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สวััสดีีค่่ะ ท่่านผู้้�อ่่านทุ่กท่่าน 

 ส่�งท่ี�เห็็นอ่าจจะไม่่ใช่่ส่�งท่ี�เป็็นเสม่อ่ ป็ัจจุบัันรู้ป็ลัักษณ์์อ่าห็ารูไดี�เป็ลัี�ยนแป็ลังจากเด่ีม่ไป็ม่าก บั�างม่ีลัักษณ์ะภายนอ่กแลัะรูสช่าติ่
ค่ลั�ายเน้�อ่แติก่ลับััไม่ใ่ช่เ่น้�อ่  ท่ั�งห็ม่ดีนี�ม่ใ่ช่เ่พีียงเพ้ี�อ่ลัดีป็ญัห็าดี�านส่�งแวัดีลั�อ่ม่ท่ี�เก่ดีจากการูป็ศุสุตัิวัแ์ติอ่่าห็ารูจากพ้ีช่ยงัเป็น็ท่างเลัอ้่กให็ม่ส่ำห็รูบัั 
ค่นรูักสุขภาพีซึ่่�งอุ่ดีม่ไป็ดี�วัยโป็รูติีนแลัะสารูอ่าห็ารูติ่างๆอ่ีกม่ากม่าย  ทั่�งนี�ห็ากอ่ยากจะท่รูาบัวั่าแห็ลั่งโป็รูติีนจากพ้ีช่ม่ีอ่ะไรูบั�างนั�นสาม่ารูถไป็
อ่่านเพี่�ม่เติ่ม่ในค่อ่ลััม่น์ Halal Highlight ฉบัับันี�ไดี�เลัยค่่ะ ฮาลัาลัอ่่นไซึ่ดี์ฉบัับันี�ยังไดี�กลั่าวัถ่งป็รูะโยช่น์ขอ่งป็ัญญาป็รูะดี่ษฐ์์ในการูป็รูะยุกติ์
ใช่�ท่างการูแพีท่ย์ ป็รูะโยช่น์จากการูอ่ดีอ่าห็ารู การูเสรู่ม่สรู�างภ้ม่่คุ่�ม่กันดี�วัยอ่าห็ารูห็ลัากสี งานว่ัจัยเกี�ยวักับัผู้ลั่ติภัณ์ฑ์์จากน�ำผู้่�ง ท่ั�งนี�ท่างท่ีม่
บัรูรูณ์าธิ่การูยังไดี�นำสารูะดีีดีีอ่้�นๆม่านำเสนอ่ไม่่วั่าจะเป็็นข่าวัสารูฮาลัาลัทั่�งในแลัะติ่างป็รูะเท่ศุ  ห็วัังเป็็นอ่ย่างย่�งวั่าฮาลัาลัอ่่นไซึ่ดี์ฉบัับันี�จะ
เป็็นป็รูะโยช่น์แก่ท่่านผู้้�อ่่านทุ่กท่่านนะค่ะ

 
Hello, readers. 
 What you see may not always be what you get. Today, the appearance of food has been immensely transformed. Some 
food looks and tastes like meat, but it is not actually genuine meat. It is not all about solving environmental problems rooted from 
livestock farming, but food from plants, which is high in protein and various other nutrients, is also a new alternative for health-
concern people. If anyone wants to learn more about the source of protein from plants, please read further in Halal Highlight 
column. In this issue, we point out the benefits of AI in the medical sphere, the benefits of fasting, how colorful food can boost 
immunity, and research on honeybee products. The editor team also serves you other interesting contents, such as domestic and 
international Halal news. We hope that Halal Insight this issue will benefit all our readers. 
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Indonesia’s Omnibus Law Affects Halal Assurance in 
Business Sector

Tree Plantation Business Booming in COVID-19 
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อ่ดีอ่าห็ารูดีีกวั่าลัดีอ่าห็ารู ผู้ลั่ติภัณ์ฑ์์จากผู้่�ง กับัการูป็้อ่งกันไวัรูัสโค่วั่ดี-19
Honeybee Products Protect Against Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)

แนวัท่างธิุรูก่จฉบัับั NUNUH

บั้ดี้ วััฒนธิรูรูม่อ่าห็ารู เพี้�อ่คุ่ณ์ภาพีช่ีวั่ติขอ่งค่นใน
ท่�อ่งถ่�น 

The Secret Recipe of NUNUH

“Budu”, a Traditional Food that Elevates Life 
Quality of Local People

12 DISRUPTIVE TECHNOLOGIES 
กับัยุค่เท่ค่โนโลัยีดี่จ่ท่ัลั  

12 Disruptive Technologies and 
the Digital Age 

เสรู่ม่สรู�างภ้ม่่คุ่�ม่กัน ติ�านโรูค่ภัย

ม่ีอ่ะไรูในอ่าห็ารูจากพี้ช่ Plant-based food

ก�าวัสำค่ัญขอ่งป็ัญญาป็รูะดี่ษฐ์์ (AI) กับัศุาสติรู์ดี�านโภช่นาการู
ในโลักเสม่้อ่นจรู่ง (Metaverse)

กฎห็ม่าย Omnibus law ขอ่ง อ่่นโดีนีเซีึ่ย ส่งผู้ลัถ่งการูรัูบัรูอ่ง
ฮาลัาลัในภาค่ธิุรูก่จ

ข่าวัสารูศุ้นย์ฯ

ธิุรูก่จ”ป็ลั้กติ�นไม่�” กับักรูะแสท่ี�ม่าแรูงในยุค่โค่วั่ดี-19
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 ร้�ๆ กุันัอย้�ว�า...การูบัรู่โภค่ให็�รู่างกายไดี�พีลัังงานน�อ่ยลัง 
ช่่วัยรูักษาสุขภาพีไดี�ดีีกวั่าการูบัรู่โภค่อ่าห็ารูม่ากเก่นไป็ เพีรูาะ
การูบัรูโ่ภค่ ท่ำให็�รู่างกายส่�นเป็ลัอ้่งพีลังังานไป็กับักลัไกการูย่อ่ยอ่าห็ารู 
เพีียงแติถ่กเถยีงกนัยงัไม่จ่บัเท่่านั�น วัา่การูท่ำให็�รูา่งกายไดี�รูบััพีลังังาน
น�อ่ยลังนั�น ว่ัธิไีห็นดีกีวัา่กันนั�นค่อ้่ “ลดอาหารประเภทท่�ให�พลงังานั” 
(Energy Reduction) ห็รู้อ่ “กุารอดอาหาร” (Fasting) ซึ่่�งมี่ห็ลัายว่ัธีิ 
แบับัท่ี�น่ยม่ป็ฏิ่บััติ่ม่ากกัน อ่ย่างเช่่น ไอ่เอ่ฟ (Intermittent Fasting : IF) 
โดียอ่ดีอ่าห็ารูเป็็นช่่วัง ใน 24 ช่ั�วัโม่ง กำห็นดีช่่วังอ่ดีอ่าห็ารู 16 ช่ั�วัโม่ง 
ก่น 8 ช่ั�วัโม่ง ห็รู้อ่ แบับัห็�าติ่อ่สอ่งไดีเอ่็ติ (5:2 Diet) ในห็น่�งสัป็ดีาห็์ ก่น
อ่าห็ารูติาม่ป็กติ่ 5 วััน อ่ดีอ่าห็ารู 2 วััน ห็รู้อ่ป็ฏิ่บััติ่แบับัมุ่สลั่ม่ ในเดี้อ่น
รูอ่ม่ฎอ่น (Ramadan Fasting)
 

 

บัท่ค่วัาม่โดีย รศ.ดร.วินััย ดะห์ลันั

Written by Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan

ACADEMIC GURU

 ถกเถียงการูอ่ย่างนั�น ดีรู.ไฮดี่ ป็ัก (Heidi H. Pak) แห็่งค่ณ์ะ
แพีท่ยศุาสติร์ูแลัะสาธิารูณ์สุขศุาสติร์ู ม่ห็าว่ัท่ยาลัยัว่ัสค่อ่นซึ่น่-เม่ดีส่นั
สห็รัูฐ์อ่เม่รู่กา กับัที่ม่งานจ่งรู่วัม่กันท่ำว่ัจัยในสัติว์ัท่ดีลัอ่ง ผู้ลังาน
ติีพี่ม่พี์ในวัารูสารู Nat Metab เดี้อ่นติุลัาค่ม่ 2021ใค่รูสนใจลัอ่งไป็ห็า
อ่า่นใน https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34663973/ ผู้ลัการูศุก่ษา
สรูุป็ไดี�ง่ายๆ วั่า การูอ่ดีอ่าห็ารูอ่ย่างส่�นเช่่ง เช่่นท่ี�มุ่สลั่ม่ถ้อ่ศุีลัอ่ดี ห็รู้อ่
อ่ดีแบับัไอ่เอ่ฟ (IF) ห็รูอ้่ อ่ดีแบับั ห็�าติอ่่สอ่ง ให็�ผู้ลัต่ิอ่สขุภาพีดีกีวัา่การู
ลัดีพีลัังงานจากอ่าห็ารูลัง เป็็นติ�นวั่า การูเลั้อ่กไม่่รูับัป็รูะท่านอ่าห็ารู
ม่้�อ่เช่�า ห็รู้อ่ม่้�อ่เท่ี�ยง ห็รู้อ่ม่้�อ่เย็น นั�นให็�ผู้ลัติ่อ่สุขภาพีส้�การูอ่ดีอ่าห็ารู
อ่ย่างส่�นเช่่งในช่่วังเวัลัาห็น่�งไม่่ไดี� การูอ่ดีอ่าห็ารูแบับั fasting ช่่วัย
ย้ดีอ่ายุขัยขอ่งห็น้ท่ดีลัอ่งให็�ย้นยาวักวั่า ท่ั�งท่ำให็�สุขภาพีท่ั�วัไป็ดีีกวั่า
การูอ่ดีอ่าห็ารูช่่วัยให็�รูะดีับัน�ำติาลั รูวัม่ถ่งรูะดีับัอ่่นสุล่ันในเลั้อ่ดีดีีข่�น 
การูท่ำงานขอ่งตัิบัดีข่ี�น ย้ดีอ่ายุการูท่ำงาน ขอ่งอ่วััยวัะต่ิางๆในรู่างกาย 
กลัไกการูท่ำค่วัาม่สะอ่าดีเซึ่ลัล์ัที่�เรีูยกว่ัาอ่อ่โติฟากี (Autophagy) ดีข่ี�น 
อ่ันเป็็นค่ำติอ่บัวั่า เห็ติุใดีอ่ายุขัยจ่งย้นยาวัข่�น การูอ่ดีอ่าห็ารูค่วับัค่้่ไป็
กับัการูจำกัดีพีลัังงานที่�รู่างกายไดี�รัูบั ย่�งให็�ป็รูะโยช่น์ต่ิอ่สุขภาพีม่าก
ข่�น นักวั่จัยไดี�ข�อ่สรูุป็ม่าอ่ย่างนั�น 

 ส่�งที่�นักว่ัจัยกำลัังศุ่กษากันต่ิอ่ค้่อ่โม่เดีลัที่�ใช่�ศุ่กษาใน
ห็น้ท่ดีลัอ่ง สาม่ารูถนำม่าป็รูะยกุติใ์นม่นุษย์ไดี�ห็รูอ้่ไม่ ่แลัะค่วัรูป็ฏ่ิบัต่ัิ
กันในแนวัท่างไห็น สุดีท่�าย ส่�งที่�นักว่ัจัยไดี�ให็�ค่ำติอ่บัส่วันห็น่�งค่้อ่ 
การูบัรู่โภค่อ่าห็ารูนั�น ห็ัวัใจไม่่ไดี�อ่ย่้ที่�บัรู่โภค่เท่่าไห็รู่ แติ่อ่ย้่ท่ี�บัรู่โภค่
อ่ย่างไรูแลัะเม่้�อ่ไห็รู่ ค่วัาม่รู้�ท่างโภช่นาการู นับัวัันจ่งย่�งน่าสนใจ ที่�
กล่ัาวักันว่ัา “ควรเร่ยนัร้�วิธ่ิกิุนัอาหารให�เป็นัยา อย�ากิุนัยาเป็นั
อาหาร” จ่งเป็็นส่�งท่ี�ถ้กติ�อ่งอ่ย่างย่�ง
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Fasting is Better than Energy Reduction

ACADEMIC GURU

 It is known that consuming less calories helps maintain health 
better than overeating. Because the more we eat, the more energy 
our body needs to use in digestion system. People argue endlessly 
whether energy reduction or fasting is a better to limit calorie intake. 
As for fasting, there are many methods to do so. The popular method 
is intermittent fasting, or IF, in which one must have a fasting period 
within 24 hours. The fasting period is 16 hours, and the eating period 
is 8 hours. Another method is the 5:2 Diet in which one will eat normally 
5 days and fast 2 days in one week. And the last one is how Muslims 
fast during Ramadan. 

 Due to this immense discussion, Dr. Heidi H. Pak and his team 
from Faculty of Medicine and Public Health, Wisconsin-Madison, USA, 
conducted research on lab animals. Their work was published in Nat Metab 
journal, October 2021. For those who are interested, you can read further in 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34663973/. The result of this research 
can be easily concluded that fasting like Muslims, or IF, or 5:2 Diet 
provide more benefits to health than energy reduction. For example, 
skipping breakfast, or lunch, or dinner cannot provide benefit to health 
as much as fasting for a period. Fasting extends the lifespan of lab 
mice and enhance the overall health. 

 Fasting helps balance blood sugar and 
insulin level. It improves the performance of liver
and extends the functioning period of each 
organ in the body. Autophagy, or the cleansing 
mechanism by the cells in our body, also 
becomes better. That is why the lifespan is 
expanded. Fasting that is done along with 
energy reduction will even provide more 
benefits to health. This is what the researchers 
had concluded. 

 What the researchers continues to study 
is whether the model used in lab mice can be 
applied in human or not, and which way should 
it be applied? Eventually, part of what the 
researchers have found is that the essence of 
food consumption does not lie in the quantity 
of food intake, but in the method and period of 
consumption. As time goes by, the knowledge
about nutrit ion becomes more and more 
interesting. And all in all, the saying that says: 
“Learn to take food as drug, not to take drug as 
food” is very true. 
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INDUSTRY CORNER

ธิุรกิจ “ปลููกต้้นัไม้้” กับกระแสูที่่�มาแรงในยุุคโควิด-19
Tree Plantation Business Booming in COVID-19 Pandemic 

 ปั็จจุบัันนักป็ล้ักติ�นไม่�กลัายเป็็นกลัุ่ม่วััยรุู่นรุู่นให็ม่่ 
ติ่างจากเม่้�อ่ก่อ่นท่ี�เป็็นกลัุ่ม่ผู้้�ให็ญ่ที่�ติ�อ่งมี่พ้ี�นท่ี�ห็รู้อ่บัรู่เวัณ์บั�าน 
แติ่ติอ่นนี�ฮ่ติกันแลัะน่ยม่ป็ลั้กในห็�อ่ง ติาม่รูะเบีัยงห็�อ่งพัีก ถ่งม่ี
พี้�นที่�น�อ่ยก็สาม่ารูถป็ลั้กไดี� ในปี็ท่ี�ผู้่านม่าม่้ลัค่่าติลัาดีติ�นไม่�ใน
ป็รูะเท่ศุไท่ยกลัับัมี่ท่่ศุท่างท่ี�สวันว่ักฤติโค่ว่ัดี-19 ที่�ห็ลัายธุิรูก่จ
ติ�อ่งช่ะลัอ่ติัวั [1] จะเห็็นไดี�จากการูส่งอ่อ่กติ�นไม่�ขอ่งไท่ยไป็
ติลัาดีอ่าเซึ่ียนเติ่บัโติไดี�ดีี โดียการูส่งอ่อ่กช่่วังไติรูม่าสแรูกขอ่งป็ี 
2020 ม่ีม่้ลัค่่ากวั่า 5 ลั�านเห็รูียญสห็รูัฐ์ ขยายติัวัถ่ง 5% เท่ียบักับั
ช่่วังเดีียวักันขอ่งป็ีก่อ่นห็น�า [2] สำห็รูับัส่นค่�าส่งอ่อ่กที่�ขยายติัวั
โดีดีเดีน่ อ่าท่ ่ดีอ่กไม่�กลัุม่่ท่ว่ัลัป่็ แกลัดีโ่อ่ลัสั แลัะย่ป็โซึ่ ขยายติวัั
ถ่ง 353 % ม่ล้ัค่า่สง่อ่อ่ก 2.4 แสนเห็รูยีญสห็รูฐั์ ไม่�ป็รูะดีบััป็รูะเภท่
ม่อ่สแลัะไลัเค่น ขยายติัวั 97% ม่้ลัค่่าส่งอ่อ่ก 3.6 แสนเห็รูียญ
สห็รัูฐ์ ขณ์ะที่�ดีอ่กกลั�วัยไม่�ที่�ม่ีสัดีส่วันการูส่งอ่อ่กม่ากที่�สุดี ก็
ยังค่งขยายติัวัไดี�ดีีเพี่�ม่ข่�น 4% ม่ีม่้ลัค่่าส่งอ่อ่ก 3.2 ลั�านเห็รูียญ
สห็รัูฐ์ สำห็รัูบัการูส่งอ่อ่กนั�นติลัาดีอ่าเซึ่ียนท่ี�ขยายติัวัม่ากท่ี�สุดี 
ค่้อ่ ม่าเลัเซึ่ีย ขยายติัวั 224 % รูอ่งลังม่า ค่้อ่ เม่ียนม่า ขยายติัวั 
106% กัม่พี้ช่า ขยายติัวั 47% แลัะส่งค่โป็รู์ ขยายติัวั 35% [3]
ธิุรูก่จป็ลั้กติ�นไม่� ไม่่เพีียงแติ่จะไดี�รัูบัค่วัาม่น่ยม่ในป็รูะเท่ศุไท่ย
เท่่านั�น ในติ่างป็รูะเท่ศุม่้ลัค่่าธิุรูก่จติ�นไม่�ในติลัาดีให็ญ่อ่ย่าง

ป็รูะเท่ศุสห็รูฐั์อ่เม่รูก่าม่แีนวัโน�ม่เติบ่ัโติข่�นอ่ยา่งติอ่่เน้�อ่ง โดียเห็็นไดี�จากติั�งแติ่
ป็ี 2019 [2] ท่ี�ม่ีม่้ลัค่่าติลัาดีส้งถ่ง 15.29 พีันลั�านดีอ่ลัลัารู์สห็รูัฐ์ แลัะในปี็ 
2020 ม่มี่ล้ัค่า่ติลัาดี 15.34 พีนัลั�านดีอ่ลัลัารูส์ห็รูฐั์ นอ่กจากนี�ยงัม่กีลัุม่่ค่นอ่ายุ 
18-34 ป็ีห็ันม่าป็ลั้กติ�นไม่�กันม่ากข่�น จนม่ียอ่ดีใช่�จ่ายติ่อ่ค่รูัวัเรู้อ่นเพี่�ม่ข่�นถ่ง 
503 ดีอ่ลัลัารู์สห็รูัฐ์ ป็ัจจุบัันป็ี 2021 ก็ม่ีค่าดีการูณ์์วั่าม่้ลัค่่าติลัาดีจะเติ่บัโติ
ส้งถ่ง 15.61 พีันลั�านดีอ่ลัลัารู์สห็รูัฐ์ โดียม่ีไม่�ป็รูะดีับัท่ี�ขายดีี เช่่น Monstera 
Deliciosa ท่ี�สาม่ารูถขายไดี�ในรูาค่าสง้สุดีถ่ง 5,000 ดีอ่ลัลัาร์ูสห็รูฐั์ แลัะติ�นไม่�
ช่น่ดีนี�ยังเป็็นท่ี�น่ยม่ในป็รูะเท่ศุไท่ยเช่่นเดีียวักัน [4]
 
 

 เรูียกไดี�ว่ัาการูป็ล้ักติ�นไม่�กลัายเป็็นกรูะแสขอ่งค่นในยุค่ปั็จจุบััน 
[3] ท่ี�ม่ีค่วัาม่น่ยม่ในการูป็ลั้กติ�นไม่� ท่ำให็�ค่วัาม่ติ�อ่งการูติลัาดีติ�นไม่�ส้งข่�น 
นี�ค้่อ่โอ่กาสธิุรูก่จขายติ�นไม่�ที่�กำลัังม่าแรูง แติ่ส่�งที่�ท่ำให็�ธุิรูก่จติ�นไม่�เต่ิบัโติ
ค่้อ่การูป็รูับัติัวั ในการูขายผู้่านอ่อ่นไลัน์ การูสรู�างแบัรูนดี์แลัะรู้ป็แบับัธิุรูก่จ
ท่ี�สรู�างสรูรูค่์ เพี้�อ่สรู�างค่วัาม่ยั�งย้นขอ่งธิุรูก่จนี�ติ่อ่ไป็ 

เรูียบัเรูียงโดีย อาณัติิ มะติิมุ
Compiled by  Anat Matimu
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Tree Plantation Business Booming 
in COVID-19 Pandemic 

 Nowadays, plantspersons are mostly people of 
new generation, which is different from that past where 
most plantspersons were senior generation who own a lot 
of space and spacious houses. However, now growing 
trees become a trend and it can be done in little spaces 
like a tiny room or a terrace. Last year, the market value of 
plants in Thailand grew high, contrast to most businesses 
that stuck due to the COVID-19 crisis. [1] The exportation 
of plants from Thailand to ASEAN market grew really well. 
In the first trimester of 2020, the export of plants valued 
5 million USD, which was 5% expansion compared to 
the same period of the previous year. [2] Plant products 
that expanded outstandingly were flowers such as tulips, 
gladiolus, and gypsophila. The export of these flowers 
soared up to 353%, with the export value of 240,000 USD. 
Ornamental plants like moss and lichen grew up to 97%, 
with the export value of 360,000 USD. Orchids, which were 
exported the most, also expanded 4%, with the export
value of 3.2 million USD. Among ASEAN countries, the 
most escalating export markets for Thai plants was 
Malaysia (224 %), Myanmar (106%), Cambodia (47%) and 
Singapore (35%). [3]

 Tree growing business has not become popular 
only in Thailand. The value of tree growing business in big 
markets like the United States tends to grow continuously. 
The market value in 2019 [2] was 15.29 billion USD and 
in 2020 was 15.34 billion USD. Moreover, the growing 
demand for houseplants is coming from the population 
between 18-34 years. This makes the average expense 
of each household increase up to 503 USD. Currently in 
2021, it is estimated that the market value of tree growing 
business will reach 15.61 billion USD. The most popular 
ornamental plants are Monstera Deliciosa, which can be 
sold for up to 5,000 USD. This plant is popular in Thailand 
as well. [4]

 We can say that growing trees has become a trend of 
people today. [3] And that brings about high demand for trees 
in the market, which is a great opportunity for tree growing 
business owners. However, what makes this business grow further is 
transformation, online selling, and building creative branding and 
business model. All of this will lead to the sustainability of this 
business.

 [1] ป็ัญช่ัช่ (2564). ท่ำอ่ย่างไรูถ่งเก่ดีติ�นไม่�ใบัด่ีาง? พีรู�อ่ม่วั่ธีิการูป็ลั้กดี้แลั 

รูวัม่ถ่งขยายพีันธ์ุิเพ้ี�อ่สรู�างรูายไดี� [ส้บัค่�น 20 ติุลัาม่ค่ม่ 2564]; จาก: https://www.

baanlaesuan.com/88572/plant-scoop/

 [2] สุภาพีรู สัม่โย แลัะอ่ำนวัย อ่รูรูถลัังรูอ่ง (2563). สถานการูณ์์ไม่�ดีอ่กไม่�

ป็รูะดีบััขอ่งป็รูะเท่ศุไท่ย ป็ ี2563 กรูม่สง่เสรูม่่รูะห็วัา่งป็รูะเท่ศุ [สบ้ัค่�น 20 ติลุัาค่ม่ 2564]; 

จาก: https://www.doa.go.th

 [3] น่วัส์ม่อ่น่เติอ่รู์ (2563) ไม่�ดีอ่กไม่�ป็รูะดีับัไท่ยติีติลัาดีอ่าเซึ่ียน ส่งอ่อ่กดีี

สวันวั่กฤติโค่วั่ดี-19 [ส้บัค่�น 20 ติุลัาม่ค่ม่ 2564]; จาก https://www.matichon.co.th/

news-monitor/news_2176174

 [4] ธินาค่ารูกรุูงเท่พี (2564). ส่อ่ง ‘ธุิรูก่จขายติ�นไม่�’ ติลัาดีโติห็ม่้�นลั�านใน

สห็รัูฐ์ฯ [ส้บัค่�น 20 ติุลัาม่ค่ม่ 2564]; จาก https://www.bangkokbanksme.com/en/

usa-tree-business
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เขียนโดีย อชิิรญาณ์ ยะรังวงษ์์

Written by  Achiraya Yarangwong 

เสูริมสูร้างภููมิคุ้มกัน ต้้�นัโรคภััย

  ในปั็จจุบัันมี่เช่้�อ่โรูค่รูอ่บัตัิวัเรูาม่ากม่าย ลั�วันแลั�วัแติ่เป็็นส่�งที่�เรูาม่อ่งไม่่เห็็นไม่่ว่ัาจะเช่้�อ่ไวัรัูส ห็รู้อ่แบัค่ที่เรูีย เป็็นส่�ง
ท่ี�ท่ำให็�เก่ดีโรูค่ไดี� แต่ิในรู่างกายขอ่งม่นุษย์ม่ีรูะบับัภ้ม่่คุ่�ม่กัน ที่�ค่อ่ยติ�านท่านแลัะกำจัดีเช่้�อ่โรูค่ห็รู้อ่ส่�งแป็ลักป็ลัอ่ม่ที่�เข�าม่า
ส้่รู่างกาย โดียม่ีเซึ่ลัลั์ท่ี�ท่ำห็น�าที่�ผู้้�พ่ีท่ักษ์ค่้อ่ “เม็ดเลือดขาว”  ที่�ไห็ลัเวัียนอ่ย่้ในกรูะแสเลั้อ่ดีแลัะติาม่อ่วััยวัะติ่างๆ แติ่ห็าก
รู่างกายเรูาเก่ดีภาวัะภ้ม่่ติ�านท่านติ�ำ (Immunosuppression) ห็รู้อ่ ภ้ม่่คุ่�ม่กันบักพีรู่อ่ง (Immunodeficiency) เช่้�อ่โรูค่ส่�งแป็ลัก
ป็ลัอ่ม่ก็จะเข�าส้่รู่างกายไดี�ง่าย ท่ำให็�เรูาป็่วัยบั่อ่ยๆนั�นเอ่ง เรูาจ่งติ�อ่งดี้แลัรู่างกายให็�แข็งแรูงอ่ย้่เสม่อ่ ดี�วัยการูรูับัป็รูะท่านสารู
อ่าห็ารูท่ี�ช่่วัยส่งเสรู่ม่รูะบับัภ้ม่่คุ่�ม่กัน ท่ี�พีบัไดี�ใน

  นอ่กเห็น้อ่จากการูเลัอ้่กรูบััป็รูะท่านอ่าห็ารูที่�ม่ปี็รูะโยช่นต่์ิอ่รูา่งกายแลั�วั ส่�งที่�ไม่ค่่วัรูลัะเลัยค้่อ่ การูป็รูบััเป็ลีั�ยนพีฤติก่รูรูม่
ในการูดีำรูงช่ว่ีัติ การูอ่อ่กกำลังักายสม่�ำเสม่อ่ นอ่นห็ลับััให็�เพีียงพีอ่ ไม่เ่ค่รูยีดี ลัดีค่วัาม่อ่�วัน งดีการูดี้�ม่แอ่ลักอ่ฮอ่ลั ์งดีการูสบ้ับัหุ็รูี�
เพี้�อ่ให็�รู่างกายจะไดี�ม่ีภ้ม่่ติ�านท่าน แข็งแรูงไรู�โรูค่ภัย [1,2]

อ�ห�รสำีเขีียว 

 ผู้ักผู้ลัไม่� ที่�ม่ีสี เขียวัม่ีสารูสำคั่ญ ค่้อ่ 
ค่ลัอ่โรูฟิลัล์ั (Chlorophyll) แค่โรูที่นอ่ยด์ี (Carotenoid)
ลั้ที่น (Lutein) แลัะ ซึ่ีแซึ่นท่ีน (Zeaxanthin) ฯลัฯ  
พีรู�อ่ม่คุ่ณ์สม่บััต่ิช่่วัยส่งเสรู่ม่สุขภาพี ลัดีโอ่กาสการู
เส้�อ่ม่ขอ่งจอ่ป็รูะสาท่ติา นอ่กจากนั�นยังเติ็ม่ไป็ดี�วัย 
แรู่ธิาติุอ่้�นๆ อ่ีกดี�วัย
ติัวัอ่ย่างผู้ลัไม่�แลัะผู้ักสีเขียวั ไดี�แก่                         
แอ่ป็เป็ิ�ลัสีเขียวั อ่งุ่นเขียวั กีวัี ค่ะน�า 
ห็น่อ่ไม่�ฝรูั�ง อ่ะโวัค่าโดี กะห็ลั�ำป็ลัีสีเขียวั 

อ�ห�รสำีแดง
 ผู้ักผู้ลัไม่� ที่�ม่ีสีแดีงม่ีสารูสำค่ัญ ค่้อ่ 
ไลัโค่ป็ีน (Lycopene) เบัติาไซึ่ซีึ่น (Betacycin) 
เค่วัอ่ซึ่่ท่่น (Quercetin)  เฮสเพีอ่รู่ดี่น (Hesperidin) 
แลัะ สารูแอ่นโท่ไซึ่ยาน่น (Anthocyanin) ฯลัฯ                 
ลัดีการูเก่ดีม่ะเรู็งติ่อ่ม่ลั้กห็ม่าก ลัดีป็รู่ม่าณ์ไขม่ัน
แอ่ลัดีีแอ่ลัในเลั้อ่ดี ดี้แลัสุขภาพีห็ัวัใจ ห็ลัอ่ดีเลั้อ่ดี      
      แลัะ รูะบับัท่างเดี่นป็ัสสาวัะ
ติัวัอ่ย่างผู้ลัไม่�แลัะผู้ักสีแดีง เช่่น สติรูอ่วั์เบัอ่รู์รูี� เช่อ่รูี�
แค่รูนเบัอ่รู์รูี� รูาสเบัอ่รู์รูี� ท่ับัท่่ม่ แติงโม่ ม่ะเข้อ่เท่ศุ  

อ�ห�รสำีขี�ว

 ผู้ักผู้ลัไม่�ท่ี�ม่ีสีขาวัม่ีสารูสำค่ัญ ค่้อ่ เบัติ�า กลั้แค่น (Beta glucan) ซึ่่�งพีบัม่ากในเห็็ดี แลัะสารูในกลัุ่ม่ฟลัาโวันอ่ยดี์ (Flavonoids)  
ช่่วัยลัดีรูะดีับัค่ลัอ่เรูสเติอ่รูอ่ลัในเลั้อ่ดี แถม่ยังช่่วัยให็�ผู้่วัสวัย
ติัวัอ่ย่างผู้ลัไม่�แลัะผู้ักท่ี�ม่ีสีขาวั เช่่น ลั้กแพีรู์ น�อ่ยห็น่า ลั่�นจี� ม่ังคุ่ดี ห็ัวัไช่เท่�า ดีอ่กกะห็ลั�ำ ข่ง กรูะเท่ียม่ เห็็ดี 

อ�ห�รสำีเหลูืองแลูะสำีสำ้ม้

 ผู้ักผู้ลัไม่� ที่�ม่ีสี เห็ลั้อ่งแลัะสีส�ม่มี่สารู
สำค่ัญ ค่้อ่ แค่โรูที่นอ่ยดี์ (Carotenoid) ซึ่่�งจัดีอ่ย่้ใน                                           
กลัุ่ม่วั่ติาม่่นเอ่ สารูฟลัาโวันอ่ยดี์ (Flavonoids) แลัะ
วั่ติาม่่นซึ่ี (Vitamin C) ช่่วัยเพี่�ม่ภ้ม่่คุ่�ม่กัน ให็�รู่างกาย 
ลัดีโอ่กาสการูเก่ดีม่ะเรู็ง
ติัวัอ่ย่างผู้ลัไม่�แลัะผู้ักท่ี�ม่ีสีเห็ลั้อ่งแลัะสีส�ม่ เช่่น 
ส�ม่ กลั�วัย เสาวัรูส แค่นติาลั้ป็ ม่ะลัะกอ่ สับัป็ะรูดี 
แค่รูอ่ท่ ฟักท่อ่ง 

อ�ห�รสำีม้่วงแลูะสำีนัำ��เงินั
 ผู้ักผู้ลัไม่�ที่� มี่สีม่่วังแลัะสีน�ำเง่นมี่สารู
สำคั่ญ ค่้อ่ แอ่นโท่ไซึ่ยาน่น (Anthocyanin) แลัะ
สารูกลัุ่ม่ฟีนอ่ลั่ก (Phenolic acid) เพ่ี�ม่ค่วัาม่
ย้ดีห็ยุ่นให็�  ผู้นังห็ลัอ่ดีเลั้อ่ดี ช่่วัยช่ะลัอ่การูอุ่ดีติันใน              
เส�นเลั้อ่ดี แลัะโรูค่ห็ลัอ่ดีเลั้อ่ดีห็ัวัใจแข็งติัวั
ติัวัอ่ย่างผู้ลัไม่�แลัะผัู้ก ที่�ม่ีสีม่่วังแลัะสีน�ำเง่น ไดี�แก่ 
อ่งุน่สมี่ว่ัง บัลัเ้บัอ่ร์ูรูี� แบัล็ักเบัอ่รูร์ูี� ลัก้พีรุูน ม่ะเขอ้่ม่ว่ัง 
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Boosting Immunity System to Prevent Illnesses

Green Foods White Foods

Purple and Blue Foods

Orange Foods

Red Foods

 Today, germs are all around us. But we cannot see any of them, be it viruses or bacteria. All of these can bring 
illnesses to us. However, in the human body there is an immune system whose function is to prevent and eliminate germs 
or foreign bodies to penetrate our body. The cells that play the protector role are “white blood cells”, which circulate in 
the bloodstream and each organ. But if our body is struck down with immunosuppression or immunodeficiency, germs 
and foreign bodies will easily enter our body. As a result, we fall sick often. Thus, we must always take good care of 
our health by taking nutrients which help boost our immune system. These beneficial nutrients can be found in different 
kinds of foods.

Green vegetables and fruits contain essential nutrients 
such as chlorophyll, carotenoid, lutein, zeaxanthin, etc. 
They help boost our health and reduce risk of damaged 
retina. Furthermore, green foods are full of other minerals. 
Examples of green fruits and vegetables: green apples, 
green grapes, kiwis, Chinese broccolis, asparaguses, 
avocadoes, and green cabbages.

White vegetables and fruits contain essential nutrients such 
as beta glucan, which can be found mostly in mushrooms, 
and flavonoids. They help reduce blood cholesterol and make 
skin look healthier.
Examples of white fruits and vegetables: pears, custard 
apples, lychees, mangosteens, radishes, cauliflowers, gingers, 
garlics, and mushrooms. 

 Besides selecting beneficial foods for our body, 
another aspect that should not be overlooked is lifestyle changes.
We should exercise regularly, have enough sleep, let go 
of stress, shred some extra weights, avoid drinking alcohol 
and abstain from smoking. All of these will help promote our 
immune system and thus enhance our body to be strong and 
far from illnesses. [1,2]

[1] พีญ. จ่ติแข เท่พีช่าติรีู. อ่าห็ารูเสรู่ม่ภ้ม่่คุ่�ม่กัน ติ�านโรูค่ COVID-19. 

[อ่อ่นไลัน์]. 2564. แห็ล่ังที่�ม่า: https://www.samitivejhospitals.com/th/article/

detail/ [ 10 ส่งห็าค่ม่ 2564]

[2] กรูม่สุขภาพีจ่ติ. 6 วั่ธิีการูดี้แลัติัวัเอ่ง สรู�างภ้ม่่คุ่�ม่กันให็�รู่างกาย. [อ่อ่นไลัน์]. 

2563. แห็ลัง่ที่�ม่า:  https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=30303

Orange vegetables and fruits contain essential nutrients 
such as carotenoid, which is classified into vitamin a 
group, flavonoids, and vitamin c. They help boost the 
immune system and reduce risk of cancers. 
Examples of orange fruits and vegetables: oranges and 
bananas. 

Red vegetables and fruits contain essential nutrients 
such as lycopene, betacyanin, quercetin, hesperidin, 
anthocyanin, etc. They take part in reducing risk of 
prostate cancer, decreasing LDL in bloodstream, and 
maintaining the wellbeing of the heart.
Examples of red fruits and vegetables: strawberries,
cherries, cranberries, raspberries, pomegranates, 
watermelons and tomatoes.

Purple and blue foods contain essential nutrients 
such as anthocyanin and substances in the phenolic 
acid group. They help increase flexibility of artery wall 
and decelerate clot forming within blood vessels and 
coronary heart disease.
Examples of purple and blue foods: purple grapes, 
blueberries, blackberries, prunes, and purple 
eggplants. 

References
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ศวฮ.คณะผู้้�แทนประเทศไทย เข้�าร่วมประชุุมนานาชุาติิกัับสถาบันมาติรฐาน
และมาติรวิทยาข้องประเทศอิสลาม

The HSC was Representative of Thailand in the International Assembly Held by 
Standards and Metrology Institute for Islamic Countries - SMIIC

 ในรูะห็ว่ัางวันัที่� 2 - 3 พีฤศุจก่ายน 2564 เวัลัา 
09.30 น.- 16.00 น. ณ์ นค่รูม่ะดีีนะห็์ รูาช่อ่าณ์าจักรู
ซึ่าอุ่ดีีอ่ารูะเบัีย ค่ณ์ะผู้้�แท่นป็รูะเท่ศุไท่ยนำโดีย 
รูศุ.ดีรู.ว่ันัย ดีะห็์ลััน ผู้้�อ่ำนวัยการูศุ้นย์ว่ัท่ยาศุาสติรู์
ฮาลัาลั จุฬาฯ พีรู�อ่ม่ดี�วัย รูศุ.ดีรู.ป็กรูณ์์ ป็รูียากรู
ผู้อ่.สถาบัันม่าติรูฐ์านฮาลัาลัแห่็งป็รูะเท่ศุไท่ย 
ดีรู.มุ่ห็ัม่ห็มั่ดีอ่าม่ีน เจ๊ะนุ ผู้้�แท่นเลัขาธิ่การูค่ณ์ะ
กรูรูม่การูกลัางอ่่สลัาม่แห็่งป็รูะเท่ศุไท่ย แลัะ 
ดีรู.อ่าณ์ัฐ์ เด่ีนย่�งโยช่น์ ผู้้�ช่่วัยผู้้�อ่ำนวัยการู ศุวัฮ. 
เข�ารู่วัม่การูป็รูะชุ่ม่สม่ัช่ช่าให็ญ่ ค่รูั�งท่ี� 16 สถาบััน
ม่าติรูฐ์านแลัะม่าติรูว่ัท่ยาขอ่งป็รูะเท่ศุอ่่สลัาม่ 
(Standards and Metrology Institute for Islamic 
Countries - SMIIC) ห็นว่ัยงานในสังกัดีอ่งค์่การูค่วัาม่
รู่วัม่ม่้อ่ป็รูะเท่ศุอ่่สลัาม่ (Organization of Islamic
Cooperat ion - OIC) โดียอ่งค์่การูม่าติรูฐ์าน
ขอ่งซึ่าอุ่ดี่อ่ารูะเบัีย (Saudi Arabia Standards 
Organization -SASO) เป็็นเจ�าภาพีขอ่งการูป็รูะชุ่ม่ 
ในรูะห็ว่ัางวัันที่� 1 -2 พีฤศุจ่กายน 2564 ท่ี�นค่รู
ม่ะดีนีะห์็ รูาช่อ่าณ์าจักรูซึ่าอุ่ดีอี่ารูะเบีัย ในการูป็รูะชุ่ม่
ค่รูั�งนี�ป็รูะเท่ศุสม่าช่่กจะรู่วัม่กันพ่ีจารูณ์าผู้ลัการู
ดีำเนน่งานในรูอ่บัป็ ี2563-2564 แลัะให็�ค่วัาม่เห็็นช่อ่บั 

แผู้นยุท่ธิศุาสติรู์รูะยะ 10 ป็ี กับัแนวัท่างในการูจัดีสรูรูงบัป็รูะม่าณ์ รูวัม่ท่ั�งการูรูับัรูอ่ง
ม่าติรูฐ์านท่ี�จดัีท่ำแลั�วัเสร็ูจในรูอ่บัปี็ที่�ผู้า่นม่า สำห็รูบััป็รูะเท่ศุไท่ยไดี�รูายงานการูเติรูยีม่
การูป็รูะชุ่ม่ The 7th International Halal Standards and Certification Convention
ท่ี� ไท่ยเป็็นเจ�าภาพีรู่วัม่กับั OIC/SMIIC ในงาน Thailand Halal Assembly 2021 โดีย
ป็รูะเท่ศุไท่ยไดี�เป็็นสม่าช่่กป็รูะเภท่ Observer State ขอ่ง OIC/SMIIC ติั�งแติ่วัันที่� 1 
ม่กรูาค่ม่ 2560 เป็็นติ�นม่า แลัะวัันถัดีม่าเข�าพีบัห็ารู้อ่กับัอ่งค่์กรูอ่าห็ารูแลัะยาขอ่ง
ป็รูะเท่ศุซึ่าอุ่ดีีอ่ารูะเบีัย (Saudi Food and Drug Authority) โดียมี่ นาย Fahad Ali 
Al Nasiri ติำแห็น่ง Executive Director ให็�การูติ�อ่นรูับัวััติถุป็รูะสงค่์การูเข�าพีบักับั 
SFDA ในค่รูั�งนี�นั�นเน�นห็ารู้อ่เรู้�อ่งค่วัาม่รู่วัม่ม่้อ่ เกี�ยวักับัการูแลักเป็ลัี�ยนอ่งค่์ค่วัาม่รู้�โดีย
ป็รูะเท่ศุไท่ยซึ่่�งมี่ค่วัาม่พีรู�อ่ม่ดี�านวั่ท่ยาศุาสติร์ูแลัะเท่ค่โนโลัยีไดี�เสนอ่ค่วัาม่ก�าวัห็น�า
ดี�านงานว่ัจัย การูใช่�ห็�อ่งป็ฎ่บััต่ิการูในการูติรูวัจสอ่บัคุ่ณ์ภาพีฮาลัาลั การูใช่�เท่ค่โนโลัยี
สารูสนเท่ศุในการูท่วันสอ่บัคุ่ณ์ภาพีผู้ล่ัติภัณ์ฑ์์ การูพัีฒนารูะบับัฐ์านข�อ่ม่้ลัฮาลัาลั
วััติถุดี่บั (H number)  ให็�แก่ท่ีม่ SFDA ท่รูาบั รูศุ.ดีรู.วั่นัย กลั่าวัวั่า ซึ่่�งในอ่นาค่ติอ่าจม่ี
การูแลักเป็ลัี�ยนบุัค่ลัากรูในการูสรู�างค่วัาม่รู่วัม่ม่้อ่กันรูะห็ว่ัาง 2 ป็รูะเท่ศุ แลัะไดี�เสนอ่
เรู้�อ่งการูท่ำห็ลัักส้ติรูอ่บัรูม่ดี�านห็�อ่งป็ฏิ่บััติ่การูให็�แก่ห็น่วัยงาน Halal center ซึ่่�งอ่ย่้
ภายใติ�การูกำกับัขอ่ง SFDA สาม่ารูถส่งค่นม่าอ่บัรูม่ท่ี�จุฬาลังกรูณ์์ม่ห็าว่ัท่ยาลััยไดี� 
เน้�อ่งจากศุวัฮ.นั�นมี่ศัุกยภาพีในการูเป็็นผู้้�นำดี�านว่ัท่ยาศุาสติร์ู เพีรูาะท่ีม่ศุวัฮ. ไดี�เข�า
ม่ารู่วัม่ในการูจัดีท่ำม่าติรูฐ์านขอ่ง SMIIC แลัะม่ีป็รูะสบัการูณ์์ดี�านงานว่ัท่ยาศุาสติรู์
ฮาลัาลัม่าม่ากกวั่า 20 ป็ี

 During 2-3 November 2021, from 09.30 am. to 04.00 pm., at 
Madinah City, Kingdom of Saudi Arabia, representatives from Thailand, led by 
Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, the Founding Director of the Halal Science 
Center, Chulalongkorn University, and his team which consisted of 
Assoc. Prof. Dr. Pakorn Preyakorn, the Director of the Halal Institute of Thailand, 
Dr. Muhammad Ameen Jehnu, the Representative of Secretary of the Central 
Islamic Council of Thailand, and Dr. Anat Denyingyot, Assistant Director of the 
HSC, attended the 16th general assembly of Standards and Metrology Institute 
for Islamic Countries – SMIIC, which lies under the Organization of Islamic 
Cooperation – OIC. The president of this event was the Saudi Arabia Standards 
Organization - SASO. The assembly was held during 1-2 November 2021 at 
Madinah City, Kingdom of Saudi Arabia. On the first day, member countries 
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เขียนแลัะเรูียบัเรูียงโดีย อานั่ซะห์ ลาเติะ  |  Written and Compiled  by Aneesah Lateh

ศวฮ.ผู้้�แทนประเทศไทยเข้�าประชุุม
ระดัับนานาชุาติิ ผู้่าน Zoom Application
The HSC was the Representative of Thailand to Attend 
International Conference Through Zoom Application

were invited to observe the operational report of 2020-2021, and acknowledge the 10-year strategic plan, guidelines on budgeting,
as well as settled standards of the previous year. On this occasion, Thailand had a chance to update the progress of the 7th 

International Halal Standards and Certification Convention in which the country will be co-president with OIC/SMIIC in Thailand 
Halal Assembly 2021. Thailand has become an Observer State of OIC/SMIIC since the 1st of January 2017. On the second day 
of this gathering, member countries were invited to the Saudi Food and Drug Authority. (SFDA) Mr. Fahad Ali Al Nasiri, Executive 
Director of Saudi Food and Drug Authority granted a warm welcome to his guests. The objective of visiting SFDA was to consult and 
collaborate on knowledge sharing. Since Thailand specializes in Halal Science and Technology, the country demonstrated the 
advancement of Halal science research, such as utilizing laboratories in Halal quality check, adopting information technology 
in product traceability, and developing H number, to the SFDA team. Assoc. Prof. Dr. Winai recommended that staff of both 
countries should be exchanged for the purpose of collaboration in the future. He also suggested Halal Center, under the 
responsibility of SFDA, to conduct laboratory training program and that stuffs can be employed to train at Chulalongkorn 
University since the HSC has been mastering in Halal science for more than 20 years and its team has been taking part in creating 
standards for SMIIC.

 เม่้�อ่วัันท่ี� 11 ติุลัาค่ม่ 2564 เวัลัา 15.00 เป็็นติ�นไป็
The 6th meeting of SMIIC Technical Committee (TC15) – 
Terminology Committee  ศุน้ย์ว่ัท่ยาศุาสติรูฮ์าลัาลั จฬุาลังกรูณ์์
ม่ห็าวั่ท่ยาลััย นำโดีย ดีรู.อ่ัซึ่อ่ารูีย์ สุขสุวัรูรูณ์ นักว่ัจัย พีรู�อ่ม่
ดี�วัยค่ณ์ะท่ำงานฯ เข�ารู่วัม่ป็รูะชุ่ม่ TC15 เป็็นค่รัู�งแรูกรู่วัม่กับั
ค่ณ์ะกรูรูม่าธิ่การูวั่ช่าการูจำนวัน 23 ค่น จากกวั่า 16 ป็รูะเท่ศุ 
โดียวััติถุป็รูะสงค่์ขอ่งการูป็รูะชุ่ม่ค่รูั�งนี�เพี้�อ่รู่างม่าติรูฐ์าน OIC/
SMIIC 49 ซึ่่�งใช่�เป็็นเอ่กสารูอ่�างอ่่ง (Normative reference) 
สำห็รูับัค่ำศุัพีท่์ แลัะค่วัาม่ห็ม่าย (Term and definitions) 
เพ้ี�อ่ให็�เก่ดีค่วัาม่เข�าใจท่ี�ถ้กติ�อ่งแลัะสอ่ดีค่ลั�อ่งกับัม่าติรูฐ์าน
ฮาลัาลัต่ิางๆ ขอ่ง OIC/SMIIC ที่�ไดี�จัดีพ่ีม่พ์ีไป็ก่อ่นนี� โดีย
เฉพีาะอ่ย่างย่�งค่ำศุัพีท่์ท่ี�ม่าจากภาษาอ่าห็รูับัจำเป็็นติ�อ่งแป็ลั
ติาม่ม่าติรูฐ์านสากลั (ISO/ATMG) ให็�ถ้กติ�อ่งติาม่บัรู่บัท่ เช่่น 
Islamic rule/laws Islamic Shariah ห็รูอ้่ Halal/Islamic เป็น็ติ�น 

 On 11th October 2021, at 03.00 pm., the Halal Science Center, 
Chulalongkorn University, led by Dr. Asaree Suksuwan, the researcher,
together with his working team attended the 6th meeting of SMIIC 
Technical Committee – Terminology Committee (TC15) for the first time 
with other 23 technical committees from over 16 countries. The objective 
of this conference was to draft the OIC/SMIIC 49 standard which will 
be used as normative reference for terms and definitions. This attempt 
is hoped to create correct understanding and enhance harmony with 
other Halal standards of OIC/SMIIC that were published previously, 
especially terms that derive from Arabic language which require proper 
translation that is suitable to context in accordance with ISO/ATMG. 
For example, “Islamic rule/laws” vs “Islamic Shariah”, or “Halal” vs 
“Islamic”. Other activities that took place during this conference were 
reviewing operational reports, voting for regulations and conditions, and 
raising suggestions on circulating the draft of OIC/SMIIC 49 standard 
to member countries to prepare for the presentation that will take place 
again in March next year. 

สำห็รัูบัการูป็รูะช่มุ่ในค่รูั�งนี� ไดี�มี่การูรูายงานผู้ลัการูดีำเนน่งาน การูลังค่ะแนน
ข�อ่กำห็นดีแลัะเง้�อ่นไขต่ิางๆ แลัะเสนอ่ให็�เวีัยนรู่างม่าติรูฐ์าน OIC/SMIIC 
49 ฉบัับันี�แก่ป็รูะเท่ศุสม่าช่่ก เพี้�อ่ดีำเน่นการูเติรูียม่เสนอ่ข�อ่ม่้ลัในการูป็รูะชุ่ม่
ค่รูั�งติ่อ่ไป็ในเดี้อ่นม่ีนาค่ม่ป็ีห็น�า
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	 อาจเป็็นความคิดแป็ลกๆ	ที่่�ม่ความต้้องการที่ำาให้้พืืชม่รสชาต้ิ

เห้มอืนเนื�อ	ความที่า้ที่ายของนกัวทิี่ยาศาสต้รแ์ละผู้้ผู้้ลติ้อาห้ารอนาคต้	

(Functional	future	food)	และอาห้ารที่างเลือกให้ม่	(Alternative	

food)	อย่างอาห้ารจากพืืช	 ท่ี่�จะต้้องพืัฒนาและผู้ลิต้อาห้ารน่�ให้้

ต้อบสนองถึึงความต้้องการของผู้้้บริโภคด้านรสชาต้ิ	รสเนื�อสัมผู้ัส	

ส่และกลิ�น	

 ปั็จจุบัันรู้ป็แบับัอ่าห็ารูเรู่�ม่เป็ลัี�ยนแป็ลังไป็ ติาม่กรูะแส
ค่วัาม่น่ยม่บัรู่โภค่อ่าห็ารูท่ี�ท่ำม่าจากพ้ีช่ห็รู้อ่ Plant-based foods ขอ่ง
ผู้้�บัรู่โภค่ยุค่ให็ม่่ที่�ห็ันม่าติรูะห็นักถ่งส่�งแวัดีลั�อ่ม่ ม่ีงานว่ัจัยรูายงานว่ัา
กรูะบัวันการูผู้ลั่ติอ่าห็ารูจากพ้ีช่ลัดีการูตัิดีไม่�ท่ำลัายป่็าแลัะมี่การูป็ล่ัอ่ย
ก๊าซึ่เรู้อ่นกรูะจกส้่ส่�งแวัดีลั�อ่ม่ลังกวั่าการูผู้ลั่ติอ่าห็ารูจากเน้�อ่สัติว์ั (1, 2) 
แลัะสำห็รัูบัผู้้�ใส่ใจสุขภาพีม่ากข่�น สาม่ารูถสรูรูห็าผู้ลั่ติภัณ์ฑ์์อ่าห็ารูที่�
ท่ำม่าจากพ้ีช่ม่าท่านไดี�ง่ายข่�นแลัะมี่เม่น้ให็ม่่ๆ ห็ลัากห็ลัายม่ากม่ายให็�
เลั้อ่ก ซึ่่�งถ้กพีัฒนาดี�วัยเท่ค่โนโลัยีอ่าห็ารูแลัะนวััติกรูรูม่ท่างวั่ท่ยาศุาสติรู์
จนเป็น็ที่�ยอ่ม่รูบััแลัะติอ่บัสนอ่งค่วัาม่ติ�อ่งการูขอ่งผู้้�บัรูโ่ภค่ไดี� ท่ำให็�ติลัาดี
อ่าห็ารูท่ี�ท่ำม่าจากพ้ีช่ทั่�วัโลัก (3, 4, 5) รูวัม่ถง่ป็รูะเท่ศุไท่ยม่แีนวัโน�ม่ขยาย
เติ่บัโติอ่ย่างติ่อ่เน้�อ่ง 

 “Plant-based foods” ค่้อ่ อ่าห็ารูท่ี�ใช่�วััติถุดี่บัจากพี้ช่ผู้ัก ผู้ลัไม่� 
ธิญัพ้ีช่ พ้ีช่ติรูะก้ลัถั�วั ห็รูอ้่เห็ด็ี เป็น็ติ�น แลัะมี่โป็รูตินีสง้  เป็น็นวััติกรูรูม่อ่าห็ารู
จากพ้ีช่ท่ี�พีัฒนาแป็รูรู้ป็ผู้ลั่ติอ่อ่กม่าให็�มี่รู้ป็รู่าง ห็น�าติา รูสสัม่ผัู้สเสม่้อ่น
ก่นเน้�อ่สัติวั์จรู่งๆ อ่าจจะม่าในรู้ป็แบับัอ่าห็ารูท่ั�วัไป็ เช่่น เน้�อ่เบัอ่รู์เกอ่รู์
ไส�กรูอ่ก ลัก้ช่่�นป็ลัา น�ำสลัดัีจากพ้ีช่ จนกรูะท่ั�งอ่าห็ารูที่�ไม่ห่็ลังเห็ลัอ้่ห็น�าติา
ขอ่งผู้ักลั�วันๆ ให็�เห็็นไดี�เลัย 
 
 โป็รูตินีจากพ้ีช่สำห็รูบัักลัุม่่อ่าห็ารู Plant-based foods สาม่ารูถ
สกัดีแยกม่าจากแห็ลั่งติ่างๆ รูวัม่ถ่งพ้ีช่เศุรูษฐ์ก่จแลัะผู้ลัผู้ล่ัติเห็ล้ัอ่ท่่�ง
ท่างการูเกษติรูขอ่งอุ่ติสาห็กรูรูม่ผู้ลั่ติน�ำม่ันไดี� จ่งม่ีผู้ลักรูะท่บัที่�ดีีในการู
ลัดีขอ่งเสียจากอ่าห็ารู (6) ผู้้�เขียนจะขอ่ม่านำเสนอ่แห็ลั่งโป็รูติีนห็ลัักขอ่ง
อ่าห็ารูจากพี้ช่ในบัท่ค่วัาม่นี� ดีังแสดีงข�อ่ม่้ลัในติารูางท่ี� 1 

แหล�งท่�มา ชินัิดพืชิ
คุณค�าทางโภชินัากุาร

อาหาร

ธิัญพี้ช่
(Cereals)

ข�าวัสาลัี ข�าวัโพีดี โอ่๊ติ ข�าวั 
ข�าวับัารู์เลัย์

โป็รูติีน ค่ารู์โบัไฮเดีรูติ 
กรูดีอ่ะม่่โนจำเป็็น

พี้ช่ผู้ัก 
(Legumes)

ถั�วัเห็ลั้อ่ง ถั�วัลัันเติา ถั�วั
เขียวั แลัะถั�วัอ่้�นๆ เห็็ดี

โป็รูติีน ไขม่ัน กรูดีอ่ะม่่โน
จำเป็็น โอ่เม่ก�า-3

เม่ลั็ดีพี้ช่ 
(Oil seeds)

เม่ลัด็ีดีอ่กท่านติะวััน เม่ลัด็ี
ฟักท่อ่ง เม่ลั็ดีผัู้กกาดีก�าน
ขาวั เม่ลั็ดีแฟลักซึ่์ เม่ลั็ดี
กัญช่ง เม่ลั็ดีงา เป็็นติ�น

โป็รูติีน น�ำม่ัน ไขม่ัน สารู
ติ�านอ่นุม่้ลัอ่่สรูะ กรูดีอ่ะม่่
โนจำเป็น็ ลัดีค่อ่เลัสเติอ่รูอ่ลั 
โอ่เม่ก�า-3

ติรูะก้ลัถั�วั
(Nuts)

อ่ัลัม่อ่นดี์ พี่สท่าช่่โอ่ เม่ลั็ดี
ม่ะม่่วังห็่ม่พีานติ์ วัอ่ลันัท่ 
ถั�วัลั่สง

โป็รูติีน ไขม่ัน โอ่เม่ก�า-3

เม่ลั็ดีพี้ช่ท่านไดี� 
(Edible seeds)

ค่วั่นัวั (Quinoa) ธิัญพ้ีช่
เท่ียม่ (Pseudocereal) 
เช่่น เม่ลั็ดีเจีย

โป็รูตินีสง้ ไขม่นัติ�ำ สารูติ�าน
อ่นุม่้ลัอ่่สรูะ แค่ลัเซึ่ียม่ส้ง 
โอ่เม่ก�า-3

พี้ช่ช่น่ดีห็ัวั 
(Tubers)

ม่ันสำป็ะห็ลััง โป็รูติีน ค่ารู์โบัไฮเดีรูติ

ติารางท่� 1 แสดีงข�อ่ม่้ลัแห็ล่ังที่�ม่าแลัะคุ่ณ์ค่่าท่างโภช่นาการูขอ่งวััติถุด่ีบั (7)
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 ปั็จจบุันัอ่าห็ารูจากพ้ีช่ที่�ไดี�รูบััค่วัาม่สนใจแลัะเป็น็ที่�รู้�จกัป็รูะกอ่บั
ดี�วัย 3 กลัุ่ม่ห็ลััก ไดี�แก่ 
 1. Plant-based Protein หรือ Plant-based Meat ค้่อ่ โป็รูติีน
จากพ้ีช่ ห็รู้อ่เน้�อ่สัติวั์จากพ้ีช่ นำวััติถุดี่บัจากพ้ีช่ให็�โป็รูติีนส้งแลัะใช่�
เท่ค่โนโลัยีดี�านอ่าห็ารูม่าพีัฒนารูสช่าติ่ กลั่�น สี ให็�เห็ม่้อ่นเน้�อ่สัติวั์จรู่ง เช่่น 
เน้�อ่เบัอ่รู์เกอ่รู์ เน้�อ่ป็ลัา เน้�อ่ไก่ ไส�กรูอ่ก นักเก็ติ 
 2. Plant-based Milk เช่่น นม่ท่ำจากพ้ีช่ติะก้ลัถั�วั เช่น่ นม่อั่ลัม่อ่นด์ี
นม่ถั�วัพี่สท่าช่่โอ่ น�ำนม่ข�าวัโพีดี ห็รู้อ่นม่ถั�วัเห็ลั้อ่ง 
 3. Plant-based Meal ค่้อ่ ผู้ลั่ติภัณ์ฑ์์อ่าห็ารูที่�ผู้ลั่ติจากวััติถุดี่บั
จากพี้ช่ เช่่น ช่ีส ค่รูีม่เท่ียม่จากถั�วัเห็ลั้อ่ง ผู้ลั่ติภัณ์ฑ์์ไข่ เติ�าห็้� 

 เท่ค่โนโลัยีแลัะว่ัท่ยาศุาสติร์ูที่�พีบัในการูนำม่าป็รูะยุกติ์ใช่�ใน
การูผู้ลั่ติผู้ลั่ติภัณ์ฑ์์อ่าห็ารูจากพี้ช่ในป็ัจจุบััน (8) เช่่น การูใช่�สารูสกัดีเม่็ดีสี 
betalain จากน�ำบัีท่รู้ท่ที่�ให็�สีช่ม่พ้ีแดีงก่อ่นนำไป็ป็รูุงอ่าห็ารูแลัะสีอ่อ่ก
น�ำติาลัเม่้�อ่ผู้่านการูค่วัาม่รู�อ่นเห็ม่้อ่นเน้�อ่สัติว์ัจรู่ง สารูสกัดีโป็รูติีน 
leghemoglobin จากรูากถั�วัเห็ลัอ้่งห็รูอ้่การูห็มั่กดี�วัยจุลัน่ท่รีูย ์เพ้ี�อ่ให็�สแีลัะ
ลัักษณ์ะภายนอ่กขอ่งเน้�อ่จากพี้ช่ การูเติ่ม่ส่วันผู้สม่ขอ่งโป็รูติีนจากพี้ช่แลัะ
โพีลัีแซึ่็กค่าไรูดี์ การูเติ่ม่สารูลัะลัายสรู�างเจลั ห็รู้อ่ป็รูับัอุ่ณ์ห็ภ้ม่่ (รู�อ่น-เย็น) 
เพ้ี�อ่สรู�างโค่รูงสรู�างเส�นใยค่ลั�ายเน้�อ่ให็�มี่รูสสัม่ผู้ัสแลัะค่วัาม่รู้�ส่กกับัอ่าห็ารู
จากพ้ีช่ ส่วันขอ่งรูสช่าต่ินั�นข่�นกับัช่น่ดีขอ่งอ่าห็ารูจากพ้ีช่ที่�เลัียนแบับั
เน้�อ่ เช่่น การูใช่�เห็ล็ักในรู้ป็ฮีม่ (Heme iron) แลัะโป็รูตีิน leghemoglobin 
จากรูากถั�วัเห็ลั้อ่งในเน้�อ่วััวัห็รู้อ่เน้�อ่ไก่จากพ้ีช่ ซึ่่�งธิาตุิเห็ล็ักในรู้ป็ฮีม่เป็็น
โม่เลักุลัขนาดีเลั็กท่ี�พีบัไดี�ในอ่าห็ารูท่ั�วัไป็ แลัะพีบัม่ากในเน้�อ่แลัะกลั�าม่
เน้�อ่ขอ่งสัติวั์ เม่้�อ่ม่ีการูใส่เห็ลั็กในรู้ป็ฮีม่แลัะโป็รูติีน leghemoglobin 

ลังไป็จง่ท่ำให็�เก่ดีกล่ั�นแลัะรูสช่าติเ่ฉพีาะตัิวัที่�เห็ม่อ้่นเป็น็เน้�อ่สตัิวั์ 
(Meaty) ในขณ์ะที่�การูใช่�สาห็รู่าย (Algae แลัะ microalgae)
จะให็�เน้�อ่สัม่ผัู้สแลัะรูสช่าต่ิท่ี�ม่คี่วัาม่เป็น็เน้�อ่ป็ลัาห็รูอ้่ผู้ลัต่ิภัณ์ฑ์์
อ่าห็ารูท่ะเลั การูใช่�โป็รูตีินจากถั�วัเขียวัแลัะน�ำมั่นค่าโนลัา
เป็็นส่วันผู้สม่ห็ลัักในผู้ลั่ติภัณ์ฑ์์ไข่จากพ้ีช่ ท่ี�ช่่วัยให็�มี่ค่วัาม่
ขุ่น เน้�อ่สัม่ผัู้ส แลัะรูสช่าต่ิเห็ม่้อ่นไข่จรู่ง แลัะยังม่ีการูเต่ิม่เอ่น
ไซึ่ม่์ท่รูานส์กล้ัติาม่่เนส แลัะสีเห็ล้ัอ่งจากขม่่�นช่ันเลัียนแบับั
ให็�เป็็นไข่แดีง นอ่กจากนี�ม่ีการูใช่�นวััติกรูรูม่แลัะเท่ค่โนโลัยี
ท่างอ่าห็ารู เช่่น เท่ค่โนโลัยีการูห่็อ่หุ็�ม่ (Encapsulation
technologies) ในส่วันขอ่งการูอ่อ่กแบับัเน้�อ่จากพ้ีช่ให็�ม่ีสารู
อ่าห็ารูแลัะคุ่ณ์ค่่าท่างโภช่นาการูเท่ียบัเท่่าอ่าห็ารูจากเน้�อ่สัติวั์
 
 อ่าห็ารูจากพ้ีช่นี�จ่งเป็็นท่างเล้ัอ่กป็ัจจุบัันท่ี�ม่ีค่วัาม่
เป็็นไป็ไดี�ที่�จะติอ่บัสนอ่งค่วัาม่ติ�อ่งการูขอ่งผู้้�บัรู่โภค่แลัะติลัาดี 
นอ่กเห็น้อ่จากอ่าห็ารูโป็รูติีนจากแห็ลั่งท่างเล้ัอ่กอ่้�น เช่่น แม่ลัง 
สาห็รู่าย จุลั่นท่รีูย์กลัุ่ม่รูา ในการูนำม่าป็รูะยุกต์ิใช่�ในการูผู้ลั่ติ
อ่าห็ารูอ่นาค่ติท่ี�ดีีไดี�
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Source Types of Plants Nutritional Values

Cereals Wheat, corn, oat, rice, 
barley

Protein, carbohydrate, 
essential amino acids. 

Legumes Soybeans, string beans, 
mung beans ,  o ther 
beans, mushrooms

Protein, fat, essential 
amino acids, omega 3 

Oil seeds Sunflower seeds, 
pumpkin seeds, 
rapeseeds, flaxseeds, 
hemp seeds, sesame, 
etc.

Protein, oil, fat, 
antioxidant, essential amino 
acids, 
reduce cholesterol, 
omega 3

Nuts Almonds, pistachios, 
cashew nuts, walnuts, 
peanuts

Protein, fat, omega 3

Edible seeds Quinoa, Pseudo cereal 
such as chia seed 

High protein, low fat, 
antioxidant, high calcium, 
omega 3 

Tubers Potatoes Protein, carbohydrate

Table 1 Source and Nutritional Values of Ingredients (7)
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What is 
Inside Plant-based Food
 It might be a strange idea to turn plants 
into meat. But this is the main challenge of scientists 
and those who engage in functional future food and 
alternative food production like plant-based food. 
Their duty is to develop food from plants until it meets 
consumers’ needs in terms of taste, texture, color, and 
odor. 
 Nowadays, the composition of food has been 
transformed. Plant-based food is becoming a trend 
of new age consumers who are concerned about the 
environment. Some research reveals that the production 
process of plant-based food reduces reforestation, 
and the amount of greenhouse gas emission from 
plant-based food production is less than meat production.
[1, 2] For those who become more health concerned, 
it is easier to find products of plant-based food today. 
There are new and various menus for consumers to 
enjoy. All of them have been developed through food 
technology and scientific innovation until they are widely 
accepted and meet consumers’ needs. As a result, the 
global market, including Thailand, of plant-based food 
tends to expand continuously. [3, 4, 5]

 Plant-based food is food in which all ingredients
derived from plants, such as vegetables, fruits, grains, 
nuts, beans, and mushrooms. They are high in protein. 
The innovation of plant-based food today can transform 
all kinds of plants into products that look and feel like 
eating real meat, be it in the form of burger patties, 

sausages, “meat” balls, salad dressings, etc. We can hardly 
recognize that these foods are really from pure plants. 

 Protein in plant-based food can be extracted from 
various sources, such as economic crops and agricultural 
byproducts from the oil industry. Thus, this brings a positive 
effect in terms of food waste reduction. (6) In this article, the writer 
would like to present the main sources of protein in plant-based 
food. All the data can be seen in Table 1. 
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 Today, plant-based foods are being acknowledged and 
widely welcomed. They can be categorized into 3 main groups:   
 1. Plant-based protein or plant-based meat. This protein 
or “meat” is made of high protein plants. They are designed to 
provide the taste, smell, and color closest to real meat by utilizing
food technology. Examples of this group are burger patties, fish 
meat, chicken meat, sausage, and nuggets. 
 2. Plant-based milk. Examples of this are milk from nuts 
such as almond milk, pistachio milk, corn milk, and soymilk. 
 3. Plant-based Meal. This includes other food products 
made from plants such as cheese, creamer from soybean, vegan 
egg products, and tofu. 
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 Technology and science that are applied in plant-based 
food production today (8) are such as utilizing betalain from 
beetroot juice which provides pinkish red color before cooking 
and brownish color after being exposed to heat just like real 
meat; extracting leghemoglobin from soybean root or microbial
 fermentation to provides meat-l ike color and exterior 
characteristic to  plant-based meat; adding ingredients from plant 
protein and polysaccharide, or adding gelling agent, or adjusting
temperature (hot-cold) on plant-based food to form fiber structure
that will make meaty texture and characteristics. As for the 
taste, it depends on the type of plant-based food that is 
being used to create plant-based meat. An example of technology
in this matter is util izing heme iron and leghemoglobin
 from soybean root to create plant-based beef or chicken meat. 
Heme iron is a small molecule that can be found in common food, 
especially in animal flesh and muscle. Thus, adding heme iron 

and leghemoglobin protein will induce meaty odor and 
taste. Meanwhile, using algae and microalgae will provide 
taste and texture like fish meat or seafood. Soybean protein 
and canola oil are used as main ingredients in creating 
plant-based eggs. They provide turbidity which makes 
plant-based eggs taste and feel l ike real eggs. 
Transglutaminase enzyme and yellow color from tur-
meric are used to create vegan egg yolks. Furthermore, 
food innovation and technology such as encapsulation 
technologies are used in developing plant-based meat that 
can deliver nutrients and nutritional values in the equivalent 
amount to real meat. 

 Plant-based food becomes today’s alternative that 
is possible to meet the needs of consumers and markets. 
This is just like protein from alternative sources like insects, 
seaweeds, fungal microorganisms that are well-applied in 
functional future food production.
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TECHNOLOGY REVIEW

 Artificial Intelligence หรอื AI หรอืปญัญาประดษิ์ฐ์์ ค่ำนี�ป็รูากฏิข่�นค่รูั�งแรูกป็ ี1955 ห็รูอ้่กวัา่ 70 ป็มี่าแลั�วั โดียจอ่รูน์ แม่ค่ค่ารูธ์ิ ี(John 
McCarthy) นกัว่ัท่ยาศุาสติร์ูค่อ่ม่พ่ีวัเติอ่ร์ูช่าวัอ่เม่รูกั่นผู้้�วัางรูากฐ์านให็�รูะบับั AI เป็น็ศุาสติร์ูห็น่�งในสาขาว่ัท่ยาการูค่อ่ม่พ่ีวัเติอ่ร์ูท่ี�เข�าม่าเลัยีนแบับั
การูค่่ดี การูเรูียนรู้�ขอ่งม่นุษย์ เพี้�อ่เพี่�ม่ป็รูะส่ท่ธิ่ภาพีในการูแก�ไขป็ัญห็า การูป็รูะยุกติ์ใช่� AI กลัับัม่าม่ีบัท่บัาท่ข่�นม่าในช่่วังศุติวัรูรูษท่ี� 21 จากการู
ท่ี�ค่อ่ม่พี่วัเติอ่รู์ไดี�พีัฒนาป็รูะส่ท่ธิ่ภาพีข่�นอ่ย่างก�าวักรูะโดีดี (Supercomputer) โดียเฉพีาะในการูติลัาดีอ่อ่นไลัน์ท่ี�นำเท่ค่โนโลัยี AI เข�าม่าเรูียนรู้�
พีฤต่ิกรูรูม่ผู้้�ใช่�งานแพีลัติฟอ่ร์ูม่แลัะอ่อ่กแบับักลัยุท่ธ์ิท่างการูติลัาดีให็�เห็ม่าะสม่กับัผู้้�ใช่�งานแต่ิลัะค่นไดี�อ่ย่างติรูงใจ (Personalized Marketing)  (1)
 ปั็จจบุันัมี่การูป็รูะยุกติ ์AI ในศุาสติร์ูการูแพีท่ย์แลัะชี่วัการูแพีท่ย์ โดียนำค่วัาม่สาม่ารูถขอ่ง AI เข�าม่าสนับัสนนุการูวัน่่จฉัยโรูค่ ป็รูะเม่น่
ค่วัาม่เสี�ยงดี�านสขุภาพี รูวัม่ไป็ถ่งช่ว่ัยสนบััสนนุการูรูกัษาโรูค่ให็�ม่คี่วัาม่แม่น่ยำม่ากข่�น (Precision medicine) อ่กีท่ั�งวังการูวััค่ซึ่นีแลัะยาช่น่ดีให็ม่่
ท่ี�ม่กีารูนำ AI เข�าม่าใช่�เพ้ี�อ่ลัดีรูะยะเวัลัาในการูว่ัจยัแลัะพีฒันาวััค่ซึ่นีแลัะยาซึ่่�งเห็็นไดี�ช่ดัีในสถานการูณ์์การูรูะบัาดีขอ่งโรูค่โค่ว่ัดี-19 ไม่เ่พีียงแค่่
นั�น ศุาสติรู์ท่างดี�านโภช่นาการูเอ่ง AI ถ้กนำม่าป็รูะยุกติ์ใช่�ในงานติ่างๆ ไดี�อ่ย่างน่าสนใจ (2) อ่าท่่เช่่น

 1. โภูชนศาสูตร์ช่วการแพืที่ยุ์ (Biomedical Nutrition)
 ม่ีการูนำ AI ม่าใช่�ในการูเพี่�ม่ป็รูะส่ท่ธิ่ภาพีการูสังเค่รูาะห็์สารูอ่าห็ารู การูว่ัเค่รูาะห็์ค่วัาม่
สมั่พีนัธิข์อ่งอ่งค่ป์็รูะกอ่บัขอ่งสารูอ่าห็ารูแลัะผู้ลักรูะท่บัต่ิอ่รู่างกาย รูวัม่ไป็ถ่งการูว่ัเค่รูาะห์็
จุลั่นท่รูีย์ในลัำไส� ซึ่่�งม่ีส่วันสำค่ัญในรูะบับัการูย่อ่ยแลัะดี้ดีซึ่่ม่สารูอ่าห็ารู
 2. โภูชนศาสูตร์คลินิก (Clinical Nutrition) 
AI เข�าม่าช่่วัยติั�งแติ่กรูะบัวันการูการูวั่น่จฉัยภาวัะท่างโภช่นาการูพีรู�อ่ม่กำห็นดีป็รู่ม่าณ์
สารูอ่าห็ารูที่�เห็ม่าะสม่ เสรู่ม่ค่วัาม่แม่่นยำในการูดี้แลัการูบัรู่โภค่อ่าห็ารูขอ่งผู้้�ป็่วัยเฉพีาะ
โรูค่ ติลัอ่ดีจนป็รูะเม่่นค่วัาม่เสี�ยงขอ่งโรูค่เรู้�อ่รูังท่ี�เก่ดีข่�นจากการูบัรู่โภค่ 
 3. โภูชนศาสูตร์ระบาดวิที่ยุา (Nutritional Epidemiology) 
ส่วันนี�เป็็นการูใช่�ป็รูะโยช่น์จาก AI ในการูป็รูะเม่่นการูบัรู่โภค่เพี้�อ่ค่�นห็าค่วัาม่สัม่พีันธิ์ขอ่ง
การูบัรู่โภค่กับัการูเก่ดีโรูค่ อ่อ่กแบับัแลัะติ่ดีติาม่ก่จกรูรูม่ท่างกายให็�เห็ม่าะสม่ในแติ่ลัะ
บัุค่ค่ลั รูวัม่ไป็ถ่งการูติรูวัจสอ่บัสารูอ่าห็ารูแลัะส่�งป็นเป็้�อ่นเพ้ี�อ่การูค่วับัคุ่ม่คุ่ณ์ภาพีแลัะ
ค่วัาม่ป็ลัอ่ดีภัยขอ่งผู้้�บัรู่โภค่ 
 นอ่กจากนี� AI ยงัถ้กใช่�ในทุ่กๆ สว่ันขอ่งรูะบับัอ่าห็ารู Food system เพ้ี�อ่การูจัดีสรูรู
ท่รูัพียากรูให็�เห็ม่าะสม่ ติั�งแติ่กรูะบัวันการูพัีฒนาผู้ลัผู้ลั่ติ การูค่วับัคุ่ม่คุ่ณ์ภาพี ติลัอ่ดีท่ั�ง
ห็่วังโซึ่่การูผู้ลั่ติอ่าห็ารูไป็จนถ่งม่้อ่ผู้้�บัรู่โภค่ การูเข�าม่าเป็็นลั้กเลั่นให็ม่่อ่ย่างเท่ค่โนโลัยีโลักเสม่้อ่นจรู่ง Metaverse ขอ่งสติารู์อ่ัพีช่ั�นนำรูะดีับัโลัก
สาม่ารูถป็ลักุกรูะแสการูพัีฒนาเท่ค่โนโลัยี รูวัม่ไป็ถ่งเม่ด็ีเงน่ลังทุ่นขนาดีให็ญ่ท่ี�จะห็ลัั�งไห็ลัเข�าจะเข�าม่าช่ว่ัยพีฒันาวังการู AI ให็�ติ้�นข่�นแลัะพีฒันา
อ่ย่างก�าวักรูะโดีดี จะท่ำให็�ศุาสติรู์ดี�านโภช่นาการูม่ีการูพีัฒนาไป็ในรู้ป็แบับัแลัะท่่ศุท่างใดีเป็็นส่�งท่ี�น่าติ่ดีติาม่อ่ย่างใกลั�ช่่ดีติ่อ่ไป็
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TECHNOLOGY REVIEW

Artificial Intelligence (AI) and the Science of 
Nutrition in Metaverse

 Artificial Intelligence or AI emerged for the first time 
in 1955 or over 70 years ago. John McCarthy, an American 
computer scientist, had founded AI systems as a subject in 
computer science. AI was designed to mimic human learning 
and numeration to increase effectiveness in problem solving. 
After the performance of computers was developed until it 
became a supercomputer, AI has been playing an important 
role in the 21st century, especially in online marketing. AI is 
used to learn about users’ behaviors in each platform and to 
plan marketing strategies that fit with each group of users. 
(Personalized Marketing). [1] 
 Today, AI is applied in medical and biomedical 
science in diagnosis, health risk assessment, and precision 
medicine. Within the circle of vaccine development and new 
drugs, AI is used to reduce time used in vaccine development 
and medical research. This can be seen vividly in the spread 
of COVID-19 situation. Moreover, AI is used in many works 
related to the science of nutrition. [2] The following are some 
examples:
Biomedical Nutrition: AI is used in biomedical nutrition 
to increase the effectiveness of nutrient synthesis, to analyze 
the relation of nutrient composition and effects on the body, 
and to examine gut microbiomes which play an important role 
in digestive system and nutrient absorption. 
Clinical Nutrition:  AI assists in clinical nutrition since 
the process of nutrition diagnosis. At the same time, it helps 
determine suitable amounts of nutrients, increase precision 
in therapeutic diet, and assess risk of chronic diseases from 
food consumption.
Nutritional Epidemiology: AI is used in consumption 
assessment to discover the relation of food consumption 
and disease emergence, in designing and tracking suitable 
physical activities for each individual, and in examining 
nutrients and contaminants for quality control and consumers’ 
safety. 

 In addition, AI is engaged in every part of the food 
system to create proper resource allocation, starting from the 
process of product development, quality control, and food 
production chain until food is served to consumers. The coming 
of metaverse from the world leading startup can prompt trends 
of technology development. And that might induce the flow of 
huge investment funds to AI development, which will even fast 
forward the advancement of AI. But how will this help progress 
the science of nutrition? This requires us to follow further. 

[1] ณ์ฐั์พีลั ม่ว่ังท่ำ. Personalized Marketing การูติลัาดีแบับัรู้�ใจ (ณั์ฐ์พีลั ม่ว่ังท่ำ)

(พี่ม่พี์ค่รูั�งท่ี� 3) อ่ัม่รู่นท่รู์พีรู่�นเติอ่รู์แอ่นดี์พีีบัลั่ช่ช่่�ง; 2563.

[2] Sak, J., & Suchodolska, M. Artificial Intelligence in Nutrients Science 

Research: A Review. Nutrients, 2021;13(2), 322.
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GLOBAL UPDATE

กฎหมายุ Omnibus law ของ 
อินโดน่เซ่ยุ สู่งผลถึึงการรับรอง
ฮาลาลในภูาคธิุรกิจ

 อ่น่โดีนีเซึ่ยีไดี�อ่อ่กกฎห็ม่ายการูรัูบัรูอ่งฮาลัาลัฉบับััให็ม่ ่ติาม่
ข�อ่บัังคั่บัขอ่งรัูฐ์บัาลั ภายใติ�รูะเบัียบั Government Regulation 39 
of 2021 (GR 39/2021) ซึ่่�งจะส่งผู้ลักรูะท่บัติ่อ่ธิุรูก่จในอุ่ติสาห็กรูรูม่
ส่วันให็ญ่
 GR 39/2021 รูะบัวุัา่ผู้ลัต่ิภณั์ฑ์์ที่�เข�า ห็ม่นุเวัยีน แลัะซึ่้�อ่ขาย
ในอ่น่โดีนีเซึ่ยีติ�อ่งไดี�รัูบัการูรัูบัรูอ่งฮาลัาลั เวั�นแต่ิจะม่าจากวััสดุีที่�ติ�อ่ง
ห็�าม่ภายใติ�ศุาสนาอ่่สลัาม่ (Haram)
 GR 39/2021 เป็น็ห็น่�งในกฎรูะเบัยีบัที่�บังัค่บััใช่�ขอ่งกฎห็ม่าย 
Omnibus Law ถ้กป็รูะกาศุใช่�ในเดี้อ่นพีฤศุจ่กายน 2020 กฎห็ม่าย 
Omnibus ไดี�ม่ีการูแก�ไขกฎห็ม่ายแลัะรูะเบัียบัติ่างๆ เพ้ี�อ่ลัดีค่วัาม่
ซึ่�ำซึ่�อ่นแลัะเพี่�ม่ป็รูะส่ท่ธ่ิภาพีรูะบับัรูาช่การูในการูอ่อ่กใบัอ่นุญาติ
การูป็รูะกอ่บัธิุรูก่จในอ่่นโดีนีเซึ่ีย ซึ่่�งเป็้าห็ม่ายห็ลัักค่้อ่ การูเสรู่ม่สรู�าง
การูดี่งดี้ดีการูลังทุ่น จากติ่างป็รูะเท่ศุ แลัะยังส่งเสรู่ม่การูแข่งขันขอ่ง
อ่่นโดีนีเซึ่ียดี�วัย
 ภายใติ� GR39/2021 การูป็รูะเม่่นการูรูับัรูอ่งฮาลัาลั
ค่รูอ่บัค่ลัุม่วััสดีุท่ี�ม่ีฮาลัาลัแลัะกรูะบัวันการูผู้ลั่ติท่ี�ม่ีฮาลัาลั ซึ่่�งรูวัม่ถ่ง
การูจัดีเก็บั บัรูรูจุภัณ์ฑ์์ การูจัดีแสดีง แลัะการูขายผู้ลั่ติภัณ์ฑ์์
 ในฐ์านะป็รูะเท่ศุมุ่สลั่ม่ที่�ม่ีป็รูะช่ากรูม่ากท่ี�สุดีในโลัก 
อ่น่โดีนเีซึ่ยีจง่เป็น็ติลัาดีฮาลัาลัท่ี�ให็ญท่่ี�สดุีในโลัก โดียเฉพีาะอ่ยา่งย่�ง
สำห็รูับัภาค่อ่าห็ารู การูท่่อ่งเท่ี�ยวั เค่รู้�อ่งสำอ่าง แลัะเภสัช่กรูรูม่ ก่อ่น
เก่ดีโรูค่รูะบัาดีขอ่ง COVID-19 การูใช่�จ่ายทั่�วัโลักในผู้ลัต่ิภัณ์ฑ์์ฮาลัาลั
ม่ีม่้ลัค่่ากวั่า 2 ลั�านลั�านดีอ่ลัลัารู์ โดียผู้้�บัรู่โภค่ช่าวัอ่่นโดีนีเซึ่ียใช่�จ่าย
รูาวั 10 เป็อ่ร์ูเซึ่็นติ์ห็รู้อ่ม่ากกว่ัา 2 แสนลั�านดีอ่ลัลัาร์ูในผู้ลั่ติภัณ์ฑ์์
แลัะบัรู่การูฮาลัาลั 
 GR 39/2021 เพ่ีกถอ่นข�อ่บัังคั่บัก่อ่นห็น�าขอ่งรัูฐ์บัาลั 
(GR31/2019) วั่าดี�วัยการูรูับัรูอ่งฮาลัาลั (1)

สัาระสัำคัญของ GR 39/2021 
 1.ยกรูะดีบัั Halal Product Assurance Organizing Agency
(BPJPH) ซึ่่�งปั็จจุบัันอ่ย่้ภายใติ�กรูะท่รูวังก่จการูศุาสนา ให็�เป็็น
ห็น่วัยงานห็ลัักในการูอ่อ่กแลัะถอ่นใบัรัูบัรูอ่งผู้ลั่ติภัณ์ฑ์์ฮาลัาลั 
(Halal Product Certification) แลัะม่ีอ่ำนาจอ่อ่กนโยบัาย ม่าติรูฐ์าน 
กฎรูะเบัียบั แลัะเกณ์ฑ์์ในการูรูับัรูอ่งผู้ลั่ติภัณ์ฑ์์ฮาลัาลั (Halal 

Product Assurance) การูจดีท่ะเบัียนแลัะรูับัรูอ่งห็น่วัยงานติรูวัจสอ่บั
ม่าติรูฐ์านฮาลัาลั (Halal Inspection Agency - LPH) แลัะผู้้�ติรูวัจสอ่บั
ฮาลัาลั (Halal Auditor) โดียรูับัถ่ายโอ่นอ่ำนาจม่าจากสภาอ่่สลัาม่แห็่ง
ช่าติ่อ่่นโดีนีเช่ีย (Indonesia Council of Ulama - MU) ซึ่่�งจะท่ำให็�การู
ดีำเน่นการูขอ่ใบัอ่นุญาติสำห็รูับัการูป็รูะกอ่บัธิุรูก่จในทุ่กรูะดีับัม่ีค่วัาม่
สะดีวักแลัะค่ล่ัอ่งติัวัม่ากข่�น อ่ย่างไรูก็ดีี MUI ยังค่งท่ำห็น�าท่ี�ติรูวัจสอ่บั
วั่าผู้ล่ัติภัณ์ฑ์์ที่�ขอ่รูับัการูรัูบัรูอ่งมี่คุ่ณ์สม่บััต่ิแลัะติรูงติาม่ม่าติรูฐ์าน 
ฮาลัาลัขอ่งศุาสนาอ่่สลัาม่ห็รู้อ่ไม่่
 2.ป็รูับักรูะบัวันการูขอ่รูับัการูรูับัรูอ่งผู้ลั่ติภัณ์ฑ์์ฮาลัาลั
ให็�รูวัดีเรู็วัข่�นแลัะลัดีขั�นติอ่นแลัะกรูะบัวันการูท่ี�ไม่่จ�าเป็็น 
 3.อ่นุญาติให็�ธิุรูก่จ MSMES สาม่ารูถย้�นค่ำรูับัรูอ่งผู้ลั่ติภัณ์ฑ์์
ฮาลัาลัไดี�ดี�วัยตินเอ่ง
โดียติ�อ่งไดี�รูับัการูติรูวัจสอ่บัจาก BPJPH แลัะ MUI ติาม่ขั�นติอ่น แติ่ไม่่
ติ�อ่งให็� LPH แลัะ Halal Auditor ติรูวัจสอ่บั
 4.เป็ิดีช่่อ่งให็�มี่ค่วัาม่รู่วัม่ม่้อ่ดี�านการูรัูบัรูอ่งผู้ลั่ติภัณ์ฑ์์ฮาลัาลั
กับัติ่างป็รูะเท่ศุ (International Cooperation on Halal Product 
Assurance) ในลัักษณ์ะค่วัาม่ติกลัง/ค่วัาม่รู่วัม่ม่้อ่ท่ว่ัภาคี่โดีย BPJPH 
ซึ่่�งผู้่านการูห็ารู้อ่กับั MORA แลัะกรูะท่รูวังการูต่ิางป็รูะเท่ศุอ่่นโดีนีเซึ่ีย
แลั�วั โดียค่วัาม่ติกลังค่วัาม่รู่วัม่ม่้อ่เห็ล่ัานี� รูวัม่ถ่งการูพัีฒนาแนวัท่าง
การูรูับัรูอ่งผู้ลั่ติภัณ์ฑ์์ การูแลักเป็ลีั�ยนเรูียนรู้�ดี�านเท่ค่โนโลัยี การู
พีัฒนาบัุค่ลัากรู การูรูับัรูอ่งวั่าผู้ลั่ติภัณ์ฑ์์ฮาลัาลัจากติ่างป็รูะเท่ศุติรูง
ติาม่ม่าติรูฐ์านขอ่งอ่่นโดีนีเซึ่ีย (conformity assessment) แลัะการู
ยอ่ม่รูับัใบัรูับัรูอ่งผู้ลั่ติภัณ์ฑ์์ฮาลัาลัขอ่งติ่างป็รูะเท่ศุ (Halal Certificate 
Recognition) (2)

เขียนแลัะเรูียบัเรูียงโดีย อชิิรญาณ์ ยะรังวงษ์์ 

Written and Compiled by  Achiraya Yarangwong
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GLOBAL UPDATEGLOBAL UPDATE

 Indonesia issued a new Halal certification law, under 
Government Regulation 39 of 2021 (GR 39/2021) that will 
impact businesses in most industries. 
 GR 39/2021 states that products that enter, circulate, 
and are traded in Indonesia must be Halal certified unless they 
are originating from materials prohibited under Islam (Haram).
GR 39/2021 is one of several implementing regulations of the 
Omnibus Law introduced in November 2020. 
 The Omnibus Law amends some laws to reduce 
repetition and increase effectiveness of the government 
system in granting business licenses in Indonesia. The main 
objective is to boost foreign investments and promote business
 competitions within Indonesia.
 Under GR39/2021, the assessment for Halal 
certification covers Halal-based materials and the Halal-based 
production process, which includes the storage, packaging, 
display, and sale of products.
 As the world’s most populous Muslim country, Indonesia
 is the world’s largest Halal market, especially for the food, 
tourism, cosmetic, and pharmaceutical sectors. Before the 

Indonesia’s Omnibus Law 
Affects Halal Assurance in 
Business Sector

สินค�า 

- อ่าห็ารูแลัะเค่รู้�อ่งดี้�ม่ 
- ยา 
- เค่รู้�อ่งสำอ่าง 
- ผู้ลั่ติภัณ์ฑ์์เค่ม่ี 
- ผู้ลั่ติภัณ์ฑ์์ดีัดีแป็ลังพีันธิุกรูรูม่ 
- ผู้ลั่ติภัณ์ฑ์์ช่ีวัภาพี 
- ส่นค่�าอ่้�นๆ ท่ี�ม่นุษย์ใช่� 

บริกัาร 

- พี้�นท่ี�จดัีเก็บั 
- บัรูรูจุภัณ์ฑ์์ 
- การูจัดีส่ง
- การูฆ่่าสัติวั์ 
- การูขาย
- บัรู่การู 
- พี้�นท่ี�จัดีเก็บั 
- บัรูรูจุภัณ์ฑ์์ 
- การูจัดีส่ง
- การูฆ่่าสัติวั์ 
- การูขาย

สำินัค้�แลูะบริก�รที่ี�ต้้องได้รับก�รรับรองฮ�ลู�ลู 
รูะเบัียบั GR 39/2021 รูะบัุวั่า ส่นค่�าแลัะบัรู่การูดีังติ่อ่ไป็นี�ติ�อ่งไดี�รูับั
การูรูับัรูอ่งฮาลัาลั (1)

    1. Ayman Falak Medina. Indonesia’s Omnibus Law: Halal Certification to Impact Businesses; 2021. [cited 2021 Oct 8].  Available from: https://www.
aseanbriefing.com/news/indonesias-omnibus-law-halal-certification-to-impact-businesses/.
    2, กรูะท่รูวังการูติ่างป็รูะเท่ศุ. พีัฒนาการูเกี�ยวักับักฎรูะเบัียบัฮาลัาลัแลัะอุ่ติสาห็กรูรูม่ดี�านอ่าห็ารูแลัะการูป็รูะม่งขอ่งอ่่นโดีนีเซึ่ีย. กรูุงเท่พีม่ห็านค่รู. 2564.  

References

spread of COVID-19, global spending on Halal products reached 
over 2 trillion USD. Indonesian consumers spend some 10 percent 
or over 200 billion USD of this total on Halal products and services.
GR 39/2021 revokes the government’s previous regulation 
(GR31/2019) on Halal certification.[1]

Conclusion of GR 39/2021
 1. Elevate the Status of Halal Product Assurance 
Organizing Agency (BPJPH)
 Nowadays, BPJPH is under the Ministry of Religious 
Affair. It is the main sector that grants and renounces Halal product 
certification. It is responsible for policies, standards, regulations, 
and criteria relating to Halal Product assurance, and takes part 
in registering and certifying Halal Inspection Agency (Lembaga 
Pemeriksa Halal – LPH) and Halal Auditor. LPH obtains this 
authority from Indonesian Ulama Council (Majelis Ulama 
Indonesia – MUI). This will make the process of business license 
registration more convenient and less complex. However, MUI 
still assumes responsibility of inspecting products that request 
for certification whether they meet the Halal standard according 
to Islamic principles or not. 
 2. Reduce unnecessary steps and processes of Halal 
product assurance to provide faster service.
 3. MSMES businesses are permitted to disclose Halal 
product assurance by themselves after they are inspected by 
BPJPH and MUI. Inspections from LPH and Halal Auditors are 
not required.
 4. International cooperation on Halal product assurance is 
encouraged in the form of mutual agreement/bilateral cooperation, 
under the care of BPJPH and International Affair of Indonesia. 
The cooperative agreement covers product assurance guidelines 
development, knowledge sharing relating to technology, staff 
development, conformity assessment for imported Halal products 
in Indonesia, and Halal Certificate Recognition. [2]

Goods and Services that Must Be Halal 
Certified: [1]
Goods - Food and beverages - Pharmaceuticals - Cosmetics 
 - Chemical products - Genetically modified products
 - Biological products and Other goods people utilize.

Services
 - Processing - Storage - Packaging - Distribution
 - Animal slaughter and Sales.
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 ท่า่ม่กลัางสถานการูณ์์การูรูะบัาดีขอ่งโรูค่ต่ิดีเช้่�อ่ไวัรัูสโค่วัด่ี 19 
ยงัค่งไดี�รูบััค่วัาม่สนใจจากนักว่ัจยัในการูค่�นห็าว่ัธีิการูในการูป้็อ่งกนัแลัะ
การูรูักษาโรูค่ดีังกลั่าวั ท่ั�งการูพีัฒนาในเช่่งยา การูใช่�สมุ่นไพีรู ห็รู้อ่สารู
จากธิรูรูม่ช่าติ่ เพ้ี�อ่ยับัยั�งแลัะลัดีการูแพีรู่รูะบัาดีให็�ไดี�ม่ากท่ี�สุดีแลัะเรู็วั
ท่ี�สุดี ห็น่�งในสารูจากธิรูรูม่ช่าต่ิที่�มี่การูศุ่กษาถ่งฤท่ธ่ิ�ในการูป้็อ่งกันแลัะ
ติ�านเช่้�อ่ไวัรูัสโค่วั่ดี 19 นั�นก็ค่้อ่ ผู้ลั่ติภัณ์ฑ์์จากผู้่�ง ไดี�แก่ น�ำผู้่�ง (honey),
กาวัผู้่�ง (propolis), พ่ีษผู้่�ง (bee venom) เป็็นติ�น ซึ่่�งถ้อ่เป็็นสารูจาก
ธิรูรูม่ช่าติ่ที่�อุ่ดีม่ไป็ดี�วัยป็รูะโยช่น์ม่ากม่าย ท่ี�ม่ีฤท่ธ่ิ�ในการูติ�านเช่้�อ่
แบัค่ท่เีรูยี เช่้�อ่ไวัรูสั สารูติ�านอ่นมุ่ล้ัอ่ส่รูะ แลัะม่งีานว่ัจยัพีบัวัา่ผู้ลัต่ิภณั์ฑ์์
จากผู้่�งเห็ลั่านี�ม่ีศุักยภาพีในการูป็้อ่งกันโรูค่ไวัรูัสโค่วั่ดี 19 ไดี�ดีังนี�

 นั้ำ ผ้ึ้้ ง  (Honey)  น�ำผู้่� ง เป็็นน�ำห็วัานท่ี� ไดี�จากดีอ่กไม่� 
ม่ีส่วันป็รูะกอ่บัห็ลัักเป็็นน�ำติาลัป็รูะม่าณ์ 90-95% ป็รูะกอ่บัดี�วัยน�ำติาลั 
ซึ่้โค่รูส กลั้โค่ส แลัะฟรูุค่โติส ม่ีเอ่นไซึ่ม่์ glucose oxidase ท่ี� จะเป็ลัี�ยน
กลั้โค่สไป็เป็็นกรูดีกลั้โค่น่ค่ (gluconic acid) แลัะ ไฮโดีรูเจนเป็อ่ร์ู
อ่อ่กไซึ่ดี์ (hydrogen peroxide) [1] ไฮโดีรูเจนเป็อ่รู์อ่อ่กไซึ่ดี์ท่ี�เก่ดีข่�นม่ี
ฤท่ธิ่�ติ�านเช่้�อ่แบัค่ท่ีเรูียแลัะเช่้�อ่ไวัรูัสไดี� โดียจะเข�าไป็จับัแลัะท่ำลัายเช่้�อ่
ท่ี�เข�าม่าในรู่างกาย [2] รูวัม่ถ่งม่ีสารูฟีนอ่ลั่กแลัะฟลัาโวันอ่ยด์ี โดียสารู
ฟลัาโวันอ่ยดี์ท่ี�ม่ีบัท่บัาท่สำค่ัญในการูติ�านเช่้�อ่ไวัรัูสโค่ว่ัดี-19 ไดี�แก่ 
chrysin, quercetin แลัะ kaempferol โดียเข�าไป็ยับัยั�งไม่ใ่ห็�ไวัรัูสสาม่ารูถ
เข�ารู่างกายไดี� แลัะยับัยั�งการูเพ่ี�ม่จำนวันขอ่งเช้่�อ่ไวัรัูสโค่ว่ัดี-19 [3] 

 โพรพอลิสั (Propolis) เป็็นสารูเรูซ่ึ่�นธิรูรูม่ช่าต่ิท่ี�
ผู่้�งงานสรู�างข่�นม่ีลัักษณ์ะเป็็นยางเห็นียวัข�น สีน�ำติาลัเข�ม่ 
โดียผู้่�งใช่�ในการูเค่ลัอ้่บัผู้ว่ัรูงัไม่ใ่ห็�แติกรู�าวัแลัะอ่ดุีรูรู้ั�วั โพีรูพีอ่ลัส่
ป็รูะกอ่บัดี�วัยสารูห็ลัายช่น่ดีทั่�งเรูซึ่่�น ไขผู้่�ง น�ำม่ันห็อ่ม่รูะเห็ย 
รูวัม่ถง่สารูฟลัาโวันอ่ยแลัะพีอ่ลัฟีนีอ่ลั [4]  โดียพีบัวัา่โพีรูพีอ่ลัส่
ม่ีสารู Caffeic acid phenethyl ester (CAPE) จะช่่วัยป็้อ่งกัน
เช่้�อ่ไวัรูสัโค่วัด่ี 19 เข�าส้เ่ซึ่ลัลัไ์ดี�โดียจะไป็ขดัีขวัางการูจบัักนัขอ่ง 
spike protein ที่�อ่ย่้บันผู้่วัขอ่งไวัรัูส กับัโป็รูติีนท่ี�เป็็นตัิวัรูับับัน
เย้�อ่ห็ุ�ม่เซึ่ลัลั์ขอ่งม่นุษย์ ท่ี�ช่้�อ่วั่า ACE2 ซึ่่�งเป็็นเสม่้อ่นแม่่กุญแจ
ท่ี�จะเข�าส้่เซึ่ลัลั์ม่นุษย์ไดี� แลัะยับัยั�งโป็รูติีน TMPRSS2 ไม่่ให็�นำ
ไวัรูัสเข�าส้่เซึ่ลัลั์ไดี� [2,5]

 พิษ์ผ้ึ้้ง (Bee venom) เป็็นสารูป็รูะกอ่บัโป็รูตีินที่�ผู้่�ง
ป็ลั่อ่ยอ่อ่กม่าจากติ่อ่ม่สรู�างพี่ษ ซึ่่�งม่ีสอ่งอ่งค่์ป็รูะกอ่บัห็ลัักท่าง
เค่ม่ี ไดี�แก่ เม่ลัลั่ท่ท่่น (melittin) ม่ีฤท่ธ่ิ�ติ�านการูอ่ักเสบั แลัะ 
ฟอ่สโฟไลัเป็ส เอ่สอ่ง (phospholipase A2) ม่ีคุ่ณ์สม่บััติ่ในการู
ท่ำลัาย phospholipids ท่ี�เป็น็อ่งค์่ป็รูะกอ่บัห็ลักัขอ่งเย้�อ่ห็ุ�ม่เซึ่ลัล์ั 
[2,6]
 อ่ย่างไรูก็ติาม่ ยังติ�อ่งม่ีการูศุ่กษาวั่จัยเพี่�ม่เติ่ม่ถ่งฤท่ธิ่�
ติ่าง ๆ ขอ่งผู้ล่ัติภัณ์ฑ์์จากผู่้�ง รูวัม่ถ่งว่ัธีิการูห็รู้อ่รู้ป็แบับัการูใช่� 
เพี้�อ่ให็�สาม่ารูถนำม่าใช่�ในการูป็้อ่งกันแลัะยับัยั�งเช่้�อ่ไวัรูัสโค่วั่ดี 
19 ไดี�อ่ย่างม่ีป็รูะส่ท่ธิ่ภาพี

เขียนโดีย นั้ร่ซันั มะหะหมัด.

Written by  Nureesun Mahamud 
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 Due to the spread of COVID-19 situation, researchers
continue to discover ways to prevent and cure the 
disease, be it through drug development and herb or natural 
substance implementation. All attempts are hoped to cease 
and lessen the spread of disease as much and as fast as 
possible. Among natural substances, ones that have been 
studied about their characteristics on COVID-19 prevention 
are honeybee products such as honey, propolis, and bee 
venom. All of these are natural elements enriched with 
benefits. They have antibacterial, antiviruses, and antioxidant
properties. Some research found that these honeybee 
products are able to prevent COVID-19 virus as well. 

 Honey – Bees produce honey from sugary secre-
tion of flowers. It contains 90-95% of sugar such as sucrose, 
glucose, and fructose. Glucose oxidases, which catalyze the 
oxidation of glucose to gluconic acid and hydrogen peroxide, 
is also found in honey [1]. Hydrogen peroxide is effective 
against bacteria and viruses. It seizes and destroys diseases 
that intrude the body [2]. Honey also contains phenolics and 
flavonoids. Flavonoids that are effective against COVID-19 
virus are such as chrysin, quercetin, and kaempferol. They 
will block the virus from entering the body and prevent the 
expansion of COVID-19 virus [3].

Honeybee Products Protect 
Against Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)

 Propolis – Propolis is natural resin created by worker 
bees. The characteristic of propolis is like thick rubber in dark 
brown. Bees use it to coat their hive to prevent cracks and holes. 
Propolis contains various substances such as resin, bee wax, 
essential oils, flavonoids, and polyphenols [4].  Caffeic acid 
phenethyl ester (CAPE) is also found in propolis. This substance 
blocks COVID-19 virus to enter cells by preventing viral spike 
protein interaction with cellular receptor ACE2, which is like a key 
to enter human cell, and TMPRSS2. [2,5]
 Bee venom – Bee venom is a mixture of proteins that 
bees release from a bee’s venom sac. It contains two main chemical
components, the first one is melittin which possesses anti-
inflammatory properties. The second is phospholipase A2 
which breaks down phospholipids, the main components of cell 
membrane. [2,6]
 Nonetheless, bee products are required to study further 
about properties and application methods for COVID-19 virus 
prevention and suppression. 
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แนวที่างธิุรกิจฉบับ
NUNUH
สำมั้ภั�ษณ ์ คณุภูาณมุาศ       ชนากานต์ 
ผู้ก่อตั�งบริษัที่ Premier Heritage

 Halal Insight กับัค่อ่ลััม่น์ HALAL TALK ฉบัับันี�
เรูาม่าพี้ดีคุ่ยถ่งแรูงบัันดีาลัใจแลัะแนวัค่่ดีในการูดีำเน่นธิุรูก่จ
กับัคุ่ณ์ภานุม่าศุ ช่นากานติ์ ผู้้�ก่อ่ติั�งแบัรูนดี์ NUNUH แบัรูนดี์
เส้�อ่ผู้�าท่ี�กำลัังไดี�รูับัค่วัาม่น่ยม่ในขณ์ะนี�ค่่ะ

Q : แนัะนัำติัวให�พวกุเราร้�จักุหนั�อยค�ะ
A : ผู้ม่ช่้�อ่ ภานุม่าศุ ช่นากานติ์ ช่้�อ่อ่าห็รูับั ซึ่้ฮัยม่ี เป็็นผู้้�ก่อ่ติั�ง
บัรู่ษัท่ Premier Heritage จบัป็รู่ญญาติรูีจาก University of 
North Texas USA เรูียนจบักลัับัม่าท่ำงานบัรู่ษัท่เอ่กช่นใน
กรูุงเท่พีฯม่ากกวั่า 10 ป็ี แลั�วักลัับัม่าท่ำธิุรูก่จนำเข�า-ส่งอ่อ่ก
ท่ี�นรูาธิ่วัาส รูะห็ว่ัางนั�นก็ไดี�เรู่�ม่ท่ำธิุรูก่จ NUNUH ไป็ดี�วัย 
ป็ัจจุบััน NUNUH ม่ี 6 สาขา ค่้อ่ นรูาธ่ิวัาส ป็ัติติานี ยะลัา 
Central festival ห็าดีให็ญ่  The mall บัางกะปิ็ แลัะสาขา
ดี่จ่ท่ัลัในแพีลัติฟอ่รู์ม่ติ่าง ๆ ดี�วัย

Q : นัิยามของ NUNUH เนั่�ย คือผึ้้�หญิงแบบไหนัคะ
A : อ่ันดีับัแรูกที่�เรูาติั�งใจไวั�ติอ่นเรู่�ม่ธิุรูก่จเลัยค่้อ่ ผู้้�ห็ญ่งที่�เป็็นมุ่สลั่ม่ะห์็ ในขณ์ะ
เดีียวักันก็เป็็นผู้้�ห็ญ่งที่�ช่้�นช่อ่บัค่วัาม่สวัยงาม่ ค่วัาม่ป็รูะณ์ีติ ช่อ่บัส่นค่�าพีรีูเม่ี�ยม่ 
ม่ีค่วัาม่ค่ล่ัอ่งติัวั ขณ์ะเดีียวักันก็เป็็นผู้้�ห็ญ่งที่�ช่อ่บัค่วัาม่ทั่นสม่ัย แลัะม่ีค่วัาม่เป็็น
ติัวัขอ่งติัวัเอ่ง เรูาพียายาม่โฟกัสให็�ติอ่บัโจท่ย์ผู้้�ห็ญ่งกลัุ่ม่นี�ม่ากท่ี�สุดี

Q : ม่แนัวทางในักุารดำเนัินัธิุรกุิจอย�างไร
A : 1.เรูาเน�นการูท่ำงานอ่ย่างค่่อ่ยเป็็นค่่อ่ยไป็ ไม่่รีูบัรู�อ่นขยายสาขา ห็รู้อ่ผู้ลั่ติ
จำนวันม่าก แติเ่รูามุ่ง่ม่ั�นท่ี�จะเป็น็แบัรูนดีท์่ี�เรู่�ม่จากการูเป็น็ Local brand ท่ี�กลัาย
เป็็น Global brand ให็�ไดี� 2. เรูาเช่้�อ่ในเรู้�อ่ง Product hero ส่นค่�าขอ่งเรูาจะติ�อ่ง
ติอ่บัโจท่ย์ในเรู้�อ่งค่วัาม่สวัยงาม่แลัะค่วัาม่พีรีูเม่ี�ยม่ ม่กีารูติรูวัจสอ่บัค่ณุ์ภาพีอ่ย่าง
เข�ม่งวัดี แรูงบัันดีาลัใจท่ี�ผู้ม่ม่าท่ำธิุรูก่จนี�ค่้อ่ผู้ม่ช่อ่บัซึ่้�อ่เส้�อ่ผู้�าให็�ภรูรูยาแลัะลั้ก ๆ  
ซึ่่�งเวัลัาซึ่้�อ่ม่าใส่ไดี�ไม่่กี�วัันเนี�ย ติะเข็บัห็ลัุดีบั�าง กรูะดีุม่ห็ลัุดีบั�าง ซึ่่�งผู้ม่ม่อ่งวั่าม่ัน
ไม่่ติอ่บัโจท่ย์ เรูาก็เลัยโฟกัสแติ่ส่นค่�าท่ี�ม่ีคุ่ณ์ภาพีเท่่านั�น  3. เรูาม่ีแผู้นก CRM ซึ่่�ง
ม่คี่วัาม่สำค่ญัม่าก ม่าท่ำในเรู้�อ่ง PR แลัะบัรูก่ารูลัก้ค่�า รูวับัรูวัม่ข�อ่ม่ล้ั Feedback 

Q : สัินัค�าของ NUNUH ม่อะไรบ�างคะ
A : ส่นค่�า Ready made ที่�เน�นค่วัาม่ค่ลั่อ่งติัวั แติ่เป็็น Ready made ท่ี�ใช่�เวัลัา
การูผู้ลั่ติค่่อ่นข�างนาน บัางช่่�นใช่�เวัลัาเป็็นวััน ส่วันชุ่ดีเดีรูสจะมี่การูเพ่ี�ม่งานปั็ก 
Accessories ติ่าง ๆ เข�าม่า ขณ์ะเดีียวักันเรูาติอ่บัโจท่ย์ค่วัาม่ Casual ท่ี�ม่ีค่วัาม่
ท่ันสม่ัย ดี้ดีีทุ่กโอ่กาส รูะยะห็ลัังมี่ผู้�าพัีน อ่่นเนอ่ร์ู รูวัม่ถ่งชุ่ดีลัะห็ม่าดีดี�วัย เรูา
โฟกัสป็รูะเภท่ขอ่งส่นค่�าไม่่เยอ่ะ แต่ิเป็็นจุดีสำคั่ญที่�ติอ่บัโจท่ย์ลั้กค่�าในเรู้�อ่งขอ่ง
ค่วัาม่พีรูเีม่ี�ยม่ท่ี�ลั้กค่�าอ่ยากไดี�  ลั้กค่�าบัางค่นอ่าจม่อ่งวัา่แพีง แติแ่พีงห็รูอ้่ไม่แ่พีง
นั�นข่�นอ่ย้่กับัค่วัาม่พีอ่ใจ ค่นท่ี�ไดี�ซึ่้�อ่แลั�วัเนี�ย เค่�าจะรู้�ท่ันท่ีเลัยวั่าไม่่แพีง เรูาติ่ดีติ่อ่
กบััโรูงงานท่อ่ผู้�าโดียติรูง เรูาลังท่นุติั�งแติวั่ัติถดุีบ่ัช่ั�นดีทีี่�ไม่เ่ห็ม่อ้่นกบััท่ี�อ่้�น ฝมี่อ้่ขอ่ง
ช่่างติัดีเย็บัท่ี�ม่ีป็รูะสบัการูณ์์ ส่นค่�าทุ่กช่่�นจ่งค่ง Concept ขอ่งค่วัาม่สวัยงาม่แลัะ
ค่วัาม่ป็รูะณ์ีติ
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ขอ่งลัก้ค่�า รูายงานผู้้�บัรูห่็ารู เพ้ี�อ่เป็น็แนวัท่างในการูดีำเนน่
งานขอ่งเรูา แลัะ 4. Online เป็็นแผู้นกสำค่ัญที่�เรูาโฟกัส
แลัะขยายการูบัรูก่ารูม่ากข่�น เพ้ี�อ่เข�าถ่งลัก้ค่�าท่ี�อ่ย่้ไกลัจาก 
Offline ขอ่งเรูา แติ่ในส่วัน Offline ก็จะม่ีค่วัาม่สำค่ัญติรูง
ท่ี�ให็�ลั้กค่�าท่ี�ยังไม่่รู้�จัก แบัรูนด์ี NUNUH ไดี�เข�าม่าดี้ส่นค่�า
แลัะท่ำค่วัาม่รู้�จัก

Q : เป้าหมายติ�อไปของ NUNUH
A : เรูาติ�อ่งการูสรู�าง Brand awareness ม่ากข่�น เก่ดี
การูซึ่้�อ่ซึ่�ำแลัะบัอ่กต่ิอ่ม่ากข่�น แลัะการูจะเข�าส้่ Global 
brand ไดี�นั�น  จะติ�อ่งม่กีำลังัการูผู้ลัต่ิที่�สอ่ดีค่ลั�อ่งกบััค่วัาม่
ติ�อ่งการูขอ่งติลัาดีแลัะค่งค่ณุ์ภาพีขอ่งสน่ค่�าให็�เห็ม่อ้่นเดีม่่ 
Concept Conservative ยังจำเป็็นอ่ย้่ในเรู้�อ่งการูท่ำงาน
แลัะการูติลัาดีก็ติ�อ่งโติไป็ดี�วัย ติ�อ่งใช่�เวัลัา

Q : ม่อะไรฝากุถึ้งหนัุ�มสัาวมุสัลิมท่�อยากุทำธิุรกุิจบ�าง
มั้ยคะ
A : ส่�งท่ี�ผู้ม่อ่ยากจะส้�อ่ถ่งห็นุม่่สาวัห็รูอ้่นักธุิรูก่จรูุน่ให็ม่ ่ค่อ้่ 
ผู้ม่มั่กจะบัอ่กลั้กสาวัท่ั�งสอ่งค่นขอ่งผู้ม่ว่ัา ค่วัาม่รู้�ท่ี�ไดี�ม่า
เป็น็เรู้�อ่งสำค่ญัที่�จะนำม่าใช่�กับัธิรุูก่จ ผู้ม่บัอ่กเสม่อ่วัา่เรู้�อ่ง 
Product hero เป็น็เรู้�อ่งท่ี�สำคั่ญม่าก ให็�เค่�ารัูกษาค่วัาม่เป็น็ 
NUNUH ซึ่่�งลั้กค่�าค่าดีห็วัังให็�เรูาติอ่บัโจท่ย์ในเรู้�อ่งนี�ให็�ไดี� 
ฉะนั�นผู้ม่อ่ยากจะเป็ลัี�ยน Mindset ขอ่งค่นท่ี�ท่ำธิุรูก่จค้่อ่ 
แท่นท่ี�จะโฟกัสไป็ท่ี�ยอ่ดีขายห็รู้อ่ผู้ลั่ติส่นค่�าให็�ไดี�เยอ่ะ ๆ 
อ่ยากให็�ค่่อ่ยเป็็นค่่อ่ยไป็ แลัะท่ำส่นค่�าท่ี�ม่ีคุ่ณ์ภาพี ดีีไซึ่น์
สน่ค่�าท่ี�แติกติา่ง การูแข่งขันในโลักป็จัจุบันัจะไม่ใ่ช่ก่ารูท่ำ
ป็รูม่่าณ์เยอ่ะ เรูาท่ำสน่ค่�าน�อ่ยแต่ิขายไดี�ในรูาค่าท่ี�แพีงข่�น 
ท่ำน�อ่ยแติ่ไดี�ม่าก จะสังเกติวั่าป็รูะเท่ศุฝรูั�งเศุส ห็รู้อ่อ่่ติาลัี

เนี�ย ท่ำไม่เค่�าถ่งอ่ย้่ไดี� ในขณ์ะท่ี�บัางบัรู่ษัท่ในป็รูะเท่ศุไท่ยอ่ย้่ไม่่ไดี� เน้�อ่งจากเค่�า
ม่ีการูรูักษา Image ท่ี�ดีี จ่งอ่ย้่ไดี�ยาวั ผู้ม่เช่้�อ่เรู้�อ่ง Image แลัะ Quality product 
ซึ่่�งเป็็นแนวัท่างที่�ผู้ม่อ่ยากให็�นักธิุรูก่จห็นุ่ม่สาวัรูุ่นให็ม่่โฟกัส ไม่่ว่ัาจะเป็็นเส้�อ่ผู้�า
ห็รู้อ่ส่นค่�าอ่้�น ๆ ก็ติาม่ 

 The Secret Recipe of NUNUH: 
An Interview with Mr. Panumas Chanakan, Founder 
of Premier Heritage Company 

 In Halal Talk this issue, we discussed the inspiration and mindset 
in performing business with Mr. Panumas Chanakan, founder of NUNUH, 
an outstanding clothing brand of today.

Q : Please kindly introduce yourself for our readers.
A : I am Panumas Chanakan. My Arabic name is Suhaimee. I am the founder 
of Premier Heritage Company. I graduated with a bachelor’s degree from 
University of North Texas USA. After I graduated, I flew back and worked 
in private companies in Bangkok for more than 10 years. Then, I started 
my own export/import business in Narathiwas. Meanwhile, I also started 
NUNUH. Today, NUNUH has 6 branches: Naratiwas, Pattani, Yala, Central 
Festival Hat Yai, the Mall Bangkapi, and on digital platforms. 
Q : What is the definition of NUNUH? What kind of woman is NUNUH?
A : Initially, our intention before we started this business, NUNUH is a 
Muslim woman. She loves beauty, delicacy, and premium products. She 
is an active modern woman with self-confidence. So, we try to focus on 
this group of women. 
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Q : What are NUNUH products?
A : Ready-made activewear products, but it takes 
quite some time to make. Some pieces take one whole 
day. Our dresses are embroidered with accessories, 
but at the same time they look modern and casual. 
Women can wear NUNUH and look good at any 
occasion. Lately, we have launched inner head scarfs 
and prayer outfits. We do not focus on the amount 
of product categories. But our products need to 
meet the needs of our customers who want to wear 
premium products. Some customers may think our 
products are expensive, but the value depends on 
one’s satisfaction. Those who already purchased our 
products knew right then that they are not high-priced 
at all. We contact weaving factories by ourselves. We 
invest in premium materials which makes us unique 
from other brands. Our tailors are experienced. Thus, 
every piece of NUNUH reflects the concept of beauty 
and delicacy. 

Q : What is your business strategy?
A : 1. We focus on the slow process, step by step. 
We are not in a hurry to have more branches or to 
engage in mass production. But we aim to start first 
as a local brand that eventually becomes a global 
brand. 2. We believe in the concept of a product 
hero. Our products must meet the standard of beauty 
and premium products. They are strictly checked for 
quality. My inspiration behind this business was that I 
love to buy clothes for my wife and my children. But 
after wearing it for a few days, the seam unraveled, 
the button disentangled. I think this is not okay. So, 
we only focus on creating quality products. 3. We 
have a CRM team which is very crucial. They deal 
with PR and customer service. They collect customer 
feedback and report them to executives. We take 
these feedbacks as a guide for our next performance. 
And 4. We focus on online platforms. This is also very 
important. We plan to expand more service online to 
approach customers far from our offline stores. Offline 
channels are not less important. Because customers 
who are not yet familiar with NUNUH can come to 
take a look at the stores and get to know more about 
our products there.  

Q : What is the next goal of NUNUH?
A : We want to create more brand awareness, re-purchasing, and word 
of mouth. In order to become a global brand, our capacity must match 
with the market demand, and we need to preserve our product quality. 
Conservative concepts are still necessary for our work. We will also 
have to expand our marketing. And that takes some time. 

Q : Do you have any words to say to young Muslims who want to 
become entrepreneurs?
A : What I want to say to young people or young businessmen is the 
same thing I always tell my 2 daughters. And that is the knowledge 
you gained is important in business. I always say that a product hero is 
really crucial. I want them to sustain the NUNUH identity. This is what 
customers expect from us. So, I want those who engage in business to 
change their mindset a little bit. Instead of focusing on sales or mass 
production, I want you to grow slowly and produce quality products that 
have a unique design. The competition in the world today is not about 
volume. We can make a few products and sell them at a higher price. 
Do less, gain more. Look at France or Italy, why can their companies 
survive while some companies in Thailand can’t? Because they preserve 
their brand image well. So, they live long. I believe in brand image and 
quality products. This is what I want young entrepreneurs to focus on, 
no matter what they sell is clothing or other products. 
I believe in brand image and quality products. This is what I want 
young entrepreneurs to focus on, no matter what they sell is clothing 
or other products. 

สัม่ภาษณ์์แลัะเรูียบัเรูียงโดีย วิลา ม้เนัาวาเราะห์

Interviewed by  Wila Munaowaroh 
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“บููดูู”
วััฒนธิรูรูม่อ่าห็ารู เพี้�อ่คุ่ณ์ภาพีช่ีวั่ติ

ขอ่งค่นในท่�อ่งถ่�น 

 บด้ ้เป็น็อ่าห็ารูพ้ี�นเม่อ้่งท่ี�น่ยม่บัรูโ่ภค่ในบัรูเ่วัณ์ 3 จงัห็วััดี
ช่ายแดีนภาค่ใติ�ขอ่งไท่ย นับัเป็็นภ้ม่่ปั็ญญาท่�อ่งถ่�นท่ี�ม่ีม่าแต่ิ
ดีั�งเดี่ม่ บั้ดี้ม่ีลัักษณ์ะค่ลั�ายน�ำป็ลัาแติ่ข�นกวั่า ท่ำโดียใช่�ป็ลัาท่ะเลั
ม่าผู้่านวั่ธิีการูแป็รูรู้ป็อ่าห็ารูให็�สาม่ารูถเก็บัไวั�บัรู่โภค่ไดี�เป็็นเวัลัา
นาน ท่ั�งนี�จะนย่ม่ใช่�ป็ลัาท่ะเลัขนาดีเล็ัก ค่อ้่ ป็ลัากรูะตัิก ป็ลัาไส�ตัิน 
ป็ลัาห็ลังัเขยีวั ป็ลัาแดีง แลัะป็ลัาท่แ้ขก โดียผู้สม่ป็ลัาค่ลักุกบััเกลัอ้่ 
เกลั้อ่ท่ำห็น�าท่ี�เป็็นติัวัยับัยั�งไม่่ให็�ป็ลัาเก่ดีการูเน่าเสียเน้�อ่ป็ลัาจะ
ถ้กย่อ่ยสลัายโดียอ่าศุัยเอ่นไซึ่ม่์จากจุลั่นท่รูีย์แลัะจากเน้�อ่ป็ลัา ใช่�
รูะยะเวัลัาในการูห็ม่ักโดียใช่�เวัลัาป็รูะม่าณ์ 6 เดี้อ่น ถ่ง 1 ป็ี [1,2]

 ส่วันป็รูะเภท่ผู้ลั่ติภัณ์ฑ์์บ้ัด้ีจะม่ีสอ่งป็รูะเภท่ห็ลัักๆ ค้่อ่ 
 1.บั้ดี้เค็่ม่แบั่งอ่อ่กเป็็นอ่ีกสอ่งช่น่ดีไดี�แก่ บ้ัดี้น�ำข�นแลัะ
บั้ดี้ใส บั้ดี้น�ำข�น ม่ีลัักษณ์ะที่�สังเกติไดี�ช่ัดี ค่้อ่ จะม่ีส่วันที่�เป็็นเน้�อ่
ป็ลัาที่�ผู้สม่อ่ย่้กับับั้ดี้ ส่วันบ้ัดี้ใส ม่ีลัักษณ์ะค่ลั�ายกับัน�ำป็ลัา แต่ิม่ี
สีอ่อ่กน�ำติาลัแดีงกวั่าน�ำป็ลัา ม่ีห็ลัายรูะดีับัท่ั�งน�ำบั้ดี้แท่� ค่้อ่ ส่วัน
ท่ี�เป็็นขอ่งเห็ลัวั ท่ี�อ่ย้่ดี�านบันขอ่งภาช่นะห็ม่ัก เรูียกวั่า น�ำบั้ดี้ช่ั�น 1 
ไม่่ผู้สม่อ่ะไรูเลัย ไดี�จากการูกรูอ่งป็ลัาที่�ห็มั่กไดี�ท่ี�ในค่รูั�งแรูก จะมี่
กลั่�นรูสท่ี�ดีีกวั่า แลัะม่ีป็รู่ม่าณ์โป็รูติีนม่ากกวั่า น�ำบั้ดี้ช่ั�น 2 ห็รู้อ่บั้ดี้
ป็รูุงรูส ไดี�จากกากป็ลัาห็มั่กท่ี�กรูอ่งน�ำบั้ดี้ช่ั�น 1 อ่อ่กไป็ นำม่าบัดี
ลัะเอ่ียดีแลัะเติ่ม่น�ำเกลั้อ่กับัเค่รู้�อ่งป็รูุงอ่้�นๆ นำไป็กรูอ่งอ่ีกค่รูั�ง จ่ง
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[3] อ่ท่่ติา ช่นะส่ท่ธิ่� (2554), การูพีัฒนาผู้งโรูยข�าวัรูสบั้ดี้จากป็ลัาน่ลัจ่ติรูลัดีา
รูม่ค่วัันรู�อ่น. จุฬาลังกรูณ์์ม่ห็าวั่ท่ยาลััย

[4] ศุ้นย์ป็รูะสานการูป็ฏิ่บััติ่ท่ี� 5 กอ่งอ่ำนวัยการูรูักษาค่วัาม่ม่ั�นค่งภายใน
รูาช่อ่าณ์าจักรู(2564). น�ำบั้ดี้ จากวััฒนธิรูรูม่อ่าห็ารูส้่ว่ัถีเศุรูษฐ์ก่จชุ่ม่ช่น 
[อ่่นเติอ่รู์เน็ติ] [ส้บัค่�น 2 พีฤศุจ่กายน 2564 ],  จาก https://www.isoc5.
net/articles/view/217/

 2.น��าบั้ดี้ห็วัานห็รู้อ่บั้ดี้ข�าวัย�า ซึ่่�งน��าบั้ดี้ข�าวัย�าแป็รูรู้ป็โดีย
การูน�าบั้ด้ีธิรูรูม่ดีาม่าติ�ม่แลั�วัจ่งน�าเคี่�ยวักับั น��าติาลัป็ี๊บั พีรู�อ่ม่ดี�วัย
ใบัม่ะกรู้ดี ข่า ติะไค่รู�ห็ัวัห็อ่ม่แดีง แลัะกรูะเท่ียม่ [1-4]
 ปั็จจุบัันยังม่ีการูพัีฒนาติ่อ่ยอ่ดีไลัน์ผู้ล่ัติภัณ์ฑ์์เพี่�ม่ข่�นให็�
ม่ีค่วัาม่ก�าวัห็น�าม่ากย่�งข่�นโดียการูพีัฒนาท่ั�งติัวับัรูรูจุภัณ์ฑ์์แลัะ
กรูะบัวันการูผู้ล่ัติม่ากม่ายจนป็ัจจุบััน ไดี�ม่ีรู้ป็แบับัการูผู้ลั่ติท่ี�เป็็น
ค่รูัวัเรู้อ่นติักขายใส่ถุง จนไป็ถ่งรู้ป็แบับัท่ี�เป็็นโรูงงานบัรูรูจุขวัดีขาย 
อ่กีทั่�งยังมี่บัด้้ีแห็�งแลัะช่ดุีข�าวัยำ ซึ่่�งป็รูะกอ่บัดี�วัยน�ำบัด้้ี ป็ลัาค่ั�วัแลัะ
ม่ะพีรู�าวัค่ั�วั ลั�วันเป็น็วััติถุดีบ่ัสดีให็ม่ใ่นท่�อ่งถ่�นท่ั�งส่�นท่ี�ม่บีัรูรูจุภณั์ฑ์์
สวัยงาม่แลัะทั่นสมั่ยง่ายต่ิอ่การูพีกพีาแลัะนำไป็รัูบัป็รูะท่าน 
ลั่าสุดีม่ีผู้งโรูยข�าวัรูสบั้ด้ี ในป็ัจจุบััน ม่ีการูส่งอ่อ่กไป็ขายนอ่กพี้�นท่ี� 
อ่อ่กงานเป็็นส่นค่�าโอ่ท่็อ่ป็ ข่�นห็�างสรูรูพีส่นค่�า จนไป็ถ่งการูส่งอ่อ่ก 
โดียม่กีารูขอ่รูบััรูอ่งม่าติรูฐ์าน อ่ย. การูรูับัรูอ่งฮาลัาลั เป็็นการูขยาย
เศุรูษฐ์ก่จเพ้ี�อ่คุ่ณ์ภาพีชี่ว่ัติขอ่งค่นในท่�อ่งถ่�น ไม่่จำเป็็นติ�อ่งไป็ห็า
งานท่ำนอ่กพี้�นท่ี� [3,4] 
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http://pattaniheritagecity.psu.ac.th/pattanistory/บั้ดี้สายบัุรูี-วั่ถีช่ีวั่ติชุ่/

“Budu”, a Traditional Food 
that Elevates Life Quality of 
Local People
 “Budu” is a traditional food of the 3 southern border 
provinces of Thailand. It is compressed with local wisdoms of 
old. Budu is similar to fish sauce but thicker. It is made of sea 
fish that has been processed until it can be stored for a long 
time. Common fishes used for making Budu are stolephorus, 
anchovy, herrings, whisker sheatfish, and horse mackerel. Salt 
is added to prevent fishes from being rotten. Fish meat will be 
slowly dissolved by enzymes from microbiome and from the 
meat itself. The duration for fermentation starts from 6 months 
to a year. [1,2]
Budu products can be divided into 2 categories. 
 1. Salty Budu: This category can be divided into two 
sub-categories: thick Budu and thin Budu. Thick Budu, no-
ticeably, contains fish meat. Thin Budu looks alike fish sauce, 
with more intensity of the reddish-brown color. Salty Budu has 
many grades. Genuine Budu refers to the liquid on top of the 
utensil used for fermentation. This is called grade-1 Budu, 
which is pure Budu without any additional seasoning. Sifted 
fish meat from the first fermentation becomes grade-1 Budu. It 
smells and tastes better than other grades and contains higher 
protein. Grade-2 Budu or seasoned Budu derives from scrap 

of fermented fish meat of grade-1 Budu. These bits of fishes are 
brought to grind until they become smooth paste. Salt and other 
seasonings will be added before the second sift and packing 
for sell. 
 2. Sweet Budu or Kao Yum Budu. This Budu is processed
by boiling common Budu and season it with palm sugar, 
bergamot leaf, galanga, lemon grass, red onion, and garlic. [1-4]

 Today, Budu products has been developing further and 
further, both in terms of packaging and production processes. It 
starts from household production in which Budu is put for sale 
in plastic bags, to factory production that serve Budu in bottles. 
There are also dried Budu and Kao Yum set which consists 
of Budu, dried minced fish, and roasted coconut flakes. All
 ingredients are fresh from the local and stuffed in the beautiful 
and modern packaging that is convenient to carry and consume. 
Budu rice seasoning is another Budu product that has been 
launched recently. Nowadays, Budu is an export product, lies 
among OTOP products, and can be bought at department stores. 
It is certified by Thailand’s FDA and Halal standard. Budu helps 
expand local economy and elevate life quality of local people. 
Because of Budu, people need not to search for a job afar from 
their hometown. [3,4]
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เขียนแลัะเรูียบัเรูียงโดีย  มาลารินั ศร่ม้ลคำ
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 จากที่�สัญญากันในค่อ่ลััม่น์ที่�แลั�วั ไดี�พ้ีดีถ่ง
เรู้�อ่งขอ่งการูเป็ลัี�ยนแป็ลังค่รูั�งสำค่ัญขอ่งการูก�าวัเข�าส่้
โลักขอ่ง Digital Technology อ่ย่างเต็ิม่ตัิวั ในค่อ่ลััม่น์นี�
ผึ้ศ.ดร.ภราดร สัุร่ย์พงษ์์ ผู้้�ช่่วัยผู้้�อ่ำนวัยการูศุ้นย์
ว่ัท่ยาศุาสติรู์ฮาลัาลั จุฬาลังกรูณ์์ม่ห็าวั่ท่ยาลััย ท่่าน
ไดี�พ้ีดีถ่งเรู้�อ่ง เท่ค่โนโลัยีดี่จ่ทั่ลัที่�จะพีล่ักโฉม่ธุิรูก่จ
ฮาลัาลัในสัม่ม่นาอ่อ่นไลัน์ THA ACADEMY ม่าด้ีกันว่ัา
อ่นาค่ติขอ่งเศุรูษฐ์ก่จฮาลัาลัในยุค่เท่ค่โนโลัยีด่ีจ่ทั่ลัจะม่ี
อ่ะไรูบั�างม่าดี้กันเลัยค่่ะ สำห็รูับัเท่ค่โนโลัยีในอ่นาค่ติที่�
ไดี�ม่ีการูค่าดีการูณ์์ไวั�ขอ่งเท่ค่โนโลัยีดี่จ่ทั่ลั ยกติัวัอ่ย่าง

เช่่น 12 DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ไดี�แก่ 
1) Artificial intelligence (AI) ค่้อ่ เป็็นรูะบับัท่ี�ถ้กใช่�ม่ากในจีน เช่่น การูก้�เง่น การูสั�ง
กาแฟ การูสั�งอ่าห็ารู ซึ่่�งในป็ัจจุบััน Start-Up เรู่�ม่ใช่�รูะบับั AI เป็็นห็ลัักเพ้ี�อ่เอ่า Data 
ม่าวั่เค่รูาะห็์เพี้�อ่นำไป็วัางแผู้นธิุรูก่จติ่อ่ไป็นั�นเอ่ง   
2) 3D printing ค่้อ่ สาม่ารูถสรู�างช่่�นงานท่ี�เป็็นวััติถุจับัติ�อ่งไดี� เป็็น 3 ม่่ต่ิ ไม่่เห็ม่้อ่น
เค่รู้�อ่ง Printer แบับั 2D ท่ี�เรูาใช่�โดียท่ั�วัไป็ ท่ำให็�สะดีวักแลัะท่ำงานไดี�รูวัดีเรู็วัม่ากข่�น  
3) Virtual/augmented reality ค่อ้่ ติวัันี�กจ็ะเป็น็ New normal ในการูช่�อ่ป็ป็ิ�ง ซึ่้�อ่สน่ค่�า 
ในรู้ป็แบับั 3 ม่่ติ่ ท่ั�งการูเรูียน เกม่ส์ ศุ่ลัป็ะ การูวัาดีรู้ป็ในพี้�นท่ี�แบับั 3 ม่่ติ่ รูวัม่ไป็ถ่งรูถ
ท่ี�วั่�งไดี�อ่ัติโนม่ัติ่ ก็จะเก่ดีข่�นในอ่นาค่ติ  
4) Next-generation genomics ค่้อ่ เท่ค่โนโลัยีพีันธิุกรูรูม่ 
5) Autonomous and near-autonomous vehicles ค่อ้่ เท่ค่โนโลัยียานพีาห็นะไรู�ค่นขบัั 
6) Advanced robotics ค่้อ่ เท่ค่โนโลัยีห็ุ่นยนติ์ขั�นส้ง ใช่�ห็ุ่นยนติ์ในการูท่ำงานไดี�อ่ย่าง
ค่ลั่อ่งแค่ลั�วัแลัะวั่อ่งไวั 

7) Cloud technology ค้่อ่ รูะบับัค่อ่ม่พ่ีวัเติอ่ร์ูแบับัห็ม่้่
เม่ฆ่ เป็็นการูนำเอ่า Computer ทั่�ง Hardware แลัะ 
Software ม่าใช่�งาน 
8) Internet of things ค้่อ่ สาม่ารูถเช่้�อ่ม่ติ่อ่กับั
โท่รูศุัพีท์่ม่้อ่ถ้อ่ไดี�เพ้ี�อ่ค่วับัคุ่ม่การูท่ำงาน เช่่น ห็ลัอ่ดี
ไฟ แอ่รู์ สาม่ารูถสั�งเป็ิดี-ป็ิดีไดี� โดียใช่�อ่่นเท่อ่ร์ูเน็ติ
นั�นเอ่ง  
9) Automation of knowledge work ค่้อ่ ซึ่อ่รู์ฟแวัรู์ 
ห็รู้อ่ โป็รูแกรูม่อ่ัจฉรู่ยะท่ี�สาม่ารูถช่่วัยท่ำงาน 
10) Global internet penetration ค้่อ่ จำนวันผู้้�ใช่�งาน
อ่่นเติอ่รู์เน็ติท่ั�วัโลักท่ี�ม่ีป็รู่ม่าณ์ส้งข่�นทุ่กป็ี 
11) Renewable energy ค่้อ่ แห็ลั่งพีลัังงาน 
12) Advanced oil & gas exploration Artificial 
intelligence and recovery ค่้อ่ เท่ค่โนโลัยีส้่พีลัังงาน
ห็มุ่นเวัียน

 สำห็รูับั  DISRUPTIVE TECHNOLOGIES 
ท่ี�จะเข�าม่าท่ั�งห็ม่ดีนี�ก็เป็็นแค่่เบ้ั�อ่งติ�น แลัะเป็็นเรู้�อ่ง
ท่ี�ใกลั�ติัวัม่าก แลัะจะเก่ดีข่�นในอ่นาค่ติอ่ย่างแน่นอ่น 
ซึ่่�งจะเข�าม่าเป็ลัี�ยนโฉม่อุ่ติสาห็กรูรูม่ฮาลัาลัแลัะ
เศุรูษฐ์ก่จฮาลัาลัไดี�เช่่นกัน
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 In the previous issue, we talked about the great 
transformation that makes the world fully become the world of 
digital technology. In this column, we would like to share some 
points from the interview with Asst. Prof. Dr. Paradon Sureepong,
Assistant Director of the Halal Science Center, Chulalongkorn 
University, in the online seminar of THA ACADEMY about 
digital technology that will transform Halal business. Let’s see 
what is going to be the future of Halal economy in the age of 
digital technology. 
 Here are 12 examples of technologies that are expected
to become disruptive technologies. 1) Artificial intelligence 
(AI) – AI is commonly used in China, be it in the lending system
or the moment we want to order food or coffee. Today, startup 
companies begin to focus on using AI to collect data for the 
purpose of creating business plans further. 2) 3D printing – 
This helps us create 3-dimensional tangible objects, which is 
unlike the 2D printer that we all are familiar with. It is convenient
and helps us to work faster. 3) Virtual/augmented reality – 
This will become the new normal to the world of shopping, 
studying, gaming, art, and drawing. All of these will happen in 
3D platforms. Automated cars are also included in this 
technology. 4) Next-generation genomics 5) Autonomous and 
near-autonomous vehicles 6) Advanced robotics – This is 
utilizing robots to work for humans with precision and speed. 
7) Cloud technology – This is utilizing both hardware and 

computer software at the same time. 8) Internet of things 
– This means using mobile phones to connect and control 
electronic devices, such as turning the light or air-conditioner 
on and off, over the internet. 9) Automation of knowledge work 
– This is a software or smart program that assists humans to 
work. 10) Global internet penetration – This is the amount of 
internet users all over the world which increases every year. 
11) Renewable energy 12) Advanced oil & gas exploration 
Artificial intelligence and recovery – This is to make use of 
technology for renewable energy.

 All of these trending disruptive technologies are just 
a few examples related closely to our daily lives. Eventually, 
they will emerge. And that will transform the Halal industry and 
Halal economy as well.
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