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EDITOR’S TALK

BOARD OF CONSULTANTS 

ผู้้�ป่่วยเบาหวานกัับกัารถืือศีีลอด
สวััสดีีค่่ะ ท่่านผู้้�อ่่านทุ่กท่่าน 

 เดีอื่นรอ่มฎอ่นมาถึึงแล้�วั มสุล้มิหล้ายๆท่า่นก�อ่ค่งเตรียมค่วัามพร�อ่มสำหรับการถืึอ่ศีลี้อ่ดีสำหรับรอ่มฎอ่นบ�างแล้�วั หากแต่บางท่า่นท่ี�มี
ปัญัหาสุขภาพโดียเฉพาะโรค่เบาหวัานค่วัรปัรึกษาก่อ่นการเริ�มถึอื่ศีลี้อ่ดี ค่วัามเสี�ยงท่ี�อ่าจจะเกิดีขึ�นจากการถืึอ่ศีลี้อ่ดีขอ่งผู้้�ป่ัวัยเบาหวัานมีอ่ะไร
บ�างนั�นสามารถึอ่่านเพิ�มเติมในเล้่มไดี�เล้ยค่่ะ ฮาล้าล้อิ่นไซด์ีฉบับนี�ยังนำเสนอ่สาระต่างๆ ไม่วั่าจะเปั็นพฤติกรรมการกินช่่วัยยืดีอ่ายุไขอ่ย่างไร 
เท่รนเค่รื�อ่งสำอ่างสำหรับผู้้�ช่าย อ่ะนาล้็อ่กช่ีสค่ือ่อ่ะไร NFT อ่ีกหนึ�งสกุล้เงินดีิจิท่ัล้ท่ี�น่าจับตามอ่งเท่ค่โนโล้ยีช่ีวัวัิท่ยาสังเค่ราะห์ เท่ค่โนโล้ยี
การเกษตรแล้ะข�อ่กำหนดีดี�านผู้ล้ิตภัณฑ์์อ่าหารใหม่ (Novel Food) ในซาอุ่ดีิอ่าระเบีย หวัังเปั็นอ่ย่างยิ�งวั่าจะเปั็นปัระโยช่น์แก่ท่่านผู้้�อ่่านนะค่ะ

Diabetic Patients and Fasting
Hello readers. 

 Ramadan is arriving. Many Muslims may have been preparing for fasting in this month. However, as for those who have 
some health issues, especially ones with diabetes, they should consult doctors before starting fasting. What are the potential risks 
for people with diabetes if they fast? You can read more inside. Halal Insight this issue also presents other topics such as eating 
habits that can help extend our lifespan, men’s cosmetics trend, analog cheese, NFT - another cryptocurrency that should be 
focused on, synthetic biology technology, agricultural technology and regulations on novel food in Saudi Arabia. I sincerely hope 
that all of these topics will be useful to our readers.
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Extend Lifespan Easily by Adjusting Eating Behavior

Men’s Cosmetic Market: a New World that Thai SMEs 
Should Acknowledge

Penetrate Saudi Halal Food Market with the Development 
of Novel Food

Diabetes Patients and Fasting

ช่ีวัวัิท่ยาสังเค่ราะห์ : ศีาสตร์ใหม่พล้ิกโล้กส้่อ่นาค่ต

ยดืีอ่ายุขยัให�นานขึ�นงา่ยๆดี�วัยการเปัล้ี�ยนพฤตกิรรมการบริโภค่

อ่ะนาล้็อ่กช่ีส
Cheese analog

กวั่าจะมาเปั็นร�าน YAGI KOOHII

The Becoming of YAGI KOOHII

จัดีงานเปัิดีตัวัเวั็บแอ่ปัพล้ิเค่ช่ัน 
“ระบบตรวัจติดีตามการผู้ล้ิตอ่าหารฮาล้าล้ปัล้อ่ดีภัย
ในโรงพยาบาล้ (HAL-Click)”

Non-Fungible Token (NFT) 
สินท่รัพย์ใหม่ในโล้กดีิจิท่ัล้
Non-Fungible Token (NFT): 
A New Asset of Digital World

Organizing Launch Event for Web Application:
“Halal-Safe Food Production Monitoring System 
in Hospitals (HAL-Click)”

ตล้าดีเค่รื�อ่งสำอ่างผู้้�ช่าย โล้กใหม่ท่ี� SME ไท่ยต�อ่งร้� 

ผู้้�ปั่วัยเบาหวัานกับการถึือ่ศีีล้อ่ดี

Synthetic Biology: A New Science that Takes the World 
to the Future

Food Tech Valley นวััตกรรมเกษตรในท่ะเล้ท่รายจาก UAE 
Food Tech Valley: Agricultural Innovations in the Desert 
from UAE

ข่าวัสารศี้นย์ฯ

เจาะตล้าดีอุ่ตสาหกรรมอ่าหารฮาล้าล้ซาอุ่ดิีอ่าระเบีย ดี�วัย
การพัฒนาอ่าหารใหม่ (Novel food)
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ยืืดอ�ยุืขััยืให้้นั�นัขึ้ึ�นง่ายๆด�วย
กัารเป่ลี�ยนพิฤติิกัรรมกัารบริโภค
Extend Lifespan Easily by Adjusting 
Eating Behavior

 
 ... เค่ยบอ่กไวั�แล้�วัวั่ามนุษย์มีโค่วัตา
อ่ายุขัยยืนยาวัถึึง 140 ปัี แต่ไปัไม่ถึึงจุดีนั�น
ดี�วัยหล้ายปััจจัยตั�งแต่พันธุุกรรม พฤติกรรม
ท่ี�ไมถ้่ึกต�อ่ง โรค่ภยั อ่บุตัเิหต ุอ่าช่ญากรรม ฯล้ฯ 
หากตัดีปัจัจัยเหล่้านั�นอ่อ่กไปัไดี� อ่ายขุยัยืนยาวั
ขึ�นไดี�แน่นอ่น ดีร.ล้ารส์ ฟาดีเนส (Fadnes LT) 
แล้ะค่ณะแห่งมหาวัิท่ยาล้ัย Bergen ปัระเท่ศี
นอ่ร์เวัย์ แสวังหาแนวัท่างยืดีอ่ายุขัยโดียการ
เปัล้ี�ยนแปัล้งพฤติกรรมการบริโภค่อ่าหาร
อ่ย่างเดีียวัโดียวิัเค่ราะห์งานวิัจัยแบบท่ี�เรียกว่ัา 
Meta-analysis ค่วับค่้ก่ารใช่�เค่รื�อ่งมอื่ท่างสถึติิ 
สามารถึสรุปัผู้ล้การวัิจัยอ่อ่กมาไดี� ผู้ล้งาน
ตีพิมพ์ในวัารสาร PLOS Medicine ฉบับ
เดีือ่นกุมภาพันธุ์ 2022 เราล้อ่งไปัติดีตาม
ผู้ล้การวัิจัยกันดี้

 ที่มงานวิัจยัแนะนำว่ัาการเพิ�มอ่ายุขยั
ท่ำไดี�โดียเปัล้ี�ยนพฤติกรรมการบริโภค่แบบ
ตะวัันตกท่ี�บริโภค่แปั้งขัดีสีส้ง ไขมันสัตว์ั
ปัริมาณส้ง น�ำตาล้ส้ง เกล้ือ่ส้ง อ่าหารสำเร็จร้ปั
ปัริมาณมากเปัล้ี�ยนเปั็นการบริโภค่พืช่ตระก้ล้
ถึั�วั (Legumes) ให�มากขึ�น ตั�งแต่ถึั�วัเมล้็ดีเปัียก
ท่ี�เรียกวั่า beans แบบฝัักแล้ะ peas เมล้็ดีกล้ม 
หรอื่ถัึ�วัเมล็้ดีแห�ง pulses เพิ�มการบริโภค่ธัุญพชื่
หรือ่ปัระเภท่ข�าวัทั่�งเมล็้ดีแบบขัดีสีต�ำแล้ะนัท่ 
(Nuts) หรือ่ถัึ�วัเปัล้ือ่กแข็ง นอ่กจากนี�ยังมีพืช่
ผู้ักที่�เปั็นเมล้็ดีพืช่ (seeds) โดียล้ดีการบริโภค่
เนื�อ่แดีงแล้ะผู้ลิ้ตภัณฑ์์อ่าหารแปัรรป้ัให�น�อ่ยล้ง 
 การบริโภค่ที่�ไม่ถ้ึกต�อ่งนำไปัส้่การ
เสียชี่วัิตมากถึึง 11 ล้�านค่นต่อ่ปัี ทุ่พพล้ภาพ
มากถึึง 255 ล้�านค่นต่อ่ปัี ท่ีมวัิจัยพบว่ัาหาก
เปัล้ี�ยนแปัล้งพฤติกรรมการบริโภค่ให�เป็ัน
ไปัตามแบบที่�กล้่าวั โดียเริ�มตั�งแต่อ่ายุ 20 ปัี 
จะเพิ�มอ่ายุเฉลี้�ยไดี�มากกวั่าสิบปีั โดียหญิง
เพิ�มไดี� 10.7 ปัี ช่าย 13.0 ปัี โดียการเพิ�มขอ่ง
อ่ายุขัยสามารถึแบ่งย่อ่ยเปั็นการเพิ�มจากการ
บริโภค่พืช่ตระก้ล้ถึั�วัมากขึ�นสำหรับหญิง 2.2 ปัี 

ช่าย 2.5 ปัี การบริโภค่ธุัญพืช่ไม่ขัดีสีมาก
ขึ�นสำหรบัหญงิ 2.0 ปั ีช่าย 2.3 ปั ีถัึ�วัเปัล้อื่ก
แข็งหรือ่นัท่ สำหรับหญิง 1.7 ปัี ช่าย 2.0 ปัี 
การล้ดีการบริ โภค่ เนื� อ่แดีง  สำหรับ
หญิง 1.6 ปัี ช่าย 1.9 ปัี การล้ดีเนื�อ่ปัรุงหรือ่
เนื�อ่แปัรร้ปั (Processed/cured meat) 
สำหรับหญิง 1.6 ปัี ช่าย 1.9 ปัี 
 การปัรับการบริโภค่หากเกิดีขึ�น
เมื�อ่อ่ายุ 60 ปัี ยังสามารถึเพิ�มอ่ายุขัยเฉล้ี�ย
ไดี�ถึึง 8 ปัีสำหรับหญิงแล้ะ 8.8 ปัีสำหรับ
ช่าย หากการเปัล้ี�ยนพฤติกรรมเกิดีขึ�นเมื�อ่
อ่ายุ 80 ปัีอ่าจช่่วัยให�อ่ายุขัยเฉล้ี�ยเพิ�มขึ�น
ไดี� 3.4 ปัี กรณีขอ่งหญิง แล้ะ 4.0 ปัีสำหรับ
ช่าย สรุปัค่ือ่ใค่รอ่ยากมีอ่ายุขัยยืนยาวั
ขึ�นสามารถึท่ำไดี�ง่ายๆโดียการเปัล้ี�ยน
พฤติกรรมการบริโภค่อ่าหารให�เป็ันไปัตาม
ท่ี�กล้่าวัเท่่านั�น ไม่นา่มีอ่ะไรง่ายไปักวัา่นี�อ่ีก
แล้�วั 

บท่ค่วัามโดีย  รศ.ดร.วินััย ดะห์์ลันั
Written by Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan  

อ่่านบท่ค่วัามอ่ื�นไดี�ท่ี�เพจ :
 Dr.Winai Dahlan
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 It is said that humans have a life quota of 
140 years, however, they cannot reach that point due to 
various factors such as genes, inappropriate behaviors,
illnesses, accidents, crimes, etc. If these factors are 
eliminated, human lifespan can definitely extend. 
Dr. Lars Fadnes LT et al, University of Bergen, Norway, 
looked for ways to extend life expectancy by changing 
dietary habits alone. They analyzed their research by 
using meta-analysis, coupled with using statistical 
tools until the result of the research can be concluded. 
Their work has been published in the PLOS Medicine in 
February 2022. Let’s look through their research.
 The research team suggested that increasing 
lifespan can be achieved by changing eating behavior. 
Western diets that usually contain high animal fats, high 
sugar, high salt, and too much processed foods should 
be changed to consumption of more legumes, beans, 
peas, and pulses, and more of whole grains or partly 
milled rice and nuts. Furthermore, one should also eat 
fruits, vegetables, and seeds, and reduce red meat and 
processed food products consumption. 
 Incorrect eating behavior leads to 11 million 
deaths per year and 255 million disability per year. The 
research team found that by adjusting eating behavior 
as suggested since the age of 20, the average lifespan 
can be increased by more than ten years. For females, 
lifespan can be increased by 10.7 years, and for male 
lifespan can be increased by 13.0 years. The increase in 
lifespan can be categorized by different sources of food. 
Consuming more of legumes can increase lifespan in 
females by 2.2 years, and in males by 2.5 years. Consuming
more of whole grains can increase lifespan in females by 
2.0 years, and in males by 2.3 years. Consuming more 
nuts can increase lifespan in females by 1.7 years, and 
in males by 2.0 years. Reducing the consumption of red 
meat can increase lifespan in females by 1.6 years, and 
in male by 1.9 years. Reducing consuming processed/
cured meat can increase lifespan in females by 1.6 years, 
and in male by 1.9 years.

Extend Lifespan Easily
by Adjusting Eating 
Behavior

 Adjusting eating behavior at age 60 can also increase lifespan 
by 8 years for females and 8.8 years for males. If behavior adjustment 
started at age 80, this may increase lifespan by 3.4 years for females 
and by 4.0 for males. In short, anyone who wants to live longer can 
easily do so by changing their dietary habits as suggested. It couldn’t 
be easier than this.
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เจาะตลาดอุตุสาหกรรมอุาหาร
ฮาลาลซาอุุดิอุาระเบีีย ด้้วยการ
พัฒันาอาหารใหม่ ่(Novel food)

 ภายหลัังจากการยกระดัับความ่สััม่พัันธ์์ทางการทูต
ระหว่างประเทศไทยและประเทศซาอุด้ิอาระเบีีย ความ่
ร่วม่ม่ือทางเศรษฐกิจเป็นอีกสั่วนที�จะเข้้าม่ามี่สั่วนสัำาคัญ
และม่ีบีทบีาทเพัื�อเตรยีม่ความ่พัร้อม่ในด้้านต่างๆ ประเทศ
ซาอุุดัิอุาระเบียเป็นประเทศที�มีีอุาณาบรเิวณที�ใหญ่่ที�สุุดัใน
คาบสุมุีทรอุาหรับหรอืุตะวันอุอุกกลัาง เป็นศูนย์กลัางที�มีีสุ่วน
สุำาคัญ่ขอุงโลักมุีสุลัิมี อุีกทั�งมีีศักยภาพในการนำาเข้าสุินค้า
เพ่�อุรอุงรับการพัฒนาประเทศจากเปา้หมีายที�สุำาคัญ่ในการลัดั
การพ่�งพารายได้ัจากนำ�ามีัน [1] อุย่างไรก็ตามีจากจุดัแข็ง
ดัังกลั่าวทำาให้ตลัาดัซาอุุดัีอุาระเบียถื่อุเปน็ตลัาดัที�น่าจับตามีอุง
แลัะมีกีารแข่งขันสุงู บรบิททางสัุงคมีที�มีคีวามีเคร่งครัดัในเร ื�อุง
ศาสุนา ทำาให้มีีกฎระเบียบแลัะการตรวจสุอุบที�เข้มีงวดัในการ
นำาเข้าสุินค้าโดัยเฉพาะสุินค้าในอุุตสุาหกรรมีอุาหาร 

 โดียในปั ี2020 ท่ี�ผู้า่นมาหนว่ัยงานอ่าหารแล้ะยาขอ่งปัระเท่ศีซาอ่ดิุีอ่าระเบยี 
( The Saudi Food and Drug Authority : SFDA) ไดี�มีการอ่อ่กปัระกาศีร่างมาตรฐาน
ข�อ่กำหนดีทั่�วัไปัสำหรบัอ่าหารใหม ่(Novel food) “Draft of General Requirements for 
Novel Foods” ซึ�งเปั็นข�อ่กฎหมายท่ี�จะเข�ามามีส่วันสำค่ัญในค่วับคุ่มการนำเข�าสินค่�า
อ่าหารใหม่ (Novel food) [2] โดียสาระสำค่ัญค่รอ่บค่ลุ้ม 1) อ่าหารหรือ่ส่วันปัระกอ่บ
ขอ่งอ่าหารท่ี�ไมเ่ค่ยมกีารนำเข�ามาบรโิภค่ในปัระเท่ศีซาอ่ดุีอิ่าระเบยี 2) อ่าหารหรอื่สว่ัน
ปัระกอ่บขอ่งอ่าหารที่�ไดี�จากกระบวันการผู้ลิ้ตรป้ัแบบใหม่ที่�สง่ผู้ล้ให�รป้ัแบบขอ่งอ่าหาร
เปัล้ี�ยนแปัล้งไปัจากเดีิม [3] รวัมไปัถึึงคุ่ณค่่าท่างโภช่นาการแล้ะกระบวันการท่างเค่มี

ในร่างกาย (Metabolism) โดียสาเหตุท่ี�จะต�อ่งมีการ
ปัระเมนิค่วัามปัล้อ่ดีภยัขอ่งอ่าหารใหม ่(Novel food)  
เพื�อ่รับรอ่งค่วัามปัล้อ่ดีภัยขอ่งผู้ลิ้ตภัณฑ์์อ่าหารใหม่ 
(Novel food) ที่�ผู้ล้ิตแล้ะนำเข�าเพื�อ่จำหน่าย[4] การ
คุ่�มค่รอ่งแล้ะสร�างค่วัามมั�นใจดี�านค่วัามปัล้อ่ดีภัยให�
กับผู้้�บริโภค่ในปัระเท่ศีซาอุ่ดีิอ่าระเบีย 

 ดัีงนั�นผู้้�ปัระกอ่บกิจการในอุ่ตสาหกรรม
อ่าหาร ที่�มีค่วัามสนใจส่งอ่อ่กส้่ตล้าดีซาอุ่ดีิอ่าระเบีย 
โดียเฉพาะอ่าหารใหม่ (Novel food)  การพัฒนา
ผู้ลิ้ตภัณฑ์์จำเป็ันอ่ย่างยิ�งท่ี�จะต�อ่งติดีตามกฎระเบียบ
แล้ะข�อ่บังคั่บต่างๆอ่ย่างใกล้�ช่ดิี เพื�อ่ที่�จะเตรียมสินค่�า
ให�สอ่ดีค่ล้�อ่งตามกฎหมายล้ดีการส้ญเสียท่ี�อ่าจจะ
เกิดีขึ�นจากค่วัามผู้ิดีพล้าดีท่ี�สามารถึปั้อ่งกันไดี�แล้ะ
เจาะตล้าดีซาอุ่ดีิอ่าระเบียไดี�สำเร็จ

[1] วัสันต์ พิบ้ล้ย์. ซาอุ่ดีิอ่าระเบีย ตล้าดีท่ี�ไท่ยไม่ค่วัรมอ่ง

ข�าม[อิ่นเตอ่ร์เน็ต]. [สืบค่�นเมื�อ่ 25 กุมภาพันธ์ุ 2565]. จาก 

https://www.ditp.go.th/contents_attach/78420/78420.pdf

[2] Oselerant create comply.connect. Saudi Arabia 

Proposes General Requirements for Novel Foods 

[อ่ินเตอ่ร์เน็ต]. [สืบค่�นเมื�อ่ 25 กุมภาพันธุ์ 2565]. จาก https://

resources.selerant.com/food-regulatory-news/saudi-ara-

bia-proposes-general-requirements-for-novel-foods

[3]  Knezevic, N., Grbavic, S., Palfi, M., Badanjak, M. 

(2021). Novel food legislation and consumer acceptance 

– Importance for the food industry. Emirates Journal of 

Food and Agriculture, 33(2): 93-100 

[4] สภาบันอ่าหาร กระท่รวังอุ่ตสาหกรรม. การบริการปัระเมิน

ค่วัามปัล้อ่ดีภัยอ่าหารใหม่ (Novel Food) แล้ะอ่าหารท่ี�ไม่เข�า

ขา่ยอ่าหารใหม ่(Non – novel food)[อ่นิเตอ่รเ์นต็]. [สบืค่�นเมื�อ่ 
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gle-page.php?id=324
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Penetrate Saudi Halal Food 
Market with the Development 
of Novel Food
 After diplomatic relations between Thailand and Saudi Arabia are 
developed, economic cooperation is an important part and plays a role in 
paving the foundation for various fields. Saudi Arabia is the largest country in 
the Arabian Peninsula or the Middle East. It is an important center of the Muslim 
world. It has capability in product import to support the country’s development 
according to one of the Kingdom’s crucial goals of reducing dependency on oil 
revenues. [1] However, these strengths make Saudi Arabia an attractive and 
highly competitive market. Religious social context results in strict regulations 
and inspections on imports of goods, especially products in the food industry.
In 2020, the Saudi Food and Drug Authority (SFDA) issued “Draft of General 
Requirements for Novel Foods”, which is a law that will play an important role 
in regulating the importation of novel food [2]. The essence of this law covers: 
1) food or food components that have never been imported to be consumed 
in Saudi Arabia; 2) food or food components obtained from new processes 
that result in a change in the form of food [3], including nutritional values and 
chemical processes in the body (Metabolism). The reason that requires safety 
assessment for novel food is to ensure the safety of novel food products that 
are produced and imported for sale [4], and to protect and create trust among 
consumers in Saudi Arabia.
 Therefore, entrepreneurs in the food industry who are interested in 
exporting products, especially novel food, to the Saudi market need to be 
concerned about regulations related to product development. It is necessary 
to closely follow the rules and regulations to prepare the goods according to 
the law and reduce possible loss from preventable mistakes and successfully 
penetrate the Saudi market.
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ตลาดเครื่่�องสำำาอางผู้้�ชาย 
โลกัใหม่ที่ี� SME ไที่ยติ�องร้�

เขียนแล้ะเรียบเรียงโดีย อิรฟัันั แวห์ะมีะ
Written and Compiled  by Erfun Waehama 

ถ้าพูดถึงเร่�อง เคุร่�องสุำาอาง นัิยามัคุำานัี�คืุอ เคุร่�อง
ประทนิัผวิิ วิตัิถ์ที�ผลัติิข้็�นัเพ่�อเสุริมัคุวิามังามั เห์มัาะสุมั
กุบัสุาวิๆ ที�ติอ้งกุารเสุริมัคุวิามัมัั�นัใจิ แต่ิเมัื�อย์คุสุมัยั
ที�เปลัี�ยนัไป พฤติิกุรรมัผูบ้รโิภคุกุเ็ปลัี�ยนัติามัไปดว้ิย 
ปจัิจุิบันันัี�ผูช้ายกุห็์นััมัาให์คุ้วิามัสุำาคุญัเกีุ�ยวิกุบักุาร
ดูแลัสุ์ข็ภาพ ดูแลัภาพลัักุษ์ณ์ที�จิะช่วิยเสุริมัสุร้าง
บ์คุลัิกุภาพที�ดี เสุริมัคุวิามัมัั�นัใจิในัติัวิเองให์้พร้อมั
รับมัือกุับท์กุโอกุาสุที�กุำาลัังจิะเข็้ามัา

 จากพฤติกรรมค่นไท่ยท่ี�หันมาดี้แล้ใส่ใจสุขภาพ
ร่างกายท่ี�เปัล้ี�ยนไปันี�เอ่ง ไดี�ส่งผู้ล้ต่อ่ตล้าดีค่วัามงามที่�
กำล้ังเติบโต เหมาะแก่การพัฒนาสินค่�าให�ตอ่บโจท่ย์แก่ผู้้�
บรโิภค่ท่กุกลุ้ม่ รวัมไปัถึึงตล้าดีค่วัามงามผู้้�ช่าย เปัน็สนิค่�า
ท่ี�เกี�ยวักับการดี้แล้ร่างกาย (Men’s Grooming) ท่ำให�ใน
ช่ว่ังระหวัา่งปั ี2557-2561 ท่ี�ผู้า่นมา เตบิโตเฉล้ี�ยปัระมาณ 
6.4% ต่อ่ปัี [1] ในปััจจุบันผู้ลิ้ตภัณฑ์์เค่รื�อ่งสำอ่างกลุ่้ม 
Men Products หรือ่ Men Personal Care ขอ่งผู้้�ช่ายท่ี�เมื�อ่
กอ่่นเปัน็ผู้ล้ติภณัฑ์์ท่ี�ไมไ่ดี�รับค่วัามนยิมมากนกักล้บักล้าย
มาเป็ันสนิค่�าท่ี�มคี่วัามต�อ่งการในตล้าดีสง้ ท่ำให�อั่ตราการ
แขง่ขนัในการผู้ล้ติเค่รื�อ่งสำอ่างสำหรบัผู้้�ช่ายตอ่นนี�มอี่ตัรา
ท่ี�ส้งขึ�นกวั่าเมื�อ่ก่อ่น  จากข�อ่ม้ล้งานวิัจัยกสิกรไท่ยพบว่ัา 
ตล้าดีสินค่�าท่ี�เกี�ยวัข�อ่งกับค่วัามงามขอ่งผู้้�ช่าย มีม้ล้ค่่า
ปัระมาณ 35,000 ล้�านบาท่ แยกอ่อ่กเป็ันสนิค่�าท่ี�เกี�ยวัข�อ่ง
กับการดี้แล้ร่างกาย 15,000 ล้�านบาท่ ขณะท่ี�ค่ล้ินิกค่วัาม
งามสำหรับผู้้�ช่ายมีม้ล้ค่่าปัระมาณ 20,000 ล้�านบาท่ โดีย
ตล้าดีส่วันใหญ่เติบโตจากกลุ้่มผู้้�ช่ายอ่ายุระหวั่าง 20-39 
ปัี ท่ี�เริ�มสนใจดี้แล้บุค่ล้ิกภาพขอ่งตนเอ่ง แล้ะเปั็นกลุ้่มที่�
ใช่�จ่ายเพื�อ่ซื�อ่สนิค่�าแล้ะบริการเกี�ยวักบัค่วัามงามค่่อ่นข�างสง้
 

แล้ะนี�ถึือ่เป็ันโอ่กาสที่�เหมาะสมอ่ย่างมากสำหรับผู้้�ปัระกอ่บการในกลุ้่ม
เค่รื�อ่งสำอ่างที่�อ่ย่้ในปัระเท่ศีไท่ย ท่ี�ต�อ่งการกลุ้ม่ตล้าดีใหม่ๆ เพื�อ่รอ่งรับค่วัาม
ต�อ่งการการบริโภค่ที่�มากขึ�น เพราะฉะนั�นจะตรงกับสำนวันสุภาษิตไท่ยที่�วัา่ 
“นั้ำขึ้้้นัให์้รีบติักุ” ไม่ลุ้ยซะเดีียวันี�แล้�วัจะลุ้ยเวัล้าไหนไดี�อ่ีก 

1. ศี้นย์วัิจัยกสิกรไท่ย, SMEONE เพิ�มโอ่กาสให� SME ไท่ย (2563). เท่รนดี์ช่ายต�อ่งหล้่อ่

มาแรง ดีันตล้าดีค่วัามงามโต. สืบค่�นเมื�อ่วัันท่ี� 26 กุมภาพันธุ์ 2565 จากเวั็ปัไซดี์ https://

www.smeone.info/posts/view/4469
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Men’s Cosmetic Market: 
a New World that Thai SMEs Should Acknowledge

Hello all readers.
 When it comes to cosmetics, the description 
of this word is products that beautify our skin. Products 
that enhance beauty are usually created for women who 
want to boost their confidence. But when time changes, 
consumer behavior also changes. Nowadays, men have 
turned to focus on healthcare as well. They are keen on 
taking care of themselves, enhancing their personality, 
and boosting their self-confidence. By all this, they will 
feel ready to cope with every opportunity that comes their 
way. The change in Thai people’s behavior on being more 
concerned about their health has affected the growth of 
the beauty market. This is an appropriate time to develop 
products that will meet the needs of all consumer groups, 
including men’s cosmetics that relate to men’s grooming.
As a result, during 2014-2018, the average growth of 
this market was about 6.4% per year [1]. At present, 
men’s cosmetics, or men’s personal care products, 

which were not very popular in the past, have turned out to be 
in high demand in the market, making the competitive rate in 
men’s cosmetics production higher than before.  According to 
research from Kasikorn Thai, the market related to men’s beauty 
products is valued at about 35 billion Baht. This can be divided 
into products related to body care at 15 billion Baht, and beauty 
clinics for men at about 20 billion Baht. Mostly, the market grew 
from men between 20-39 years old who are interested in taking 
care of their own selves. This is the group that spends quite a 
lot on beauty products and services. 
 This is a very suitable opportunity for cosmetics 
entrepreneurs in Thailand who need to explore new market 
segments to accommodate the growing demand for consumption.
Thus, this corresponds to the expression of a Thai proverb: 
“When the tide is high, be quick to gather.” If you don’t snatch 
this opportunity now, when will you get a chance again?
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ผู้้้แทนั กระทรวง ก�ร ต่่�ง ประเทศ เขั้�เยื่�ยืมศ้นัยื์วิทยื�ศ�สำต่ร์ฮ�ล�ล

Representatives of the Ministry of Foreign Affairs Visited the Halal Science Center
 

 วัันพฤหัสบดีีท่ี� 17 กุมภาพันธุ์ 2565 เวัล้า 14.00 - 16.00 น. คุ่ณปัิยภักดีิ� ศีรีเจริญ เอ่กอ่ัค่รราช่ท้่ต ปัระจำ กระท่รวัง  
กระท่รวัง การ ต่าง ปัระเท่ศี  แล้ะ คุ่ณนฤท่ัย กล้ิ�นอ่ดีุง นักการท่้ตช่ำนาญการ กอ่งสนเท่ศีเศีรษฐกิจ กระท่รวังการต่างปัระเท่ศี เข�าพบ
รศี.ดีร.วันิยั ดีะหล์้นั ผู้้�อ่ำนวัยการศีน้ยว์ัทิ่ยาศีาสตรฮ์าล้าล้ เพื�อ่หารอื่แล้ะขอ่ข�อ่มล้้ดี�านวัทิ่ยาศีาสตรฮ์าล้าล้ขอ่งปัระเท่ศีไท่ย เพื�อ่เตรยีม
ข�อ่ม้ล้ในการสร�างค่วัามร่วัมมือ่กับไท่ยแล้ะบาห์เรนต่อ่ไปั
 โดียมี รศี.ดีร.วัินัย พร�อ่มดี�วัย ผู้ศี.ดีร.วันิดีา นพพรพันธุุ์ รอ่งผู้้�อ่ำนวัยการ ฯ อ่าจารย์ต่อ่ศีักดีิ� สุท่ธุิช่าติ ท่ี�ปัรึกษาผู้้�อ่ำนวัยการ
ดี�านหนว่ัยบม่เพาะวัสิาหกจิผู้ล้ติภณัฑ์์แล้ะบรกิาร แล้ะค่ณะเจ�าหน�าที่� ศีวัฮ. ให�การต�อ่นรบั รวัมถึึงให�ข�อ่มล้้ดี�านการดีำเนนิงานพนัธุกจิ
ดี�านวิัท่ยาศีาสตร์ เท่ค่โนโล้ยีแล้ะนวััตกรรมฮาล้าล้ แล้ะผู้ล้ักดัีนค่วัามร่วัมมือ่ดี�านมาตรฐานฮาล้าล้สำหรับปัระเท่ศีมุสล้ิมแล้ะมิใช่่
มุสล้ิมต่อ่ไปั

 Thursday, 17th February 2022, at 2:00 p.m. - 4:00 p.m., Mr. Piyaphak Sricharoen, Ambassador attached to the 
Ministry, Ministry of Foreign Affairs, and Ms. Naruethai Klinadung, Minister Counselor, Division of Economic Information, 
Ministry of Foreign Affairs, met Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, the Founding Director of the Halal Science Center, to discuss 
and request information on Halal science of Thailand to prepare for further cooperation between Thailand and Bahrain. 
Assoc. Prof. Dr. Winai, together with Asst. Prof. Dr. Wanida Noppornphan, Deputy Director, Ajarn Torsak Suthichat, 
Advisor to the Director of Product and Service Incubator Unit, and the HSC staffs welcomed the guests; provided 
information on scientific mission Halal technology and innovation; and encouraged further cooperation on Halal standards 
for Muslim and non-Muslim countries.
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ศวฮ. ร่วมต่้อนัรับ เลขั�ธิิก�รองค์์ก�รสำันันัิบ�ต่มุสำลิมโลก

The HSC Welcomed the Secretary-General of 
the Muslim World League

 วัันพฤหัสบดีีที่� 17 กุมภาพันธ์ุ 2565 เวัล้า 09.30 - 11.30 น.
ศี้นย์ วัิท่ยาศีาสตร์ฮาล้าล้ จุฬาล้งกรณ์มหาวิัท่ยาลั้ย  นำที่มโดีย 
รศี.ดีร.วัินัย ดีะห์ล้ัน ผู้้�อ่ำนวัยการฯ พร�อ่มดี�วัย ผู้ศี.ดีร.วันิดีา นพพรพันธ์ุุ 
รอ่งผู้้�อ่ำนวัยการ ฯ แล้ะค่ณะเจ�าหน�าที่� ศีวัฮ. เข�าร่วัมต�อ่นรับ ดีร.มุฮัมมัดี 
บิน อ่ับดีุล้กะรีม อ่ัล้อ่ีช่า เล้ขาธิุการอ่งค่์การสันนิบาตมุสลิ้มโล้ก (Muslim 
World League: MWL) เนื�อ่งในโอ่กาสเยือ่นจุฬาล้งกรณ์มหาวัิท่ยาล้ัย แล้ะ
ไดี�เข�าร่วัมรับฟัง การแสดีงปัาฐกถึาพิเศีษวั่าดี�วัยค่วัามสำค่ัญขอ่งพันธุมิตร
หล้ากหล้ายอ่ารยธุรรม (The Importance of Alliance of Civilizations) โดีย 
ดีร.มุฮัมมัดี บิน อ่ับดีุล้กะรีม อ่ัล้อ่ีช่า เล้ขาธุิการอ่งค่์การสันนิบาตมุสล้ิมโล้ก 
(Muslim World League: MWL) จัดีโดีย ศี้นย์มุสล้ิมศีึกษา สถึาบันเอ่เช่ีย
ศีึกษา จุฬาล้งกรณ์มหาวัิท่ยาล้ัย ร่วัมกับกรมเอ่เช่ียใต� ตะวัันอ่อ่กกล้างแล้ะ
อ่ัฟริกา กระท่รวังต่างปัระเท่ศี

 Thursday, 17th February 2022, at 09.30 a.m. - 11:30 
a.m., the Halal Science Center, Chulalongkorn University, led by 
Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, the Founding Director, along with 
Asst. Prof. Dr. Wanida Noppornphan, Deputy Director, and the HSC 
staffs welcomed Dr. Muhammad bin Abdul Karim Issa, Secretary
-General of the Muslim World League (MWL) during his visit to 
Chulalongkorn University. The team also attended special lecture 
on The Importance of Alliance of Civilizations by Dr. Mohammed bin 
Abdul Karim Issa, Secretary-General of the Muslim World League 
(MWL), organized by the Muslim Studies Center, Institute of Asian 
Studies, Chulalongkorn University, together with the Department of 
South Asia, Middle East Asia, and Africa, Ministry of Foreign Affairs.

เขียนแล้ะเรียบเรียงโดีย อานัีซะห์์ ลาเติะ
 Written and Compiled  by Aneesah Lateh
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ผู้้�ป่่วยเบาหวานกับักัารถือืศีลีอด
Diabetes Patients and Fasting

 เดอืนัรอมัฎอนัในัปฮีจิิเราะห์์ศกัุราช (ฮ.ศ.) 1443 นัี�ติรง
กุบัเดอืนัเมัษ์ายนั พ.ศ. 2565 เกืุอบเต็ิมัเดอืนั ซึู�งเป็นัเดือนัที�มัส์ุลัมิั
ทก์ุคุนัจิะต้ิองถือศลีัอด ลัะเว้ินัข้็อห์า้มัติามัศาสุนับัญญติัิ เช่นั งด
กุารกิุนั กุารดื�มั ตัิ�งแต่ิแสุงอร์ณข้็�นัจินัถึงพระอาทิติย์ติกุดินั 

ถึึงแม�วั่าเดีือ่นรอ่มฎอ่นจะมีเพียงหนึ�งเดีือ่นขอ่งทุ่กปัี แต่การ
เปัล้ี�ยนแปัล้งขอ่งระยะเวัล้าในการรับปัระท่านอ่าหารแล้ะเค่รื�อ่งดีื�ม
อ่าจเกิดีการเปัล้ี�ยนแปัล้งท่ี�สำคั่ญในดี�านพลั้งงานแล้ะอ่งค์่ปัระกอ่บ
ขอ่งอ่าหารไดี� โดียเฉพาะผู้้�ส้งอ่ายุ หรือ่ผู้้�ปั่วัยท่ี�มีโรค่ปัระจำตัวั 
ซึ�งบท่บัญญัติท่างศีาสนาอ่นุญาตให�ผู้้�ป่ัวัยไดี�รับการยกเวั�นจาก
การถึือ่ศีีล้อ่ดี หากผู้้�ปั่วัยปัระสบกับค่วัามยากล้ำบากแล้ะเกรงวั่า
อ่าจเกิดีอ่ันตรายร�ายแรง มีงานวัิจัยหล้ายฉบับที่�ไดี�ศีึกษาผู้ล้ขอ่ง
การถึือ่ศีีล้อ่ดีในเดีือ่นรอ่มฎอ่นในดี�านสุขภาพกับปััจจัยเสี�ยงขอ่ง
โรค่เบาหวัาน เนื�อ่งจากโรค่เบาหวัานมีค่วัามสัมพันธ์ุกับอ่าหาร แล้ะ

กระบวันการเผู้าผู้ล้าญอ่าหารที่�รบัปัระท่าน ซึ�งค่วัามเสี�ยงที่�อ่าจเกดิี
ขึ�นในผู้้�ปั่วัยโรค่เบาหวัานค่อื่ ค่วัามเสี�ยงตอ่่การเกดิีภาวัะน�ำตาล้ใน
เล้ือ่ดีต�ำจากการอ่ดีอ่าหาร ค่วัามเสี�ยงต่อ่การเกิดีภาวัะน�ำตาล้ใน
เล้อื่ดีสง้จากการรับปัระท่านอ่าหารมากเกนิไปัหลั้งจากพระอ่าทิ่ตย์
ตกดีิน ค่วัามเสี�ยงจากการงดียาหรือ่ไม่ไดี�มีการปัรับยาอ่ย่าง
เหมาะสม แล้ะค่วัามเสี�ยงจากการเกิดีภาวัะเล้ือ่ดีเปั็นกรดี ดีังนั�น
ผู้้�ปั่วัยโรค่เบาหวัานจะต�อ่งมีค่วัามระวััดีระวัังหากต�อ่งมีการอ่ดี
อ่าหาร แล้ะผู้้�ปั่วัยค่วัรไดี�รับค่ำปัรึกษาจากแพท่ย์เกี�ยวักับค่วัาม
ปัล้อ่ดีภยัในการถึอื่ศีลี้อ่ดี รวัมถึึงการไดี�รบัค่ำแนะนำเกี�ยวักบัอ่าหาร
แล้ะยาเมื�อ่ผู้้�ปัว่ัยเบาหวัานตดัีสนิใจอ่ดีอ่าหาร แพท่ย์จะต�อ่งมคี่วัาม
เข�าใจเกี�ยวักบัผู้ล้ขอ่งการถึอื่ศีีล้อ่ดีเดีอื่นรอ่มฎอ่นตอ่่พยาธุสิรรีวัทิ่ยา
ขอ่งโรค่เบาหวัาน เพื�อ่ตัดีสินวั่าจะอ่นุญาตให�ผู้้�ป่ัวัยถึือ่ศีีล้อ่ดีใน
เดีือ่นรอ่มฎอ่นไดี�อ่ย่างเหมาะสมหรือ่ไม่ มีงานวิัจัยที่�ศีึกษาเกี�ยวั
กับเกณฑ์์การแนะนำขอ่งแพท่ย์ซึ�งสรุปัไวั�วั่า ค่วัรอ่นุญาตให�ผู้้�ปั่วัย
เบาหวัานถึือ่ศีีล้อ่ดีสำหรับผู้้�ปั่วัยค่วับคุ่มที่�ไม่มีอ่าการแท่รกซ�อ่น 
แล้ะค่วัรแนะนำไม่ให�ผู้้�ปั่วัยถึือ่ศีีล้อ่ดีในผู้้�ปั่วัยเบาหวัานช่นิดีท่ี� 1 
(ช่นิดีพึ�งอ่ินซ้ลิ้น) กรณีที่�มีการค่วับคุ่มไม่ดีี เช่่น ผู้้�ที่�ไม่ปัฏิิบัติตาม
การรับปัระท่านอ่าหาร ยา แล้ะค่ำแนะนำในการอ่อ่กกำล้ังกาย 
เช่่นเดีียวักันกับผู้้�ป่ัวัยเบาหวัานช่นิดีท่ี� 2 (ช่นิดีไม่พึ�งอ่ินซ้ล้ิน) ท่ี�มี

บท่ค่วัามโดีย ดร.พรพิมีล มีะห์ะห์มีัด 
Written by Dr. Pornphimol Mahamad
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การค่วับคุ่มไม่ดีีท่ี�มีอ่าการโรค่แท่รกซ�อ่นร�ายแรง เช่่น ค่วัามดีัน
โล้หิตส้งที่�ไม่สามารถึค่วับคุ่มไดี� ผู้้�ป่ัวัยเบาหวัานที่�ตั�งค่รรภ์ ผู้้�ป่ัวัย
ภาวัะเล้ือ่ดีเปั็นกรดีจากค่ีโตนเบาหวัาน (Diabetic Ketoacidosis : 
DKA) แล้ะโรค่หล้อ่ดีเลื้อ่ดีหัวัใจตีบ [1-4] ผู้้�ป่ัวัยในปัระเท่ศีไท่ยส่วัน
ใหญ่นั�นจะมกีารปัระเมนิค่วัามเสี�ยงในการถืึอ่ศีลี้อ่ดีขอ่งตนเอ่งจาก
ปัระสบการณ์การเดิีม แล้ะมคี่วัามตั�งใจที่�จะถึอื่ศีลี้อ่ดีให�ไดี�ตล้อ่ดีทั่�ง
เดีือ่น ผู้้�ป่ัวัยเบาหวัานบางรายไม่ท่ราบว่ัาตนเอ่งอ่ย่้ในข�อ่ยกเวั�น
ตามหล้ักศีาสนา เนื�อ่งจากไม่มีอ่าการเจ็บปั่วัยรุนแรงเฉียบพล้ัน 

โดียผู้้�ปั่วัยถึือ่วั่าการถึือ่ศีีล้อ่ดีในเดีือ่นรอ่มฎอ่นเปั็นช่่วังเวัล้าที่�จะไดี�รับผู้ล้บุญ
อ่ยา่งท่วัคี่ณ้แล้ะจะไดี�รบัค่วัามโปัรดีปัรานจากพระผู้้�เปัน็เจ�าในการตั�งใจปัฏิิบตัิ
ศีาสนกิจอ่ย่างเต็มค่วัามสามารถึ แล้ะผู้้�ปั่วัยบางส่วันถึือ่โอ่กาสในการถึือ่ศีีล้
อ่ดีในเดืีอ่นรอ่มฎอ่นเป็ันการปัรับเปัล้ี�ยนพฤติกรรมในการบริโภค่อ่าหาร โดีย
หวัังวัา่จะช่ว่ัยให�ระดีบัน�ำตาล้ในเล้อื่ดีดีขีึ�น ผู้้�ปัว่ัยบางรายมอ่งข�ามค่วัามเสี�ยง
ท่ี�อ่าจเกิดีภาวัะแท่รกซ�อ่นท่างสุขภาพขอ่งตนเอ่ง โดียเล้ือ่กท่ี�จะถึือ่ศีีล้อ่ดี โดีย
ไม่ไดี�รับค่ำแนะนำการปัรับยาจากแพท่ย์ หรือ่มีการปัรับยาตามค่วัามสะดีวัก
ขอ่งตนเอ่ง ซึ�งสว่ันใหญแ่ล้�วัจะใช่�ยาตามเดีมิในช่ว่ังกอ่่นเดีอื่นรอ่มฎอ่น อ่กีท่ั�ง
แผู้นการปัรบัยาขอ่งผู้้�ปัว่ัยในแตล่้ะรายอ่าจมคี่วัามซบัซ�อ่น จงึอ่าจท่ำให�ผู้้�ปัว่ัย
ปัฏิิเสธุการปัรับยาตามแผู้นการดี้แล้จากแพท่ย์ไดี� [5] นอ่กจากนี�แพท่ย์ใน
ปัระเท่ศีไท่ยส่วันใหญ่อ่าจมิไดี�ค่ำนึงถึึงพฤติกรรมขอ่งผู้้�ปั่วัยท่ี�เปั็นมุสล้ิมใน
การถึือ่ศีีล้อ่ดีช่่วังเดืีอ่นรอ่มฎอ่นเท่่าท่ี�ค่วัร ดีังนั�นข�อ่ค่วัรปัฏิิบัติสำหรับผู้้�ป่ัวัย
โรค่เบาหวัานหากต�อ่งการที่�จะถึือ่ศีีล้อ่ดีในช่่วังดีือ่นรอ่มฎอ่น จะต�อ่งเข�ารับ
การตรวัจปัระเมินสุขภาพก่อ่นเข�าเดีือ่นรอ่มฎอ่น แล้ะมีการปัรึกษากับแพท่ย์
ผู้้�เช่ี�ยวัช่าญในร้ปัแบบการรับปัระท่านอ่าหารแล้ะการปัรับยาขอ่งผู้้�ปั่วัย แล้ะ
ปัฏิิบัติตามค่ำแนะนำอ่ย่างเค่ร่งค่รัดี แล้ะค่วัรล้ะศีีล้อ่ดีทั่นที่หากเกิดีอ่าการ
หรือ่สัญญานเตือ่นท่ี�ไม่ดีีใดีๆก็ตาม แล้ะค่วัรมีการตรวัจระดีับน�ำตาล้ในเล้ือ่ดี
อ่ยา่งสม�ำเสมอ่ ซึ�งจะช่ว่ัยให�การถืึอ่ศีลี้อ่ดีเป็ันไปัอ่ย่างปัล้อ่ดีภัยสามารถึปัฏิบัิติ
ศีาสนกิจไดี�อ่ย่างค่รบถึ�วันสมบ้รณ์
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DIABETES PATIENTS 
AND FASTING
 The Ramadan in the Hijri year 1443 corresponds to 
almost the whole month of April 2022. It is the month in which all 
Muslims observe fasting and abstain from religious prohibitions 
such as refraining from eating/drinking from sunrise to sunset. 
There is only one Ramadan in a year. However, changes in the 
time of eating and drinking can cause significant changes in one’s 
energy and food composition, especially in elderly and patients 
with chronic diseases.  Religious principles allow patients to be 
exempt from fasting if they face difficulties and fear serious harm 
should happen to them. Several studies have looked at the effects 
of fasting during the month of Ramadan on health and risk factors
for diabetes since diabetes is related to diet and metabolic 
processes.  The potential risks that could emerge in diabetics are 
risk of fasting hypoglycemia, risk of hyperglycemia from eating 
too much after sunset, risk of abstaining from taking prescription 
drugs or not having appropriate dosage adjustments, and risk of 
acidosis. Therefore, diabetics need to be careful if they want to 
observe fasting. Patients should consult their doctors about the 
safety of fasting, including getting advice on diet and medication 
once patients with diabetes decide to fast. Doctors must have 
understanding regarding the effects of Ramadan fasting on the 
pathophysiology of diabetes to appropriately determine whether 
patients should be allowed to fast in the month of Ramadan or not.

There is research that studies criteria suggested by 
doctors regarding fasting allowance for diabetics.
It concludes that fasting should be allowed in 
uncomplicated diabetic patients. Doctors should not 
allow patients with type 1 (insulin dependent) diabetes
whose disease is poorly controlled, such as those 
who do not follow recommended diet, medication, 
and exercise guidelines, to fast. The same is true for 
patients with type 2 (non-insulin dependent) diabetes
whose disease is not well-controlled and have 
serious complications, such as uncontrolled high 
blood pressure, pregnant diabetic patients, patients 
with diabetic ketoacidosis (DKA), and patients with 
coronary artery disease. [1-4] Most Thai patients have 
their own assessment of risk of fasting based on their 
personal fasting experience. They have the intention 
of fasting for the whole month. Some diabetics do not 
recognize that they are under religious exceptions 
because they suffer from no acute illness. Patients 
consider fasting in the month of Ramadan to be the 
time for multiplying rewards and they will be favored 
by God for their concentration in doing good deeds 
the best they possibly can. Some patients take fasting 
in Ramadan as an opportunity to change their eating 
behavior, hoping to improve their blood sugar levels. 
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Some patients overlook the risk of complications that could happen to their health and choose to fast without 
consulting a doctor or adjusting medication. Most of the time, patients will continue taking the same medication 
as they do before Ramadan. The adjustment of medication for each patient might be complicated. Therefore, 
patients may refuse to adjust the medication according to the doctor’s plan. [5] In addition, most doctors in 
Thailand may not take into account the behavior of Muslim patients in fasting during the month of Ramadan. Thus, 
if diabetics want to fast in the month of Ramadan, they should undergo health assessment before the holy month. 
They should consult their doctors concerning their eating patterns and medication adjustment. Plus, they should 
strictly follow doctor’s instructions, break the fast immediately if any unpleasant symptoms or warnings arise, and 
have regular blood sugar checks. These tips will help patients fast safely. Thus, they will be able to practice their 
religion completely.

[1] Athar, S. and M. Habib, Management of stable type 2 diabetes mellitus (NIDDM) during islamic fasting in Ramadan. Hamdard 

Medicus, 1994. 37: p. 94-108.

[2] Das, R., Diabetes mellitus and Ramadan. A narrative review of literature. Ital J Public Health, 2011. 8(3): p. 247-54.

[3] Kobeissy, A., M.S. Zantout, and S.T. Azar, Suggested insulin regimens for patients with type 1 diabetes mellitus who wish to fast 

during the month of Ramadan. Clinical therapeutics, 2008. 30(8): p. 1408-1415.

[4] Omar, M.A. and A.A. Motala, Fasting in Ramadan and the diabetic patient. Diabetes Care, 1997. 20(12): p. 1925-1926.

[5] รัตติกาล้ เรือ่งฤท่ธุิ�, พรท่ิพย์ มาล้าธุรรม แล้ะ วัรรณภา ปัระไพพานิช่ม, การรับร้�เกี�ยวักับการถึือ่ศีีล้อ่ดี แล้ะพฤติกรรมการดี้แล้ตนเอ่งขอ่งช่าวั

ไท่ยมุสล้ิมท่ี�เปั็นเบาหวัานช่นิดีท่ี� 2 ท่ี�ถึือ่ศีีล้อ่ดีในเดีือ่นรอ่มฎอ่น. Ramathibodi Nursing Journal, 2012. 18(2): หน�า 207-222.
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ชีววิทยาสำังเครื่าะห์์ : ศาสำตรื่์ ให์ม่่แห์่งอนาคต
	 ปััจจบัุันปัระเทศไทยจดัเปัน็ปัระเทศท่�มีค่วามีหลากหลายทางชีว่ภาพสูงูเปัน็	8	อันัดับัแรกขอังโลก	และยงัมีผ่ลงานวจิยัด้านชีว่วทิยา

สูังเคราะห์	(Synthesis	Biology,	SynBio)	อัยู�ในอัันดับัท่�	44	จากงานวิจัยทั�วโลกกว�า	140	ปัระเทศ	จึงอัาจกล�าวได้ว�าปัระเทศไทยม่ี

ต้น้ทนุความีไดเ้ปัรยีบัในการพฒันาเทคโนโลย	่SynBio	และสูามีารถสูรา้งระบับันเิวศนวตั้กรรมีจากเทคโนโลยเ่ชีงิลกึ	(Deep	technology)	

เพ่�อัมีุ�งต้อับัโจทย์ขอังอัุต้สูาหกรรมีต้�างๆ	และสูร้างมีูลค�าเต้ิบัโต้ในระดับัโลกได้อัย�างแน�นอัน	[1]

 SynBio  ถึื อ่วั่ า เ ป็ัน เท่ค่โนโล้ยีดี� าน
พนัธุุวัศิีวักรรมค่ล้ื�นที่� 2 จากการบร้ณการศีาสตรต์า่งๆ
ดี� า น ช่ี วั วิั ท่ ย า  เ ค่ มี  วัิ ศี วั ก ร ร ม ศี า ส ต ร์  แ ล้ ะ
ค่อ่มพิวัเตอ่ร์ เพื�อ่แก�ไขข�อ่ม้ล้พันธุุกรรมโดียปัรับ
เปัล้ี�ยนเพิ�มล้ดีล้ำดีับเบสบางตัวัในจีโนม (genome)
ไดี�อ่ย่างแม่นยำ รวัดีเร็วั ไม่ซับซ�อ่น หัวัใจหลั้ก
ขอ่งเท่ค่โนโล้ยีนี�ก็ค่ือ่ค่วัามสามารถึในการแปัล้ง
ข�อ่ม้ล้สารพันธุุกรรมไปัมาไดี�ระหว่ัางจีโนมแล้ะ
ไฟล้์ข�อ่ม้ล้ดิีจิท่ัล้ ซึ�งถืึอ่เปั็นปัระต้เช่ื�อ่มต่อ่ระหว่ัาง
โล้กชี่วัภาพแล้ะโล้กดิีจิท่ัล้ ส่งผู้ล้ท่ำให�เท่ค่โนโล้ยี
มีราค่าถ้ึกล้ง เข�าถึึงข�อ่ม้ล้จากไฟล้์ดีิจิท่ัล้ไดี�ง่าย
ขึ�น แล้ะสามารถึสังเค่ราะห์สารพันธุุกรรมท่ั� ง
จโีนม (Genome synthesis) ไดี�อ่ย่างรวัดีเร็วั นอ่กจาก
นี�ยังสามารถึอ่อ่กแบบข�อ่ม้ล้พันธุุกรรมแล้ะท่ำนาย
คุ่ณสมบัติผู้่านท่างการจำล้อ่งท่างค่อ่มพิวัเตอ่ร์ไดี�
โดียตรง ส่งผู้ล้ท่ำให�สามารถึผู้ลิ้ตสารเค่มี โปัรตีน 
เอ่นไซม์ เซล้ล์้ หรือ่วังจรยีนสังเค่ราะห์ (Synthetic 
gene circuits) เพื�อ่ให�เซล้ล้์ตอ่บสนอ่งต่อ่สัญญาณ

ช่วีัภาพ input/output รวัมถึึงผู้ลิ้ตสารอ่ื�นๆ ตามที่�ตั�งโปัรแกรมไวั�ไดี�อ่ย่างแมน่ยำ
ดีังนั�นเท่ค่โนโล้ยีจึงถึือ่วั่าสะอ่าดีแล้ะมีปัระสิท่ธุิภาพในการผู้ล้ิต แล้ะยังเปั็น
เท่ค่โนโล้ยีท่ี�ยั�งยนืเพราะล้�วันแต่ใช่�วััสดุีช่วีัภาพท่ี�เปัน็มติรต่อ่สิ�งแวัดีล้�อ่ม [1-3]

บท่ค่วัามโดีย  ดร.อัซอารีย์ สัุขึ้สัุวรรณ
Written by Dr.Acharee Suksuwan

[6] Lv, X., Wu, Y., Gong, M. , Deng, J., Gu, Y., Liu, Y., Li, J., Du, G., Ledesma-Amaro, 

R., Liu, L., Chen, J. (2021). Synthetic biology for future food:
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อาห์ารื่ : 

การื่เกษตรื่ : 

การื่แพทยแ์ละการื่ผู้ลติยา :

เช้�อเพลิงและพลังงาน : 

สำิ�งแวดล�อม่ : 

ดี�วัยค่วัามสามารถึจัดีเรียงล้ำดีับพนัธุุกรรมเพื�อ่ผู้ล้ิตสารท่ี�ต�อ่งการไดี�อ่ย่างแม่นยำ ท่ำให�เท่ค่โนโล้ยนีี� ก่อ่ให�เกิดีนวัตักรรม
แล้ะผู้ล้ิตภัณฑ์์ที่�ช่่วัยแก�ปััญหาแก่ผู้้�บริโภค่ไดี�ตรงจุดีมากกวั่าเท่ค่โนโล้ยีแบบเก่าที่�มีการปัรับแต่งพันธุุกรรมพืช่หรือ่สัตวั์ 
(genetically modified organism, GMO) ให�ท่นต่อ่โรค่แล้ะสภาพแวัดีล้�อ่มต่างๆ เพื�อ่ให�ผู้ล้ผู้ล้ิตที่�มากขึ�นตามค่วัาม
ต�อ่งการแล้ะล้ดีต�นทุ่นขอ่งผู้้�ผู้ล้ิตเปั็นหล้ัก เท่ค่โนโล้ยี SynBio ยังสามารถึพัฒนาแล้ะสร�างนวััตกรรมไดี�อ่ีกมากมายเพื�อ่
สร�างโอ่กาสท่างเศีรษฐกิจขอ่งอุ่ตสาหกรรมต่างๆ อ่าท่ิเช่่น [1, 4-6]

การพัฒนาจุลิ้นท่รีย์สังเค่ราะห์ที่�ผู้ลิ้ตสารสำคั่ญต่างๆ เช่่น วัิตามิน 
ไล้โค่ปัีน สารแต่งกล้ิ�นรส โปัรตีนหวัาน ซอ่สถึั�วัเหล้ือ่ง อ่าหารจากพืช่
แท่นเนื�อ่สัตวั์ นมสังเค่ราะห์ โยเกิร์ตช่ะล้อ่วััย ถัึ�วัลิ้สงที่�ไร�อ่าการแพ� 
เปั็นต�น

การปัรบัเปัล้ี�ยนอ่งค่ป์ัระกอ่บท่างพนัธุุกรรมพชื่ เพื�อ่ให�พชื่เจรญิเตบิโต
ไดี�ดีีแล้ะให�ผู้ล้ผู้ล้ิตท่างการเกษตรท่ี�ส้ง

เกิดีนวััตกรรมใหม่ๆ ในการตรวัจวัินิจฉัย รักษา แล้ะยับยั�งการระบาดี
ขอ่งโรค่ การส่งเสริมสุขภาพ ยกตัวัอ่ย่างเช่่น การตัดีต่อ่พันธุุกรรม
หนามโปัรตีนไวัรัส COVID-19 แล้ะสามารถึนำมาต่อ่ยอ่ดีผู้ลิ้ตยาต�าน
ไวัรัสช่นิดีอ่ื�นๆ ไดี�อ่ีกมากมาย 

จุลิ้นท่รีย์สังเค่ราะห์เป็ันตัวัเร่งปัฏิิกิริยาท่างชี่วัภาพเพื�อ่ผู้ลิ้ตสาร
เค่มีอุ่ตสาหกรรมแล้ะวััสดีุที่�เปั็นมิตรกับสิ�งแวัดีล้�อ่มเพื�อ่ท่ดีแท่น
กระบวันการสังเค่ราะห์ท่างเค่มี เช่่น การผู้ล้ิตไบโอ่ดีีเซล้ (Biodiesel) 
จากยีสต์ท่ี�ไดี�จากอ่�อ่ย เปั็นต�น

การนำมาผู้ล้ติจลุ้นิท่รยีเ์พื�อ่ใช่�ในการกำจดัีขอ่งเหล้อื่หรอื่สารเค่มหีรอื่
การสร�างเค่รื�อ่งมือ่วิัเค่ราะห์ดี�านไบโอ่เซนเซอ่ร์ (Biosensor) ที่�นำมา
ตรวัจจับสารพิษต่างๆ ท่ี�เปั็นอ่ันตราย 
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Synthetic Biology: 
A New Science that Takes the World to the Future
 Currently, Thailand is the country with the 
highest biodiversity among the top 8 in the world. 
Furthermore, its research on synthetic biology (SynBio) 
ranks 44th out of 140 countries worldwide. Thus, it can 
be said that Thailand has advantages in developing 
SynBio technology and in building an ecosystem for 
deep technology innovation that aims to meet the 
needs of various industries and create growing value 
on a global level. [1]
 SynBio is considered a second wave of genetic 
engineering technology by integrating the sciences 
of biology, chemistry, engineering, and computers 
to edit genetic information by modifying, increasing, 
and decreasing some base sequences in the genome 
precisely, quickly, and without complexity. The heart 
of this technology lies in the ability to convert genetic 
material back and forth between genome and digital
data file. This counts as a gateway between the 
biological and digital world, making technology become 
cheaper, making access to data from digital files become 
easier, and making genome synthesis become quicker. 

In addition, genetic information can be designed, and its 
properties can be predicted directly through computer 
simulations. As a result, chemicals, proteins, enzymes, 
cells, or synthetic gene circuits can be produced so 
that cells respond to biological signals, input/output, 

and precisely produce other substances as programmed. 
Therefore, this technology is considered clean and 
efficient in production. It is also sustainable because it only 
uses biomaterials that are environmentally friendly [1-3].
 With the ability in sequencing genetics to produce 
the desired substance precisely, this technology creates 
innovations and products that solve problems for consumers
more accurately than previous technologies. Older 
technologies engaged in genetically modified organisms 
(GMOs), hoping the plants would become resistant to 
various diseases and environmental conditions so as 
to produce more production according to the demand 
and reduce the cost of the manufacturer mainly. SynBio 
technology can further develop and innovate other cre-
ations that initiate economic opportunities for industries 
such as: [1, 4-6]

[6] Lv, X., Wu, Y., Gong, M. , Deng, J., Gu, Y., Liu, Y., Li, J., Du, G., Ledesma-Am-

aro, R., Liu, L., Chen, J. (2021). Synthetic biology for future food:

[7] Walker R. S. K. and Pretorius I. S. (2018). Applications of Yeast Synthetic 

Biology Geared towards the Production of Biopharmaceuticals, Genes, 9, 340.
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 Food:  This is developing synthetic 
microorganisms to produce important substances 
such as vitamins, lycopene, flavoring agents, sweet 
proteins, soy sauce, plant-based food as a replacement
for meat, synthetic milk, anti-aging yogurt, allergy
-free peanuts, etc.

 Agriculture:   This is to modify the genetic 
composition of plants to make them grow well and 
grant high agricultural productivity.

 Medicine and Drug Production: New 
innovations in the diagnosis, treatment, prevention
of disease outbreaks, and health promotion.
Examples of this are genetic editing of the COVID-19 
virus protein spikes that can be used to develop 
many other antiviral drugs.

 Fuel and energy: Synthetic microorganisms
are biological catalysts to produce industrial 
chemicals and environmentally friendly materials to 
replace chemical synthesis processes. An example 
of this is biodiesel production from sugarcane yeast. 

 Env i r onmen t :  Th is  i s  to  produce 
microorganisms for use in the disposal of residues 
and chemicals, or for the creation of biosensors to 
detect dangerous toxic substances. 
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Food Tech Valley 
นวัตกรื่รื่ม่เกษตรื่ในทะเลทรื่ายจาก UAE
 ในปัี 2021 ท่ี�ผู้่านมา Sheikh Mohammed bin Rashid AI Maktoum รอ่งปัระธุานาธุิบดีีแล้ะ
นายกรัฐมนตรีสหรัฐอ่าหรับเอ่มิเรตส์ แล้ะผู้้�ปักค่รอ่งรัฐดี้ไบไดี�ท่รงเปัิดีตัวั Food Tech Valley ขึ�นในดี้ไบ
เพื�อ่เป็ันศี้นย์กล้างการผู้ล้ิตอ่าหารที่�สะอ่าดีแล้ะผู้ล้ิตภัณฑ์์ท่างการเกษตร แล้ะยังท่ำหน�าที่�เปั็นศ้ีนย์
บม่เพาะนกัวัจิยั ผู้้�ปัระกอ่บการสตารท์่อ่พั แล้ะผู้้�เชี่�ยวัช่าญในอ่ตุสาหกรรมที่�เกี�ยวัข�อ่งในการพฒันาระบบ
ท่ี�มีศีักยภาพในการวัางแผู้นอ่นาค่ตขอ่งอุ่ตสาหกรรมอ่าหาร แล้ะยังตรัสย�ำอี่กว่ัาม้ล้ค่่าการค่�าสินค่�า
อ่าหารในย้เอ่อี่สง้ถึึงปีัล้ะ 100 พนัล้�านดีแีรห์ม แล้ะขณะนี�ย้เอ่อี่กย็งัเปัน็ศ้ีนย์โล้จสิตกิส์ดี�านอ่าหารขอ่งโล้ก
เปั้าหมายขอ่ง Food Tech Valley นี� เป็ันไปัตามยุท่ธุศีาสตร์ค่วัามมั�นค่งท่างอ่าหารแห่งช่าติขอ่งย้เอ่อี่ 
โดียจะปัระกอ่บดี�วัย 4 โซน ไดี�แก่ 
 1. กลุ้ม่เท่ค่โนโล้ยีการเกษตรแล้ะวิัศีวักรรม ในพื�นท่ี�นี�จะเปัน็การท่ำฟาร์มแนวัดีิ�งจะใช่�เท่ค่โนโล้ยี
อ่าหารในการปัล้้กพืช่ท่ี�สำค่ัญตล้อ่ดีท่ั�งปัี แล้ะส่งผู้ล้ิตภัณฑ์์ให�กับเมือ่งอ่ัจฉริยะในอ่นาค่ต ท่ี�ใช่�วัิศีวักรรม
ช่ีวัภาพระบบอ่ัตโนมัติ หุ่นยนต์ แล้ะ AI ในการสร�างระบบนิเวัศีน์ดี�านอ่าหาร 
 2) ศีน้ยน์วััตกรรมดี�านอ่าหาร จะเน�นการสร�างระบบนิเวัศีน์ท่างธุุรกิจการเกษตรแบบบร้ณาการ 
สนบัสนนุ startups พร�อ่มท่ั�งมโีรงงานเฉพาะท่างผู้ล้ติอ่าหารช่นดิีใหมส่ำหรบัร�านอ่าหาร รวัมถึึงการบรกิาร
ธุุรกิจร�านอ่าหารแบบยั�งยืนแล้ะพอ่เพียง เพื�อ่ช่่วัยล้ดีการส้ญเสียแล้ะการเหล้ือ่ท่ิ�งท่รัพยากร
 3. ศี้นย์ดี�านการวัิจัยแล้ะพัฒนา (R&D) ระดีับโล้ก เพื�อ่ฝึักอ่บรมผู้้�เช่ี�ยวัช่าญแล้ะสนับสนุน
สถึานปัระกอ่บการดี�านอ่าหาร เน�นการใช่�ท่นุท่รพัยท์่างการเกษตรเพื�อ่ให�มผีู้ล้ติผู้ล้สง้สดุี การใช่�พชื่พนัธ์ุุที่�
ท่นแล้�ง การวิัจยัยงัจะใช่�เท่ค่โนโล้ยีเค่รื�อ่งพิมพ์ 3 มติซิึ�งจะใช่� AI ค่วับคุ่ม ซึ�งเป็ันค่วัามพยายามในการวิัจยั
ค่วัามมั�นค่งดี�านอ่าหาร รวัมท่ั�งโภช่นพันธุุศีาสตร์ เพื�อ่ศีกึษาค่วัามสัมพนัธ์ุระหว่ัางโภช่นาการ สมรรถึภาพ
ร่างกายแล้ะพันธุุกรรม ท่ำให�ท่ราบถึึงค่วัามต�อ่งการสารอ่าหารท่ี�จำเปั็น เปั็นต�น
 4. ศีน้ยก์ล้างโล้จิสตกิสอ์่จัฉรยิะ จะมรีะบบจดัีเกบ็อ่าหารแบบอ่ตัโนมตั ิดี�วัยเท่ค่โนโล้ยีบล้อ็่กเช่น 
เข�ามาช่่วัยเพิ�มปัระสิท่ธุิภาพการจัดีเก็บอ่าหาร แล้ะใช่�เท่ค่โนโล้ยี Big Data มาใช่�เพื�อ่ปัระสิท่ธุิภาพการ
ขนสง่ ให�สอ่ดีค่ล้�อ่งกบัค่วัามต�อ่งการขอ่งผู้้�บรโิภค่ การส่งมอ่บเพื�อ่ให�แนใ่จวัา่เกดิีปัระสิท่ธุภิาพขอ่งหว่ังโซ่
อุ่ปัท่านอ่าหาร
 ท่ั�งนี�เพราะย้เอ่อ่ีนําเข�าอ่าหารปัระมาณ 80-90% ขอ่งการบริโภค่ในปัระเท่ศี แล้ะในสภาวัะการ
ระบาดีขอ่งไวัรัส COVID-19 ไดี�เปัน็ปัจัจัยในการขับเค่ล้ื�อ่นการพัฒนาท่างเกษตรที่�สำค่ญัขอ่งย้เอ่อ่ใีนการ
ตอ่บสนอ่งต่อ่ค่วัามต�อ่งการดี�านอ่าหารแล้ะค่วัามมั�นค่งขอ่งอ่าหารขอ่งปัระช่ากรในปัระเท่ศี 
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Food Tech Valley: 
Agricultural	Innovations	in	the	Desert	from	UAE

 President, Prime Minister of the United Arab 
Emirates, and the ruler of Dubai launched Food Tech 
Valley in Dubai. This place is aimed to be the center 
of clean food production and agricultural products. It 
also serves as an incubator for researchers, startup 
entrepreneurs, and experts from related industries for the 
development of effective systems for future planning of 
the food industry. He also emphasized that the value of 
food trade in the UAE reaches 100 billion dirhams per 
year. And now the UAE is still the world’s food logistics 
hub. The goals of this Food Tech Valley are in line with 
the UAE’s National Food Security Strategy. It is consisted 
of 4 zones:

1. Agricultural Technology and Engineering: 
This zone demonstrates vertical farming which will use 
food technology to grow important crops throughout the 
year and deliver products to smart cities in the future. 
These smart cities use bioengineering, automation, 
robotics, and AI to build food ecosystems.
2. Food Innovation Center: 
This zone focuses on building an integrated agribusiness 
ecosystem to support startups. Specialized factory for 
producing new foods for restaurants is provided, as well 
as sustainable and self-sufficient restaurant business 
services to help reduce wastage and waste of resources.
3. World-Class Research and Development (R&D) Center: 
This zone is to train professionals and support food 
establishments. It emphasizes on using agricultural 
capital for maximum productivity and drought tolerant 
plants. The research will be using 3D printer technology 

which is controlled by AI. This is an attempt to conduct food 
security research, including nutrigenomics, to explore the 
relationship between nutrition, physical fitness, and genetics. 
The result from this research will let us know what essential 
nutrients that we need, etc.
4. Smart Logistics Center: This zone provides an automatic 
food storage system, with the utilization of blockchain 
technology to help increase efficiency in food storage, and 
the utilization of Big Data technology for the efficiency of 
transportation to respond to the needs of consumers and 
ensures the efficiency of delivery in the food supply 
chain. Because the UAE imports about 80-90% of food 
consumption in the country. 
 And in the midst of the COVID-19 pandemic, this 
has been a key that drives UAE’s agricultural development 
in response to the demand of food and food security of the 
country’s population.
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 YAGI KOOHIIกว่าจะม่าเป็็นรื่�าน

ช้�อรื่�าน YAGI KOOHII และตัวโลโก�รื่�านม่ีที�ม่าจากอะไรื่คะ ?

	 ร้าน	YAGI	KOOHII	ร้านคาเฟ่่แห�งใหมี�	ท่�ซ่�อันต้ัวอัยู�ในย�านพระรามี	9	ภายในต้ัวบั้านสูไต้ล์มีูจิสู่ขาว	เม่ี�อัเปัิดปัระตู้ไมี้เข้าไปัจะพบั

กับัพ่ชีไม้ีใบัเขียวชีะอัุ�มี	ต้ัดกับัสู่ขาวขอังผนังและสู่นำ�าต้าลขอังไม้ี	ดูร�มีร่�นและสูบัายต้าร้านน่�เกิดการการรวมีตั้วกันขอังกลุ�มีเพ่�อันท่�มี่ความี

ชีอับั	ความีสูนในเร่�อังเด่ยวกัน	นั�นค่อัสูามีเจ้าขอังร้านอัย�าง	คุณนากิ�บั-อัรรถกานต้์	ใจเฉื่่�อัย	คุณอัับัดุลลอัฮ-พงษ์์ระวี	มีูฮัมีหมีัดสูะมีัน	และ

คุณวาอัิ�ล-ปักปักรณ์	กลิ�นกาเซ่็น	ซ่ึ�งวันน่�จะมีาพูดคุยและเล�าท่�มีากว�าจะมีาเปั็นร้าน	YAGI	KOOHII	ให้พวกเราฟ่ังค�ะ	มีาทำาความีรู้จักร้านน่�

ไปัพร้อัมีๆกันนะคะ

 “นกึถึึงปัระวััตกิาแฟกอ่่นเล้ย ค่อื่กาแฟเริ�มมาจากแพะไปักนิ
ผู้ล้ไม�ตระก้ล้เบอ่ร์รี�แล้�วัมีค่วัามอ่ะเล้ิท่มาก อ่ารมณ์ดีี ค่นเล้ยเอ่าเมล้็ดี
นี�ไปัค่ั�วัแล้ะมาร้�ภายหล้ังวั่ามีค่าเฟอ่ีน” คุ่ณอ่ับดีุล้ล้อ่ฮเล้่า
 “ร�านอ่อ่กแนวัญีปัุ่น เล้ยอ่ยากไดี�ช่ื�อ่ร�านเป็ันภาษาญี�ปัุ่น ซึ�ง
พอ่แปัล้อ่อ่กมาแล้�วัมันกระชั่บ อ่ย่าง YAGI (ยา-จิ) ในภาษาญี�ปัุ่น
แปัล้วั่า แพะ ส่วัน KOOHII (โค่-ฮี) แปัล้วั่า กาแฟ ก็เล้ยมาเปั็น YAGI 
KOOHII” คุ่ณนากิ�บกล้่าวัเสริม
 คุ่ณอ่ับดีุล้ล้อ่ฮพ้ดีถึึงโล้โก�ต่อ่วั่า “สีโล้โก�ก็เปั็นวังล้�อ่สีขอ่ง
กาแฟ สัญล้ักษณ์ก็เปั็นการพันกันไปัขอ่งกาแฟ บางค่นอ่าจจะเจอ่
รสนี� บางค่นไม่เจอ่ แต่ล้ะค่นก็จะไดี�รับค่วัามร้�สึกไม่เหมือ่นกัน”
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 YAGI KOOHII
จุดเรื่ิ�ม่ต�นของรื่�านกาแฟนี� เรื่ิ�ม่ม่ายังไง ?

ในอนาคต ม่องการื่ขยายธุุรื่กิจไป็ในทางไห์น ?

การื่เป็ิดรื่�านกาแฟยากไห์ม่ ?

 “เริ�มจากการที่�พวักเราช่อ่บท่่อ่งเที่�ยวั ช่อ่บถึ่ายร้ปัตามค่าเฟ่
ต่างๆ ช่อ่บบรรยากาศีการมานั�งร�านค่าเฟ่ พ้ดีคุ่ยกัน เดีิมเปั็นค่นไม่ดีื�ม
กาแฟ จะเล้อื่กสั�งเปัน็ช่าเขียวัหรือ่โกโก�แท่น มาเริ�มดีื�มกาแฟเพราะต�อ่ง
ขับรถึท่างไกล้ กินเพื�อ่ให�ตื�นตัวั แล้ะมาดีื�มอ่ย่างจริงจังเมื�อ่ปัระมาณ 2 
ปัีท่ี�แล้�วั พอ่เริ�มกินก็เริ�มอ่ยากล้อ่ง อ่ยากร้�วั่าแต่ล้ะช่นิดีต่างกันยังไง 
ท่ำไมบางช่นิดีมีรสช่าตินี� มีกล้ิ�นแบบนี�” คุ่ณนากิ�บเล้่า
 คุ่ณอ่บัดีลุ้ล้อ่ฮเล้า่ตอ่่ว่ัา “เล้ยช่วันกนัตระเวันกนิกาแฟท่ี�เปัน็ 
Specialty coffee ตามร�านต่างๆ ซึ�งบางร�านสวัย แต่กาแฟไม่อ่รอ่่ย บาง
ร�านกาแฟอ่ร่อ่ย แต่เมน้น�ำอ่ื�นๆ อ่ย่างโกโก� หรือ่ช่าเขียวัก็ไม่อ่ร่อ่ย เล้ย
อ่ยากท่ำร�านท่ี�นอ่กจากกาแฟอ่ร่อ่ยแล้�วั เค่รื�อ่งเมน้อ่ื�น ๆ ก็อ่ร่อ่ยดี�วัย” 
“แล้ะบรรยากาศีดีีดี�วัย ซึ�งร�านเราถ่ึายร้ปัสวัยทุ่กมุม” คุ่ณวัาอ่ิ�ล้เสริม
เพิ�ม

 “ตอ่นแรกคิ่ดีวั่าไม่ยาก แต่พอ่มาท่ำจริงแล้�วัยากมาก ทุ่ก
อ่ย่างมีรายล้ะเอ่ียดี ตั�งแต่วััตถึุดีิบจนไปัถึึงวัิธุีการช่ง การช่งกาแฟหนึ�ง
แก�วันอ่กจากเล้ือ่กเมล้็ดีกาแฟท่ี�ดีีแล้�วั ส่วันปัระกอ่บอ่ื�นๆก็สำค่ัญดี�วัย 
ไมว่ัา่จะเปัน็น�ำเช่ื�อ่ม นม หรือ่แม�กระท่ั�งน�ำท่ี�ใช่�ในการช่ง ท่กุอ่ย่างมีผู้ล้
ต่อ่รสช่าติกาแฟ กวั่าจะไดี�ส้ตรมาต�อ่งผู้่านการล้อ่ง ปัรับแล้ะพัฒนา
นานมาก” คุ่ณนากิ�บเล้่าค่วัามพิถึีพิถึันขอ่งการสร�างแบรนดี์

 “เราท่ดีล้อ่งกันเยอ่ะมาก ล้อ่งไปัช่ิมตามร�านดัีงหล้ายๆ
ร�าน กล้ับมาล้อ่งท่ำ ล้อ่งช่ิมเปั็นปัี จนกวั่าจะไดี�รสช่าติท่ี�พวักเรา
ช่อ่บ ซึ�งล้้กค่�าท่ี�มาท่ี�ร�านก็บอ่กวั่าเปั็นรสช่าติท่ี�ไม่เค่ยกินท่ี�ไหน” 
คุ่ณอ่ับดีุล้ล้อ่ฮเสริม

 คุ่ณนากิ�บเล่้าถึึงแผู้นธุุรกิจให�ฟังวัา่ “ตอ่นนี�เรามีเมนก้าแฟ 
Signature ขอ่งร�าน ท่ี�กำลั้งจะเปิัดีตัวั เปั็นกาแฟท่ี�มีตังแมเป็ันส่วัน
ปัระกอ่บ เปั็นส้ตรล้ับขอ่งท่างร�าน แล้ะต่อ่ไปัอ่ยากขายตัวัวััตถึุดีิบ
ที่�เราท่ำเอ่ง อ่ย่างค่าราเมล้ที่�ร�านท่ำขึ�น ส่วันแผู้นในระยะยาวั มอ่ง
ถึึงการมีเมล้็ดีกาแฟค่ั�วัเปั็นขอ่งตัวัเอ่ง เบล้นกาแฟให�มีรสช่าติท่ี�เปั็น 
Signature ขอ่งร�านเอ่ง” 

Photo by Miss Sunainee Mahama,
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 “ดี�านการตล้าดี ตอ่นนี�อ่ย่้ในขั�นศึีกษา เพิ�งเริ�มล้อ่งยิง
โฆษณาท่างเฟสบุ�ค่ ล้งร้ปั ล้งวัีดีีโอ่ในอ่ินสตาแกรม แล้ะก็แพล้นวั่า
จะท่ำค่อ่นเท่�นเกี�ยวักับกาแฟขอ่งท่างร�านเพิ�ม การขายผู้่านช่่อ่ง
ท่างเดีล้ิเวัอ่ร์รี� ตอ่นนี�ก็ศีึกษาเรื�อ่งแพ็ค่เกจ โดียท่ดีล้อ่งสั�งแล้ะเรียน
ร้�จากร�านต่างๆ อ่ยากให�ล้้กค่�าไดี�อ่าหารไปัในสภาพท่ี�สมบ้รณ์ท่ี�สุดี” 
คุ่ณนากิ�บเล้่าการขยายธุุรกิจขอ่งร�านต่อ่
 ระหวั่างการพ้ดีคุ่ยกับท่ั�งสามท่่านไม่วั่าจะระหวั่างอ่ัดีเท่ปั
หรอื่หยุดีเท่ปัค่าํท่ี�ไดี�ยินมากท่ี�สดุีค่อื่ค่าํว่ัา “ล้อ่ง” “ล้อ่งท่าํ” “ล้อ่งช่มิ” 
“ล้อ่งปัรบั” ซึ�งค่าํว่ัา “ล้อ่ง” ท่ี�พวักเขากล่้าวัถึงึเสมอ่ ๆ  นั�น ผู้้�เขียนมอ่ง
ว่ัามนัมที่ั�งเรื�อ่งขอ่งค่วัามพยายาม การอ่ดีท่นในการแก�ปััญหาต่าง ๆ  
ขอ่งกลุ้ม่เพื�อ่นผู้้�ท่ี�มอี่ดุีมการณ์แล้ะเป้ัาหมายร่วัมกัน เหมอื่นกบักาํล้งั
บอ่กวั่าค่วัามสําเร็จขอ่งร�าน YAGI KOOHII นั�นคื่อ่ การท่ดีล้อ่งทํ่า
อ่ย่างไม่ล้ดีล้ะนั�นเอ่ง 

“ความ่อ่อนแอที�ให์ญ่่ห์ลวงที�สำุดของม่นุษย์
ก็ค้อ การื่ยอม่แพ� 

และวิธุีที�ดีที�สำุดในการื่จะทำาให์�ม่ันสำำาเรื่็จได�นั�น
ก็ค้อ การื่ลองให์ม่่อีกครื่ั�ง” 

	 	 	 	 	 โทมััส	เอดิิสัน

The Becoming of
YAGI KOOHII

 YAGI KOOHII is a new cafe hidden in the Rama 9 area. 
It lies inside a white Muji-style house. When opening the wooden 
door, you will find lush greenery, contrasting with white walls and 
brown woods. It all looks shady and comfortable.
 This café belongs to a group of friends who have the same 
passions and interests. They are Mr. Nagib-Athakan Jaichuey, 
Mr. Abdullah-Pongrawee Muhammadsaman, and  Mr. Waint
Pakpakorn Klinkasen, the three co-founders of this café. Today, 
Let us tell you the history before becoming YAGI KOOHII. Let’s 
get to know this café together.

 “Firstly, let’s look back to the history of coffee. Coffee 
was found because people noticed goats eating a kind of berry 
fruit became so energetic and cheerful. So, they picked its beans 
to roast and found out later that these beans contain caffeine.” 
Mr. Abdullah recalled.

Where does the name YAGI KOOHII and its logo 
come from?
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 “At first, I thought it was not difficult. But when it comes to reality,
it is very difficult. Everything requires details, from raw materials to 
brewing methods. In making a cup of coffee, besides choosing good 
coffee beans, other components are also important. Be it syrup, milk, or 
even the water used for brewing. Everything affects the taste of coffee.
Before we get our own recipes, we have to go through trials after 
trials. It took a long time to adjust and develop.” Mr. Nagib recalled the 
meticulousness of brand building.
 “We have tried a lot. We went to many famous cafés and came 
back home to try by ourselves. We’d been trying for a year until we got 
the taste we like. Our customers who visit our café say that they have 
never experienced the flavor we provide anywhere before.” added 
Mr. Abdullah.

 Mr. Nagib told us about the business plan: “Now we are about 
to launch our café’s signature coffee menu. It is a coffee that adds Tang 
Mae as an ingredient. It’s the secret recipe of our café. In the future, 
we want to sell condiments that we create by ourselves, like our café’s 
caramel. As for the long-term plan, we think of having our own roasted 
coffee beans. We think of having our signature flavored blended coffee.”
“As for marketing, we are in the stage of studying right now. We just 
started shooting ads on Facebook and posting photos and videos on 
Instagram. We also plan to make more content about our café’s coffee. 
Regarding selling through delivery channels, we are studying packaging
by ordering from various cafés. We want our customers to get our food 
in the most perfect condition.” Mr. Nagib explained his plan of business 
expansion.
 During the conversation with the trio, whether while recording 
or pausing, the word that is heard most of the time is “try”, “try doing it”, 
“try this”, “try to adjust.” The word “try” that they kept saying, I can sense 
that it reflects the effort and patience in solving problems of a group of 
friends who share common ideals and goals. It is like they are saying 
that the success of YAGI KOOHII lies in relentlessly experimenting.

 “Our café is in Japanese-style, so I want 
concise Japanese words to name our café. As 
for the word YAGI (Ya-Chi), it means goat. And 
KOOHII (Ko-Hee) means coffee. So, our café 
becomes YAGI KOOHII.” added Mr. Nagib.
 Abdullah continued explaining about 
the café’s logo: “The color of our logo is the color 
wheel of coffee. The logo suggests the intertwine 
of coffee. Some people may find a specific
flavor in a coffee, while some people don’t. Each 
individual will experience different feelings in 
a cup of coffee.”

 “It started from the fact that we like to 
travel. We like to take pictures at various cafés. 
We like the atmosphere when we sit and chitchat
in a café. Previously, I did not drink coffee. 
I would order green tea or cocoa instead. 
I started drinking coffee because I need to drive 
a long distance. So, I drink coffee to stay awake. 
I started to be serious with coffee about 2 years 
ago. Once I drank it, I wanted to try different types 
of it. I want to know how each type is different 
from one another. Why do some species have 
this flavor and smell?” said Mr. Nagib. 
 Abdullah continued “So, we go together 
to try specialty coffee at various cafés. Some café 
are beautiful but their coffee is not tasty. Their 
other drinks like cocoa or green tea are not tasty, 
either. So, I want to have a café that provides not 
only tasty coffee, but other drinks that are also 
delicious.”
 “And the atmosphere is good, too. You 
can get good photos at every angle in our café” 
added Mr. Waint.

Is it difficult to open a café?

In the future, do you plan to expand your business?

What is the beginning of this coffee shop?

“Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way 

to  succeed is always to try just one more time.”

- Thomas A. Edison -

สัมภาษณ์แล้ะเรียบเรียงโดีย 

กุุณฑิิรา สัาแล

Interviewed by Kunthira Salae
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อะนัาล็อกุชีีสั
Cheese Analog

 อ่ะนาล็้อ่กช่ีสไดี�รับการจำกัดีค่วัามว่ัาเปั็นผู้ลิ้ตภัณฑ์์
ค่ล้�ายช่ีสซึ�งไดี�มาจากการแท่นที่�ส่วันปัระกอ่บจากนมบางส่วัน
หรือ่ทั่�งหมดี (ไขมันนม/โปัรตีนนม) ดี�วัยส่วันผู้สมจากพืช่ แล้ะ
สารเตมิแตง่อ่ื�น ๆ  (เกล้อื่อ่มิลั้ซไิฟอ่ิ�งค่ ์ไฮโดีรค่อ่ล้ล้อ่ยดี ์สารกนับด้ี
สารท่ำให�เป็ันกรดี แล้ะสารแต่งกล้ิ�นรส) น�ำ ไขมัน/น�ำมัน แล้ะ
แหล้่งโปัรตีนต่าง ๆ เปั็นอ่งค่์ปัระกอ่บหล้ักในการท่ำช่ีสแบบ
อ่ะนาล้็อ่ก [2] ในอ่ดีีต อ่ะนาล้็อ่กช่ีสถึ้กท่ำขึ�นมาเพื�อ่ท่ดีแท่นช่ีส
จริง เพราะมีราค่าที่�ย่อ่มเยาแล้ะกระบวันการท่ำที่�รวัดีเร็วักว่ัา 
[2-4] โดียอ่ะนาล็้อ่กช่ีสเหล้่านี�ไดี�ถ้ึกนำไปัใช่�กับพิซซ่าแช่่แข็ง 
ซอ่สชี่ส สล้ัดีบาร์ แล้ะผู้ล้ิตภัณฑ์์พร�อ่มรับปัระท่านอื่�นๆ [4] 

 

 สำหรับปััจจุบัน อ่ะนาล้็อ่กช่ีสในมุมมอ่งขอ่งผู้้�บริโภค่
หมายถึึงผู้ล้ิตภัณฑ์์ค่ล้�ายช่ีสท่ี�มีคุ่ณภาพส้ง โดียมีล้ักษณะท่ี�ใกล้�
เค่ยีงกบัชี่สจริงในแง่ขอ่งเนื�อ่สมัผัู้สแล้ะค่ณุล้กัษณะดี�านรสสัมผัู้ส
อ่ื�นๆ แล้ะมันไดี�ถ้ึกผู้ล้ิตมาดี�วัยวััตถึุปัระสงค่์ท่ี�แตกต่างจากเดีิม
อ่ย่างสิ�นเช่ิง เหตุผู้ล้หล้ักปัระการหนึ�งค่ือ่ผู้้�ค่นให�ค่วัามสนใจใน
เรื�อ่งขอ่งจริยธุรรมแล้ะการเปัล้ี�ยนแปัล้งสภาพภ้มิอ่ากาศีมาก
ขึ�น อ่ะนาล้็อ่กช่ีสท่ี�พัฒนาขึ�นมาใหม่ส่วันใหญ่แล้�วัจึงท่ำมาจาก
ส่วันผู้สมจากพืช่ [1, 5] ดีังนั�น การบริโภค่อ่ะนาล็้อ่กช่ีสจากพืช่
จึงหมายค่วัามวั่า คุ่ณไดี�มีส่วันในการกอ่บก้�โล้กแล้�วัขั�นหนึ�ง 
ปัระการท่ี�สอ่ง อ่ะนาล็้อ่กชี่สไดี�รับการพัฒนาขึ�นเพื�อ่ตอ่บโจท่ย์
ผู้้�ท่ี�มีอ่าการภ้มิแพ� เนื�อ่งจากปัฏิิเสธุไม่ไดี�เล้ยวั่าจำนวันผู้้�บริโภค่
ท่ี�ไวัต่อ่สารก่อ่ภ้มิแพ�ในอ่าหารเพิ�มขึ�นทุ่กวััน อ่ะนาล้็อ่กช่ีสที่�
ปัราศีจากแล้ค่โตสแล้ะกล้้เตนจึงเปั็นโอ่กาสท่างการตล้าดี
สำหรับอ่าหารแห่งอ่นาค่ต โดียเฉพาะสำหรับผู้้�ท่ี�เปั็นโรค่ภ้มิแพ� 
ปัระการท่ี�สาม สุขภาพกล้ายเป็ันข�อ่กังวัล้หล้ักหล้ังจากเกิดีการ

ระบาดีใหญ่ขอ่งโรค่โค่วิัดี-19 ดีังนั�นผู้้�ค่นจึงเลื้อ่กอ่าหารที่�ดีีต่อ่สุขภาพ
แล้ะหันมาหาอ่าหารท่างเลื้อ่กที่�ท่ำจากพืช่แท่น อ่ย่างไรก็ตาม บางค่รั�ง
คุ่ณลั้กษณะท่างโภช่นาการแล้ะรสสัมผัู้สขอ่งอ่ะนะล็้อ่กชี่สท่ี�ท่ำมาจาก
พืช่ก็ดี�อ่ยกวั่าช่ีสธุรรมช่าติ อ่ะนาล้็อ่กช่ีสเหล้่านี�สามารถึอ่อ่กแบบแล้ะ
เสริมแต่งให�มีคุ่ณสมบัติดี�านรสสัมผู้ัสแล้ะคุ่ณปัระโยช่น์ไดี� เช่่น เพิ�มให�มี
วัิตามินมากกวั่าเดิีม ล้ดีแค่ล้อ่รี�หรือ่ไขมันทั่�งหมดีให�น�อ่ยล้ง [1] อ่ย่างไร
ก็ตามอ่ะนาล้็อ่กช่ีสยังไม่ถ้ึกจัดีวั่าเปั็นช่ีสโดียอ่งค่์การอ่าหารแล้ะยา หาก
ค่ณุค่า่ท่างโภช่นาการขอ่งมนัต�ำกวัา่ช่สีธุรรมช่าต ิอ่ะนาล้อ็่กช่สีจะถ้ึกจดัีวัา่
เปัน็ช่สีเลี้ยนแบบแท่น แต่ถึ�าคุ่ณค่า่ท่างโภช่นาการเที่ยบไดี�กับช่สีธุรรมช่าติ 
ก็จะจัดีอ่ะนาล้็อ่กช่ีสนั�นวั่าเปั็นช่ีสท่ดีแท่น [2] ดีังนั�น ผู้้�ผู้ล้ิตอ่าหารจำเปั็น
ต�อ่งติดีฉล้ากอ่าหารที่�เหมาะสมเพื�อ่หลี้กเล้ี�ยงการหล้อ่กล้วังผู้้�บริโภค่ 
ในท่างกลั้บกัน ผู้้�บริโภค่เอ่งก็ค่วัรอ่่านข�อ่ม้ล้ท่างโภช่นาการบนฉล้าก
อ่าหารอ่ย่างล้ะเอ่ียดีก่อ่นที่�จะซื�อ่อ่ะนาล้็อ่กช่ีส เพื�อ่ให�ไดี�อ่ะนาล้็อ่กชี่สที่�ดีี
ต่อ่สุขภาพท่ี�สุดี

บท่ค่วัามโดีย  ดร.นััจวา ยานัยา สัันัติิวรกุุล
Written by Dr. Najwa Yanya Santiworakun
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CHEESE
ANALOG

Cheese analog is defined as a cheese- like-product which 
can be derived from partial or complete replacement of milk 
components (milk fat/milk protein) with plant-based ingre-
dients as well as other additives (emulsifying salts, hydro-
colloids, preservatives, acidifying agent as well as flavoring 
agent). [1] The water, fats/oils, and protein sources are the 
main composition in making cheese analog. [2] In the past, 
cheese analog was made in order to replace real cheese 
with an affordable price and faster process [2-4]. This kind 
of cheese analog was then used in frozen pizza, cheese 
sauce, salad bar and other ready to eat-products [4]. As 
for now, the cheese analog in consumer perspectives
means a high quality of cheese-like product which is similar 
to real cheese in terms of texture and sensory attributes. 
And it has been made for a totally different approach. One 
of the main reasons is people are more concerned about  
ethics  and climate changes as a result most of the newly 
developed cheese analog are made from plant-based 
ingredients. [1, 5] Consequently, by consuming plant-
based cheese analog means you are one step clooser in 
saving the earth. Secondly, the cheese analog has been 
developed to serve an allergy person. Since it could not be 
denied that the number of consumers susceptible to food 
allergen is increasing day by day. Lactose and gluten-free 

[1] Kamath R., Basak S., Gokhale J. Recent trends in the development of 

healthy and functional cheese analogues-a review.  LWT-FOOD Sci Technol. 

2022, 155 (2022):112991.

[2] Masotti F., Cattaneo S., Stuknyte M., and De Noni I. Status and develop-

ments in analogue cheese formulations and functionalities. Trends Food Sci 

Technol. 2018. 74:158–169

[3] Bachmann HP. Cheese analogues: a review. Int. Dairy J. 2001 Jul, 11(2001): 

505–515.

[4] Fox PF., Guinee TP., Cogan TM., and McSweeney PLH.  Fundamentals of 

cheese science (2nd ed.). New York: Springer; 2017. p. 629–680 (Chapter 18).

[5] Magkos F, Tetens I, Bügel SG, Felby C, Schacht SR, Hill JO, Ravussin E, 

Astrup A. A Perspective on the Transition to Plant-Based Diets: a Diet Change 

May Attenuate Climate Change, but Can It Also Attenuate Obesity and Chronic 

Disease Risk? Adv Nutr. 2020 Jan 1;11(1):1-9. 

References

cheese analogs then represent market opportunities for future food 
especially for people with allergies. Thirdly, health becomes a primary
concern after the COVID-19 pandemic has occurred. So people 
are carefully selecting healthier food and moving towards plant-
based options. However, sometimes, the nutritional and sensory
attributes of plant-based analog cheeses are inferior to natural 
cheese. These cheese analog could be further engineered and 
fortified to have sensory  and functional attributes (more vitamins/less 
calories or total fat).[1] However, the cheese analog is not classified 
as cheese by FDA if its nutritional value is inferior to natural cheese,
 it is classified as imitation cheese but if the nutritional value is 
comparable to natural cheese, it is classified Consumers substitute. 
[2] Therefore, as a food producer, the proper labeling is required to 
avoid deception of the consumer. On the other hand, the consumer 
should also carefully read the nutritional facts on food labeling before 
buying any cheese analog in order to get the analog cheese with 
healthy alternatives.
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จัดงานเป่ิดติัวเว็บแอป่พิลิเคชััน 
“ระบบต่รวจต่ิดต่�มก�รผู้ลิต่อ�ห้�รฮ�ล�ลปลอดภัยืในัโรงพุยื�บ�ล (HAL-Click)”

 เมื�อ่วัันที่� 9 กมุภาพนัธุ ์2565 ศีน้ยว์ัทิ่ยาศีาสตรฮ์าล้าล้ 
จฬุาล้งกรณ์มหาวัทิ่ยาล้ยั สำนกังานปัตัตาน ีจดัีงานเปัดิีตัวัเวับ็
แอ่พล้ิเค่ช่ัน “ระบบติรวจติิดติามีกุารผลิติอาห์ารฮาลาล
ปลอดภััยในัโรงพยาบาล (HAL-Click)” ณ ห�อ่งปัระชุ่ม
ช่ั�น 3 TK Park Pattani อ่ทุ่ยานการเรียนร้�ปัตัตานี แล้ะถ่ึายท่อ่ดี
สดีผู่้าน Facebook Live : ศีน้ย์วัทิ่ยาศีาสตร์ฮาล้าล้ จฬุาล้งกรณ์
มหาวัิท่ยาล้ัย สำนักงานปััตตานี
 เวั็บแอ่ปัพล้ิเค่ชั่น HAL-Click พัฒนาขึ�นโดียศ้ีนย์
วัิท่ยาศีาสตร์ฮาล้าล้ จุฬาล้งกรณ์มหาวัิท่ยาล้ัย ร่วัมกับม้ล้นิธุิ
พัฒนาวัิท่ยาศีาสตร์ฮาล้าล้ แล้ะสำนักงานนวััตกรรมแห่งช่าติ
(NIA) ซึ�งเปั็นโปัรแกรมที่�ใช่�ในการตรวัจติดีตามการผู้ล้ิต
อ่าหารฮาล้าล้ในโรงพยาบาล้ แล้ะรายงานผู้ล้การดีำเนินงาน
ในร้ปัแบบ Dashboard ท่ี�สามารถึใช่�งานไดี�ท่ั�งค่อ่มพิวัเตอ่ร์  
โท่รศีัพท่์มือ่ถึือ่  แล้ะแท่็บเล้็ต เพื�อ่แก�ปััญหาการตรวัจ
ติดีตามการผู้ลิ้ตอ่าหารฮาล้าล้ดี�วัยระบบ HAL-Q ขอ่ง
โรงพยาบาล้ในพื�นที่�จังหวััดีช่ายแดีนภาค่ใต� ท่ั�งดี�านการ
เข�าถึึงเอ่กสารที่�ยุ่งยากแล้ะเสียเวัล้าในการค่�นหาเอ่กสาร 

รวัมถึึงแบบฟอ่ร์มในการตรวัจติดีตามการดีำเนินงานที่�มี
ปัริมาณมาก ท่ำให�เกิดีค่วัามยุ่งยากแล้ะสับสนในการตรวัจ
ติดีตามแล้ะรายงานผู้ล้ จึงเปั็นที่�มาขอ่งการพัฒนานวััตกรรม
เวั็บแอ่ปัพล้ิเค่ช่ันท่ี�ช่ื�อ่วั่า HAL-Click เวั็บแอ่ปัพล้ิเค่ช่ัน
ตรวัจติดีตามการผู้ลิ้ตอ่าหารฮาล้าล้ในโรงพยาบาล้ขึ�น
ปััจจุบันไดี�นำไปัปัระยุกต์ใช่�ในโรงพยาบาล้ที่�วัางระบบ HAL-Q 
แล้�วัจำนวัน 10 แห่ง เวั็บแอ่ปัพล้ิเค่ช่ัน HAL-CLICK ปัระกอ่บ
ดี�วัยเมน้หล้ักดีังนี�
 1) เมน้การจัดีการเอ่กสารคุ่ณภาพ ท่ี�สามารถึเรียกด้ี
เอ่กสารมาตรฐานการท่ำงานในแต่ล้ะขั�นตอ่นดี�วัย QR code
 2) เมน้การตรวัจตดิีตามปัระจำวััน (Daily Check) แล้ะ
การตรวัจปัระจำปัี (IQA) เพื�อ่ตรวัจติดีตามการดีำเนินงานตาม
ข�อ่กำหนดีขอ่งระบบ HAL-Q
 3) เมน้การรายงานผู้ล้แบบเรียล้ไท่ม์ในร้ปัแบบ 
Dashboard ท่ี�สามารถึเห็นภาพรวัมการดีำเนินงาน การตรวัจ
ติดีตามการผู้ล้ิตอ่าหาร เพื�อ่การตัดีสินใจ
 4) เมน้ HAL-Q knowledge หรือ่ HAL Skill E-leaning 
ซึ�งเปั็นแหล่้งรวับรวัมอ่งค่์ค่วัามร้�ที่�เกี�ยวัข�อ่งกับการผู้ล้ิตอ่าหาร
ฮาล้าล้ดี�วัยระบบ HAL-Q แล้ะที่�เกี�ยวัข�อ่งกับการดีำเนินงาน
ฝั่ายโภช่นาการขอ่งโรงพยาบาล้ 
 ศ้ีนย์วิัท่ยาศีาสตร์ฮาล้าล้ จุฬาล้งกรณ์มหาวัิท่ยาล้ัย 
สำนักงานปััตตานี มุ่งมั�นพัฒนาระบบการบริหารจัดีการฮาล้าล้
เพื�อ่ให�ผู้้�รับบริการในโรงพยาบาล้มีค่วัามเช่ื�อ่มั�นต่อ่อ่าหารท่ี�
รับปัระท่านนั�นถ้ึกต�อ่งตามหลั้กสุขอ่นามัย หลั้กโภช่นาการ 
แล้ะหล้ักศีาสนบัญญัติอ่ิสล้าม รวัมท่ั�งไดี�อ่าหารท่ี�สะอ่าดี แล้ะ
ปัล้อ่ดีภัยท่ั�งต่อ่ร่างกายแล้ะจิตวัิญญาณ ตามสโล้แกนที่�วั่า 
HAL-Click ค่ล้ิกเพื�อ่คุ่ณภาพฮาล้าล้

เขียนโดีย อาซีเยาะ ลาเติะ
Written by Arseeyoh Lateh
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Organizing Launch Event 
for Web Application:
“Halal-Safe Food 
Production Monitoring
 System in Hospitals 
(HAL-Click)”

 On February 9th, 2022, the Halal Science 
Center, Chulalongkorn University, Pattani Office 
organized launch event for web application:
 “Halal-Safe Food Production Monitoring System in 
Hospitals (HAL-Click)” at the meeting room, 3rd floor, 
TK Park Pattani, Pattani Learning Park. The event 
was live broadcast via Facebook Live: Halal Science 
Center Chulalongkorn University Pattani Office.
 HAL-Click web application is developed by 
the Halal Science Center, Chulalongkorn University,
together with the Halal Science Development 
Foundation and the National Innovation Agency 
(NIA). It is a program created to monitor Halal food 
production in hospitals and report the performance 
in dashboard that can be used on computers, 
mobile phones, and tablets. The purpose of this app 
is to solve problems regarding Halal food production 
monitoring under HAL-Q system in hospitals of the 
southern border provinces. These problems are such 
as the access to documents that is difficult and time 
consuming for searching, and the plenty of forms for 
monitoring operations which makes it difficult and 
confusing for monitoring and reporting. Thus, these 
are the reasons behind the development of innovative 
web application called HAL-Click, a web application 
for monitoring Halal food production in hospitals. 
Currently, it has been applied in 10 hospitals that 
have installed the HAL-Q system.

HAL-CLICK web application consists of the following main menus: 
 1) Quality Document Management Menu: This allows user 
to retrieve work standard documents in each step with QR code.
 2) Daily Check and Internal Quality Audit (IQA) Menu: 
This is for monitoring operations according to the requirements of 
HAL-Q system.
 3) Real-time Report in Dashboard Menu: This allows user 
to see an overview of operations and food production monitoring 
for further decision making. 
 4) HAL-Q Knowledge or HAL Skill E-leaning Menu: This is 
a collection of knowledge related to Halal food production under 
HAL-Q system and knowledge related to the operation of nutrition 
department of hospitals.
 The Halal Science Center, Chulalongkorn University, 
Pattani Office, determines to develop Halal management system 
so that those who receive the service can be confident that the 
food they eat is correct according to hygienic, nutritional, and 
Islamic guidelines. Also, they will get clean food that is safe for 
both body and soul in accordance with the HAL-Click slogan: 
Click for Quality Halal.



 ค่อ่ล้มันที์่�ผู้า่นมาเราไดี�พ้ดีค่ยุ นำเสนอ่สิ�งที่�นา่สนใจในยคุ่ปัจัจบุนัค่อื่เรื�อ่งขอ่งโล้กเสมอื่นจรงิหรอื่
โล้กเมตาเวัิร์ส (metaverse) กันไปัแล้�วั หล้ายๆค่นค่งกำล้ังให�ค่วัามสนใจว่ัานอ่กเหนือ่จากเรื�อ่งขอ่งการ
พัฒนาเท่ค่โนโล้ยีที่�ล้�ำสมัยในอ่นาค่ตที่�นอ่กเหนือ่จากเรื�อ่งนี�แล้�วั ค่วัรสนใจหรือ่ยังมีสิ�งไหนที่�น่าสนใจไม่
แพ�กัน วัันนี�เราจะพ้ดีถึึงการพัฒนาเท่ค่โนโล้ยีที่�ล้�ำสมัยที่�เช่ื�อ่วั่าหล้ายๆค่นร้�จัก แต่ยังอ่ยากท่ำค่วัามเข�าใจ
ให�มากกวัา่นี� หรือ่บางท่่านอ่าจจะยงัไมท่่ราบถึึงข�อ่มล้้แตไ่ดี�ยนิการพ้ดีค่ยุถึึงเรื�อ่งนี�อ่ยา่งมากในปัจัจุบนั ซึ�ง
วัันนี�เราจะมาท่ำค่วัามเข�าใจกันในเรื�อ่งขอ่ง NFT ท่ี�เปั็นสินท่รัพย์ร้ปัแบบใหม่ท่ี�สร�างม้ล้ค่่าไดี�ส้งในปัีท่ี�ผู้่าน
มา NFT หรือ่ Non-Fungible Token ค่อื่ ค่รปิัโตเค่อ่ร์เรนซี�ช่นิดีหนึ�งท่ี�แสดีงถึึงค่วัามเป็ันเจ�าขอ่งในสินท่รพัย์ 

แล้ะมีล้กัษณะเฉพาะตวััที่�ไมส่ามารถึท่ดีแท่นไดี� ปัจัจุบนัไดี�ถ้ึกนำไปัใช่�ในวังการศิีล้ปัะไม่วัา่จะเป็ัน ภาพวัาดี ภาพกราฟฟคิ่ วัดีีโีอ่แล้ะ
เพล้ง กล้่าวัไดี�วั่า NFT เปั็นวัิธุีสากล้สำหรับค่รีเอ่เตอ่ร์ในการเปั็นเจ�าขอ่งค่วับคุ่ม แล้ะไดี�รับปัระโยช่น์จากการสร�างสรรค่์ผู้ล้งานขอ่ง
พวักเขา ท่ั�งนี� NFT กับ Cryptocurrency ล้�วันเปั็นสินท่รัพย์ดีิจิท่ัล้ท่ี�ท่ำงานอ่ย้่บนบล้็อ่กเช่น (Blockchain) ท่ั�งค่้่ แต่ก็มีจุดีท่ี�แตกต่าง
กันอ่ย่้ ค่ือ่ 1) NFT แต่ล้ะเหรียญมีเอ่กลั้กษณ์เฉพาะตัวัท่ดีแท่นกันไม่ไดี� 2) NFT ใช่�แล้กเปัลี้�ยนซื�อ่-ขายสินค่�าไม่ไดี� 3) ต�อ่งซื�อ่-ขาย 
NFT แบบเต็มหน่วัยเท่่านั�น 

         สำหรับในอ่นาค่ตนั�นเราก็ค่วัรจะต�อ่งจับตามอ่งด้ีกันอ่ีกสักพักว่ัา หากการนำ NFT ไปัใช่�แล้�วั ทุ่กค่นจะเข�าใจกับแนวัค่ิดีขอ่ง 
NFT ขนาดีไหน เพราะในขณะนี�การใช่� NFT ยังค่งถ้ึกอ่อ่กแบบมาเพื�อ่ใช่�กับกลุ่้มค่นเฉพาะกลุ่้มที่�เห็นม้ล้ค่่าขอ่งสินท่รัพย์ดิีจิท่ัล้บาง
อ่ย่างเท่่านั�น แต่ในมุมมอ่งขอ่งนักล้งทุ่น NFT ถึือ่วั่าเปั็นปัระเภท่เหรียญอ่ีกหนึ�งปัระเภท่ท่ี�น่าสนใจอ่ย่างมาก เพราะ NFT ช่่วัยท่ำให�
สินท่รัพย์ท่ี�มีม้ล้ค่่า หายาก มีค่วัามเฉพาะตัวัส้ง สามารถึซื�อ่ขายไดี�ง่ายขึ�น ค่นท่ั�วัไปัสามารถึเข�าถึึงไดี�มากขึ�น ไม่วั่าจะอ่ย้่มุมไหนขอ่ง
โล้กก็ตาม ซี�งสำหรับนักล้งทุ่นแล้�วันั�น สินท่รัพย์ใดีก็ตามท่ี�มีแนวัโน�มราค่าท่ี�ช่ัดีเจน มีค่วัามต�อ่งการท่ี�มากขึ�น นักล้งทุ่นก็จะสามารถึ
หาโอ่กาสจังหวัะเข�าไปัท่ำกำไรไดี�เช่่นกัน เพราะอ่ย่างงานศีิล้ปัะจริงๆ เอ่งก็ถึือ่วั่าเปั็นสินท่รัพย์ปัระเภท่หนึ�งสำหรับนักสะสมอ่ย้่แล้�วั 
ด้วยเห์ติุนัี้ คนัที่ี�ซ้้อ-ขึ้าย งานั NFT จ้งไมี่ได้มีีแค่ศิลปินัห์ร้อนัักุสัะสัมี แติ่ยังมีีนัักุลงทีุ่นัห์ลายคนัที่ี�ติั้งใจ
เขึ้า้มีาซ้อ้เกุง็กุำไร แลว้นัำไปขึ้ายติอ่ให์ผ้้ท้ี่ี�สันัใจไดใ้นัราคาสัง้ขึ้้น้ั เน้ั�องจากุงานั NFT ห์ลายชีิน้ั 
เปน็ัคอลเลก็ุชีั�นัพิเศษ ห์รอ้ขึ้องห์ายากุที่ี�มีีคณุคา่และม้ีลคา่สัง้ในักุลุม่ีนัักุสัะสัมี 

 สัรุปแล้ว NFT กุ็ค้อกุารเปลี�ยนังานั
ศิลปะห์ร้อผลงานัต่ิางๆ จากุออฟัไลน์ั มีาอย่้
บนัแพลติฟัอร์มีดิจิที่ัล มีีขึ้้อดีติรงที่ี�ที่ำให์้คนั
ทัี่�วโลกุเขึ้า้ถ้ึงไดง้า่ยขึ้้น้ั เพิ�มีโอกุาสักุารขึ้ายงานั 
และเพิ�มีม้ีลคา่ให์ง้านัชีิน้ัน้ัันัได ้แมีเ้ราจะไมีใ่ชี่
ศิลปินัที่ี�โด่งดัง จ้งเป็นัอีกุห์นั้�งชี่องที่างที่ี�ห์ลาย
คนัศ้กุษาไว้เพ้�อสัร้างรายได้ในัยุคดิจิที่ัล และ
เชี้�อวา่อีกุไมีน่ัานัน้ีั NFT จะเข้ึ้ามีามีีบที่บาที่มีากุ
ขึ้้น้ัในัอีกุห์ลายวงกุาร จนักุลายเปน็ัเร้�องใกุลต้ิวั
ทีุ่กุคนัอย่างคาดไมี่ถึ้ง

เขียนแล้ะเรียบเรียงโดีย มีาลารินั ศรีมี้ลคำ
Written and compiled by Malarin Srimunkham
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Non-Fungible Token (NFT): A New Asset of Digital World
 Last time, we presented trendsetting 
issues in this modern era like the virtual world or 
Metaverse. Many people are probably wondering 
that besides metaverse which represents the 
development of cutting-edge technology of the 
future, what are other interesting issues that we 
should pay attention to. Today we will talk about 
another advanced technology which I believe many 
people have heard about, yet they want to learn 
more about it. Some may not know exactly what it 
is all about, but it is being mentioned quite often 
these days. So, today we are going to dig deep 
into NFT, a new form of asset that generated high 
value in the last year.
 NFT or Non-Fungible Token is a type of 
cryptocurrency that represents ownership of an 
asset. It has unique characteristics that nothing 
can replace. Currently, it is being used in the art 
industry, be it drawings, graphics, video, and 
music. In other words, NFT is a universal way for 
creators to take control over and benefit from their 
creations. Both NFT and Cryptocurrency are digital 
assets that operate on Blockchain; however, they 
have different aspects: 1) Each NFT has a unique 
identity and cannot be substituted for each other. 
2) NFT cannot be used in common trading. And 
3) NFT must be traded in full units only.
 As for the future, we should wait and 
see for a while whether people understand the 
concept of NFT once it is being used. Because at the 
moment, NFT is still designed for a certain group 
of people who value some digital assets only. 
But from investors’ point of view, NFT is another 

intriguing type of coin since it helps rare and highly unique assets to be 
traded off more easily and more accessible to people in general wherever 
in the world they are.  
 For investors, any asset that shows a clear price trend and has 
more demand, they will find opportunities to make profits from them. 
Actually, artworks are already considered a type of asset for collectors. 
As a result, people who buy and sell NFT are not only artists or collectors, 
but also many investors who intend to buy it for speculation and then sell 
off to interested parties at a higher price. Because many works that sell 
in NFT are special collections or rare items of high value and inestimable 
among collectors.
 In a nutshell, NFT is the transformation of artworks or other kinds 
of works from offline to digital platforms. The advantage of NFT is that 
it makes these works become easier accessible for people around the 
world. Thus, this increases sales opportunities and adds value to each 
piece of work, even if the artists are not 
famous. This is another way that many 
people are studying to make 
money in this digital era. It is 
believed that NFT will soon 
play more roles in many fields 
until it suddenly becomes 
close to everyone.
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