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ถืือศีีลอดเพืื่�อสุุขภาวะทีี่�ดีที่างสุุขภาพื่กายและใจ
	 สวัสัดีีท่่านผู้้�อ่า่นท่กุท่่านค่่ะ	เดีอื่นรอ่มฎอ่นก็ใกล้�มาถึึงแล้�วั	ไมท่่ราบ

วั่าท่่านผู้้�อ่่านไดี�เตรียมค่วัามพร�อ่มสำาหรับการถึือ่ศีีล้อ่ดีกันแล้�วัหรือ่ยังค่ะ?

ฉบับนี�ท่างท่ีมบรรณาธิิการก็ไดี�นำาเสนอ่แง่มุมดีีๆขอ่งการถึือ่ศีีล้อ่ดีที่�ไม่เพียง

ช่่วัยขัดีเกล้าจิิตใจิผู้้�ศีรัท่ธิา	แต่ยังเสริมสร�างสุขภาพที่�ดีี	ช่่วัยล้ดีค่วัามเสี�ยง

ต่อ่การเป็็นโรค่อ่�วัน	แล้ะโรค่เรื�อ่รังจิากการเป็็นโรค่อ่�วันไดี�ดี�วัยค่่ะ	ท่ั�งนี�ท่าง

ท่ีมบรรณาธิิการยังไดี�มีการป็รับเป็ลี้�ยนแล้ะเพิ�มค่อ่ล้ัมน์ต่างๆอ่ย่าง	HALAL	

HEATH	AND	BEAUTY	ซึ่ึ�งจิะนำาเสนอ่เนื�อ่หาท่ี�เกี�ยวัข�อ่งกับการดี้แล้สุขภาพ

แล้ะค่วัามงาม	INDUSTRY	CORNER	ข่าวัสารแวัดีวังท่างอุ่ตสาหกรรม	

HALAL	 JOURNAL	 ที่�จิะมาขมวัดีเนื�อ่หาดีีๆจิากบท่ค่วัามวัิจัิยต่างๆ	

TECHNOLOGY	REVIEW	เพื�อ่ก�าวัท่ันเท่ค่โนโล้ยีป็ัจิจิุบัน	แล้ะสุดีท่�าย	

GLOBAL	UPDATES	เพื�อ่อ่พัเดีท่ขา่วัสารรอ่บโล้ก	หวังัเป็น็อ่ยา่งยิ�งวัา่จิดีหมาย

ข่าวัฉบับนี�จิะเป็็นป็ระโยช่น์แก่ท่่านผู้้�อ่่านทุ่กท่่านนะค่ะ

Fasting for the wellness of body and soul
 Greeting	to	all	readers,	Ramadan	is	coming,		Have	you	all	
prepared	for	the	fasting?	In	this	issue,	our	team	emphasizes	the	good	
point	of	fasting	which	is	not	only	purifies	our	soul	but	also	strengthen	our	
body	by	lower	the	risk	of	obesity	and	its	chronic	disease.	In	additions,
our	team	have	also	adjust	modified	and	add	improved	many	new	
columns	such	as	HALAL	HEALTH	AND	BEAUTY	which	provides	the	
information	on	how	to	taking	care	of	your	health	and	beauty,	INDUSTRY
CORNER	which	tells	us	on	what	is	going	on	in	the	halal	 industry	
world,	Halal	Journal	would	summarize	the	good	articles	from	scientific	
journal,	TECHNOLOGY	REVIEW	will	catch	up	the	in-trend	and	future	
technology,	Last	but	not	lease,		GLOBAL	UPDATES	would	update	on	
what	is	happening	about	halal	matters	around	the	globe.	We	hope	this	
newsletter	could	be	benefit	for	all	readers.	

นางสาวนัจวา ยานยา สันติิวรกุุล
Ms.	Najwa	Yanya	Santiworakun

บรรณาธิการ/Editor

บอ่กค่วัามค่ิดีเห็นขอ่งคุ่ณให�เราร้�

เพื�อ่พัฒนาวัารสารให�ดีีต่อ่ไป็...
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	 พักนี�มีข่าวัท่ี�กำาล้ังเป็็นไวัรัล้ท่างโล้กอ่อ่นไล้น์คื่อ่เรื�อ่ง

นำ�ามะพร้าวช่่วยเพิ�มสมรรถภาพทางเพศของฝ่่ายช่าย 

ข่าวัไวัรัล้ท่ี�ว่ัาท่ำาเอ่านำ�ามะพร�าวัโดียเฉพาะอ่ย่างยิ�งมะพร�าวัอ่่อ่น

ขายดิีบขายดีีกระท่ั�งผู้ลิ้ตกันไม่ท่ัน	อ่ย่างไรก็ตาม	เมื�อ่ตรวัจิสอ่บ

กนัท่างวัชิ่าการลึ้กล้งไป็กล้บัไมพ่บวัา่นำ�ามะพร�าวัช่ว่ัยกระตุ�นค่วัาม

กำาหนัดีหรือ่เพิ�มป็ระสิท่ธิิภาพท่างเพศีไดี�จิริง	จิะวั่าเป็็นผู้ล้มาจิาก

นำ�ามันมะพร�าวัก็ยังยืนยันไม่ไดี�	ข�อ่ม้ล้ท่างวัิช่าการท่ี�พบมีเพียงวั่า

เนื�อ่มะพร�าวัอ่่อ่นมีโป็รตีนท่ี�มีกรดีอ่ะมิโนอ่าร์จิินีนป็ริมาณส้งซึ่ึ�ง

อ่าจิช่่วัยเรื�อ่งเบาหวัานไดี�บ�าง	

	 ในรายงานวัจิิยัพบวัา่อ่ารจ์ินินีตวััเดียีวักนันี�อ่าจิช่ว่ัยดี�าน

การผู้ลิ้ตสารไนตริกอ่็อ่กไซึ่ด์ี	(NO)	ท่ี�เกี�ยวัข�อ่งกับการเร่งการไหล้

เวัียนขอ่งเล้ือ่ดีในหล้อ่ดีเล้ือ่ดีฝอ่ย	ตรงนี�เอ่งท่ี�อ่าจิเกิดีการจิับแพะ

ช่นแกะตีค่วัามกันในเรื�อ่งการเพิ�มป็ระสิท่ธิิภาพท่างเพศีขอ่งฝ่าย

ช่าย	โดียเฉพาะอ่ย่างยิ�งการแข็งตวััขอ่งอ่วััยวัะเพศี	รายงานวิัจิยัเอ่ง

ยังระบุวั่าไม่เค่ยมีรายงานวิัจิัยท่างการแพท่ย์ยืนยันในเรื�อ่ง

ท่างเพศีท่ี�วั่านี�	มีแต่ค่ำาอ่ธิิบายเช่ิงช่ีวัเค่มีเท่่านั�น	หากใค่รสนใจิ

ล้อ่งไป็อ่่านรายงานวัิจิัยขอ่ง	Salil	แล้ะค่ณะตีพิมพ์ในวัารสาร	

Chemico	Biological	Interactions	ค่.ศี.2011	กันดี	้อ่ย่างไรก็ตาม	

ใช่่ว่ัานำ�ามะพร�าวัหรือ่นำ�ามันมะพร�าวัไม่เป็็นป็ระโยช่น์	ท่ี�พ้ดีถึึงกัน

บอ่่ยในเชิ่งวิัช่าการท่ว่ัาไม่ค่่อ่ยเป็น็ข่าวัอ่อ่กมาท่างสื�อ่เหน็ที่จิะเป็น็

เรื�อ่งขอ่งมะพร�าวักับโรค่อ่ลั้ไซึ่เมอ่รห์รอื่สมอ่งเสื�อ่ม	รายงานขอ่งนัก

วัิช่าการสาวัช่ื�อ่	Fernando	W	M	A	D	B	แล้ะท่ีมงานแห่ง	Centre	

of	Excellence	in	Alzheimer’s	Disease	Research	and	Care

ค่ณะแพท่ยศีาสตร์	มหาวัิท่ยาลั้ย	Edith	Cowan	ป็ระเท่ศี

อ่อ่สเตรเลี้ยตีพิมพ์ในวัารสารการแพท่ย์ชื่�อ่ดัีง	British	Journal	

of	Nutrition	ค่.ศี.2015	กล่้าวัถึึงสารอ่นุพันธ์ิฟีีนอ่ล้แล้ะฮอ่ร์โมน

ไซึ่โตไค่นนิส	์(Cytokinin)	ท่ี�พบท่ั�งในนำ�า	ในเนื�อ่แล้ะนำ�ามนัมะพร�าวั	

สารกลุ้่มนี�ช่่วัยยับยั�งการสร�างป็ัญหาขอ่งสารอ่ะมิล้อ่ยดี์เบต�า

เป็ป็ไท่ดี์ท่ี�เกิดีขึ�นในสมอ่ง	กล้ไกนี�ช่่วัยล้ดีค่วัามเสี�ยงขอ่งโรค่

อ่ัล้ไซึ่เมอ่ร์ไดี�	งานวัิจัิยยังแนะนำาให�บริโภค่นำ�าพร�อ่มเนื�อ่มะพร�าวั

เพื�อ่ป็้อ่งกันอ่ัล้ไซึ่เมอ่ร์	

	 สนใจิล้อ่งไป็หารายงานวัิจิัยช่ิ�นท่ี�วั่าอ่่านกันตามนี�	

Fernando	W	M	A	D	B,	et	al.The	role	of	dietary	coconut	for	

the	prevention	and	treatment	of	Alzheimer’s	disease:	

potentialmechanisms	of	action.	British	Journal	of	Nutrition.	

2015	Jul	14;114(1):1-14	อ่ย่าเผู้ล้อ่บริโภค่มะพร�าวัมากเกินไป็ก็

แล้�วักัน	ขอ่ให�ระวัังเรื�อ่งพล้ังงานเกินกันหน่อ่ย
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ACADEMIC GURU

บท่ค่วัามโดีย รศ.ดร.วินัย ดะห์์ลัน

written	by Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan
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The	notion	that	coconut	water	could	help	boost	male	

libido	currently	goes	viral.	And	that	makes	its	sales	

to	increase,	especially	young	coconut.	However,	

when	this	matter	is	scientifically	checked,	coconut	water	is	

not	found	to	be	able	to	truly	help	boost	libido	or	increase	

sexual	prowess.	Is	it	in	fact	the	effect	of	coconut	oil?	There	

is	no	proof	just	yet.	The	academic	research	only	found	that	

young	coconut	meat	contains	protein	that	is	high	in	amino	

arginine	which	could	benefit	diabetes	patients	in	some	

extent.	Research	also	found	that	this	arginine	might	assist	

in	nitric	oxide	(NO)	production	and	that	relates	to	impelling

blood	circulation	 in	capillary.	Probably	here	 is	where	

people	come	to	believe	that	coconut	could	boost	male	sexual	

prowess,	specifically	the	erection	of	penis.	The	research	also	

mentions	that	there	were	no	medical	papers	that	confirm	

the	sexual	health	benefit	of	coconut,	only	explanation	in	

chemical	perspective	exists.	For	those	who	are	interested	

in	this	issue,	please	find	more	information	in	the	research	

of	Salil	et	al.	in	Chemico	Biological	Interactions	Journal	

2011.	Anyhow,	this	does	not	mean	that	coconut	water	or	its	

oil	is	totally	useless.	What	is	often	mentioned	in	academic	

sphere	about	the	benefit	of	coconut,	yet	seldom	appears	

in	the	news,	is	its	benefits	relating	to	Alzheimer.	A	study	

of	young	researcher	Fernando	W	M	A	D	B	and	team	of	

Centre	of	Excellence	in	Alzheimer’s	Disease	Research	and	

Care,	Medical	Faculty,	Edith	Cowan	University,	Australia,

which	published	in	a	well-known	medical	journal	British	

Journal	of	Nutrition	2015	mentions	about	phenol	derivative	

and	cytokinin	hormone	that	are	found	in	both	coconut	

water	and	meat.	These	substances	prevent	amyloid-beta

peptide	from	causing	problem	to	the	brain.	And	this	

mechanism	could	help	reduce	the	risk	of	Alzheimer.	The	

study	also	suggests	drinking	coconut	water	with	coconut	

meat	to	prevent	Alzheimer.	For	more	information,	please	

look	into	the	following	study:	Fernando	W	M	A	D	B,	et	al.

The	role	of	dietary	coconut	 for	 the	prevention	and	

treatment	of	Alzheimer’s	disease:	potential	mechanisms	of	

action.	British	Journal	of	Nutrition.	2015	Jul	14;114(1):1-14.	

Lastly,	do	not	consume	too	much	of	coconut.	Be	careful	

of	excessive	calories!

Coconut and Alzheimer

Photo	by	https://unsplash.com/@mmintel	
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ติดีตามสะระดีีๆเพิ�มเติมไดี�ที่�เพจิ	Dr.Winai Dahlan
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ศููนย์์วิิทย์าศูาสตร์์ศูาสตร์์ฮาลาล จุุฬาฯ ร่์วิมวิิจัุย์แก้้ปััญหาให้ภาคอุุตสาหก้ร์ร์ม

	 เมื�อ่วัันจินัท่รท์่ี�	1	มนีาค่ม	2564	รศี.ดีร.วันิยั	ดีะหล์้นั	ผู้้�อ่ำานวัยการ

ศี้นย์วัิท่ยาศีาสตร์ฮาล้าล้	จิุฬาล้งกรณ์มหาวัิท่ยาล้ัย	พร�อ่มทั่�งค่ณะ

ผู้้�บริหาร	แล้ะนักวัิท่ยาศีาสตร์	เข�าร่วัมป็ระชุ่มหารือ่	เพื�อ่แก�ไขป็ัญหา

ภาค่อุ่ตสาหกรรม	กรณีป็ล้อ่มป็นเนื�อ่สัตว์ัช่นิดีอ่ื�นในผู้ลิ้ตภัณฑ์์จิาก

จิระเข�	(เนื�อ่	เล้ือ่ดี	นำ�ามัน	)	ศี.นสพ.	พีระศีักดีิ�	จิันท่ร์ป็ระท่ีป็	อ่ดีีตค่ณบดีี	

ค่ณะสัตวั์แพท่ยศีาสตร์		จิุฬาฯ	นำาผู้้�ป็ระกอ่บการ	บริษััท่	ป็ัญญาฟีาร์ม	

กำาแพงแสน	จิำากัดี		จัิงหวััดีนค่รป็ฐม	ซึ่ึ�งเป็็นฟีาร์มเล้ี�ยงจิระเข�	ขนาดี

ใหญ่	มีจิระเข�มากกวั่า	10,000	ตัวั	เล้ี�ยงเพื�อ่ขายเช่ิงพาณิช่ย์	มีทั่�ง

สินค่�าบริโภค่แล้ะอุ่ป็โภค่	นายแพท่ย์	ป็ัญญา	ยังป็ระภากร	ป็ระธิาน

กรรมการ	บริษััท่	ป็ัญญาฟีาร์ม	ไดี�เล้่าวั่าเนื�อ่จิระเข�	ท่ี�ท่างบริษััท่ส่งอ่อ่ก

ไป็ยังต่างป็ระเท่ศีไม่วั่าจิะเป็็นจิีน	หรือ่ฮ่อ่งกง	เมื�อ่ผู้่านพ่อ่ค่�าค่นกล้าง

แล้�วัมีการเป็ล้ี�ยนแป็ล้งสภาพ	โดียผู้สมเนื�อ่สัตวั์อ่ื�นท่ี�ราค่าถึ้ก	โดียท่าง

บริษััท่ฯ	มีข�อ่สัณนิษัฐาน	วั่า	อ่าจิเป็็นเนื�อ่ไก่	เนื�อ่ง้	เนื�อ่ป็ล้า	รวัมถึึงเนื�อ่

ตัวัเงินตัวัท่อ่ง		ในการนี�จึิงมาขอ่ค่วัามร่วัมมือ่กับท่างศี้นย์ฯ	เพื�อ่ที่�จิะ

พัฒนาเท่ค่นิค่	เพื�อ่ตรวัจิสอ่บการป็ล้อ่มป็นดีังกล้่าวัฯ	โดียท่ีมหน่วัย

ป็ฏิิบัติการวัิจิัยแล้ะนวััตกรรมช่ีวัวัิท่ยาระดีับโมเล้กุล้ฮาล้าล้	(HMBI)	

ดีร.พรพมิล้	มะหะหมดัี	หัวัหน�าหนว่ัย	ไดี�เสนอ่	เท่ค่นคิ่	Multiplex	HRMA	

ซึ่ึ�งเป็็นเท่ค่นิค่ท่าง	DNA	สามารถึตรวัจิสอ่บสัตวั์ไดี�ท่ี�ล้ะหล้ายๆ	ช่นิดี

พร�อ่มกัน	ซึ่ึ�งเหมาะสมกับงานท่างห�อ่งป็ฏิิบัติการ	นอ่กจิากนั�น	ยังจิะ

พัฒนาต่อ่ยอ่ดีเป็็นเท่ค่นิค่	Strip	test	เพื�อ่ป็ระยุกต์ใช่�ตรวัจิหน�างาน	

แบบ	Onsite	Detection	

	 ซึ่ึ�งท่างศีวัฮ.	จิะเขียนโค่รงร่างวิัจัิย	งานดัีงกล่้าวั	เพื�อ่ขอ่

งบป็ระมานสนบัสนนุกบัสำานกังานพฒันาการวัจิิยัการเกษัตร	(อ่งค่ก์าร

มหาช่น)	หรือ่	สวัก.	ต่อ่ไป็		ถึ�างานวัิจิัยดีังกล้่าวัสำาเร็จิจิะถึือ่วั่าเป็็นงาน

วัิจิัยท่ี�ตอ่บโจิท่ย์ภาค่อุ่ตสาหกรรม	แก�ไขป็ัญหาให�ผู้้�ป็ระกอ่บการ	แล้ะ

ส่งอ่อ่กสินค่�าไท่ยไป็ยังต่างป็ระเท่ศีไดี�เพิ�มมากขึ�น

	 On	Monday	1,	March	2021,	Assoc.	Prof.	Dr.	Winai	Dahlan,

founding	director	of	Halal	Science	Center,	Chulalongkorn	

University,	alongside	with	the	executive	committees	and	scientists,

joined	in	the	meeting	which	aims	to	solve	problems	facing	the	

industrial	sectors	regarding	contaminants	in	crocodile	products	

(meat,	blood,	oil)	i.e.	other	animal	meats.	Prof.	Vet.	Peerasak	

Chanprateep,	former	dean	of	Veterinary	Science	Faculty,	

Chulalongkorn	University,	brought	with	him	entrepreneurs	from	

Panya	Farm	Kampangsaen	Limited	Company,	Nakorn	Pathom	

to	discuss	this	matter.	The	company	operates	huge	crocodile	

farm	with	more	than	10,000	crocodiles	raised	for	commercial	

purpose	in	form	of	consumer	goods.	Dr.	Panya	Yangprapakorn,	

Committee	Chairman	of	Panya	Farm	Company,	said	that	the	

condition	of	crocodile	meat	that	his	company	export	to	China	or	

Hongkong,	was	changed	upon	the	middleman.	In	other	words,	

various	meats	that	are	cheaper	in	price	is	mixed	in	the	products,	

assumably	chicken,	snake,	fish,	and	even	Komodo	dragon.	The	

company,	thus,	ask	Halal	Science	Center	for	cooperation	in	

developing	contamination	detecting	techniques	to	solve	this	issue.

The	Halal	Molecular	Biology	Innovation	(HMBI)	team,	led	by	

Dr.	Ponpimol	Mahamad,	suggested	Multiplex	HRMA	technique	

which	tackles	with	DNA	and	thus	possesses	the	ability	to	detect	

various	kinds	of	meat	at	a	time.	This	technique	is	appropriate	

for	laboratory	work.	Afterwards,	the	strip	test	technique	can	be	

derived	from	this	method	for	onsite	detection.	HSC	has	been	

drafting	the	research	outline	for	request	of	financial	contribution

from	Agricultural	Research	Development	Agency	(Public	

Organization)	or	ARDA.	If	succeeded,	this	research	will	meet	the	

needs	of	industrial	sectors,	solve	problems	facing	entrepreneurs,	

and	escalate	the	export	of	Thai	products.	

Halal Science Center, Chulalongkorn University 
cooperates in research to solve problems in industrial sectors.
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เริ์�มแล้วิ!! ศูวิฮ.เร่์งถ่่าย์ทำา ร์าย์ก้าร์วิิถี่ร์อุมฎอุน ปีั 7

ลงนามเซ็็นต์ MOU ศููนย์์วิิทย์าศูาสตร์์ฮาลาล กั้บ ศููนย์์มสุลิมศึูก้ษา สถ่าบันเอุเชีีย์ศึูก้ษา จุุฬาฯ

	 ระหวั่างวัันท่ี�	1	-	3	มีนาค่ม	2564	ศี้นย์วัิท่ยาศีาสตร์ฮาล้าล้	จิุฬาล้งกรณ์มหาวัิท่ยาล้ัย	ไดี�ถึ่ายท่ำารายการวัิถึีรอ่มฎอ่น	ป็ี	7	ช่่วังขอ่ง	Halal	

Insight	จิำานวัน	10	เท่ป็	ซึ่ึ�งจิะนำาเสนอ่เรื�อ่งราวัเกี�ยวักับ	การนำาเสนอ่สาระค่วัามร้�ดี�านตา่งๆ	รวัมถึึงนวััตกรรม	การอ่พัเดีท่ขา่วัสารดี�านวัทิ่ยาศีาสตร์

ฮาล้าล้	โดียรายการจิะอ่อ่กอ่ากาศีทุ่กวััน	จิันท่ร์	-	อ่าท่ิตย์	ท่างช่่อ่ง	5	เวัล้า	4.00	-	4.30	น.	วัันแรก	วัันท่ี�	13	เมษัายน	2564	นี�

	 เมื�อ่วัันท่ี� 	 4	 มีนาค่ม	 2564	 ศี้นย์วัิท่ยาศีาสตร์ฮาล้าล้	

จิุฬาล้งกรณ์มหาวิัท่ยาลั้ย	ล้งนามข�อ่กำาหนดีขอ่บเขตขอ่งงานใน

โค่รงการจัิดีท่ำามาตรฐานฮาล้าล้เพื�อ่การท่่อ่งเท่ี�ยวัวิัถึีมุสล้ิมใน

ป็ระเท่ศีไท่ย	 กับ	ศี้นย์มุสล้ิมศีึกษัา	สถึาบันเอ่เชี่ยศีึกษัา	 โดียมี

นายอ่าณัฐ	เดี่นยิ�งโยช่น์	ผู้้�ช่่วัยผู้้�อ่ำานวัยการศี้นย์วัิท่ยาศีาสตร์ฮาล้าล้	

หวััหน�าโค่รงการฯ	ซึ่ึ�งโค่รงการนี�มวัีัตถึปุ็ระสงค์่	เพื�อ่ศีกึษัาศีกัยภาพขอ่ง

รา่งมาตรฐานการท่่อ่งเท่ี�ยวัแล้ะบริการท่ี�เป็น็มติรตอ่่มสุลิ้มในบริบท่ขอ่ง

ป็ระเท่ศีไท่ย	ในสภาวัะหล้ังการระบาดีขอ่งโรค่โค่วัิดี	แล้ะศีึกษัาป็ัจิจิัย

ท่ี�สง่ผู้ล้ตอ่่การท่่อ่งเที่�ยวัขอ่งนกัท่่อ่งเที่�ยวัมุสล้มิหล้งัการระบาดีขอ่งโรค่

โค่วัิดี-19	พร�อ่มท่ั�งตีพิมพ์ผู้ล้งานท่ี�ศีึกษัาล้งในวัารสารวัิช่าการอ่ีกดี�วัย

	 On	4	March	2021,	the	MOU	on	framework	of	Halal	

standard	for	Halal	 tourism	in	Thailand	project	was	signed	

between	Halal	Science	Center,	Chulalongkorn	University	and	

Muslim	Studies	Center,	Asia	Institute.	Mr.	Anut	Denyingyot,	

Assistant	Director	of	Halal	Science	Center,	is	the	head	of	this	

project.	The	objective	of	this	project	is	to	study	potential	of	the	

blueprint	of	standard	of	Muslim-friendly	tourism	and	services	

within	the	context	of	Thailand	after	the	spread	of	COVID-19.	

Another	objective	is	to	study	factors	that	affect	tourism	of	Muslim	

tourists	after	the	spread	of	COVID-19.	And	last	objective	is	to	

share	the	research	outcome	in	academic	journals.	

	 During	1-3	March	2021,	Halal	Science	Center,	Chulalongkorn	University	filmed	10	episodes	of	its	role	in	“Halal Insight” 
section	for	7th	Ramadan	TV	program.	This	section	will	present	knowledge,	innovation,	and	news	about	Halal	science.	The	program	

will	on	air	every	Monday	to	Sunday	on	channel	5,	at	4.00	-	4.30	am.	The	first	episode	will	be	available	on	13	April	2021.

Now HSC is shooting the 7th Ramadan TV program (Vithee Ramadan)

The MOU Between Halal Science Center and Muslim Studies Center, The Institute of Asian Studies (IAS)  CU.

ภาพและข่าวโดย :	ฝ่ายป็ระช่าสัมพันธิ์	ศี้นย์วัิท่ยาศีาสตร์ฮาล้าล้	จิุฬาล้งกรณ์มหาวัิท่ยาล้ัย
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ความสนใจของมุสลิิมกัับสภาพ
ฮาลิาลิของ

 สุวัสุดีคุุณผู้อา่นทุี่กท่ี่านคุรับ คุอลัมน์ Halal Talk ในฉบับนี�
ผู้เขียนได้ถือดบที่สัุมภาษณ์ รศี.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำานวยการ
ศูีนย์วิที่ยาศีาสุตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย ในประเด็น
เร่�อง “ความสูน์ใจของมุสูลิิมกับสูภาพิฮาลิาลิของวัคซีีน์

โควิด-19”โดยมีอาจารย์สุมาน งานโขนง เปน็พิื่ธีิกรสัุมภาษณ์คุรับ 

HALAL TALK

เรียบเรียงบท่ค่วัามโดีย	นายอิรฟััน แวห์ะมะ

Compiled	by Mr. Erfun Waehama
 

วัคซีีนโควิด-19
Muslims Concern over Halal status of 
COVID-19 vaccines
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อาจารย์สมาน :	อั่สล้ามม้อ่าลั้ยกุมค่รับอ่าจิารย์	ตอ่นนี�ก็จิะเริ�มเข�าส่้

เดีือ่นรอ่มฎอ่นแล้�วันะค่รับอ่าจิารย์	

รศ.ดร.วินัย : มีค่วัามสุขทุ่กค่รั�งค่รับ	ท่ี�เข�าส้่เดีือ่นรอ่มฎอ่น	เราก็ยังค่ง

อ่ย้่ในช่่วังสถึานการณ์	COVID-19	อ่ย้่นะค่รับ

รศ.ดร.วินัย :	อ่ันท่ี�จิริงแล้�วัหล้ายป็ระเท่ศีเรียกกันวั่าการระบาดีรอ่บ	2	

แต่เช่ื�อ่ท่ี�เกิดีการระบาดีค่ือ่เชื่�อ่ตัวัใหม่	ซึ่ึ�งมันเป็็นเช่ื�อ่ค่นล้ะตัวักัน	โดีย

เช่ื�อ่มกีารเป็ล้ี�ยนแป็ล้งไป็	เล้ยกล้ายเป็น็การระบาดีขอ่งเช่ื�อ่รอ่บใหมข่อ่ง

เช่ื�อ่ตวััใหมค่่รบั	ไมอ่่ยากให�เรียกวัา่รอ่บ	2	ซึ่ึ�งมนักเ็ป็น็ธิรรมช่าตขิอ่งการ

ระบาดีในรอ่บใหม่มักจิะรุนแรงกวั่ารอ่บแรก	ในท่างจิิตวัิท่ยานั�น	เวัล้า

เจิอ่ปั็ญหารอ่บแรก	ค่นเรามกัจิะระวังัตวัั	ถึ�าดีจ้ิากสถึานการณข์อ่งการ

ตดิีเช่ื�อ่ขอ่งค่นไท่ยในป็จัิจุิบนัแล้�วั	พบการติดีเช่ื�อ่ท่ี�ค่อ่่นข�างสง้	แตกตา่ง

กบัรอ่บใหมม่ากท่ี�พบจิำานวันผู้้�ตดิีเช่ื�อ่จิากการอ่อ่กสำารวัจิเช่งิรกุในกลุ้ม่

ขอ่งแรงงานต่างป็ระเท่ศี	ดี�วัยล้ักษัณะนิสัยขอ่งค่นไท่ย	การดี้แล้รักษัา

ผู้้�ติดีเช่ื�อ่ค่่อ่นข�างดีี	ท่ำาให�เกิดีการช่ื�นช่มท่ี�ดีีจิากป็ระเท่ศีเพื�อ่นบ�าน	แต่

การระบาดียังค่งเป็็นปั็ญหาในกลุ้่มวังเหล้�า	กลุ้่มวังการพนัน	ซึ่ึ�งมันก็

เป็น็ป็จัิจิยัสำาค่ญัท่ี�ไมส่ามารถึแก�ไขป็ญัหาไดี�	ท่ำาให�การระบาดีรอ่บใหม่

ยงัค่งเรื�อ่รงั	ป็ระโยค่ท่ี�วัา่	“ถา้ร้ส้กึุวา่ปลอดภยั คืืออนัติราย”	จิากการ

ระบาดีขอ่งรอ่บแรกร้�สกึอ่นัตราย	ค่นเราเล้ยร้�สกึวัา่ต�อ่งป้็อ่งกัน	แตเ่มื�อ่

เกดิีการระบาดีขอ่งรอ่บใหม่ขึ�น	เราร้�สกึว่ัาป็ล้อ่ดีภัยกว่ัารอ่บแรก	ท่ำาให�

การป็้อ่งกันตรงนี�ล้ดีล้งไป็	จิึงอ่ันตรายไดี�	

รศ.ดร.วินัย : หล้ายค่นเข�าใจิวั่าวััค่ซึ่ีนค่ือ่ยา	จิริงๆ	แล้�วัไม่ใช่่	ยา

ท่ี�เรากนิเข�าไป็จิะต�อ่งเข�าไป็รักษัาอ่วัยัวัะในรา่งกาย	แตว่ัคั่ซึ่ีนมัน

ไม่ใช่่ยา	เมื�อ่ฉีดีเข�าไป็แล้�วัจิะเข�าไป็กระตุ�นตัวัยาในร่างกายเรา

สิ�งท่ี�อ่ัล้ล้อ่ฮ์	(ซึ่บ.)	สร�างกล้ไล้ต่างๆในร่างกายเรานั�นคื่อ่	ยา 

เพราะฉะนั�น	สิ�งหนึ�งที่�อ่ิสล้ามบอ่กช่ัดีเจินในซึ่้เราะห์	อ่ัล้-อ่ิสรอ่อ่์	

อ่ายะห์ที่�	82	“และเราได้้ให้้ส่่วนห้น่�งจากอััลกุรอ่ัานลงมา ซึ่่�ง

เป็็นการบำำาบำัด้และความเมตตาแก่บำรรด้าผู้้้ศรัทธา และมันมิได้้

เพิ่ิ�มอัันใด้แก่พิ่วกอัธรรมนอักจากการขาด้ทุนเท่านั�น” อ่ัล้ล้อ่ฮ์

ท่รงป็ระท่านกุรอ่า่นล้งมาแล้ะกรุอ่า่นจิะช่ว่ัยเยียวัยา	การอ่า่นอ่ลั้

กรุอ่า่น	เสมอื่นการสร�างกำาล้งัใจิ	เยยีวัยาแล้ะเสริมสร�างภมิ้คุ่�มกนั

ในร่างกายไดี�		

อาจารย์์สมาน : อาจารย์์ครับ หลาย์คนมีความสงสัย์หรือมี
นัย์ย์ะอย่์างไร อะไรคือความแตกต่างระหว่างการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 รอบแรกและรอบสองครับ?

อาจารย์์สมาน :  ปััจจุบันวัคซีีน เริ�มมีการผลิตและใช้้
อย่์างเป็ันทางการ อย์ากทราบว่ามันสามารถใช้้ได้และ
เหมาะสมหรือไม่ มีส่วนปัระกอบอะไรบ้าง?  

	 ในป็จัิจิบุนัป็ระเท่ศีเพื�อ่นบ�านมยีอ่ดีขอ่งผู้้�ตดิีเช่ื�อ่ท่ะยาน

พุง่ส้งขึ�นมาก	ผู้มไดี�ไป็พด้ีค่ยุป็ระเดีน็เรื�อ่งวัคั่ซึ่นีแล้ะสถึานการณ์

ในป็ระเท่ศีเพื�อ่นบ�าน	โดียมวีัทิ่ยากรหล้ายท่่านจิากหล้ายสถึาบนั

แสดีงค่วัามค่ิดีเห็นท่ี�แตกต่างกันไป็	ซึ่ึ�งในค่วัามเห็นขอ่งผู้ม	“เมื�อ

ช่าวบ้า้นร้ส้กึุไมส่บ้ายใจในเช่งิศาสนา เราติอ้งให์เ้กุยีรติ ิและ

อยา่ไปพด้บ้งัคืบั้เขา ห์ากุเราร้ส้กึุวา่ปลอดภยั เราติอ้งพสิจ้น์

ให์้เห์็นช่ัดให์้ได้” 

อั่านต่อัห้น้าถััด้ไป็....
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	 ในร่างกายเรามีเซึ่ล้ล์้เม็ดีเลื้อ่ดีขาวัแบ่งอ่อ่กเป็็นหล้าย

กลุ้่ม	มีอ่ย่้กลุ้่มหนึ�ง	ค่ือ่	ลิ้มโพไซึ่ท์่เซึ่ล้ล์้	บีเซึ่ล้ล์้	แล้ะ	ท่ีเซึ่ล้ล์้	ซึ่ึ�ง

เซึ่ล้ล้์	ท่ีเซึ่ล้ล้์	จิะเป็็นกลุ้่มท่ี�มีหน�าท่ี�ท่ำาล้ายสิ�งแป็ล้กป็ล้อ่ม	ในขณะ

ท่ี�กลุ้่มขอ่งเซึ่ล้ล้์	B	จิะไป็กระตุ�นร่างกายให�สร�างภ้มิคุ่�มกัน	แล้ะจิะ

ไป็กระตุ�นเซึ่ล้ล์้บางกลุ่้มให�สร�างการจิดีจิำา	ซึ่ึ�งวััค่ซีึ่นจิะไป็กระตุ�น

การจิดีจิำาให�เซึ่ล้ล้เ์หล้า่นี�เกิดีการท่ำางาน	หากมีการติดีเช่ื�อ่แบค่ที่เรยี

ค่รั�งใหม่	เซึ่ล้ล้์เหล้่านี�จิะสามารถึท่ำาล้ายเซึ่ล้ล้์แบค่ท่ีเรียไดี�โดียไม่

ต�อ่งมีการฉีดีวััค่ซึ่ีนใหม่อ่ีกค่รั�ง	เราในฐานะนักวัิท่ยาศีาสตร์ต�อ่ง

สามารถึพิส้จิน์ให�ไดี�วั่า	มันป็ล้อ่ดีภัย	ต�อ่งท่ำาให�ช่าวับ�านร้�สึกวั่า

ป็ล้อ่ดีภัย	แต่ไม่ค่วัรพ้ดีโดียไม่มีหลั้กฐานที่�พิส้จิน์ไม่ไดี�	ในค่วัาม

เห็นส่วันตัวัขอ่งผู้มเอ่ง	ถึ�าถึามว่ัา	ผู้มจิะฉีดีหรือ่ไม่นั�น	ไม่อ่าจิจิะ

ตอ่บไดี�ชั่ดี	อ่ย่้ที่�สถึานการณ์	เพราะว่ัาโรค่ท่ี�เกิดีการระบาดีนั�น

จิะมีค่วัามสัมพันธิ์กับเรื�อ่งป็รากฏิการณ์	ภ้มิคุ่�มกันหม้่หรือ่	Herd	

immunity	ที่�เกิดีจิากการท่ี�ค่นส่วันใหญ่เริ�มมีการฉีดีวััค่ซึ่ีนมากขึ�น	

แล้ะการอ่ย่้ร่วัมกันในสังค่มท่ี�มีการป็้อ่งกันนั�น	ถืึอ่ว่ัาป็ล้อ่ดีภัย	แต่

หากพบว่ัาเราเอ่งอ่ย่้ในสภาวัะแวัดีล้�อ่มท่ี�เสี�ยงมาก	ก็จิำาเป็็นต�อ่ง

ฉีดีวััค่ซึ่ีนเพื�อ่สร�างภ้มิคุ่�มกันให�กับร่างกายค่รับ	ส่วันอ่งค่์ป็ระกอ่บ

ขอ่งวัคั่ซีึ่นท่ี�ป็ระช่าช่นมีค่วัามวิัตกกังวัล้	คื่อ่การใช่�เจิล้าตินจิากสุกร

ในการพฒันาวัคั่ซึ่นี	เพื�อ่ท่ี�จิะรกัษัาสภาพขอ่งการท่ำางานขอ่งวััค่ซึ่นี	

เช่่นเป็็นสาร	stabilizer	จิะช่่วัยให�เช่ื�อ่ท่ี�ใส่ล้งไป็ผู้สมในวััค่ซึ่ีนนั�น	

ค่งสภาพอ่ย้่ไดี�อ่ย่างมีศีักยภาพ

ดร.วินัย ท่ี่านยังกล่าวอีกว่า สิุ�งสุำาคัุญคืุอ ศีรัที่ธิา หาก
เราสุามารถืพิื่สูุจน์หร่อมีหลักฐานอย่างแน่ชัั้ดในเร่�อง
ของวัคุซีนว่าฮาลาลสุามารถืสุร้างคุวามสุบายใจให้กับ
ผู้บริโภคุได้ ก็เป็นสิุ�งทีี่�คุวรที่ำามากกว่าบังคัุบให้ฉีดโดย
ไม่ได้มีอะไรมารองรบัคุวามเชั้่�อว่าการฉดีวัคุซีนมันดีและ
ปลอดภัยเพีื่ยงอย่างเดียว 

สัมภาษัณ์โดีย	อ่าจิารย์สมาน	งามโขนง

เรียบเรียงบท่ค่วัามโดีย	นายอ่ิรฟีัน	แวัหะมะ	

 Greeting dear readers! The Halal 
Talk column for this issue, we would love to 
present the interview of Assoc. Prof. Winai 
Dahlan, Director of Halal Science Center,
Chulalongkorn University, about the 
topic of “Muslims concern over
Halal  status of  COVID-19 
vaccines” Aj. Saman Ngamkanong 
was the interviewer of this conversation.

Aj. Saman:	Assalamu	alaykom.	We	are	getting	closer	to	the	
month	of	Ramadan,	Ajarn!
Assoc. Prof. Winai Dahlan:	I	am	happy	every	arrival	of	
Ramadan.	However,	we	are	still	with	COVID-19.
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Interview	by	Aj.	Saman	Ngamkanong
Compiled	by Mr. Erfun Waehama 

Aj. Saman: Many people doubt about this, Ajarn. What 
are the differences between the spread of COVID-19 
round one and round two?

Assoc. Prof. Winai Dahlan:	Many	countries	mentioned	
the	new	outbreak	as	a	second	wave.	But	actually	it	
comes	from	a	new	variant	of	coronavirus,	which	is	
different	from	the	previous	one.	The	virus	has	evolved.	
So,	what	is	happening	is	the	spread	of	COVID-19	
from	a	new	variant	of	coronavirus.	So	it	should	not	be	
called	a	second	wave.	The	new	wave	of	outbreak	is	
naturally	more	severe	than	the	previous	one	which	is	
normal.	Psychologically,	when	humans	face	problems	
for	the	first	time,	they	will	be	cautious.	Considering	the	
infection	situation	in	Thailand	today,	the	rate	is	quite	
high.	We	found	from	pro-active	observation	that	most	
infected	patients	are	foreign	workers.	By	nature	of	Thai	
people,	we	take	care	of	the	infected	patient	pretty	
well.	We	are	admired	by	our	neighboring	countries.	
However,	the	infections	still	happen	among	groups	
of	alcoholic	drinkers	and	gamblers.	These	are	crucial	
factors	that	block	us	from	success	in	dealing	with	
this	problem.	So,	the	new	outbreak	remains	chronic.	
The	saying	“If you feel safe, you’re in danger.” which	
comes	from	the	first	outbreak	makes	people	realize	its	
danger.	So,	they	feel	they	need	to	protect	themselves.	
As	for	the	new	outbreak,	people	feel	safer	than	the	
previous	time.	So,	we	do	not	pay	much	attention	to	
protection	and	this	is	dangerous.	

	 Today,	we	should	be	concerned	over	our	
neighboring	countries.	The	number	of	new	infected	
patients	is	rising	very	high.	I	was	invited	to	give	a	
talk	about	vaccines	and	the	current	situation	in	our	
neighboring	country.	Guests	from	many	institutes	
have	differences	of	opinion.	However,	for	me “when 
people do not feel alright in terms of religious issues, 
we need to respect their opinions. Do not tell them 
or force them to do anything. If we feel something is 
safe, we need to prove that out.”

Aj. Saman: Nowadays, vaccines are officially produced. 
I would love to know whether it can be used or not?  Is it 
appropriate to use? What are the components of it?

Assoc. Prof. Winai Dahlan: Many	people	think	that	vaccines	
are	medicine.	In	fact,	it	is	not	medicine.	The	medicine	would	
heal	organs	in	our	body.	But	vaccines	would	not	do	that.	
When	a	vaccine	is	injected,	it	will	stimulate	the	immune	
system	in	our	bodies.	The	mechanisms	that	Allah	set	in	our	
body	is	the	healing.	Therefore,	what	Islam	clearly	teaches	
in	Surah	al-Isra’	Verse	82 “Allah sent down al-Quran and 
al-Quran would heal.” Reading	al-Quran	is	like	a	way	to	
strengthen	our	mental	health.	It	heals	and	boosts	the	immune	
system	in	our	body.
	 Our	body	consists	of	many	groups	of	white	blood	
cells.	One	group	is	called	lymphocyte	which	includes	B	and	
T	cells.	T	cells	serve	as	an	army	that	will	destroy	microbial	
infections,	while	B	cells	will	stimulate	our	body	to	produce	
an	immune	system	and	stimulate	some	cells	to	create	
recognition.	The	vaccine	will	stimulate	recognition	and	drive	
these	cells	to	function.	In	case	new	infection	takes	place,	
these	cells	could	destroy	bacteria	cells	without	having	to	
inject	the	vaccine	again.	As	scientists,	we	have	to	prove	that	
vaccines	are	safe	in	order	to	ensure	people	that	it	is	safe.	
However,	we	should	not	say	a	thing	if	we	cannot	provide	
proven	evidence.	In	my	opinion,	if	I	am	asked	whether	I	will	
take	a	vaccine	or	not,	I	do	not	have	a	certain	answer	since	
it	depends	on	the	situation	because	the	spread	of	disease	
is	always	related	to	herd	immunity,	which	will	happen	after	
the	vaccine	is	injected	to	the	majority	of	people.	Living	in	
a	society	where	its	people	are	immuned	is	considered	safe.	
But	if	we	find	ourselves	in	a	very	high-risk	environment,	
we	need	to	get	a	vaccine	in	order	to	boost	the	immune	
system	for	our	body.	For	the	vaccine	compositions	that	
most	of	the	people	concern	is	the	usage	of	porcine	gelatin	
in	vaccine	development	in	order	to	ensure	the	vaccine	is	
still	active.	This	gelatin	serves	as	a	stabilizer	to	maintain	the	
effectiveness	of	vaccines.
	 Dr.	Winai	also	said	that	the	most	important	thing	is	
faith.	If	we	can	confidently	prove	or	provide	evidence	that	
vaccines	are	halal	and	gain	trust	from	consumers,	that	is	
what	we	should	do,	rather	than	forcing	people	to	accept	it	
with	nothing	to	guarantee	them	that	the	vaccine	is	good	and	
safe.
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แนวโน้มอุตสาหกัรรมอาหาร 
หลิังสถานกัารณ์์กัารระบาดโควิด-19
Trends in Food Industry after the Spread of COVID-19

กระแสุโลกที่ี�เปลี�ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นวิกฤต
โคุวิด-19 คุวามก้าวหน้าของเที่คุโนโลยี
การผลิต การเจริญเติบโตของเที่คุโนโลยี

สุารสุนเที่ศี การสุร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทีี่�กล่าวมา
ล้วนสุ่งผลต่อการปรับเปลี�ยนพื่ฤติกรรมของมนุษย์ 
โดยเฉพื่าะเร่�องการบริโภคุและอุปโภคุ  มักมีคุำาถืามอยู่
เสุมอว่า เรากินเพืื่�ออยู่ หร่ออยู่เพืื่�อกิน  เมื�อเที่คุโลยี
ก้าวหน้า ในอนาคุต การกินของเราจะเปลี�ยนแปลงไป
หร่อไม่ ถ้ืาเปลี�ยนแปลงไปแล้วจะเปลี�ยนแปลงไปอย่างไร

	 วัันนี�ท่างผู้้�เขียนจึิงไดี�รวับรวัม	ข�อ่ม้ล้แนวัโน�มขอ่ง

อุ่ตสาหกรรมในโล้กอ่นาค่ตมาให�ผู้้�อ่่านไดี�ท่ราบกัน	[1]	จิาก

ข�อ่มล้้ขอ่งศีน้ยว์ัจิิยัเท่รนดีแ์ล้ะค่อ่นเซึ่ป็็ตแ์หง่อ่นาค่ต	Baramizi

Lab	 ไดี�นำา เสนอ่ข�อ่ม้ล้วัิจิัยชุ่ดีใหม่ 	 FUTURE	 FOOD	

BUSINESS	TREND	2021-2022	[2]	ไดี�รวับรวัม	9	แนวัโน�ม

ท่ี�จิะเป็็นโอ่กาสใหม่ท่างธุิรกิจิให�กับอุ่ตสาหกรรมอ่าหาร	เพื�อ่

ตอ่บสนอ่งค่วัามต�อ่งการขอ่งผู้้�บรโิภค่สอ่ดีค่ล้�อ่งกับกระแสโล้ก

ท่ี�เป็ล้ี�ยนแป็ล้งไป็	

 1.Immunity Boosting : กินเพื�อ่เสริมภ้มิคุ่�มกัน	จิากกระแส
ขอ่งโค่วิัดี-19		พฤติกรรมการบริโภค่ขอ่งผู้้�บริโภค่เป็ล้ี�ยนไป็	จิะเน�นอ่าหารแล้ะ

เค่รื�อ่งดีื�ม	เพื�อ่เพิ�มระบบภ้มิคุ่�มกันมากขึ�น	

 2.Personalized Nutrition :	โภช่นาการเฉพาะบุค่ค่ล้		ค่ือ่	
การอ่อ่กแบบโภช่นาการสำาหรับแต่ล้ะบุค่ค่ล้เพื�อ่ตอ่บสนอ่งต่อ่ค่วัามแตกต่าง

ขอ่งแต่ล้ะบุค่ค่ล้ให�มาก	ซึ่ึ�งอ่าจิท่ำาโดียนักกำาหนดีอ่าหาร	หรือ่นักโภช่นาการ

INDUSTRY CORNER

เขียนแล้ะเรียบเรียงโดีย อาณััฐ เด่นยิ�งโยช่น์ 

Written	and	compiled	by	Mr. Arnat Denyingyhot
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 3.Well-Mental Eating :	กินเพื�อ่สขุภาพจิติใจิ	ปั็ญหา
ดี�านสุขภาพจิิตถึือ่ว่ัาเป็็นป็ัญหาใหญ่ระดีับโล้ก	ส่งผู้ล้กระท่บต่อ่

สุขภาพจิิตหล้ายๆ	ดี�าน	ดัีงนั�นการเล้ือ่กบริโภค่อ่าหารท่ี�ท่ำาให�ช่่วัย

ค่ล้ายเค่รียดีไดี�	จิึงมีบท่บาท่ในป็ัจิจิุบัน		

 4.Gastronomy Tourism :	ท่่อ่งเที่�ยวัสายกิน		ค่ือ่
การท่่อ่งเที่�ยวัที่�นักท่่อ่งเท่ี�ยวัเดีินท่างไป็ยังสถึานที่�ต่างๆ	เพื�อ่ค่�นหา

วััฒนธิรรมผู้่านอ่าหารในท่�อ่งท่ี�นั�นๆ	ป็ฎิเสธิไม่ไดี�เล้ยวั่าอ่าหารค่ือ่ส่วัน

สำาค่ัญขอ่งการตัดีสินใจิท่่อ่งเท่ี�ยวั		

 5.Elderly Food :	อ่าหารผู้้�สง้อ่ายุ	ปั็จิจิบุนัหล้ายป็ระเท่ศี
กำาล้ังเข�าส้่สังค่มผู้้�ส้งอ่ายุ	การเล้ือ่กอ่าหารท่ี�มีผู้ล้ต่อ่สุขภาพจิึงมีค่วัาม

สำาคั่ญ	การกินอ่าหารที่�ไม่เหมาะสมเป็็นสาเหตุสำาค่ัญในการเกิดีโรค่

ต่างๆ	ตามมา	

 

 

 6.Shared Kitchen	ค่รวััท่ี�แช่รก์นัมากขึ�น	จิากวักิฤตโค่วิัดี
ผู้้�บริโภค่ส่วันใหญ่หันมาเน�นท่ำาอ่าหารกินเอ่ง	ดีังนั�นการมีค่รัวัเพื�อ่การ

ฝึกฝน	ท่ดีล้อ่ง	สร�างสรรค่์	แล้ะสังสรรค่์	จิึงไดี�รับค่วัามนิยมมากขึ�น

 

 7.Biodiverse Dining กินเพื�อ่ค่วัามหล้ากหล้ายท่าง
ช่วีัภาพ	การบรโิภค่อ่าหารเดิีมๆ	ซึ่ำ�าๆ	ค่วัามหล้ากหล้ายท่างชี่วัภาพอ่าจิ

หายไป็ส่งผู้ล้กระท่บโดียตรงต่อ่สุขภาพ	

 8.Food waste Rescue	แก�ป็ญัหาขยะอ่าหาร	ป็จัิจิบุนั
ขยะที่�เกิดีขึ�นจิากการผู้ลิ้ตแล้ะบริโภค่อ่าหาร	เพิ�มขึ�นส้งทุ่กวััน	การชุ่บ

ช่ีวัิตขยะอ่าหารเพื�อ่นำาไป็ท่ำาอ่าหารอ่ีกค่รั�ง	เริ�มไดี�รับค่วัามนิยม	

 9.NewTrition	 โภช่นาการร้ป็โฉมใหม่	การเล้ือ่กรับ
ป็ระท่านอ่าหารที่�ไม่ไดี�มาจิากสัตวั์	 เน�นบริโภค่เฉพาะอ่าหารหรือ่

ผู้ล้ิตภัณฑ์์ที่�มาจิากผัู้ก	รวัมถึึงนวััตกรรมต่างๆ	ในการผู้ลิ้ต	การคิ่ดีค่�น

อ่าหารร้ป็แบบใหม่ๆ	เริ�มเป็็นท่ี�นิยมในป็ัจิจิุบัน

	 ทั่�งหมดีนี�คื่อ่	9	แนวัโน�มขอ่งอ่ตุสาหกรรมอ่าหารท่ี�เป็น็โอ่กาส

สำาหรบัผู้้�ป็ระกอ่บการในวังการอ่าหารท่ี�จิะบกุเบกิสิ�งใหม่ๆ 	นำาข�อ่มล้้ไป็

ต่อ่ยอ่ดี	พัฒนาผู้ลิ้ตภัณฑ์์	สร�างนวััตกรรมแล้ะพัฒนาธุิรกิจิ	เพื�อ่ตอ่บ

โจิท่ย์ที่�โดีนใจิ	แก่ผู้้�บริโภค่ให�มากที่�สุดี	ซึ่ึ�งจิะเห็นไดี�ว่ัาอุ่ตสาหกรรม

อ่าหารยังค่งเป็็นวังการท่ี�เนื�อ่หอ่มเสมอ่	ไม่วั่าจิะเจิอ่วิักฤตการณ์อ่ะไร	

ถึ�าเราเรียนร้�ท่ี�จิะป็รับตัวั	เราก็สามารถึดีำาเนินธิุรกิจิไดี�อ่ย่างมั�นค่ง	

Reference 
	 [1]F.G.	Santeramoa,	D.Carluccib,	B.De	Devitiisa,	
A.Secciaa,	A.Stasia,	R.	Viscecchiaa,	G.Nardonea	(2018).	
Emerging	trends	in	European	food,	diets	and	food	industry.	
Food	Research	International,	104	39–47.
	 [2]	FUTURE	FOOD	BUSINESS	TREND	2021-22.	สบืค่�น
เมื�อ่	4	มีนาค่ม	64	จิากhttps://www.baramizi.co.th/shop/ebook/
future-food-business-trend-2021-22/
Photo 
	 1.	https://www.luxurysocietyasia.com/the-top-10-hot-
food-beverage-trends-for-2018/
	 2.	https://www.saladplate.com/blog/technology-inno-
vation-in-food-industry-a-guide-to-3d-print-technology/
	 3.	https://www.everydayhealth.com/diet-nutrition/
plant-based-diet-food-list-meal-plan-benefits-more/
	 4.	https://www.freepik.com

	 5.	https://unsplash.com
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World	trends	keeps	changing.	The	crisis	of	COVID-19,	
the	advance	of	production	technology,	the	develop-
ment	of	information	technology,	and	new	innovations,	

all	of	this	transform	human	behavior,	especially	in	terms	of	
consumption	and	utilization.	We	eat	to	live,	or	eat	to	live?	This	
question	is	often	asked.	In	the	future,	when	technology	is	further	
developed,	will	our	consumption	change	or	not?	If	it	will,	how	is	
it	going	to	be?	Here	we	have	collected	trends	of	future	industry	
for	you.	[1]	According	to	Trend	&	Future	Concept	Research	Lab	
–	Baramizi	which	presents	its	new	research	information	in	“FU-
TURE	FOOD	BUSINESS	TREND	2021-2022	[2]	and	concludes	
9	trends	which	are	growing	into	new	business	opportunities	in	
food	industry.	These	trends	will	surely	meet	consumer’s	needs	
that	have	transformed	by	the	change	of	world	trends.
 1.Immunity Boosting:	After	the	spread	of	COVID-19,	
consumers	will	focus	more	on	food	and	drink	that	strengthen	
their	immunity	systems.	
 2.Personalized Nutrition: This	type	of	nutrition	design	
will	gratify	every	of	each	person’s	criteria.	It	can	be	conducted	
by	dietician	or	nutritionist.
 3.Well-Mental Eating:	Mental	problem	is	considered	
one	of	the	world	big	problems.	Once	the	mental	health	is	feeble,	
other	areas	of	life	are	inevitably	swayed.	Thus,	choosing	food	
that	could	reduce	stress	is	vital	for	today.
 4.Gastronomy Tourism:	This	is	the	tourism	in	which	
travelers	go	to	each	place	to	seek	culture	through	food	of	each	
area.	Surely,	food	is	one	of	the	crucial	parts	when	one	needs	to	
decide	to	visit	somewhere.

 5.Elderly Food:	Many	countries	are	now	entering	into	
the	aged	society.	Choosing	food	that	is	good	to	health	is,	no	
doubt,	indispensable.	Inappropriate	food	consumption	is	the	
crucial	cause	of	diseases.
 6.Shared Kitchen:	The	crisis	of	COVID-19	impels	most	
people	to	cook	by	themselves.	Having	kitchen	to	test,	cook,	and	
create	food	becomes	more	and	more	popular.
 7.Biodiverse Dining:	Eating	the	same	kind	of	food	
repeatedly	might	reduce	biodiversity	in	our	bodies.	And	that	
directly	affects	our	health.
 8.Food Waste Rescue:	Today,	waste	from	food	pro-
duction	and	food	consumption	is	increasing	daily.	Making	these	
wastes	edible	again	is	started	to	gain	interest	from	people.
 9.NewTrition: This	means	the	new	way	of	nutrition.	It	
includes	choosing	food	that	does	not	come	from	meats,	focusing	
on	food	or	products	from	plants,	innovation	in	food	production,	
and	creating	new	recipes.	These	are	prevailing	activities	of	today.

 All	of	these	are	9	trends	that	could	turn	into	opportuni-
ties	for	entrepreneurs	in	food	industry.	Information	above	can	
be	taken	to	develop	products,	create	innovation,	and	conduct	
businesses	that	fulfil	consumer’s	needs.	Food	industry	is	al-
ways	captivating.	And	no	matter	crisis	encounters	humanity,	if	
we	always	learn	to	adjust,	we	will	always	securely	execute	our	
businesses.

Trends in Food Industry Trends in Food Industry 
after the Spread of after the Spread of 
COVID-19COVID-19
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 เดือนรอมฎอนนับเป็็นเดีือ่นท่ี�	9	ขอ่งป็ฏิิท่ิน

อ่ิสล้ามหรือ่ป็ฏิิท่ินฮิจิเราะห์	เป็็นเดืีอ่นอั่นป็ระเสริฐท่ี�มีการ

ป็ระท่านอ่ัล้กุรอ่่านล้งมาให�เป็็นแนวัท่างในการดีำาเนินช่ีวิัต

ขอ่งมนุษัยช่าติ	แล้ะมีบท่บัญญัติให�มุสล้ิมถืึอ่ศีีล้อ่ดี	ดี�วัย

การงดีเวั�นการรับป็ระท่านอ่าหารแล้ะเค่รื�อ่งดีื�ม	นับตั�งแต่

พระอ่าท่ิตย์ขึ�นจินถึึงพระอ่าท่ิตย์ล้ับขอ่บฟี้า	แล้ะไม่เพียง

เท่่านี�ผู้้�ศีรัท่ธิาท่ั�งหล้ายต�อ่งอ่ดีท่นต่อ่การกระท่ำาท่ี�ผู้ิดีหลั้ก

ศีาสนา	ห่างไกล้จิากสิ�งท่ี�ไม่ดีี	ท่ั�งกาย	วัาจิาแล้ะใจิ

	 การรบัป็ระท่านอ่าหารในเดีอื่นรอ่มฎอ่นนั�น	แบง่อ่อ่ก

เป็็นสอ่งมื�อ่หล้ักๆ	มื�อ่แรกก่อ่นแสงอ่รุณจิะเริ�มขึ�น	ท่ี�เรียกวั่า 

“ซาโฮร” มื�อ่นี�เป็รียบเสมือ่นเสบียงพลั้งงานขอ่งการถืึอ่ศีลี้อ่ดี

ตล้อ่ดีวััน	ค่วัรรับป็ระท่านอ่าหารที่�ท่ำาให�อ่ิ�มท่�อ่งนาน	แล้ะ

หล้กีเลี้�ยงอ่าหารที่�ท่ำาให�กระหายนำ�าหรอื่กระตุ�นการขบันำ�าอ่อ่ก

จิากร่างกายเพื�อ่ป็อ้่งกันการขาดีนำ�าระหวัา่งวันั	แล้ะเมื�อ่ตะวััน

ล้ับขอ่บฟี้า	ถึึงเวัล้าขอ่งการล้ะศีีล้อ่ดีหรือ่ “อิฟัฏอร” ค่วัรรับ

ป็ระท่านอ่าหารท่ี�ช่่วัยให�ร่างกายมีการป็รับตัวัแล้ะช่ดีเช่ย

พลั้งงานที่�เสียไป็ไดี�เร็วัขึ�น	แล้ะตามดี�วัยอ่าหารหล้ักที่�มีสาร

อ่าหารค่รบถึ�วัน	รับป็ระท่านอ่าหารอ่ย่างช่�าๆ	ในป็ริมาณที่�

เหมาะสม

เขียนโดีย น้รีซัน มะห์ะห์มัด 

written	by	Ms.Nureesun Mahama
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	 การถืึอ่ศีีล้อ่ดีมีผู้ล้ดีีต่อ่สุขภาพโดียรวัม	หากป็ฏิิบัติตน

ถ้ึกต�อ่งตามหล้ักการแล้ะมีโภช่นาการที่�ดีีตล้อ่ดีการถืึอ่ศีีล้อ่ดี	ใน

ค่นท่ี�มีภาวัะโรค่อ่�วัน	ปั็จิจิัยหนึ�งที่�มีค่วัามเสี�ยงต่อ่สุขภาพ	นั�นค่ือ่	

การสะสมหรือ่มีสารที่�กระตุ�นให�เกิดีการอั่กเสบ	(pro-inflamma-

tory	cytokines)	ในป็ริมาณมากเกินไป็	เช่่น	สาร	tumor	necrosis	

factor-alpha	(TNF-α)	แล้ะ	interlukin-6	(IL-6)	สารทั่�งสอ่งช่นิดี
เป็น็สารไซึ่โตโค่นห์รอื่โป็รตนีขนาดีเล้ก็ท่ี�เกี�ยวัข�อ่งกบัการอ่กัเสบท่ี�

หล้ั�งจิากเซึ่ล้ล้์ต่าง	ๆ	ในระบบภ้มิคุ่�มกันในภาวัะท่ี�ถ้ึกกระตุ�นดี�วัย

แอ่นติเจินหรือ่ตอ่บสนอ่งต่อ่ภาวัะการอั่กเสบ	ถืึอ่เป็น็สารสื�อ่กล้าง

การอ่กัเสบถึ�าพบในป็รมิาณมากแสดีงวัา่มกีารอ่กัเสบสง้	โดียค่นที่�

มภีาวัะโรค่อ่�วันจิะมปี็รมิาณเนื�อ่เยื�อ่ไขมนัมากขึ�นแล้ะมกีารขยาย

ขนาดีขอ่งเซึ่ล้ล้์ไขมันดีังกล้่าวัเพิ�มขึ�นดี�วัย	เป็็นผู้ล้ให�เพิ�มการหล้ั�ง

ขอ่งสาร	TNF-α แล้ะ	IL-6	จิากเซึ่ล้ล้ไ์ขมนั	จิากงานวัจิิยัขอ่ง	Zohal	
แล้ะค่ณะปี็	2020	[1]	ศึีกษัาผู้ล้ขอ่งการถืึอ่ศีลี้อ่ดีต่อ่การล้ดีล้งขอ่ง

สารที่�เกี�ยวัข�อ่งตอ่่การอ่กัเสบ	พบว่ัาการจิำากดัีพล้งังานแล้ะนำ�าหนกั

ท่ี�ล้ดีล้งจิากการถึอื่ศีลี้อ่ดีนั�น	สามารถึล้ดีการผู้ล้ติสาร	TNF-α แล้ะ	
IL-6	โดียล้ดีการท่ำางานขอ่ง	nuclear	factor	kappa	B	(NF-	κB)	
ซึ่ึ�งเป็็นโป็รตีนที่�ค่วับคุ่มการแสดีงอ่อ่กขอ่งสารสื�อ่กล้างดีังกล้่าวั

ในกระบวันการอั่กเสบ	โดียจิะเห็นผู้ล้ชั่ดีเจินในช่่วังป็ล้ายเดีือ่น

ขอ่งการถืึอ่ศีลี้อ่ดีเมื�อ่เท่ยีบกบักอ่่นการถืึอ่ศีลี้อ่ดี	นอ่กจิากนี�	ภาวัะ

โรค่อ่�วันท่ำาให�เกิดีค่วัามเค่รียดีอ่อ่กซึ่ิเดีช่ัน	(oxidation	stress)	ก่อ่

ให�เกิดีการอ่ักเสบ	ท่ี�ส่งผู้ล้ต่อ่การเกิดีโรค่ต่าง	ๆ	เช่่น	โรค่เบาหวัาน	

งานวัจัิิยขอ่ง	Madkaur	แล้ะค่ณะ	ป็	ี2019	[2]	พบวัา่	การถึอื่ศีลี้อ่ดี

ช่่วัยป็รับป็รุงแล้ะเพิ�มการแสดีงอ่อ่กขอ่งยีนท่ี�เกี�ยวัข�อ่งกับการ

ต�านอ่อ่กซิึ่เดีช่ั�น	ไดี�แก่	เอ่นไซึ่ม์	Superoxide	dismutase	2	

(SOD2)	แล้ะ	โป็รตีนNuclear	factor	erythroid	2-related	

factor	2	(Nrf2)	ในสภาวัะท่ี�ร่างกายมีป็ริมาณอ่นุม้ล้อ่ิสระ	หรือ่	

ROS	(Reactive	oxygen	species)	มากขึ�น	จิะกระตุ�นให�โป็รตนี	

Nrf2	ซึ่ึ�งเป็็นโป็รตีนท่ี�สำาค่ัญในการส่งเสริมให�มีการแสดีงอ่อ่ก

ขอ่งสารที่�เกี�ยวัข�อ่งกบัการต�านอ่นมุล้้อ่สิระ	ในที่�นี�จิะค่วับค่มุการ

สร�างเอ่นไซึ่ม์	SOD2	เป็็นเอ่นไซึ่ม์ต�านอ่อ่กซิึ่เดีชั่นที่�ช่่วัยกำาจิัดี

อ่นุม้ล้อ่ิสระอ่อ่กจิากร่างกายไดี�	ท่ำาให�สามารถึล้ดีการอ่ักเสบ

ท่ี�เป็็นสาเหตุขอ่งการเกิดีโรค่นั�นเอ่ง	การถึือ่ศีีล้อ่ดี	นอ่กจิากมี

ผู้ล้ดีต่ีอ่สุขภาพกายแล้�วั	ยังมีผู้ล้ดีต่ีอ่สุขภาพจิติใจิเช่น่เดียีวักัน	

ท่ำาให�มีค่วัามยำาเกรงต่อ่อ่ัล้ล้อ่ฮมากขึ�น	มีค่วัามเห็นอ่กเห็นใจิ

ตอ่่ผู้้�ยากไร�แล้ะดี�อ่ยโอ่กาส	อ่ดีท่นอ่ดีกล้ั�นต่อ่ค่วัามยากล้ำาบาก	

มีค่วัามเมตตา	เอ่ื�อ่เฟี้�อ่	เผู้ื�อ่แผู้่	แล้ะขัดีเกล้าจิิตใจิให�บริสุท่ธิิ�
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Fasting and Obesity

Ramadan	is	the	9th	month	of	Islamic	calendar	or	

Hijri	calendar.	It	is	the	month	in	which	al-Quran	was	

sent	down	as	guidance	for	humanity.	In	it,	Muslim	

is	asked	to	fast	by	refraining	from	food	and	drink	since	

sun	rise	to	sunset.	Besides,	the	believers	must	practice	

patience	against	temptation	to	commit	transgression	and	

refrain	from	any	evil	expression	of	body,	word,	and	mind.	

During	Ramadan,	Muslims	usually	eat	two	main	meals.	

The	first	meal	is	called	“Sahor”	which	is	consumed	be-

fore	the	morning	sunlight.	This	meal	serves	like	a	supply	

of	energy	for	the	whole	day	of	fasting.	It	should	contain	

food	that	could	keep	the	stomach	full	for	a	long	time.	Food	

that	prompts	thirst	or	get	rid	of	water	retention	in	the	body	

should	be	avoided	in	order	to	prevent	dehydration	during	

daytime.	When	the	sun	is	set,	that	is	time	to	break	the	fast	

with	“Iftar”	meal.	Food	that	helps	the	body	to	quickly	regain	

vitality	and	compensate	burnt	calories	should	be	initially	

consumed	during	Iftar.	After	that,	it	should	be	the	main	

meal	that	is	balanced	in	nutrition.	An	appropriate	amount	

of	food	should	be	ingested	unhurriedly.		Fasting	benefits	

overall	health,	provided	that	it	is	done	correctly	according	

to	Islamic	teachings	and	good	nutrition	is	maintained	along	

the	process	of	fasting.	In	people	with	obesity,	one	of	the	

factors	that	risk	their	health	is	having	too	much	of	pro-in-

flammatory	cytokines,	which	are	a	huge	group	of	tiny-sized	

proteins	that	relates	to	inflammation.	Pro-inflammatory	

cytokines	include	tumor	necrosis	factor-alpha	(TNF-α)	
and	interlukin-6	(IL-6)	that	secreted	from	cells	of	immune	

system	when	urged	by	antigen	or	inflammation.	These	

substances	are	considered	mediators	of	inflammation.	

That	means	the	more	they	are	found,	the	more	inflammation	

takes	place.	People	with	obesity	also	have	more	adipose	

tissue	and	larger	size	of	adipose	cells,	which	cause	more	

emission	of	TNF-α	and	IL-6.	The	research	of	Zohal,	et	al.	
in	2020	[1]	explores	the	effect	of	fasting	towards	reduc-

tion	of	substances	relating	to	inflammation.	The	research	

found	that	limited	calories	and	decreased	weight	caused	

by	fasting	can	reduce	TNF-α	and	IL-6	production.	This	is	
because	nuclear	factor	kappa	B	(NF-	κB),	which	is	protein	
that	controls	inflammation	mediators,	will	be	decreased	

as	well.	Compared	with	the	state	of	body	prior	to	fasting,	

this	can	be	apparently	witnessed	at	the	end	of	the	fasting	

month.	Moreover,	obesity	brings	about	oxidative	stress	

which	can	cause	chronic	inflammation	that	plays	a	major	

role	in	the	initiation	and	progression	of	human	diseases	

such	as	diabetes.	The	research	of	Madkaur	et,	al.	in	2019	

[2]	found	that	fasting	helps	enhance	and	increase	genes	

relating	to	anti-oxidation,	such	as	superoxide	dismutase	2	

(SOD2)	enzyme	and	nuclear	factor	erythroid	2-related	factor	

2	(Nrf2)	protein.	When	the	amount	of	antioxidant	or	reactive	

oxygen	species	is	increased	in	the	body,	Nrf2	protein	will	be	

stimulated.	Nrf2	protein	is	crucial	in	controlling	substances	

relating	to	antioxidant.	It	will	control	the	production	of	SOD2,	

which	is	an	antioxidant	enzyme	that	eliminates	oxidant	from	

the	body,	and	reduce	inflammation	which	is	the	cause	of	

diseases.	Fasting	is	not	just	good	for	the	health,	but	for	the	

mind	as	well.	It	makes	us	cautious	of	Allah	even	more	and	

empathize	the	poor	and	those	in	need.	Fasting	trains	us	to	

be	patient,	kind,	and	generous.	It	purifies	our	body	and	mind.

Reference 
[1]	Madkour,	M.I,	El-Serafi,	A.T,	Jahrami,	H.A,	Sherif,	N.M,	Hassan,	R.E,	
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in	subjects	with	overweight	and	obesity.	Diabetes	Research	and	Clinical	

Practice.	155,	1-11.

[2]	Zouhala,	H.,	Bagherib,	R.,	Ashtary-Larkyc,	D.,	Wongd,	A.,	Trikie,	R.,	

Hackneyf,	A.C.,	and	Laherg,	I.	(2020).	Effects	of	Ramadan	intermittent	

fasting	on	inflammatory	and	biochemical	biomarkers	in	males	with	obesity.	
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 สีผสมอาหารเป็นหน่�งในสุ่วนผสุมสุำาคัุญทีี่�เติมลง
ในผลิตภัณฑ์์อาหารหลายชั้นิดเพืื่�อด่งดูดผู้บริโภคุ ไม่ว่า
จะเป็นนำ�าผลไม้ ไอศีคุรีม หร่อขนมหวานต่าง ๆ [1] เด็ก
จำานวนมากมักจะซ่�ออาหารเพื่ราะสีุสัุน โดยไม่รู้ถ่ืงพิื่ษภัย
อันตรายของอาหารเหล่านั�นเลย 

	 งานวัิจิัยในกลุ้่ ม เดี็กท่ี� ไป็โรง เรียนจิากป็ระเท่ศี

ซึ่าอุ่ดีิอ่ารเบีย	[2]เป็ิดีเผู้ยวั่า	เดี็ก	ๆ	บริโภค่อ่าหารแล้ะค่รื�อ่งดีื�ม

ท่ี�มีสีผู้สมอ่าหารสังเค่ราะห์อ่ย่้ทุ่กเมื�อ่เช่ื�อ่วััน	โดียเฉพาะอ่ย่างยิ�ง

เค่รื�อ่งดีื�มตา่ง	ๆ 	(ตารางท่ี�	1)	แม�ว่ัาสผีู้สมอ่าหารอ่าจิมาจิากแหล่้ง

ธิรรมช่าติหรือ่เกิดีจิากการสังเค่ราะห์ขึ�น	สีผู้สมอ่าหารสังเค่ราะห์

กม็กัจิะไดี�รบัค่วัามนิยมจิากผู้้�ผู้ล้ติอ่าหารมากกว่ัาอ่ย่้ดี	ีเนื�อ่งจิาก

การใช่�งานท่ี�ง่ายดีายแล้ะสามารถึหาซึ่ื�อ่ไดี�ทั่�วัไป็ตามท่�อ่งตล้าดี	

[3]	ตัวัอ่ย่างขอ่งสีผู้สมอ่าหารสังเค่ราะห์ไดี�แก่	ซัึ่นเซ็ึ่ท่	เยล้โล้	เอ่ฟี

ซึ่ีเอ่ฟี	(Sunset	Yellow	FCF),	บริล้เล้ียน	บล้้	เอ่ฟีซึ่ีเอ่ฟี	(Brilliant	

Blue	FCF),	ป็อ่งโซึ่	4	อ่าร์	(Ponceau	4R)	แล้ะ	ไซึ่ตรสั	เรท่	(Citrus	

Red).	งานวัจัิิยโดีย	McCann	แล้ะค่ณะในปี็	2007	พบวัา่	เดีก็	ๆ 	ที่�

บรโิภค่อ่าหารท่ี�มสีผีู้สมอ่าหารสงัเค่ราะหเ์ป็็นสว่ันป็ระกอ่บอ่ย่้เป็น็

ป็ระจิำานั�นเสี�ยงที่�จิะมีพฤติกรรมไฮเป็อ่ร์แอ่็กท่ีฟี	[4]	ขณะที่�การ

บรโิภค่สผีู้สมอ่าหารสงัเค่ราะหอ์่ยา่ง	ซึ่ด้ีาน	เรดี	(Sudan	red)		หรอื่	

สีย�อ่มเอ่โซึ่	(azo	dye)	จิะท่ำาให�ผู้้�บริโภค่ไดี�รับค่วัามเสี�ยงจิากสาร

ท่ี�ท่ำาให�ก่อ่มะเร็ง	แล้ะดี�วัยเหตุนี�เอ่ง	สีผู้สมอ่าหารตัวันี�จิึงถึ้กแบน

โดียป็ระเท่ศีสหรัฐอ่เมริกาแล้ะอ่งค์่กรกำากับดี้แล้เรื�อ่งอ่าหารอี่ก

หล้ายแห่ง	[1]	นอ่กจิากนี�	ท่าร์ท่ราซึ่ีนในสีผู้สมอ่าหารก็ยังท่ำาให�

เกดิีโรค่ภ้มแิพ�แล้ะโรค่หดืีในเดีก็บางค่นอ่กีดี�วัย	[5]	หากพจิิารณา

ถึึงข�อ่เสียขอ่งสีผู้สมอ่าหารสังเค่ราะห์แล้�วั	ผู้้�ป็กค่รอ่งค่วัรตรวัจิ

สอ่บฉล้ากอ่าหารก่อ่นซึ่ื�อ่อ่าหารช่นิดีใดีก็ตามให�ล้้กเสมอ่	แล้ะ

ค่วัรท่ำาค่วัามเข�าใจิกับล้้กวั่าไม่ค่วัรบริโภค่อ่าหารแล้ะเค่รื�อ่ง

ดืี�มที่�มีส่วันผู้สมขอ่งสีสังเค่ราะห์มากจินเกินไป็	ดีังที่�อ่ัล้กุรอ่าน

	ซึ่้เราะฮ์อ่ัล้บะเกาะเราะฮ์	(2):168	แล้ะซึ่้เราะฮ์อ่ัล้มาอ่ิดีะฮ์	

(5):88	ไดี�ระบุไวั�วั่า	เราค่วัรบริโภค่อ่าหารท่ี�ฮาล้าล้แล้ะฏิ็อ่ยยิบ

ซึ่ึ�งอ่ัล้ล้อ่ฮ์ท่รงป็ระท่านให�แก่เรา	ฉะนั�นแล้�วั	เมื�อ่จิะบริโภค่

อ่าหารที่�ฮาล้าล้ทั่�งที่	เรื�อ่งค่วัามฏ็ิอ่ยยิบก็ต�อ่งไม่ค่วัรถ้ึกมอ่ง

ข�ามดี�วัยเช่่นกันนะค่ะ

ตารางท่ี�	1
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F o o d  C o l o r a n t s : 
Friend or Foe ?
	 Food	Colorants	are	one	of	 the	 important	
ingredients	added	to	many	food	products	to	attract	the	
consumer.	Food	colorants	have	been	added	to	many	
food	products	including	fruit	juices,	ice	cream,	as	well	
as	confectionary	[1].	Many	children	tend	to	buy	food	
due	to	its	color	without	knowing	the	hidden	toxins	within	
the	food.	The	study	of	school-going	children	from	Saudi	
Arabia	[2]	revealed	that	the	children	consumed	food	and	

beverages	containing	artificial	colorant	daily,	especially	
beverages	(Table	1).	Although	food	colorants	could	be	
coming	from	natural	or	artificial	sources	,	artificial	food	
colorants	are	preferred	by	food	manufacturers	due	to	
the	ease	of	use	and	availability	in	the	market	[3].	The	
examples	of	artificial	food	colorants	are	Sunset	Yellow	
FCF,	Brilliant	Blue	FCF,	Ponceau	4R	and	Citrus	Red.	The	
study	by	McCann	et	al.	(2007)	revealed	that	the	children	
who	regularly	consumed	of	food	containing	the	artifi-
cial	colorants	can	be	risk	from	developing	hyperactive	
behavior	[4]	while	the	consumption	of	artificial	colorant	
such	as	Sudan	red	(azo	dye)	can	be	risk	for	carcinogen	
and	so	it	has	been	banned	by	US	and	many	others		
food	regulatory	bodies	[1].	The	tartrazine	also	causes	
allergy	or	asthma	in	some	children	[5].	Considering	

many	adverse	impacts	of	the	artificial	colorants,	parents	
should	always	check	the	food	labelling	before	buying	any	
food	to	your	children	and	create	awareness	to	children	to	not	
consume	too	much	food	and	beverages	containing	artificial	
colorants.	As	the	Quran	Surah	Al-Baqarah	(2):168	and	Surah	
Al-Maidah	(5):88	implied	that	people	should	consume	food	
provided	by	Allah	which	is	Halal	and	Tayyib.	So	when	con-
cerning	the	consumption	of	Halal	food,	the	Tayyib	concept	
should	also	not	be	negligible.	
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	 จิากการแพรร่ะบาดีขอ่งเช่ื�อ่ไวัรัสโค่โรนา	หน�ากากอ่นามยั	(Mask)	มีบท่บาท่สำาคั่ญในการล้ดีการแพรก่ระจิายขอ่งเช่ื�อ่	เนื�อ่งจิาก

หน�ากากอ่นามัย	เป็็น	“อุ่ป็กรณ์ป็้อ่งกันส่วันบุค่ค่ล้”	(Personal	Protective	Equipment,	PPE)	อ่ย่างหนึ�งเพื�อ่กรอ่งแล้ะป็้อ่งกันเช่ื�อ่โรค่	

เช่ื�อ่ไวัรสั	เช่ื�อ่แบค่ท่เีรีย	กันล้ะอ่อ่งฝอ่ยจิากการไอ่	จิาม	การใสห่น�ากากอ่นามัยจึิงเป็น็วัธิิปี็ฏิบัิตทิ่ี�ไดี�กล้ายเป็น็ส่วันหนึ�งในช่วีัติป็ระจิำาวััน

ขอ่งท่กุค่นอ่ยา่งหล้กีเล้ี�ยงไมไ่ดี�อ่กีทั่�งยงัต�อ่งสวัมใสเ่ป็น็ระยะเวัล้านานสง่ผู้ล้ให�เกดิีผู้ล้ข�างเค่ยีงอ่นัเกดิีจิากการต�อ่งสวัมหน�ากากอ่นามยั

เป็็นเวัล้านานไดี�

Maskne (อ่านว่า มาสุ์กเน่)
คืุอคุำาใหม่ทีี่�เกิดจากการเช่ั้�อมคุำาระหว่าง 
Mask  (หน้ากากอนามัย) + acne (สิุว)

	 ซึ่ึ�งเป็็นป็ัญหาผู้ิวัอุ่บัติใหม่ที่�เกิดีจิากการสวัมใส่หน�ากาก

เป็็นเวัล้านานท่ำาให�เกิดีอ่าการสิวัอ่ักเสบเห่อ่บนใบหน�าบริเวัณ	

U	โซึ่น	หรือ่	O	โซึ่น	(ภาพที่�	1a)	โดียท่ั�วัไป็สาเหตุขอ่งการเกิดีสิวั

มีหล้ายป็ัจิจิัยร่วัมกัน	ไดี�แก่	เช่ื�อ่แบค่ที่เรีย	Propionibacterium	

acnes	การแบ่งตัวัขอ่งผู้ิวัหนังช่ั�น	stratum	corneum	มากเกินไป็	

(Hyperkeratinization)	หรือ่การผู้ลิ้ตไขมันท่ี�เป็็นส่วันเกินท่ำาให�

เกิดีกระบวันการอ่ักเสบขอ่งผู้ิวัหนัง	[1]	ซึ่ึ�งการสวัมหน�ากากเป็็น

ระยะเวัล้านานนั�นจิะขัดีขวัางการไหล้เวัียนขอ่งอ่ากาศีที่�บริเวัณ

ผู้ิวัหน�า	ส่งผู้ล้ให�บริเวัณผู้ิวัหน�ามีค่วัามช่ื�นแล้ะอุ่ณหภ้มิท่ี�ส้งขึ�น

ซึ่ึ�งมีสภาพแวัดีล้�อ่มท่ี�เหมาะต่อ่การเจิริญขอ่งแบค่ที่เรียโดียเฉพาะ

เช่ื�อ่แบค่ที่เรีย	Propionibacterium	acnes	ท่ี�เป็็นสาเหตุขอ่งการ

เป็น็สวิั	เมื�อ่แบค่ท่เีรียเตบิโตขึ�นแล้ะป็ดิีกั�นรข้มุขนท่ำาให�เกดิีสิวัจิาก

การอ่ักเสบขอ่งต่อ่มไขมันที่�ร้ขุมขนบนผู้ิวัหนัง	(Pilosebaceous	

follicles)	เกิดีเป็็นสิวัอ่ักเสบในท่ี�สุดี	[3]	นอ่กจิากนี�	Maskne	ยัง

สามารถึเกิดีจิากการกระตุ�นหรือ่เสียดีสีขอ่งหน�ากากใบหน�าซึ่ำ�า	ๆ	

ท่ำาให�ช่ั�นผู้ิวั	(Skin	barrier)	ถึ้กท่ำาล้าย	ผู้ิวัเสียนำ�าง่ายขึ�น	ดีังนั�นผู้ิวั

จิงึพยายามจิะป็อ้่งกนัการเสยีนำ�าโดียสร�างไขมนัแล้ะป็ล้อ่่ยอ่อ่กมา	

ดีงันั�นเราจิะป็อ้่งกนัการเกดิี	Maskne	ไดี�จิากการล้ดีการเสยีดีสี	โดีย

เล้ือ่กหน�ากากท่ี�พอ่ดีีกับหน�าไม่รัดีแน่นเกินไป็	เพิ�มค่วัามแข็งแรง

ขอ่งช่ั�นผู้ิวั	 โดียเล้ือ่กใช่�ผู้ลิ้ตภัณฑ์์ดี้แล้ผิู้วัที่�ส่งเสริมช่ั�นผู้ิวัให�

แข็งแรง	หรือ่	มอ่ยส์เจิอ่ไรเซึ่อ่ร์	(สารช่่วัยเพิ�มค่วัามชุ่่มช่ื�น)	เพื�อ่

ป็อ้่งกนัการเสยีนำ�า	ซึ่ึ�งจิะช่ว่ัยท่ำาให�ผู้วิัไมผู่้ล้ติไขมนัเกนิจิำาเป็น็	แล้ะ

ใช่�ผู้ลิ้ตภณัฑ์์ล้�างหน�าท่ี�ป็อ้่งกนัการสะสมขอ่งแบค่ท่เีรยีท่ี�กอ่่ให�เกดิี

สิวั	(antibacterial	gentle	cleansers)	[2]		ค่วัรพักการใส่หน�ากาก

เป็็นเวัล้า	15	นาท่ี	ทุ่ก	ๆ	4	ช่ั�วัโมง	หรือ่หากจิำาเป็็นต�อ่งแต่งหน�า

ให�ใช่�เฉพาะผู้ล้ิตภัณฑ์์ท่ี�มีข�อ่ค่วัามวั่า	“non-comedogenic” หรือ่	

“ไม่อุดตัินร้ขุมขน” หากมีป็ัญหาผู้ิวัท่ี�รุนแรงมาก	สิ�งท่ี�สำาค่ัญค่ือ่

การป็ฏิิบัติตามแผู้นการรักษัาท่ี�แพท่ย์กำาหนดีไวั�	เพราะจิะช่่วัยให�

ค่วับค่มุอ่าการไดี�	สดุีท่�ายนี�การใสใ่จิดีแ้ล้ตนเอ่งในการใช่�หน�ากาก

อ่นามัยอ่ย่างถ้ึกต�อ่งแล้ะเหมาะสมนอ่กจิากจิะช่่วัยป้็อ่งกัน

การแพร่ระบาดีขอ่งเช่ื�อ่โรค่	ยังช่่วัยให�ผิู้วัขอ่งคุ่ณค่งมีสุขภาพดีี

เป็็นป็กติไดี�ดี�วัย	โดียเฉพาะอ่ย่างยิ�งในช่่วังท่ี�มีการระบาดีขอ่ง

ไวัรัสโค่โรนา
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ภาพที� 1 (a) : U	โซึ่น	แล้ะ	O	โซึ่น	บริเวัณท่ี�มักเกิดี	Maskne	[2]
Figure	1	(a)	U	Zone	and	O	Zone	are	areas	that	are	often	
found	Maskne.	[2]

ภาพที� 2 (b) : กล้ไกการเกิดี	Maskne	[3]
Figure	2		(b)	Maskne	Mechanism	[3]
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[3]	Soundarya	S	and	Sundaramoorthy	S.	(2020).	Unmasking	the	mask:	
COVID-19	manifestations	of	masking	the	mask:	COVID-19	manifestations	
of	PPE	kits.	Our	Dermatol	Online.	111,	86

“Maskne” - Acne from Wearing 
Face Mask in This Age

During	the	spread	of	COVID-19,	face	mask	play	

a	significant	role	in	curbing	the	scatter	of	the	

virus.	Face	mask	is	considered	one	of	the	PPE	

or	“Personal	Protective	Equipment”.	Its	function	is	to	

filter	and	prevent	diseases,	viruses,	bacteria,	and	block	

aerosol	from	cough	and	sneeze.	Inevitably,	wearing	

face	mask	has	become	habit	of	everyone’s	daily	life	at	

this	moment.	However,	wearing	face	mask	for	too	long	

has	side	effect.	“Maskne”	is	a	new	word	derived	from	

the	word	“mask”	and	the	word	“acne”.	This	new	skin	

problem	could	occur	when	wearing	face	mask	for	too	

long,	causing	the	eruption	of	inflamed	acne	in	U	or	O	

Zone.	(Figure	1a)	Fundamentally,	there	are	many	factors	

that	cause	acne,	such	as	the	Propionibacterium	acnes,	

the	abnormally	rapid	shedding	of	skin	cells	in	stratum	

corneum	layer	(Hyperkeratinization),	or	excessive	se-

bum	secretion	that	cause	skin	inflammation.	[1]	Wearing	

face	mask	for	a	long	time	will	block	air	circulation	in	

face	zone,	increasing	humidity	and	temperature	to	the	

point	that	it	forms	a	suitable	environment	for	bacteria	to	

grow,	especially	Propionibacterium	acnes,	which	is	a	

cause	of	acne.	Once	the	bacteria	grows	and	clog	pores,	

it	causes	inflammation	in	blocked	pilosebaceous	follicles.	

And	finally,	inflamed	acne	is	formed.	[3]	Maskne	can	also	

arise	from	repeatedly	stimulation	or	friction	between	skin	

and	face	mask,	causing	the	skin	barrier	to	be	ruined	and	

easily	dehydrating.		Consequently,	skin	tries	to	prevent	

dehydration	by	producing	sebum	and	release	it.	In	order	

to	prevent	Maskne	caused	by	friction,	we	must	carefully	

choose	face	mask	that	fits	with	our	face	shape	and	avoid	

one	that	is	too	tight.	At	the	same	time,	strengthen	our	skin	

by	using	skin	care	that	will	boost	skin	layer	health	and	apply	

moisturizer	that	will	protect	skin	from	dehydration.	Once	the	

skin	is	hydrated,	the	sebum	will	not	be	over-produced.	In	

terms	of	facial	wash,	use	antibacterial	gentle	cleansers.	[2]	

Next,	take	the	mask	off	every	4	hours	for	15	minutes.	And	

if	you	need	to	wear	make-up,	choose	products	that	labels	

“non-comedogenic”.	In	case	you	have	severe	skin	prob-

lem,	the	crucial	thing	is	to	follow	treatment	plan	that	doctor	

suggests	you.	That	will	help	control	symptom.	Ultimately,	

wearing	face	mask	the	right	way	will	not	only	prevent	the	

spread	of	diseases,	but	also	help	keep	your	skin	healthy,	

especially	during	the	spread	of	Corona	Virus.
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 ป ี2021	เป็น็ปี็ท่ี�ท่ั�วัโล้กถึก้เท่ค่โนโล้ยีเข�ามามีสว่ันเป็ล้ี�ยนแป็ล้งอ่ย่างเต็มตวัั	หรอื่	disrupt	แบบไม่ร้�ตวัั	ในทุ่กๆ	บท่บาท่

ขอ่งการดีำาเนนิช่วีัติในท่กุช่ว่ังวััย	สง่ผู้ล้ให�ผู้้�ค่นท่ั�วัโล้กมพีฤตกิรรมการบรโิภค่แล้ะวัถิึชี่วีัติตา่งไป็จิากเดีมิอ่ยา่งมาก	วักิฤตการณ์

การระบาดีขอ่งโรค่โค่วัดิี	19	เป็น็ท่ี�ร้�กนัวัา่เป็น็ตวััเรง่หนึ�งที่�ท่ำาให�เกดิีการเป็ลี้�ยนแป็ล้งนี�รวัดีเรว็ัขึ�น	กะท่นัหนัแบบที่�บางค่นไมท่่นั

ตั�งตัวั	

	 จิากนิตยสารดี�านเท่ค่โนโล้ยี	MIT	Technology	review	

[1]	ไดี�นำาเสนอ่เท่ค่โนโล้ยีท่ี�จิะมาเป็็นส่วันหนึ�งในช่ีวัิตขอ่งค่นเรา

ในยคุ่หลั้งการแพรร่ะบาดีขอ่งโรค่โค่วิัดี	-19	เท่ค่โนโล้ยีมาแรงแห่ง

ป็ี	2021	ท่ี�วั่ามีอ่ะไรกันบ�าง	ล้อ่งมาดี้กันค่่ะ

 1.Messenger RNA วััค่ซึ่ีน	mRNA	เป็็นเท่ค่โนโล้ยี
ท่ี�มีมาแล้�วักวั่า	20	ปี็	ซึ่ึ�งนักวิัท่ยาศีาสตร์จิากบริษััท่ดี�านไบโอ่

เท่ค่โนโล้ย	ีให�ค่วัามสนใจิอ่ยา่งมากที่�นำาเท่ค่โนโล้ยนีี�มาพฒันาเป็น็

วััค่ซึ่ีนโค่วัิดี	ดี�วัยป็ระสิท่ธิิภาพส้งขอ่ง	mRNA	ท่ำาให�พัฒนาวััค่ซึ่ีน

ขึ�นไดี�สำาเร็จิโดียใช่�เวัล้าเพียง	1	ป็ี

 2.GPT-3	โมเดีล้ภาษัาป็ญัญาป็ระดีษิัฐ	์[3]	หรือ่	AI	ขอ่ง
บริษััท่	OpenAI	ท่ี�ถ้ึกสร�างขึ�นมา	ไม่ไดี�แสดีงค่วัามสามารถึเพียง

แค่่การเขียนภาษัา	แป็ล้ภาษัา	เป็ล้ี�ยนสไตล์้การเขียนจิากแบบ

หนึ�งเป็็นอ่ีกแบบ	แม�กระท่ั�งเขียนบท่ค่วัามไดี�ดี�วัย	แต่ยังสามารถึ

ท่ำางานไดี�อ่กีมากมาย	เช่น่	สามารถึเขยีน	code	ค่อ่มพวิัเตอ่ร	์ตอ่บ

ค่ำาถึามอ่ัตโนมัติ	

 3.Data trusts ป็ัจิจิุบัน	ข�อ่ม้ล้มีมากมายท่ั�งข�อ่ม้ล้ท่ี�
เป็็นสาธิารณะแล้ะข�อ่ม้ล้ส่วันตัวั	ซึ่ึ�งเราจิะไดี�ยินป็ัญหาอ่ย่้เรื�อ่ยๆ

วัา่มบีางข�อ่มล้้หลุ้ดีบ�าง	ถ้ึกขโมยข�อ่มล้้ขอ่งอ่งค์่กรไป็ใช่�บ�าง	ท่ำาให�

เท่ค่โนโล้ยีนี�เกดิีขึ�นเพื�อ่จัิดีการรวับรวัมข�อ่มล้้	การเข�าถึึงค่วัามเป็น็

ส่วันตัวัแล้ะค่วัามป็ล้อ่ดีภัย	เป็็นต�น

 4.TikTok recommendation algorithms 
แพล้ตฟีอ่ร์มโซึ่เชี่ยล้มีเดียีท่ี�เป็ดิีตวััในป็ระเท่ศีจีิน	ปี็	2016	ซึ่ึ�งกล้าย

เป็็นโซึ่เช่ียล้เน็ตเวัิร์ค่ท่ี�เติบโตอ่ย่างรวัดีเร็วัทั่�วัโล้กสำาหรับค่นยุค่

ใหม่	TikTok	เป็็นการท่ำางานขอ่งอ่ัล้กอ่ริท่ึมท่ี�มีฟีังก์ช่ั�น	“For	you”	

ในการดีึงดี้ดีแล้ะรวัมตัวัผู้้�ค่นท่ี�มีค่วัามสนใจิร่วัมกัน	ท่ั�งยังสร�าง	

Influencer	หน�าใหม่ให�เป็็นท่ี�นิยมไดี�อ่ย่างรวัดีเร็วั

 5.Digital contact tracing ระบบติดีตามตัวั
ผู้้�มีค่วัามเสี�ยงจิากการติดีเช่ื�อ่โค่วัิดี-19	ซึ่ึ�งเป็็นแอ่พพล้ิเค่ช่ั�นบน

มือ่ถึือ่	เพื�อ่ช่่วัยตรวัจิสอ่บ	เก็บบันท่ึกข�อ่ม้ล้ป็ระจิำาตัวั	แล้ะติดีตาม

หาบคุ่ค่ล้ที่�มคี่วัามเสี�ยงในรัศีมีใกล้�เค่ยีง	แตป่็จัิจุิบนักย็งัไมป่็ระสบ

ค่วัามสำาเร็จิมากนักในการรับมือ่กับการแพร่ระบาดีขอ่งโรค่

โค่วัิดี-19	ท่ี�ผู้่านมา
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 6.Hyper-accurate positioning เท่ค่โนโล้ยี

นำาท่าง	GPS	ท่ี�เราใช่�กันอ่ย่้ในชี่วัติป็ระจิำาวััน	มีค่วัามแม่นยำาระดีบั

หนึ�ง	แต่ในอ่นาค่ตระบบนำาท่างจิะพัฒนาให�มีค่วัามแม่นยำามาก

ขึ�นถึึงระดีับระยะในหน่วัยเซึ่นติเมตรหรือ่มิล้ล้ิเมตร	เพื�อ่นำาไป็

ใช่�กับการระบุตำาแหน่งท่ี�ถ้ึกต�อ่งขอ่งหุ่นยนต์เดีล้ิเวัอ่รี�	รถึยนต์ไร�

ค่นขับ	รวัมถึึงการเตือ่นภัยพิบัติท่างธิรรมช่าติ

 7.Remote everything	สถึานการณ์การแพร่ระบาดี
ขอ่งโรค่โค่วัดิี-19	บงัค่บัให�โล้กเข�าส้ก่ารค่วับค่มุแบบรโีมท่หรอื่จิาก

ท่างไกล้	พบเหน็มากที่�สดุีกับระบบท่างการแพท่ยห์รอื่สาธิารณสขุ	

ระบบการศีกึษัาที่�ป็รบัเป็ล้ี�ยนเป็น็ห�อ่งเรยีนอ่อ่นไล้น	์ซึ่ึ�งในอ่นาค่ต

ค่าดีว่ัาทุ่กอ่ย่างจิะป็รับตัวัให�สามารถึเข�าถึึงจิากท่างไกล้ไดี�เช่น่กัน

 8.Multi-skilled AI ป็ัจิจิุบัน	มีค่วัามพยายามพัฒนา	
AI	หรือ่หุ่นยนต์ให�มีท่ักษัะแล้ะค่วัามสามารถึรับร้�ใกล้�เค่ียงมนุษัย์

มากท่ี�สุดี	เช่่น	การมอ่งเห็น	มีค่วัามร้�สึก	ไดี�ยิน	แล้ะสื�อ่สารไดี�เพื�อ่

เป็็นผู้้�ช่่วัยให�กับมนุษัย์ในอ่นาค่ต

 9.Green hydrogen	กรนีไฮโดีรเจิน	จิะเป็็นเท่ค่โนโล้ยี
ท่ี�น่าจิับตามอ่งในอ่นาค่ต	เนื�อ่งจิากการเผู้าไหม�ขอ่งไฮโดีรเจิน

จิะไม่ก่อ่ให�เกิดีค่าร์บอ่นไดีอ่อ่กไซึ่ด์ี	ท่ำาให�เป็็นการเผู้าไหม�

ท่ี�สะอ่าดี	ไม่ส่งผู้ล้กระท่บต่อ่สิ�งแวัดีล้�อ่ม	ซึ่ึ�งสามารถึเก็บเป็็น

ขอ่งเหล้วัใช่�ท่ดีแท่นนำ�ามันแก็สโซึ่ล้ินหรือ่ดีีเซึ่ล้ไดี�
 

10 Trendy Technologies 
of 2021

	 Unconsciously,	the	world	was	totally	disrupted	by	

technology	in	2021.	Every	soul	of	every	age	is	affected	by	

this.	The	event	makes	consuming	behavior	and	lifestyle	

of	people	all	over	the	world	change	drastically.	The	crisis	

that	comes	from	the	spread	of	COVID-19	is	known	to	be	a	

catalyst	for	the	rapid	change	in	which	many	people	have	

not	yet	prepared	for.	

	 The	MIT	Technology	Review	[1]	has	introduced	

technologies	that	are	going	to	become	parts	of	our	lives	

in	post-COVID	age.	What	are	those	trendy	technologies	

for	2021?	Check	them	out	now.

 1.Messenger RNA Vaccine: The	mRNA	technology	

has	been	existing	for	more	than	20	years.	Scientists	from	

biotechnology	companies	are	highly	intrigued	in	using	this	

technology	to	develop	vaccine	for	COVID-19.	With	the	high	

efficiency	of	mRNA,	the	vaccine	was	successfully	invented	

only	in	1	year.

 2.GPT-3:	This	 is	an	autoregressive	 language	

model	for	artificial	intelligence	[3]	which	belongs	to	OpenAI

Company.	 It	was	created	not	only	 to	express	AI’s	

capabilities	of	writing,	translating,	swapping	style	of	writing	

from	A	to	B,	or	even	writing	its	own	articles.	It	can	also	work	

in	many	other	tasks,	such	as	writing	computer	code	and	

automatically	reply	answer.

 3.Data Trusts: Nowadays,	there	are	lots	and	lots	

of	data.	There	are	both	public	data	and	personal	data.	

Constantly,	we	hear	problems	about	data	leak	or	learn	

about	some	company’s	data	is	stolen.	Thus,	this	technology	

is	invented	to	manage	collected	data	and	personal	data’s	

privacy	and	security.

 10.Lithium-metal batteries รถึยนต์ไฟีฟี้า	หรือ่	
EV	ท่ี�ใช่�แบตเตอ่รี�ล้ิเธิียม	เมท่ัล้	จิะมาช่่วัยแก�ป็ัญหาขอ่งรถึไฟีฟี้า	

EV	ให�ใช่�เวัล้าช่าร์จิสั�นล้งค่อื่เรว็ัขึ�น	แล้ะมปี็ระสทิ่ธิิภาพไดี�ถึึง	80%	
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 4.TikTok recommendation algorithms:	TikTok	is	a	

social	media	platform	that	first	launched	in	China	in	2016.	

It	is	now	a	fast-growing	social	network	for	people	of	new	

generation.	TikTok	algorithms	has	a	function	called	“For 

You”	to	attract	and	collect	people	who	has	shared	interests.	

The	platform	can	instantly	give	birth	to	new	distinguished	

influencers.

 5.Digital Contact Tracing:	This	is	a	mobile	phone	

application	 that	will	 track	people	with	 risk	of	getting	

COVID-19.	This	app	will	check,	collect,	and	store	personal	

data.	It	will	also	track	individual	with	risk	of	infection	in	the	

near	range.	However,	it	was	not	quite	successful	in	coping	

with	the	previous	spread	of	COVID	19.

 6.Hyper-accurate positioning: This	 is	the	GPS	

technology	that	we	are	utilizing	in	our	daily	life.	Currently,	its	

accuracy	is	quite	alright.	In	the	future,	the	navigation	system	

will	be	further	developed	so	much	so	that	the	accuracy	rate	

will	be	in	centimeter	or	millimeter.	This	technology	will	be	

applied	in	Delivery	Robot,	autonomous	cars,	and	also	in	

early	warning	of	natural	disasters.		

 7.Remote everything: The	spread	of	COVID-19	has	

pressed	the	world	into	accepting	remote	control	system.	

This	technology	will	be	found	most	in	medical	or	health	care	

systems.	Education	will	appear	more	in	online	classroom	

platform.	In	the	future,	hopefully	everything	will	be	accessible	

remotely.

 8.Multi-skilled AI:	Today	people	aspire	to	develop	

AI	that	is	as	closet	to	human	being	as	possible	in	terms	of	

skills	and	abilities.	Be	it	the	ability	to	see,	feel,	hear,	and	

communicate.	This	is	in	hope	that	AI	will	be	able	to	assist	

human’s	work	in	the	future.

 9.Green hydrogen:	This	technology	is	definitely	in	

a	watch	list!	The	hydrogen	combustion	does	not	generate	

carbon	dioxide.	So,	this	is	considered	a	clean	combustion	

that	does	not	disturb	the	environment.	Green	hydrogen	can	

also	be	stored	in	a	liquid	form	and	can	be	used	to	substitute	

for	gasoline	or	diesel.

 10.Lithium-metal batteries: Electric	Vehicle	or	EV	

that	devours	lithium	metal	battery	will	solve	the	problems	of	

EV	sky	train	by	reducing	the	charging	time	and	increasing	

the	efficiency	up	to	80%.
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GLOBAL UPDATES

Turkey expands Halal-
certification corporation to 
Azerbaijan.
ตุุรก่ขยายความร่วมมือด้าน์การรับรองฮาลิาลิสูู่อาเซีอร์ไบจาน์

นอ่กจิากการเติบโตอ่ย่างรวัดีเร็วัขอ่งป็ระช่ากรมุสล้ิม
ทั่�วัโล้กในปั็จิจุิบันจิะเป็็นตัวัขับเค่ล้ื�อ่นการบริโภค่แล้ะ
การขยายขนาดีขอ่งตล้าดีฮาล้าล้ที่�สำาค่ัญแล้�วั	 ใน

ป็ระเท่ศีท่ี�ไม่ใช่่มุสล้ิมหล้ายป็ระเท่ศีก็หันมาบริโภค่อ่าหารแล้ะ
ผู้ล้ติภณัฑ์์ฮาล้าล้มากขึ�นเนื�อ่งจิากไดี�รบัค่วัามเช่ื�อ่มั�นวัา่เป็น็อ่าหาร
ท่ี�ดีีต่อ่สุขภาพแล้ะสุขภาวัะที่�ดีีในสถึานการณ์	การระบาดีขอ่ง
เช่ื�อ่ไวัรัส	COVID-19	เมื�อ่เห็นช่่อ่งท่างขอ่งตล้าดีท่ี�ใหญ่ขึ�นเรื�อ่ยๆ	
จิึงท่ำาให�มีอ่งค่์กรหรือ่หน่วัยงานท่ี�ดี้แล้เรื�อ่งฮาล้าล้ล้งมาเล้่นเกมส์
การค่�าในตล้าดีฮาล้าล้มากมายในหล้ายๆ	ป็ระเท่ศี		
	 ตุรกีก็เป็็นหนึ�งในป็ระเท่ศีท่ี�มีการนำาเข�าส่งอ่อ่กสินค่�า
แล้ะผู้ล้ิตภัณฑ์์ฮาล้าล้รายใหญ่	แล้ะยังมีอ่ัตราการเจิริญเติบโต
ท่างเศีรษัฐกิจิส้งขึ�นเรื�อ่ยๆ	อ่ีกทั่�งการมีภ้มิป็ระเท่ศีท่ี�ติดีต่อ่กับท่ั�ง
ท่วัีป็เอ่เชี่ยแล้ะยุโรป็	ซึ่ึ�งเป็็นจุิดียุท่ธิศีาสตร์แล้ะเป็็นเป้็าหมายการ
ขยายตล้าดีอ่าหารฮาล้าล้ไป็ส้่สหภาพยุโรป็ไดี�	แล้ะดี�วัยโค่รงสร�าง
ท่ี�หล้ากหล้ายแล้ะกระจิดัีกระจิายขอ่งป็ระเท่ศีมสุล้มิในขั�นตอ่นแล้ะ
เอ่กสารขอ่งการรับรอ่งฮาล้าล้	การป็ฏิิบัตติามข�อ่กำาหนดีขอ่งศีาสน
บัญญัติ		(ฟีิกห์)	แล้ะการนำาวัิท่ยาศีาสตร์เข�ามาสนับสนุนเป็็นสิ�งท่ี�
จิำาเป็็นอ่ย่างยิ�ง	มาตรฐานฮาล้าล้แล้ะระบบการรับรอ่งที่�แตกต่าง
กันในเวัที่โล้กบางค่รั�งดี้เหมือ่นเป็็นอุ่ป็สรรค่	ดัีงนั�น	ท่างอ่อ่กที่�จิะ
เพิ�มค่วัามน่าเช่ื�อ่ถึือ่แล้ะค่วัามถ้ึกต�อ่งขอ่งเอ่กสารเหล้่านี�คื่อ่การ
สร�างกล้ไกล้การรับรอ่งท่ี�สอ่ดีค่ล้�อ่งกัน	การท่ำาค่วัามเข�าใจิร่วัมกัน
นั�นจิะช่่วัยแก�ไขอุ่ป็สรรค่ดีังกล้่าวัไดี�อ่ย่างมีป็ระสิท่ธิิภาพ

รัฐบาล้ตุรกีโดียกระท่รวังพาณิช่ย์	จิึงจิัดีตั�ง	The	Halal	Accreditation	
Agency	(HAK),	Turkey	หน่วัยงานการตรวัจิสอ่บแล้ะรับรอ่งฮาล้าล้	
ซึ่ึ�งเป็็นหน่วัยงานหลั้กอ่ย่างเป็็นท่างการในการจัิดีท่ำาระบบการตรวัจิ
สอ่บแล้ะรบัรอ่งหนว่ัยงานการรบัรอ่งฮาล้าล้ท่ั�งในตรุกแีล้ะเวัท่โีล้ก	ดี�วัย
การนำามาตรฐานขอ่งสถึาบนัมาตรฐานแล้ะมาตรวัทิ่ยาสำาหรบัป็ระเท่ศี
อ่ิสล้าม	หรือ่	The	Standards	and	Metrology	Institute	for	Islamic	
Countries	(SMIIC)	ท่ี�ผู้่านการกล้ั�นกรอ่งแล้ะศึีกษัามาเป็็นอ่ย่างดีี
จิากสมาชิ่กขอ่งอ่งค์่การค่วัามร่วัมมือ่อ่ิสล้าม	หรือ่	Organization	of	
Islamic	Cooperation-OIC	ทั่�ง	57	ป็ระเท่ศี	เป็็นแม่แบบในการจิัดี
ท่ำาระบบกระบวันการที่�เป็็นสากล้	เพื�อ่ล้ดีป็ัญหาอุ่ป็สรรค่ท่างเท่ค่นิค่
ต่อ่การค่�า	(Technical	Barriers	to	Trade)	ขอ่งสินค่�าแล้ะผู้ล้ิตภัณฑ์์
ฮาล้าล้อ่นัเป็น็ผู้ล้มาจิากค่วัามแตกตา่งแล้ะเป็น็เอ่กเท่ศีขอ่งมาตรฐาน
การรับรอ่งฮาล้าล้ในแต่ล้ะป็ระเท่ศี	เป็้าป็ระสงค่์สำาคั่ญขอ่งการจิัดีตั�ง	
HAK	ค่อื่สง่เสรมิการเพิ�มมล้้ค่า่การค่�าขายสนิค่�าแล้ะผู้ล้ติภณัฑ์์ฮาล้าล้
ที่�ผู่้านการรับรอ่งดี�วัยระบบมาตรฐานฮาล้าล้สากล้	อั่นเป็็นการดีีที่�จิะ
ช่่วัยกระตุ�นเศีรษัฐกิจิในป็ระเท่ศีนั�นๆ	ต่อ่ไป็	
	 รฐับาล้ตรุกจีิงึขยายการสร�างค่วัามเข�าใจิแล้ะการยอ่มรบัรว่ัม
กันในมาตรฐานฮาล้าล้ไป็ในหล้ายป็ระเท่ศี	ล้่าสุดี	HAK	ก็ไดี�ล้งนาม
ค่วัามร่วัมมอื่	(Cooperation	agreement)	กบัรฐับาล้อ่าเซึ่อ่ร์ไบจิาน	ซึ่ึ�ง
เป็น็เพื�อ่นบ�านขอ่งตุรกนีั�นเอ่ง	การท่ำาสนธิิสัญญาค่วัามร่วัมมอื่ในค่รั�งนี�	
เกิดีขึ�นเมื�อ่วัันท่ี�	19	กุมภาพันธิ์	2564	ณ	กรุงอ่ังการา	ป็ระเท่ศีตุรกี	ซึ่ึ�ง
ล้งนามโดีย	Mrs.	Ruhsar	Pekcan	รัฐมนตรีวั่าการกระท่รวังพาณิช่ย์	

เรียบเรียงโดีย	จัสมิน มณัี
Compiled	by Ms.Jasmin Manee
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GLOBAL UPDATESป็ระเท่ศีตุรกี	แล้ะ	Mr.	Mikayil	Cabbarov	รัฐมนตรีวั่าการกระท่รวัง
เศีรษัฐกิจิ	โดีย	the	State	Service	for	Antimonopoly	and	Consumer	
Market	Control	หรือ่หน่วัยงานต่อ่ต�านการผู้้กขาดีแล้ะการค่วับคุ่ม
ตล้าดีผู้้�บริโภค่	ป็ระเท่ศีอ่าเซึ่อ่ร์ไบจิาน	เพื�อ่เป็็นการถ่ึายท่อ่ดีอ่งค์่
ค่วัามร้�แล้ะเป็็นพี�เล้ี�ยงดี�านฮาล้าล้ที่�มีคุ่ณภาพให�กับป็ระเท่ศีค่้่สัญญา	
ป็ัจิจิุบันในอ่าเซึ่อ่ร์ไบจิานสามารถึพบเห็นโค่รงการล้งทุ่นขอ่งนักธิุรกิจิ
ตุรกีมากมาย	เช่่น	โค่รงการก่อ่สร�างที่�อ่ย่้อ่าศีัย	ร�านอ่าหาร	ซึุ่ป็เป็อ่ร์
มาร์เกต	เป็็นต�น	การล้งทุ่นขอ่งนักธิุรกิจิตุรกีส่วันใหญ่จิะเป็็นโค่รงการ
ล้งทุ่นขนาดีกล้างแล้ะเล้็ก	(Small	and	Medium-size	Businesses)	
จิึงเป็็นการดีีท่ี�ไดี�สร�างค่วัามร่วัมมือ่ดี�านฮาล้าล้เพื�อ่ต่อ่ยอ่ดีในธิุรกิจิ
ดี�านอ่าหารต่อ่ไป็	ข�อ่ตกล้งดีังกล้่าวัมีเป็้าหมายหล้ักค่ือ่เพื�อ่เพิ�มม้ล้ค่่า
การซึ่ื�อ่ขายขอ่งท่ั�งสอ่งป็ระเท่ศีถึึง	15	พันล้�านดีอ่ล้ล้าร์สหรัฐภายใน
ป็ี	2023	ตามข�อ่สั�งการขอ่งป็ระธิานาธิิบดีีอ่าเซึ่อ่ร์ไบจิานแล้ะตุรกีเมื�อ่
วัันท่ี�	18	กุมภาพันธ์ิ	2564	ในการป็ระชุ่มค่วัามร่วัมมือ่ดี�านเศีรษัฐกิจิ
ตุรกี-อ่าเซึ่อ่ร์ไบจิาน		

Turkey expands Halal-certification 
corporation to Azerbaijan.

The	fast	growing	of	Muslim	population	around	the	world	
has	driven	Halal	consumption	and	boraden	the	Halal	
market	significantly.	Even	many	of	the	non-Muslim	

countries	have	become	Halal	foods	and	products	consumers	
more	and	more,	provided	that	people	are	certain	that	Halal	
foods	are	good	for	health	and	are	more	hygienic	during	
the	spread	of	COVID-19.	Noticing	this	market	has	been	
continuously	blooming,	many	organizations	and	sectors	
in	connection	with	Halal	care	from	various	countries	are	
joining	Halal	markets	in	the	trading	game.	Turkey	is	one	of	
the	countries	that	imports	and	exports	Halal	products	in	a	
massive	volume.	The	economic	growth	of	this	nation	is	con-
tinuously	rising.	Its	geography	that	connects	both	Asia	and	
Europe	together	is	counted	as	one	of	the	best	strategic	area	
where	it	could	be	the	door	for	Halal	food	market	to	expand	
into	European	Union.	Each	Muslim	country	requires	differ-
ent	processes	and	documents,	in	terms	of	Halal	standard	
and	Halal	certification	system,	which	sometimes	run	in	an	
unorganized	manner	and	prompt	difficulties	on	world	stage.	
The	way	out	of	this	hitch	is	to	construct	a	mechanism	that	
will	assist	each	nation	to	work	through	this	harmoniously.	
Thus,	it	is	remarkably	vital	to	inaugurate	a	certain	standard	
that	springs	from	merging	Islamic	Jurisprudence	(Figh)	
with	scientific	knowledge	to	support.	This	will	enhance	the	
credibility	and	accuracy	of	documents	required	for	Halal	cer-
tification.	Mutual	understanding	of	this	issue	will	effectively	
solve	this	problem.	Therefore,	the	Ministry	of	Commerce	in	
Turkey	has	set	up	the	Halal	Accreditation	Agency	(HAK),	
Turkey,	which	will	become	the	main	official	sector	in	exe-

cuting	Halal	authentication	system	and	certify	sectors	that	
provide	Halal	certification	in	both	Turkey	and	worldwide.	
The	guidelines	from	Standards	and	Metrology	Institute	for	
Islamic	Countries	(SMIIC),	which	is	attentively	tested	and	
studied	by	57	members	of	Organization	of	Islamic	Coopera-
tion	(OIC),	will	be	used	as	prototype	in	shaping	the	process	
system	for	international	Halal	certification.	This	attempt	is	
hoped	to	reduce	technical	barriers	to	trade	for	Halal	goods	
and	products	which	roots	from	differences	and	uniqueness	
of	each	country’s	Halal	certification	standard.	The	crucial	
purpose	of	setting	up	HAK	is	to	promote	value-added	cost	
in	Halal	goods	and	products	that	are	certified	by	interna-
tional	Halal	certification	standard.	This	way	each	country’s	
economy	will	be	well-stimulated.	Thus,	the	Government	of	
Turkey	enthusiastically	create	mutual	understanding	and	
acceptance,	regarding	the	Halal	standard,	in	many	coun-
tries.	Recently,	HAK	has	signed	a	cooperation	agreement	
with	the	Government	of	Azerbaijan,	Turkey’s	neighbor.	The	
meeting	for	this	agreement	took	place	on	19	February	2022	at	
Angara,	Turkey,	and	was	signed	between	HAK	and	the	State	
Service	for	Antimonopoly	and	Consumer	Market	Control,	
Azerbaijan	by	Mrs.	Ruhsar	Pekcan,	Minister	of	Commerce	of	
the	Republic	of	Turkey,	and	Mr.	Mikayil	Cabbarov,	Minister	
of	Economy	of	the	Republic	of	Azerbaijan.	This	deal	was	
intended	for	Turkey	to	provide	knowledge	and	nurture	quality	
Halal	science	for	parties	in	bilateral	treaty.	Today,	various	
investments	from	Turkish	businessmen	on	projects	such	as	
residences,	restaurants,	supermarkets,	etc.,	can	be	found	in	
Azerbaijan.	Most	investment	from	Turkish	investors	are	small	
and	medium-sized	businesses.	Hence,	this	cooperation	in	
Halal	matter	will	further	benefit	the	food	businesses	in	the	
future.	The	primary	goal	of	this	agreement	is	to	increase	
sales	of	both	countries	up	to	15	billion	US	Dollar	within	2023,	
according	to	the	demand	of	the	President	of	Azerbaijan	
and	the	President	of	Turkey	in	Turkey-Azerbaijan	Economic	
Cooperation	Meeting	on	18	Febuary	2022.

Reference
 https://english.hak.gov.tr/about-us/history
	 https://www.ryt9.com/s/ryt9/269738
	 https://halalfocus.net/azerbaijan-azerbaijan-publishes-list-of-
documents-signed-with-turkey-on-feb-19/
	 https://english.hak.gov.tr/announcements/cooperation-agree-
ment-has-been-signed-between-turkey-and-azerbaijan-in-the-field
	 https://salaamgateway.com/story/pakistan-turkey-azerbaijan-re-
solve-to-enhance-cooperation-continue-mutual-support-on-national-issues
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	 Halal	Insight	กับค่อ่ร์ล้ัมฮาล้าล้ป็ักษั์ใต�

ในเดีือ่นนี�	 เราขอ่เสนอ่ค่วัามเค่ล้ื�อ่นไหวักิจิกรรม

ต่ างๆ 	 ดี� านฮาล้าล้ที่� เกิ ดีขึ� น ในพื�น ที่�ภาค่ใต�	

เริ�มติ้นด้วยงานกุารทดสอบ้แพลติฟัอร์มเว็บ้

แอปพลิเคืชั่น HAL-CLICK ระบบตรวัจิติดีตาม

การผู้ล้ิตอ่าหารฮาล้าล้ในโรงพยาบาล้ดี�วัยระบบ	

HAL-Q	ร่วัมกับม้ล้นิธิิพัฒนาวัิท่ยาศีาสตร์ฮาล้าล้

ท่ี�ไดี�รับการสนับสนุนงบป็ระมาณจิากสำานักงาน

นวััตกรรมแห่งช่าติ	(NIA)	ในการพัฒนานวััตกรรม

เวั็บแอ่ป็พล้ิเค่ช่ัน	ระบบตรวัจิติดีตามการผู้ล้ิต

อ่าหารฮาล้าล้-ป็ล้อ่ดีภัยดี�วัยระบบ	HAL-Q	ใน

โรงพยาบาล้ขอ่งพื�นที่�จิังหวััดีช่ายแดีนภาค่ใต�	ซึ่ึ�ง

ป็จัิจิบุนัมีโรงพยาบาล้ท่ี�ไดี�รับการวัางระบบ	HAL-Q	

ร่วัมกับศี้นย์วัิท่ยาศีาสตร์ฮาล้าล้	จิุฬาล้งกรณ์

มหาวิัท่ยาลั้ย	 สำานักงานปั็ตตานี	 จิำานวัน	 40	

โรงพยาบาล้	ท่ั�งนี�เพื�อ่ให�การตรวัจิติดีตามการผู้ล้ิต

อ่าหารฮาล้าล้สอ่ดีค่ล้�อ่งกับข�อ่กำาหนดีขอ่งระบบ	

HAL-Q	แล้ะให�การดีำาเนินงานเป็็นไป็ดี�วัยค่วัาม

ง่ายดีายแล้ะสะดีวักรวัดีเร็วั	จึิงไดี�พัฒนานวััตกรรม

นี�ขึ�น	แล้ะไดี�ดีำาเนินการอ่บรมการใช่�งาน	ท่ดีสอ่บ

ฟีงักช์่นัการดีำาเนนิงานแล้ะข�อ่เสนอ่แนะที่�เกี�ยวัข�อ่ง

กบัแพล้ตฟีอ่รม์	HAL-CLICK เมื�อ่ช่ว่ังเดีอื่นมนีาค่ม

ท่ี�ผู้่านมา	โดียมีโรงพยาบาล้ระดีับจิังหวััดีป็ัตตานี	

โรงพยาบาล้ระดัีบเท่ศีบาล้เมือ่งรามนั	จัิงหวััดียะล้า	แล้ะโรงพยาบาล้ระดัีบอ่ำาเภอ่

หนอ่งจิิก	จิังหวััดีป็ัตตานีเข�าร่วัม	ซึ่ึ�งผู้ล้จิากข�อ่เสนอ่แนะที่�ไดี�จิากโรงพยาบาล้	

จิะนำามาป็รับป็รุง	แก�ไข	ก่อ่นล้งไป็ท่ดีสอ่บในสถึานท่ี�จิริง	ณ	โรงพยาบาล้ต่อ่ไป็	

อ่กีกิจิกรรมที่�นา่สนใจิในพื�นท่ี�ภาค่ใต�นั�นก็ค่อื่	การเป็ดิีหลั้กสต้ร “กุารจัดกุารระบ้บ้

กุจิกุารฮาลาล (Halal System Management) แบ้บ้ Non-degree” ขอ่งสถึาบนั

ฮาล้าล้	มหาวัทิ่ยาลั้ยสงขล้านค่รินท่ร์ร่วัมกบัสำานกังานค่ณะกรรมการอิ่สล้ามแห่ง

ป็ระเท่ศีไท่ย	ซึ่ึ�งเป็ดิีให�บุค่ค่ล้ทั่�วัไป็สามารถึเข�ามาเรยีนหล้กัส้ตรการจิดัีการระบบ

กิจิการฮาล้าล้	เพื�อ่ผู้ล้ิตบุค่ล้ากรกิจิการฮาล้าล้ท่ั�งระบบแบบมือ่อ่าช่ีพ	สามารถึ

ให�ค่ำาป็รึกษัา	บริหารจิัดีการค่วับคุ่ม	ตรวัจิสอ่บแล้ะดี้แล้ระบบฮาล้าล้ในโรงงาน

อุ่ตสาหกรรมไดี�	โดียเรียนภาค่ท่ฤษัฎีจิำานวัน	3	เดีือ่น	แล้ะภาค่ป็ฏิิบัติจิำานวัน	

1	เดีอื่น	ซึ่ึ�งหล้กัสต้รไดี�เป็ดิีรบัผู้้�สมคั่รที่�สำาเรจ็ิการศีกึษัาในระดีบัป็รญิญาตรจีิาก

ทุ่กสาขาหรือ่อ่นุป็ริญญาแต่ต�อ่งมีป็ระสบการณ์งานดี�านฮาล้าล้อ่ย่างน�อ่ย	2	ป็ี	

รายล้ะเอี่ยดีเพิ�มเติมสามารถึติดีต่อ่สอ่บถึามไป็ยังท่างสถึาบันฮาล้าล้	

มหาวัทิ่ยาล้ยัสงขล้านค่รนิท่รไ์ดี�โดียตรง	และนี่่�คือืข่า่วคืราว กิจิกิรรมท่ี่�นี่า่สนี่ใจ

ข่องฮาลาลปักัิษ์์ใต้ใ้นี่ฉบับััน่ี่� คืรั�งหน้ี่าจะม่เรื�องราว กิิจกิรรมท่ี่�ไหนี่น่ี่าสนี่ใจ

อย่่างไรบ้ัาง สามารถติ้ดต้ามฮาลาลปัักิษ์์ใต้้กัิบัศููนี่ย์่วิที่ย่าศูาสต้ร์ฮาลาล 

จุฬาลงกิรณ์์มหาวิที่ย่าลัย่ สำานี่ักิงานี่ปััต้ต้านี่่กิันี่ได้คืรับั
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HALAL Pak Tai	 Halal	Pak	Tai	for	Halal	Insight	this	month	would	love	to	
keep	you	updated	about	activities	and	events	relating	to	Halal	
that	took	place	in	the	southern	areas	of	Thailand.	Let’s	start	
with	the	HAL-CLICK	platform	testing	event.	HAL-CLICK	is	the	
system	that	tracks	Halal	food	production	in	hospitals	that	utilize	
HAL-Q	system.	This	project	is	in	cooperation	with	Halal	Science	
Development	Foundation,	and	it	is	financially	supported	by	
National	Innovation	Agency	(NIA)	in	developing	innovation	of	
website,	application,	and	Halal	food	production	tracking	system	
that	is	trustworthy	with	HAL-Q	system	for	hospitals	in	southern	
border	provinces.	Currently,	there	are	40	hospitals	that	HAL-Q	
system	are	installed	by	Halal	Science	Center,	Chulalongkorn	
University,	Pattani	Office.	This	innovation	is	created	in	order	
to	make	Halal	food	production	tracking	to	comply	with	HAL-Q	
system	regulations,	and	to	make	the	process	runs	smooth	and	
fast.	

Application	training	and	function	testing	took	place	during	
last	March.		Suggestions	relating	to	HAL-CLICK	platform	were	
given	during	this	activity	as	well.	Provincial-leveled	hospitals	
in	Pattani,	municipal-leveled	hospitals	in	Raman,	Yala,	and	
county-leveled	hospitals	in	Nong	Jik,	Pattani,	had	joined	this	
event.	Suggestions	from	each	hospital	will	be	taken	for	further	
improvement	before	official	testing	in	particular	hospitals.	
Another	remarkable	incident	in	the	south	was	the	opening	of	
Non-Degree	Halal	System	Management	Curriculum	by	Halal	
Institute,	Prince	of	Songkla	University,	in	corporation	with	the	

Office	of	Islamic	Committee	of	Thailand.	This	curriculum
is	open	for	general	individual	to	study	about	Halal	
system	management,	hoping	to	create	human	resource
that	can	 take	charge	of	 the	whole	Halal	system	
professionally,	be	it	providing	consultant,	managing	
and	administrating,	and	piloting	Halal	system	in	factory.	
The	curriculum	consists	of	3-month	theory	section	and	
1-month	practical	section.	It	is	available	for	bachelor’s	
degree	graduated	of	all	fields	or	diploma	graduated	
with	at	least	2-year	experience	in	Halal	field.	For	more	
information,	please	contact	Halal	Institute,	Prince	of	
Songkla	University.	And	this	is	all	the	activities	and	
events	Halal	Pak	Tai	brought	for	you	in	this	issue.	
Please	follow	Halal	Pak	Tai,	brought	to	you	by	Halal	
Science	Center,	Chulalongkorn	University,	Pattani	
Office,	to	keep	yourself	up	to	date	about	interesting	
activities	and	events.

เขียนโดีย	นายพิทักุษ์์ อาดมะเร๊ะ

written	by	Mr.Pitak Ardmare
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HALAL  LANNA

  “ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีัเป็นสง่า บุ้ปผช่าติิล้วนงาม

ติา นามลำ�าคื่านคืรพิงคื์” ค่ำาขวััญจิังหวััดีเช่ียงใหม่	แต่ล้ะป็ระโยค่มี

ค่วัามหมายแล้ะบ่งบอ่กถึึงเอ่กล้ักษัณ์ค่วัามงดีงามขอ่งเมือ่งเช่ียงใหม่	

ท่างศ้ีนย์วัิท่ยาศีาสตร์ฮาล้าล้	จุิฬาล้งกรณ์มหาวัิท่ยาล้ัย	(สำานักงาน

เช่ยีงใหม)่	ไดี�มโีอ่กาสเข�าไป็สมัภาษัณแ์ตล่้ะช่มุช่นในจิงัหวัดัีเช่ยีงใหม่

เกี�ยวักบัค่วัามเป็น็อ่ย่้วัถิึชี่วีัติตั�งแตอ่่ดีตีจินถึึงป็จัิจิบุนั	ไมว่ัา่จิะเป็น็เรื�อ่ง

ขอ่งการใช่�ช่ีวัิตหรือ่ค่วัามหล้ากหล้ายไป็ดี�วัยขนบธิรรมเนียม	ป็ระเพณี	

ศีลิ้ป็วััฒนธิรรม	แล้ะค่วัามศีรัท่ธิาที่�ตา่งกันในแต่ล้ะชุ่มช่นแล้ะท่ี�สำาค่ญั

ไดี�รวับรวัมกลุ้่มอ่งค่์กรต่างๆ	ท่ี�มีการท่ำางานขับเค่ล้ื�อ่นท่างศีาสนา	เพื�อ่

สร�างค่วัามเข�าใจิในเรื�อ่งขอ่งศีาสนาอ่ิสล้าม	ท่างศี้นย์วัิท่ยาศีาสตร์

ฮาล้าล้	จุิฬาฯ	(สำานักงานเชี่ยงใหม่)	จึิงอ่ยากจิะถ่ึายท่อ่ดีวิัถึีช่ีวัิตกลุ้่ม

ช่มุช่นตา่งๆ	มาให�ท่า่นผู้้�อ่า่นไดี�เหน็การอ่ย่้ร่วัมกนักับต่างศีาสนาวัา่เป็น็

อ่ยา่งไร	โดียเฉพาะในสว่ันขอ่งวััฒนธิรรมเป็น็กจิิกรรมท่ี�มกีารป็ฏิบิตักินั

สืบมาช่�านานเป็็นเอ่กล้ักษัณ์แล้ะมีค่วัามสำาค่ัญต่อ่ช่าวัเช่ียงใหม่เป็็นท่ี�

ภาค่ภ้มใิจิจิากรุน่ส้รุ่น่แล้ะมีค่วัามหล้ากหล้ายในเรื�อ่งขอ่งวัถิึวัีัฒนธิรรม

ช่าติพันธิ์ศีาสนาถึือ่ไดี�วั่าเป็็นเสน่ห์อ่ย่างหนึ�งขอ่งจิังหวััดีเช่ียงใหม่เล้ย

ท่ีเดีียวั	ฉบับหน�าแอ่ดีมินจิะพาท่่านผู้้�อ่่านเจิาะล้ึกป็ระเดี็นสำาคั่ญขอ่ง

แต่ล้ะชุ่มช่นในเมือ่งเช่ียงใหม่จิะมีท่ี�ไหนบ�างฝากติดีตามกันดี�วัยนะค่ะ
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 “Blessed Doi Sutep. Beautiful tradition. Blossomed flow-
ers. Brilliant name, Nakorn Ping.” This	is	the	slogan	of	Chiang	
Mai.	Each	phrase	is	meaningful	and	depicts	Chiang	Mai’s	charm	
and	uniqueness.	Halal	Science	Center,	Chulalongkorn	University	
(Chiang	Mai	Office)	has	interviewed	its	people	in	different	areas	
about	lifestyle	and	tradition	from	past	to	present,	which	covers	
their	daily	life	experience	and	the	variety	of	customs,	traditions,	
cultures,	and	beliefs	in	each	community.	Most	significantly,	this	
endeavor	has	collected	various	Islamic	organizations	to	provide	
knowledge	about	Islam	to	ChiangMai	people.	Halal	Science	Center,	
Chulalongkorn	University	(Chiang	Mai	Office)	would	love	to	share	
how	Chiang	Mai	people	cohabit	harmoniously	despite	differences	
in	terms	of	religious	beliefs.	Outstandingly,	Chiang	Mai	has	its	own	
culture	that	inherits	from	ancient	years	of	history.		This	is	what	its	
people	are	proud	of	and	plays	a	vital	role	in	their	life	generation	after	
generation.	Besides,	Chiang	Mai	consists	of	various	cultures,	
ethnicities,	and	religions.	No	wonder,	this	counts	as	another	
magnetism	of	the	province.	Next	issue	we	will	present	significant	
characteristics	of	each	community	in	Chiang	Mai.	Please	stay	tuned.

เขียนโดีย:	นางสาวอาทิติยา คืำาพิช่ัย

		Written	by: Atitaya Kampichai
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