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สวััสดีีค่่ะ ท่่านผู้้�อ่่านทุ่กท่่าน 
 ดี�วัยวัิกฤตการณ์์โค่วัิดี-19 ท่ำาให้�เกิดีการเปลี่ี�ยนแปลี่งค่รั�งให้ญ่่ท่ั�วัโลี่ก ทุ่กภาค่ส่วันท่างธุุรกิจจึงต�อ่งปรับตัวัเพื่่�อ่ให้�อ่ย้่รอ่ดีแลี่ะผู้่านพื่�น
วักิฤตการณ์์นี�ให้�ไดี� ซึ่ึ�งการตลี่าดีกเ็ปน็ห้วััใจห้นึ�งที่�สำาค่ญั่ในการปรบัตวััในยคุ่วัถิีปีกตริป้แบบให้ม่ ่ท่ั�งนี�ห้ากอ่ยากจะท่ราบวัา่เท่รนการตลี่าดีปจัจบุนั
เป็นอ่ย่างไรนั�น สาม่ารถีไปอ่่านเพิื่�ม่เติม่ในค่อ่ลัี่ม่น์ Halal Highlight ฉบับนี�ไดี�เลี่ยค่่ะ ฮาลี่าลี่อิ่นไซึ่ดี์ฉบับนี�ยังตอ่บข้�อ่สงสัยเร่�อ่งสุข้ภาพื่ไม่่ว่ัา
จะเป็นค่วัาม่อ่�วันม่ีท่ี�ม่าจากพื่ฤติกรรม่การรับประท่านข้อ่งเราห้ร่อ่ฮอ่ร์โม่นกันแน่? การใช้�สารให้�ค่วัาม่ห้วัานประเภท่ใดีจึงจะตอ่บโจท่ย์ลี่้กค่�า
ผู้้�รักสุข้ภาพื่  งานวิัจัยเกี�ยวักับเปปไท่ด์ีวัีแกนที่�ใช้�ในผู้ลิี่ตภัณ์ฑ์์บำารุงผู้ิวั ทั่�งนี�ท่างที่ม่บรรณ์าธิุการยังไดี�นำาสาระดีีดีีอ่่�นๆม่านำาเสนอ่ดี�วัยนะค่ะ 
สาม่ารถีอ่่านเพิื่�ม่เติม่ไดี�ในเลี่่ม่เลี่ยค่่ะ แลี่ะเช้่นเค่ยท่่านผู้้�อ่่านสาม่ารถีอั่พื่เดีท่ข่้าวัสารฮาลี่าลี่ท่ั�งในแลี่ะต่างประเท่ศในฮาลี่าลี่อิ่นไซึ่ด์ีฉบับนี� 
ห้วัังเป็นอ่ย่างยิ�งวั่าฮาลี่าลี่อ่ินไซึ่ดี์ฉบับนี�จะเป็นประโยช้น์แก่ท่่านผู้้�อ่่านทุ่กท่่านนะค่ะ

 
Hello, readers. 
 Due to the COVID-19 crisis, all over the world has encountered a huge transformation. Every business sector needs to 
adjust as a means to survive and overcome the crisis. Marketing is one of the essentials for reforming amid the new normal age. 
If anyone wants to learn more about the current marketing trends, please find out in Halal Highlight column. Second of all, this 
issue provides answers to health-related questions: do people put on weight because of their eating habit or because of their 
hormones?; what kind of artificial sweeteners meet the needs of health-conscious customers?; what does research say about 
vegan peptides that are used in skin care products?  Our editor team also serves you other beneficial contents. You can discover 
more inside. And, as usual, you can update about domestic and international Halal news in this issue. We hope that Halal Insight 
this month will benefit all our readers. 
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What Really Makes You Gain Weight? 
Your Appetite or Hormone? How Can Entrepreneurs Transform Their 

Businesses to Survive During COVID-19 
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Enhancing Staff’s Potential on IOT and Coding 
to Prepare for Development of Halal Science 
Work and Technology in the Southern Border 
Provinces

Artificial Sweeteners in Food Product Development

Global Market Trend in New Normal Age

Vaccine Technology and Digital Contact Tracing in 2021

Vegan Peptide for Skin Care Applications

Creating Opportunity for Thai Entrepreneurs to Have Business Negotiations 
During COVID-19 Crisis Through THAIFEX – Virtual Trade Show

RFID Technology and Traceability in Food Industry

อ่�วันเพื่ราะแพื่�ปาก ห้ร่อ่แพื่�ฮอ่ร์โม่น การปรับตัวัข้อ่งสถีานประกอ่บการให้�อ่ย้่รอ่ดี
ในช้่วังวัิกฤตโค่วัิดี-19

การพื่ัฒนาศักยภาพื่บุค่ลี่ากรท่างดี�าน IOT แลี่ะ 
Coding รอ่งรับการพัื่ฒนางานดี�านวิัท่ยาศาสตร์
แลี่ะเท่ค่โนโลี่ยีฮาลี่าลี่ในพื่่�นท่ี�จังห้วััดีช้ายแดีนใต�

การเปลีี่�ยนแปลี่งค่รั�งสำาค่ัญ่...การก�าวัส้่โลี่กข้อ่ง
Degital Technology อ่ย่างเต็ม่ตัวั
The Grand Transformation…Towards the 
World of Digital Technology

สารให้�ค่วัาม่ห้วัาน ในดี�านการพื่ัฒนาผู้ลี่ิตภัณ์ฑ์์อ่าห้าร

Global Market Trend: การตลี่าดีในยุค่วัิถีีปกติร้ปแบบให้ม่่

2021 กับเท่ค่โนโลี่ยีวััค่ซึ่ีนแลี่ะการตรวัจติดีตาม่โรค่

สร�างโอ่กาสให้�ผู้้�ประกอ่บการไท่ยเจรจาการค่�า ฝ่่าวัิกฤตโค่วัิดี-19 ผู้่านจัดีงานแสดีง
สินค่�าอ่าห้ารอ่อ่นไลี่น์ (THAIFEX – Virtual Trade Show) 

ข้่าวัสารศ้นย์ฯ

เท่ค่โนโลี่ยี RFID…
กระบวันการตรวัจสอ่บย�อ่นกลี่ับในอุ่ตสาห้กรรม่อ่าห้าร
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	 “ต�มใจป�กเป็นัหมู”	ค่นโบราณ์วั่าไวั�อ่ย่างนั�น ห้ม่ายค่วัาม่
วั่า ค่นอ่�วันกระท่ั�งนำ�าห้นักเกินม่าตรฐาน เป็นผู้ลี่ม่าจากการตาม่ใจปาก 
กนิอ่ยา่งไม่บั่นยะบนัยงั สดุีท่�ายรา่งกายสะสม่ไข้ม่นัจนกระท่ั�งอ่�วันเป็น
ห้ม่้ ห้ากสม่มุ่ติฐานห้ร่อ่สาเห้ตุข้อ่งค่วัาม่อ่�วันม่าจากการกิน ต�นตอ่เป็น
อ่ยา่งนั�น การแก�ไข้กง็า่ย แค่ห่้ยดุีกนิ รา่งกายกผ็ู้อ่ม่ลี่งไดี� แตถ่ีาม่ห้นอ่่ย
เถีอ่ะ การห้�าม่ใจห้ยุดีกินเพื่่�อ่ลี่ดีค่วัาม่อ่�วันม่ันง่ายอ่ย่างนั�นจริงๆห้ร่อ่ 
 

 ค่วัาม่อ่�วันม่าจากห้ลี่ายสาเห้ตุ เป็นผู้ลี่จากโรค่บ�าง จาก
พื่ันธุุกรรม่บ�าง จากยาบ�าง แต่ส่วันให้ญ่่ เป็นผู้ลี่ม่าจากการกิน 
ลี่อ่งศึกษาลี่ึกลี่งไปในท่างเม่แท่บอ่ลิี่ซึ่ึม่จริงๆ สิ�งท่ี�พื่บค่่อ่ร่างกายกิน 
เพื่ราะจิตใจบังค่ับ ผู้่านการท่ำางานข้อ่งฮอ่ร์โม่นท่ี�ผู้ลี่ิตม่าจากสม่อ่ง 
อ่ันเป็นกลี่ไกท่างเม่แท่บอ่ลี่ิซึ่ึม่ท่ี�เกิดีข้ึ�นเพื่่�อ่ปกป้อ่งตนเอ่ง การต่อ่ส้�กับ
ฮอ่รโ์ม่นไม่ใ่ช้เ่ร่�อ่งงา่ย ต�อ่งเข้�าใจการท่ำางานข้อ่งฮอ่รโ์ม่นให้�ไดี�เสยีก่อ่น
 เม่่�อ่วัันท่ี� 27 สิงห้าค่ม่ พื่.ศ.2553 ม่ีผู้้�ป่วัยโรค่อ่�วันช้นิดีสาห้ัส
ถ้ีกห้าม่ส่งเข้�าโรงพื่ยาบาลี่จุฬาลี่งกรณ์์ เธุอ่ม่ีนำ�าห้นักตัวั 350 กิโลี่กรัม่ 
ศลัี่ยแพื่ท่ยจ์ากค่ณ์ะแพื่ท่ยศาสตร ์จฬุาลี่งกรณ์ม์่ห้าวัทิ่ยาลี่ยั ใช้�เท่ค่นคิ่
การผู่้าตดัีรดัีกระเพื่าะ (Laparoscopic Gastric Bypass) เป็นการผู่้าตัดี
ผู้่านกลี่�อ่งเพ่ื่�อ่ลี่ดีข้นาดีกระเพื่าะอ่าห้าร ดี�วัยการตัดีเช่้�อ่ม่กระเพื่าะ
อ่าห้ารในการรักษา ผู้้�ป่วัยเป็นค่นไข้�ในพื่ระอุ่ปถีัม่ภ์ข้อ่งท่้ลี่กระห้ม่่อ่ม่
อ่บุลี่รัตน ์ใช้�เวัลี่ารกัษา 111 วััน ถีงึวัันที่� 17 ธุนัวัาค่ม่ 2553 เธุอ่อ่อ่กจาก
โรงพื่ยาบาลี่ ดี�วัยนำ�าห้นักตัวั 88 กิโลี่กรัม่ นำ�าห้นักห้ายไป 262 กิโลี่กรัม่ 
ม่ห้ัศจรรย์พื่ันลี่ึกไดี�ข้นาดีนั�น

 การรัดีกระเพื่าะเป็นผู้ลี่ให้�อ่าห้ารอ่�อ่ม่กระเพื่าะตอ่นกลี่าง
ลี่งลี่ำาไส� กลี่ไกการท่ำางานข้อ่งฮอ่ร์โม่นห้ิวัห้ร่อ่กรีลี่ิน (Ghrelin) ท่ี�
สร�างจากตอ่นกลี่างกระเพื่าะเพ่ื่�อ่ส่งไปยังสม่อ่งส่วันไฮโปธุาลี่าม่ัส
ไม่่เกิดีขึ้�นการผู้่าตัดีเป็นผู้ลี่ ให้�ฮอ่ร์โม่นห้ิวัห้ยุดีท่ำางาน สม่อ่งจึงห้ยุดี
กลี่ไกการห้าอ่าห้าร ห้ยุดีการกิน ห้ยุดีการสะสม่อ่าห้ารแลี่ะพื่ลี่ังงาน 
สุดีท่�ายร่างกายจำาต�อ่งสลี่ายไข้ม่ันท่ี�สะสม่ไวั� เพื่่�อ่นำาม่าเป็นพื่ลี่ังงาน 
นำ�าห้นักตัวัลี่ดีลี่งฮวับฮาบเพื่ราะเห้ตุนี�
 ม่าวัันนี� นกัโภช้นาการร้�แลี่�วัวัา่ ค่วัาม่อ่�วันสว่ันให้ญ่่เกดิีจาก
กลี่ไกการท่ำางานข้อ่งฮอ่ร์โม่นห้ิวัที่�ไม่่ห้ยุดีท่ำางาน ในข้ณ์ะที่�ร่างกาย
เกดิีภาวัะดี่�อ่ตอ่่ฮอ่รโ์ม่นอ่ิ�ม่ห้รอ่่เลี่พ็ื่ตนิ เรยีกกันวัา่ Leptin resistance
กลี่ไกร่างกายจึงค่�างอ่ย่้ในสภาวัะการท่ำางานข้อ่งฮอ่ร์โม่นห้ิวั โดีย
ฮอ่ร์โม่นอ่ิ�ม่ไม่่ท่ำางาน ดีังนั�นเพ่ื่�อ่ห้ยุดีการกินอ่ย่างไม่่บันยะบันยังจำา
ต�อ่งห้ยุดีฮอ่ร์โม่นห้ิวั แลี่ะให้�ฮอ่ร์โม่นอ่ิ�ม่ท่ำางาน ห้ากเข้�าใจวังจรการ
ท่ำางานข้อ่งฮอ่ร์โม่นห้ิวั-อ่ิ�ม่ ถี่อ่งแท่�แลี่�วั การลี่ดีค่วัาม่อ่�วันก็ง่าย

บท่ค่วัาม่โดีย รศ.ดร.วินััย ดะห์์ลันั

Written by Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan
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What Really Makes You Gain Weight? 
Your Appetite or Hormone?
 “If you choose to please your appetite, you will become 
a pig.” Senior citizens say so. The meaning of this sentence is that 
people become overweight because they eat what and when they 
want to eat. They eat without boundaries. As a result, their bodies 
keep collecting fats until they become fat as a pig. If it is assumed 
that someone becomes fat or the cause of obesity comes from 
eating, the solution for one to get slimmer shape would be easy. 
Just stop eating. But let me ask you something. Is forsaking your 
appetite and stopping eating in the hope of losing some weight 
truly that easy?

 Obesity can be caused by many factors. Some people 
gain extra weight because of diseases, genes, or medicines. 
However, in most cases, it is the result of overeating. If we study the 
science of metabolism thoroughly, we will realize that we eat due 
to our minds forcing us to do so through the function of 
hormones produced from our brains. This metabolic mechanism 
exists to protect our existence. To fight with hormones is not easy. 
Firstly, we need to understand how they work.
 On 27th August 2010, a patient with severe obesity was 
admitted to Chulalongkorn Hospital. She weighed 350 kilograms. 
Surgeons from the Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, 
decided to do Laparoscopic Gastric Bypass for her. This is a 
type of surgery utilizing a tiny video camera to reduce the size 
of the stomach by attaching a small part of the intestine directly
to the reduced stomach. Her medication was patronized by 
Princess Ubolratana. The rehabilitation took 111 days. She was 
discharged from the hospital on 17th December 2010 with a weight 
of 88 kilograms. That means she had lost 262 kilograms. 
How amazing! 

 After tying the stomach like this, food will not pass 
the middle part of the stomach before reaching the intestine. 
Thus, the mechanism of a hunger hormone called Ghrelin 
which is produced in the middle part of the stomach before 
being transferred to hypothalamus halts. The surgery is 
what causes this hunger hormone to stop function. Once 
the brain stops looking for food, the patient stops eating, 
the body stops collecting food and calories. Finally, the 
body is forced to burn remaining fats for more energy. Due 
to this, the patient starts to lose weight.
 Today nutritionists know that in most cases obesity 
originates from the mechanism of hunger hormones that 
keep operating while the body becomes stubborn towards 
satiety hormone or Leptin, which is called Leptin resistance. 
As a result, the body remains in the state that the hunger 
hormone is still functioning, while the satiety hormone is not. 
Thus, to successfully stop eating deliberately, it is neces-
sary to cease the function of hunger hormone and enable 
satiety hormone to function. If we thoroughly understand this 
working circuit of hunger-satiety hormones, losing weight 
will become easy. 

ACADEMIC GURU

อ่่านบท่ค่วัาม่อ่่�นๆไดี�ท่ี� เพื่จ : dr.winai dahlan
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เทคโนัโลยีี	RFID…
กระบวนัก�รตรวจสำอบยี้อนักลับในั
อุตสำ�หกรรมอ�ห�ร

 ปัจจุบนัอ่ตุสาห้กรรม่อ่าห้ารแปรรป้ในประเท่ศไท่ยม่อี่ย้ห่้ลี่ากห้ลี่าย
ผู้ลี่ิตภัณ์ฑ์์ เช้่น ผู้ลี่ิตภัณ์ฑ์์แปรร้ปจากเน่�อ่สัตวั์  ผู้ลี่ิตภัณ์ฑ์์จากสัตวั์ท่ะเลี่ 
ผู้ักแลี่ะผู้ลี่ไม่�แปรร้ป เป็นต�น ซึึ่�งในแต่ลี่ะผู้ลี่ิตภัณ์ฑ์์ม่ีการแข้่งข้ันท่ี�ส้งข้ึ�นจน
ท่ำาให้�สห้ภาพื่ยุโรปแลี่ะอ่เม่ริกา ไดี�อ่อ่กกฎห้ม่ายท่างดี�านอ่าห้ารในการท่วัน
สอ่บคุ่ณ์ภาพื่ผู้ลี่ิตภัณ์ฑ์์ เพ่ื่�อ่ป้อ่งกันการก่อ่การร�ายท่างช้ีวัภาพื่แลี่ะสร�าง
ค่วัาม่ปลี่อ่ดีภัยต่อ่ช้ีวัิตข้อ่งประช้าช้นภายในประเท่ศ โดียต�อ่งสาม่ารถีตรวัจ
สอ่บแห้ล่ี่งที่�ม่าข้อ่งสินค่�านั�นๆไดี� แลี่ะเพ่ื่�อ่เพิื่�ม่อ่ำานาจในการต่อ่รอ่งสินค่�า
ดี�านการเกษตรแลี่ะอ่าห้ารให้�ม่ากข้ึ�น [1] ดีังนั�นในภาค่อุ่ตสาห้กรรม่อ่าห้าร 
จึงไดี�นำาเท่ค่โนโลี่ยีท่ี�ช้่�อ่ว่ัา “RFID” (Radio Frequency Identification)
ม่าใช้�ในกระบวันการตรวัจสอ่บย�อ่นกลี่ับ  เพื่ราะเท่ค่โนโลี่ยีนี�สาม่ารถีตรวัจ
สอ่บกระบวันการผู้ลิี่ตไดี�อ่ย่างเรียลี่ไท่ม์่ ซึึ่�งผู้้�บริห้ารห้ร่อ่ผู้้�ที่�เกี�ยวัข้�อ่งใน
กระบวันการผู้ลี่ิตสาม่ารถีเห้็นสภาพื่ข้อ่งสินค่�าไดี�ท่ันท่ี โดียเฉพื่าะเม่่�อ่เกิดี
วัิกฤตการณ์์การปนเป้�อ่นสารเค่มี่ จุลี่ินท่รีย์ก่อ่โรค่ในอ่าห้าร แลี่ะการใช้�
เท่ค่โนโลี่ยี RFID ยงัสาม่ารถีตรวัจสอ่บไดี�ว่ัา สว่ันผู้สม่ข้อ่งอ่าห้ารม่าจากที่�ใดี
บ�าง วัันเวัลี่าที่�ผู้ลี่ิต สินค่�าม่ีอ่ายุการเก็บรักษาเห้ลี่่อ่อ่ย่้เป็นระยะเวัลี่าเท่่าใดี 
อ่าห้ารปลี่อ่ดีภัยต่อ่ผู้้�บริโภค่ห้ร่อ่ไม่่ ไดี�อ่ย่างแม่่นยำา[2]

 “เทคโนัโลย ีRFID (Radio Frequency Identification)”
ห้ร่อ่การเก็บข้�อ่ม่้ลี่อ่ัตโนม่ัติผู้่านค่ลี่่�นวัิท่ยุ ไดี�นำาม่าประยุกต์
ใช้�ในการเก็บข้�อ่ม่้ลี่ดี�านการผู้ลิี่ตแลี่ะการตรวัจสอ่บย�อ่นกลัี่บ
อ่ยา่งค่รบถี�วัน  ท่ั�งนี� เท่ค่โนโลี่ย ีRFID อ่าศยัการเกบ็ข้�อ่ม่ล้ี่ผู้า่น
ค่ลี่่�นวัิท่ยุ ที่�ม่ีการท่ำางาน 2 ส่วันค่่อ่ ตัวับัตรเก็บข้�อ่ม่้ลี่ (Tag) 
แลี่ะตัวัอ่่าน-เข้ียนข้�อ่ม่้ลี่ (RFID Reader) ท่ั�ง 2 ส่วันนี�สาม่ารถี
ติดีต่อ่กันโดียอ่ัตโนม่ัติดี�วัยค่ลี่่�นวัิท่ยุแลี่ะไม่่จำาเป็นต�อ่งอ่ย่้
ใกลี่�กันเห้ม่่อ่นบาร์โค่�ดีแลี่ะสาม่ารถีนำาข้�อ่ม่้ลี่ที่�ไดี�ไปเช่้�อ่ม่โยง
กับระบบ Visual Intelligent Plant (VIP) ท่ี�แสดีงผู้ลี่เป็นภาพื่
กราฟฟิค่แบบเรียลี่ไท่ม์่[3] ท่ำาให้�ผู้้�บริห้ารสาม่ารถีม่อ่งเห็้น
ไลี่น์การผู้ลี่ติท่ั�งห้ม่ดี ตั�งแต่ข้ั�นตอ่นการรับวััตถุีดีบิไปจนกระท่ั�ง
สำาเร็จเป็นสินค่�าแปรร้ป ซึ่ึ�งห้ากพื่บปัญ่ห้าในไลี่น์การผู้ลี่ิตก็จะ
ช้่วัยให้�ผู้้�บริห้ารสาม่ารถีตัดีสินใจแก�ปัญ่ห้าไดี�ทั่นท่ี เป็นการ
เพื่ิ�ม่ประสิท่ธุิภาพื่การผู้ลี่ิตไดี�อ่ย่างช้ัดีเจน ท่ี�สำาค่ัญ่ เท่ค่โนโลี่ยี 
RFID นี� ช้ว่ัยในดี�านการตรวัจสอ่บย�อ่นกลี่บัไดี�อ่ยา่งรวัดีเรว็ัแลี่ะ
แม่่นยำา สาม่ารถีส่บค่�นไดี�ทั่นที่วั่าวััตถีุดีิบท่ี�แปรร้ปชุ้ดีนี� ผู้ลี่ิต
จากวััตถีุดิีบฟาร์ม่ใดี เพิื่�ม่ค่วัาม่ม่ั�นใจให้�แก่ผู้้�บริโภค่ในดี�าน
ค่วัาม่ปลี่อ่ดีภัยท่างอ่าห้ารไดี�ม่ากข้ึ�น 

[1] เท่พื่ เก่�อ่ท่วีักุลี่.(2558).RFID นวััตกรรม่เพ่ื่�อ่การประยุกต์ใช้�งาน
ดี�านการเกษตรแลี่ะอ่ตุสาห้กรรม่อ่าห้าร.กรงุเท่พื่ฯ: วัารสารวัจิยั ม่สดี 
สาข้าวัิท่ยาศาสตร์แลี่ะเท่ค่โลี่โลี่ยี
[2] Food Network Solution.(2555).RFID เพ่ื่�อ่การตรวัจสอ่บย�อ่น
กลี่บัในอ่ตุสาห้กรรม่อ่าห้าร.สบ่ค่�น 4 ตลุี่าค่ม่ 2564 จาก http://www.
foodnetworksolution.com/news_and_articles/article/0199/rfid
[3] barcodethailand.(2564). RFID Solutions for Greater Visibility 
and Efficiency in SCM and WIP.สบ่ค่�น 4 ตลุี่าค่ม่ 2564 จาก https://
www.barcodethailand.com/index.php/products-solutions/
rfid-solutions
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RFID Technology and Traceability in Food 
Industry
 Nowadays, food industry of Thailand can provide various 
processed food products, be it from meat, seafood, vegetables, and 
fruits. The competition in each product market is rising continuously. 
This led the European Union and America to the enactment of food 
laws and regulations on product traceability to prevent bioterrorism and 
provide safety to citizens’ lives. The source of each product must be 
trackable and traceable. This will also increase bargaining power for 
agricultural and food products. [1] Thus, a technology called “RFID” 
(Radio Frequency Identification) is utilized in the process of traceability 
in the food industry. This technology can track the production process 
in real-time, which helps managers or those involved in production 
process to see product condition instantly, especially when the crisis 
of chemical and microbial contamination in food arises. The RFID 
technology can also precisely track the source of food ingredients, 
date and time of production, remaining shelf life of product, and affirm 
safety of food to consumers. [2]
 RFID (Radio Frequency Identification) technology is applied 
to collect data for comprehensive manufacturing traceability. RFID 
technology collects data from radio frequency, using 2 parts: tag and 
RFID reader. These 2 parts can be connected automatically through 
radio frequency. They do not need to be near one another to be able 

to work properly, unlike in the case of barcode. The 
acquired data can be connected to the Visual Intelligent 
Plant (VIP) system, which will demonstrate results in 
real-time graphic. [3] As a result, managers can view 
the whole production line, starting from the process 
of adopting ingredients to the finish line of making a 
processed food product. If any problem is found in the 
production line, managers are able to find a solution 
promptly. This is clearly a way to increase effectiveness 
in production.  Moreover, this RFID technology assists 
in fast and precise traceability. It can examine the farm 
where a set of processed ingredients comes from in no 
time. This capacity surely boosts consumers’ confidence 
with regard to food safety. 
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 ในปัจจุบันค่วัาม่นิยม่ในการรักษาสุข้ภาพื่ดี�วัยการรับประท่านอ่าห้ารพื่ลัี่งงานตำ�าแลี่ะที่�ดีีต่อ่สุข้ภาพื่ ซึึ่�งสารให้�ค่วัาม่ห้วัานเป็นสารปรุง
แตง่อ่าห้ารที่�นยิม่ใช้�ในอุ่ตสาห้กรรม่อ่าห้ารเน่�อ่งจากเปน็สารที่�ม่รีสห้วัานค่ลี่�ายนำ�าตาลี่[1-4] ดีงันั�นกอ่่นอ่่�นจำาเปน็ต�อ่งม่าท่ำาค่วัาม่ร้�จกั สารให้�ค่วัาม่
ห้วัาน (Sweetener) ซึ่ึ�งเป็นสารท่ี�ใช้�แต่งรสห้วัาน แต่งกลี่ิ�น แบ่งออกุเป็นั 2 ประเภทตาม่คุ่ณ์ค่่าท่างโภช้นาการไดี�แก่
 1.สำ�รให้คว�มหว�นัที�มีคุณค่�ท�งโภชนั�ก�ร	(Nutritive	sweetener) ซึ่ึ�งแบ่ง ย่อ่ยอ่อ่กเป็น 2 ช้นิดี
 1.1 นำ�าตาลี่ (Sugar) เป็นอ่าห้ารท่ี�อ่ย่้ในห้ม่้่ค่าร์โบไฮเดีรต (Carbohydrate) ท่ี�ให้�พื่ลี่ังงานแก่ร่างกายเช่้น นำ�าตาลี่กลี่้โค่ส (Glucose), 
ฟรักโตส (Fructose), แลี่็กโท่ส (Lactose), ซึ่้โค่รส (Sucorse) [3]
 1.2 นำ�าตาลี่แอ่ลี่กอ่ฮอ่ล์ี่ (Sugar alcohols) เป็นสารประกอ่บในกลีุ่่ม่แอ่ลี่กอ่ฮอ่ล์ี่ข้อ่งนำ�าตาลี่เช่้น แม่นนิท่อ่ลี่ (Mannitol), ซึ่อ่ร์บิท่อ่ลี่ 
(Sorbitol), ไซึ่ลี่ิท่อ่ลี่ (Xylitol), ไอ่โซึ่ม่อ่ลี่ต์ (Isomalt), ม่อ่ลี่ท่ิท่อ่ลี่ (Maltitol), แลี่ค่ท่ิท่อ่ลี่ (Lactitol), ท่ากาโลี่ส (Tagalose), อ่ิริท่ริท่อ่ลี่ (Erythritol)
[3,4]
 2	.สำ�รให้คว�มหว�นัที�ไม่มคีณุค�่ท�งโภชนั�ก�ร	(Non-nutritive	sweetener) ห้รอ่่ “นัำ�าติาลเทียม ห์รอืสัารให้์ความห์วานั
เทยีม (Artificial sweeteners, High intensity sweeteners ห์รอื Sugar substitute)” ปจัจบุนัสำานักงานค่ณ์ะกรรม่การอ่าห้ารแลี่ะยาแห้ง่สห้รฐัอ่เม่รกิา 
(The United states food and drug administration, U.S. FDA) ไดี�กำาห้นดีช้นิดีข้อ่งนำ�าตาลี่เท่ียม่ท่ี�อ่นุญ่าตให้�ใช้�ในอ่าห้ารไดี�อ่ย่างปลี่อ่ดีภัยไวั� 
6 ช้นิดีไดี�แก่ แซึ่ค่ค่าริน ห้ร่อ่ ข้ัณ์ฑ์สกร (Saccharin) แอ่สพื่าแตม่ (Aspartame) อ่ะซึ่ีซึ่ัลี่เฟม่ โพื่แท่สเซึ่ียม่ ห้ร่อ่ อ่ะซึ่ีซึ่ัลี่เฟม่ เค่ (Acesulfame 
potassium, Acesulfame-K) ซึ่้ค่ราโลี่ส (Sucralose) นีโอ่เท่ม่ (Neotame) แอ่ดีแวันเท่ม่ (Advantame) [1,5] ซึึ่�งสารให้�ค่วัาม่ห้วัานเห้ล่ี่านี�ม่ี
คุ่ณ์สม่บัติท่ี�แตกต่าง ม่ีผู้ลี่ต่อ่การเลี่่อ่กใช้�สารให้�ค่วัาม่ห้วัานดีังนี�

สารให้�ค่วัาม่ห้วัาน รสห้วัานม่ากกวั่า
ซึ่้โค่รส (นำ�าตาลี่)

พื่ลี่ังงาน การท่นท่านต่อ่ค่วัาม่ร�อ่น ค่วัาม่เห้ม่าะสม่ในการใช้�ในผู้ลี่ิตภัณ์ฑ์์ รสช้าติ

แอ่สปาแตม่ (Aspartame) 180-200 เท่่า 4 แค่ลี่อ่รี�ต่อ่กรัม่ สารไม่่ท่นค่วัาม่ร�อ่นไดี� สาม่ารถี
ท่ำาลี่ายไดี�ง่ายท่ี�อุ่ณ์ภ้ม่ิ 80 อ่งศา

เซึ่ลี่เซึ่ียส

ไม่่เห้ม่าะสำาห้รับอ่าห้ารท่ี�ม่ีค่วัาม่ร�อ่นส้งการ แต่เห้ม่าะ
กับเค่ร่�อ่งดี่�ม่ไม่่ม่ีแอ่ลี่กอ่ฮอ่ลี่์อ่าห้ารแห้�ง กาแฟ ไอ่ศกรีม่ 

เยลี่ลี่ี� ข้นม่ห้วัาน

รสช้าติกลี่างๆ

เอ่ซึ่ีซึ่ัลี่เฟม่เค่ (Acesul-
fame K)

200 เท่่า ไม่่ม่ีพื่ลี่ังงาน / 
0 แค่ลี่อ่รี�

ท่นต่อ่ค่วัาม่ร�อ่นลี่ะลี่ายในนำ�า ม่ีค่วัาม่
ค่งตัวัท่ี�ช้่วัง pH กวั�างโดียท่ั�วัไปใน

อ่าห้าร

เค่ร่�อ่งดี่�ม่ไม่่ม่ีแอ่ลี่กอ่ฮอ่ลี่์ผู้สม่กับเค่ร่�อ่งดี่�ม่ ข้นม่โยเกิร์ต 
กาแฟสำาเร็จร้ป ช้า ข้นม่ท่ี�ใส่เจลี่าติน พืุ่ดีดีิ�ง ค่รีม่เท่ียม่ 

ข้นม่ห้วัาน

ม่ีรสข้ม่เป็นกลี่ิ�น
โลี่ห้ะเม่่�อ่ใช้�ปริม่าณ์

ส้ง

ซึ่้ค่ราโลี่ส (Sucralose) 600 เท่่า ไม่่ม่ีพื่ลี่ังงาน / 
0 แค่ลี่อ่รี�

ซึ่้ค่ราโลี่สท่นค่วัาม่ร�อ่นไดี� ใช้�ในการ
ปรุงอ่าห้ารแลี่ะข้นม่ทุ่กช้นิดีท่ี�ต�อ่งการ

ค่วัาม่ร�อ่นส้งแลี่ะไม่่ส้ญ่เสียค่วัาม่
ห้วัาน

ผู้ลี่ิตภัณ์ฑ์์อ่บแลี่ะเบเกอ่รี�  เค่ร่�อ่งดี่�ม่ ห้ม่ากฝ่รั�ง ช้าแลี่ะ
กาแฟ ผู้ลี่ิตภัณ์ฑ์์จากนม่ ข้อ่งห้วัาน นำ�าสลี่ัดี ข้นม่ท่ี�ใส่เจ

ลี่าติน  พืุ่ดีดีิ�ง แยม่ เยลี่ลี่ี�ผู้ลี่ไม่� นำ�าผู้ลี่ไม่� นำ�าเช้่�อ่ม่

ห้วัานเก่อ่บค่ลี่�ายกับ
นำ�าตาลี่แลี่ะไม่่ม่ีลี่ิ�น

รสข้ม่

ห้ญ่�าห้วัาน
(Stevia)

200 - 400 เท่่า ไม่่ม่ีพื่ลี่ังงาน / 
0 แค่ลี่อ่รี�

สาม่ารถีแท่นท่นค่วัาม่ร�อ่นไดี�ถีึง 200 
อ่งศาเซึ่ลี่เซึ่ียสโดียไม่่สลี่ายตัวั

เค่ร่�อ่งดี่�ม่แลี่ะผู้ลี่ิตภัณ์ฑ์์จากนม่ ข้นม่ ห้วัาน ไอ่ศกรีม่ 
ห้ม่ากฝ่รั�งผู้ลี่ไม่�กวัน แช้่อ่ิ�ม่ ห้ม่ักดีอ่ง เค่ร่�อ่งปรุงรส ซึ่อ่ส

ถีั�วัเห้ลี่่อ่ง ซึ่อ่สผู้ลี่ไม่� ข้นม่ข้บเค่ี�ยวั ช้า กาแฟ

รสค่ลี่�ายนำ�าตาลี่แต่
ม่ีรสข้ม่ติดีลี่ิ�น

 จากตารางจะเห็้นว่ัาผู้้�บริโภค่อ่าจจะสาม่ารถีรับร้�ค่วัาม่แตกต่างไดี� จงึต�อ่งมี่การพัื่ฒนาสต้รให้�ผู้้�บริโภค่ยอ่ม่รับซึ่ึ�งอ่าจจะต�อ่งดีอ้่งค์่ประกอ่บ
อ่่�นๆข้อ่งอ่าห้ารห้ร่อ่อ่าจจะใส่นำ�าตาลี่ประเภท่อ่่�นเข้�าไปดี�วัยเพื่่�อ่ปรับให้�ม่ีค่วัาม่สม่บ้รณ์์ม่ากยิ�งข้ึ�น [6,7] ท่ั�งนี�สารให้�ค่วัาม่ห้วัานห้ากต�อ่งการใช้�ใน
ผู้ลี่ติภัณ์ฑ์์อ่าห้ารนั�นสิ�งท่ี�สำาค่ญั่ค่อ่่การเลี่อ่่กใช้�ให้�เห้ม่าะสม่กับอ่าห้าร อ่กีอ่ย่างห้นึ�งท่ี�สำาค่ญั่ไม่แ่พื่�กัน ค่อ่่ท่ำาผู้ลิี่ตผู้ลิี่ตภัณ์ฑ์์อ่อ่กม่าเพ่ื่�อ่เป็นแนวัท่าง
ท่ี�ดีีท่ี�สุดีในการพื่ัฒนาผู้ลี่ิตภัณ์ฑ์์อ่าห้ารท่ี�ให้�พื่ลี่ังงานตำ�าเพื่่�อ่สุข้ภาพื่
 

เข้ียนโดีย ฮาบิลลาห์์ จะปะกุียา

Written by  Habilla Chapakiya
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Sweeteners Sweeter than 
sucrose (sugar)

Calories Heat Resistance Suitable for Taste

Aspartame 180-200 times 4 calories 
per gram

It is not a heat resistant substance. 
It can be dissolved easily at 80 

degrees Celsius.

Not suitable for high-heat usage. Suitable for 
non-alcoholic beverage, dry food, coffee, 

ice-cream, jelly, dessert. 

Average taste 

Acesulfame K 200 times 0 calorie Resists heat. Dissolve in water. 
Stabilized at a wide pH range, 

generally in food.

Non-alcoholic beverage. It can be mixed in 
beverages, yogurt, instant coffee, tea, gelatin-added

 desserts, pudding, artificial cream, and dessert. 

Bitter. Metallic odor when 
used in high doses.

Sucralose 600 times 0 calorie Sucralose is heat resistant. It is 
applied in all kinds of food and 
dessert which require high heat 

and does not lose the sweetness.

Baking and baking product, mixed drink, chewing 
gum, tea and coffee, dairy product, dessert, salad 
dressing, gelatin and pudding, jam and jelly, fruit 

and juice, syrup.

Sweet almost like sugar. 
Doesn’t leave bitterness 

on the tongue.

Stevia 200 - 400 times 0 calorie It can endure heat up to 200 
degrees Celsius and undiluted. 

Beverage and dairy product, dessert, ice cream, 
chewing gum, fruit paste, pickled fruit, seasoning, 

soy sauce, fruit sauce, snack, tea, coffee

It tastes like sugar. Bitter 
on tongue. 

Artificial Sweeteners in Food 
Product Development

1 Nutritive sweetener. This can be divided into 2 sub-categories. 
1.1 Sugar – Sugar is among carbohydrates which provide calories to the body. Examples of sugar are glucose, fructose, 
lactose, and sucrose. [3]
1.2 Sugar alcohols – Sugar alcohols are substances such as mannitol, sorbitol, xylitol, isomalt, maltitol, lactitol, tagatose, and 
erythritol [3,4]
2 Non-nutritive sweetener, as known as artificial sweetener, high intensity sweetener, or sugar substitute. – Currently, the U.S. 
FDA states that 6 artificial sweeteners that are safe and permissible to use in food are saccharin, aspartame, acesulfame 
potassium, acesulfame-K, sucralose, neotame, advantame. [1,5] 
These sweeteners own different properties, and this affects how they are applied. 

 According to the above table, consumers are able to perceive the differences of each sweetener. Thus, these 
sweeteners are required to develop to meet customers’ satisfaction. Other components of food will be considered with regard 
to this. Adding other types of sugar to reach the desirable outcome can be done. [6,7] What should be considered in using 
sweetener is the suitability to each food. Another important matter is creating product trials. This will be the best means in 
developing healthy food products that provide low calories. 

[1] Fitch C, Keim KS, Academy of Nutrition and Dietetics (2012). Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: use of nutritive and nonnutritive 
sweeteners. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. 112 (5): 739–758. 
[2] Mitchell, Helen (2006). Sweeteners and sugar alternatives in food technology. Oxford, UK: Wiley-Blackwell. p. 77-89. 
[3] Food and Nutrition Information Center (2020). Nutritive and Nonnutritive Sweetener. Retrieved 17 September 2020 from www.nal.usda.gov.  .
[4] U.S. Food and Drug Administration (2015)., Additional Information about High-Intensity Sweeteners Permitted for use in Food in the United
States.  Retrieved 17 September 2020 from https://www.fda.gov/food/food-additives-petitions/additional-information-about-high-intensity-
sweeteners-permitted-use-food-united-states
[5] U.S. Food and Drug Administration (2014), High-Intensity Sweeteners. Available Source https://www.fda.gov/food/food-additives-petitions/
additional-information-about-high-intensity-sweeteners-permitted-use-food-united-states
[6] วัรรณ์ค่ลี่ เช้่�อ่ม่งค่ลี่ (2005), สารให้�ค่วัาม่ห้วัาน: การใช้�แลี่ะค่วัาม่ปลี่อ่ดีภัย. Thai Pharmaceutical and Health Science  Journal. 3(1).

 Today, eating low calories and healthy food has 
become a health care trend. Artificial sweeteners are 
classified as food additives that are popular in the food 
industry because of their sugar-like sweetness. [1-4] Therefore,
we should learn about these substances which are used to 
enhance sweetness and flavor. Sweeteners are of 2 types 
categorized by their nutritional values.

References
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‘ฮ�ล�ลไทยี’ เปิดมิ่ติโชว์ิศัักยุภาพิในเวิทีี่โลก
อสิูลาม่ ศัวิฮ.เข้้ารว่ิม่ประชุม่คณะกรรม่การวิชิาการ 
(Technical committee) การจัดที่ำาม่าตรฐาน 
OIC/SMIIC ประจำาปี 2021

ศัวิฮ.จุฬาฯ เร่งวิิจัยุด้านชีวิวิิที่ยุาระดับโม่เลกุล
ที่ี�สูาม่ารถีบ่งชี�สูายุพิันธิ์เน้�อสูัตวิ์ปลอม่ปนได้

“Thai	Halal” Showed Its Potential in the World Islamic Stage: 
the HSC Attended Technical Committee Meeting to Form OIC/
SMIIC Standard For 2021.

 เม่่�อ่วัันที่� 27 กันยายน 2564  นำาโดีย รศ.ดีร.วัินัย ดีะห้์ลี่ัน 
ผู้้� อ่ำานวัยการผู้้� ก่ อ่ตั� ง  ศ้นย์ วัิท่ยาศาสตร์ฮาลี่าลี่ จุฬาลี่งกรณ์์
ม่ห้าวัิท่ยาลัี่ย (ศวัฮ.) รศ.ดีร.ปกรณ์์ ปรียากร ผู้้�อ่ำานวัยการสถีาบัน
ม่าตรฐานฮาลี่าลี่แห่้งประเท่ศไท่ย ดีร.พื่รพิื่ม่ลี่ ม่ะห้ะห้มั่ดี แลี่ะ 
ดีร.อ่าณ์ัฐ เดี่นยิ�งโยช้น์ ผู้้�ช้่วัยผู้้�อ่ำานวัยการฯ พื่ร�อ่ม่ดี�วัย ดีร.อ่ัซึ่อ่ารีย์ 
สุข้สุวัรรณ์ ดีร.นัจวัา ยานยา สันติวัรกุลี่ แลี่ะ ดีร.เกษิณ์ี เกตุเลี่ข้า 
นักวัิจัย เข้�าร่วัม่พื่ิธุีเปิดีการประชุ้ม่ OIC/SMIIC แลี่ะ CCA โดียสาระ
สำาคั่ญ่อ่ย่้ในวัาระการจัดีท่ำาร่างม่าตรฐาน Halal Inspection Body 
ท่ี�สอ่ดีค่ลี่�อ่งกับม่าตรฐานแลี่ะม่าตรวิัท่ยาสากลี่โดียมี่ค่ณ์ะกรรม่การ
วัิช้าการเข้�าร่วัม่ 55 ค่น จากกว่ัา 10 ประเท่ศ สำาห้รับการประชุ้ม่ค่ณ์ะ
กรรม่การวัิช้าการกลีุ่่ม่ม่าตรฐานต่อ่ไป ค่่อ่ TC2 Halal Cosmetics จะม่ี
ข้ึ�นในวัันท่ี� 4 ตุลี่าค่ม่ 2564

 เม่่�อ่วัันที่� 27 กนัยายน 2564 เวัลี่า 08.00-12.00 น. ห้นว่ัยปฏิบัิตกิาร
วัิจัยแลี่ะนวััตกรรม่ช้ีวัวิัท่ยาระดีับโม่เลี่กุลี่ฮาลี่าลี่ (HMBI) ข้อ่ง
ศน้ยว์ัทิ่ยาศาสตรฮ์าลี่าลี่ จฬุาฯ นำาท่มี่โดีย ดีร.พื่รพื่มิ่ลี่ ม่ะห้ะห้ม่ดัี ดีร.อ่าณ์ฐั 
เดี่นยิ�งโยช้น์ นางสาวัสุกัญ่ญ่า โสอุ่ดีร แลี่ะนายอ่าณ์กร เร่อ่งปราช้ญ์่
เข้�าร่วัม่ประชุ้ม่ห้าร่อ่โค่รงการวัิจัยเร่�อ่งการพื่ัฒนานวััตกรรม่ดี�าน
ช้วีัวัทิ่ยาระดีบัโม่เลี่กลุี่เพ่ื่�อ่บง่ช้ี�สายพื่นัธุเ์น่�อ่สตัวัป์ลี่อ่ม่ปนในผู้ลี่ติภณั์ฑ์์
จระเข้�เพ่ื่�อ่แก�ปัญ่ห้าการบริโภค่แลี่ะการส่งอ่อ่ก กับภาค่เอ่กช้นค่่อ่
นายแพื่ท่ย์ปัญ่ญ่า ยังประภากร ผู้้�ประกอ่บการฟาร์ม่จระเข้� บริษัท่ 
ปัญ่ญ่าฟาร์ม่ กำาแพื่งแสน จำากัดี จังห้วััดีนค่รปฐม่ นอ่กจากนี�ยังไดี�
เยี�ยม่ช้ม่ฟาร์ม่แลี่ะเก็บตัวัอ่ย่างเน่�อ่จระเข้�แลี่ะเน่�อ่ตัวัเงินตัวัท่อ่งเพ่ื่�อ่ใช้�
เป็นตัวัอ่ย่างสำาห้รับท่ำางานวัิจัยอ่ีกดี�วัย

 On 27th September 2021, Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, the Founding Director of the Halal Science Center, Chulalongkorn 
University (HSC) and Assoc. Prof. Dr. Pakorn Priyakorn, the Director of Halal Standard Institute of Thailand, Dr. Pornpimol Mahamad,
and Dr. Anat Denyingyhot, Assistant Director, together with the research team consisted of Dr. Acharee Suksuwan, Dr. Najwa 
Yanya Santiworakun, and Dr. Kasinee Katelakha, attended the opening ceremony of OIC/SMIIC meeting and CCA. The essence 
of the meeting was determining the standard of Halal Inspection Body that concurs with International Standard and Metrology. 
There were 55 technical committees from more than 10 countries that attended the meeting. The next technical committee meeting 
of the standard group or TC2 Halal Cosmetics will be held on 4th October 2021.
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ศัวิฮ.จฬุาฯ เข้า้รว่ิม่หารอื โครงการ IMT-GT Halal Industry Capacity Development Programme
The HSC Chula Attended IMT-GT Halal Industry Capacity Development Program

HSC-CU Proceeds the Research on Molecular Biology 
to Identify Species of Contaminated Meats.

 On 27th September 2021, during 08.00-12.00, the Halal 
Molecular Biology Innovation (HMBI) of the Halal Science Center, 
Chulalongkorn University, led by Dr. Ponpimol Mahamad, Dr. Anat 
Denyingyhot, Ms. Sukanya Soudon, and Mr. Anakorn Ruangprat 
attended the meeting on Development of Halal Molecular Biology 
Innovation to identify species of contaminated meat in crocodile 
products to solve consuming and export problems with a private 
sector, Doctor Panya Yangprapakorn, owner of a crocodile farm under
Panyafarm Kampaegsaen Limited Company, Nakhon Pathom.
The team visited the farm and took samples of crocodile and 
komodo dragon meat for further research. 

 เม่่�อ่วัันท่ี� 27 กันยายน 2564 ศวัฮ.สนง.ปัตตานี นำาโดีย ผู้ศ.นิฟาริดี ระเดี่นอ่าห้ม่ัดี  รอ่งผู้้�อ่ำานวัยการศ้นย์ฯ สนง.ปัตตานี ดีร.พื่รพื่ิม่ลี่ 
ม่ะห้ะห้ม่ัดี ผู้้�ช้่วัยผู้้�อ่ำานวัยการ พื่ร�อ่ม่ดี�วัยค่ณ์ะท่ำางานฯ ไดี�เข้�าร่วัม่โค่รงการ IMT-GT Halal Industry Capacity Development Programme 
จัดีโดีย the Centre for IMT-GT Subregional Cooperation (CIMT) ร่วัม่กับประเท่ศสม่าช้ิกค่ณ์ะท่ำางานดี�านผู้ลี่ิตภัณ์ฑ์์แลี่ะบริการฮาลี่าลี่ 
(WGHAPAS) ภายใต�แผู้นงาน IMT-GT แลี่ะ the Islamic Development Bank (IsDB) ซึ่ึ�งเป็นโค่รงการอ่บรม่ให้�ค่วัาม่ร้�ดี�านฮาลี่าลี่โดีย Halal 
Development Corporation Berhad  (HDC), Malaysia ซึ่ึ�งห้ลี่ักส้ตรการอ่บรม่ดีังกลี่่าวั ประกอ่บไปดี�วัย 
 1) Halal Industry Fundamentals (HIF)   2) Malaysia Halal Certification (MHC)  3) Halal Assurance Management System (HAS)

ท่ั�งนี� ศวัฮ.จุฬาฯ ซึึ่�งเป็นเลี่ข้านุการค่ณ์ะท่ำางานดี�านผู้ลี่ิตภัณ์ฑ์์แลี่ะบริการฮาลี่าลี่(WG-HAPAS) ไดี�ร่วัม่เสริม่สร�างศักยภาพื่ผู้้�ประกอ่บการ
ดี�านผู้ลี่ิตภัณ์ฑ์์แลี่ะบริการต่อ่ยอ่ดีส้่ตลี่าดีฮาลี่าลี่ในอ่นุภ้ม่ิภาค่ IMT-GT โดียม่ีผู้้�ประกอ่บการเข้�าร่วัม่จากตัวัแท่นประเภท่ธุุรกิจต่างๆ 
ท่ั�ง 3 ประเท่ศ จำานวันกวั่า 25 ราย

 On 27th September 2021, the HSC Chula, Pattani Office, led by Asst. Prof. Nifarid Radenahmad, Deputy Director of 
HSC Pattani Office, Dr. Ponpimol Mahamad, Assistant Director and the working team attended IMT-GT Halal Industry Capacity 
Development Program which was conducted by the Centre for IMT-GT Subregional Cooperation (CIMT) and member countries of 
Working Group on Halal Products and Services (WGHAPAS) under IMT-GT workplan and the Islamic Development Bank (IsDB). 
This program was created to provide Halal knowledge by Halal Development Corporation Berhad (HDC), Malaysia. It consisted of:
1) Halal Industry Fundamentals (HIF)  2) Malaysia Halal Certification (MHC)  3) Halal Assurance Management System (HAS)
The HSC-CU, as the secretary of WG-HAPAS, took part in enhancing entrepreneurs’ potential in Halal products and services 
market of IMT-GT. There are more than 25 entrepreneurs from 3 countries from different businesses attending the program. 

เข้ียนแลี่ะเรียบเรียงโดีย อานัีซะห์์ ลาเติะ  |  Written and Compiled  by Aneesah Lateh
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Global Market Trend: 
การตลาดในยุุควิิถีีปกติรูปแบบใหม่่

 เป็นที่ี�ที่ราบกันดีวิ่าวิิกฤติการณ์โรคระบาดโควิิด-19 นั�นสู่ง
ผลกระที่บต่อทีุ่กภาคสู่วิน ไม่่วิ่าจะเป็นในเรื�องการที่่องเที่ี�ยุวิ  (Travel 
and Tourism) สูขุ้ภาพิ (Health and Wellness) การข้นสู่งและเดินที่าง
(Transportation) รวิม่ไปถึีงธุิรกิจบริการและค้าปลีก (Retail) ดังนั�น
จึงที่ำาให้เกิดการปรับตัวิเพิ่�อให้การดำาเนินธิุรกิจต่อไปได้

 ในเร่�อ่งข้อ่งการตลี่าดี  (Marketing) นับวั่าเป็นห้ัวัใจสำาค่ัญ่
ข้อ่งธุุรกิจทุ่กประเภท่ ในบางบริษัท่นั�นทุ่่ม่ทุ่นกับการตลี่าดีไปจำานวัน
ม่ห้าศาลี่ สำาห้รบัยุค่วัถีิีปกตริป้แบบให้ม่ ่(New Normal) นั�น การดีำาเนนิ
ช้ีวัิตข้อ่งม่นุษย์ทั่�วัไปเปลี่ี�ยนแปลี่งไปจากเดิีม่อ่ย่างม่าก ไม่่ว่ัาจะ
เป็นการซึ่่�อ่สินค่�าอุ่ปโภค่บริโภค่ เท่รนดี์ข้อ่งสินค่�า การรับช้ม่โฆษณ์า
ผู้า่นส่�อ่ตา่ง ๆ  รวัม่ไปถีงึการท่ดีลี่อ่งสนิค่�า ในภาค่ธุุรกจิจึงจำาเปน็อ่ย่างยิ�ง
ท่ี�จะต�อ่งศึกษาแลี่ะปรับตัวัให้�เข้�าถีึงกลีุ่่ม่ลี่้กค่�าเป้าห้ม่าย โดียเฉพื่าะ
อ่ย่างยิ�งการศึกษาพื่ฤติกรรม่ข้อ่งผู้้�บริโภค่ (Consumer Behavior) 
ท่ี�เปลี่ี�ยนแปลี่งไปจากเดีิม่ สิ�งท่ี�เห้็นไดี�ช้ัดีค่่อ่ Digital Platform 
ม่ีบท่บาท่ม่ากข้ึ�นในยุค่ปัจจุบัน แลี่ะท่ี�สำาค่ัญ่ การใช้�งานแพื่ลี่ตฟอ่ร์ม่
ดีิจิท่ัลี่ในวิัถีีปกติร้ปแบบให้ม่่นั�น ไม่่วั่าจะเป็นการสั�งอ่าห้ารอ่อ่นไลี่น์ 
การสั�งสินค่�าอุ่ปโภค่บริโภค่ รวัม่ไปถีึงบริการข้นส่งอ่าห้ารแลี่ะสินค่�า
นั�น ผู้้�ประกอ่บการ จะต�อ่งพื่ัฒนาแพื่ลี่ตฟอ่ร์ม่ให้�เข้�าถีึงค่นทุ่กกลีุ่่ม่วััย 
เพ่ื่�อ่ให้�ใช้�งานไดี�ง่ายแลี่ะสะดีวัก โดียเฉพื่าะอ่ย่างยิ�งกลีุ่ม่่ค่นสง้วััยแลี่ะ
ช้ราภาพื่ท่ี�อ่าศัยอ่ย้่ท่ี�บ�าน ห้ร่อ่กักตัวัอ่ย้่ท่ี�บ�าน ซึ่ึ�งยังค่งม่ีค่วัาม่จำาเป็น
ในการสั�งอ่าห้ารห้รอ่่ซึ่่�อ่สนิค่�าอ่ปุโภค่บรโิภค่ ซึ่ึ�งแตกตา่งจากในอ่ดีีตที่�
แพื่ลี่ตฟอ่รม์่เห้ลี่า่นี�จะพัื่ฒนาม่าเพ่ื่�อ่กลีุ่ม่่ค่นรุน่ให้ม่ห่้รอ่่วัยัท่ำางาน ท่ี�ใช้�
สม่าร์ท่โฟนกันอ่ย่างค่ลี่่อ่งแค่ลี่่วั

 การท่ำาการตลี่าดีในร้ปแบบดิีจิทั่ลี่ห้ร่อ่ส่�อ่อ่อ่นไลี่น์  (Digital 
Marketing) ในยุค่วิัถีีปกติให้ม่่นั�นถ่ีอ่เป็นส่วันสำาคั่ญ่อ่ย่างยิ�งข้อ่งการ
ตลี่าดีในยคุ่ปจัจบุนั ท่ั�งนี�เน่�อ่งจากพื่ฤตกิรรม่ข้อ่งม่นษุยน์ั�นเปลี่ี�ยนแปลี่ง
ไป ค่วัาม่ห้วัาดีระแวังข้อ่งการระบาดีข้อ่งไวัรัส การลี่็อ่ค่ดีาวัน์ ห้ร่อ่การ
กักตัวัอ่ย้่บ�านนั�น ท่ำาให้�ม่นุษย์ห้ันม่าซึ่่�อ่สินค่�าผู้่านช้่อ่งท่างอ่อ่นไลี่น์กัน
ม่ากข้ึ�น โดียเฉพื่าะในภาค่ธุุรกิจค่�าปลี่ีก (Retail) นั�น ผู้้�บริโภค่สาม่ารถี
เล่ี่อ่กสินค่�าไดี�ทุ่กยี�ห้�อ่เพื่ียงปลี่ายนิ�วัสัม่ผู้ัส อ่ีกทั่�งยังม่ีเวัลี่าม่ากยิ�งข้ึ�น
ในการเลี่่อ่กช้ม่สินค่�าอ่อ่นไลี่น์ก่อ่นการตัดีสินใจในแต่ลี่ะค่รั�ง แลี่ะยัง
สาม่ารถีเปรียบเท่ียบคุ่ณ์ภาพื่สินค่�าในแต่ลี่ะยี�ห้�อ่ไดี� 

 กลี่ยุท่ธุส์ำาคั่ญ่ที่�ผู้้�ประกอ่บการสาม่ารถีนำาม่าปรบัใช้�เพ่ื่�อ่สร�าง
แรงดึีงด้ีดีข้อ่งสินค่�าไดี�แก่ การรีวัวิัสินค่�า ซึึ่�งถีอ่่เป็นแรงจง้ใจสำาค่ญั่ข้อ่ง
การบริโภค่อ่อ่นไลี่น์ เพื่ราะค่่อ่ค่วัาม่เห็้นที่�เกิดีจากการใช้�สินค่�าห้ร่อ่
ผู้ลิี่ตภัณ์ฑ์์นั�นจริง รวัม่ไปถีึงการสร�าง Branded Content ห้ร่อ่ท่ี�เรียก
วัา่ เท่ค่นิค่ดี�านการตลี่าดีในการสร�างค่วัาม่เช่้�อ่ม่โยงระห้ว่ัางเน่�อ่ห้าห้รอ่่
ค่อ่นเท่�นต์ (Content) แบบต่าง ๆ เข้�ากับตัวัแบรนดี์ เพ่ื่�อ่สร�างให้�กลีุ่่ม่
เป้าห้ม่ายห้ร่อ่ลี่้กค่�าเข้�าม่าม่ีส่วันร่วัม่กับแบรนดี์ 
 สำาห้รับส่วันสุดีท่�าย ซึึ่�งก็ถ่ีอ่ว่ัาเป็นสิ�งสำาคั่ญ่ในการตัดีสินใจ
ซึ่่�อ่สินค่�าอุ่ปโภค่บริโภค่ข้อ่งม่นุษย์นั�นก็ค่่อ่ ส่วันลี่ดีห้ร่อ่โปรโม่ช้ั�น
ตา่ง ๆ  ท่ั�งนี� ท่กุยคุ่ทุ่กสมั่ย “ราค่า” ยงัถ่ีอ่เปน็ปจัจัยสำาคั่ญ่ข้อ่งการตัดีสิน
ใจซึ่่�อ่สินค่�าข้อ่งผู้้�บริโภค่ ดีงัจะเห้น็ไดี�ว่ัา ปจัจุบนัผู้้�บริโภค่นั�นจะรอ่วัันที่� 8 
เดีอ่่น 8 วัันท่ี� 9 เดีอ่่น 9 แลี่ะวัันตอ่่ ๆ ไปในลี่กัษณ์ะนี�เพ่ื่�อ่เกบ็โค่�ท่สว่ันลี่ดี 
ห้ร่อ่ รอ่การจัดีโปรโม่ช้ั�นจากผู้้�ประกอ่บการ ซึึ่�งสาม่ารถีตอ่กยำ�าถึีงสิ�งท่ี�
กล่ี่าวัถึีงก่อ่นห้น�านี�ที่�วั่า ผู้้�บริโภค่ม่ีเวัลี่าแลี่ะโอ่กาสอ่ย่างม่ากม่ายใน
การเลี่อ่่กซึ่่�อ่สินค่�าผู่้านท่างช้อ่่งท่างอ่อ่นไลี่น ์อ่กีทั่�งช้อ่่งท่างอ่อ่นไลี่นย์งั
นำาไปส่้การสนใจในยี�ห้�อ่ให้ม่่ๆ  ห้ร่อ่เปลี่ี�ยนยี�ห้�อ่สินค่�าห้ร่อ่ผู้ลี่ิตภัณ์ฑ์์
ที่�ใช้�อ่ย่้ก็เป็นไดี� ซึ่ึ�งถ่ีอ่วั่าเป็นค่วัาม่ท่�าท่ายอ่ย่างยิ�งข้อ่งผู้้�ประกอ่บการ
ในยุค่ปัจจุบัน

เข้ียนโดีย เรวัติร วงศ์เดอรี

Written by  Rayvat Wongdery
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HALAL HIGHLIGHT

Global Market Trend 
in New Normal Age

It is well-known that the spread of 
COVID-19 crisis affects every sector, 
be it travel and tourism, health and 
wellness, transportation, and retail. 
Thus, each business needs to trans-
form itself  in order to survive. 

 Marketing is the heart of every business. 
Some companies invest abundantly in marketing. As 
for the age of new normal, the human daily lifestyle 
has changed tremendously. And this brings about the 
alteration in consumer goods, product trends, perception
through media, and product trials. Businesses are 
required to study and adjust to approach their target
customers.  Consumer behavior that has been 
changed is especially crucial to examine. Obviously, 
digital platforms have become dominant in the current
age. The new normal lifestyle prompts people to 
adopt digital platforms when they want to order food 
or consumer goods, as well as logistic services. This 
requires entrepreneurs to develop online platforms 
that are approachable and user-friendly to every age, 
especially senior citizens who stay or quarantine at 
home and need to order food or consumer goods. 
This is different to the past where these platforms were 
developed for the new generation or working age who 
are accustomed to using smartphones. 
 Digital Marketing in the new normal age is 
considered pivotal in this era. Human behavior has 
been reconstructed. Due to fear of the spread of virus, 
the lockdown, and the stay-at-home measures, people 
buy products online more and more. Especially in retail 
businesses, consumers are able to select any brands 
just by one touch of their finger. They also have more 
time in examining products and comparing the quality 
of each brand online before deciding to buy each time. 
 One significant strategy that entrepreneurs 
can adopt to make their product attractive to consumers
is product review, which is a vital stimulus in online 
consumption. This is because product review provides 

consumers opinions from real users of a product. Another strategy 
is to create branded content, which is a marketing technique to 
build connection between content and brand which aims to create 
engagement from target customers. 
 The last strategy, which is the most significant factor for 
humans in deciding to buy consumer goods, is discount or sale 
promotion. Price, at any day and age, is considered a crucial 
aspect in a consumer’s mind.  As we can see, today consumers 
will wait to buy products on 8.8 or 9.9 and so on. They prefer to 
collect discount coupons or wait for new promotions from sellers. 
This consumer behavior emphasizes what was stated previously 
that consumers possess more time and chance when they do 
shopping online. Online channels lead them to know about new 
interesting brands or even switch from old brands to new ones. 
This thing is very challenging for entrepreneurs of this age. 

[1] Bangkoklife. (24 April 2020). It’s Time To Move On รับมือความ
เปลี�ยนัแปลง ห์ลังโรคระบาด. ส่บค่�นเม่่�อ่วัันท่ี� 2 กันยายน 2564 จาก https://
www.bangkoklife.com/emagazinehappylife/Issue/2563/33/LiveAndLearn/31 

[2] Janmenjoy Nayak. (11 February 2021). An impact study of COVID-19 on 
six different industries: Automobile, energy and power,agriculture, education, 
travel and tourism and consumer electronics. ส่บค่�นเม่่�อ่วัันท่ี� 2 กันยายน 2564 
จาก https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8014102/

[3] Pigabyte. (22 January 2021). 6 กุลยุทธิ ์พาแบรนัดฝ์่า่วกิุฤติโควดิ-19 ระลอกุ
ไห์นัก็ุไม่ห์วั�นั. สบ่ค่�นเม่่�อ่วันัท่ี� 2 กนัยายน 2564 จาก https://www.marketingoops.
com/digital-transformation/way-overcome-covid19/

[4] Teddy Ericson Bodin Buddhain. (2021). สั่องเทรนัด์ธิุรกุิจ “Next normal” 
ความปกุติคิรั�งให์ม ่ที�จะเกุดิขึ้้�นัห์ลงั COVID-19. สบ่ค่�นเม่่�อ่วันัท่ี� 2 กนัยายน 2564 
จาก https://www.tmbameastspring.com/insights/Shining-the-business-trend-
Next-normal-New-normal-Which-will-happen-after-COVID-19

[5] บริษัท่ อ่าอุ่น ไท่ย. (2021). MARKETING BLOG: Influencer Marketing คือ
อะไร? ใช้ิกุลยุทธิ์กุารติลาดอย่างไรให้์ปัง!?ส่บค่�นเม่่�อ่วัันที่� 2 กันยายน 2564 
เข้�าถีึงไดี�จาก https://seo-web.aun-thai.co.th/blog/marketing-blog-influenc-
er-strategy/

[6] ประช้าช้าติธุุรกิจ. (1 January 2021). 7 เทรนัด์บริห์ารปี 2021 กุ้าวผ่่านัความ
ไม่แน่ันัอนัในัยุคโควิด.ส่บค่�นเม่่�อ่วัันท่ี� 2 กันยายน 2564 จาก https://www.pra-
chachat.net/d-life/news-584326

[7] พื่จีรจิต ถีนอ่ม่ท่รัพื่ย์. (2021). เมื�อ COVID-19 ทำาให์้วงกุารแฟชิั�นัติ้องปรับ
ติัวครั�งให์ญ่่. ส่บค่�นเม่่�อ่วัันที่� 2 กันยายน 2564 จาก https://www.cea.or.th/th/
single-research/fashion-industry-covid-19

[8] ศิวััตร เช้าวัรียวังษ์. (12 June 2020). Future of Marketing: กุารติลาดดิจิทัล 
อาวธุิโลกุธิรุกุจิห์ลงัโควดิ-19. เขึ้า้ถึง้ไดจ้ากุ SCB TV Future of Marketing. สบ่ค่�น
เม่่�อ่วัันที่� 2 กันยายน 2564 จาก https://www.scb.co.th/th/personal-banking/
stories/business-maker/future-of-marketing.html
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เทคุโนัโลัยีถือเป็นัสิุ�งที�สุำาคุัญในักุารดำาเนิันั
ชีวิิติข็องมันั์ษ์ย์รวิมัทั�งสุิ�งที�จิะพัฒนัาทำาให์้เกุิด
คุวิามักุ้าวิห์นั้าข็องโลักุ เร่�องข็องเทคุโนัโลัยี 
ซู่�งเป็นัสุ่วินัที�จิะข็ับเคุลัื�อนัแลัะเปลัี�ยนัแปลังสุิ�ง
ติ่างๆ ทั�งด้านัเศรษ์ฐกิุจิ สุังคุมั แลัะกุารดำารง
ชีวิิติข็องมันั์ษ์ย์

 ส่ วั น ห้ นึ� ง จ า ก เ ท่ ค่ โ น โ ลี่ ยี ท่ี� น่ า
จับตาม่อ่งในปี 2021 ท่ี�ถ้ีกถ่ีายท่อ่ดีแลี่ะบอ่ก
เลี่่าโดีย สถีาบันช้่�อ่ดีังอ่ย่าง Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) ที่�ไดี�ถ้ีกคั่ดี
เล่ี่อ่กม่าบอ่กเล่ี่า อ่ยา่งเช่้น เร่�อ่งข้อ่งวััค่ซีึ่น ห้รอ่่
ปัญ่ญ่าประดีิษฐ์แบบให้ม่่ๆ ที่�บางส่วันเกิดีขึ้�น
แลี่�วั ห้รอ่่มี่แนวัโน�ม่จะเกดิีข้ึ�นในอ่นาค่ตอ่นัใกลี่� 
ท่ี�ม่ผีู้ลี่ตอ่่การดีำาเนนิช้วีัติข้อ่งม่นษุยใ์นอ่นาค่ต 
[1] จากสถีานการณ์์ปัจจุบันเร่�อ่งโรค่ระบาดี 
Covid-19 ซึ่ึ�งเป็นสิ�งที่�บ่งบอ่กถีึงค่วัาม่ช้ัดีเจน
การนำาเท่ค่โนโลี่ยีม่าใช้�เพ่ื่�อ่ให้�ดีำารงช้ีวัิตที่�
อ่ย่้รอ่ดีข้อ่งม่นุษย์ ยกตัวัอ่ย่างเช่้น การผู้ลิี่ต
วััค่ซึ่ีนเพ่ื่�อ่เป็นการเท่่าท่ันการรักษาโรค่ท่ี�
ท่ันท่่วังที่ อ่ย่างการนำาเท่ค่โนโลี่ยี mRNA 
(messenger RNA) ม่าใช้�ในการพัื่ฒนาห้ร่อ่
ผู้ลี่ิตวััค่ซึ่ีนเพื่่�อ่ใช้�ในการห้ยุดียั�งโรค่ระบาดี ซึ่ึ�ง 
mRNA Vaccine วััค่ซีึ่นจากรหั้สพัื่นธุุกรรม่
เป็นการใช้�รหั้สพัื่นธุุกรรม่บางส่วันข้อ่งเช้่�อ่
ไวัรัสม่าฉีดีกระตุ�นให้�ร่างกายสร�างภ้มิ่คุ่�ม่กัน 

 นอ่กจากการนำาเท่ค่โนโลี่ยีม่าใช้�ในการรักษาโรค่แลี่�วัปัจจุบนัยังใช้� Digital Contact 
Tracing ระบบตดิีตาม่จดัีการโรค่ระบาดีให้�เกิดีค่วัาม่รวัดีเรว็ัม่ากยิ�งขึ้�นในช้ว่ังการระบาดีข้อ่ง 
COVID-19 ท่ี�ผู้า่นม่า ท่กุค่นน่าจะไดี�ยินข้า่วัเกี�ยวักับแอ่ปพื่ลิี่เค่ช้ั�นท่ี�ใช้� GPS ห้ร่อ่ บลี่ท้่ธุ้ เพ่ื่�อ่
บันท่ึกข้�อ่ม่้ลี่เพ่ื่�อ่ตรวัจสอ่บข้�อ่ม่้ลี่กลีุ่่ม่เสี�ยงเม่่�อ่ตรวัจพื่บผู้้�ป่วัย แลี่ะลี่ดีโอ่กาสแพื่ร่กระจาย
ข้อ่งเช้่�อ่ [1,3] นับวั่าเป็นวัิธุีการเตรียม่รับม่่อ่การระบาดีค่รั�งท่ี�ม่ีประสิท่ธุิภาพื่ ดี�วัยเท่ค่โนโลี่ยี
ท่ำาให้�การตดิีตาม่การรักษาแลี่ะลี่ดีการระบาดีข้อ่งโรค่ถ้ีกค่วับคุ่ม่ไดี�งา่ย แลี่ะมี่ประสทิ่ธุภิาพื่
นำาไปส้ก่ารรกัษาท่ี�รวัดีเรว็ั ม่ปีระสทิ่ธุภิาพื่ม่ากยิ�งข้ึ�น [3] ซึ่ึ�งอ่นาค่ตค่าดีห้วัังวัา่อ่าจจะพื่ฒันา
ไปใช้�ในการตรวัจติดีตาม่โรค่อ่่�นๆเพื่่�อ่การรักษาท่ี�ม่ีประสิท่ธุิภาพื่เพื่ิ�ม่ม่ากยิ�งข้ึ�นดี�วัย 

[1] Thanisara GG Ruangdej (2021, 25 March). 10 เท่ค่โนโลี่ยีเปลีี่�ยนโลี่กปี 2021 จาก 
MIT. ส่บค่�นเม่่�อ่ 29 กันยายน 2564 จาก http://thematter.co/science-tech/10-tech/10-
technology-2021-from-mit/139040
[2] ผู้้�ช้่วัยศาสตราจารย์ ดีร.ป๋วัย อุ่่นใจ. (2564, 9 กันยายน).  เกร็ดีน่าร้�วััค่ซึ่ีนโค่วัิดี-19. 
ส่บค่�นเม่่�อ่ 29 กันยายน 2564 จาก https://science.mahidol.ac.th/podcast/2021/09/09/
covid-19_vaccine_story
[3] Techsauce Team (2021, 20 เม่ษายน) รวัม่แอ่ปพื่ลี่ิเค่ช้ันแลี่ะศ้นย์ช้่วัยเห้ลี่่อ่อ่อ่นไลี่น์
ท่างเลี่่อ่กสำาห้รับติดีตาม่แลี่ะป้อ่งกัน COVID-19 ในปัจจุบัน. TECHSAUCE KNOWLEDGE 
SHARING PLATFORM.ส่บค่�นเม่่�อ่ 29 กันยายน 2564 จาก https://techsauce.co/news/
includes-application-and-alternative-online-help-center-for-monitoring-and-prevent-
ing-covid-19

ซึ่ึ�งเท่ค่โนโลี่ยีนี�ช้่วัยให้�สาม่ารถีพื่ัฒนาวััค่ซึ่ีนไดี�อ่ย่างรวัดีเร็วัในเวัลี่าไม่่ถีึงห้นึ�งปี ซึึ่�งจากเดิีม่
จะใช้�เวัลี่าในการพัื่ฒนาวััค่ซีึ่นนานถึีง 10-15 ปี นอ่กจากนี�การถีอ่ดีรหั้สพื่ันธุุกรรม่นี�ถ้ีก
ค่าดีการณ์์วั่าจะม่ีบท่บาท่สำาค่ัญ่ท่างการแพื่ท่ย์ในอ่นาค่ต แลี่ะเป็นค่วัาม่ห้วัังไปส้่การต่อ่
ยอ่ดีในการรักษาโรค่ต่างๆ อ่ย่างเช้่น ม่ะเร็ง ห้ร่อ่ HIV ไดี� [1-2]
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TECHNOLOGY REVIEW

Vaccine Technology and Digital 
Contact Tracing in 2021
 Technology is considered crucial for human
lives. It is what drives advancement and transformation
to the world, be it in terms of economy, society, and 
human daily survival. 
 Examples of technology that are eye-catching
in 2021, according to Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), are the development of vaccines 
and the recent artificial intelligence that is now 
emerging and likely to happen in the near future. 
All of this affects human lives in the future. [1] The 
COVID-19 situation makes it clear that technology 
helps humans to survive. For example, technology 
helps produce vaccines promptly. It can be said 
that the mRNA (messenger RNA) technology that 
is used in vaccine development and production 
takes a crucial part in controlling the pandemic. The 
mRNA vaccine is utilizing some RNA of a virus to 
stimulate the body immune system. This technology
accelerates the production of vaccines to be 
ready-to-use within no more than a year. Before 
this, developing a vaccine required 10-15 years. 
It is expected that the DNA transcription will have 
a huge impact in the medical sphere in the future. 
Illnesses such as cancer or HIV will be cured by the 
development of this technology.  [1-2]
 Today, besides using technology in medical
 treat ment, we are utilizing digital contact tracing, 
which is a method of contact tracing relying on 

tracking systems during the spread of COVID-19. Everyone may 
have heard about applications that use GPS or Bluetooth to record 
data in order to track back and define who are the risk group when 
someone is infected. This helps reduce the spread of the disease. 
[1,3] Surely, it is an effective way to tackle the pandemic by using 
technology to control and reduce the spread of disease. Infected 
people can be cured faster and better. [3] In the future, it is hoped 
that this technology will be used to track other diseases to boost 
the effectiveness of medication. 
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สูร้างโอกาสูให้ผู้ประกอบการไที่ยุเจรจาการค้า 
ฝ่่าวิกิฤตโควิดิ-19 ผา่นจดังานแสูดงสิูนคา้อาหาร
ออนไลน ์(THAIFEX	–	Virtual	Trade	Show)

 จากสถีานการณ์์การแพื่รร่ะบาดีข้อ่งเช้่�อ่โค่โรนา่ COVID-19 
ตั�งแต่ปลี่ายปี 2019 จนถึีงปจัจบุนั ท่ำาให้�ห้ลี่ายๆภาค่ส่วันมี่การปรับตัวั
อ่ย่างม่ากเพ่ื่�อ่แก�ปัญ่ห้า ห้ันม่าใช้�แพื่ลี่ตฟอ่ร์ม่อ่อ่นไลี่น์กันม่ากยิ�งขึ้�น
ในการส่�อ่สาร รวัม่ถีึงการใช้�แพื่ลี่ตฟอ่ร์ม่อ่อ่นไลี่น์ในการเข้�าร่วัม่การ
จัดีงานห้ร่อ่ท่ี�เรียกวั่า Virtual work ค่่อ่การใช้�เท่ค่โนโลี่ยีม่าช้่วัยให้�
เราสาม่ารถีท่ำางานไดี�จากพ่ื่�นที่�ห้นึ�ง โดียไดี�รับประสบการณ์์ใกลี่�เค่ียง
เห้ม่่อ่นกับอ่ย่้ในสถีานท่ี�จริง ซึ่ึ�งจะเห้็นไดี�ทั่�ง Virtual conference, 
virtual event เป็นต�น

 

 กรม่ส่งเสริม่การค่�าระห้ว่ัางประเท่ศจะจัดีงานแสดีงสินค่�า
อ่าห้าร “THAIFEX – ANUGA ASIA 2021 “The Hybrid Edition” 
โดียจัดีในร้ปแบบอ่อ่นไลี่น์ห้ร่อ่ (THAIFEX – Virtual Trade Show) 
เพ่ื่�อ่เป็นการเพิื่�ม่ช่้อ่งท่างการส่งอ่อ่กแลี่ะช้่วัยเห้ลี่่อ่ผู้้�ประกอ่บการไท่ย
ท่ี�ไดี�รับผู้ลี่กระท่บในช่้วังสถีานการณ์์การแพื่ร่ระบาดีข้อ่งเช้่�อ่ไวัรัส
โค่โรน่า ให้�ไดี�ม่ีการพื่บปะเจรจาการค่�ากับผู้้�ซึ่่�อ่ช้าวัต่างช้าติไดี� จึงไดี�
ท่ำาแพื่ลี่ตฟอ่ร์ม่ www.thaifex-vts.com  โดียให้�สาม่ารถีเข้�าเยี�ยม่ช้ม่
ค่้ห้าแลี่ะสินค่�าข้อ่งผู้้�ประกอ่บการไดี�แบบ 360 อ่งศา ตลี่อ่ดี24 ช้ั�วัโม่ง 
แลี่ะยงัไดี�จัดีกิจกรรม่เจรจาธุุรกิจอ่อ่นไลี่น์ห้รอ่่ (Virtual - Online Busi-

ness Matching :.V-OBM)  เพื่่�อ่ให้�การเจรจาธุุรกิจสะดีวักข้ึ�น 
จึงไดี�กำาห้นดีวััน เวัลี่าตาม่ภ้ม่ิภาค่ให้�เห้ม่าะสม่กับไท่ม่์โซึ่นที่�
แตกต่างกัน ซึ่ึ�ง ณ์ ข้ณ์ะนี� ผู้้�ซึ่่�อ่/ผู้้�นำาเข้�า ตลี่อ่ดีจนค่้่ค่�า แลี่ะ
นักธุุรกิจต่างประเท่ศ ปัจจุบันม่ีการลี่งท่ะเบียนเข้�าร่วัม่ช้ม่
แพื่ลี่ตฟอ่ร์ม่งานแลี่�วักวั่า 2,200 ราย 1,940 บริษัท่ จาก 100 
ประเท่ศ แลี่ะม่ผีู้้�ประกอ่บการไท่ยที่�สม่คั่รเข้�ารว่ัม่งาน ในค่รั�งนี�
จำานวัน 316 บริษัท่ ท่ั�งนี� ไดี�ม่ีผู้้�ประกอ่บการสินค่�าอ่าห้ารกลีุ่่ม่
ให้ม่่ท่ี�เข้�าร่วัม่ในค่รั�งนี�เพื่ิ�ม่จากเดีิม่ ไดี�แก่ สินค่�าอ่าห้ารฮาลี่าลี่ 
(Halal Food) สินค่�าอ่าห้ารอ่อ่แกนิกส์ (Organic Food) แลี่ะ
สินค่�าอ่าห้ารแห้่งอ่นาค่ต (Future Food) รวัม่ถีึงสินค่�าท่ี�ไดี�รับ
เค่ร่�อ่งห้ม่ายสิ�งบ่งช้ี�ท่างภ้มิ่ศาสตร์ (GI Products) ซึึ่�งค่าดี
การณ์ม์่ล้ี่ค่า่การซึ่่�อ่ข้ายสนิค่�าท่ี�จะเกดิีขึ้�นจากกจิกรรม่ในค่รั�งนี� 
จำานวันรวัม่ 26,000,000 USD ห้รอ่่ประม่าณ์ 832,000,000 บาท่ 
 โดียจากเดิีม่จะจัดีข้ึ�นระห้ว่ัางวัันที่� 29 กันยายน 
– 3 ตุลี่าค่ม่ 2564 แต่ดี�วัยการประเมิ่นสถีานการณ์์จึงปรับ
กำาห้นดีการจัดีงานไปเป็นระห้วั่างวัันท่ี� 24 -28 พื่ฤษภาค่ม่ 
2565 สำาห้รับผู้้�สนใจสาม่ารถีติดีต่อ่สอ่บถีาม่ข้�อ่ม่้ลี่เพิื่�ม่เติม่
ไดี�ที่� เว็ับไซึ่ต์ www.thaifex-vts.com ห้ร่อ่กรม่ส่งเสริม่การค่�า
ระห้วั่างประเท่ศ (DITP) กระท่รวังพื่าณ์ิช้ย์ www.ditp.go.th
  

GLOBAL UPDATE

กรม่ส่งเสริม่การค่�าระห้วั่างประเท่ศ (10 กันยายน 2021).“จุรินท่ร์ จัดีให้� 
ไม่่ข้าดีช้่วัง” สั�งการกรม่ส่งเสริม่การค่�าระห้วั่างประเท่ศ เดิีนห้น�าจัดีงาน
แสดีงสินค่�าอ่าห้ารอ่อ่นไลี่น์ (THAIFEX – Virtual Trade Show) ปลี่าย
กันยายน 2564 นี� สร�างโอ่กาสให้�ผู้้�ประกอ่บการไท่ยไดี�เจรจาการค่�า 
ฝ่า่วักิฤตโค่วัดิี-19 ผู้า่นแฟลี่ตฟอ่รม์่ www.thaifex-vts.com. สบ่ค่�นวันัท่ี� 4 
ตลุี่าค่ม่ พื่.ศ.2564 จาก https://gnews.apps.go.th/news?news=91785 
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Creating Opportunity for Thai Entrepreneurs to Have 
Business Negotiations During COVID-19 Crisis Through 
THAIFEX – Virtual Trade Show

GLOBAL UPDATE

 Due to the spread of COVID-19 from the end of 2019 until 
today, many sectors need to adjust greatly to solve the problem. 
Many organizations turn to online platforms for communication. 
Even social events jump into this venue as well. All of this is 
counted as virtual work, which means each of us can work through 
technology in one’s own place and receive the same experience 
just like we are working together at one certain place. The examples 
of virtual works are such as virtual conferences and virtual events.
 Department of International Trade are conducting THAIFEX 
– ANUGA ASIA 2021 “The Hybrid Edition” which will be held as a 
virtual trade show to generate more import channels and assist Thai 
entrepreneurs who endure effects during the spread of Coronavirus 
by providing chance for business negotiation with foreign buyers. 
The online platform at www.thaifex-vts.com is developed for buyers 
to observe products of entrepreneurs in 360-degree view, 24 hours. 
Also, Virtual - Online Business Matching or V-OBM will be set to 
facilitate business negotiations. The date and time of this event will 
be adjusted to fit different time zones. Currently, there are more 
than 2,200 buyers/importers, as well as foreign business partners 

and businessmen from 1,940 companies of 100 countries, 
and 316 Thai companies have already registered to join this 
event platform. New food categories, such as Halal food, 
organic food, future food, and GI products, are added into 
this event. The estimated transaction value from this event 
is 26,000,000 USD or around 832,000,000 baht. 
 Previously, the event was planned to be held 
during 29th September – 3rd October. However, after 
reassessing the situation, the event date has been changed 
to 24-28 May 2022. For more information, please go to 
www.thaifex-vts.com or Department of International Trade 
(DITP) at www.ditp.go.th.
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Vegan peptide for 
skincare applications

 เปปไที่ด์ค้อกุรดอะมัิโนัสุายสุั�นัๆ สุ่วินัมัากุจิะมัีคุวิามัยาวิอยู่ในั
ช่วิง 2-20 กุรดอะมัิโนั ได้จิากุกุารสุลัายพันัธุ์ะข็องโมัเลักุ์ลัโปรติีนั ถูกุนัำา
มัาใช้ประโยชนั์ในัอุติสุาห์กุรรมัเคุร่�องสุำาอางในักุล่์ัมัผลิัติภัณฑิ์บำาร์งผิวิ 
เนัื�องจิากุคุ์ณสุมับัติิลัดเลืัอนัริ�วิรอยข็องผิวิห์นััง ลัดกุารระคุายเคืุอง 
แลัะลัดกุารเกุิด oxidation stress ในัเซูลัลั์ [1] เปปไทด์ที�นัำามัาใช้
สุว่ินัให์ญเ่ปน็ัเปปไทด์ที�ไดจ้ิากุกุารสัุงเคุราะห์ท์างเคุมัแีลัะเปปไทด์ที�
สุรา้งจิากุวิิธุ์ ีpartial digestion โปรตินีัจิากุสุตัิวิ ์เชน่ัคุอลัลัาเจินัที�
ถกูุนัำามัาใชกุ้ระต้์ินักุารสุร้าง extracellular matrix ข็องผวิิห์นังัแลัะ
เพิ�มัคุวิามัแข็็งแรงให์้ผิวิห์นััง [2] อย่างไรกุ็ติามัเปปไทด์ที�ได้ทั�งสุอง
วิิธุ์ีดังกุลั่าวินัั�นัไมั่สุามัารถเข็้าถ่งกุลั์่มัผู้บริโภคุท์กุคุนัได้เนัื�องจิากุ
ข็้อกุังวิลัเร่�องคุวิามัปลัอดภัยแลัะกุารปนัเป้�อนัจิากุสุารเคุมัีไม่ัพึง
ประสุงคุ์เช่นั ติัวิทำาลัะลัายอินัทรีย์ ห์ร่อ peptide counter ions จิากุ
กุระบวินักุารสุังเคุราะห์์ทางเคุมัีแลัะข็้อกุังวิลัจิากุกุารปนัเป้�อนัจิากุกุลั์่มั
ไวิรัสุกุ่อโรคุ ห์ร่อโปรติีนัที�ผิดปกุติิข็องเปปไทด์จิากุสุัติวิ์ [3]

 ค่วัาม่สนใจข้อ่งตลี่าดีเค่ร่�อ่งสำาอ่างในปัจจุบันแลี่ะอ่นาค่ต
จึงมุ่่งไปที่�การใช้�เปปไท่ด์ีจากพ่ื่ช้แลี่ะกลีุ่่ม่แบค่ที่เรีย microalgae 
เน่�อ่งจากตอ่บโจท่ย์ผู้้�บริโภค่กลุ่ี่ม่ม่ังสวิัรัติ แลี่ะมุ่สลิี่ม่ท่ี�ม่ีข้�อ่กำาห้นดี
ท่างศาสนาบางประการ นอ่กจากนี�ยังม่ีฤท่ธิุ�ท่างช้ีวัภาพื่ท่ี�ดีีเช้่นเดีียวั
กับเปปไท่ดี์ท่ี�ผู้ลี่ิตจากกระบวันการท่างเค่ม่ีแลี่ะสัตวั์ ท่ั�งยงัม่ีค่วัาม่ท่น
ส้ง แลี่ะม่ีค่วัาม่ปลี่อ่ดีภัยต่อ่ผู้้�บริโภค่ม่ากกกวั่า การสกัดีเปปไท่ดี์จาก 
microalgae แลี่ะ cyanobacteria ม่าใช้�ในผู้ลี่ิตภัณ์ฑ์์เสริม่อ่าห้ารไดี�
รบัค่วัาม่นยิม่อ่ยา่งยาวันาน ปจัจบุนัต่อ่ยอ่ดีนำาไปใช้�ในผู้ลี่ติภณั์ฑ์์บำารงุ
ผู้ิวั ในร้ปเปปไท่ด์ีค่อ่ม่เพื่ล็ี่กซึ่์ท่ี�ม่ีการเค่ลี่ม่สรรพื่คุ่ณ์กระตุ�นการสร�าง
เส�นใยไฟโบรบลี่าสท่์ (fibroblast) แลี่ะการสังเค่ราะห้์ค่อ่ลี่ลี่าเจนข้อ่ง
ผู้ิวัห้นัง [4] แลี่ะไดี�รับการตอ่บรับท่ี�ดีีจากผู้้�บริโภค่
 การศกึษาเปปไท่ด์ีจากใบยาส้บ (Nicotiana benthamiana)
 พื่บวั่าม่ีคุ่ณ์สม่บัติเช้่นเดีียวักับ growth factor 

ส่งสัญ่ญ่าณ์ผู่้าน receptor ในเซึ่ลี่ล์ี่ผู้ิวัห้นัง
ช้่วัยในการเจริญ่เติบโตแลี่ะการเปลี่ี�ยน

สภาพื่ข้อ่งเซึ่ลี่ล์ี่ epithelial [5] สารสกัดี
เปปไท่ดี์จากข้�าวัสาลี่ีท่ี�ม่ีฤท่ธิุ�กระตุ�น
การสม่านแผู้ลี่ แลี่ะลี่ดีการปลี่ดีปลี่่อ่ย 
inflammatory mediators เช่้นไนตริก

อ่อ่กไซึ่ด์ีแลี่ะ Interleukin 6 (IL-6) [6] แลี่ะ
ลี่ดีการระค่ายเค่่อ่งจากผู้ิวัห้นัง [7] นอ่กจาก

นี�ยังม่ีเปปไท่ด์ีจากข้�าวัโอ๊่ตที่�ม่ีคุ่ณ์สม่บัติเด่ีนใน
การลี่ดีการเกิดี oxidative stress ที่�กระตุ�นให้�เกิดีค่วัาม่เสียห้ายกับ
เซึ่ลี่ลี่์ [1] ก็ม่ีการนำาม่าใช้�เป็น active ingredients ในผู้ลี่ิตภัณ์ฑ์์บำารุง
ผู้ิวัไดี�เช้่นเดีียวักัน 
 การใช้�ประโยช้น์จากเปปไท่ด์ียังสาม่ารถีนำาไปต่อ่ยอ่ดีใน
การเสริม่ฤท่ธุิ�ห้ร่อ่เพื่ิ�ม่ม่้ลี่ค่่าให้�กับผู้ลี่ิตภัณ์ฑ์์เค่ร่�อ่งสำาอ่างช้นิดีต่าง ๆ 
ไดี�อี่กม่าก เน่�อ่งจากเปปไท่ด์ีจากแห้ล่ี่งที่�ม่าท่ี�แตกต่างกัน ห้ร่อ่ข้นาดี
ค่วัาม่ยาวั แลี่ะลี่ำาดัีบการเรยีงตวััข้อ่งกรดีอ่ะม่โินท่ี�แตกตา่งกนันั�น ลี่�วัน
ส่งผู้ลี่ให้�เปปไท่ด์ีม่ีคุ่ณ์สม่บัติแลี่ะห้น�าที่�ในกระบวันการเชิ้งชี้วัวิัท่ยา
ระดีับเซึ่ลี่ลี่์ท่ี�แตกต่างกัน 

เข้ียนโดีย ดร.เกุษิิณี เกุติุเลขึ้า
Written by Dr. Kasinee Katelakha
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 Peptide is a short chain amino acid. Most of them 
are between 2-20 residues. Amino acid evolves from partial 
hydrolysis of protein molecules. It is applied in the cosmetic 
industry among skincare groups because of its property in 
reducing skin wrinkles, irritation, and oxidation stress within 
cells.[1] Most peptides in cosmetics derive from chemical 
synthesis and partial digestion of animal protein. For example, 
collagen is used for stimulating extracellular matrix production 
and for boosting skin strength.[2] However, peptide originates 
from these 2 methods is not accessible to all consumer due 
to safety concern and unacceptable chemical contamination, 
such as organic solvents or peptide counter ions from chemical 
synthesis process, and concern on viral diseases contamination 
or abnormal protein of peptide from animal.[3]
 As a result, a trend in the cosmetic market of today 
and in the future is using peptides from plant and microalgae 
bacteria. This can also meet the need of vegetarian and Muslim 
consumers who require to follow some religious restrictions. 
Moreover, the bioactivity of this type of peptide is as good 
as peptide derived from chemical procedure and animal. It 
is highly durable and safer to consumers. Peptide extracts 
from microalgae and cyanobacteria in dietary supplements 
have been popular for a long time. Currently, it is applied in 
skincare products in the form of complex peptide which claims 
to stimulate fibroblast production and skin collagen synthesis. 
[4] It receives good feedback from consumers. 
 A study on peptide extracts from Tobacco leaves 
(Nicotiana benthamiana) shows that it contains a property 
similar to growth factor that signals through the receptor in skin 
cells which helps in growth and alteration of epithelial cells.[5] 
Peptide extract from wheat carries wound healing stimulant and 
reduces release of inflammatory mediators such as nitric oxide
and Interleukin 6 (IL-6). [6] It also eases skin irritation.[7] 

[1] Feng, B., et al., (2013). Protective effect of oat bran extracts on human 
dermal fibroblast injury induced by hydrogen peroxide.Journal of Zheijang 
University SCIENCE B. 14(2): p. 97-105.

[2] Aldag, C., Teixeira, D.N.,  and Leventhal, P.S.(2016). Skin rejuvena-
tion using cosmetic products containing growth factors, cytokines, and 
matrikines: a review of the literature. Clinical, Cosmetic and Investigational 
Dermatology. 9: p. 411.

[3] Apone, F., Barbulova, A.  and Colucci, M.G. (2019). Plant and Mi-
croalgae Derived Peptides Are Advantageously Employed as Bioactive 
Compounds in Cosmetics. Frontiers in Plant Science. 10(756).

[4] Ragusa, L., et al. (2021). Spirulina for Skin Care: A Bright Blue Future. 
Cosmetics. 8(1): p. 7.

[5]  Raikou, V., et al. (2017). The efficacy study of the combination of 
tripeptide-10-citrulline and acetyl hexapeptide-3. A prospective, randomized
controlled study. Journal of Cosmetic Dermatology. 16(2): p. 271-278.

[6] Sanguigno, L., et al. (2018) Triticum vulgare extract exerts an anti-
inflammatory action in two in vitro models of inflammation in microglial 
cells. PLoS One. 13(6): p. e0197493.

[7]  Burnett, C., et al. (2018). Safety assessment of hydrolyzed wheat 
protein and hydrolyzed wheat gluten as used in cosmetics. International 
Journal of Toxicology,  37(1_suppl): p. 55S-66S.
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Besides, there is peptide extract from oat which contains 
outstanding properties in reducing oxidative stress, which 
accelerates cell destruction. [1]  It is being used as active 
ingredients in skincare products as well.   
  Peptide can be included in cosmetic products to 
boost products’ quality and add more values to each of them. 
This is because different sources of peptide, or different length 
and sequence of amino acids in peptide, bring about different 
properties of peptide in cell functions and processes.
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 สุวิสัุดคีุรบั คุณ์ผูอ่้านัทก์ุทา่นั คอลมันั	์Halal	Talk ฉบบันัี� ผมัไดม้ัโีอกุาสุ
ไดสุ้มััภาษ์ณ์ อาจารย์ุตอ่ศักัดิ� สูทุี่ธิิชาต ิ ทีี่�ปรึกษาผู้อำานวิยุการด้านหนว่ิยุบ่ม่เพิาะ
วิิสูาหกิจผลิตภัณฑ์์ฮาลาล ศัูนยุ์วิิที่ยุาศัาสูตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ม่หาวิิที่ยุาลัยุ 
แถมัยังเป็นัผู้จัิดกุารร้านั ธุ์าช็อป ศูนัย์รวิมัสิุนัคุ้าที�เป็นัมัิติรติ่อมั์สุลัิมั (Muslim 
Friendly Products) จิากุท์กุภูมัิภาคุทั�วิประเทศไทย อีกุด้วิยนัะคุรับ

อิรฟันั : อ่ัสลี่าม่ม่้อ่าลี่ัยกุม่ค่รับอ่าจารย์ 
อาจารย์ติ่อศักุดิ� : วัาอ่าลี่ัยกุม่สลี่าม่ค่รับ 

อิรฟันั : ม่าเริ�ม่กันท่ี� ค่ำาถีาม่แรกเลี่ยนะค่รับ...อ่าจารย์ค่รับใน
ฐานะที่�อ่าจารย์ ท่ำางานในวังแวัดีวังอุ่ตสาห้กรรม่แลี่ะเป็นที่�
ปรกึษาในการพัื่ฒนาอุ่ตสาห้กรรม่ในห้ลี่ายแข้นง อ่าจารย์ม่คี่วัาม่
ค่ดิีเห็้นห้รอ่่แนวัท่างอ่ย่างไร ในการปรับตวััข้อ่งสถีานประกอ่บการ
ให้�อ่ย้่รอ่ดีในช้่วังท่ี�ม่ีการระบาดีข้อ่งโรค่ในปัจจุบัน ? 
อาจารย์ติ่อศักุดิ� : ในช้่วังเวัลี่านี�ผู้ม่ถี่อ่วั่าเป็นช้่วังเวัลี่าท่ี�ลี่ำาบาก
แลี่ะท่�าท่ายม่ากสำาห้รับผู้้�ประกอ่บการไท่ย ต�อ่งเร่งปรับตัวัเพ่ื่�อ่
ให้�ธุุรกิจอ่ย่้รอ่ดี โดียเฉพื่าะผู้้�ประกอ่บการ SME ที่�ผู้ม่จะให้�
ข้�อ่แนะนำาไวั� ดีังนี�ค่รับ
1. ติ้องแติ่งติัว : ต�อ่งปรับเปลี่ี�ยนธุุรกิจให้�ท่ันกับพื่ฤติกรรม่แลี่ะ
ค่วัาม่ต�อ่งการข้อ่งผู้้�บริโภค่ เน�นตลี่าดีในประเท่ศ เรียนร้�การใช้�
เท่ค่โนโลี่ยี เปลี่ี�ยน Business Model แลี่ะข้ยายตลี่าดีในร้ปแบบ
ข้อ่ง Digital Marketing
2. ติ้องติิดติาม : ต�อ่ง “เปลี�ยนัวิกุฤติิให์้เป็นัโอกุาสั” ติดีตาม่ 
แลี่ะท่ำาค่วัาม่เข้�าใจม่าตรการค่วัาม่ช้่วัยเห้ลี่่อ่ต่างๆ จากภาค่รัฐ
เพ่ื่�อ่ใช้�สิท่ธิุประโยช้น์แลี่ะรอ่งรับสิท่ธิุต่างๆ ที่�ผู้้�บริโภค่จะม่าใช้�
สิท่ธุิในการซึ่่�อ่สินค่�าแลี่ะบริการ
3. ติ้องลดติ้นัทุนั : ต�อ่งม่อ่งห้าจุดีรั�วัไห้ลี่ แลี่ะตัดีสิ�งท่ี�ไม่่จำาเป็น
ในการท่ำาธุุรกิจอ่อ่กไป เพื่่�อ่ลี่ดีค่่าใช้�จ่าย
4. ติ้องแติกุติ่าง : “ไม่ติ่างคือติาย” ต�อ่งสร�างค่วัาม่แตกต่าง ให้�
เห้น่อ่ค่้่แข้่งข้ันท่างธุุรกิจ
5. ติ้องห์าติลาดให์ม่ : เพื่่�อ่เจาะกลีุ่่ม่เป้าห้ม่ายให้ม่่ๆ เพื่่�อ่สร�าง
โอ่กาสท่างการค่�าท่ี�เห้ม่าะกับธุุรกิจในสถีานการณ์์ที่�เปลีี่�ยนไป 
เช้่น การท่ำาตลี่าดีแบบ Niche Market ห้ร่อ่ Personalized

อิรฟันั : อ่าจารย์ค่รับ อ่ย่างที่�ท่ราบกันดีีว่ัา สถีานการณ์์ใน
ปัจจุบัน ส่งผู้ลี่กระท่บต่อ่เศรษฐกิจเป็นอ่ย่างม่าก ผู้้�ประกอ่บการ
ห้ลี่ายรายที่�ทุ่นน�อ่ยต�อ่งปิดีกิจการลี่ง เพ่ื่�อ่ค่วัาม่อ่ย่้รอ่ดี แต่สิ�ง
ที่�ตาม่ก็ค่่อ่ ภาระห้นี�สินที่�เกิดีขึ้�น เน่�อ่งจากข้าดีรายรับเป็นเวัลี่า
ยาวันาน อ่าจารย์ม่ีข้�อ่แนะนำาอ่ย่างไรบ�างค่รับ กับประเดี็นนี�? 
อาจารย์ติอ่ศักุดิ� :  สถีานการณ์์ท่ี�ผู้า่นม่านี� SME ไดี�รบัผู้ลี่กระท่บ
อ่ย่างห้นัก ส่งผู้ลี่ให้�รายไดี�ลี่ดีลี่งในข้ณ์ะท่ี�รายจ่ายเท่่าเดีิม่ เกิดี
ภาระห้นี�สินแลี่ะข้าดีสภาพื่ค่ลี่่อ่งในการช้ำาระห้นี� จากข้�อ่ม่้ลี่ข้อ่ง
ธุนาค่ารแห้ง่ประเท่ศไท่ยพื่บวัา่ 1 ใน 3 ข้อ่ง SME ทั่�งห้ม่ดีประสบ
ภาวัะข้าดีทุ่น โดีย 1 ใน 5 ข้อ่ง SME ท่ี�ประสบภาวัะข้าดีทุ่นนั�น
ไดี�ปิดีกิจการลี่ง ดีังนั�นก่อ่นที่�จะไปถีึงจุดีนั�น ผู้ม่จึงอ่ยากท่ี�จะให้�
ผู้้�ประกอ่บการ SME ท่ี�ม่ีภาระห้นี�สินค่วัรเลี่่อ่กวัิธุี “การปรับปรุง
โค่รงสร�างห้นี�” เป็นท่างเลี่อ่่กท่ี�จะช่้วัยให้�ธุุรกิจกลัี่บม่าดีำาเนินการ
ไดี�ให้ม่่อ่ีกค่รั�ง ห้ร่อ่สาม่ารถีดีำาเนินธุุรกิจไดี�โดียไม่่ต�อ่งปิดีตัวัลี่ง 
สิ�งที่�ผู้ม่จะแนะนำาค่อ่่การเข้�าไปเจรจากับสถีาบันการเงิน (เจ�าห้นี�) 
เพ่ื่�อ่ข้อ่ปรบัโค่รงสร�างห้นี� แลี่ะห้าท่างอ่อ่กรว่ัม่กนั จะเปน็ท่างอ่อ่ก
แลี่ะห้นท่างท่ี�ดีีท่ี�สุดีค่รับ

สัม่ภาษณ์์แลี่ะเรียบเรียงโดีย อิรฟันั แวห์ะมะ

Interviewed by Erfun Waehama

ก�รปรับตัวของสำถ�นัประกอบก�ร
ให้อยีู่รอดในัช่วงวิกฤตโควิด-19
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อิรฟันั : อ่าจารย์ค่ิดีวั่าเท่ค่โนโลี่ยีในปัจจุบัน ที่�ท่ั�งภาค่รัฐแลี่ะ
ภาค่เอ่กช้น ช้่วัยกันพื่ัฒนาแลี่ะสนับสนุนให้�สถีานประกอ่บ
การเพ่ื่�อ่ค่วัาม่อ่ย่้รอ่ดีม่ีค่วัาม่สำาค่ัญ่อ่ย่างไรบ�าง แลี่ะอ่าจารย์ม่ี
ข้�อ่แนะนำาอ่ย่างไร เพ่ื่�อ่เป็นข้�อ่ม่้ลี่ให้�สถีานประกอ่บการปรับตัวั
ดี�วัยเท่ค่โนโลี่ยีเห้ลี่่านี� 
อาจารย์ติ่อศักุดิ�: เท่ค่โนโลี่ยีในปัจจุบันเข้�าม่าม่ีบท่บาท่สำาค่ัญ่
ท่ำาให้�วัิถีีชี้วัิตข้อ่งผู้้�บริโภค่เปลีี่�ยนแปลี่งไปท่ั�งในดี�านการใช้�ช้ีวัิต
ประจำาวัันแลี่ะการท่ำางาน เห้ตุผู้ลี่สำาค่ัญ่ท่ี�ผู้้�ประกอ่บการจะต�อ่ง
เริ�ม่นำาเท่ค่โนโลี่ยีม่าใช้�ในการดีำาเนินธุุรกิจ ประกอ่บไปดี�วัย 
1. แนัวโน้ัม (Trend) ข้อ่งโลี่กแห้่งอ่นาค่ตที่�เปลี่ี�ยนไป เช้่น 
เศรษฐกิจแห้่งอ่นาค่ตที่�เน�นค่วัาม่ปลี่อ่ดีภัยแลี่ะสุข้อ่นาม่ัย 
“ลดกุารสััมผ่ัสั“(Touchless Economy) ห้ร่อ่จะเป็นกลีุ่่ม่ลี่้กค่�า
ท่ี�ช้อ่บใช้�ช้วีัติตาม่ลี่ำาพื่งั (Lonely Economy) ซึ่ึ�งม่พีื่ฤตกิรรม่ช้อ่บ
เลี่ี�ยงสตัวั ์ช้อ่บสั�งอ่าห้ารม่ารบัประท่านผู้า่น Platform ตา่งๆ ห้รอ่่
ช้อ่บท่่อ่งเท่ี�ยวัค่นเดียีวั ใช้�ช้วีัติที่�เน�นเท่ค่โนโลี่ยี เพ่ื่�อ่ค่วัาม่สะดีวัก
สบาย แลี่ะรวัดีเร็วั เห้ล่ี่านี�ลี่�วันท่ำาให้�เกิดี Technology Disruption 
ท่ี�จะม่าท่ำาลี่ายลี่�างการท่ำาธุุรกจิในรป้แบบเดีมิ่ ส้โ่ลี่กแห้ง่อ่นาค่ต  
2. กุารแขึ้่งขึ้ันัที�ท้าทาย (Competition Challenge) การใช้�
เท่ค่โนโลี่ยีท่ี�ท่ันสม่ัยย่อ่ม่ไดี�เปรียบค่้่แข้่ง โดียใช้�เท่ค่โนโลี่ยีท่ี�
สาม่ารถีตอ่บโจท่ย์ค่วัาม่รวัดีเร็วั แม่่นยำา สะดีวักสบาย เข้�าใจ 
เข้�าถีึงค่วัาม่ต�อ่งการข้อ่งลี่้กค่�า 
3. กุารลดติ้นัทุนั (Cost Reduction) แลี่ะเพื่ิ�ม่ยอ่ดีข้าย โดียนำา
เท่ค่โนโลี่ยีต่างๆ ม่าใช้�ในธุุรกิจให้�ม่ากท่ี�สุดีค่รับ 

อิรฟันั : ม่าถีึงค่ำาถีาม่สุดีท่�ายอ่าจารย์อ่ยากจะฝ่ากอ่ะไรต่อ่
ผู้้�ประกอ่บการห้ร่อ่ผู้้�ที่�กำาลัี่งอ่่านวัารสารนี�อ่ย่้บ�างค่รับ เช้ิญ่ไดี�
เลี่ยค่รับ? 
อาจารย์ติ่อศักุดิ� : สิ�งที่�อ่ยากจะฝ่ากค่่อ่ ห้ลี่ังสถีานการณ์์
โค่วิัดี-19 ทุ่กอ่ย่างบนโลี่กใบนี�  จะเปลีี่�ยนไปอ่ย่างสิ�นเช้ิง 
โดียเฉพื่าะการดีำาเนินธุุรกิจ เม่่�อ่โลี่กเปลี่ี�ยนโค่รงสร�างท่าง
เศรษฐกิจ สังค่ม่ แลี่ะการใช้�ช้ีวัิตข้อ่งค่น ก็จะเปลีี่�ยนไปเข้�าส่้
โลี่กแห้่งอ่นาค่ต การเข้�าถีึงสินค่�าแลี่ะบริการ จะผู้่านช้่อ่งท่าง 
Online เป็นห้ลี่ัก การท่ำาธุุรกิจท่ี�ช้่วังช้ิงค่วัาม่ไดี�เปรียบข้อ่งพ่ื่�นที่�
ห้ร่อ่สถีานท่ี� ที่�เม่่�อ่ก่อ่นรายให้ญ่่เค่ยม่ีอ่ำานาจเห้น่อ่รายเลี่็ก 

อ่าจจะไม่ใ่ช้อ่่กีตอ่่ไป เพื่ราะโลี่กแห้ง่อ่นาค่ตข้อ่งการท่ำาธุุรกจิ จะเปน็โลี่กแห้ง่
การส่บค่�นข้�อ่ม่้ลี่ข้่าวัสาร การม่อ่งห้า Experience ให้ม่่ๆ ผู้่านประสบการณ์์
จากผู้้�ร้�จริง ดีังนั�นการ Transformation ข้อ่งธุุรกิจ SME โดียใช้�เท่ค่โนโลี่ยีจึง
เปน็สิ�งสำาคั่ญ่ท่ี�สดุี เพื่ราะการท่ำาธุุรกิจในโลี่กใบนี�ไม่ม่่คี่ำาว่ัา “ฟลี่คุ่” ท่กุอ่ย่าง
อ่ย้่ท่ี�ค่วัาม่สาม่ารถีแลี่ะฝ่ีม่่อ่ลี่�วัน ๆ 

 Hello, readers. I had a chance to interview Aj. Torsak Suttichat
for Halal Talk this issue. He is Consultant to Director of Halal Product 
Enterprise Sector, The Halal Science Center, Chulalongkorn University.
He is also the manager of THA Shop, the center of Muslim-friendly 
products from all over Thailand. 
Irfan: Assalamu ‘alaykom.
Aj.Torsak: Wa’alaykomsalam

Irfan: Let’s begin our first question. As a professor whose work is related
to many industries and as a consultant for industrial development of 
many fields, what is your opinion or guidelines for entrepreneurs to 
survive during the spread of COVID-19 today?
Aj.Torsak: I think this moment is very tough and challenging for Thai 
entrepreneurs. They need to adjust rapidly to save their businesses,
especially the SMEs owners. I would like to give the following 
suggestion:
1. Dress Up: Your need to transform your business to match with 
consumers’ behaviors and needs. Focus on the domestic market. 
Learn how to use technology. Change your business model. And 
expand your market through digital marketing. 
2. Follow Up: You must turn crisis into opportunity. Follow up and 
learn about assisting measures from the government so that you 
can benefit from it and be ready to provide products and services to 
consumers according to government measures.  
3. Reduce Cost: You need to find holes and cut off unnecessary 
things to your business in order to reduce cost. 
4.  Be Different: “If you are not different, you would die.” So, you need 
to be outstanding among your business competitors. 
5. Find New Market: Search for new target customers to create new 
trading opportunities that fits with the new situation. For example, you 
may explore niche markets and personalized marketing. 

How Can Entrepreneurs 
Transform Their Businesses 
to Survive During COVID-19 
Crisis
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Irfan: As we all know that the current situation deeply affects the 
economy. Many entrepreneurs with limited cash flow need to close 
down their businesses to survive. However, after that they need to 
deal with debts since they have not gained enough income for a long 
period of time. What is your suggestion for such a case?  
Aj.Torsak: The SMEs owners suffer a lot from this situation. Their 
revenue decreases while the cost remains. Many must be in debt, 
and they lack liquidity. According to the data from the Bank of 
Thailand, one-third of all SMEs suffer from loss. One-fifth of SMEs who 
suffer from loss must close their businesses. So, before we reach 
that point, I would like to suggest SMEs owners who have debt to 
re-adjust their debt structures to help their businesses re-operate 
or remain operating. My suggestion is to go to a financial institution 
(creditor) and ask to adjust debt structure to find a mutual solution. 
This is the best means and way out.  

Irfan: What do you think of today’s technology that both government 
and private sectors develop to help entrepreneurs to survive?  What 
is your suggestion on these technologies? 
Aj.Torsak: Today, technology takes an important role in consumers’
lives both in daily lifestyle and work life. The main reasons that 
entrepreneurs need to engage technology in their businesses are: 
1. The trend of the world has been changing. For example, in the 
future, the economy will focus on safety and hygiene. And that is called 
the “Touchless Economy”. Another example is “Lonely Economy”
 which focuses on customers who prefer to live alone. They are likely 
to have pets, order food from online platforms, and travel alone. They 
engage in technology which facilitates and accelerates their lives. 
All of these are among technology disruption which destroys old 
business models and drives new ones for the future world. 
2. The challenge of competition. Using up-to-date technologies
provides you competitive advantages over your competitors.
These technologies are developed to meet the needs of 
consumers in terms of speed, precision, and comfort. 

3. Cost reduction and sales Increase. We can do both by 
utilizing as many technologies as we can. 

Irfan:  Last question, do you have anything to say to 
entrepreneurs who happen to read this newsletter?
Aj.Torsak: I would like to say that after the COVID-19 
situation, everything on earth will change completely, 
especially business operations. Once the world has 
changed, the structure of economy, society, and human
life will move forwards into the world of the future. 
Products and services will be operated mainly through 
online channels. In the past, people fought for the best 
location in order to perform their businesses. And big 
fish usually eat small fish. Today, things may not be like 
that. Doing business in the world of the future is all about 
information. It is all about seeking new experiences from the 
real masters. Therefore, adopting technologies to transform 
SMEs is very crucial. Because there is no “fluke” in the world 
of business. Everything is all about competency and skills. 
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HALAL PAKTAI

การพััฒนาศัักยุภาพับุคลากรทางด้าน IOT และ Coding 
รองรบัการพัฒันางานดา้นวิิทยุาศัาสตรแ์ละเทคโนโลยุฮีาลาล
ในพั้�นที�จัังหวิัดชายุแดนใต้

 Halal insight กับค่อ่ลัี่ม่น์ฮาลี่าลี่ปักต์ใต�ฉบับนี� 
เราม่าอ่ัปเดีตกิจกรรม่ฮาลี่าลี่ที่�เกิดีข้ึ�นในภาค่ใต�กับกิจกรรม่การ
พื่ัฒนาศักยภาพื่นักเรียน นักศึกษา อ่าจารย์ที่�ปรึกษาโค่รงงาน
รวัม่ทั่�งบุค่ค่ลี่ท่ั�วัไป ส้่วัิท่ยาศาสตร์แลี่ะเท่ค่โนโลี่ยีฮาลี่าลี่กับการ
พื่ัฒนาท่ักษะในศตวัรรษที่� 21  ดี�วัยกิจกรรม่ “กุารเรียนัร้้กุาร
ควบคุมบอร์ด Arduino” เพ่ื่�อ่พัื่ฒนาทั่กษะ Internet Of Thing 
(IOT) ท่ักษะการ Coding ท่ี�เข้�าม่าม่ีบท่บาท่สำาค่ัญ่ในการพื่ัฒนา
ศกัยภาพื่ข้อ่งบคุ่ลี่ากรในพ่ื่�นท่ี�จงัห้วััดีช้ายแดีนภาค่ใต� เม่่�อ่วัันท่ี� 25 
กันยายน 2564 ท่ี�ผู้่านม่า ในร้ปแบบอ่อ่นไลี่น์ผู้่าน Application
Zoom ดี�วัยค่วัาม่ร่วัม่ม่่อ่ระห้วั่าง ม่้ลี่นิธุิพื่ัฒนาวิัท่ยาศาสตร์ 
เท่ค่โนโลี่ยีแลี่ะนวััตกรรม่ฮาลี่าลี่ แลี่ะ Rizmi Scicobot Station 
บอ่รด์ี Arduino เป็นภาษาอิ่ตาลี่ ีอ่า่นว่ัา “อาดอุโีนั”่ ห้รอ่่ อ่าดียุโน่
เป็นบอ่ร์ดีสม่อ่งกลี่ฝ่ังตัวัแลี่ะเป็น Open -Source Platform ห้ร่อ่
แพื่ลี่ตฟอ่ร์ม่สาธุารณ์ะที่�ใช้�งานไดี�ฟรี เห้ม่าะกับการเรียนร้�แลี่ะ
สร�างต�นแบบท่างอิ่เล็ี่กท่รอ่นิกส์ที่�ง่ายต่อ่การใช้�งาน ใช้�ติดีต่อ่
ส่�อ่สารแลี่ะค่วับค่มุ่อุ่ปกรณ์์ไฟฟา้ ดี�วัยการเขี้ยนโปรแกรม่ค่วับค่มุ่
การรับส่งสัญ่ญ่าณ์ท่างไฟฟ้าตาม่เง่�อ่นไข้ต่าง ๆ นำาไปต่อ่ยอ่ดี
ใช้�ในช้ีวัิตประจำาวััน เช้่น ระบบเปิดี/ปิดีไฟอ่ัตโนม่ัติ ระบบเปิดี
ปิดีประต้อั่ตโนม่ัติ ระบบรดีนำ�าต�นไม่�อั่ตโนมั่ติ ห้ร่อ่ใช้�ค่วับคุ่ม่
ค่วัาม่เร็วัแลี่ะท่ิศท่างการห้มุ่นข้อ่งม่อ่เตอ่ร์ แลี่ะยังสาม่ารถีนำาไป
ประยุกต์ใช้�กับโค่รงงานวัิท่ยาศาสตร์แลี่ะเท่ค่โนโลี่ยีฮาลี่าลี่ท่ี�จัดี
ข้ึ�นทุ่กปีไดี�อ่ีกดี�วัย 

 สิ�งท่ี�ท่ำาให้�บอ่ร์ดี Arduino น่าสนใจ ค่่อ่ม่ีสังค่ม่การใช้�งาน
ท่ี�กวั�างข้วัางทั่�วัโลี่ก เป็นบอ่ร์ดีที่�ติดีตั�งอุ่ปกรณ์์จำาเป็นพ่ื่�นฐานพื่ร�อ่ม่
ใช้�งาน สาม่ารถีเข้ียนโปรแกรม่สั�งงานดี�วัยไวัยากรณ์์ภาษา C / C++ 
ซึ่ึ�งง่ายสำาห้รับผู้้�ที่�ม่ีพ่ื่�นฐานดี�านการเขี้ยนโปรแกรม่อ่ย้่บ�างแลี่�วั แต่
สำาห้รับผู้้�ที่�ไม่่เค่ยเขี้ยนโปรแกรม่ม่าก่อ่นเลี่ย ก็สาม่ารถีเริ�ม่ต�นศึกษา 
แลี่ะห้าห้นังส่อ่อ่่านห้ร่อ่ศึกษาจากช้่อ่งในแพื่ลี่ตฟอ่ร์ม่ Youtube ไดี�
ไม่่ยาก นอ่กจากนี�ยังม่ี Library ให้�เล่ี่อ่กใช้�ม่ากม่าย ท่ำาให้�การเข้ียน
โปรแกรม่ท่ำาไดี�ง่ายแลี่ะรวัดีเร็วัข้ึ�น เป็นต�น
 การจัดีงานเม่่�อ่วัันท่ี� 25 กันยายนที่�ผู้่านม่านี� ไดี�รับเกียรติ 
ผู้ศ.นิฟาริดี ระเด่ีนอ่าห้มั่ดี รอ่งผู้้�อ่ำานวัยการศ้นย์วัิท่ยาศาสตร์
ฮาลี่าลี่ จฬุาลี่งกรณ์์ม่ห้าวัทิ่ยาลี่ยั เปน็ประธุานเปดิีงาน แลี่ะค่ณุ์อ่คั่รมั่ย์
อ่าลีี่ม่ิงค์่ CEO Young Cyber Digital Technology เป็นวัิท่ยากร
บรรยายให้�ค่วัาม่ร้� พื่ร�อ่ม่กิจกรรม่ WorkShop จำาลี่อ่งการใช้�งานบอ่ร์ดี 
Arduino (Simulator) ผู้า่นแพื่ลี่ตฟอ่รม์่ Tinkercad ท่ำาให้�สะดีวักแลี่ะ
เรียนร้�การใช้�งานไดี�อ่ย่างง่ายดีาย  กิจกรรม่อ่บรม่อ่อ่นไลี่น์ในค่รั�งนี� 
ไดี�รับค่วัาม่สนใจจากผู้้�เข้�าร่วัม่อ่บรม่เป็นอ่ย่างดีี ม่ีผู้้�เข้�ารับการอ่บรม่
ท่ั�งสิ�นจำานวัน 98 ค่น โดียผู้้�เข้�าอ่บรม่สนใจแลี่ะประสงค่์ จะให้�เปิดี
ค่อ่ร์สอ่บรม่ในรอ่บต่อ่ไปเป็นค่อ่ร์ส Kidbright จำานวัน 42% ค่อ่ร์ส
หุ่้นยนต์ 21% ค่อ่ร์ส Scratch 19.7% แลี่ะค่อ่ร์ส Arduino 7.6% 
ตาม่ลี่ำาดีับ โดียค่าดีห้ม่ายจะจัดีอ่บรม่ในค่รั�งต่อ่ ๆ ไป  

เข้ียนโดีย พิทักุษิ์  อาดมะเร๊ะ
Written by Pitak Ardmare
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HALAL PAKTAI

Enhancing Staff’s Potential on IOT and Coding to Prepare for 
Development of Halal Science Work and Technology in the Southern 
Border Provinces
 Let’s update Halal activities that took place in the South in 
Halal Pak Tai column. One of them is an event which aims to enhance  
the capacities of students, project consulting teachers, and general 
people towards Halal science and technology, and skills for the 21st 

century. This activity was entitled “Arduino Board Controlling,” focusing 
on Internet of Things (IoT) and coding skills which play an important 
role in developing the potential of staff in Southern Border Provinces. 
The event took place on 25th September 2021 via Zoom application. 
It was the cooperation between The Halal Science Technology and 
Innovation Development Foundation and Rizmi Scicobot Station.
 The word “Arduino” is from the Italian language. It can be read 
“aa-du-i-no” or “aa-dui-no”. An Arduino board is an embedded system 
board. It is also an open-source platform in which people can use it 
for free. It is suitable for learning and creating easy-to-use electronic 
models. Arduino boards can be used in communication devices and 
electronic devices operated by software that controls transmission of 
electrical signals by conditions. It can be further developed and used in 
daily life such as in automatic on/off light switch, automatic open/close 
door system, and automatic plant-watering system. Arduino boards 
can be used to control the speed and direction of motor spinning and 
can be applied in Halal science and technology projects which are 
held every year. 
 What makes the Arduino board interesting is the worldwide 
user community. This board comes with fundamental gadgets which 
makes it ready to use. Users can write software with C/C++ language 
grammar, which is easy for those who have some basic programming 

knowledge. For those who are not familiar with 
programming before, they can start learning by 
reading books or watching YouTube clips. Moreover, 
there are many libraries to benefit from. All of this 
makes writing a program easier and faster. 
 The event on 25th September was honored by 
Asst. Prof. Nifarid Raden Ahmad, Deputy Director of 
the Halal Science Center, Chulalongkorn University,
as president of the opening ceremony, and 
Mr. Akram Aleeming, CEO of Young Cyber Digital 
Technology, as guest speaker. That event also 
provided workshops that demonstrate Arduino 
(Simulator) through Tinkercad which made learning 
become easier. This online training activity was 
well-received from participants. There were 98 
participants who joined this event and said that they 
were interested in joining the next course. 42% of 
them voted that the next course should be about 
Kidbright, 21% about robots, 19.7% about Scratch, 
and 7.6% about Arduino respectively. 
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 จากคอลัม่น์ที่ี�แล้วิ เราได้พิูดถีึงภาพิรวิม่อุตสูาหกรรม่ฮาลาลไปแล้วิ คอลัม่น์นี�แอดมิ่นพิาผู้อ่านไปดูเรื�องข้องการเข้้าม่า
ข้อง Digital Technology ในยุุคปัจจุบัน ทีี่�ม่ีการเปลี�ยุนแปลง ม่ีอะไรบ้างไปดูกันเลยุค่ะ สิู�งทีี่�เราเห็นได้ชัดเจนเลยุ ม่ีด้วิยุกัน 7 ข้้อ ได้แก่

เข้ียนแลี่ะเรียบเรียงโดีย มาลารินั ศรีม้ลคำา

Written and Interviewed by Malarin Srimoolkum

1. Photography : เร่�อ่งข้อ่งสม่ารท์่โฟน กอ่่นท่ี�จะพ้ื่ดีถีงึ
เร่�อ่งนี� ย�อ่นไปอ่ดีีต ถี�าซึ่่�อ่กลี่�อ่งจะดี้ถีึงค่วัาม่ลี่ะเอ่ียดีข้อ่ง
กลี่�อ่ง แต่ในปัจจุบันไม่่ค่่อ่ยไดี�สอ่บถีาม่ค่นข้ายเกี�ยวักับ
คุ่ณ์สม่บัติข้อ่งโท่รศัพื่ท์่ในการใช้�ส่�อ่สาร แต่กลี่ับถีาม่วั่า
โท่รศัพื่ท์่เค่ร่�อ่งนี�ถ่ีายร้ปดี�วัยค่วัาม่ลี่ะเอ่ียดีเท่่าไห้ร่ การ
เปลีี่�ยนแปลี่งข้อ่งดิีจิท่ัลี่ท่ี�เข้�าม่าท่ำาให้�ในปัจจุบันไม่่ค่่อ่ย
ม่ีใค่รนิยม่ใช้�กลี่�อ่งตัวัให้ญ่่ๆ ยกเวั�น ช้่างถ่ีายร้ปม่่อ่อ่าช้ีพื่ 
จึงท่ำาให้�ตัวักลี่�อ่งดีิจิท่ัลี่นั�นห้ายไปในยุค่ปัจจุบันนั�นเอ่ง 

4. Newspapers : ในส่วันข้อ่งส่�อ่สิ�งพื่ิม่พื่์ อ่ย่างท่ี�ท่ราบกันดีีก็ไม่่ม่ี
ให้�เห้็น ห้ร่อ่เห้ลี่่อ่น�อ่ยม่าก เพื่ราะค่นนิยม่อ่่านข่้าวับนอ่อ่นไลี่น์ กันม่ากข้ึ�น เช่้น 
FACEBOOK Twitter เป็นต�น
5. Books : ปัจจุบันม่ีการข้าย e-book Kindle ท่ี�ไม่่จำาเป็นต�อ่งแบกห้นังส่อ่
ห้ลี่ายๆเลี่่ม่ แค่่ค่ลี่ิก อ่ยากอ่่านเร่�อ่งไห้น สาม่ารถีกดีอ่่านไดี�เลี่ย ซึ่ึ�งการอ่่านบน 
Kindle ก็ท่ำาให้�ร้�สึกถีนอ่ม่สายตาม่าก อ่ารม่ณ์์จะแตกต่างกับการอ่่านบน i-pad 
นี�ก็เป็นอ่ีกตัวัท่ี�เข้�าม่าเปลี่ี�ยนในอุ่ตสาห้กรรม่ข้อ่งห้นังส่อ่เช้่นกัน
6. Retails : ดี�วัยสถีานการณ์์ Covid-19 ผู้้�บริโภค่จะห้ลี่ีกเลีี่�ยงการเข้�าห้�าง
สรรพื่สินค่�า ท่ำาให้�การช้อ่ปปิ�งกันน�อ่ยลี่ง จึงท่ำาให้�ค่นไม่่อ่ยากเข้�าร�าน Retails 
ท่ำาให้�เลี่่อ่กซึ่่�อ่ข้อ่งในร�านค่�าอ่อ่นไลี่น์กันม่ากข้ึ�น เช้่น LAZADA Shopee เป็นต�น 
โดียเฉพื่าะข้อ่งท่ี�ร้�อ่ย้แ่ลี่�วัว่ัาสเปค่สินค่�าเป็นอ่ย่างไร เช่้น ม่อ่่ถ่ีอ่ อ่ปุกรณ์์ แก็ดีเจต็ 
โดียม่บีรกิารห้ลี่งัการข้าย ยกตวััอ่ย่างเช่้น รบัประกนั 1 ปี ไม่่พื่อ่ใจสาม่ารถีเปลี่ี�ยน
ค่่นสินค่�าไดี� จึงท่ำาให้�โลี่กข้อ่ง Retails เปลี่ี�ยนไปเยอ่ะม่ากเลี่ยท่ีเดีียวั

7. Shopping : ดี�วัยสถีานการณ์์ COVID-19 ปัจจุบันการสั�งซ่ึ่�อ่ข้อ่งผู้่าน
แอ่ปพื่ลิี่เค่ชั้นต่างๆ จึงเป็นท่ี�นิยม่ม่ากยิ�งขึ้�นเป็นการซึ่่�อ่สินค่�าท่ี�สะดีวักมี่บริการ
ส่งข้อ่งถีึงท่ี�แลี่ะราค่าไม่่ต่างจากไปซึ่่�อ่ท่ี�ร�านเลี่ย 
 ค่งเห็้นภาพื่กันแลี่�วัว่ัา การนำา Digital Technology เข้�าม่าปรับใช้�
นั�นท่ำาให้�บางอ่ย่างก็ห้ายไปโดียม่ีสิ�งให้ม่่ท่ดีแท่น แลี่ะในอ่นาค่ตนั�นจะม่ีอ่ะไร
เข้�าม่าอี่กบ�างใน Digital Technology นี� ฝ่ากติดีตาม่กับ 12 DISRUPTIVE 
TECHNOLOGIES เท่ค่โนโลี่ยีห้รอ่่นวััตกรรม่ท่ี�เข้�าม่าสร�างตลี่าดี แลี่ะม่ล้ี่ค่า่ให้�กบั
ผู้ลี่ติภัณ์ฑ์์ท่ี�ใช้�เท่ค่โนโลี่ยี จนท่ำาให้�เกิดีผู้ลี่กระท่บอ่ย่างรุนแรง ซึึ่�งท่ำาให้�ผู้ลิี่ตภัณ์ฑ์์
เดีิม่ถี้กเปลี่ี�ยนไปจะม่ีอ่ะไรบ�าง ฝ่ากติดีตาม่ในค่อ่ลี่ัม่น์ห้น�าดี�วัยนะค่ะ

2. Movies : ม่าดีต้วัั disrupt ฝ่ั�งข้อ่งมี่เดียีกันบ�าง อ่ย่าง
ภาพื่ยนตร์  CD แลี่ะ DVD ในปัจจุบันไม่่ม่ีให้�เห้็น ห้ร่อ่ห้า
ไดี�ยากม่ากๆ เพื่ราะเป็นการเข้�าม่าข้อ่งตัวัดีิจิท่ัลี่ ท่ี�เข้�าม่า 
disrupt พื่วักม่ีเดีียต่างๆ เช้่น NETFLIX Disney+ ท่ำาให้�
ส่�อ่พื่วักนี�ไม่่จำาเป็นต�อ่งไปห้าเช้่า ก็สาม่ารถีค่ลี่ิกดี้ไดี�ท่ันท่ี 

3. Musics : ม่าดี้เพื่ลี่งกันบ�าง ในอ่ดีีตเราม่ักซึ่่�อ่ MP3 
ฟังกัน แต่ในยุค่นี� จ่ายเงินฟังเพื่ลี่งเป็นรายเดี่อ่น แลี่ะราค่า
ถี้กลี่งเยอ่ะม่าก เช้่น Spotify JOOX เป็นต�น จึงท่ำาให้�ม่ีเดีีย
ต่างๆ ในอ่ดีีตไดี�ห้ายไป 
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HALAL LANNA

The Grand Transformation…
Towards the World of Digital Technology

Last issue, we talked about the overview of Halal industry. This issue, we will explore the transformation that 
evolved due to digital technology of today. What has been altered? The main industries that are noticeably 
affected are 7 sectors as follows. 

 All of this depicts how digital technology comes to 
disrupt industries and originate new products and services. 
How about the future of digital technology?  Next issue, we will 
talk about 12 disruptive technologies that bring about market 
opportunities and add value to products. These technologies 
will transform and make a great impact on commodities. Please 
stay tuned for more details in the next issue.

1.	Photography: Before talking about this issue, we 
need to look back to the past. Those days, if people wanted 
to buy a camera, their concerns were camera pixels. These 
days, when people want to buy a smartphone, they inquire 
with the seller about camera pixels. Due to digitalization, 
big cameras are not quite in demand anymore. Only 
professional photographers possess them. Therefore, 
digital cameras start to disappear nowadays.  
2.	Movies: Let’s move to the transformation in the 
media business. Today, we hardly see movies from CDs 
or DVDs. Digitalization disrupts many media and brings 
about new products and services, such as NETFLIX and 
Disney+. Now, people can watch any movie right away 
just by one click. 
3.	Music: What about music? In the past, we often bought 
MP3 to listen to our favorite songs. Nowadays, we spend 
money on platforms like Spotify and JOOX every month in 
return for music. The price to pay for music today, compared
to the past, is a lot cheaper. This music provider comes to 
disrupt obsolete channels.  

4.	Newspapers: As we can see, today we hardly see 
print media. People read online news via media such as 
FACEBOOK and Twitter.
5.	Books: This day and age, we have e-books and 
platforms for reading them, like Kindle. We do not need to 
carry a lot of books anymore. Any book can be read just by 
one click. Moreover, reading e-books from Kindle provides 
a better experience for our eyes than reading from tablets 
in general. This is an example that shows disruption in the 
book industry. 

6.	Retails: Due to the COVID-19 situation, consumers avoid 
going to department stores. They do less shopping in retail 
stores. Online shopping platforms like Lazada and Shopee 
have become conventional. Usually and especially, products 
that people purchase online are products with specifications 
like mobile phones and gadgets. After-sales service is also 
provided, for example, a product with 1 year guarantee means 
that consumers can return the product if they are not satisfied. 
This comes to change the world of retails.  
7.	Shopping: Due to the COVID-19 situation, shopping on 
applications has become prevalent because it is convenient. 
Products are delivered right at consumers’ doors. And the price 
is no different from buying from a store. 
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