมชนขนาดีกลาง

และขนาดีย่อ่ม	แม�วั่าจะมีฟิาร่์มจิ�งห้ร่ีดีกวั่า	20,000	แห้่ง	

โดียมีผู้ลผู้ลิตเฉลี�ย	 7,500	ตันต่อ่ปี	 แต่การ่วัิจัยเกี�ยวักับ

การ่ผู้ลิตเชิงพาณิชย์ยงัค่งมีน�อ่ย	[4]	สำาห้รั่บวัฒันธิร่ร่มตะวััน

ตกโดียเฉพาะอ่ยา่งยิ�งในอ่เมร่กิาเห้นอื่และยโุร่ป	การ่บร่โิภค่

แมลงถือ่ เ ป็นขอ่งแปลกให้ม่มากกว่ัา ที่� จะใช� เ ป็น

ส่วันปร่ะกอ่บอ่าห้าร่ท่ี�มีคุ่ณค่่าท่างโภชนาการ่ห้รื่อ่ยั�งยืน	

เนื�อ่งจากการ่ร่ับร่สท่างปร่ะสาท่สัมผู้ัสท่ี�ไม่น่าพ่งพอ่ใจ	

ในปัจจุบันผู้้�บร่ิโภค่พบวั่าแมลงน่าสนใจยิ�งข่�นเมื�อ่ใช�เป็น

ส่วันผู้สมในอ่าห้าร่ที่�มีร่สชาติและเนื�อ่สัมผู้ัสท่ี�คุ่�นเค่ย	 [5]	
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ร่้�ส่กเต็มใจที่�จะบริ่โภค่แมลงแปร่ร่้ปส้งข่�น

กวั่าแมลงท่ั�งตัวั	 [6]	นอ่กจากนี�ยังเป็นการ่

เพิ�มค่ณุค่า่ขอ่งผู้ลิตภณัฑ์์	โดียใช�แมลงเป็น

ส่วันผู้สม	 เช่น	 การ่ผู้ลิตแป้ง	 โปร่ตีนแท่่ง	

และคุ่�กกี�	 จากจิ�งห้ร่ีดี	 การ่ผู้ลิตเบอ่ร่์เกอ่ร่์

และนักเก็ตโดียใช�แป้งจากห้นอ่นนก	 [3]	

การ่สรุ่ปคุ่ณค่่าท่างโภชนาการ่ขอ่งแมลง

แต่ละชนิดีเป็นไปไดี�ยาก	 เนื�อ่งจากแมลง

มีค่วัามแตกต่างกันในแต่ละสายพันธิุ์	เพศู	

ลำาดัีบขั�นการ่เจร่ิญเติบโต	 อ่าห้าร่	 และ

สิ�งแวัดีล�อ่ม	แมลงห้ลายชนิดีอุ่ดีมไปดี�วัย

โปร่ตีนและไขมันท่ี�จำาเป็น	 ร่วัมทั่�งวัิตามิน

และแร่่ธิาตุ	 [7]	 อ่ย่างไร่ก็ตามค่วัามกังวัล

ดี�านค่วัามปลอ่ดีภัยที่�เกี�ยวัข�อ่งกับการ่

บร่ิโภค่แมลงเป็นแห้ล่งสาร่อ่าห้าร่ท่าง

เลือ่กก็ยังค่งมีอ่ย้่	[2]	เช่น	จุลินท่ร่ีย์	ปร่สิต	

สาร่ก่อ่ภ้มิแพ�	 และสาร่เค่มี	 	 ยิ�งไปกวั่านั�น

ในบางปร่ะเท่ศูแมลงเป็นอ่าห้าร่ถือ่ไดี�ว่ัา

เปน็สิ�งต�อ่งห้�ามโดียท่ศัูนค่ติท่ั�วัไปถือ่ว่ัาเป็น

เร่ื�อ่งนา่ร่งัเกยีจ	ยิ�งการ่แสดีงภาพแมลงบน

บร่ร่จุภัณฑ์์ขอ่งผู้ลิตภัณฑ์์จะสร่�างค่วัาม

ร่้�ส่กแง่ลบเช่นกัน	[8]

Insects as Alternative Source of Protein
	 The	fact	that	climate	change	takes	place	all	over	the	world,	people

	 live	 longer,	 and	 the	 expansion	 of	 urban	 space	 into	 rural	 area,	 all	 of	 this	

cause	more	demand	on	animal	protein.	As	a	result,	more	and	more	lands	are	

being	used	for	livestock	farming.	The	demand	for	more	protein	comes	from	

developed	countries	rather	than	developing	countries	[1].	Many	countries	are	

working	on	improving	food	quality	that	could	affect	people’s	health.	They	are	

trying	to	prevent	obesity,	diabetes,	cardiovascular	disease,	and	cancer.	They	

also	concern	about	environment	and	animal	welfare.	Thus,	alternative	protein	

apart	from	customary	animals	is	being	considered.	In	the	recent	years,	insect	

consumption	both	as	human	food	and	as	ingredients	in	animal	food	becomes	

more	 intriguing.	 [2,	 3]	 Insects	 are	 source	 of	 protein	 that	 contain	 crucial	

nutrients.	In	fact,	they	have	been	included	in	human	food	for	many	centuries,	

especially	in	African,	Asia,	and	South	America	[2].	More	than	2,000	species	

of	 insects	 are	 popular	 to	 consume,	 such	 as	 beetle	 31%	caterpillar	 18%	

wasp,	bee,	and	ants	15%	crickets,	grasshoppers	and	locust	13%	true	bugs	

11%	termites,	dragonflies,	flies	and	others	12%	[3].	Thailand	is	successful	in

growing	 and	 selling	 insects	mainly	 for	 human	 consumption	 through	both	

domestic	and	international	channels.	The	popular	insects	are	grasshopper,	

cricket,	giant	water	bugs,	bamboo	catapillars,	beetles,	palm	weevil	 larvae,	

and	ants.	Technology	for	cricket	farming	is	most	developed	and	supported,	
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compared	 to	 other	 insects,	 by	 Thai	 government	 through	

medium	and	small	community	enterprise	project.	However,	

although	there	are	more	than	20,000	cricket	farms	with	the	

average	yield	at	7,500	ton	a	year,	the	number	of	researches	

relating	to	commercial	production	is	still	small	[4].	In	the	west,	

especially	North	America	and	Europe,	insect	consumption	is	

considered	bizarre	rather	than	being	viewed	as	a	normal	food	

that	 is	 rich	 in	nutrients.	This	 is	because	 the	unpleasurable	

feeling	they	have	towards	insects.	Today,	more	consumers	

found	insects	interesting	when	they	notice	insects	in	the	list	

of	ingredients	in	food	that	provides	them	familiar	taste	and

texture	 [5].	 They	 are	more	willing	 to	 consume	processed	

insects	 rather	 than	 unprocessed	 insects	 [6].	Moreover,	

the	 value	 of	 product	 can	 be	 added	 by	 using	 insects	 as

ingredients,	 such	 as	 crickets	 in	 the	 production	 of	 flour,	

protein	stick,	and	cookies,	and	mealworm	flour	in	the	production

of	 burger	 and	 nugget	 [3].	 To	 summarize	 the	 nutrient	 that	

is	 found	 in	 each	 insect	 is	difficult	 due	 to	 its	differences	 in	

terms	of	species,	genders,	the	stage	of	the	life	cycle,	food,	

and	habitats.	Many	insects	are	rich	in	essential	protein	and	

fat,	including	vitamins	and	minerals	[7].	Nonetheless,	safety	

concern	relating	to	insect	consumption	as	alternative	source	

of	nutrient	still	exists	such	as	matters	 regarding	microbes,	

parasite,	 allergen,	 chemical	 substances	 [2].	 Furthermore,	

consumption	of	insects	is	forbidden	and	disgusted	in	some	

countries.	Thus,	showing	the	image	of	insects	on	packaging	

will	only	trigger	negative	feelings	for	some	viewers	[8].
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	 ในปัจจุบันการ่ด้ีแลสุขภาพและการ่รั่บปร่ะท่าน

อ่าห้าร่เสร่ิมค่่อ่นข�างไดี�ร่ับค่วัามนิยมอ่ย่างมาก	 ห้น่�งใน

อ่าห้าร่เสร่ิมท่ี�ผู้้�ค่นนิยมกันก็ค่ือ่	 วัิตามิน โดียวัิตามินเป็น
สาร่ที่�จำาเป็นต่อ่ร่่างกายและแบ่งอ่อ่กไดี�เป็นห้ลายชนิดี	 ซ่�ง

แตล่ะชนิดีจะท่ำาห้น�าท่ี�แตกตา่งกนัอ่อ่กไป[1]	วัันนี�เร่าจะมา

พ้ดีถ่งห้น่�งในวิัตามนิท่ี�มปีร่ะโยชน์แต่น�อ่ยค่นจะร้่�จัก	นั�นกค็่อื่

วิติามินดี	 พบมากใน	 ไข่แดีง	 ปลาท่ะเล	 ตับ	 และนม	

เป็นต�น[2]	 อี่กแห้ล่งขอ่งวิัตามินดีีที่�สำาค่ัญและพบไดี�มาก

ถ่ง	 90%	ค่ือ่	แสงแดีดี	ซ่�งจะไดี�ร่ับจากการ่สังเค่ร่าะห้์ผู่้าน

ผู้ิวัห้นัง	จนไดี�ร่ับฉายาวั่า “วิติามินแดด”[3,4] 

	 ยิ�งในช่วังท่ี�มีการ่ร่ะบาดีขอ่งไวัร่ัสโค่โร่น่า	 ห้ร่ือ่	

COVID-19	 วัิตามินดีีนี�แห้ละที่�เป็นห้น่�งในตัวัช่วัย	 โดีย

มีงานวัิจัยพบวั่า	 จากการ่ศู่กษาโดียในปร่ะชากร่ถ่ง	 4.6	

ล�านค่น	 ผู้้�ค่นที่�ติดีโค่วัิดีจะมีร่ะดีับวัิตามินดีีในเลือ่ดีที่�ตำ�า	

และมีโอ่กาสท่ี�จะเสียชีวัิตถ่ง	 15	 เท่่าขอ่งค่นท่ี�มีวัิตามินดีี

ในเลือ่ดีส้ง[5]	 เห้ตุผู้ลก็เพร่าะว่ัาเมื�อ่มีเชื�อ่ไวัรั่สเข�าไปใน

ร่า่งกาย	ภ้มิต�านท่านภายในตัวัเร่าจะอ่อ่กมาตอ่่ส้�กดัีกินกับ

ไวัร่ัส	ในขณะท่ี�มันกำาลังต่อ่ส้�กันนั�น	วัิตามินดีีซ่�งท่ำางานเป็น

ฮอ่ร่โ์มนจะเข�ามามบีท่บาท่ในส่วันนี�	โดียมนัจะสง่สัญญาณ

ไปยังเม็ดีเลือ่ดีขาวัให้�ผู้ลิตและไปกร่ะตุ�นตัวัต่อ่ต�านไวัรั่ส

ค่ือ่	 Cathelicidins	 และ	 Defensins	 ซ่�งสอ่งตัวันี�มันจะเข�าไป

เจาะเปลือ่กและแยกโปร่ตีนขอ่งไวัรั่ส	 ท่ำาให้�ไวัรั่สเห้ล่านั�นห้มดี

สภาพลง[6]	 และท่ี�น่าท่่�งค่ือ่มีงานวิัจัยพบว่ัากลไกนี�มีผู้ลกับเชื�อ่

โค่วิัดีตัวัล่าสุดีอ่ย่าง	SAR-COVID2	 อี่กดี�วัย	นอ่กจากนั�นกลไกนี�

ยงัเร่ยีกเมด็ีเลอื่ดีขาวัให้�มาตอ่่ส้�กบัไวัร่สัเพิ�มข่�น	ท่ำาให้�เร่าสามาร่ถ

ต่อ่ส้�กับไวัร่ัสไดี�ดีียิ�งข่�น	[7]	

	 เพร่าะฉะนั�นวัิตามินแดีดีนี�แห้ละที่�จะเป็นตัวัช่วัยที่�ดีี

ในการ่ต่อ่ส้�กับไวัรั่สโค่วิัดี	 โดียเร่าสามาร่ถตากแดีดีอ่่อ่นในช่วัง	

10	 โมงเช�า	 จนถ่งบ่าย	 3	 โมง	 เป็นเวัลาปร่ะมาณ	5-30	นาท่ี[8]	

ค่วับค่้่กับการ่ด้ีแลอ่ื�นๆ	ท่ั�งในเรื่�อ่งขอ่งการ่ร่ับปร่ะท่านอ่าห้าร่ท่ี�ดีี

ค่ร่บ	5	ห้ม้่	 และการ่ด้ีแลสุขอ่นามัย	 เช่น	การ่ล�างมือ่บ่อ่ยๆ	การ่

สวัมใส่ห้น�ากากอ่นามัย	เป็นต�น	สิ�งต่างๆเห้ล่านี�ก็จะสามาร่ถช่วัย

เร่าให้�ห้่างไกลโค่วัิดีและมีภ้มิต�านท่ี�ดีีในการ่ต่อ่ส้�กับไวัร่ัสร่�ายนี�ไดี�

อ่ย่างแน่นอ่น	
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	 Nowadays,	dietary	supplements	are	common	among	
those	who	concern	about	their	health.	One	of	 the	popular	
dietary	supplements	that	most	people	often	take	is	vitamins.	
Vitamins	are	vital	to	health.	There	are	various	types	of	vitamin	
and	each	has	different	role	to	play	in	our	body	[1].	Today	
we	will	talk	about	one	of	the	vitamins	that	is	beneficial,	yet	
only	few	people	know	about	its	benefit:	Vitamin	D.	Vitamin	
D	is	mostly	found	in	egg	yolk,	sea	fish,	liver,	milk,	etc.	[2].	
The	other	important	source	of	vitamin	D	which	provides	as	
much	as	90%	of	it	is	sunlight.	Human	skin	synthesizes	vitamin	
D	from	exposure	to	sunlight.	Thus,	vitamin	D	is	sometimes	
called	sunshine	vitamin	[3,	4].	

	 During	the	spread	of	COVID-19,	this	vitamin	D	is	one	
of	our	alternative	assistants	against	the	disease.	According	
to	the	study	which	observed	more	than	4.3	million	of	popu-
lation,	COVID-19	patients	usually	have	low	level	of	vitamin	D	
and	their	mortality	risk	of	COVID-19	is	15	times	compared	to	
those	who	has	high	level	of	vitamin	D	[5].	The	reason	behind	

[1]	Soramon	Sutin.	(2016).	Vitamins	and	free	radicals.	วั.	วัทิ่ย.	เท่ค่โน.	ห้วััเฉยีวั
เฉลิมพร่ะเกียร่ติ	81.	Volume	2(1),	page	1-2.
[2]	Michael	F.	Holick,	M.D.,	Ph.D.	(2007).	Vitamin	D	Deficiency.	The	NEW	
ENGLISH	JOURNAL	of	MEDICINE.	Volume	357,	page	266-281.
[3]	Ryan	Raman.(2018,	28	April).	How	to	Safely	Get	Vitamin	D	From	Sun-
light.	Healthline.	Retrived	30	April	2021.	From	https://www.healthline.com.	
[4]	GLERUP,	H.,	MIKKELSEN,	K.,	POULSEN,	L.,	HASS,	E.,	OVERBECK,	
S.,	THOMSEN,	J.,	CHARLES,	P.,	&	ERIKSEN,	E.F.	(2000).	Commonly	rec-
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limited.	Journal	of	Internal	Medicine.	247,	260-268.		
[5]	Israel,	A.,	Cicurel,	A.,	Feldhamer,	L.,	Dror,	Y.,	Giveon,	S.M.,	Gillis,	D.,	
Strich,	D.,	&	Lavie,	G.	(2020).	The	link	between	vitamin	D	deficiency	and	
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[6]	Youssef,	D.A.,	Miller,	C.W.,	El-Abbassi,	A.M.,	Cutchins,	D.C.,	Cutchins,	
C.,	Grant,	W.B.,	&	Peiris,	A.N.	(2011).	Antimicrobial	implications	of	vitamin	
D.	Dermato-endocrinology.	Volume	3(4),	page	220–229.
[7]	Grant,	W.B.,	Lahore,	H.,	McDonnell,	S.L.,	Baggerly,	C.A.,	French,	C.B.,	
Aliano,	J.L.,	&	Bhattoa,	H.P.	(2020).	Evidence	that	Vitamin	D	Supplementa-
tion	Could	Reduce	Risk	of	Influenza	and	COVID-19	Infections	and	Deaths.	
Nutrients.	Volume	12(4),	page	988.
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this	is	that	when	the	virus	enters	our	body,	our	innate	im-
munity	will	come	out	to	fight	against	it.	During	the	defense	
mechanism,	vitamin	D	as	a	hormone	will	play	an	important	
role	by	signaling	the	white	blood	cell	to	produce	and	up	
regulate	the	cathelicidins	and	defensins	which	have	anti-
microbial	properties.	These	two	antimicrobial	proteins	will	
penetrate	the	virus	shell,	separate	the	viral	protein,	and	
finally	inactivate	the	virus	[6].	What	is	more	fascinating	is	
that	the	research	found	that	this	mechanism	also	activated	
with	the	latest	SAR-COVID2	virus	which	causes	the	spread	
of	COVID-19.	Moreover,	 the	mechanism	also	 increases	
white	blood	cells	to	fight		against	the	virus,	which	results	
in	our	capability	to	better	battle	with	the	disease	[7].	
	 Therefore,	this	sunshine	vitamin	is	a	good	support-
er	against	the	COVID	virus	by	exposure	ourselves	in	the	
mild	sun	during	10	AM	to	3	PM	for	5-30	minutes	[8].	This	
must	be	done	along	with	having	a	good	meal	of	five	main	
food	groups,	taking	care	of	personal	well-being	such	as	
frequent	handwash	and	wearing	face	mask.	All	of	these	
will	surely	lower	the	risk	of	COVID-19	infection	and	boost	
our	immunity	to	fight	against	this	vicious	virus.	
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TYPE OF PRODUCT PROPORTION OF 
PRODUCTS

Deodorant 2%

Primer 2%

Balm 4%

Soap bar 4%

Foundation 6%

Cleanser 10%

Exfoliant 10%

Gel 10%

Mask 12%

Serum 16%

Cream 24%
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 ไมโครไบโอม (Microbiome) ห้ร่ือ่ชีวันิเวัศูจุลชีพ	 เป็นการ่ศู่กษาเกี�ยวักับจีโนม

ห้ร่ือ่ข�อ่ม้ลร่ห้ัสพันธิุกร่ร่มทั่�งห้มดีขอ่ง	 ไมโค่ร่ไบโอ่ต�าที่�มีค่วัามสัมพันธิ์ต่อ่จีโนมขอ่งมนุษย์	

จากการ่พัฒนาเท่ค่นิค่การ่วัิเค่ร่าะห้์ขั�นส้งซ่�งเร่ียกว่ัา	 Metagenome	 sequencing	 ห้รื่อ่	

Sequence-based	metagenome	 ซ่�ง	 ไมโค่ร่ไบโอ่ต�า	 (Microbiota)	

เป็นกลุ่มจุลินท่ร่ี ย์ห้รื่อ่จุลชีพท่ี�ดีี ที่�อ่าศูัยท่ี�อ่ ย่้แบบพ่�งพาอ่าศูัยกัน	

(commensals)ในร่่างกายมนุษย์	 ไม่วั่าจะเป็นแบค่ท่ีเร่ีย	 ไวัร่ัส	 ยีสต์	

ร่า	 โดียสามาร่ถแยกย่อ่ยไปตามสถานที่�พบ	 เช่น	 ในร่ะบบลำาไส�เรี่ยกว่ัา	

Gut	Microbiota	บนผู้ิวัห้นังเร่ียกวั่า	Skin	Microbiota	(รูปี่ทัี� 1) มีร่ายงาน

วัจิยักอ่่นห้น�านี�พบว่ัาผู้วิัมนษุย์พื�นที่�ขนาดี	1	ตาร่างเซนติเมตร่	จะปร่ะกอ่บ

ไปดี�วัยจุลินท่รี่ย์มากกวั่า	 1,000	ล�านตัวั	 [1]	 ดัีงนั�นการ่ที่�เร่าจะด้ีแลผู้ิวั

ให้�สขุภาพดีนีั�นจง่ไมส่ามาร่ถละเลยเร่ื�อ่งขอ่งการ่ดีแ้ลสมดีลุไมโค่ร่ไบโอ่ม

ไดี�	นอ่กจากนี�ปัจจยัสำาค่ญัท่ี�ท่ำาให้�	ไมโค่ร่ไบโอ่ต�าบนผู้วิัห้น�าเสียสมดุีลแฝ่ง

อ่ย้่ในแท่บทุ่กการ่ใช�ชีวัิตมีตั�งแต่สภาพอ่ากาศู	 ร่ังสีย้วัี	 มลภาวัะ	ค่วัันพิษ

การ่รั่บปร่ะท่านอ่าห้าร่ปร่ะเภท่ไขมันห้รื่อ่โซเดีียมมากเกินไป	 การ่รั่บ

ยาปฏิิชีวันะที่�มากเกินไป	การ่ล�างห้น�าที่�ไม่สะอ่าดีห้รื่อ่สะอ่าดีจนเกินไป	

ร่วัมถ่งปร่ะเภท่ขอ่งผิู้วัแต่ละค่นกับสิ�งเร่�าท่ี�มากร่ะท่บดี�วัย	 และผู้ลขอ่ง

การ่เสยีสมดุีลไมโค่ร่ไบโอ่มคื่อ่	ผิู้วัอ่อ่่นแอ่	อั่กเสบง่าย	ฟ้ิ�นตัวัยาก	นำามาซ่�ง

ร่ิ�วัร่อ่ยแห้ง่วัยัและปญัห้าผู้วิัอี่กมากมาย	จากการ่ท่ำางานขอ่งไมโค่ร่ไบโอ่ม

บนผิู้วัห้นงัไดี�ผู้ลักดีนัให้�เกดิีการ่พัฒนาผู้ลติภณัฑ์์ดีแ้ลผิู้วัและเค่ร่ื�อ่งสำาอ่าง

ท่ี�ก�าวัห้น�า	 ซ่�งแสดีงให้�เห้็นถ่งศัูกยภาพในการ่รั่กษาและเปลี�ยนแปลง

สุขภาพผู้ิวัในท่างท่ี�ดีีข่�น

	 ในช่วังไมกี่�ปมีานี�มผีู้ลติภณัฑ์ด์ีแ้ลผิู้วัที่�มกีาร่ใช�เท่ค่โนโลยีผู้นวัก

กับจุลินท่ร่ีย์เพิ�มมากข่�นดีังตาร่างที่�	 1	 [2]	 เพื�อ่ตอ่บโจท่ย์ค่วัามสมบ้ร่ณ์

ขอ่งนิเวัศูจุลินท่ร่ีย์บนผู้ิวัพร่�อ่มกับการ่ศู่กษาเพื�อ่ตร่วัจสอ่บคุ่ณปร่ะโยชน์

ขอ่งกลุ่มจุลินท่ร่ีย์เห้ล่านี�และนำามาใช�ในการ่แก�ไขปัญห้าเกี�ยวักับผู้ิวัทุ่ก

ปร่ะเภท่	 ในขณะท่ี�เท่ค่โนโลยีต่างๆ	 ในสกินแค่ร์่พุ่งเป้าไปท่ี�ไมโค่ร่ไบโอ่ม	

สิ�งสำาคั่ญที่�สดุีสำาห้ร่บัการ่พัฒนาผู้ลติภณัฑ์์ดีแ้ลผู้วิัคื่อ่	การ่ร่กัษาสมดุีลขอ่ง

ร่ะบบนเิวัศูไมโค่ร่ไบโอ่มในผู้วิัห้นงัเพื�อ่ฟิ้�นฟ้ิเกร่าะปอ้่งกนัผู้วิัและท่ำาให้�ผิู้วั

มีสุขภาพดีีนั�นเอ่ง

ร่้ปท่ี�	1	ภาพจำาลอ่งค่วัามสัมพันธิ์ร่ะห้วั่างผู้ิวัห้นังและจุลชีพท่ี�ดีีและไม่ดีีบนผู้ิวัห้นัง	[1]
Figure	1	Current	model	of	relationship	between	skin	barrier	and	skin	microbiota	[1]

ตาร่างท่ี�	1	สัดีส่วันเค่ร่ื�อ่งสำาอ่างท่ี�มีการ่เติมโปร่ไบโอ่ติก	จากผู้ลิตภัณฑ์์	50	ร่ายการ่	[2]
Table	1	Percentage	corresponding	to	the	different	types	of	products	currently	
marketed	as	“probiotic	cosmetics.”	Data	obtained	from	50	products	advertised	

by	major	retailers	of	cosmetics	[2]



Microbiome-Related Technology: 
The New Dimension of Skin Care and Beauty
	 Microbiome	was	found	in	the	study	about	genome	or	genetic	code	

of	microbiota	that	relates	to	human	genome	by	the	advanced	analytical

technique	 called	metagenome	 sequencing	 or	 sequencing-based	

metagenome.	Microbiota	 is	 a	 group	 of	 commensal	microorganism

	in	human	body,	such	as	bacteria,	virus,	yeast,	and	fungi.	Microbiota	is	

categorized	by	the	place	it	is	found.	For	example,	the	microbiota	that	is	

found	in	the	colon	is	called	gut	microbiota,	while	the	one	which	is	found	

on	skin	is	called	skin	microbiota.	Previous	research	found	that	1	square

centimeter	 of	 human	 body	 consists	 of	more	 than	 1,000	million	 of	

micro-organism	[1].	Thus,	in	order	to	take	care	of	our	skin,	we	need	to	

and	difficult	to	recover,	causing	lines	and	many	

more	 skin	problems.	Due	 to	 the	 knowledge	

about	microbiome	 on	 people’s	 skin,	many	

skin	care	and	cosmetic	brands	pay	attention	

to	 this	science	and	develop	many	products	

that	helps	improve	skin	health.	In	the	recent	

years,	the	number	of	skin	care	products	that	

use	microorganism-related	 technology	 has	

been	 increased	 as	 shows	 in	 Table	 1	 [2].	

The	benefit	of	microorganism	is	studied	and	

applied	in	attempt	to	solve	problems	of	every	

skin	types.	While	many	brands	pay	attention

to	 microbiome,	 what	 is	 most	 crucial	 is	

maintaining	balance	of	microbiome	ecosystem	

on	skin.	This	will	serve	as	skin	protection	and	

in	return	helps	skin	to	stay	healthy.

[1]	BALDWIN	H.E.et	al.	 (2017).	The	Role	of	Cutaneous	
Microbiota	Harmony	 in	Maintaining	 a	 Functional	 Skin	
Barrier.	J	Drugs	Dermatol.	Jan	1;16(1):12-18.
[2]	 Puebla-Barragan,	 S.;	 Reid,	G.	 (2021).	 Probiotics	
in	Cosmetic	 and	Personal	Care	Products:	 Trends	and	
Challenges.	Molecules,	26,	1249.

Reference

pay	attention	to	the	balance	of	microbiota	on	our	skin.	Nevertheless,	

what	cause	 imbalanced	microbiota	on	our	 facial	skin	 lie	 in	our	daily	

lifestyle,	be	it	weather,	UV	radiation,	pollution,	smog,	eating	too	much	

fats	or	sodium,	taking	too	much	antibiotic,	 improper	facial	cleansing,	

and	 other	 factors	 that	 cause	 irritation	 on	 each	 person’s	 skin.	 The	

imbalanced	microbiome	results	in	unhealthy	skin	which	is	easily	irritated	
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Auditor Assistant ระบบจััดการ
ตรวจัประเมิินการรบัรองฮาลาล ตัวช่ว่ยเจ้ัาหน้าท่ี่�
ตรวจัฮาลาล ท่ี่�รวดเรว็ เช่่�อถ่ือได้ และม่ิมิาตรฐาน

	 ในดี�านขอ่งค่วัามร่่วัมมือ่กับอ่งค่์กร่

ศูาสนา	 ศู้นย์วัิท่ยาศูาสตร์่ฮาลาล	 จุฬาฯ	

สำานักงานเชียงให้ม่	 ฝ่่ายบริ่การ่อุ่ตสาห้กร่ร่ม

ภายนอ่ก	 โดียเจ�าห้น�าท่ี�บร่ิการ่วัิท่ยาศูาสตร่์	

ไดี�ร่่วัมกับสำานักงานค่ณะกร่ร่มการ่อ่ิสลาม

ปร่ะจำาจังห้วััดีเชียงให้ม่ 	 ในการ่ร่่วัมตร่วัจ

สถานปร่ะกอ่บการ่ท่ี�ต�อ่งการ่ขอ่ใช�เค่ร่ื�อ่งห้มาย

ร่ับร่อ่งฮาลาล	 เนื�อ่งจากปัจจุบันค่วัามเจริ่ญ

ก�าวัห้น�าท่างดี�านวิัท่ยาศูาสตร่์	 เท่ค่โนโลยีสมัย

ให้ม่	มีกร่ะบวันการ่ผู้ลิตท่ี�สลับซับซ�อ่นจนไม่เห้็น

ร่่อ่งร่อ่ยต�นกำาเนิดีขอ่งวััตถุดีิบ	 ห้ากมอ่งดี�วัย

ตาเปลา่ห้ร่อื่ดีจ้ากชื�อ่ท่ี�ปร่ากฏิไมส่ามาร่ถบง่บอ่ก

ไดี�วั่าวััตถุดีิบนั�นผู้ลิตมาจากต�นกำาเนิดีท่ี�ฮาลาล

ห้ร่ือ่ไม่	 แม�แต่ฉลากอ่าห้าร่	บางค่ร่ั�งก็ไม่ไดี�ร่ะบุ

ส่วันปร่ะกอ่บที่�มีอ่ย่้ทุ่กอ่ย่าง	 เนื�อ่งจากวััตถุดิีบ

เห้ล่านั�นไดี�เปลี�ยนสภาพไปสิ�นเชิงแล�วั	 โดียเร่า

จะเน�นเร่ื�อ่งวิัท่ยาศูาสตร์่เป็นห้ลัก	 ช่วัยเพิ�มค่วัามเข�มแข็งให้�แก่กิจการ่

ฮาลาลในดี�านกร่ะบวันการ่ขอ่ร่ับร่อ่งฮาลาล	ภายใต�ห้ลักการ่	 “ศาสนา

รับรอง วิทัยาศาสติร์รองรับ”

	 ศู้นย์วัิท่ยาศูาสตร์่ฮาลาล	 จุฬาลงกร่ณ์มห้าวิัท่ยาลัย(ศูวัฮ.)	

สำานักงานเชียงให้ม่	 เร่ิ�มก่อ่ตั�งเมื�อ่	 วัันที่�	 1	 กร่กฎาค่ม	พ.ศู.2555	 	ดี�วัย

ค่วัามคิ่ดีริ่เริ่�มจากผู้้�อ่ำานวัยการ่ศู้นย์วัิท่ยาศูาสตร์่ฮาลาล	 จุฬาฯ	

ร่ศู.ดีร่.วิันัย	ดีะห์้ลัน	 	 ไดี�มอ่งเห้็นวั่าจังห้วััดีเชียงให้ม่เป็นจังห้วััดีท่ี�มีงาน

ดี�านอ่าห้าร่ฮาลาลท่ั�งสว่ันขอ่งโร่งงานอ่ตุสาห้กร่ร่มและพื�นที่�เกษตร่กร่ร่ม	

ตั�งอ่ย่้เปน็จำานวันมาก	และมสีถาบนัการ่ศูก่ษาที่�มคี่วัามสำาค่ญัห้ลายแห้ง่	

อ่ีกท่ั�งมีมุสลิมอ่าศูัยอ่ย่้ในพื�นที่�โดียท่างผู้้�อ่ำานวัยการ่ศูวัฮ.	 ไดี�มอ่บห้มาย

ให้�	ผู้ศู.ดีร่.ภร่าดีร่	สุร่ีย์พงศู์	ผู้้�ช่วัยผู้้�อ่ำานวัยการ่ศู้นย์วัิท่ยาศูาสตร่์ฮาลาล	

จุฬาฯ	ดี้แลร่ับผู้ิดีชอ่บสำานักงานเชียงให้ม่	 ท่ำาห้น�าท่ี�บร่ิห้าร่จัดีการ่และ

ตร่ะเตรี่ยมค่วัามพร่�อ่มในส่วันขอ่งพื�นท่ี�ภาค่เห้นือ่และที่�สำาค่ัญอ่ย่างยิ�ง

ยังมีสำานักงานค่ณะกร่ร่มการ่อิ่สลามปร่ะจำาจังห้วััดีตั�งอ่ย่้ในพื�นท่ี�	

ซ่�งให้�ค่วัามร่ว่ัมมือ่ในงานดี�านต่างๆเป็นอ่ย่างดีเีสมอ่มา	มีการ่ร่ว่ัมมือ่ชว่ัย

กันยกร่ะดีับคุ่ณภาพและเสร่ิมสร่�างภาพลักษณ์ผู้ลิตภัณฑ์์และบร่ิการ่

เขียนโดีย	นางสาวัอ่าท่ิตยา		ค่ำาพิชัย	
Written		by Ms. Atitaya Kampichai
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ฮาลาลขอ่งปร่ะเท่ศูไท่ยในตลาดีฮาลาลโลก	 ช่วัยขยายการ่ส่ง

อ่อ่กให้�มากยิ�งข่�น	

								 นอ่กจากนี�	ศวฮ.ได้ร่วมกุันพัฒนา Platform Auditor 

Assistant ระบบจัดกุารติรวจปี่ระเมินกุารรับรองฮาลาล 

ผู้้�ช่วัยสำาห้ร่ับที่มตร่วัจ	 ในการ่ร่ับร่อ่งฮาลาล	 โดียร่วับร่วัมแบบ

การ่ปร่ะเมินทั่�งห้มดีไวั�ในแอ่พเดีียวั	แท่นการ่ปร่ะเมินผู้า่นเอ่กสาร่	

ท่ี�ร่วัดีเร่็วั	เชื�อ่ถือ่ไดี�	และมีมาตร่ฐาน	เพื�อ่การ่ท่ำางานท่ี�สอ่ดีค่ล�อ่ง

กับยุค่สมัยปัจจุบันอ่ีกดี�วัย	 ในค่อ่ลัมน์ห้น�าแอ่ดีมินจะนำาเสนอ่

เร่ื�อ่งร่าวัอ่ะไร่ที่�น่าสนใจบ�างนั�นร่อ่ติดีตามอ่่านกันไดี�นะค่ะ	 กับ

ค่อ่ลัมน์	Halal	Lanna		อ่ินชาอ่ัลลอ่ฮฺ

	 With	 today’s	 advancement	 of	 technology,	 the	
process	of	food	production	is	very	complex	and	tracking	
the	origin	of	each	ingredient	is	challenging.	We	do	not	know	
whether	an	ingredient	is	from	Halal	source	just	through	our	
naked	eyes	or	by	what	is	identified	on	the	label	anymore.	
And	in	fact,	labels	cannot	put	all	the	ingredients	of	a	certain	
food	because	 the	 condition	 of	 some	 ingredient	 can	be	
altered	into	something	else	along	the	process.	For	this	reason,
The	Halal	Science	Center,	Chulalongkorn	University	attempts
to	use	scientific	methods	to	strengthen	Halal	enterprises	
regarding	 the	 process	 of	 Halal	 certification	 under	 the	
principle:	Religion	certified	with	HalalScience	Support.	
	 Recently,	The	Halal	Science	Center,	Chulalongkorn	
University	(HSC)	develops	Auditor	Assistant	Platform	which	
is	the	new	system	for	Halal	certification	assessment.	This	
will	serve	as	the	helper	for	the	assessment	team	in	certifying
Halal.	 All	 the	 assessment	will	 be	 collected	 in	 this	 one	

application,	 instead	 of	 documents.	 This	 is	 a	 fast,	
trustworthy,	and	certified	way	to	work	in	the	current	age.
	 Under	the	cooperation	of	the	Office	of	Chiang	Mai	
Provincial	Islamic	Committee,	The	Halal	Science	Center,	
Chulalongkorn	University,	Chiang	Mai	Office,	has	been	
examining	 companies	 that	 request	Halal	 certification.	
The	Office	 of	 Provincial	 Islamic	Committee	 has	 been	
well-cooperating	with	HSC	 for	 a	 long	 time,	 such	as	 in	
promoting	 the	 quality	 and	 image	 of	 Thailand’s	Halal	
product	and	service	to	the	world	market	and	expanding	
export	lines.	

Halal	 Science	Center,	Chulalongkorn	University	 (HSC)	
Chiang	Mai	Office	was	founded	on	the	1stJuly	2012	from	
the	initiative	idea	of	Assoc.	Prof.	Dr.	Winai	Dahlan,	Director
of	 Halal	 Science	 Center,	 Chulalongkorn	 University.
He	saw	Chiang	Mai	has	a	lot	of	manufacturing	factories	
and	agriculture	areas	that	relate	to	Halal	food	production.	
Also,	Chiang	Mai	has	many	crucial	academic	institutes	
and	contains	lots	of	Muslim	population.	
	 The	Director	of	HSC,	thus,	assigned	Asst.	Prof.	Dr.	
Paradon	Sureepong,	Assistant	Director	of	Halal	Science	
Center,	Chulalongkorn	University,	to	take	charge	of	Chiang	
Mai	Office	and	manage	the	operation	in	the	northern	part	
area.	Chiang	Mai	is	where	the	Office	of	
Provincial	Islamic	Committee	locates.

Auditor Assistant in Halal 
Certification Assessment 
System, A New Helper of 
Halal Auditor that Works Fast, 
Reliable, and Certified.Written		by Ms. Atitaya Kampichai

ผู้ให์้สัมภาษณ์ นางสาวัสุลัยญา	เปี�ยมชัยวััฒน์	

เจ�าห้น�าท่ี�บร่ิการ่วัิท่ยาศูาสตร่์

Interviewee: Miss	Sulaiya	Piumchaiwat,	

Science	Service	Officer
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กิิจกิรรมส่่งเส่ริมผู้้�ประกิอบกิารส่ตาร์ทอัพ
รองรับกิารพัฒนาศู้นย์์กิลางกิารแพทย์์ฮาลาลของไทย์ 
(Halal Startup for Health Care ) 

เขียนโดีย	นายฟิัค่ร่้ดีดีิน	ตาเปาะโต๊ะ
Written		by Mr. Fakrutdeen  Tapohtoh
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	 ฮาลาลปักษ์ใต�ฉบับนี�	 เร่านำาเสนอ่กิจกร่ร่ม

ในพื�นท่ี�กับสถานการ่ณ์การ่แพร่่ร่ะบาดีขอ่งเชื�อ่ไวัร่ัส

โค่วิัดี	19	ที่�ตามมาร่ะลอ่ก	3		ซ่�งยงัไม่มที่ที่า่วัา่จะห้ยุดีลง

เมื�อ่ไห้ร่่	 แต่การ่รั่บมือ่กับสถานการ่ณ์ขอ่งแพท่ย์ใน

ปร่ะเท่ศูไท่ย	และการ่ร่ักษาโร่ค่อ่ื�น	ๆ	ท่ี�ผู้่านมา	ท่ำาให้�

ปร่ะเท่ศูไท่ยมีชื�อ่เสียงดี�านการ่แพท่ย์และสุขภาพ

ขอ่งค่นทั่�วัโลก	 ผู้้�ป่วัยจากต่างปร่ะเท่ศู	 โดียเฉพาะ

อ่ย่างยิ�งผู้้�ค่นในปร่ะเท่ศูในแถบตะวัันอ่อ่กกลางที่�

นยิมบินมาร่บัการ่รั่กษาท่ี�ปร่ะเท่ศูไท่ยเป็นจำานวันมาก	

เพื�อ่ร่อ่งร่ับการ่เป็นศู้นย์กลางท่างการ่แพท่ย์และ

สุขภาพที่�จะเข�ามาเสร่ิมศูักยภาพปร่ะเท่ศูไท่ย	 ศู้นย์

วัิท่ยาศูาสตร์่ฮาลาล	 จุฬาลงกร่ณ์มห้าวัิท่ยาลัย	

สำานักงานปัตตานี	 จ่งจัดีกิจกร่ร่มเปิดีโลกนวััตกร่ร่ม

การ่แพท่ย์และสุขภาพฮาลาล	 กับกิจกร่ร่มส่งเสร่ิม

ผู้้�ปร่ะกอ่บการ่สตาร่์ท่อ่ัพร่อ่งร่ับการ่พัฒนาศู้นย์กลาง

การ่แพท่ย์ฮาลาล	 เมื�อ่วัันท่ี� 	 7	 เมษายน	 2564	

ณ	ห้�อ่งปร่ะชุมค่ณะพยาบาลศูาสตร่์	 มห้าวัิท่ยาลัย

สงขลานค่ร่ินท่ร่์	วัิท่ยาเขตปัตตานี		อ่.เมือ่ง	จ.ปัตตานี

	 กจิกร่ร่มในค่ร่ั�งนี�ไดี�รั่บเกียร่ติจาก	นายแพท่ย์

อุ่ดีมเกียร่ติ	 	 พ้ลสวััสดีิ�	 ร่อ่งนายแพท่ย์สาธิาร่ณสุข

จังห้วััดีปัตตานีเป็นปร่ะธิานกล่าวัเปิดีงาน	 โดียใน

งานมีกิจกร่ร่มบร่ร่ยายและการ่เสวันาหั้วัข�อ่	 อ่าทิ่	

นวััตกร่ร่มฮาลาลท่างการ่แพท่ย์และสุขภาพ	 การ่พัฒนาผู้้�ปร่ะกอ่บการ่

ร่อ่งรั่บการ่พัฒนาศู้นย์กลางการ่แพท่ย์ฮาลาลขอ่งไท่ย	 และเสวันาการ่

วัิจัยและพัฒนานวััตกร่ร่มเพื�อ่โร่งพยาบาล	 โดียมีวัิท่ยากร่ท่ี�มีชื�อ่เสียงดี�าน

ฮาลาล	อ่ย่าง	 ร่ศู.ดีร่.วัินัย	ดีะห้์ลัน	 ผู้้�อ่ำานวัยการ่ศู้นย์วัิท่ยาศูาสตร่์ฮาลาล	

ผู้ศู.นิฟิาริ่ดี	ร่ะเด่ีนอ่าห้มัดี	ร่อ่งผู้้�อ่ำานวัยการ่ศู้นย์ฯ	และวิัท่ยากร่ท่่านอ่ื�นๆ	ใน

พื�นที่�เข�าร่ว่ัม	โดียผู้้�เข�าร่ว่ัมอ่บร่มในค่ร่ั�งนี�มาจากห้ลากห้ลายห้นว่ัยงาน	ไดี�แก่	

บคุ่ลากร่จากโร่งพยาบาล	เจ�าห้น�าท่ี�อ่สม.	ผู้้�นำาศูาสนา	อ่าจาร่ยม์ห้าวิัท่ยาลัย	

นักศู่กษา	และปร่ะชาชนผู้้�สนใจท่ั�วัไปจำานวันกว่ัา	 90	ค่นที่�เข�าร่่วัมในงาน	

ตามมาตร่การ่ป้อ่งกันการ่แพร่่ร่ะบาดีโค่วัิดี	 19	 อ่ย่างเค่ร่่งค่ร่ัดี	 และยังมี

ผู้้�เข�าร่่วัมกิจกร่ร่มผู้่านร่ะบบปร่ะชุมอ่อ่นไลน์กวั่า	100	ค่นอ่ีกดี�วัย

	 ศู้นย์	วิัท่ยา	ศูาสตร่์	ฮาลาล		 จุฬาลงกร่ณ์	มห้า	วัิท่ยาลัย		 เชื�อ่มั�นวั่า

งานในค่รั่�งนี�	 จะเป็นการ่วัางพื�นฐาน	ท่ี�สำาค่ัญสำาห้รั่บการ่นำาห้ลักคิ่ดีขอ่ง

วัิท่ยาศูาสตร์่	ฮาลาลมาปร่ะยุกต์	ใช�กับงานสาธิาร่ณะ	สุขและการ่แพท่ย์

ต่อ่ไป



Events that Promote 
Halal Health Care 
Start-Up

	 Halal	 Pak	Tai	 this	 issue	would	 like	 to	 share	
about	what	 had	 taken	place	during	 the	 3rd	wave	 of	
COVID-19	pandemic,	which	has	no	sign	to	cease	yet.	
However,	 the	performance	of	 Thai	medical	 staffs	 in	
tackling	this	situation	and	other	previous	diseases	has	
brought	a	good	reputation	for	Thai	health	care	service	
among	people	 all	 over	 the	world.	 A	 lot	 of	 oversea	
patients,	 especially	 the	Middle	 Eastern,	 come	 to	
Thailand	 for	 health	 care	 purposes.	 To	 prepare	 the	
country	 for	 being	 the	 center	 of	medical	 and	health	

care	which	will	boost	efficiency	to	Thailand,	The	Halal	
Science	Center,	 Chulalongkorn	University,	 Pattani	
Office,	 launched	an	 event	 that	would	both	promote	
Halal	medical	 and	health	 care	 innovation	 and	Halal	
health	 care	 start-up	 on	 7th	 April	 2021	 at	 Faculty	 of	
Nursing’s	Meeting	Room,	Songklanakarin	University,	
Pattani	Campus,	Mueang	District,	Pattani.	This	event	was	

honored	by	Dr.	Udomkiet	 Poonsawas,	 Vice	Doctor	 of	
Pattani	Public	Health,	who	was	the	chairman	of	the	event.	
There	were	 lectures	and	 talks	on	 issues	such	as	Halal	
medical	and	health	care	innovation,	what	Halal	start-up
for	 health	 care	 should	 concern,	 and	 research	 and	
development	 of	 innovation	 for	 hospitals.	 The	 guest	
speakers	were	 famous	 figures	 in	 Halal	 field	 such	 as
Assoc.	Dr.	Winai	Dahlan,	The	Founding	Director	of	The	
Halal	Science	Center,	Asst.	Prof.	Nifarid	Radenahmad,	
Vice	Director	of	HSC,	and	others.	 The	attendees	were	
from	various	sectors	such	as	staffs	from	hospitals,	village	
health	volunteers,	religious	leaders,	university	professors,	
students,	and	those	who	are	interested	in	the	event.	The	
total	attendees	were	more	than	90,	all	complied	by	the	
COVID-19	 preventive	measures.	 Besides,	more	 than	
100	people	attended	the	event	online.	The	Halal	Science	
Center,	Chulalongkorn	University,	believe	that	this	event	
would	be	the	crucial	basis	for	applying	Halal	science	to	
medical	and	health	care	work.
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ศูาลยุ์ติธรรมแห่่งส่ห่ภาพยุ์โรปมีคำำาสั่�ง
เห็็นชอบกัับกัารสัั่�งห้็ามกัารฆ่่าสัั่ตว์์เพ่ื่�อ
เป็็นอาห็ารโดยไม่ทำำาสัั่ตว์์ให้็สั่ลบก่ัอน

EU Court backs ban 
on animal slaughter 
without stunning

	 ในช่วังปลายปีท่ี�ผู้่านมานั�น	 มีกร่ะแสข่าวัห้น่�งที่�

ไดี�รั่บค่วัามสนใจเกี�ยวักับกิจการ่ฮาลาลในสังค่มยุโร่ป	 โดีย

ศูาลยุติธิร่ร่มแห้่งสห้ภาพยุโร่ปมีค่ำาสั�งให้�ท่ำาสลบสัตวั์ก่อ่น

การ่เชือ่ดีสัตวั์ เพื�อ่ปร่ะกอ่บอ่าห้าร่	 ซ่�งค่ำาสั�งดีังกล่าวันั�น

ไดี�ส่งผู้ลต่อ่การ่ฆ่่าสัตวั์เพื�อ่ปร่ะกอ่บอ่าห้าร่ตามห้ลักการ่

ฮาลาล	(Halal)	ขอ่งชาวัมสุลิม	และโค่เชอ่ร์่	(Kosher)	ขอ่งชาวัยิวั

โดียปร่ะเท่ศูเบลเยียมนั�น 	 ซ่� ง ไดี� ร่ับการ่สนับสนุนโดีย

ศูาลยุติธิร่ร่มแห้่งสห้ภาพยุโร่ป	 ไดี�มีค่ำาสั�งปฏิิเสธิการ่ค่ัดีค่�าน

ขอ่งกลุ่มศูาสนาต่างๆ	 ซ่�งศูาลยุติธิร่ร่มส้งสุดีขอ่งสห้ภาพ

ยุโร่ปไดี�มีค่ำาสั�งเห้็นชอ่บกับค่ำาสั�งขอ่งภ้มิภาค่ฟิลานเดีอ่ร่์ส	

ซ่�งอ่ย่้ท่างตอ่นเห้นือ่ขอ่งปร่ะเท่ศูเบลเยี�ยมวั่าต�อ่งท่ำาให้�สัตวั์

สลบก่อ่นในการ่ท่ำาปศูุสัตวั์ตามห้ลักสวััสดีิภาพสัตวั์ 	 ซ่�ง

สัตวั์จะยังไม่ตายร่ะห้วั่างกร่ะบวันการ่ท่ำาให้�สลบนี�	 	 อ่ย่างไร่

ก็ตาม	 ผู้้�นำาสมาค่มนักบวัชชาวัยิวัแห้่งท่วัีปยุโร่ปไดี�กล่าวัวั่า	

ค่ำาตัดีสินดีังกล่าวัจะส่งผู้ลกร่ะท่บกับค่วัามร้่�ส่กขอ่งชาวัยิวั

ท่ั�งท่วัีปยุโร่ป	 แต่ในส่วันขอ่งร่ัฐบาลแห้่งภ้มิภาค่ฟิลานเดีอ่ร่์ส

ไดี�แสดีงค่วัามยินดีีกับค่ำาตัดีสินดีังกล่าวั	 โดียค่ำาตัดีสินดีังกล่าวั

ถือ่ว่ัาเป็นการ่ตัดีสินท่ี�น่าปร่ะห้ลาดีใจ	 เนื�อ่งจากขัดีแย�งกับ

ค่ำาแนะนำาที่�อ่ธิิบดีีที่�ปร่่กษากฎห้มายปร่ะจำาศูาลไดี�ให้�ไวั�ก่อ่น

ห้น�านี�วัา่ค่วัร่เพกิถอ่นกฎห้มายขอ่งภ้มิภาค่ฟิลานเดีอ่ร่์

สดีังกล่าวั	 ซ่�งไดี�กล่าวัว่ัากฎเกณฑ์์เกี�ยวักับสวััสดิีภาพ

สัตวั์ท่ี�เข�มงวัดีข่�นนั�นกร่ะท่ำาไดี�ห้ากไม่เป็นการ่ขัดีแย�ง

กับแก่นขอ่งห้ลักปฏิิบัติท่างศูาสนา	 ทั่�งนี�	 ภายใต�ข�อ่

ปฏิิบัติขอ่งศูาสนาอ่ิสลามในการ่ฆ่่าสัตวั์เพื�อ่ปร่ะกอ่บ

อ่าห้าร่ตามห้ลักฮาลาล	 (Halal)	 ห้รื่อ่การ่ฆ่่าสัตวั์ตาม

ธิร่ร่มเนียมขอ่งชาวัยิวั	 (Shechita)	 นั�น	 จะท่ำาโดีย

การ่เชือ่ดีค่อ่สัตวั์อ่ย่างร่วัดีเร่็วัโดียใช�มีดีท่ี�ค่มร่ะดัีบ

มีดีผู้่าตัดีในขณะท่ี�สัตวั์ยังมีสติอ่ย่้	 ซ่�งกฎห้มายขอ่ง

สห้ภาพยุโร่ป	 ร่วัมถ่งกฎห้มายขอ่งสห้ร่าชอ่าณาจักร่

ไดี�กำาห้นดีวั่าจะต�อ่งท่ำาให้�สัตวั์อ่ย่้ในภาวัะสลบก่อ่น

ท่ำาการ่ฆ่่า	 เวั�นแต่เป็นการ่เตรี่ยมเนื�อ่สัตวั์สำาห้ร่ับชาวั

อ่สิลามห้ร่อื่ชาวัยวิั	ซ่�งต�อ่งกร่ะท่ำาโดียโร่งฆ่า่สตัวัที์่�ไดี�ร่บั

อ่นุญาตเท่่านั�น	ศูาลยังไดี�กล่าวัว่ัาร่ัฐสภาแห้่งภ้มิภาค่

ฟิลานเดีอ่ร์่สไดี�อ่�างอิ่งห้ลักฐานท่างวิัท่ยาศูาสตร์่ซ่�งร่ะบุ

วั่าการ่ท่ำาให้�สัตวั์สลบก่อ่นเป็นวัิธิีการ่ลดีค่วัามท่ร่มาน

ขอ่งสัตวั์ท่ี�ดีีท่ี�สุดี	และกฎห้มายดีังกล่าวัยังเป็นการ่ก่อ่

ให้�เกิดี	“ความสมดุลทัี�เปี่็นธรรม”	ร่ะห้วั่างสวััสดีิภาพ

สัตวั์และอ่ิสร่ภาพขอ่งศูาสนา	

แปลและเร่ียบเร่ียงโดีย	เร่วััตร่	วังศู์เดีอ่ร่ี	
Compiled	by Mr. Rayvat Wongdery
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	 โดียก่อ่นห้น�านี�กลุ่มชาวัมุสลิม

ห้ลายกลุ่มไดี�ท่ำาการ่โต�แย�งกฎห้มายขอ่ง

ภ้มิภาค่ฟิลานเดีอ่ร์่สมาอ่ย่างต่อ่เนื�อ่งก่อ่น

ท่ี�กฎห้มายจะผู้่านค่วัามเห้็นชอ่บและมี

ผู้ลบังค่ับใช�	 และห้ากเมื�อ่กฎห้มายขอ่ง

ปร่ะเท่ศูเบลเยียมดีังกล่าวัมีผู้ลบังค่ับใช�

ค่ร่อ่บค่ลุมทุ่กพื�นที่�	 กลุ่มชาวัมุสลิมและ

ชาวัยิวัต่างห้วัาดีกลัวัวั่าพวักเขากำาลัง

ถ้กใช�เป็นเค่ร่ื�อ่งมือ่ขอ่งกลุ่มชาตินิยม

ในการ่กร่ะตุ�นค่วัามร้่�ส่กการ่ต่อ่ต�าน

ผู้้�อ่พยพ	 โดียกลุ่ม	CCOJB	 ซ่�งเป็นกลุ่มท่ี�

เป็นสว่ันห้น่�งขอ่งสมาค่มชาวัยิวัในปร่ะเท่ศู

เบลเยยีมยงัไดี�กลา่วัว่ัา	จะนำาเร่ื�อ่งดีงักลา่วั

เข�าต่อ่ส้�ท่างกฎห้มายท่ี�ศูาลสิท่ธิิมนุษยชน

ยุโร่ปต่อ่ไป

	 Since	the	previous	years,	one	of	the	news	that	get	a	lot	of	attention	
is	matter	relating	to	Halal	businesses	in	European	societies.	Among	that	is	
the	news	of	EU	court	regulates	issue	that	animal	should	be	stunned	prior	
to	slaughter.	This	issue	affects	ritual	slaughtering	of	Muslims	and	Jews.
	 A	Belgian	ban	on	ritual	slaughter	of	animals	without	being	stunned	
has	been	backed	by	the	European	Court	of	Justice,	which	rejected	objec-
tions	by	religious	groups.

	 The	EU	 supreme	court	 backs	 the	decision	of	 Flanders,	which	
locates	 in	 the	north	of	Belgium,	 that	animal	should	be	stunned	prior	 to	
slaughter	for	the	sake	of	animal	welfare.	Thus,	the	animal	is	not	yet	died	
during	the	stunning	process.
	 The	head	of	 the	conference	of	European	rabbis	said	 the	ruling	
would	be	 felt	 by	 Jewish	communities	 across	Europe.	But	 the	Flanders	
government	acclaimed	the	decision.
	 The	ruling	came	as	a	surprise	as	it	went	contrary	to	the	previous	
recommendation	by	the	Court’s	Advocate	General,	who	said	stricter	animal	
welfare	rules	were	allowed	if	the	“core”	religious	practice	was	not	infringed.	
	 Under	 the	 requirements	 of	Muslim	 halal	 slaughter	 or	 Jewish	
shechita,	an	animal’s	throat	is	slit	quickly	with	a	surgically	sharp	knife	while	
it	is	still	conscious.
	 However,	EU	law,	along	with	UK	law,	already	requires	animals	to	
be	stunned	before	being	killed,	unless	the	meat	is	intended	for	Muslims	
or	Jews,	which	requires	to	be	done	only	by	approved	slaughter	houses.	
	 It	also	said	the	Flemish	parliament	had	relied	on	scientific	evidence	
indicating	that	prior	stunning	was	the	best	way	of	reducing	an	animal’s	
suffering	and	that	the	law	allowed	“a	fair	balance	to	be	struck”	between	
animal	welfare	and	freedom	of	religion.
	 Muslim	groups	repeatedly	challenged	the	Flemish	legislation	before	
it	was	passed	and	came	into	force.	And	once	the	Belgian	laws	came	in,	
Muslim	and	Jewish	groups	feared	they	were	being	used	by	nationalists	to	
incite	anti-immigrant	sentiment.	The	CCOJB,	a	Belgium’s	Jewish	group,	
said	it	would	take	its	legal	fight	to	the	European	Court	of	Human	Rights.

BBC,	2020.	EU	Court	backs	ban	on	animal	slaughter	without	stunning.	BBC	News.	Available	at:	https://www.bbc.com/news/world-europe-55344971		

[Accessed	May	1,	2021].	



32 HALAL INSIGHT | ISSUE 46  MAY  2021


