


	 สวัสดีท่านผู ้อ่านทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ	Halal Insight 
ฉบับท่ี	34	ประจ�าเดอืนพฤษภาคม เชือ่ว่าช่วงนีห้ลายท่านยังคงคอยตดิตามสถานการณ์
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส	 COVID-19	 กันอยู่ตลอด	 ซึ่งทุกท่านอาจคุ้นหูกับค�าว่า	
“New Normal”	กันอยู่บ้าง	New	Normal	หรือความปกติใหม่นี้	เกิดจากการถูกกระทบ
ด้วยเหตกุารณ์บางอย่างจนท�าให้วิถีชวิีตแบบเดมิมกีารปรบัเปลีย่นไป	ในฉบบัน้ีเราจงึ
อยากน�าพาทกุท่านไปรูจ้กั	New	Normal	มากขึน้ว่าปรากฏการณ์น้ีคอือะไร	และส่งผล
ถึงวิถีชีวิตแบบใดจนเปลี่ยนไปบ้าง	

 เริม่กันด้วยเรือ่งของสขุภาพ	อย่างเช่น	“วติามินดกัีบการป้องกันโควิด”และ
“New Normal หลงัยุคโควดิ-19 ท่ีสมควรเกิดในสงัคมไทย”	โดย	รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลนั
ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดก็ต้องยอมรับว่าผู้คนหันมาสนใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น	 ซึ่ง
วิตามินดีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนทางในการช่วยสร้างความแข็งแรงของร่างกาย	ต่อมาด้วย
อนิโฟกราฟิกส้ัน	ๆ 	ท่ีจะช่วยให้ทุกท่านมองเหน็ภาพรวมกว้าง	ๆ 	ของ	New	Normal	และ
ยังมบีทความสาระความรูเ้ก่ียวกับการปรบัตวัของ	SMEs	แน่นอนว่าเรายังมข่ีาวความ
เคลื่อนไหวและสาระความรู้ดี	 ๆ	 จากทั้งส�านักงานกรุงเทพฯ	ส�านักงานปัตตานี	และ
ส�านักงานเชียงใหม่	มาฝากทุกท่านอีกมากมาย	สามารถติดตามอ่านเรื่องราวทั้งหมด
นี้ได้ภายใน	Halal	Insight	ฉบับนี้ค่ะ
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New	Normal	หลังยุคโควิด-19	ที่สมควรเกิดในสังคมไทย

เขียนโดย			รศ.ดร.วินัย	ดะห์ลัน

ศวฮ.ส�านักงานปัตตานี	จัดทีมบุคลากรลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ	 -	สเปรย์
แอลกอฮอล์	และอปุกรณ์ป้องกันและฆ่าเช้ือโรคให้กับผูป้ระสบภัยจาก
สถานการณ์	COVID-19	ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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ศวฮ.สร้างความเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกันน�าทัพผู ้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีลงพ้ืนท่ีมอบถุงยังชพี	และอปุกรณ์ป้องกันพร้อม	“คูม่อื
พิชิต	Covid-19”	 เพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของไวรัส	Covid-19

เขียนโดย	ธัญพิชญ์ฌา	หวังนุช
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ผศ.	นิฟาริด		ระเด่นอาหมัด		 										รอง	ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	ส�านักงานปัตตานี

อ.ดร.ภราดร			สุรีย์พงษ์		 										ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	ส�านักงานเชียงใหม่

ดร.บรรจง	ไวทยเมธา		 										ที่ปรึกษา	ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	ส�านักงานปัตตานี

คุณมนัส		สืบสันติกุล		 										ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการฯ	ด้านบริหารงานบุคคล

คุณสุลิดา		หวังจิ		 										ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการฯ	ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

				 	 										ด้านงานคลังและพัสดุ

รศ.ดร.อดิศรา		กาติ๊บ	 										ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการฯ	ด้านกิจการต่างประเทศ

คุณสมพล		รัตนาภิบาล	 										ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการฯ	ด้านบริการการศึกษาและอุตสาหกรรม
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	 พักหลงัมคี�าถามถึงผมเรือ่งการเสรมิวิตามนิด	ี(Vitamin D)	เพ่ือป้องกันโรคโควิด-19	(COVID-19)	อยู่บ่อยครัง้	ถามว่า
จ�าเป็นไหม	เน่ืองจากมรีายงานวจิยัให้ข้อสรปุว่าการเสริมวิตามนิดโีดยเฉพาะอย่างย่ิงวติามนิด-ี3	ช่วยลดความเส่ียงต่อการตดิ
เชือ้ก่อโรคโควิด-19	ได้	ซึง่ก่อนหน้านัน้	มคีวามเข้าใจผดิเก่ียวกับวิตามนิดใีนบ้านเราค่อนข้างมาก	คนไทยจ�านวนไม่น้อยเข้าใจว่า
แสงแดดท่ีมีมากมายในบ้านเราช่วยให้คนไทยไม่ขาดวิตามินดี	 เนื่องจากวิตามินดีสร้างขึ้นได้ในผิวหนังท่ีได้รับแสงแดด	
เอาเข้าจรงิจากการศกึษาของศาสตราจารย์	นายแพทย์บญุส่ง	องค์พิพัฒนกุล	แห่งโรงพยาบาลรามาธิบดพีบว่า	หากต้องการ
ให้ผิวหนังสร้างวิตามินดีจ�าเป็นต้องให้ผิวหนังสัมผัสแสงแดดโดยตรงในระยะเวลานานพอสมควร	 ซึ่งมีคนไทยจ�านวนน้อย
ที่ปฏิบัติเช่นนั้น	คนไทยจึงยังคงเสี่ยงต่อการขาดวิตามินดีค่อนข้างสูง	การแนะน�าการเสริมวิตามินดียังสามารถท�าได้

	 งานวจิยัของ	Grant	WB	และคณะแห่ง	Sunlight’s	Nutrition,	and	Health	Research	Center	ซานฟรานซสิโก	ตพิีมพ์
ในวารสาร	Nutrients	เดอืนเมษายน	2020	อธิบายกลไกไว้ดังนีค้อื	วิตามนิด-ี3	ในเลอืดเปลีย่นแปลงไปเป็นสาร	cathelicidins	
และ	defensins	ซึ่งสารทั้งสองช่วยลดการแบ่งตัวของเชื้อ	SARS	CoV2	
ทีก่่อโรคโควิด-19	อกีทัง้ช่วยลดกลไกการผลติสารไซโคไคน์ของเมด็เลอืด
ขาวที่เร่งการอักเสบ	 (anti-inflammatory	Cytokine)	 ซึ่งก่อปัญหากับ
ปอด	 รู้กันอยู่ว่าสารไซโตไคน์กลุ่มน้ีเองหากมีปริมาณมากจะท�าให้ปอด
เกิดปัญหากระท่ังน�าไปสู่อาการปอดบวมท�าให้ผู้ป่วยโควิด-19	หายใจ
ล�าบาก	เกิดอาการคล้ายจมน�้า	การเสริมวิตามินดีจึงช่วยลดปัญหาจาก
การติดเชื้อทั้งลดการแบ่งตัวของเชื้อและลดภาวะแทรกซ้อนจากการ
ติดเชื้อที่เป็นปัญหาจากไซโตไคน์ที่มีปริมาณมากในเลือดซึ่งเรียกกันว่า 
“พายุไซโตไคน์” (Cytokine	storm)

 วติามินดพีบมากในอาหารบางชนดิเช่น	แซลมอน	เฮอร์ริง	ซาร์ดนี	ทนู่า	น�า้มนัตับปลาค้อด	ไข่แดง	เหด็	หากต้องการ
เสรมิวิตามนิดใีนรปูผลติภัณฑ์เสรมิอาหาร	มข้ีอแนะน�าให้เสรมิในรปูวิตามนิด-ี3	วันละ	10,000	IU	เป็นเวลานาน	2-3	สปัดาห์
เพื่อเพิ่มปริมาณ	25(OH)D	ในเลือดจากนั้นจึงลดวิตามินดี-3	ลงเหลือ	5,000	IU	ต่อวัน	การเสริมนี้ส�าหรับผู้ที่เสี่ยงต่อการติด
เชื้อโควิด-19	หรือเกรงว่าจะติดเชื้อโควิด-19	ใครที่ป้องกันตนเองได้ดีทั้งการสวมหน้ากากผ้าหรือสวมหน้ากากอนามัยตลอด
เวลาที่ออกนอกบ้าน	ล้างมือบ่อยครั้งก่อนสัมผัสใบหน้า	เว้นระยะห่างจากผู้อื่นไม่ต�่ากว่า	2	เมตร	ดูแลสุขภาพของตนเองได้
ดี	ย่อมไม่จ�าเป็นจะต้องเสริมวิตามินดี	ประหยัดเงินไว้จะดีกว่า		

วิตามินดีช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ SARS CoV2 ที่ก่อโรคโควิด-19 อย่างไร 

ข้อมูลจากเพจ 
เขียนโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน
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	 วันพุธที	่29	เมษายน	2563	เวลา	8.30	น.เป็นต้นไป	ศนูย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัน�าโดย	รศ.ดร.วินยั	ดะห์ลัน
ผู้อ�านวยการ	ศวฮ.	พร้อมคณะผู้บริหารฯ	ได้แก่	คุณสมพล	รัตนาภิบาล	ที่ปรึกษาผอ.	คุณปรัชญา	ฉิมวิเศษ	รองผู้อ�านวยการ	สถาบัน
มาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย	คุณมนฤดี	เข็มท�า	ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารฯ	ดร.พรพิมล	มะหะหมัด	หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ
และวิจัย	ร่วมด้วย	เจ้าหน้าที่	นักวิทยาศาสตร์	ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ
	 จดักิจกรรม	CSR	มอบผลติภณัฑ์เจลและสเปรย์ท�าความสะอาดมอืทีใ่ช้แอลกอฮอล์บรสิทุธ์ิและควบคุมการผลติโดยมาตรฐานสูง
ให้แก่ประชาชน	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัส	จ�านวนกว่า	10,000	ขวด	ขนาด	50	-	100	มิลลิลิตร
	 โดยได้มอบให้แก่มัสยิดในเครือข่ายของศวฮ.	ในกรุงเทพมหานคร	33	แห่ง	แบ่งเป็น	3	จุดดังนี้
 1.มัสยิดอัลอิสตีกอมะฮ์	และมัสยิดในเครืออีก	6	มัสยิด	2.มัสยิดฮิดายาตุ้ลอิสลาม	สามอิน	และมัสยิดในเครืออีก	7	มัสยิด
 3.ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย		 	 	4.มัสยิดอิดดฮาดร์อูลูมุดดีน	และมัสยิดในเครืออีก	17	มัสยิด

	 โดยมีจ�านวนเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ที่แจกให้แต่ละมัสยิดดังนี้
	 1.เจลแอลกอฮอล์	ขนาด	35	มิลลิลิตร	จ�านวน	60	ขวด		 2.สเปรย์แอลกอฮอล์	ขนาด	50	มิลลิลิตร	จ�านวน	25		ขวด
	 3.	สเปรย์แอลกอฮอล์	ขนาด	100	มิลลิลิตร	จ�านวน	10	ขวด
	 สดุท้ายนี	้อ.วินัยได้ให้ความรูก้ารป้องกันตัวและการเฝ้าระวังตนเอง	พร้อมเชญิชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการป้องกนั
การแพร่ระบาดของโรค	Covid-19	และให้ประเทศไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี.

เมื่อวันเสาร์ที่	 16	พฤษภาคม	 2563	 รศ.ดร.วินัย	 ดะห์ลัน	 ผู้อ�านวยการศูนย์
วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาฯ	 ร่วมเป็นวิทยากรในงาน	 “International	webinar	
on	Halal	 in	 collaboration	with	ADI	 and	BPJPH”	 เร่ือง	 “Prospects	 and	
Challenges	of	Halal	Industry	During	the	Covid	19	Pandemic”	ซึ่งเป็นการ
สัมมนาออนไลน์ที่ประเทศอินโดนีเซียผ่านโปรแกรม	ZOOM	 โดย	 รศ.ดร.วินัย	
บรรยายในหัวข้อ	“Prospects	and	Challenges	of	Halal	Industry	During	the	
Covid	19	Pandemic”	นอกจากนี้ยังมีวิทยากรท่านอื่นจากประเทศอินโดนีเซีย
ร่วมบรรยายในงานนี้อีกด้วย

สัมมนาออนไลน์ท่ีอนิโดนีเซยี เรื่อง อตุสาหกรรมฮาลาล
ระหวา่งการระบาดของโควดิ-19
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	 ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์มีอยู่ทั่วร่างกาย	 เปรียบเหมือนกองทัพทหารที่ป้องกัน

ประเทศ	 โดยมีเม็ดเลือดขาวท่ีไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือดและตามอวัยวะต่างๆ	 คอยช่วย

คุ้มกันดูแล	แต่ถ้าหากภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือลดลง	จะส่งผลให้เชื้อโรคหรือส่ิงแปลกปลอม

ต่างๆ	อาทิ	 ไวรัส	แบคทีเรีย	อาจเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้น	จึงเสี่ยงต่อการติดเชื้อ	ซึ่งส่งผลให้

เกิดการเจ็บป่วยตามมา	โดยประเภทของระบบภูมิคุ้มกัน	(ภาพที่	1)	ของมนุษย์แบ่งได้เป็น

สองประเภทคือ

 1.ระบบภมูคิุ้มกนัทีม่ีมาแต่ก�าเนดิแบบไมจ่�าเพาะเจาะจง	(Innate	immunity)	เปน็

ส่วนประกอบของระบบภูมคิุม้กันท่ีมมีาแต่ก�าเนดิท่ีผลติออกมาจากไขกระดกู	เช่น	เมด็เลอืด

ขาวชนิดต่าง	ๆ	เช่น		NK	cells	(Natural	killer	cells)	ที่มีหน้าที่ส�าคัญในการท�าลายเซลล์ที่

ติดเชื้อไวรัส

 2.ระบบภูมคิุม้กันทีไ่ด้รบัมาภายหลงั	(Adaptive	immunity)	ประกอบด้วย	ภมูคิุม้กัน

ก่อเอง	(Active	immunity)	เป็นภูมคิุม้กันท่ีเกิดจากร่างกายได้รบัแอนตเิจน	หรอืเชือ้โรคทีอ่่อน

ก�าลงัลง	เช่น	วัคซนีป้องกนัโรคต่างๆ	และภูมคิุม้กันรบัมา	(Passive	immunity)	เป็นภมูคุ้ิมกัน

ทีไ่ด้มาจากการสกัดจากเลอืดของสิง่มชีวิีต	แล้วน�ามาฉดีให้ร่างกายต้านทานโรคได้ทันที	เช่น	

เซรุ่มแก้พิษงู	เซรุ่มโรคพิษสุนัขบ้า	บาดทะยัก	คอตีบ	หรือภูมิคุ้มกันจากน�้านมแม่

ภูมิคุ้มกันร่างกายส�คัญอย่างไร?

พืชผักสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพใช้ป้องกันเชื้อไวรัส
	 การดูแลสุขภาพและการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์	เช่น	พืชผักสมุนไพรและผลไม้ที่ช่วย

กระตุ้นภูมิคุ้มกัน	หรือท่ีอุดมไปด้วยวิตามินซีหรือสารต้านอนุมูลอิสระ	หรือมีสารส�าคัญท่ีมีศักยภาพในการลดการติดเชื้อไวรัสได้	จะช่วยให้

ร่างกายมภูีมต้ิานทานทีแ่ขง็แรงขึน้	ลดโอกาสตดิเชือ้ทางเดินหายใจจากโรค	COVID-19	หรอืหากติดเชือ้ก็อาจช่วยลดความเสีย่งทีจ่ะม	ีอาการ

รุนแรงได้	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	กระทรวงสาธารณสุข	ได้แนะน�าผัก	ผลไม้	สมุนไพร	3	กลุ่ม	ที่แม้จะไม่มีการศึกษา

วิจัยเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่	COVID-19	แต่พบว่ามีรายงานที่เกี่ยวกับการยับยั้งการติดเชื้อไวรัสก่อโรค	ได้แก่

 1.กลุ่มเสริมภูมิคุ้มกัน	ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน	และต้านการอักเสบได้ดี	เช่น	
 พลูคาว (ผักคาวตอง) มีสารส�าคัญ	คือ	quercetin,	quercitrin,rutin	และ	cinanserin	ที่มีฤทธิ์ต้านอักเสบ	(1)

 เห็ดต่าง ๆ 	เช่น	เห็ดหอม	เห็ดออรจิ	ิเห็ดนางฟ้า	เห็ดหลินจอื	มรีายงานว่ามสีารกลุ่มเบต้ากลแูคนท่ีสามารถกระตุ้นภูมคุ้ิมกันโรค	(2)	ได้

 ตรีผลา	มีสรรพคุณช่วยปรับธาตุ	ปรับสมดุลของร่างกาย	ควบคุมและก�าจัดสารพิษในร่างกาย	มีข้อมูลการศึกษา	ที่พบว่าตรีผลามี

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่แรงและมีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน	(3)	โดยเฉพาะกระตุ้นการท�างานของเม็ดเลือดขาวชนิด	Neutrophil	

 ขงิ	ประกอบสารทีใ่ห้รสเผด็ร้อน	gingerols	(6-Gingerol),	shogaols	และน�า้มนัหอมระเหย	ทีม่ฤีทธ์ิต้านอนุมลูอสิระ	ต้านการอกัเสบ	

ลดอาการไอ	และยับยั้งเชื้อไวรัส	ก่อโรคในทางเดินหายใจได้	(4)

 กระเทียม	ประกอบด้วยน�้ามันหอมระเหย	ประมาณ	0.1-0.4%	มี	องค์ประกอบหลักคือ	allicin	ajoene	alliin	allyldisulfide	

ภาพที่	2		วิตามินซีและระบบภูมิคุ้มกัน	(Davood	Jafari,	et	al,	2019)

เขียนโดย	นารีญา วาเล๊าะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์	(วิจัยและนวัตกรรม)

6 วารสารฮาลาลอินไซต์
ฉบับที่ 34  เดือนพฤษภาคม 2563

	 เป็นท่ีทราบกันดีอยู่แล้วว่า	 การแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19	 ได้สร้างความโกลาหลวุ่นวายให้กับโลกอย่างหนักหน่วงทุกด้าน	

ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ	สงัคม	การเมอืง	รวมไปถงึวถีิชวิีตของผูค้น	แต่หากมองอกีด้าน	การระบาดในวงกว้างของ	COVID-19	ก็ท�าให้ผูค้นทัว่โลก

ได้เห็นถึงความส�าคัญของการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ	มากข้ึน	ค�าถามส�าคัญท่ีตามมาคือ	 เราจะดูแลภูมิคุ้มกันตัวเองอย่างไร

ท่ามกลางการระบาดของไวรัสชนิดนี้
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Super Food ในอิสลาม
	 การรับประทานพืชผักผลไม้เป็นอาหารเพ่ือต้านทานโรคของ

มนุษย์มีประวัติอันยาวนานมากกว่า	 4,000	ปีมาแล้ว	ตั้งแต่สมัยของ

ศาสดามฮูมัหมดั(ซ.ล.)	ในคมัภีร์อลักุรอานมรีะบถึุงพันธ์ุพืชและสมนุไพร

ตลอดจนผลไม้เอาไว้หลายชนิด	เช่น	อนิทผาลมั,	มะกอก,	มะเดือ่,	ทบัทมิ,	

Black	seed,	องุ่น,	และอืน่	ๆ 	อกีมากมายส�าหรบับรรเทาอาการเจบ็ป่วย

หลายโรค	 	ปัจจุบันค�าว่า	 ‘ซูเปอร์ฟู้ด’	 (Superfood)	 เป็นค�าศัพท์ท่ีน�า

มาใช้กล่าวถึงอาหารท่ีเชื่อว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ	 ตามพจนานุกรม

ของแมคมแิลน	(Macmillan	dictionary)	ได้ให้ค�าจ�ากัดความซเูปอร์ฟู้ด

ว่า	เป็นอาหารทีม่ปีระโยชน์ต่อร่างกายและอาจจะช่วยรกัษาอาการโรค

บางอย่างได้	เพราะในซเูปอร์ฟู้ดมกัจะประกอบด้วยสารต้านอนมุลูอสิระ	

(Antioxidants)	วิตามนิ	และสารอาหาร	อืน่ๆ	มงีานวจิยัแนะน�าว่าผลไม้

บางอย่างรวมถึงอนิทผาลมั,	มะกอก,	มะเด่ือ,	ทบัทมิ,	Black	seed,	องุน่	

มฤีทธ์ิทางชวีภาพท่ีส�าคญัในการยับย้ังหรอืรกัษาโรค	และมปีระโยชน์ต่อ

สขุภาพดังแสดงในตารางที	่1	(7)	มรีายงานผลการวิจัยพบว่า	ทบัทิม	(มสีาร

Punicalin)	มะเดื่อ	(มีสาร	Ficusin)	น�้ามันมะกอก	(มีสาร	Oleuropien)	

สามารถลดน�้าตาลในเลือดและลดปริมาณคลอเรสเตอรอลในเลือด	 ท่ี

น�าไปสู่โรคอ้วนและเบาหวานได้	 ซึ่งโรคโควิด-19	ความเสี่ยงท่ีน�าไปสู่

อาการรุนแรงส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจ�าตัว

บางอย่าง	เช่น	โรคเบาหวาน	โรคอ้วน	ผูเ้ป็นเบาหวานทีม่กีารตดิเชือ้	การ

diallyldisulfide	ซึง่เป็นสารประกอบในกลุม่	organosulfur	ซึง่มฤีทธ์ิต้าน

อนุมูลอิสระ	ต้านการอักเสบ	ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค	(5)

	 2.กลุ่มผัก	ผลไม้ที่มีวิตามินซีและสารต้านอนุมลูอิสระสูง

ผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง	 เช่น	 ดอกขี้เหล็ก	 ยอดมะยม	 ใบเหลียง	

ยอดสะเดา	มะระขี้นก	ฟักข้าว	ผักเชียงดา	คะน้า	มะรุม	ผักแพว	มะขาม

ป้อม	ซึ่งวิตามินซีช่วยเสริมการท�างานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันด้วย	

(ภาพที	่2)	สารกลุม่แอนโทไซยานินซึง่เป็นสารเฟลโวนอยด์	ทีม่ฤีทธ์ิต้าน

อนุมูลอิสระสูง	เช่น	ลูกหม่อน	และผักผลไม้หลากสี	

 3.กลุ ่มท่ีมีสารส�าคัญที่มีศักยภาพในการป้องกันการติด

เชื้อCOVID-19 จากรายงานการศึกษาภาพจ�าลองโครงสร้าง	 3	 มิต	ิ

(molecular	docking)	ได้แก่	

 พลูคาว (ผักคาวตอง) มีผลการศึกษา	 (โดยใช้เทคนิค	

molecular	docking)	ว่ามศีกัยภาพในการยับย้ังเชือ้	SAR	และเชือ้โคโรน่า

ที่ก่อ	โรค	COVID-19	ได้	โดยการจับกับ	M	protein	ของเชื้อ	(6)		

 ผลไม้ตระกูลส้ม (ส้ม มะนาว มะกรูด ส้มซ่า)	มีการศึกษา

โดยใช้เทคนิค	molecular	docking	 (6)	พบว่าสาร	 hesperidin	และ	

rutin	 ซึ่งเป็นสารส�าคัญที่พบมากในผิวและเย่ือหุ้มด้านในเปลือกผล	

ของพืชตระกูลส้ม		มีศักยภาพสูงในการลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสที่ก่อ

โรค	COVID-19	(จากการยับยั้งไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์	และยับยั้งการแบ่ง

ตัวของไวรัส)	

 กะเพรา มีสาร	orientin	ที่พบว่ามีฤทธิ์ลดโอกาสการติดเชื้อ	

ก่อโรค	COVID-19	ในการศึกษาโดยใช้เทคนิค	molecular	docking	(6)

คมุระดบัน�า้ตาลในเลอืดจะผนัผวนและควบคมุได้ยาก	มภีมูคิุม้กันท่ีต�า่ลง	

ส่งผลท�าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน	ท�าให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้น	

	 เพ่ือเป็นการดูแลสุขภาพตนเองเบือ้งต้นในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรสัโควดิ-19		เราสามารถเลอืกรบัประทานผกั	ผลไม้	สมนุไพร

ดังกล่าวเพ่ือช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรง	ป้องกันจาก

ภายในเพ่ือเสรมิสร้างเมด็เลอืดขาว	แต่อย่างไรก็ตาม	พืชผกัต่าง	ๆ 	ทีก่ล่าว

มาข้างต้น	บางชนิดจะยังไม่มรีายงานการศึกษาเก่ียวกับฤทธ์ิต้านเชือ้อบุตัิ

ใหม่ท่ีก่อโรค	COVID-19	 ถึงอย่างน้ันก็ควรส่งเสริมให้มีการบริโภคเพ่ือ

ป้องกันตนเองไม่ให้เกิดการเจบ็ป่วย	การสร้าง	“ชวีติวถิใีหม่”	ซึง่ทกุคนใน

สงัคมต้องเตรยีมพร้อมเริม่จากตวัเองในการปรบัพฤตกิรรมแนวปฏบิตัใิน

ชีวิตประจ�าวันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของตน

ตารางที่	1	Super	Food	ในอิสลาม	และ	ฤทธิ์ทางชีวภาพ	(7)
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บทความโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน 
เรียบเรียงโดย หทัยชนก โฉมมณี และ ธัญญ์พิชฌา หวังนุช

	 ปัจจบุนัผูค้นพูดถึง	“นวินอร์มอล” (New Normal)	กันมาก	โดยคาดว่าจะเกิดขึน้ในยุคและหลงัยุคโควิด-19	ค�านี้
ทางราชบัณฑิตยสภาให้ความหมายไว้ว่าความปกติใหม่	หรือฐานวิถีชีวิตใหม่	ในที่นี้ขอใช้ทับศัพท์ว่านิวนอร์มอลก็แล้วกัน

จะใช่การสวมหน้ากากอนามยั	การใช้เจลล้างมอืหรอืการเว้นระยะห่างทางสงัคมทีจ่ะเป็นนวินอร์มอลหรอืไม่	นัน้คาดการณ์

ได้ยากเนื่องจากไม่มีใครท�านายได้ว่าโรคโควิด-19	จะลากยาวในลักษณะที่เป็นอยู่อีกยาวนานแค่ไหน	กว่าจะค้นพบวัคซีน	

หรือยา	หรือวิธีการรักษา	อาจยาวนานเป็นปีหรือหลายปี	เรื่องนี้ไม่มีใครกล้าฟันธง	ผู้เชี่ยวชาญหลายคนไม่เชื่อด้วยซ�้าว่าจะ

มีนิวนอร์มอลหลังยุคโควิด-19

	 นิวนอร์มอลนั้นเกิดข้ึนไม่ง่าย	 ดูที่การสวมหน้ากาก

อนามัยก็คงเห็น	คนไทยท�าสถิติสวมหน้ากากอนามัยมากท่ีสุด

ในบรรดาชาติอาเซียน	แต่ในขณะน้ีอาการการ์ดตกของคนใน

สังคมเร่ิมเห็นชัดข้ึนทุกขณะ	ช่วงการปลดล็อคดาวน์บางส่วน	

ร้านอาหาร	 2-3	 ร้านท่ีได้ลองเข้าไปใช้บริการ	 ท้ังร้านก๋วยเตี๋ยว

มุสลิมช่ือดังย่านถนนเจ้าคุณทหาร	 ร้านโรตีชาย่านสวนหลวง

สแควร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	พนักงานเสิร์ฟ	แคชเชียร์	รวม

ทั้งคนครัวแทบไม่มีใครสวมหน้ากากอนามัย	 พนักงานเสิร์ฟ

พูดคุยกับลูกค้าคร่อมจานอาหารโดยเปิดปากจมูกในขณะท่ี

ลูกค้าไม่แสดงปฏิกิริยาว่าตนอาจไม่ได้รับความปลอดภัย	นี่คือ

ตัวอย่างอาการการ์ดตกในสังคมไทยท่ีอาจน�าไปสู่การระบาด

ระลอกสองที่เชื่อกันว่าจะรุนแรงกว่าเก่า

8 วารสารฮาลาลอินไซต์
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	 นิวนอร์มอลแม้ยังคาดการณ์ไม่ได้	ทว่าในเชิงความต้องการ	เห็นว่าควรจะมี	อย่างเรื่องการประชุมออนไลน์หรือการท�างาน

จากบ้านที่เกิดขึ้นในยุคโควิด-19	 ได้สร้างทางเลือกใหม่ให้เกิดขึ้น	 ได้มีโอกาสบรรยายออนไลน์ในงาน	Webinar	 (Web+Seminar)	

กับนักวิชาการจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย	 รวมทั้งเตรียมการประชุม	Webinar	 กับนักวิชาการในยุโรปและสหรัฐอเมริกา

โดยคุณภาพการประชุมไม่ต่างจากการประชุมออฟไลน์ในระบบปกติเลย	ข้อดีคือมีการน�าเสนอความเห็นมากขึ้น	ขณะเดียวกันทีม

งานศนูย์วทิยาศาสตรฮ์าลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	(ศวฮ.)	เตรยีมงาน	Webexpo	(Web+Expo)	หรอืงานแสดงสินค้าผา่นระบบ

ออนไลน์	งานลักษณะนี้ประหยัดทั้งงบประมาณ	ทั้งเวลาการเดินทาง	สิ่งที่ต้องท�าคือ	การพัฒนาแพลตฟอร์มด้านธุรกิจซึ่ง	ศวฮ.	อยู่

ในขั้นตอนการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ชื่อ	SPHERE	ใกล้ส�าเร็จแล้ว

	 นอกจากเรื่อง	Webinar	และ	WebExpo	 ยังมีงานออนไลน์อื่น	 ๆ	ที่เชื่อมั่นว่าจะกลายเป็นนิวนอร์มอลท้ังในยุคโควิด-19	

หรือหลังยุคโควิด-19	นั่นคือการเติบโตของโลกดิจิทัล	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจหรือวิชาการ	การเรียนการสอนหรือการซื้อการขาย

ผ่านระบบออนไลน์	อีกทั้งการให้บริการด้านซัพพลายเชน	(Supply	chain)	ต่อเนื่องจากระบบออนไลน์เติบโตอย่างก้าวกระโดด	ทว่า

ปัญหาคอืการเรยีนรูเ้รือ่งระบบดจิทิลัท่ีเรยีกว่า	Digital	Literacy	ยังเป็นไปอย่างจ�ากดั	งานการถ่ายทอดความรูน้ีจ้ะกลายเป็นอกีงาน

ประจ�าหนึง่ของทมีงาน	ศวฮ.ท่ีจะต้องออกไปให้ความรูกั้บผูค้นกลุม่ต่างๆทัง้ผูส้งูอายุ	เยาวชน	ชาวบ้าน	งานทัง้หมดทีก่ล่าวถึงเหล่านี้

สมควรจะเป็นนิวนอร์มอลอย่างยิ่ง		
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	 รศ.ดร.วินยั	ดะห์ลนั	น�าทพัคณะผูบ้รหิารและบคุลากรลงพ้ืนทีแ่จกถุงยังชพี	พร้อม “คูม่อืพชิิต Covid-19” 
ซึง่เป็นคูม่อืพิชติโรคและให้ความรูฝ่้าวกิฤตสูภั้ยโควิด-19	เพ่ือช่วยเหลือประชาชน	ท้ังพุทธ	มสุลิม	และคริสต์	กว่า	6	ชมุชน	
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดจากไวรัสโควิด-19	หวังสร้างน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	การแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19	เข้าขั้นวิกฤติ	เกิดความตื่นตระหนก	วิตกกังวลของคนทั้งโลก	ท�าให้ทุกองค์กรทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชนต่างระดม
ความคิดความร่วมมือ	เพื่อร่วมมือร่วมใจกันในการเตรียมการหาวิธีการรับมือกับไวรัส	โควิด-19	เพื่อป้องกันและยับยั้ง
การแพร่กระจายของโรคระบาดในวงกว้าง	ประชาชนทุกคนต้องปรับเปล่ียนพฤตกิรรมในการด�าเนินชวิีต	หลกีเลีย่งการ
ปะปนผู้คนแบบใกล้ชิด	หมั่นดูแลและรักษาความสะอาดของร่างกายอยู่เสมอ	ลดการออกจากที่อยู่อาศัย	ท�างานจาก
บ้าน	แต่สิ่งเหล่านี้ก็ท�าให้มีประชากรมากมายต้องสูญเสียรายได้จากการเก็บตัวอยู่ในบ้าน

“ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ”
สร้างความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันน�ทัพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ และอุปกรณ์ป้องกัน
พร้อม “คูม่อืพชิติ Covid-19” เพือ่ช่วยเหลอืชมุชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการระบาดของไวรสั Covid-19

10 วารสารฮาลาลอินไซต์
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	 ด้วยเหตุน้ี	 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 ซึ่งมีภารกิจหลักในการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 จึงได้น�าเสนอแนวคิดวิถีฮาลาล	
เพ่ือเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาความรู้ด้านการป้องกันไวรัส
โควิด-19	และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฮาลาล	ภายใต้ “โครงการ
สร้างความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันเพื่อช ่วยเหลือชุมชนที่
ประสบภัยจากการระบาดของโรคโควิด-19 ประจ�ป ี
งบประมาณ 2563” สร้างขวัญและก�าลังใจให้เป็นที่พึ่งของ
ชุมชน	พร้อมบรรเทาสาธารณภัยทางด้านความเป็นอยู่	อาหาร
การกิน	อปุกรณ์ป้องกันไวรสัแก่ประชาชนทัว่ไป	ลงพ้ืนท่ีมากกว่า
6	 ชุมชน	 แจก	 “คู่มือพิชิต	 Covid-19”	 พร้อมด้วยถุงยังชีพ	
ทีป่ระกอบด้วย	ข้าวสาร	ปลากระป๋อง	บะหมีก่ึ่งส�าเรจ็รปู	น�า้มนั	
น�า้ปลา	สบู	่ผงซกัฟอก	และหน้ากากอนามยั	ในพ้ืนท่ีพหุวัฒนธรรม
ท่ีมีท้ังชาวพุทธ	 มุสลิม	 และคริสต์	 ท่ีอาศัยอยู่ร่วมกัน	 ได้แก่	
โรงเรียนวัดหนองจอก,	 มัสยิดมหานาค,	 มัสยิดบางหลวง,	
วัดกลาง	มัสยิดริดวาน	และมัสยิดหัวหมากน้อย

	 ส�าหรับ	“คู่มือพิชิต Covid-19” ให้ความรู้	 6	
ด้าน	ได้แก่	วิธีห่างไกลโรคโควิด-19	และวิธีการสังเกตตัวเอง,	
การล้างมือตามหลักสุขอนามัย,	วิธีท�าแอลกอฮอล์เจล,	วิธีท�า
สเปรย์แอลกอฮอล์,	 วิธีการท�า	 Face	 Shield	 และคู่มือการ
บริหารร่างกาย	 ซึ่งคู่มือพิชิต	 Covid-19	 นี้	 จะช่วยป้องกัน
และเฝ้าระวังเพ่ือให้เราได้ห่างไกลจากโควิด-19	และยังเป็น
ประโยชน์สามารถน�าไปปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตประจ�าวัน	

Q: วัตถุประสงค์ของโครงการ

A:	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ท่ีน�า
โดย	รองศาสตราจารย์	ดร.วินัย	ดะห์ลัน	ได้ตระหนักถึงความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน	 เร่งให้ความช่วยเหลือ	บรรเทา
ทุกข์ในระยะเร่งด่วน	การช่วยเหลือฟื้นฟูและเติมรอยยิ้มให้แก่
พี่น้องประชาชน	รวมถึงการสร้างความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	
โดยได้ลงพ้ืนท่ีมอบถุงยังชีพใน “โครงการสร้างความเป็น
น�า้หน่ึงใจเดยีวกันเพือ่ช่วยเหลอืชมุชนท่ีได้รบัผลกระทบ
จากการระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19” และได้ส่งมอบไป
ยังพื้นที่เครือข่ายต่าง	ๆ

Q: ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างไร?

A:	 เชื่อว่าอย่างน้อยสิ่งท่ีประชาชนได้รับจากโครงการน้ี	 คือ	
ความรู ้สึกที่ว่าคนไทย	 เราไม่เคยท้ิงกัน	 การเติมรอยย้ิมให้
ก�าลังใจนั้น	 เป็นสิ่งส�าคัญอย่างย่ิง	 ซึ่งช่วงระยะเวลาท่ีศูนย์
วิทยาศาสตร์ฮาลาล	ลงพ้ืนที่มอบถุงยังชีพนั้น	 เป็นช่วงเดือน
รอมฎอนที่ต้องถือศีลอด	เป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยมาก!!!	“แต่เรา
กลับรู้สึกว่ามีความสุข”

ทราบกันไหมว่าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ 
มีส่วนช่วยเหลือต่อสังคมอย่างไรบ้าง ?

เขียนโดย
ธัญพิชญ์ฌา หวังนุช 
(เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)

ผู้ให้สัมภาษณ์โดย...อานีซะห์	ลาเตะ
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	 ทั้งนี้	ผศ.นิฟาริด	ระเด่นอาหมัด	รองผู้อ�านวย
การศนูย์ฯ	กล่าวว่า	นอกจากทางศนูย์ฯ	มามอบถุงยังชพี
และของใช้จ�าเป็นแล้ว	ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
จุฬาฯ	ขอเป็นก�าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกส่วน	และขอ
ชื่นชมทุกฝ่ายท่ีร่วมแรงร่วมใจกันในการท�างานเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส	COVID-19	ในครั้งนี้

เขียนโดย
นูรูลฮูดา	อุมาร์	
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน(ประชาสัมพันธ์)

	 แม้ปัจจุบัน	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค
COVID-19	จะมแีนวโน้มดขีึน้	แต่ปัญหาเศรษฐกิจทีต่ามมาท�าให้
ประชาชนจ�านวนมากได้รบัผลกระทบจากการขาดแคลนรายได้	ไม่
สามารถประกอบอาชีพได้ในหลายพื้นที่	โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ทีม่อีตัราการแพร่ระบาดสงูเป็นล�าดบัต้น	ๆ 	
ของประเทศ	หลายจงัหวัดต้องปิดการเข้า-ออก	และในบางพ้ืนทีไ่ด้
ประกาศเคอร์ฟิว	24	ชั่วโมง
 
	 ด ้วยเหตุนี้ 	 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 ส�านักงานปัตตานี	 ซึ่งเป็นส�านักงานท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี
ได้เห็นผลกระทบท่ีเกิดขึ้น	 รับมอบหมายภารกิจส�าคัญจาก	
รศ.ดร.วินัย	 ดะห์ลัน	 ผู ้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	
จุฬาฯ	 ให้จัดโครงการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัยจาก
สถานการณ์	COVID-19			ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	โดยม ี
ผศ.นิฟาริด	 ระเด่นอาหมัด	 รองผู้อ�านวยการศูนย์ฯ	 และทีมงาน
เป็นตัวแทนในการลงพ้ืนที่	 เพ่ือส่งมอบถุงยังชีพจ�านวน	500	ชุด	
หน้ากากผ้าจ�านวน	500	ชิน้	เจลแอลกอฮอล์พกพาจ�านวน	500	ชดุ
และอุปกรณ์ป้องกันและฆ่าเชื้อโรคแก่เจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่	 จ�านวน	 30	 ชุด	 โดยส่งมอบผ่านกองอ�านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 (กอ.รมน.)	 ผู ้ว ่าราชการ
จังหวัด	 นายอ�าเภอ	 ผู ้ใหญ่บ้าน	 และศูนย์กักตัวผู ้ประสบภัย 
COVID-19	เพ่ือกระจายไปตามพ้ืนทีต่่าง	ๆ 	ถือเป็นส่วนหน่ึงในการ
ช่วยเหลือบรรเทาปัญหาแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์	COVID-19	ในจดุทีว่กิฤตทีส่ดุ	พร้อมท้ังเย่ียมและ
ส่งก�าลังใจ	 ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี	 จังหวัดปัตตานี	
จังหวัดยะลา	จังหวัดนราธิวาส

12 วารสารฮาลาลอินไซต์
ฉบับที่ 34  เดือนพฤษภาคม 2563

HALAL ปักษ์ใต้



	 ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ซึ่งสร้างความ
ท้าทายให้กับผู้ประกอบการไม่น้อย	การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและน�าเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจในยุคดิจิทัล	ตั้งแต่การวาง
รากฐาน	เป้าหมาย	ไปจนถึงการด�าเนินธุรกิจและส่งต่อคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค	หรือเรียกอีกอย่างว่า	“Digital Transformation” 
ถือเป็นค�าที่ถูกกล่าวถึงอยู่บ่อยครั้ง	เราในฐานะผู้ประกอบการ	SMEs	ควรปรับตัวอย่างไรในยุค	4.0	บทความนี้มีค�าตอบ

	 ถือเป็นประเด็นร้อนอีกเรื่องหน่ึง	 กับการปรับตัวอย่าง
รวดเรว็ในยุคน้ี	โดยปัจจยัตวัหน่ึงทีเ่ป็นตวัเร่ง	ก็คอื	Covid-19	ซึง่
ในอดีตเรามองว่าการปรับตัวไปสู่ยุคดิจิทัล	หรือ	Digital	trans-
formations	เป็นการปรบัตวัค่อนข้างรวดเรว็	ซึง่ไวรสั	Covid-19	
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้มกีารเปลีย่นแปลงอย่างก้าวกระโดด	เหน็ได้
จากที่เรามีการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์	 หรือการนั่ง
ท�างานท่ีบ้าน	ล้วนเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นชิน	นี่คือการก้าวกระโดด
ในการปรับตัวเข้าสู่ยุคน้ี	 นับได้ว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวและน่า
ตื่นเต้นมากเลยทีเดียว	

 การท่ีผู้ประกอบการจะเข้าไปสูร่ะบบออนไลน์อย่างเตม็
รูปแบบ	หรอื	e-commerce	นัน้	ไม่ว่าจะเป็น	การขนส่ง	เดลเิวอรี่
แชร์ลิงก์เดลิเวอรี่ต่าง	 ๆ	 เหล่าน้ีได้เกิดข้ึนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว	
ในการปรับตัวในธุรกิจอาหารเองหลายคนคงคุ้นเคยกับ	 food	
delivery	อยู่แล้ว	เพราะมีแพลตฟอร์มมากมายที่อ�านวยความ
สะดวกให้	ทั้ง	Grab	Food,	Line	Man,	Foodpanda		ซึ่งเชื่อว่า
ในอนาคตจะมีตัวเลือกใหม่	ๆ	เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

	 ส่วนอุตสาหกรรมฮาลาล	 ท่ีต้องปรับตัวอีกเรื่องหนึ่ง
คือ	การน�า	Machine	Learning	 เช่น	Data	Analytics,	Data	
Analysis	 เข้ามาใช้	 เพราะในปัจจุบันเราไม่สามารถทราบถึง
ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีชัดเจน	 เช่น	 อายุ	 เพศ	 เป็นต้น	
แต่ในอนาคตสิง่เหล่านี	้เราสามารถใช้	Machine	Learning	โดย
การน�าข้อมลู	พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคมาวิเคราะห์กลุม่เป้าหมาย
ของลกูค้าทางธุรกิจได้	สามารถท�าการตลาดได้ตรงจดุและสร้าง
ยอดขายได้เพิ่มขึ้น	

	 “New	Normal	หลังสถานการณ์	Covid-19	 เรื่องของ
อุตสาหกรรมอาหารเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหน้าสนใจ	ทั้งเรื่องของ
โลจิสติกส์	 เดลิเวอรี่	 e-commerce	หรือการน�าแพลตฟอร์ม

เข้ามาใช้	 รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยี	 3	มิติ	 เกี่ยวกับเรื่อง
ของ	VR	(Virtual	Reality)	และAR	(Augmented	Reality)	
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย	ในการพรีเซนต์	3	มิติ	เชื่อว่าคนจะอยู่
ในโลกของออนไลน์และดิจิทัล	มากกว่าปกติ	 ดังนั้นการที่
จะเห็นสินค้าที่จับต้องได้จะเป็นเรื่องยากมาก	 คนก็อยาก
จะเห็นสินค้าในรูปแบบของ	3	มิติ	ตัวนี้อาจจะจับได้	หมุน
ได้จะเกิดมากขึ้น	 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมของสินค้าท่ีเป็น	
Retail	และ	Certify	ต่าง	ๆ 	ดจิทัิลจะเข้ามาแบบหลกีเลีย่งไม่
ได้และรวดเร็วขึ้น”	ผศ.ดร.ภราดร	สุรีย์พงษ์	ผู้ช่วยผู้อ�านวย
การศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
อธิบายถึงทศิทางธุรกิจในอตุสาหกรรมและการตลาดท่ีเกิด
ขึ้นในอนาคต

	 น่ีคือการปรับตัวของผู้ประกอบการให้เข้ากับยุค
สมยั	ในรปูแบบของการท�าธุรกิจในโลกอนาคต	โดยเฉพาะผู้
ประกอบการฮาลาล	จ�าเป็นจะต้องเรียนรู้ท่ีจะน�าเทคโนโลยี
มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการก�าหนดกลยุทธ์ต่าง	ๆ	ฉะนั้นต้อง
จับตาดูเทคโลยีไว้ให้มาก

เขียนโดย
อาทิตยา			ค�าพิชัย		
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	(ส�านักงานเชียงใหม่)
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	 ปัจจบุนัการแพร่ระบาดของโควิด-19	ส่งผลกระทบต่อวิถีชวีติของผู้คนทัว่โลก	ทกุคนต้องปรบัพฤตกิรรมและ

รูปแบบการใช้ชีวิตเพื่อให้รอดพ้นและสามารถรับมือกับผลกระทบในด้านต่าง	 ๆ	ที่เกิดจากการที่ไวรัสนี้แพร่ระบาด	

ค�าว่า	New	Normal	ได้ถูกน�ากลับมาใช้	เนื่องจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า	ชีวิตผู้คน	ตลอดจนเศรษฐกิจและสังคม

บนโลกใบนี้จะไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกต่อไป	

 New Normal	หรือ	ความปกติใหม่	คือรูปแบบการด�าเนินชีวิตอย่างใหม่ที่
แตกต่างจากอดีต	เน่ืองจากมบีางสิง่มากระทบจนแบบแผนและแนวทางปฏบิตัทิีค่นใน

สงัคมคุน้เคยอย่างเป็นปกติต้องเปลีย่นแปลงไปสูวิ่ถีใหม่ภายใต้หลกัมาตรฐานใหม่

ที่ไม่คุ้นเคย	นอกจากการใส่หน้ากากแล้ว	พฤติกรรมปกติแบบใหม่อื่น	ๆ	ในการใช้

ชวิีตประจ�าวันของผูค้นต้องปรบัตวัมากขึน้	การท�างานจากท่ีบ้าน	การเรียนการสอน

ออนไลน์	การเว้นระยะห่างทางกายภาพ	การชอปป้ิงออนไลน์	การพกเจลหรือสเปรย์

แอลกอฮอล์ติดตัว	การไม่ใช้สิง่ของร่วมกับผูอ้ืน่	และการล้างมอืบ่อย	ๆ 	ทัง้หมดนีถื้อว่า

เป็นรูปแบบในการด�าเนินชีวิตที่ท�าให้ผู้คนหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้นเพ่ือจะ

ป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19	 อีกทั้งในปัจจุบันรัฐบาลได้เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่	 ซึ่ง

มีชื่อว่า	“ไทยชนะ”	ก่อนที่เราจะใช้บริการร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าจะต้องแสกน	QR	Code	เพื่อเป็นการติดตาม	
และเก็บข้อมูลการเข้าใช้พื้นที่ต่าง	ๆ	ถือว่าเป็น	New	Normal	ที่คนไทยต้องปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิต

	 ในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-

19	ครัง้นี	้จะจบเมือ่ใดไม่มใีครคาดเดาได้	

หรืออาจจะอยู่กับมันยาวไป	1-2	ปี	 จาก

การประเมนิของกระทรวงสาธารณสขุ	แต่

ในห้วงเวลานี	้“โควิด”	ท�าให้พฤตกิรรมคน

เริ่มเปลี่ยนไป	ต้องปรับตัวในการด�าเนิน

ชีวิตประจ�าวันกันต่อไป	

 สรุปจากบทความของ อินโฟเควสท์ แปลและเรียบเรียงโดย
คุณ กัลยาณี ชีวะพานิช/สุนิตา Source: https://www.ryt9.com/s/iq41/3121345
ขอบคุณรูปภาพ : https://www.truedigitalpark.com/article_details/78_life-and-work-in-the-era-of-the-new-normal
                          Facebook : Nureesun mahamad

เขียนโดย..	ซูไหวน๊ะ สะอิ 

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์	

“New Normal”
วิถีปกติใหม่ พร้อมการปรับตัว หลังเผชิญโควิด-19
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HALAL ROUTE

	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด	19	(Covid-19)	ทีก่ลายเป็นภาวะการระบาดใหญ่ไปท่ัวโลกในเวลาน้ี(Pandemic)	
เปรียบเสมือนคลื่นสึนามิลูกใหญ่ที่เข้าท�าลายชายฝั่งอย่างไม่เลือกหน้า	น�ามาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นวงกว้างอย่าง
คาดไม่ถึงและไม่ทนัต้ังตวั	อตุสาหกรรมต่าง	ๆ 	พากันได้รบัผลกระทบไปอย่างถ้วนหน้า	บางอตุสาหกรรมได้รับความเสียหายโดยประเมนิ
มูลค่าไม่ได้	
	 กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารเป็นอีกภาคส่วนท่ีได้รับผลกระทบจากการกระบาดของเชื้อไวรัสโควิด	 19	 และมาตรการ
การปิดเมืองในครั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มร้านค้าขนาดเล็ก	ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่	ผู้ประกอบการร้านอาหารหลาย
รายต่างหาแนวทางการปรับตัวในการให้บริการแบบเดลิเวอรี่หรือทานท่ีบ้านผ่านการจัดท�าโปรโมชั่นและการสั่งอาหารทางออนไลน์
แทนการให้บริการที่หน้าร้าน	 เมื่อช่วงต้นเดือนท่ีผ่านมา	 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่	(ศบค.)	ได้ประกาศผ่อนปรนมาตรการระยะที่	1	โดยอนุญาตให้ร้านอาหารทั่วไป	ที่อยู่ภายนอกห้างสรรพสินค้า	ร้านอาหารริมทาง	
รถเข็น	ซูเปอร์มาร์เก็ต	และ	ร้านสะดวกซื้อกลับมาเปิดด�าเนินการได้ตั้งแต่วันที่	3	พฤษภาคม	ที่ผ่านมา	และ	ศบค.	ได้การประกาศผ่อน
ปรนมาตรการระยะที่	2	โดยอนุญาตให้มีการจ�าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในศูนย์การค้า	ภัตตาคาร	ศูนย์อาหาร	และร้านอาหาร	รวม
ถึงอนุญาตให้ร้านเครื่องดื่ม	 ขนมหวาน	 ไอศกรีมและร้านอาหารในอาคารส�านักงานเปิดบริการได้โดยอาจให้น�ากลับไปบริโภคที่อื่น	
หรือถ้าหากใช้บริการที่ร้าน	ต้องก�าหนดที่นั่งเว้นระยะห่างตามมาตรการที่	ศบค.ก�าหนดโดยเริ่มตั้งแต่วันที่	17	พฤษภาคม	ที่ผ่านมา
 คอลัมน์ Halal Route ฉบับนี้ขอน�าเสนอข้อมูลโดยสรุปผ่านอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและแนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ใช้บริการตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการเเละกิจกรรมเพ่ือป้องกันการเเพร่
ระบาดของโรคโควิด-19	 	ที่ศบค.ได้จัดท�าให้ผู้อ่านจดหมายข่าวของเราได้คุ้นตาไว้และสร้างความคุ้นชินในการไปรับบริการตามร้าน
อาหารที่คุ้นเคยภายใต้บรรยากาศความปกติใหม่	(New	Normal)	ที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวไปพร้อมๆกัน	จะมีแนวทางอย่างไรบ้างไป
ติดตามกันได้เลย	

แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”
ผูป้ระกอบการร้านค้าต่างๆ	สามารถ
เข ้าไปลงทะเบียนร ้านค ้าและ
กรอกรายละเอียดของร้านค้าเช่น
จ�านวนลูกค้าที่สามารถรองรับได้
ผ่าน”แพลตฟอร์มไทยชนะ”เพ่ือใช้
แพลตฟอร์มน้ีช่วยจัดการข้อมูลของ
ผู้เข้ามารับบริการที่ร้านของตน		โดย
ผูป้ระกอบการจะได้รบัควิอาร์โค้ดมา
เพ่ือให้ผู้เข้ามารับบริการแสกนคิว
อาร์โค้ดดังกล่าวในการเช็คอินและ
เช็คเอาท์เมื่อเข้ามาท่ีร้านโดยท่ีไม่
ต้องมาคอยคดักรองจดชือ่และเบอร์
โทรลูกค้าให้ยุ่งยากอีกต่อไป		ระบบ
น้ีสามารถช่วยเก็บข้อมูลและบอก
ได้ว่ามีผู้เข้ารับบริการเกินจ�านวนท่ี
ก�าหนดหรือไม่	เพื่อเป็นการเตือนว่า
มผีูร้บับรกิารหนาแน่นเกินมาตรการ
รักษาระยะห่างแล้ว				

เขียนโดย	วรัญญา  ริดมัด
 




