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EDITOR’S TALK

BOARD OF CONSULTANTS 

สภาวะภูมิิอากาศ กับบทบาทของสังคมิมิุสลิิมิ
สวััสดีีค่่ะ ท่่านผู้้�อ่่านทุ่กท่่าน 

 อ่ย่่างที่�ท่ราบกันดีีว่ัาปััจจุบันการเปัลี่ี�ย่นแปัลี่งสภาวัะภ้มิิอ่ากาศ (Climate Change) ค่่อ่นข้�างมีิการเปัลี่ี�ย่นแปัลี่งแบบก�าวักระโดีดี 
โดีย่เฉพาะภาวัะโลี่กร�อ่น เปัน็ผู้ลี่ที่�เกดิีข้้�นโดีย่ตรงจากน�ำมิอื่ข้อ่งมินษุย่ ์จง้เปัน็สิ�งจำเปัน็สำหรบัท่กุภาค่สว่ันที่�จะต�อ่งรว่ัมิมิอื่กนักบัท่างปัระชาค่มิ
โลี่กในการปั้อ่งกันปััญหาดีังกลี่่าวั ซึ่้�งในค่ำสอ่นข้อ่งอ่ิสลี่ามิไดี�พ้ดีถึ้งอ่ย่่างไร สามิารถึอ่่านเพิ�มิเติมิไดี�ในค่อ่ลี่ัมิน์ Halal Highlight ฉบับนี�ไดี�เลี่ย่
ค่่ะ ท่ั�งนี�ฉบับนี�ย่ังไดี�นำเสนอ่เนื�อ่หาที่�เกี�ย่วัข้�อ่งกับเท่รนด์ีสุข้ภาพแลี่ะเท่ค่โนโลี่ยี่ใหม่ิๆไม่ิวั่าจะเป็ัน อ่าหารสุข้ภาพอ่ย่่างอ่าหารฟัังก์ชัน โปัรตีน
จากพืชแลี่ะสัตวั์ กัญชากัญชงในเค่รื�อ่งสำอ่าง แลี่ะจักรวัาลี่นฤมิิต ทั่�งนี�ยั่งอ่ัพเดีท่ข้่าวัสารฮาลี่าลี่ทั่�งในแลี่ะต่างปัระเท่ศ  หวัังเปั็นอ่ย่่างยิ่�งวั่า
ฮาลี่าลี่อ่ินไซึ่ดี์ฉบับนี�จะเปั็นปัระโย่ชน์แก่ท่่านผู้้�อ่่านทุ่กท่่านนะค่ะ

Climate Change and the Role of Muslim Societies
Hello readers. 

 As we already know, the current climate change is leaping forward, especially global warming which is the result of human 
action directly. Therefore, it is necessary for all sectors to cooperate with international communities in preventing such problems. 
But what do Islamic principles teach us about this? You can read more about this in Halal Highlight column. This issue also 
provides you with content related to health trends and new technologies, such as healthy food like functional food, plant-based 
and animal proteins, hemp and cannabis in cosmetics, and Metaverse. We still keep you  updated about Halal news from both 
inside and outside of Thailand.  I sincerely hope that this issue of Halal Insight will benefit all our readers.
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Effects on Health and Longevity: Comparison Between 
Food and Medicine Effects on Health and Longevity: 
Comparison Between Food and Medicine

Plant Proteins VS Animal Proteins

Functional Food: New Trend of Health-Conscious 
Consumers

Climate Change and the Mission of Muslim Society

“Cider Vinegar” and Technology for a New Trend of Health 
Drink Production 

ผู้ลี่ต่อ่สุข้ภาพแลี่ะอ่าย่ขุ้ยั่ เปัรยี่บเท่ยี่บระหวัา่งอ่าหารกับย่า มิิติใหมิ่ข้อ่งกัญชากัญชงกับเค่รื�อ่งสำอ่าง
A New Dimension of Cannabis and Hemp 
in Cosmetics

บท่สัมิภาษณ์ คุ่ณนาฟัิส อ่ิสลี่ามิ
กวั่าจะเปั็น “สมิอ่งไหลี่”
Interview with Mr. Nafis Islam: Before Becoming
 “Samong Lai”

การข้ับเค่ลืี่�อ่นดี�านการคุ่�มิค่รอ่งผู้้�บริโภค่อ่าหาร
ฮาลี่าลี่-ตอ่ย่ยิ่บ Halal Food and Nutrition Alert 
(HAFANA) ในพื�นท่ี�ชาย่แดีนใต�

Metaverse : โอ่กาสท่างธุุรกิจ
Metaverse and Business Opportunities

Promoting Halal-Tayyib Food Consumer 
Protection: Halal Food and Nutrition Alert 
(HAFANA) in the Southern Border Areas

โปัรตีนจากพืช vs โปัรตีนจากสัตวั์

การเปัลี่ี�ย่นแปัลี่งสภาวัะภ้มิิอ่ากาศกับภารกิจข้อ่งสังค่มิมิุสลี่ิมิ

 “Cider vinegar” เท่รนดี์แนวัใหม่ิข้อ่งเท่ค่โนโลี่ย่ีการผู้ลี่ิต
เค่รื�อ่งดีื�มิสุข้ภาพ

TAITRA เปัิดีตัวัสัปัดีาห์ฮาลี่าลี่ไต�หวัันค่รั�งแรกในวัันท่ี� 14-16 
กันย่าย่น พ.ศ. 2564 
TAITRA launched the first Halal Taiwan Week on September 
14–16, 2021

ข้่าวัสารศ้นย่์ฯ

อ่าหารฟัังก์ชัน เท่รนดี์ใหมิ่ข้อ่งผู้้�บริโภค่ท่ี�รักสุข้ภาพ
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 ผู้้�เชี�ย่วัชาญท่างการแพท่ย์่แลี่ะโภชนาการปัระมิาณการไวั�
วั่า อ่ายุ่ข้ัย่ข้อ่งมินุษย่์พิจารณาจากพันธุุกรรมิย่ืนย่าวัไดี�ถึ้ง 140 ปัี 
เอ่าเข้�าจริงกลัี่บไปัไม่ิถึ้งดี�วัย่หลี่าย่สาเหตุ เป็ันต�นว่ัา กลี่ไกท่าง
เมิแท่บอ่ลี่ิซึ่้มิผู้ิดีปักติ (Dysmetabolism) พฤติกรรมิเลี่วั (Bad
behaviours) การไดี�รับสารพิษ (Intoxicants) ภาวัะสารอ่าหาร
ข้าดีสมิดุีลี่ (Imbalanced) ฮอ่ร์โมินผิู้ดีปักติ อ่นุมิ้ลี่อ่ิสระ (Free 
radicals) ปััจจัย่เหล่ี่านี�กดีอ่ายุ่ขั้ย่ให�ลี่ดีลี่งจาก 140 ปัีเหลืี่อ่ 70 ปัี 
เหลี่ือ่แค่่ค่ร้�งหน้�งเท่่านั�น 
 อ่า ยุ่ข้ั ย่ท่ี� เ ห ลืี่อ่ ยั่ ง ถ้ึกกดีดัีน ต่อ่ดี� วัย่ปัั จ จัย่อ่ื� น  เช่ น 
อ่าชญากรรมิ อ่บุตัเิหต ุโรค่ภยั่ไข้�เจบ็ตา่ง ๆ  รวัมิถึง้สภาวัะสิ�งแวัดีลี่�อ่มิ
รอ่บตัวั อ่ายุ่ขั้ย่เฉลีี่�ย่จาก 70 ปัีหาย่ไปัอี่กไม่ิต�ำกว่ัาร�อ่ย่ลี่ะ 15 เหลืี่อ่
น�อ่ย่กวัา่ 60 ปั ีเชน่ท่ี�เปัน็อ่ย่้่ในท่กุวัันนี� จากข้�อ่มิล้ี่ดัีงกลี่า่วัเหน็กนัชดัี ๆ
วั่าปััจจัย่หลัี่กที่�กดีดัีนให�อ่ายุ่ข้ัย่ข้อ่งมินุษย์่ลี่ดีลี่ง มิาจากเรื�อ่งอ่าหาร
แลี่ะโภชนาการแลี่ะปััจจัย่อ่ื�นที่�เกี�ย่วัข้�อ่ง ส่วันที่�เหลี่ือ่เปั็นเพีย่ง
อ่งค่์ปัระกอ่บเท่่านั�น 

 เรื�อ่งนี�ร้�กันมิานานนับพันปัีแลี่�วั ตำราแพท่ย่์แผู้นจีน อ่ินเดีีย่ 
อ่าหรบั กรกีโรมินั เมิโสโปัเตเมิยี่ อ่ยิ่ปิัต ์จง้เน�นค่วัามิสำค่ญัไปัท่ี�อ่าหาร 
ตำราแพท่ย่์แผู้นจีนหรือ่ชงย่ี (中医) จ้งแนะนำให�ใช�อ่าหารเปั็น
ย่า ในอิ่สลี่ามิ ข้ย่าย่เรื�อ่งราวัข้อ่งอ่าหารค่รอ่บค่ลุี่มิไปัถ้ึงการกินแลี่ะ
การอ่ดี แนะนำกันวั่ากินอ่ะไร กินเท่่าไหร่ กินเมิื�อ่ไหร่ อ่ดีอ่ย่่างไร 
อ่ดีแบบไหน เรื�อ่งราวัข้อ่งการกินจง้กลี่าย่เปัน็ศาสตร์ที่�แตกแข้นงแย่ก
ย่่อ่ย่ไปัไดี�อ่ีกมิากมิาย่

 ท่างดี�านสขุ้ภาพยั่งมิเีรื�อ่งข้อ่งย่าพว่ังเข้�ามิาอี่ก ศาสตราจารย่์ 
นาย่แพท่ย์่สตีเฟัน ซึ่ิมิปั์สัน (Stephen Simpson) ผู้้�อ่ำนวัย่การ
ศ้นย่์ชาร์ลี่ส์ เพอ่ร์กินส์ (the Charles Perkins Centre) มิหาวัิท่ย่าลี่ัย่
ซึ่ดิีนยี่ ์อ่อ่สเตรเลีี่ย่ นำที่มิวัจิยั่เปัรยี่บเที่ย่บค่วัามิสำคั่ญระหว่ัางย่ากับ
อ่าหารในการดี้แลี่รักษาโรค่เบาหวัาน โรค่หัวัใจแลี่ะหลี่อ่ดีเลี่ือ่ดี แลี่ะ
โรค่หลี่อ่ดีเลี่ือ่ดีสมิอ่งตีบหรือ่แตก รวัมิถึ้งผู้ลี่กระท่บต่อ่อ่ายุ่ข้ัย่ ศ้กษา
ท่ั�งในหน้ท่ดีลี่อ่งแลี่ะในมินุษย์่ ตีพิมิพ์ในวัารสาร Cell Metabolism 
กลี่างเดีือ่นพฤศจิกาย่น 2021 นี�เอ่ง ในการศ้กษามิีการใช�ส้ตรอ่าหาร 
40 ส้ตร แตกต่างกันท่ั�งโปัรตีน ไข้มิัน ค่าร์โบไฮเดีรต เปัรีย่บเท่ีย่บกับ
การใช�ย่า ดีผู้้ลี่ต่อ่อ่าย่ขุ้ยั่ ศก้ษาเจาะลี่ก้ท่ั�งเรื�อ่งผู้ลี่ข้อ่งโปัรตนี พลี่งังาน 
แลี่ะย่ากับการท่ำงานข้อ่งไมิโตค่อ่นเดีรีย่ แลี่ะส่วันอ่ื�นข้อ่งเซึ่ลี่ลี่์ที่�
เกี�ย่วัข้�อ่งกับอ่ายุ่ข้ัย่ ผู้ลี่การศ้กษาอ่ย่่างซึ่ับซึ่�อ่นไดี�ข้�อ่สรุปัว่ัา อ่าหาร
แลี่ะโภชนาการให�ผู้ลี่ต่อ่สุข้ภาพรวัมิถึ้งต่อ่อ่ายุ่ข้ัย่ดีีกว่ัาการใช�ย่า
สรุปัคื่อ่ ใค่รอ่ย่ากมิีอ่ายุ่ขั้ย่ย่ืนย่าวักวั่าเก่า ค่วัรให�ค่วัามิสำค่ัญต่อ่
เรื�อ่งการกินแลี่ะการอ่ดีให�มิากข้้�น อ่ย่่าไปัเสีย่เงินท่อ่งให�มิากนัก
กับเรื�อ่งข้อ่งย่าเลี่ย่

ผลิต่ิอสขุภาพิแลิะอายุุขัยุ เปรีึยุบเท่ยุบ
รึะหว่าง อาหารกัับยา

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

ACADEMIC GURU
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 Medical and nutritional experts estimate that human 
lifespan, based on genetics, can be as long as 140 years. In 
reality, it cannot be as much as that due to many reasons, 
such as dysmetabolism, bad behaviors, intoxicants intake, 
malnutrition, hormonal imbalances, and free radicals. These 
factors reduce life expectancy from 140 years to 70 years, or 
only a half of what it is estimated.
 The remaining life expectancy is further stressed 
by other factors such as crimes, accidents, ailments, and 
environmental conditions. The average life expectancy is, 
thus, reduced by no less than 15 percent. It has gone from 70 
years to less than 60 years, as it is witnessed today. From the 
above data, it is clear that the main factors that shorten human 
life expectancy are from food and nutrition, and other related 
factors. The rest are just elements.
 This has been known for thousands of years. Thus, 
traditional Chinese, Indian, Arabic, Greco-Roman, Mesopotamian,
and Egyptian medical textbooks emphasize food. A Chinese 
medical textbook or Zhong Yi (中医), therefore, recommends 
food as medicine. In Islam, the matter of food consumption 
covers both eating and fasting, suggesting what to eat, how 
much to eat, when to eat, and how to fast. The science of food 
consumption can be extended into many branches.
 The matter of health is linked to medication. Professor 
Stephen Simpson, MD, Director of the Charles Perkins Center,
University of Sydney, Australia, led the research team to compare
the importance of food and medicine in healing diabetes,
cardiovascular disease, and stroke. The research also studied
the impact of food on life expectancy, both in rats and in 
humans, and was published in the Cell Metabolism Journal 
during mid-November 2021. The study compared the usage of 
40 diet regimens that were different in amount of proteins, fats, 
and carbohydrates to the usage of medicine, then observed 
the effect on life expectancy by in-depth study on the effects 
of proteins, calories, and drugs on mitochondria and other 
elements of cell related to lifespan. The results of this complex 
study concluded that food and nutrition have a better effect 
on health and longevity than medicine. In conclusion, one who 
wants to live longer should pay more attention to eating and 
fasting. Don’t waste a lot of money on drugs.

Effects on Health and Longevity: 
Comparison Between Food and 
Medicine

ACADEMIC GURU
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INDUSTRY CORNER

อาหารึฟังก์ชััน์ เทรนัด์์ใหม่่
ของผู้บรึิโภคท่�รึักสุขภาพิ

เรีย่บเรีย่งโดีย่ ซุุนันัูรอััยนั์ ซุีเดะ
Compiled by Zunnur-I Seedeh  

 ปัฏิิเสธุไมิ่ไดี�เลี่ย่วั่า การระบาดีข้อ่งโรค่โค่วัิดี-19 นั�น 
ถึอื่เปัน็ตวัักระตุ�นสำค่ญัข้อ่งผู้้�บรโิภค่ในการเลี่อื่กบรโิภค่อ่าหาร  
ผู้้�บริโภค่ส่วันใหญ่ไม่ิไดี�ต�อ่งการอ่าหารเพีย่งแค่่มีิรสชาติดีี 
ร้ปัลี่ักษณ์ดี้งดี้ดี แต่ผู้้�บริโภค่นั�นหันมิาใส่ใจกับการบริโภค่
อ่าหารเพื�อ่สุข้ภาพที่� เสริมิสร�างภ้มิิคุ่�มิกันแลี่ะค่ำน้งถ้ึง
โภชนาการมิากข้้�น

 อ่าหารฟัังก์ชันหรือ่อ่าหารเชิงหน�าท่ี� ค่ือ่ ผู้ลี่ิตภัณฑ์์
อ่าหารเพื�อ่สขุ้ภาพท่ี�มิกีารเตมิิสว่ันผู้สมิใหมิห่รอื่เพิ�มิสว่ันผู้สมิ
ท่ี�มิีอ่ย่้่แลี่�วัเพิ�มิลี่งไปั วััตถึุปัระสงค่์เพื�อ่เพิ�มิค่วัามิสามิารถึ
ข้อ่งกลี่ไกร่างกาย่ในการด้ีแลี่แลี่ะปั้อ่งกันโรค่[1] อ่าหารหรือ่
เค่รื�อ่งดีื�มิฟัังก์ชันอ่าจเป็ันอ่าหารท่ี�ไดี�มิาจากวััตถุึดีิบจาก
ธุรรมิชาติ ไมิ่ไดี�มิีลี่ักษณะร้ปัแบบเหมิือ่นย่าหรือ่อ่าหารเสริมิ 
โดีย่สามิารถึบรโิภค่รว่ัมิกับอ่าหารหรอื่เปัน็สว่ันหน้�งข้อ่งอ่าหาร
มิื�อ่หลัี่กนั�นไดี� ซึ่้�งกลีุ่่มิสินค่�าอ่าหารแลี่ะเค่รื�อ่งดีื�มิฟัังก์ชันใน
ตลี่าดีท่ี�ผู้้�บริโภค่นิย่มิบริโภค่ส่วันใหญ่ ไดี�แก่ กลีุ่่มิอ่าหารหรือ่
เค่รื�อ่งดีื�มิที่�ช่วัย่ในการนอ่นหลี่ับ กลีุ่่มิอ่าหารหรือ่เค่รื�อ่งดืี�มิ
ท่ี�ช่วัย่เสริมิสุข้ภาพ กลีุ่่มิอ่าหารหรือ่เค่รื�อ่งดีื�มิที่� ช่วัย่ลี่ดี
ค่วัามิเค่รีย่ดีแลี่ะกลีุ่่มิอ่าหารหรือ่เค่รื�อ่งดีื�มิที่�ช่วัย่ระบบย่่อ่ย่
อ่าหาร เปั็นต�น [2]  การบริโภค่อ่าหารฟัังก์ชันนั�น นอ่กจากจะ
ให�ปัระโย่ชนแ์ก่ผู้้�บริโภค่แลี่�วั ย่งัเปัน็มิติรกับสิ�งแวัดีลี่�อ่มิอี่กดี�วัย่

 ตลี่าดีอ่าหารฟัังก์ชันในปัระเท่ศไท่ย่ในปัี 2562 ท่ี�ผู้่านมิา มิีมิ้ลี่ค่่า
กวั่า 69,000 กวั่าลี่�านบาท่ โดีย่ในช่วัง 5 ปัีท่ี�ผู้่านมิามิีการเติบโตโดีย่เฉลี่ี�ย่
ร�อ่ย่ลี่ะ 5.5 ต่อ่ปัี ผู้ลิี่ตภัณฑ์์ที่�ไดี�รับค่วัามินิย่มิในช่วัง 5 ปัีที่�ผู้่านมิานั�น 
ไดี�แก่ผู้ลิี่ตภัณฑ์์จำพวักโย่เกิร์ต นมิ ข้นมิหวัานปัราศจากน�ำตาลี่ ซึ่ีเรีย่ลี่ 
นมิผู้งสำหรับเดี็ก ข้นมิปััง บิสกิตแลี่ะสแน็ค่บาร์ เปั็นต�น [3] อ่ย่่างไรก็ตามิ 
การบริโภค่อ่าหารฟัังก์ชันนั�น แมิ�ว่ัาผู้้�บริโภค่ส่วันใหญ่ให�ค่วัามิสนใจ 
แตก่ย็่งัถึอื่ไดี�วัา่เปัน็ผู้้�บรโิภค่เฉพาะกลีุ่ม่ิ แลี่ะตลี่าดีรอ่งรับย่งัไมิม่ิาก แต่ท่ั�งนี�
ท่างภาค่รัฐย่ังส่งเสริมิให�ผู้้�ปัระกอ่บการราย่เลี่็ก (SMEs) สร�างผู้ลี่ิตภัณฑ์์
อ่าหารแลี่ะเค่รื�อ่งดืี�มิ รวัมิถึ้งการวัิจัย่แลี่ะพัฒนาผู้ลี่ิตภัณฑ์์อ่ย่่างต่อ่เนื�อ่ง 
เพื�อ่เพิ�มิตลี่าดีให�แก่ผู้้�บริโภค่กลุ่ี่มินี�แลี่ะผู้้�ที่�พ้�งหันมิาลี่อ่งบริโภค่อ่าหาร
ปัระเภท่นี�อ่ีกดี�วัย่ 

[1] วัิกิพีเดีีย่ สารานุกรมิเสรี (2564). อ่าหารฟัังก์ชัน สืบค่�น 30 ธุันวัาค่มิ 2564 
จาก https://th.wikipedia.org/wiki/อ่าหารฟัังก์ชัน
[2] กรมิส่งเสริมิการค่�าระหว่ัางปัระเท่ศ (2561). ราย่งานสินค่�าอ่าหารแลี่ะเค่รื�อ่งดืี�มิ
ฟัังก์ชันในตลี่าดีสหรัฐอ่เมิริกา สืบค่�น 30 ธุันวัาค่มิ 2564 
จาก https://www.ditp.go.th/contents_attach/580175/580175.pdf
[3] ศ้นย่์อ่ัจฉริย่ะเพื�อ่อุ่ตสาหกรรมิอ่าหาร (2563). อ่าหารฟัังก์ชัน (functional Food) 
ในปัระเท่ศไท่ย่ สืบค่�น 30 ธุันวัาค่มิ 2564 
จาก http://fic.nfi.or.th/MarketOverviewDomesticDetail.php?id=292#
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Functional Food: 
New Trend of 
Health-Conscious 
Consumers

It is undeniable that the COVID-19 
outbreak is an important stimulus 
for consumers to be more mindful in 
choosing food. Most consumers do 
not just want food that tastes good 
and looks attractive but they pay 
more attention to healthy foods that 
could boost immunity and are more 
conscious about food nutrition.

 Functional food is food product for health that new ingredients or existing ingredients are added into it. The 
objective of this is to enhance the body’s ability in maintaining itself and preventing diseases. [1] Functional foods or 
beverages may derive from natural ingredients. They do not look like pills of drugs or dietary supplements. They can be 
consumed with food or become part of the main meal. Types of functional food and beverage products in the market that 
are popular among consumers are foods or beverages that help going to sleep fast, foods and beverages that enhance 
health, foods and beverages that reduce stress, and foods and beverages that improve the digestive system, etc. [2] In 
addition to providing benefits to consumers, functional food is environment-friendly.

 The value of the functional food market in Thailand 
during 2019 was more than 69,000 million baht. In the past 
5 years, it grew at the average of 5.5 percent per year. The 
products that have been popular in the past 5 years are such 
as yogurt, milk, sugar-free desserts, cereals, infant milk,
bread, biscuits, and snack bars. [3] Although most 
consumers are interested in consuming functional food, it is 
still considered a niche market. However, the government 
continues to encourage small entrepreneurs (SMEs) to 
produce this kind of food and beverage products, including 
continuous product research and development, to increase 
the market for this group of consumers and those who have 
just turned to try this type of food as well. 
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	 จากสถานการณ์์ปััจจุบัันท่ี่�เกิดการเปัล่ี่�ยนแปัลี่ง	ทัี่�งมี่

การเกิดโรคไวรัสต่่างๆ	โดยเฉพาะโคโรนาไวรัสท่ี่�พฒันาสายพันธุ์์์

รวดเรว็	ที่ำาให้ค้นที่ั�งโลี่กต่่�นต่วัเร่�องสข์ภาพ	ที่ั�งพฤต่กิรรมีการกนิ

เพ่�มีสงูข้�น	ดงันั�นผูู้บ้ัรโิภคต่อ้งการอาห้ารค์ณ์ภาพด	่โภชนาการ

สงู	ปัลี่อดภยั	แลี่ะโปัรต่่นจากพชื	(Plant-based	Protein)	กำาลี่งั

เปั็นท่ี่�นิยมีในห้มีู่ผูู้้บัริโภคเพราะพืชให้้พลัี่งงานแคลี่อร่�น้อยกว่า

เน่�อสัต่ว์	ไมี่มี่ไขมีันอิ�มีต่ัว	

โปรตีีนจากพืืช (Plant-based Protein) คืือ

แล้้วโปรตีีนจากพืืช Vs โปรตีีนจากสััตีว์ ตี่างกันอย่่างไร?

โปรตีีนจากพืืช Vs โปรตีีนจากสััตีว์ อย่่างไหนดีีกว่ากัน ?

โปรตีีนที่ี�ไดี้จากสััตีว์ (Animal Protein) คืือ

 โปัรตีนจากพืช (Plant-based Protein) ค่ือ่ พืช
สว่ันใหญจ่ะไมิม่ิกีรดีอ่ะมิโินจำเปัน็ค่รบท่กุตวัั โปัรตนีที่�ไดี�
จากพชืที่�มิกีรดีอ่ะมิโินจำเปัน็ท่ั�ง 9 ชนดิี [1] (ซึ่้�งร่างกาย่เรา
ผู้ลิี่ตกรดีอ่ะมิิโนเอ่งไดี� 11 ชนิดี ซ้ึ่�งเรีย่กว่ัา “กุรดอัะมิิโนั
ไมิ่จำเป็็นั”) หรือ่โปัรตีนสมิบ้รณ์ท่ี�เกิดีจากการผู้สมิผู้สาน
ระหวั่างพืช 2 ชนิดีข้้�นไปั เพื�อ่ให�ไดี�กรดีอ่ะมิิโนค่รบท่ั�ง 
9 ชนิดี เช่น ค่วัินัวั (Quinoa) ข้�าวับัค่วีัท่ (Buck Wheat) 
ถึั�วัเหลี่ือ่ง (Soy Beans) ข้�าวักลี่�อ่ง (Brown Rice)  แลี่ะถึั�วั 
(Beans) เปัน็ต�น แลี่ะอ่าหารที่�เปัน็พชืมิแีค่ลี่อ่รี�ต�ำ เหมิาะกบั
การลี่ดีน�ำหนัก [2]

 โปัรตีนจากเนื�อ่สัตวั์ เปั็นแหลี่่งโปัรตีนท่ี�สมิบ้รณ์ 
เนื�อ่งจากมิีกรดีอ่ะมิิโนจำเปั็นค่รบถึ�วัน ในข้ณะที่�โปัรตีน
จากพืชนับเป็ันแหลี่่งโปัรตีนที่�ไม่ิสมิบ้รณ์ เนื�อ่งจากข้าดี
กรดีอ่ะมิิโนจำเปั็นบางชนิดีท่ี�ร่างกาย่ต�อ่งการ นอ่กจากนี�
ย่ังมิีแร่ธุาตุ แลี่ะวัิตามิินบางชนิดีที่�พบไดี�น�อ่ย่ในโปัรตีน
จากพืช เช่น วัิตามิินดีี วัิตามิินบี12 ธุาตุเหลี่็ก สังกะสี แลี่ะ 
กรดีไข้มิันโอ่เมิก�า 3 [3] 

 โปัรตีนจากพืชมิีปัระโย่ชน์ต่อ่ร่างกาย่ แมิ�ว่ัาจะมิีสารอ่าหารจะไม่ิค่รบ
สมิบ้รณ์เท่่าโปัรตีนจากสัตวั์ แต่ก็สามิารถึเลี่ือ่กรับปัระท่านไข้่ นมิแลี่ะผู้ลี่ิตภัณฑ์์
จากนมิไดี� สว่ันโปัรตนีจากสตัวัใ์ห�ค่ณุค่า่ท่างสารอ่าหารค่รบถึ�วันสมิบร้ณ ์แตต่�อ่ง
ระมิดัีระวัังสารอ่าหารอ่ื�นๆ อ่ย่่างไข้มินัแลี่ะค่อ่เลี่สเตอ่รอ่ลี่ท่ี�อ่าจแฝงตวััมิาดี�วัย่กนั
กับเนื�อ่สัตวั์ดี�วัย่ จ้งค่วัรเลี่ือ่กรับปัระท่านเนื�อ่สัตวั์ท่ี�มิีไข้มิันแลี่ะค่อ่เลี่สเตอ่รอ่ลี่ต�ำ 
เพื�อ่ลี่ดีเสี�ย่งโรค่อ่ันตราย่ต่างๆ ท่ี�อ่าจเกิดีข้้�นไดี�

[1] Jay R. Hoffman. (2004). PROTEIN – WHICH IS BEST? .Journal of Sports Science 
and Medicine 3, 118-130
[2] Winston John Craig. 2010. Nutrition concerns and health effects of vegetarian diets. 
National Center for Biotechnology Information (6):613-20. 
[3] Animal vs Plant Protein - What’s the Difference?.  [อ่อ่นไลี่น์]. 2017, แหลี่่งที่�มิา :  
https://www.healthline.com/nutrition/animal-vs-plant-protein [ 03 พฤศจิกาย่น 2564]

โป็รติีนัจากุพืช โป็รติีนัจากุสััติว์

ข้้อัดี

มิีไฟัเบอ่ร์
ไข้มิันต��า
ลี่ดีค่วัามิเสี�ย่งโรค่หัวัใจแลี่ะมิะเร็ง

กรดีอ่ะมิิโนค่รบถึ�วัน
มิีวัิตามิินบี 12

ข้้อัจ�ากุัด

ไมิ่มิีกรดีอ่ะมิิโนบางชนิดี
ไมิ่มิีวัิตามิินบี 12

ไข้มิันส้ง
ไมิ่มิีไฟัเบอ่ร์
กลีุ่่มิเนื�อ่แดีง อ่าจเสี�ย่งมิะเร็งลี่�าไส�
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Plant Protein Animal Protein
Pros

Contain fiber
Low Fat
Reduce the risk of heart dis-
ease and cancers

Complete amino acids
Contains vitamin B12

Cons

Does not contain some amino 
acids
No vitamin B12

High fat
No fiber
Red meat group may increase 
the risk for colon cancer

Plant Proteins VS Animal Proteins

What is Plant-based Protein? Plant Proteins VS Animal Proteins: 
How are they different?

Plant Proteins VS Animal Proteins: 
Which one is better ?

What is Animal Protein?

 The current situation has been changing. Be it because of the incidence of various viral diseases, especially the coronavirus 
that develops mutation rapidly, this makes people around the world more aware of their health and eating behaviors. Therefore, 
consumers are concerned about foods that are good quality, high in nutrition, and safe. Plant-based protein is becoming popular 
among consumers because it provides less calories than meat and gives no saturated fat.

 Plant-based protein is protein derived 
from plants. Most plants do not have all the 
essential amino acids. Plant proteins contain 9 
essential amino acids [1] (Our body is able to 
produce 11 amino acids. These are known as 
“non-essential amino acids”) Complete proteins 
can be produced by blending 2 or more plants, 
such as quinoa, buck wheat, soybean, brown 
rice and beans, etc., to get all 9 amino acids. 
Plant-based foods are low in calories. Thus, 
they are suitable for weight loss. [2] 

 Meats are the source of complete 
proteins because they contain all the essential
amino acids, while plants, due to the lack of 
some essential amino acids that the body 
needs, are the source of incomplete protein. 
Animal proteins also contain minerals and some 
vitamins that are less found in plant proteins, 
such as vitamin D, vitamin B12, iron, zinc and 
omega-3 fatty acids. [3]

 Plant proteins are beneficial to the body, although their nutrients 
are not as complete as animal proteins. However, this can be fixed by 
consuming eggs, milk, and dairy products. Animal proteins provide complete
nutritional values. But we have to be careful of other nutrients such as 
fats and cholesterol in meats. We should choose meats that are low fat 
and low cholesterol to reduce the risk of various dangerous diseases that 
could happen.



10 HALAL INSIGHT | ISSUE 54  JANUARY  2022

HALAL NEWS

รศ.ดร.วิินััย ดะห์ลัันั ให้การึติ้อน์รึับ Dr.Abdul Aziz bin Ahmed Sarhan 
เลิขาธิิการึองค์การึสัน์น์ิบาติมิุสลิิมิโลิก (Muslim World League: MWL)

Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan Welcomed Dr. Abdul Aziz bin Ahmed Sarhan, Secretary General of the 
Muslim World League (MWL)

 เมิื�อ่วัันพฤหัสบดีีที่� 16 ธุันวัาค่มิ 2564 ณ ศ้นย่์วัิท่ย่าศาสตร์ฮาลี่าลี่ จุฬาลี่งกรณ์มิหาวัิท่ย่าลี่ัย่ นำท่ีมิโดีย่ รศ.ดีร.วัินัย่ ดีะห์ลี่ัน 
ผู้้�อ่ำนวัย่การ ศ้นย์่วัิท่ย่าศาสตร์ฮาลี่าลี่ จุฬาลี่งกรณ์มิหาวัิท่ย่าลัี่ย่ พร�อ่มิผู้้�บริหารแลี่ะเจ�าหน�าที่� ไดี�ให�การต�อ่นรับ Dr.Abdul Aziz bin Ahmed 
Sarhan ท่ี�ปัร้กษาพิเศษ (Special Advisor) ข้อ่ง Dr.Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa เลี่ข้าธุิการอ่งค่์การสันนิบาตมิุสลี่ิมิโลี่ก (Muslim 
World League: MWL) แลี่ะท่่านย่ังดีำรงตำแหน่ง ผู้้�อ่ำนวัย่การสำนักงานมิุสลี่ิมิโลี่ก ณ กรุงโรมิ สาธุารณรัฐอ่ิตาลี่ี 
 โดีย่มิี คุ่ณ ชาค่รีย่์ นรท่ิพย่์ เสวัิกุลี่ ผู้้�อ่ำนวัย่การกอ่งตะวัันอ่อ่กกลี่าง กระท่รวังการต่างปัระเท่ศ นำค่ณะมิา รวัมิ 8 ค่น วััตถึุปัระสงค่์การ
เยี่�ย่มิชมิในค่รั�งนี�ค่อื่การเตรีย่มิค่วัามิพร�อ่มิก่อ่นที่�ท่่านเลี่ข้าธิุการฯ จะมิาเยี่�ย่มิชมิสร�างค่วัามิรว่ัมิมิอื่กบัปัระเท่ศไท่ย่ ซ้ึ่�งท่างอ่งค่ก์ารสนันบิาตมิสุลี่มิิ
โลี่ก มิีค่วัามิปัระสงค่์ท่ี�สร�างเค่รือ่ข้่าย่กับมิหาวัิท่ย่าลี่ัย่ในปัระเท่ศไท่ย่ ซึ่้�งไดี�เลี่ือ่กจุฬาลี่งกรณ์มิหาวัิท่ย่าลี่ัย่ ดี�วัย่ท่ี�เปั็นมิหาวัิท่ย่าลี่ัย่ชั�นนำ แลี่ะมิี
ศ้นย่์วัิท่ย่าศาสตร์ฮาลี่าลี่ อ่ย่้่ภาย่ใต�จุฬาลี่งกรณ์มิหาวัิท่ย่าลี่ัย่ รศ.ดีร.วัินัย่ ดีะห์ลี่ัน ไดี�กลี่่าวัถึ้งจุดีเริ�มิต�นการดีำเนินงานข้อ่งศ้นย่์วัิท่ย่าศาสตร์
ฮาลี่าลี่ รวัมิไปัถ้ึงการพ้ดีถ้ึงงานดี�านวัิท่ย่าศาสตร์ฮาลี่าลี่ข้อ่งปัระเท่ศไท่ย่ ซึ่้�งไดี�รับค่ำชื�นชมิว่ัาเปั็นศ้นย่์วิัท่ย่าศาสตร์ฮาลี่าลี่ ที่�ดีีที่�สุดีแลี่ะมิีการ
แลี่กเปัลี่ี�ย่นค่วัามิค่ิดีเห็นในเรื�อ่งข้อ่งฮาลี่าลี่ หลี่ังจากนั�น  ไดี�นำค่ณะฯ เย่ี�ย่มิชมิห�อ่งปัฏิิบัติการนิติวัิท่ย่าศาสตร์ฮาลี่าลี่ ชั�น 11-13 อ่ีกดี�วัย่ อ่น้�ง
ในการต�อ่นรับค่รั�งนี�ผู้้�อ่ำนวัย่การสถึาบันมิาตรฐานฮาลี่าลี่แห่งปัระเท่ศไท่ย่ รศ.ดีร.ปักรณ์ ปัรีย่ากรแลี่ะผู้้�อ่ำนวัย่การศ้นย์่มิุสลิี่มิศ้กษา สถึาบัน
เอ่เชีย่ จุฬาฯ ผู้ศ.ดีร.ศราวัุฒิ อ่ารีย่์ ร่วัมิให�การต�อ่นรับค่ณะฯดี�วัย่

 On Thursday, December 16, 2021, at the Halal Science Center, Chulalongkorn University, Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, 
the Founding Director of the Halal Science Center, Chulalongkorn University, led executives and staffs to welcome Dr. Abdul Aziz 
bin Ahmed Sarhan, Special Advisor of Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa, Secretary General of the Muslim World League 
(MWL). He is also the Director of the Muslim World League in Rome, Italy. Mr. Chakrinorathip Sevikul, Director of the Middle East 
Division, Ministry of Foreign Affairs, led a group of 8 members to welcome him as well. The objective of this visit was to get ready 
before the Secretary General will come to visit and cooperate with Thailand. The Muslim World League wishes to build a network 
with Thailand’s university and has chosen Chulalongkorn University since it is a leading university and the Halal Science Center is 
also under Chulalongkorn University. Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan provided a speech about the beginning of the Halal Science 
Center’s operation, including the works on Halal science in Thailand. The Halal Science Center has been praised as the best Halal 
Science Center. Ideas on Halal science were exchanged on the spot. After that, Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan led the guests to 
visit the Halal Forensic Laboratory on 11th-13th floors. During this event, Assoc. Prof. Dr. Pakorn Priyakorn, the Director of the 
Halal Standard Institute of Thailand, and Asst. Prof. Dr. Sarawut Aree, the Director of the Muslim Studies Center, Institute of Asia, 
Chulalongkorn University, also joined in welcoming the honorable guest.
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บริษััท ใบยาไฟโตฟาร์ม จำำากััด เข้้าพบ รศ.ดร.วิินััย ดะห์ลัันั หารึือปรึะเด็น์เก่�ยุวกับ
กรึะบวน์การึผลิิติวัคซ่น์ให้ได้ติามิมิาติรึฐาน์ฮาลิาลิ

Baiya Phytopharm Co., Ltd. Met Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan to Discuss 
About Vaccine Manufacturing Process According to Halal Standard

 วัันที่� 29 ธุนัวัาค่มิ 2564 เวัลี่า 9.00 น. รศ.ดีร.วัรญัญู้ พ้ลี่เจริญ ผู้้�บริหาร บริษทั่ ใบย่าไฟัโตฟัารม์ิ จำกดัี (ภาย่ใต� CU enterprise) แลี่ะย่งั
ดีำรงตำแหนง่ อ่าจารย่ป์ัระจำ ค่ณะเภสชัศาสตร ์จฬุาลี่งกรณม์ิหาวัทิ่ย่าลี่ยั่ ไดี�ข้อ่เข้�าพบหารอื่ รศ.ดีร.วันิยั่ ดีะหล์ี่นั ผู้้�อ่ำนวัย่การศน้ย่ว์ัทิ่ย่าศาสตร์
ฮาลี่าลี่ จุฬาฯ เพื�อ่หารือ่ปัระเดี็นเกี�ย่วักับกระบวันการผู้ลี่ิตวััค่ซึ่ีนให�ไดี�ตามิมิาตรฐานฮาลี่าลี่  รวัมิถึ้งการหารือ่ในปัระเดี็นการวัางระบบ HAL-Q 
แกส่ถึานปัระกอ่บการ ท่ั�งนี�ท่างบรษิทั่เปัน็หน้�งในสตาร์ท่อ่พัข้อ่งจฬุาฯท่ี�ปัระสบค่วัามิสำเรจ็ในการผู้ลิี่ตวััค่ซึ่นีปัอ้่งกันโค่วัดิี-19 จากพืช ซึ่้�งเป็ันอ่กี
หน้�งวััค่ซึ่ีนท่างเลี่ือ่กท่ี�น่าสนใจเพราะมิีราค่าท่ี�ไมิ่ส้ง  มิีคุ่ณภาพ ผู้ลี่ิตไดี�รวัดีเร็วั ตอ่บโจท่ย่์ปัระเท่ศกำลี่ังพัฒนาอ่ย่่างปัระเท่ศไท่ย่

 On December 29, 2021 at 9:00 AM. Assoc. Prof. Dr. Varunyu Pooncharoen, Executive of Baiya Phytopharm Co., Ltd. 
(under CU enterprise) and also a lecturer at Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, requested to meet 
Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, the Founding Director of the Halal Science Center, Chulalongkorn University, to discuss issues on 
vaccine manufacturing processes that meet Halal standards, and also on the HAL-Q system for establishments. The company is 
one of the startups from Chulalongkorn University that has been successful in producing plant-based vaccines against COVID-19, 
which is an alternative vaccine that is interesting due to its low price but high quality. This meets the needs of developing countries 
such as Thailand.

ติิดติามิข้้อัมิูลข้่าวสัาร และ กุิจกุรรมิอัื�นัๆที่ี�ได้ที่ี� :
เวั็บไซึ่ต์ https://www.halalscience.org
Facebook : https://www.facebook.com/HSC.CU

เข้ีย่นแลี่ะเรีย่บเรีย่งโดีย่ อัานัีซุะห์์ ลาเติะ
 Written and Compiled  by Aneesah Lateh
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 การเปัลีี่�ย่นแปัลี่งภ้มิิอ่ากาศ (Climate Change) โดีย่เฉพาะ
อ่ย่่างยิ่�งภาวัะโลี่กร�อ่นท่ี�เริ�มิท่วีัค่วัามิรุนแรงเพิ�มิข้้�นอ่ย่่างต่อ่เนื�อ่ง ดี�วัย่
เหตุนี�อ่งค่์การสหปัระชาชาติ (UN) จ้งแนะน�าให�ทุ่กปัระเท่ศตั�งเปั้าลี่ดี
ปัริมิาณการปัลี่่อ่ย่ก๊าซึ่เรือ่นกระจก ซึ่้�งเปั็นสาเหตุข้อ่งภาวัะโลี่กร�อ่น ลี่ดี
ลี่งสุท่ธิุเปั็นศ้นย่์ให�ไดี�ภาย่ในปัี 2050 ในข้ณะท่ี�ปัระเท่ศไท่ย่ จากข้�อ่มิ้ลี่
ข้อ่งอ่งค่์กร Climate Watch ปัี 2018 กลี่่าวัวั่า ปัระเท่ศไท่ย่ปัลี่่อ่ย่ก๊าซึ่
เรือ่นกระจกมิากเปั็นอั่นดัีบที่� 20 ข้อ่งโลี่ก หรือ่คิ่ดีเปั็นปัริมิาณร�อ่ย่ลี่ะ 
0.8 ข้อ่งก๊าซึ่เรือ่นกระจกท่ี�มิีการปัลี่่อ่ย่ท่ั�วัโลี่กจ้งเปั็นท่ี�มิาข้อ่งการให�
ค่�ามิั�นสัญญาจากนาย่กรัฐมินตรีข้อ่งปัระเท่ศไท่ย่ในการแก�ปััญหารการ
เปัลี่ี�ย่นแปัลี่งสภาพภม้ิอิ่ากาศ โดีย่ก�าหนดีเป้ัาหมิาย่แผู้นการดี�าเนนิงาน
ให�ปัระเท่ศไดี�บรรลี่เุป้ัาหมิาย่ค่วัามิเป็ันกลี่างท่างค่าร์บอ่นภาย่ในปีั 2050 
แลี่ะบรรลี่เุป้ัาหมิาย่การปัล่ี่อ่ย่ก๊าซึ่เรอื่นกระจกสทุ่ธุเิป็ันศน้ย์่ไดี�ในปีั 2065 
จากค่�ากลี่่าวัสุนท่รพจน์ ในการเข้�าร่วัมิปัระชุมิรัฐภาค่ีกรอ่บอ่นุสัญญา
สหปัระชาชาติวั่าดี�วัย่การเปัลี่ี�ย่นแปัลี่งสภาพภ้มิิอ่ากาศ (Climate 
Change) สมัิย่ที่� 26 (COP26) ท่ี�เมิือ่งกลี่าสโกวั์ ปัระเท่ศสกอ่ตแลี่นดี์ 
เมิื�อ่วัันท่ี� 1 พฤศจิกาย่น 2564 ท่ี�ผู้่านมิา [1]  สภาวัะโลี่กร�อ่นเป็ันปัรากฏิการณ์ที่�เกดิีข้้�น เนื�อ่งจากโลี่กไมิ่

สามิารถึระบาย่ค่วัามิร�อ่นท่ี�ไดี�รับจากรังสีดีวังอ่าท่ิตย่อ์่อ่กไปัไดี�อ่ย่่าง
ปักต ิจง้ท่ำให�อ่ณุหภ้มิเิฉลีี่�ย่ข้อ่งโลี่กสง้ข้้�น แลี่ะท่ำให�สภาพอ่ากาศข้อ่ง
โลี่กเปัลี่ี�ย่นแปัลี่งไปั สาเหตุสำค่ัญมิาจากการปัลี่่อ่ย่ก๊าซึ่เรือ่นกระจก 
(Greenhouse Gases)  จากกิจกรรมิท่างธุรรมิชาติแลี่ะกิจกรรมิข้อ่ง
มินุษย่ ์เชน่ การปัลี่อ่่ย่กา๊ซึ่ค่ารบ์อ่นไดีอ่อ่กไซึ่ดีท์่ี�เกดิีจาก การเผู้าไหมิ�
เชื�อ่เพลี่งิ โรงงานอ่ตุสาหกรรมิ การตดัีไมิ�ท่ำลี่าย่ปัา่ กา๊ซึ่มิเีธุนจากการ
ย่่อ่ย่สลี่าย่ซึ่ากสิ�งมีิชวีัติในพื�นที่�ที่�มินี�ำขั้ง บอ่่บำบัดีน�ำเสีย่ กา๊ซึ่ไนตรัส
อ่อ่กไซึ่ดี์จากอุ่ตสาหกรรมิท่ี�ใช�กรดีไนตริกข้อ่งกระบวันการผู้ลี่ิต แลี่ะ
การใช�ปัุ�ย่ไนโตรเจนในการเกษตร เปั็นต�น [2] ส่งผู้ลี่ท่ำให�ธุารน�ำแข้็ง
กำลี่งัลี่ะลี่าย่ น�ำแข้ง็ขั้�วัโลี่กกำลี่งัสลี่าย่ ชั�นดีนิเย่อื่กแข้ง็มิอี่ณุภม้ิอิุ่น่ข้้�น
ระดีับน�ำท่ะเลี่ที่�กำลี่ังเพิ�มิส้งข้้�น ระบบนิเวัศแลี่ะสภาพอ่ากาศที่�
เปัลีี่�ย่นแปัลี่งไปั สง่ผู้ลี่กระท่บอ่ย่า่งกวั�างข้วัางตอ่่พชื สตัวั ์แลี่ะมินษุย่์ 
[3] 

เข้ีย่นแลี่ะเรีย่บเรีย่งโดีย่ พิที่ักุษ์์ อัาดมิะเร๊ะ 
Written and Compiled  by Pitak Ardmare
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 ในค่ำสอ่นข้อ่งศาสนาอิ่สลี่ามิไดี�กล่ี่าวัถ้ึงการจัดีระเบีย่บ
ให�มินุษย่์ร้�จักการมิีปัฏิิสัมิพันธุ์ท่ี�ดีีกับตนเอ่ง  สังค่มิ แลี่ะสิ�งแวัดีลี่�อ่มิ 
ซึ่้�งถึือ่เปั็นหน�าที่�ที่�ต�อ่งรับผู้ิดีชอ่บแลี่ะร่วัมิมิือ่กันในการปักป้ัอ่งรักษา 
ศาสนาอ่ิสลี่ามิเชื�อ่ว่ัา ผู้้�ที่�สามิารถึท่ำลี่าย่ท่รัพย่ากรแลี่ะสิ�งแวัดีลี่�อ่มิ
นั�นค่ือ่ “มินุษย่์” ดีังอ่ัลี่กุรอ่านกลี่่าวัไวั�ค่วัามิวั่า  

ในบางค่รั�งมินุษย่์มิักถึ้กชักจ้งดี�วัย่อ่ารมิณ์ใฝ่ต�ำ แลี่ะค่วัามิต�อ่งการท่ี�
ไมิม่ิวัีันสิ�นสุดี เป็ันเหตุให�มินุษย์่ท่ำลี่าย่สังค่มิแลี่ะสิ�งแวัดีลี่�อ่มิรอ่บข้�าง
หรือ่แมิ�กระท่ั�งตนเอ่ง ดีังอ่ัลี่กุรอ่านค่วัามิวั่า 

 

 
ดีังนั�น ถึือ่เปั็นภารกิจหลี่ักข้อ่งสังค่มิมิุสลี่ิมิที่�จะต�อ่งร่วัมิมิือ่กับ
ปัระชาค่มิโลี่ก เพื�อ่เอ่ื�อ่อ่ำนวัย่ให�เกิดีระบบแลี่ะกระบวันการสันติสุข้
บนโลี่กใบนี� ดีังอ่ัลี่กุรอ่านกลี่่าวัไวั�ค่วัามิวั่า 
 

เปั็นการร่วัมิมิือ่กันเพื�อ่บริหารจัดีการท่รัพย่ากรธุรรมิชาติแลี่ะ
สิ�งแวัดีลี่�อ่มิโดีย่เฉพาะอ่ย่่างยิ่�งการปั้อ่งกันการเปัลี่ี�ย่นแปัลี่งภ้มิิ
อ่ากาศเพื�อ่ปัอ้่งกันภาวัะโลี่กร�อ่นที่�เกิดีจากการปัล่ี่อ่ย่ก๊าซึ่เรือ่นกระจก
จากน�ำมิือ่ข้อ่งมินุษย์่ เปั็นวััฒนธุรรมิแลี่ะวัิถึีชีวัิตที่�สังค่มิมุิสลิี่มิต�อ่ง
ให�ค่วัามิสำค่ัญ  

“การบั่อนที่ำาลี่าย	

ได้เกิดข้�นที่ั�งที่างบักแลี่ะที่างนำ�า	

เน่�องจากการกระที่ำา

ด้วยนำ�ามี่อของมีน์ษย”์

“	แลี่ะห้ากว่าความีจริงไดค้ลี่อ้ยต่ามีอารมีณ์์ใฝ่ต่่ำ�าของพวกเขาแล้ี่ว	

ชั�นฟ้้าที่ั�งห้ลี่ายแลี่ะแผู้่นดินรวมีที่ั�งบัรรดาสรรพสิ�งที่่�อยู่ในนั�น

ต่้องเส่ยห้ายอย่างแน่นอน”	

“แลี่ะเรามีิได้ส่งเจ้ามีาเพื�ออ่�นใด	นอกจากเพื�อเปั็นความีเมีต่ต่า

แก่สากลี่จักรวาลี่”

 ( อััลกุุรอัาน 30 : 41 ) 

(อััลกุุรอัาน 23 : 71) 

(อััลกุุรอัาน21: 107)  [4] 

Climate Change and 
the Mission of Muslim 
Society
 Climate change, especially global warming, has 
started to become more and more severe continuously. 
For this reason, the United Nations (UN) recommends that 
all countries should set targets to reduce greenhouse gas 
emissions, which is the cause of global warming, to zero net 
by 2050. According to the data from Climate Watch 2018, 
Thailand ranks 20th in the world’s greenhouse gas emissions, 
or around 0.8 percent of global greenhouse gas emissions. 
Thus, this is the reason behind Thailand’s Prime Minister’s 
pledge in solving the problem of climate change. The target 
of this action plan is to lead the country to achieve carbon 
neutrality goal by 2050, and the country must achieve a net 
zero greenhouse gas emissions goal by 2065, according 
to the speech in the 26th Conference of the Parties of the 
UN Framework Convention on Climate Change (COP26) in 
Glasgow Scotland on November 1, 2021 [1]



14 HALAL INSIGHT | ISSUE 54  JANUARY  2022

Global warming is a phenomenon that occurs because the Earth 
is unable to radiate the heat from the sun’s rays normally. As a 
result, the average global temperature rises, causing the world’s 
climate to alter. The main cause is the emissions of greenhouse 
gases from natural and human activities such as carbon dioxide 
emissions caused by burning fuels, industrial plants, deforesta-
tion, methane from the decomposition of living organisms in 
waterlogged areas, sewage treatment ponds, nitrous oxide from 
industries using nitric acid in the production process, and the use 
of nitrogen fertilizers in agricultures, etc. [2] All of these result in 
melting glaciers, breaking polar ice, increasing temperature of 
permafrost, rising sea level, altering of ecosystems and climates. 
These deliver a wide impact on plants, animals, and humans [3]. 
The teachings of Islam encourage human to maintain good rela-
tionship with one’s self, society, and environment. This is the duty 
that one must take responsibility and work together to protect and 
maintain these relationships. Islam teaches that the ones who can 
destroy resources and the environment are “humans,” as stated 
in the Quran: 

“Evil has occurred both on the land and at 
the sea because of men’s deeds” 
     (Quran 30:41). 
Human beings are sometimes influenced by the lower self. And 
the never-ending needs lead humans to destroy societies and 
his surrounding environment, or even themselves. Concerning 
this, the Quran says 

“And if the truth had accorded with their 
desires, the heavens and the earth and 
everything in it will surely be destroyed” 
     (Quran 23:71). 
Therefore, this is considered a main mission of Muslim societies 
in which they should cooperate with international communities to 
create peaceful systems and processes in the world, as suggests
in the Quran that 
“And We have not sent you (Muhammad) for 
anything else, except as mercy to the whole 
world.” 
     (Quran 21: 107) [4] 
This cooperation is for the sake of natural resources and 
environmental management, especially on climate change 
prevention, to prevent global warming caused by greenhouse 
gas emissions from human. This is a culture and a way of life that 
Muslim societies must focus on.  

[1] BBC NEWS/ไท่ย่. โลี่กร�อ่น : ค่�าสัญญารับมืิอ่การเปัลี่ี�ย่นแปัลี่งสภาพภ้มิิ

อ่ากาศ ข้อ่งนาย่กฯ ปัระยุ่ท่ธุ์ กับผู้้�น�าชาติอ่ื�นท่ี� COP26. สืบค่�นเมิื�อ่ 5 มิกราค่มิ 

2565  จาก  https://www.bbc.com/thai/international-59121888 

[2] ศ้นย่์ภ้มิิอ่ากาศ กรมิอุ่ตุนิย่มิวิัท่ย่า. การเปัลีี่�ย่นแปัลี่งภ้มิิอ่ากาศ ค่ือ่อ่ะไร?. 

สืบค่�นเมิื�อ่ 5 มิกราค่มิ 2565 จาก http://climate.tmd.go.th/content/article/9  

[3] Green peace Thailand. ผู้ลี่กระท่บข้อ่งภาวัะโลี่กร�อ่น. สบืค่�นเมิื�อ่ 5 มิกราค่มิ 

2565 จาก https://www.greenpeace.org/thailand/explore/protect/climate/

impacts/ 

[4] มิัสลี่ัน มิาหะมิะ. อ่ิสลี่ามิกับการอ่นุรักษ์สิ�งแวัดีลี่�อ่มิ. สืบค่�นเมิื�อ่ 5 มิกราค่มิ 

2565 จาก https://www.islammore.com/view/1005 
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TECHNOLOGY REVIEW

 เค่รื�อ่งดีื�มิเพื�อ่สุข้ภาพ Cider vinegar หรือ่ผู้ลิี่ตภัณฑ์์ 
“นั้ำส้ัมิสัายชูห์มัิกุ” เท่รนดี์เปัิดีศักราชใหม่ิจากเท่ค่โนโลี่ยี่การผู้ลี่ิตที่�
กำลัี่งเป็ันที่�นิย่มิสำหรับผู้้�รักสุข้ภาพ เกิดีจากการหมัิกผู้ลี่ไมิ� น�ำแลี่ะ
จลุี่นิท่รยี่เ์ข้�าดี�วัย่กนั จนแปัรสภาพกลี่าย่เปัน็กรดีน�ำส�มิ ซึ่้�งในเค่รื�อ่งดืี�มิ
ปัระเภท่นี�มิสีารสำค่ญัหลี่กัที่�ปัระกอ่บดี�วัย่ กรดีแอ่ซึ่ตีกิ (Acetic acid) 
ซึ่้�งเปัน็สารอ่าหารแลี่ะสว่ันปัระกอ่บท่ี�อ่อ่กฤท่ธิุ�ท่างชวีัภาพหลี่าย่ชนดิี1 

สามิารถึช่วัย่เพิ�มิปัระสิท่ธุิภาพการย่่อ่ย่อ่าหารแลี่ะค่วับคุ่มิปัริมิาณ
น�ำตาลี่ในเลี่ือ่ดีไดี�ดีี ส่งผู้ลี่ให�ผู้ลิี่ตภัณฑ์์ Cider vinegar มิีแนวัโน�มิ
ท่างการตลี่าดีเติบโตข้้�นอ่ย่่างต่อ่เนื�อ่ง มิีการค่าดีการณ์ว่ัาในปัี 2570 
ผู้ลี่ิตภัณฑ์์ Cider vinegar ในตลี่าดีโลี่กจะมิีมิ้ลี่ค่่าส้งถึ้ง 16,000 ลี่�าน
ดีอ่ลี่ลี่าร์สหรัฐ เมิื�อ่มิอ่งผู้ลี่ผู้ลี่ิตท่างการเกษตรในปัระเท่ศไท่ย่แลี่�วันั�น
มิีจำนวันมิากที่�สามิารถึใช�เปั็นวััตถุึดีิบไดี� แต่ผู้้�ปัระกอ่บการราย่ย่่อ่ย่ 
(SMEs) ย่ังข้าดีอ่งค่์ค่วัามิร้�แลี่ะเท่ค่โนโลี่ย่ีที่�เหมิาะสมิ ท่ำให�ย่ากแก่
การผู้ลี่ิตสินค่�าในระดีับอุ่ตสาหกรรมิ2 

 ที่มิวัจิยั่เท่ค่โนโลี่ยี่ชวีัภาพท่างอ่าหารจากปัระเท่ศไท่ย่นำโดีย่ 
นาย่ย่ทุ่ธุนา กิ�งชา จากศ้นย่พ์นัธุวุัศิวักรรมิแลี่ะเท่ค่โนโลี่ย่ชีีวัภาพแหง่
ชาติ (ไบโอ่เท่ค่) สำนักงานพัฒนาวิัท่ย่าศาสตร์แลี่ะเท่ค่โนโลี่ยี่แห่งชาติ 
(สวัท่ช.) ไดี�ท่ำการวัิจัย่แลี่ะพัฒนาเท่ค่โนโลี่ย่ีการผู้ลี่ิต Cider vinegar 
แบบขั้�นตอ่นเดีีย่วั จากโจท่ย่์ปััญหาข้อ่งผู้้�ปัระกอ่บการผู้้�ผู้ลี่ิตมิังคุ่ดี
ราย่หน้�งที่�ต�อ่งการแก�ปััญหามัิงคุ่ดีลี่�นตลี่าดี โดีย่นำมิาแปัรร้ปัเป็ัน 
Cider vinegar จากมิังคุ่ดีในระดีับอุ่ตสาหกรรมิ ซึ่้�งเปั็นเท่ค่โนโลี่ย่ี
ท่ี�ง่าย่แลี่ะมิีต�นทุ่นไมิ่ส้ง เท่ค่โนโลี่ย่ีการผู้ลี่ิต Cider vinegar แบบข้ั�น
ตอ่นเดีีย่วั เป็ันกระบวันการหมัิกแบบช�า (Slow process) ท่ี�ท่ำให�ไดี� 
Cider vinegar ท่ี�มิีกลี่ิ�นรสเฉพาะข้อ่งวััตถึุดีิบโดีย่ไมิ่ต�อ่งปัรุงแต่งดี�วัย่
สารเติมิแต่งภาย่หลี่ังการหมิัก การพัฒนาเท่ค่โนโลี่ยี่นี�ปัระกอ่บดี�วัย่ 
2 ส่วันหลี่ัก ไดี�แก่ ส่วันแรกคื่อ่การพัฒนาหัวัเชื�อ่จุลิี่นท่รีย่์ส้ตรผู้สมิท่ี�
ท่ำให�เกิดีปัฏิิกิริย่าการหมิักพร�อ่มิกันข้อ่งการผู้ลี่ิตเอ่ท่านอ่ลี่แลี่ะกรดี
แอ่ซึ่ีติก ส่วันท่ี�สอ่ง ค่ือ่ การพัฒนาสภาวัะท่ี�เหมิาะสมิแลี่ะง่าย่สำหรับ
การหมัิก เพื�อ่ให�ไดี�ผู้ลี่ผู้ลิี่ตน�ำส�มิสาย่ชห้มัิกที่�มิคี่ณุภาพแลี่ะปัลี่อ่ดีภัย่ 
ท่ั�งย่ังสามิารถึลี่ดีระย่ะเวัลี่าการหมิักจาก 6 เดีือ่น เหลี่ือ่เพีย่ง 3 เดีือ่น 
เมิื�อ่เท่ีย่บกับกระบวันการเดีิมิที่�ต�อ่งหมิักถึ้ง 2 ขั้�นตอ่น แลี่ะใช�ระย่ะ
เวัลี่าหมัิกนานกว่ัา จุดีเด่ีนข้อ่งเท่ค่โนโลี่ยี่นี�คื่อ่มิีค่วัามิยื่ดีหยุ่่นในการ
ใช�งานส้ง ต�นทุ่นการผู้ลิี่ตถึ้กกว่ัาเท่ค่โนโลี่ย่ีที่�นำเข้�าจากต่างปัระเท่ศ
มิาก รวัมิท่ั�งสามิารถึสร�างมิ้ลี่ค่่าเพิ�มิข้้�นให�แก่มิังคุ่ดีมิากกวั่า 50 เท่่า 

เข้ีย่นแลี่ะเรีย่บเรีย่งโดีย่ ซุูไห์วนั๊ะ สัะอัิ 
Written and Compiled  by Suwainah Sa-i
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 ปััจจุบันมิีผู้้�ปัระกอ่บการ SMEs ท่ี�ไดี�นำผู้ลี่ิตภัณฑ์์ 
Cider Vinegar จากเท่ค่โนโลี่ยี่การผู้ลี่ติเค่รื�อ่งดีื�มิเพื�อ่สขุ้ภาพนี�
วัางจำหน่าย่ในท่�อ่งตลี่าดีแลี่�วั เช่น เค่รื�อ่งดีื�มิจากมิังคุ่ดี
อ่อ่ร์แกนิกแบบพร�อ่มิดีื�มิ แบรนด์ี Sukina Drink ซ้ึ่�งไม่ิเพีย่ง
แต่มิังคุ่ดีเท่่านั�น เท่ค่โนโลี่ย่ีนี�ย่ังจะสามิารถึนำไปัปัระยุ่กต์ใช�
ในการผู้ลิี่ต Cider vinegar จากวััตถุึดีบิการเกษตรข้อ่งไท่ย่อ่ื�น ๆ
 ไดี�อ่ีกหลี่ากหลี่าย่ชนิดี เช่น สัปัปัะรดี กระเท่ีย่มิดีำ ผู้ลี่เชอ่ร์รี
กาแฟั แลี่ะอ่�อ่ย่ เปัน็ต�น เพื�อ่เปัน็การสง่เสริมิให�ผู้้�ปัระกอ่บการ 
SMEs ให�เข้�าถ้ึงการใช�เท่ค่โนโลี่ยี่แปัรรป้ัสินค่�าท่างการเกษตร
เพื�อ่สร�างมิ้ลี่ค่่าเพิ�มิไดี�ต่อ่ไปันั�นเอ่ง

[1] Xia T., Zhang B., Duan W., Zhang J., Wang M. (2020). Nutri-

ents and bioactive components from vinegar: A fermented and 

functional food. J. Funct. Foods, 64, 103681.

[2] สำนักงานพัฒนาวิัท่ย่าศาสตร์แลี่ะเท่ค่โนโลี่ยี่แห่งชาติ (สวัท่ช.) 

เท่ค่โนโลี่ยี่การผู้ลิี่ต “Cider vinegar” เค่รื�อ่งดีื�มิสุข้ภาพจากผู้ลี่ไมิ�ไท่ย่. 

สืบค่�นเมิื�อ่วัันท่ี� 2 มิกราค่มิ 2565 จาก https://www.nstda.or.th/home/

news_post/cider-vinegar-from-thai-fruits/

ข้อ่บคุ่ณร้ปัภาพจากเว็ับไซึ่ต์ : https://mgronline.com/smes/de-

tail/9640000106764

References

“Cider Vinegar” 
and Technology for a New Trend 
of Health Drink Production

 Healthy beverages from cider vinegar, or “fermented vinegar” 
products, from a new production technology becomes a trend that 
comes with this new era and are popular among health lovers. Cider 
vinegar derives from fermentation of fruit, water, and microorganisms 
until they transform into vinegar acid. This type of drink contains vital 
substances such as acetic acid, which is a nutrient and bioactive 
component of many types. [1]  It helps improve digestion and control 
blood sugar as well. As a result, cider vinegar products tend to grow 
continuously in the market. It is estimated that by 2027, the world 
market for cider vinegar products will reach $16 billion. Considering 
agricultural products in Thailand, there are many that can be used 
as raw materials. However, small entrepreneurs (SMEs) still lack the 
knowledge and appropriate technology, making it difficult to produce 
such products at the industrial level. [2]
 Food biotechnology research team from Thailand, led by 
Mr. Yuttana Kingcha from the National Center for Genetic Engineering
and Biotechnology (BIOTECH), National Science and Technology
Development Agency (NSTDA), has conducted research and 
development on one-step cider vinegar production technology. It 
started from the problem of a mangosteen producer who wants to 
solve the problem of mangosteen oversupply by processing them into 
mangosteen cider vinegar on an industrial scale. This is considered 
a technology that is simple and low cost. One-step cider vinegar 
production technology is a slow fermentation process that produces 
cider vinegar with unique flavor from its raw material without adding 
other additives after fermentation. The development of this technology
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consists of two main parts: the first is the development of 
formulated microorganisms that enable the simultaneous 
fermentation of ethanol and acetic acid production. The 
second part is the development of conditions that ensures 
suitability and ease for fermentation. The aim of both parts is to 
produce quality and safe fermented vinegar. This technology 
helps reduce the fermentation period from 6 months to only 
3 months, compared to the former fermentation process that 
requires two steps and takes longer time. The highlight of this 
technology lies in its flexibility in application. The production 
cost is much lower than the technology imported from abroad. 
Moreover, it can increase the value of mangosteen by more 
than 50 times.
 Currently, SMEs entrepreneurs have introduced 
these healthy beverage products of cider vinegar from this 
technology in the market. An example is Sukina Drink brand 
which sells ready-to-drink organic mangosteen beverages. 
Not only mangosteen, but this technology can also be applied 
in the production of cider vinegar from a variety of other Thai 
agricultural raw materials such as pineapple, black garlic, 
coffee cherries, and sugar cane, etc. All of this is to encourage 
SMEs to apply food processing technology in agricultural 
products to create added value.

ทุกๆวัันัพุุธิ

ทุกสำัปด์�ห์

และทุกๆเด์ือนั

THA ACADEMY
“ แห์ลั่งเรียนัรู้ช่องทางให์มั่  

เพ่�อกุารอัพสุกุิลั 
แลัะเสุริมัสุร้างศักุยภาพ ”  

วิิทยาศาสุติร์แลัะเทคุโนัโลัยีฮาลัาลั

กุารติลัาดแลัะธุ์์รกุิจิฮาลัาลั

กุารศึกุษ์าแลัะพัฒนัาทักุษ์ะแห์่งอนัาคุติ

ประวิัติิศาสุติร์อิสุลัามั

พุบกับ
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GLOBAL UPDATE

TAITRA 
เปิิดตััวสััปิดาห์์ฮาลาลไต้ัห์วัน
ครั้ั�งแรั้กในวนัท่ี่� 14-16 กนัยายน 
พ.ศ. 2564 
TAITRA launched the first Halal 
Taiwan Week on September 
14–16, 2021
 สัปัดีาห์ฮาลี่าลี่ไต�หวััน (Halal Taiwan Week) ถึ้กจัดีข้้�น
เปั็นค่รั�งแรกอ่ย่่างเปั็นท่างการเมิื�อ่วัันท่ี� 14 กันย่าย่น พ.ศ. 2564 
ภาย่ใต�การดีแ้ลี่ข้อ่งสภาส่งเสริมิการค่�าแลี่ะการส่งอ่อ่กแห่งไต�หวััน
ปัระจำปัระเท่ศไท่ย่ หรือ่ TAITRA โดีย่งานนี�เป็ันการถ่ึาย่ท่อ่ดีสดี
อ่อ่นไลี่น์ จัดีข้้�นท่ั�งหมิดีสามิวััน มิีจุดีมิุ่งหมิาย่เพื�อ่ปัระชาสัมิพันธุ์
บรรดีาบริษัท่แลี่ะผู้้�ปัระกอ่บการ อ่ีกท่ั�งเปั็นการแนะนำไต�หวัันใน
ฐานะเมืิอ่งท่ี�มิีสภาพแวัดีลี่�อ่มิเป็ันมิิตรกับชาวัมุิสลิี่มิผู้่านกิจกรรมิ
ต่างๆ ไมิ่วั่าจะเปั็นการสัมิมินาผู้่านเวั็บไซึ่ต์เรื�อ่งอุ่ตสาหกรรมิ
ฮาลี่าลี่ระหวัา่งปัระเท่ศ การจบัค่้ธุุ่รกิจแบบอ่อ่นไลี่น์ แลี่ะการแสดีง
สินค่�าฮาลี่าลี่แบบอ่อ่นไลี่น์

 สัปัดีาห์ฮาลี่าลี่ไต�หวัันที่�จดัีข้้�นในรป้ัแบบอ่อ่นไลี่น์นี� เปิัดีงาน
ดี�วัย่การถ่ึาย่ท่อ่ดีสดีพิธุเีปัดิีแลี่ะการสัมิมินาผู้า่นเว็ับไซึ่ตใ์นหวััข้�อ่เรื�อ่ง
อุ่ตสาหกรรมิฮาลี่าลี่ระหวั่างปัระเท่ศ มิีวัิท่ย่ากรผู้้�ท่รงคุ่ณวัุฒิในงาน
ดีังต่อ่ไปันี�: Mr. Fazal Bahardeen ผู้้�ก่อ่ตั�งแลี่ะ CEO ข้อ่ง Crescent 
Rating, Prof. Dr. Faridah Hj Hassan รอ่งปัระธุาน World Academy
of Islamic Management ดีร. อ่ิบราฮิมิ โอ่เรกบา ปัระธุานหน่วัย่งาน
รับรอ่งฮาลี่าลี่ ปัระเท่ศไนจีเรีย่ แลี่ะตัวัแท่นข้าย่จาก Camangi 
Corporation บริษัท่สิ�งท่อ่ราย่แรกที่�ไดี�รับการรับรอ่งฮาลี่าลี่ใน
ปัระเท่ศไต�หวััน ในช่วังงานสามิวัันนี� มิีการจัดีแสดีงสินค่�าฮาลี่าลี่
ระดัีบพรี เมิีย่มิข้อ่งผู้้�ปัระกอ่บการจากไต�หวัันกวั่า  60 ราย่
บนเวั็บไซึ่ต์  งานนี�ค่าดีวั่าจะไดี�รับค่วัามิสนใจจากนักธุุรกิจกวั่า 400 
ราย่จากหลี่าย่ปัระเท่ศ เช่น อ่ินโดีนีเซึ่ีย่ มิาเลี่เซีึ่ย่ ฟัิลี่ิปัปัินส์ สหรัฐ
อ่าหรับเอ่มิิเรตส์ ตุรกี แลี่ะบางปัระเท่ศในแอ่ฟัริกา 
มิีการปัระชุมิจับค่้่ธุุรกิจอ่อ่นไลี่น์มิากกวั่า 50 ค่รั�ง 
 ในเดีอื่นเมิษาย่น 2017 TAITRA ไดี�รบัค่วัามิไวั�
วัางใจจากรัฐบาลี่ให�จัดีตั�งศ้นย์่ฮาลี่าลี่ไต�หวัันแลี่ะช่วัย่
ส่งเสริมิอุ่ตสาหกรรมิฮาลี่าลี่ข้อ่งไต�หวััน ศ้นย์่ฮาลี่าลี่
ไต�หวัันไดี�ให�ค่วัามิช่วัย่เหลืี่อ่อุ่ตสาหกรรมิฮาลี่าลี่ข้อ่ง
ไต�หวัันอ่ย่่างตอ่่เนื�อ่งในแงข่้อ่งการนำเสนอ่แลี่ะสง่อ่อ่ก
สินค่�าไปัย่ังตลี่าดีมิุสลิี่มิ หลี่ังจากที่�ไดี�เพีย่รพย่าย่ามิ
หลี่าย่ค่รั�ง ภาพลี่ักษณ์ข้อ่งไต�หวัันในฐานะปัระเท่ศท่ี�
เปั็นมิิตรต่อ่การท่่อ่งเที่�ย่วัข้อ่งชาวัมิุสลิี่มิก็แตะระดีับ
ส้งสุดีเปั็นปัระวััติการณ์

Compiled  by Jasmin Manee 
Written by Yuting Wu
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TAITRA launched the first Halal Taiwan Week 
on September 14–16, 2021

 ในปีั พ.ศ. 2564 ไต�หวัันไดี�รับการจัดี
อ่นัดีบัให�อ่ย่้ใ่นอ่นัดีบัท่ี�สอ่งข้อ่งบรรดีาปัระเท่ศท่ี�
ไมิไ่ดี�เป็ันสมิาชิกอ่งค์่กรเพื�อ่ค่วัามิร่วัมิมืิอ่อิ่สลี่ามิ 
(non-OIC) ในดี�านข้อ่งการท่่อ่งเท่ี�ย่วัท่ี�เปั็นมิิตร
กบัชาวัมุิสลี่มิิใน “ดัีชนกีารเดิีนท่างข้อ่งชาวัมุิสลี่มิิ
ท่ั�วัโลี่ก” (Global Muslim Travel Index (GMTI) 
ปัระเท่ศไต�หวัันตีเสมิอ่กับสหราชอ่าณาจักร 
โดีย่ถ้ึกจัดีอ่ย่้่ในอั่นดีับท่ี�สอ่ง ตามิหลัี่งเพีย่งแค่่
สิงค่โปัร์เท่่านั�น แบบสำรวัจนี�เปั็นข่้าวัดีีท่ี�น่า
ตื�นเต�นสำหรับอุ่ตสาหกรรมิการท่่อ่งเท่ี�ย่วัข้อ่ง
ไต�หวัันท่่ามิกลี่างค่วัามิท่�าท่าย่ข้อ่งการระบาดี
ใหญ่ข้อ่ง COVID-19
 ในช่วังไมิ่กี�ปัีท่ี�ผู้่านมิา อุ่ตสาหกรรมิ
ดี�านต่างๆ เช่น เกษตรกรรมิ อ่าหารท่ะเลี่ อ่าหาร
แปัรร้ปั สารปัรุงแต่งกลี่ิ�นแลี่ะรสชาติ อ่าหารเพื�อ่
สุข้ภาพ เท่ค่โนโลี่ย่ีชีวัภาพ เภสัชกรรมิ เค่รื�อ่ง
สำอ่าง แลี่ะอ่ื�น ๆ  ไดี�ยื่�นข้อ่รบัรอ่งฮาลี่าลี่ มิผีู้้�ผู้ลี่ติ
สินค่�าแลี่ะผู้ลิี่ตภัณฑ์์ฮาลี่าลี่ปัระมิาณ 700 ราย่
ในไต�หวัันที่�รอ่งรับตลี่าดีฮาลี่าลี่อั่นกวั�างใหญ่ 
ดี�วัย่เหตุนี�เอ่ง TAITRA จ้งไดี�เปัิดีตัวังานแสดีง
ผู้ลิี่ตภัณฑ์์ฮาลี่าลี่ไต�หวัันอ่ย่่างเป็ันท่างการ
แบบอ่อ่นไลี่น์ข้้�น เพื�อ่จัดีแสดีงผู้ลี่ิตภัณฑ์์ดีี
เดี่นข้อ่งไต�หวัันที่�ไดี�รับการรับรอ่งฮาลี่าลี่ให�แก่
ผู้้�ซึ่ื�อ่ท่ั�วัโลี่ก โดีย่สินค่�าท่ั�งหมิดีจัดีอ่ย่้่ใน 6 ปัระเภท่
ดี�วัย่กัน ค่ือ่ ส่วันผู้สมิฮาลี่าลี่ อ่าหารฮาลี่าลี่
เ ท่ ค่ โ น โ ลี่ ยี่ ชี วั ภ า พ เ พื� อ่ สุ ข้ ภ า พ ฮ า ลี่ า ลี่ 
เค่รื�อ่งสำอ่างฮาลี่าลี่ ข้อ่งใช�ในชีวัิตปัระจำวััน
ฮาลี่าลี่ แลี่ะผู้ลี่ิตภัณฑ์์ฮาลี่าลี่อ่ื�น ๆ ทั่�งนี� จะมิี
การอ่ัพเดีท่ราย่การร�านค่�าอี่กจำนวันมิากบน
หน�าเวั็บไซึ่ต์ในอ่นาค่ตอ่ันใกลี่�นี� สนใจดี้ราย่
ลี่ะเอ่ยี่ดีเพิ�มิเตมิิ กรุณาไปัที่� https://halaltaiwan
.taiwantrade.com/EN/

 Launched by Taiwan External Trade Development Council (TAITRA), the first 
Halal Taiwan Week was held virtually with its official announcement on September 
14, 2021 through a live online broadcast. The three-day event aims to advertise 
local firms and introduce a Muslim-friendly environment in Taiwan with a series of 
activities, including an online International Halal Industry Webinar, one-on-one online 
Business Matchmaking, and an online show of Halal products.

 Online Halal Taiwan Week kicked off with a livestream opening ceremony
and online International Halal Industry Webinar. The following notable speakers
were invited: Mr. Fazal Bahardeen, the founder and CEO of CrescentRating; 
Prof. Dr. Faridah Hj Hassan, Deputy President of World Academy of Islamic 
Management; Dr. Ibrahim Oreagba, Chairman of the Halal Certification Authority 
Nigeria; and a sales representative from Camangi Corporation, the first textile 
company that obtained Halal certification in Taiwan.

 During the three-day event, the online website showcased more than 
60 premium Halal products suppliers from Taiwan. This event was expected to 
garner the attention of over 400 businesses from several countries like Indonesia, 
Malaysia, the Philippines, UAE, Turkey, and some African countries. More than 50 
online business matching meetings were held. 

 In April 2017, TAITRA was entrusted by the government to set up the Taiwan
Halal Centre and help promote the Taiwanese Halal industry. The Center has 
continued to help Taiwan’s halal industry in terms of exposure and export to the 
Muslim market. After many efforts, Taiwan’s Muslim tourism-friendly image has hit 
record high. In 2021, it was ranked second among all non-Organization for Islamic 
Cooperation (non-OIC) countries in terms of Muslim-friendly travel in the “Global 
Muslim Travel Index (GMTI).” Taiwan tied with the United Kingdom in second 
place and trailed only Singapore. The survey provided some exciting good news for 
Taiwan’s tourism industry amid the challenges of the COVID-19 pandemic.

 In recent years, industries of various fields such as agriculture, seafood, 
processed food, food flavoring, healthy food, bio-tech, pharmaceutics, cosmetics, 
and so on, have applied for Halal certification. There are around 700 Halal product 
manufacturers in Taiwan to serve the vast Halal market. Hence the Taiwan Halal 
Center (TAITRA) has officially launched the Taiwan Halal Products Online Show to 
demonstrate all the excellent Taiwan products with Halal certification to the global 
buyers. There are six categories such as halal ingredients, halal food, halal health 
biotech, halal cosmetics, halal daily necessities, and other halal products. And more 
and more vendors will be updated to the website in the near future. 
For more information, please visit at https://halaltaiwan.taiwantrade.com/EN/
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 กัญชัา (Cannabis) แลิะกัญชัง (Hemp) ท่ี�หลี่าย่ค่น
หันมิาสนใจแลี่ะไดี�รับค่วัามินิย่มิเปั็นอ่ย่่างมิากในกลุ่ี่มิ
อุ่ตสาหกรรมิการผู้ลิี่ตเค่รื�อ่งสำอ่าง อ่าหาร สิ�งท่อ่ กระดีาษ 
แลี่ะย่านย่นต์ท่ั�งในไท่ย่แลี่ะต่างปัระเท่ศ โดีย่เฉพาะอ่ย่่าง
ยิ่�งกลีุ่่มิเค่รื�อ่งสำอ่างไม่ิวั่าจะเป็ันร้ปัแบบสารสกัดีหรือ่น�ำมัิน
ที่�ไดี�จากส่วันต่างๆสามิารถึนำมิาเปั็นส่วันปัระกอ่บข้อ่ง
ผู้ลี่ิตภัณฑ์์ไดี� เนื�อ่งจากกัญชาแลี่ะกัญชงมิีสารอ่อ่กฤท่ธิุ�
กลีุ่่มิ Cannabinoids เป็ันหลัี่ก แบ่งอ่อ่กเป็ัน 3 กลีุ่่มิ ค่ือ่ 
1) Endocannabinoid  2) Phytocannabinoids มิแีหลี่ง่ท่ี�มิา
จากพืช ไดี�แก่ Tetrahydrocannabinol (THC) มิีฤท่ธิุ�ต่อ่
จิตปัระสาท่(Psychoactive) แลี่ะ Cannabinol (CBD) 
ไมิ่มิีฤท่ธิุ�ต่อ่จิตปัระสาท่ (Non-psychoactive) แลี่ะ 
3) Synthetic cannabinoid ไดี�จากการสังเค่ราะห์ ตั�งแตอ่่ดีตี
จนถึ้งปััจจุบันจะเห็นไดี�วั่ามิีงานวัิจัย่หลี่าย่ชิ�นไดี�ศ้กษาทั่�งใน
สตัวัแ์ลี่ะมินษุย่เ์กี�ย่วักับฤท่ธิุ�ท่างเภสชัวัทิ่ย่าตอ่่ผู้วิัหนงั ซึ่้�งสว่ัน
ใหญ่มิีการใช�สารกลีุ่่มินี�เปั็นย่ารักษาโรค่ผิู้วัหนังหลี่าย่ชนิดี
มิาอ่ย่่างย่าวันาน เช่น โรค่มิะเร็งผู้ิวัหนัง (Melanoma แลี่ะ 
Non-melanoma skin cancer) โรค่สะเก็ดีเงิน (Psoriasis)
สิวั/เซ็ึ่บเดิีร์มิ (Acne/seborrhea) โรค่ผู้มิร่วัง/ค่วัามิผู้ิดีปักติ
ข้อ่งการเจริญเติบโตข้อ่งเส�นผู้มิ (Alopecia/hair growth) 
โรค่ผู้ื�นภ้มิิแพ�ผิู้วัหนัง (Atopic dermatitis) ผู้ื�นแพ�สัมิผัู้ส 

(Allergic contact dermatitis) โรค่ค่ัน (Pruritus) แลี่ะค่วัามิแก่ข้อ่งผู้ิวั 
(Skin aging) เป็ันต�น [1]  ในมุิมิมิอ่งข้อ่งผู้ลิี่ตภัณฑ์์เค่รื�อ่งสำอ่างข้อ่ย่ก
ตัวัอ่ย่่างน�ำมิันเมิล็ี่ดีกัญชง  (Hemp seed oil) มิีสารอ่อ่กฤท่ธิุ�หลี่าย่กลีุ่่มิ 
เช่น Terpenes, Flavonoids, Carotenoids แลี่ะ Phytosterols เป็ันต�น 
โดีย่เฉพาะสารกลีุ่ม่ิ Phytocannabinoids ท่ี�มิฤีท่ธิุ�เดีน่ชดัีในการต�านอ่นมุิล้ี่
อ่ิสระ ต�านแบค่ที่เรีย่ แลี่ะปั้อ่งกันแสงย้่วีัไดี� ไดี�แก่ CBD: Cannabidiol, 
CBC: Cannabichromene, THCV: (9)-Tetrahydrocannabivarin, CBDV: 
Cannabidivarin สามิารถึนำมิาพัฒนาเป็ันผู้ลิี่ตภัณฑ์์สำหรับสิวัชนิดี
หวััช�าง ข้ณะเดียี่วักัน CBG: Cannabigerol แลี่ะ CBGV: Cannabigerovarin
มิีหน�าที่�ค่วับคุ่มิการผู้ลิี่ตไข้มัินใต�ผิู้วัหนัง (Sebum) จ้งสามิารถึนำมิาท่ำ
เปัน็ผู้ลิี่ตภัณฑ์์ให�ค่วัามิชุม่ิชื�นแก่ผู้วิัไดี� แลี่ะ CBN: Cannabinol แลี่ะ CBD: 
Cannabidiol สามิารถึนำมิาใช�ในผู้ลิี่ตภัณฑ์์กันแดีดีไดี�เนื�อ่งจากสามิารถึ
ปั้อ่งกันรังสีย่้วัีเอ่แลี่ะบีไดี� [1-2]   
 

 ท่ั�งนี�เดิีมิกัญชาแลี่ะกัญชงห�ามินำมิาผู้สมิในเค่รื�อ่งสำอ่างแลี่ะไม่ิ
รบัจดีแจ�ง แตเ่มิื�อ่ชว่ังปัลี่าย่ปั ี2563 วัันที่� 13 ธุนัวัาค่มิ 2563 ปัระเท่ศไท่ย่ไดี�รบั
ข้า่วัดี ีถึอื่เปัน็การเปัดิีโอ่กาส เปัดิีโลี่กกวั�างข้อ่งวังการกญัชากญัชงให�มิกีาร
ใช�ปัระโย่ชน์ไดี�หลี่ากหลี่าย่มิากยิ่�งข้้�นส่งผู้ลี่ให�หน่วัย่งานที่�เกี�ย่วัข้�อ่งท่ั�งใน
สว่ันต�นน�ำ กลี่างน�ำ แลี่ะปัลี่าย่น�ำไดี�รับผู้ลี่กระท่บทั่�งท่างตรงแลี่ะท่างอ่�อ่มิ 
โดีย่เฉพาะอ่ย่่างยิ่�งปัระกาศกระท่รวังสาธุารณสุข้ เรื�อ่ง ระบุชื�อ่ย่าเสพติดี
ให�โท่ษในปัระเภท่ 5 พ.ศ. 2563 ซึ่้�งถึือ่เปั็นการปัลี่ดีลี่็อ่ค่กัญชากัญชงท่ี�จะ
ไมิ่จัดีเปั็นย่าเสพติดีอ่ีกต่อ่ไปัแต่แค่่เฉพาะบางส่วันเท่่านั�น ย่กเวั�นส่วันข้อ่ง
เมิลี่็ดีกัญชาแลี่ะช่อ่ดีอ่กท่ี�ย่ังค่งเปั็นย่าเสพติดี [3]   

เข้ีย่นแลี่ะเรีย่บเรีย่งโดีย่ นางสาวับัดีดีารีหย่๊ะ โส๊ะสันสะ
Written and Compiled  by Baddariyah Sohsansa
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 นอ่กจากนั�นกระท่รวังสาธุารณสุข้ไดี�อ่อ่กปัระกาศ
หลี่าย่ฉบับที่�เกี�ย่วัข้�อ่งกับเค่รื�อ่งสำอ่างทั่�งแง่ข้อ่งปัริมิาณการใช� 
การติดีฉลี่าก ตลี่อ่ดีจนค่ำเตือ่นบนผู้ลิี่ตภัณฑ์์สำเร็จร้ปั ซ้ึ่�งจะ
ต�อ่งปัฏิิบัติตามิอ่ย่่างเค่ร่งค่รัดี [4-9] อ่ย่่างไรก็ตามิย่ังมิีข้�อ่กังวัลี่
ในส่วันข้อ่งผู้ลิี่ตภัณฑ์์เค่รื�อ่งสำอ่างที่�มิีการใช�สารสกัดี น�ำมิัน 
หรือ่ส่วันใดีส่วันหน้�งจากกัญชากัญชงต่อ่กลีุ่่มิผู้้�บริโภค่มุิสลิี่มิ 
ที่างสัำนักัุจฬุาราชมินัติรแีละคณะกุรรมิกุารกุลางอิัสัลามิแห์ง่
ป็ระเที่ศไที่ยไมิ่ได้นิั�งนัอันัใจได้อัอักุป็ระกุาศคำวินัิจฉััยที่าง
ศาสันัาอิัสัลามิและข้้อักุำห์นัดในักุารข้อัรับรอังมิาติรฐานั
ฮาลาลไว้อัย่างชัดเจนัแล้วว่าไมิ่เป็็นัที่ี�อันัุมิัติิเว้นัแติ่เป็็นั
สัิ�งจำเป็็นัอัย่างยิ�งยวดเที่่าน้ัันั ซุ่�งจะติ้อังพิจารณากุันัเป็็นั
รายกุรณไีป็ [10-11]   ดงัน้ัันัผูู้เ้ข้ยีนัห์วงัเป็น็ัอัยา่งยิ�งวา่บที่ความิ
น้ีัจะเป็น็ัป็ระโยชนัแ์กุผูู้่้ที่ี�มิอังเห์น็ัโอักุาสัดีๆ ข้อังกุญัชากุญัชง
ท้ัี่งในัแง่กุารนัำไป็ต่ิอัยอัดพัฒนัาผู้ลิติภััณฑ์์เครื�อังสัำอัาง
ทัี่�วไป็ทีี่�ไมิ่ใช่เครื�อังสัำอัางฮาลาล ติลอัดจนันัักุธุิรกุิจ 
นัักุลงทีุ่นั และผูู้้บริโภัคทีุ่กุคนัอัีกุด้วย
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[2] Léonid Mnekin L, Ripoll L. Topical Use of Cannabis sativa L. 

Biochemicals. Cosmetics. 2021 Sep;85(8):1-17.
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 Cannabis and hemp that many people are interested in 
are very popular in cosmetics, food, textile, paper, and automotive 
industries in Thailand and abroad. This is especially true in cosmetic 
groups, whether in the form of extract or oil from different parts 
of the plants. Cannabis and hemp can be used as a component 
of the product. Since cannabis and hemp contain mainly active 
substances in the group of cannabinoids, which can be divided into 
3 groups: 1) Endocannabinoid 2) Phytocannabinoids, which can 
be found in plants. Examples of this such as Tetrahydrocannabinol 
(THC), which is psychoactive, and Cannabinol (CBD), which is non 
psychoactive and 3) Synthetic cannabinoid which derives from 
synthetic. From the past to the present, it can be seen that 
many studies have been conducted on pharmacological effects 
of cannabinoids on skin in both animals and humans. Most of 
these substances have long been used as drugs for various skin 
diseases such as melanoma and non-melanoma skin cancer, 
psoriasis, acne/seborrhea, hair loss/hair growth disorder (Alopecia),

atopic dermatitis, allergic contact dermatitis, pruritus, and skin 
aging, etc. [1] In the sphere of cosmetic products, hemp seed oil 
contains many active substances such as terpenes, flavonoids,
carotenoids and phytosterols, etc. Phytocannabinoids,
especially, have an outstanding effect in preventing free radicals,
antibacterial, and UV protection. Examples of substances in this 
group are CBD: Cannabidiol, CBC: Cannabichromene, THCV: 
(9)-Tetrahydrocannabivarin, and CBDV: Cannabidivarin.
All of these can be developed into products that fight against 
acne vulgaris. Meanwhile, CBG: Cannabigerol and CBGV: 
Cannabigerovarin are responsible for regulating the production
of subcutaneous fat (Sebum), so it can be used in skin moisturizing
products, CBN: Cannabinol and CBD: Cannabidiol can be 
used in sunscreen products because of their ability of UVA 
and B protection [1-2]  

 Previously, cannabis and hemp were prohibited 
from being mixed into cosmetics and were not allowed for 
registration. But at the end of 2020, on December 13, 2020, 
Thailand received good news. This is considered an opportunity,
an opening door for the hemp-cannabis industry to be used 
for more versatile benefits. Thus, relevant agencies in both 
upstream, midstream, and downstream were affected directly 
and indirectly. In particular, the announcement of the Ministry
of Public Health relating to identified names of narcotics 
category 5 B.E. 2563 was considered an unlock for cannabis
and hemp to be no longer classified as drug, but only 
some parts of them, except for the cannabis seeds and 
inflorescences that remain as drug [3] In addition,the Ministry 
of Public Health has issued a number of  announcements
concerning cosmetics in terms of dosage, labeling, and 
warnings on finished products that contain cannabis and 
hemp. And this must be strictly adhered to regulations [4-9]. 
However, there are concerns regarding the use of extracts, oils, 
or parts of hemp and cannabis in cosmetic products among 
Muslim consumers. The Sheikhul Islam Office of Thailand and 
the Central Islamic Council of Thailand did not ignore about 
this issue. The organizations, thus, came out to clearly clarify
Islamic rulings and requirements for Halal certification of 
such products; that they are not approved unless absolutely 
necessary, which must be considered on a case-by-case 
basis [10-11] Therefore, the author of this article sincerely 
hopes that this article will be useful to those who are seeking 
the great opportunity from hemp and cannabis in developing 
general cosmetic products that are non-halal, as well as all 
businessmen, investors and consumers.
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บทสุัมัภาษ์ณ์ คุ์ณนัาฟิสุ อิสุลัามั

Interview with Mr. Nafis Islam: 
Before Becoming 

“ S a m o n g  L a i ” 

กว่าจะเป็น์ “สำม่องไหล”

แนัะนัำาตัวิให้พวิกัเราร้้จำักัหนั่อยค่่ะ

Could you please introduce yourself a little bit?

 ผู้มิชื�อ่ นาฟิัส อ่ิสลี่ามิ อ่ายุ่ 24 ปัี จบนิเท่ศศาสตร์จาก
มิหาวัิท่ย่าลี่ัย่สงข้ลี่านค่รินท่ร์ วัิท่ย่าเข้ตปััตตานี ตอ่นนี�ท่ำธุุรกิจ
สว่ันตัวัอ่ย่้่หลี่าย่อ่ย่่าง ท่ี�ค่นร้�จักก็นา่จะเปัน็เพจสมิอ่งไหลี่ที่�เปัน็เพจ
แชร์ค่วัามิร้�เรื�อ่งธุุรกิจ นอ่กจากนี�ย่ังท่ำธุุรกิจร�านกาแฟั แลี่ะธุุรกิจ
ดี�านการศ้กษาอ่ีกดี�วัย่ค่รับ

 My name is Nafis Islam. I am 24 years old. I graduated
from Faculty of Communication Arts at Prince of Songkla 
University, Pattani Campus. I currently run a lot of businesses.
Among them that a lot of people know about is probably 
my Facebook page “Samong Lai” which is the place I 
share knowledge about businesses. I run a coffee shop and 
engage in educational business as well.

สัมิภาษณ์แลี่ะเรีย่บเรีย่งโดีย่ วิลา มิูเนัาวาเราะห์์

Interviewed by  Wila Munaowaroh 
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จำุดเริ�มต้นัในักัารทำาธุุรกัิจำข้องคุ่ณนัาฟิสค่ืออะไรค่ะ

 จดุีเริ�มิต�นข้อ่งผู้มิเริ�มิตั�งแต่อ่ายุ่ 13 ปั ีผู้มิเป็ันนักกีฬาเท่ค่วันัโดี�
ก็เลี่ย่รับจ�างสอ่นเท่ค่วัันโดีให�นักเรีย่นไดี�เดีือ่นลี่ะ 2,000 บาท่ จากนั�น
ก็มิาเปัิดีชมิรมิเท่ค่วัันโดีในโรงเรีย่น แต่ค่นที่�มิาเรีย่นเนี�ย่ เข้ามิาเพราะ
อ่ย่ากใส่ชุดีสวัย่ๆ ผู้้�ข้าย่กับผู้้�ซึ่ื�อ่ค่วัามิต�อ่งการไมิ่ตรงกัน ผู้มิก็ซึ่�อ่มิแบบ
เต็มิท่ี�เลี่ย่ ผู้่านไปัสอ่งสัปัดีาห์จาก 70 ค่นเหลี่ือ่อ่ย่้่ 15 ค่น ถึ�าเปั็นธุุรกิจ
จริงค่ือ่เจ๊งแน่ๆ แต่เราใช�พื�นท่ี�ข้อ่งโรงเรีย่นแลี่�วัเก็บค่่าเรีย่น เลี่ย่ย่ังพอ่มิี
เงนิมิาใช�จ่าย่แต่วัา่ไมิม่ิเีงนิเก็บเลี่ย่ กเ็ปัน็บท่เรีย่นว่ัา 1. ไม่ิมิคี่วัามิร้�ดี�าน
การเงิน ไม่ิแย่กกระเปั�าส่วันตัวักับกระเปั�าธุุรกิจ 2. เราต�อ่งท่ำในสิ�งที่�
ล้ี่กค่�าต�อ่งการไม่ิใช่ท่ำในสิ�งที่�เราต�อ่งการ พอ่อ่ย่้่ปีั 2 ผู้มิก็มิาเปิัดีโรงเรีย่น
ข้อ่งตัวัเอ่งท่ี�จังหวััดีย่ะลี่า ก็ย่ังใช�ชีวัิตแบบเดีิมิเลี่ย่ค่รับ ท่ีนี�พอ่มิันถึ้งจุดี
ท่ี�ราย่จา่ย่มินัมิากกวัา่ราย่ไดี� ผู้มิก็ต�อ่งอ่อ่กจากหอ่พักแลี่�วัไปัข้อ่นอ่นบน
พื�นบ�านเพื�อ่นบ�าง นอ่นบนรถึบ�าง นอ่นค่ณะกม็ิ ีเพราะไมิม่ิตีงัค่ ์มินักเ็ลี่ย่
เปั็นบท่เรีย่นในการบริหารเงินข้อ่งเรา
  ก่อ่นเรยี่นจบปั ี4 กไ็ปัเข้�าค่า่ย่สตารท์่อ่พัข้อ่งมิหาลี่ยั่ มินีกัธุุรกจิ
ที่�ปัระสบค่วัามิสำเร็จมิาสอ่น เราก็เปัิดีโลี่กเลี่ย่ อ่๋อ่  ธุุรกิจเปั็นแบบนี� 
การเงินแบบนี� การตลี่าดีแบบนี� ท่ำให�เราเกิดีค่วัามิสนใจในธุุรกิจสตาร์ท่อั่พ
ซึ่้�งโรงเรยี่นสอ่นเท่ค่วันัโดีกย็่งัท่ำอ่ย่้่นะ แบบลีุ่ม่ิๆดีอ่นๆนั�นแหลี่ะ ท่ำแบบ
ไม่ิมิีมิีเงินแต่วั่ามิีผู้ลี่งานนะ พาเด็ีกไปัแข่้งชิงแชมิปั์ปัระเท่ศไท่ย่ก็ไดี�

เหรีย่ญท่อ่งมิา จากนั�นก็เริ�มิด้ี YouTube แลี่�วัก็เริ�มิอ่่านหนังสือ่ แต่
เปัน็หนงัสือ่เสีย่งเพราะว่ัาขี้�เกีย่จอ่า่น พอ่ฟัังจนหมิดี กเ็ลี่ย่จำเป็ันต�อ่ง
อ่่านหนังสือ่เลี่่มิ พอ่ไดี�ลี่อ่งอ่่านก็ร้�ส้กวั่ามิันสนุกจัง ไมิ่เหมิือ่นหนังสือ่
วัิชาการที่�เราอ่่านแลี่�วัน่าเบื�อ่ ค่ราวันี�ผู้มิอ่่านหนังสือ่ทุ่กท่ี�เลี่ย่ค่รับ 
ไปัเรีย่น ไปักิจกรรมิมิหาลี่ัย่ ผู้มิเอ่าเศษเวัลี่าทั่�งหมิดีมิาอ่่านหนังสือ่ 
พอ่เพื�อ่นเหน็ผู้มิอ่า่นหนงัสอื่เข้ากอ็่ย่ากร้�วัา่ผู้มิอ่า่นอ่ะไรเลี่ย่ให�ผู้มิเลี่า่
ให�ฟััง พอ่เลี่่าให�ฟัังหลี่าย่ๆหน ก็เริ�มิไมิ่ไหวัเลี่ย่ไปัไลี่ฟั์ใน Facebook 
แลี่�วัก็มิีค่นอ่ื�นๆท่ี�ไมิ่ใช่เพื�อ่นเรามิาดี้ดี�วัย่
 พอ่ปั ี4 ไปัฝึกงานที่�พญาไท่ เวัลี่าท่ำงานเสร็จ ผู้มิก็จะเข้�ามิมุิ
หนงัสือ่แลี่�วัก็เอ่าวิัธุกีารในหนังสือ่มิานำเสนอ่ในที่�ท่ำงาน กอ่่นฝกึงาน
เสร็จ CEO ก็เรีย่กตัวัไปัแลี่�วัเสนอ่งานให� เข้าบอ่กค่ำเดีีย่วัวั่าเห็นเรา
เปัน็ค่นรกัการเรยี่นร้� พอ่เรยี่นจบก็เข้�าท่ำงานท่ี�นั�นตอ่่เลี่ย่ค่รบั ท่ำงาน
ปัระจำไปัดี�วัย่แลี่�วัก็เข้ีย่นบท่ค่วัามิใน Blockdit ไปัดี�วัย่ไดี�บท่ค่วัามิ
ลี่ะร�อ่ย่กวั่าบาท่ ช่วังที่�ท่ำงานก็ไดี�เจอ่เจ�าข้อ่งเพจไปัให�ถ้ึง 100 ลี่�าน 
เค่�ากใ็ห�เราเปัน็ฟัรแีลี่นซึ่เ์ข้ยี่นให�เพจเข้าดี�วัย่ไดี�บท่ค่วัามิลี่ะ 300 บาท่ 
สว่ันโรงเรยี่นเท่ค่วัันโดีก็ย่งัสอ่นอ่ย้่น่ะ จ�างค่นมิาสอ่น แต่เค่�าสอ่นไม่ิดีี
เหมิือ่นเรา พอ่โค่�ชไมิ่ใช่ค่นเดีิมิ นักกีฬาก็อ่อ่ก แลี่�วัเผู้อ่ิญวั่าโค่วัิดีมิา
พอ่ดีีก็เลี่ย่ตัดีสินใจปัิดีไปั 
 ผู้มิท่ำงานบริษัท่สตาร์ท่อ่ัพ ซึ่้�งเปั็นแฟัลี่ตฟัอ่ร์มิตัวักลี่าง
เชื�อ่มิการข้นส่ง (Distribution platform) เข้�าดี�วัย่กัน วัธิุกีารท่ำธุุรกิจข้อ่ง
สตาร์ท่อ่พัค่อื่กอ่่นที่�เค่�าจะท่ำโปัรเจค่อ่ะไรก็แลี่�วัแต่ เค่�าจะไม่ิท่ำอ่ะไร
เลี่ย่นอ่กจากท่ำการตลี่าดีกบัโปัรโมิท่ เพื�อ่เกบ็ข้�อ่มิล้ี่วัา่สนิค่�านี�จะมิคี่น
ซึ่ื�อ่หรือ่ไม่ิ ต�อ่งผู้ลิี่ตเดืีอ่นลี่ะเท่า่ไหร่ แลี่ะหรือ่โปัรเจค่นั�นค่วัรท่ำต่อ่ไหมิ
ถึ�ากำไรไมิถ่ึง้ ซึ่้�งบรษิทั่ใช�วัธิุกีารนี�มิาตลี่อ่ดี ท่ำให�โปัรเจค่ที่�เฟัลี่มินี�อ่ย่
มิากเพราะมีิการท่ดีลี่อ่งมิาก่อ่น ผู้มิก็เลี่ย่เอ่าโมิเดีลี่นี�มิาใช�โดีย่การไปั
ร�านโมิชิโมิชถิึา่ย่รป้ักระเปั�าแลี่�วัลี่งข้าย่ใน Facebook พอ่มิคี่นโอ่นเงนิ
เราก็ไปัซึ่ื�อ่มิาแลี่�วัข้าย่ต่อ่ในราค่าท่ี�ส้งข้้�น เอ่าข้�อ่ค่ิดี ปัระสบการณ์
จากการอ่่านหนังสือ่แลี่ะการท่ำงานมิาเขี้ย่นใน Facebook
 แลี่�วักม็ิบีท่ค่วัามิน้งท่ี�มินัปังั ค่นแชรเ์ย่อ่ะมิาก ท่ำให�ผู้้�ตดิีตามิเพิ�มิข้้�น
อ่ย่่างรวัดีเร็วั จนมีิล้ี่กเพจทั่กมิาว่ัาอ่ย่ากให�แนะนำหนังสือ่ให�หน่อ่ย่ 
เราก็แนะนำหนังสือ่ให� แลี่�วัก็มิาค่ิดีวั่าบริษัท่เราเวัลี่าท่ำธุุรกิจเค่�าก็
จะหาย่อ่ดีข้าย่มิาก่อ่นย่ังไมิ่เอ่ากำไร ให�ค่นส่งไปัรษณีย่์เย่อ่ะๆแลี่�วั
ก็เอ่าย่อ่ดีข้าย่ไปัต่อ่รอ่งกับค่นข้นส่ง เลี่ย่ลี่อ่งเอ่า 2 โมิเดีลี่นี�มิาใช�
กับหนังสือ่ด้ี ตอ่นแรกก็เอ่ากำไรจากบัตรสมิาชิก 5-10% พอ่ เขี้ย่น
บท่ค่วัามิเหมิือ่นเดีิมิโดีย่ท่ิ�งท่�าย่วั่าเราให�ค่ำปัร้กษาเรื�อ่งหนังสือ่นะ 
พอ่มิีค่นโอ่นเงินปัุ�บเราก็ไปัซึ่ื�อ่ที่�ร�านหนังสือ่ใกลี่�ๆ ท่ำอ่ย่่างนี�ทุ่กวััน
จนเกดิีการบอ่กตอ่่ จนมิยี่อ่ดีปัระมิาณ 500 เลี่ม่ิตอ่่เดีอื่นกเ็ริ�มิเข้�าหน�า
ร�านหนังสือ่ลี่ะ อ่ย่ากไดี�เปัอ่ร์เซึ่็นต์เพราะย่อ่ดีเราเย่อ่ะ ผู้มิติดีต่อ่ไปั
หลี่าย่ที่� แต่ก็เงีย่บๆไปั แลี่�วัมิีพี�ค่นน้งท่ักมิาซึ่ื�อ่หนังสือ่ซึ่้�งเค่�าท่ำงาน
อ่ย่้่อั่มิรินท่ร์ พี�เค่�าก็จดัีการให�หมิดีเลี่ย่ ข้อ่มิาไดี� 30% จากปักตไิดี� 5% 
ท่ำงานเท่่าเดีมิิแตไ่ดี�เงนิมิากข้้�น 6 เท่่า เดีอื่นแรกไดี�กำไร 60,000 บาท่ 
พอ่เราเอ่าหนังสือ่มิาเข้ีย่นรีวัิวัก็เริ�มิมิีนักเข้ีย่นท่ักมิาข้อ่บคุ่ณ หน้�งใน
นั�นคื่อ่พี�ปัิ�ก ค่นเขี้ย่นหนังสือ่วิัชาธุุรกิจที่�ชีวัิตจริงเป็ันค่นสอ่นทั่กมิา
ให�เราข้าย่หนังสือ่ให� พอ่เราข้าย่ดีีก็เริ�มิมิอี่ำนาจในการต่อ่รอ่ง ค่ราวันี�
สำนกัพิมิพติ์ดีตอ่่เข้�ามิาเตม็ิเลี่ย่ค่รบั เสนอ่สว่ันลี่ดี 40% บ�าง 35% บ�าง
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What is your starting point for doing business?

เราก็เริ�มิข้าย่ไดี�กำไรท่ะลุี่เดีือ่นลี่ะแสนแลี่�วัเราก็เริ�มิท่ำธุุรกิจ
หลี่าย่ๆอ่ย่่าง พี�ปัิ�กก็เลี่ย่ทั่กมิาบอ่กว่ัาคุ่ณเขี้ย่นหนังสือ่ไดี�แลี่�วันะ 
ปัระสบการณ์คุ่ณเย่อ่ะแลี่�วั เพราะท่ำธุุรกิจมิาตั�งแต่เรีย่น แลี่�วัเพจ
ก็มิีค่นติดีตามิท่ะลุี่แสน เราก็เลี่ย่รับปัากเพราะเราก็อ่ย่ากเขี้ย่น 
ปัรากฏิว่ัาเริ�มิท่ำงานไม่ิท่ันลี่ะ ก็เลี่ย่เอ่าเงินเก็บมิานับดี้ตามิหลัี่ก
การเงินเลี่ย่ค่รับ 1. มิเีงินสำรอ่งฉุกเฉนิ 6 เดืีอ่น 2. มิโีอ่กาสท่างธุุรกิจ 
ก็เลี่ย่โอ่เค่ ตัดีสินใจลี่าอ่อ่ก แลี่�วัหนังสือ่เลี่่มิแรกก็อ่อ่กมิา 
 ธุุรกิจก็เริ�มิเติบโตข้้�นเรื�อ่ย่ๆ ปัีนี�ก็เพิ�งเปัิดีค่ลี่าส online 
signature ซึ่้�งเปั็นค่ลี่าสเกี�ย่วักับการสอ่นท่ำธุุรกิจอ่อ่นไลี่น์ แลี่�วั
ก็มิีธุุรกิจร�านกาแฟัท่ี�ท่ำร่วัมิกับเพื�อ่น เปั็นร�านกาแฟัท่ี�ไม่ิมีิเมิน้นะ 
อ่ย่ากกินแบบไหนบอ่กมิา เค่�าจะชงให�เปั็นพิเศษ ซ้ึ่�งค่นเย่อ่ะมิาก 
เพื�อ่นผู้มิเกง่ในเรื�อ่งกาแฟั สว่ันผู้มิมีิค่วัามิร้�ดี�านธุุรกิจก็เลี่ย่คิ่ดีโมิเดีลี่
ท่ี�ท่ำให�ร�านกาแฟัสามิารถึข้าย่เปั็นอ่อ่นไลี่น์ไดี� มิีเมิลี่็ดีกาแฟัข้าย่
อ่อ่นไลี่น์ทั่�วัปัระเท่ศ แลี่�วัก็มิีโมิเดีลี่ที่�สามิารถึท่ำเงินไดี�โดีย่ที่�เราไม่ิ
ต�อ่งใช�ต�นทุ่นแต่ใช�อ่อ่นไลี่น์ซึ่้�งในปัระเท่ศไท่ย่ย่ังไมิ่มิีใค่รท่ำ ตอ่น
นี�เรากำลี่ังสร�างรากฐานอ่ย่้่ค่รับ

 My starting point was when I was 13 years old. I was 
a Taekwondo athlete. So, I taught Taekwondo to students and 
gained 2,000 baht per month. After that, I opened a Taekwondo
Club in my school. But I found that people came to study 
Taekwondo just because they wanted to wear awesome 
outfits. Here, the needs of seller and buyers did not match. 
I taught them all I got. Two weeks passed; number of members
decreased from 70 to 15. If this was a real business, it was 
going to be ruined. But I utilized the school’s space and 

collect the tuition fee. So, I still had some money for myself, 
but I did not have any savings. I have learnt few lessons from 
this:  1. I did not have financial knowledge. I did not separate
personal expense from business expense. 2. We must do 
what the customers want, not what we want. When I was in my 
sophomore year, I opened my own school in Yala. I still lived the 
same life. Until it got to the point where my expense was more 
than my income, I had to leave my dormitory and asked to stay 
over at my friends’ houses, or slept in the car, or in a campus. 
Because I didn’t have money. So, this was a lesson regarding 
my money management.

         Before finishing the fourth year, I joined the university’s 
startup camp where they invited successful businessmen to 
teach us students. That opened my world. I had learned what 
business, finance, and marketing are. And this was the beginning 
of my interest in startup business.  At that time, I still opened 
my Taekwondo school even it was not stable because I had 
no money, but I had performance from it. My students joined 
Thailand Championship Match and win gold medals. Then 
I started watching YouTube and exploring books, but I focused 
on audio books because I was too lazy to read. When I listened 
to all audio books, I had to read the physical books. Once 
I tried reading, I found these books were fun. There were not 
like boring academic books that we used to read. From then on, 
I read books everywhere. I read when I went to study, went for 
university activities. I seek to read all the time. When my friends 
saw me read, they wanted to know what I was reading. So, 
they asked me to tell them what I learned. After I had to share 
with them again and again, I was not able to do this all the time 
anymore. So, I started to share my lessons on Facebook Live. 
And through this channel, there were other people, not only my 
friends, watch my live talk as well.

 During the fourth year in university, I did internship at 
Phayathai. After work, I would find a corner to read. And after 
that, I would apply what I read in my work.  Before completing 
the internship, the CEO called me and offered me a job. He said 
he saw me love to learn. After graduation, I continued working 
there. I worked full time and at the same time I wrote articles on 
Blockdit as well. I gained more than a hundred baht per article. 
While I was still working there, I met the owner of “Reaching 
Towards 100 Millions” page. He let me write for his page as a 
freelancer. I gained 300 baht per article. As for the Taekwondo 
school, it was still running. I hired staffs to teach, but they did not 
teach well like I did. So, once the coach is not the same person, 
athletes left. And then Covid came, so I decided to close it. 
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 I work for a startup company, which was a distribution 
platform. The startup’s way of doing business is like this: before 
they do any project, they will not do anything but marketing and 
promoting to collect information of the product. They will analyze 
whether this product will be purchased or not, how many pieces 
to produce per month, and/or should the project continue if the 
profit does not reach its goal? My company has always used this 
method. As a result, very few projects failed because all of them 
has been tested before.  So, I applied this method. I went to 
Moshi Moshi shop, took pictures of bag, and sold it on Facebook. 
When someone transferred money to me, I bought the bag and 
continued selling a new item in a higher price. I shared lessons 
and experiences from the books I read and from my own experi-
ences at work on Facebook.  There was one article that become 
very popular because a lot of people shared it, making number 
of my followers increased quickly. One day, one of my followers 
ask me to recommend some books. So, I did.  Then, I came to 
realize that in doing business, many companies will focus more on 
making sales and less on making profit. They focus on number of 
parcels delivered. And with this number, they can negotiate with 
logistic companies. So, I applied these 2 models in selling my 
own book. At first, I took 5-10% profit from membership card. I still 
continue writing articles, but at the end of each article I say that 
I can recommend them books. When someone transfers money 
to me, I go to a nearby bookstore to buy the book he/she wants. 
I do this every day until word of mouth occurs. Once my sales 
reached 500 books a month, I started to approach bookstores. 
I want more percentage of profit because my sales are high. I 
contacted many places but most of them did not reply.  Until a 
brother approached me to buy some books, and he worked at 
Amarin Publishing House. So, he managed it all for me. I gained 
profit 30% instead of 5%. I do the same quantity of work, but I earn 
6 times more money. The first month, the profit was 60,000 baht. 
When I write book reviews, writers message me to say thanks.  
A writer of academic books whose real life is a teacher messaged 
me and asked me to sell his books. Once my sales are good, I 
gain more power in negotiation. After that, many publishing houses 
keep approaching me, offering me 40% or 35%. I started to gain 
profit over one hundred thousand monthly. So, I started a lot of 
businesses. 

 P’Pik messaged me, saying: “You should start writing 
a book. You have a lot of experience already. You have started 
your own business since you were studying. And your page has 
more than 100,000 followers now.”. I agreed because I wanted 

to write. But when I started, I could not work for my permanent 
job properly. So, I took out all my savings, counted them, and 
managed them according to the same old financial principles: 
1. My emergency fund must cover my 6-month-expense. 
2. I had a business opportunity. Thus, I decided to resign. And 
after that, the first book came out. 

 My businesses grow steadily. This year, I has just 
opened an “Online Signature Class”, which teaches online 
business. I run a coffee shop with my friends. This coffee shop 
doesn’t have a menu. Just tell us what kind of drink you want, 
then our barista will make a special drink for you. Now we have 
a lot of customers. My friend is good at coffee. As for me, I 
have knowledge about business. So, I am thinking of creating 
some new business models for a coffee shop which enable 
online selling, where we have coffee beans for sale online all 
over the country, and which can make money without having 
to spend any cost by just utilizing online platform. Now, no one 
has started this kind of thing in Thailand. So, we are building 
the foundation.

HALAL TALK

กัารอ่านัหนัังสือช่่วิยเปลั่�ยนัแปลังคุ่ณนัาฟิสยังไง 

 ก็เนี�ย่ค่รับจากเด็ีกเงินเดืีอ่นหมิื�นห�า เป็ันค่นมีิราย่ไดี�หลัี่ก
แสนหลี่ักลี่�านนี�ค่ือ่ข้�อ่ท่ี� 1 เลี่ย่ ส่วันข้�อ่ 2 ค่ือ่หนังสือ่ 1 เลี่่มิค่ือ่ค่วัามิร้�
จากการเรยี่นร้�ปัระสบการณจ์ากค่นปัระมิาณ 1 ปัหีรอื่ทั่�งชวีัติข้อ่งเข้า 
เราสามิารถึเรยี่นร้�จากเข้าไดี�เรว็ัมิาก ผู้มิบอ่กเลี่ย่วัา่สิ�งที่�หนงัสอื่ให�ผู้มิ
มินัไมิใ่ชแ่ค่่ค่วัามิร้�นะ แต่มินัให�โอ่กาส เปิัดีหนงัสือ่เท่่ากับเปิัดีโอ่กาส 
ค่นที่�ปัระสบค่วัามิสำเร็จเข้าอ่่านหนังสือ่กันทั่�งนั�น แลี่ะค่นท่ี�เหมิือ่น
กนัจะค่ยุ่กนัถ้ึกค่อ่ การอ่า่นหนงัสอื่ท่ำให�ผู้มิค่ยุ่กบัค่นที่�ปัระสบค่วัามิ
สำเร็จร้�เรื�อ่ง อ่ันนี�ค่ือ่สิ�งท่ี�หนังสือ่ให�กับผู้มิ
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ม่ข้้อแนัะนัำาสำาหรบัผู้้ท้่�ทำางานัประจำำาแลัว้ิอยากัเริ�มทำาธุรุกัจิำ
ไปด้วิยไหมค่ะ

เป้าหมายอื�นัท่�อยากัจำะทำาต่อให้ประสบค่วิามสำาเร็จำ

 การท่ำธุุรกิจมีิหลัี่ก 3 อ่ย่่างคื่อ่การตลี่าดี การจัดีการ แลี่ะ
การเงิน เราต�อ่งท่ำการตลี่าดีก่อ่น เพื�อ่ที่�เราจะไดี�ร้�วัา่มิคี่นสนใจสินค่�า
หรือ่เปัลี่่า ค่นส่วันใหญ่เวัลี่าอ่ย่ากข้าย่ก็เอ่าเงินไปัลี่งทุ่นซึ่ื�อ่มิาข้าย่ 
อ่ันนี�ค่ือ่การใช�เงินก่อ่น ท่ำการตลี่าดีที่หลัี่งแลี่�วัค่่อ่ย่จัดีการ แลี่�วัเรา
จะร้�ไดี�ย่งัไงวัา่จะมิคี่นซึ่ื�อ่ข้อ่งข้อ่งเรา สว่ันใหญค่่นจะเจง๊เพราะเรื�อ่งนี� 
แต่สิ�งท่ี�ผู้มิท่ำมิาตลี่อ่ดีแลี่ะเรีย่นร้�จากงานปัระจำ ค่ือ่เอ่าสินค่�าที่�เรา
อ่ย่ากข้าย่มิาท่ำการตลี่าดีก่อ่น ถึ�ามิคี่นซึ่ื�อ่ค่ณุก็ค่อ่่ย่ผู้ลิี่ตหรือ่สั�งจาก
ตวััแท่นค่นอ่ื�น แต่ถึ�าไม่ิมิคี่นซึ่ื�อ่เราก็เปัลีี่�ย่นไปัท่ำอ่ย่่างอ่ื�น ถึ�ามิคี่นถึามิ
แลี่�วัย่ังส่งข้อ่งให�ไมิ่ไดี� ก็แจ�งวั่าข้อ่งหมิดี แต่เราร้�วั่ามิีค่นซึ่ื�อ่ มิีค่นซึ่ื�อ่
แต่ไมิ่มิีข้อ่งดีีกวั่ามิีข้อ่งแต่ไมิ่มิีค่นซึ่ื�อ่ เมิื�อ่เราเริ�มิไดี�ค่นซึ่ื�อ่แลี่�วัต่อ่ไปั
กเ็ปัน็การจดัีการให�ข้อ่งไปัถ้ึงมิอื่ลี่ก้ค่�า การตลี่าดีค่อื่ข้อ่งกบัลี่ก้ค่�ามิา
เจอ่กัน การจัดีการค่ือ่ส่งข้อ่งให�ถึ้งมิือ่ลี่้กค่�า การเงินค่ือ่การบริหาร
จัดีการเงิน ดีังนั�นการเริ�มิต�นธุุรกิจที่�เซึ่ฟัแลี่�วัก็ดีีที่�สุดีสำหรับผู้มิค่ือ่
หลี่กัการ 3 อ่ย่่างนี�ที่�ท่ำให�เราท่ำธุุรกจิในข้ณะท่ี�ท่ำงานปัระจำไดี�ค่รบั 

 เปัา้หมิาย่ข้อ่งผู้มิค่อื่ผู้มิอ่ย่ากจะสร�างนกัธุรุกจิจากศน้ย่ ์อ่ย่าก
ให�ค่นที่�เข้าไมิ่มิีเงินทุ่นในการเริ�มิต�น สามิารถึสร�างธุุรกิจไดี� ฉะนั�นทุ่กๆ
ธุุรกิจข้อ่งผู้มิจะมีิ mindset นี�เข้�าไปัเสมิอ่ ร�านกาแฟัข้อ่งผู้มิจะมีิค่ำค่มิ 
มิี Club talk เรื�อ่งธุุรกิจ มิันกลี่าย่เปั็นวั่าค่นท่ี�มิาร�านกาแฟัเค่�าไมิ่ไดี�มิา
กินกาแฟัอ่ย่่างเดีีย่วัเท่่านั�น แต่เค่�ามิาเพราะเค่�ามิีเปั้าหมิาย่ค่ือ่อ่ย่ากท่ำ
ธุุรกิจ ไมิ่วั่าจะเปั็นค่นท่ี�ท่ำงานปัระจำ หรือ่นักศ้กษา ตอ่นนี�ไมิ่วั่าจะเปั็น
เพจสมิอ่งไหลี่ หนังสือ่ หรือ่ร�านกาแฟั เรามิีเปั้าหมิาย่เดีีย่วักันหมิดีค่รับ 
ค่อื่อ่ย่ากท่ำให�ค่นสามิารถึสร�างธุุรกิจไดี�แมิ�ว่ัาวันันี�เข้าจะไม่ิมิเีงนิท่นุเลี่ย่
แมิ�แตบ่าท่เดียี่วั เพราะท่กุค่นมิคี่วัามิเชื�อ่วัา่การท่ำธุุรกจิต�อ่งมิเีงนิท่นุ แต่
ผู้มิกลี่ับเชื�อ่ว่ัาการตลี่าดีแลี่ะค่วัามิร้�ต�อ่งมิาก่อ่น ถึ�าเรามีิค่วัามิร้�เราไม่ิ
ต�อ่งมิเีงนิท่นุกไ็ดี� ซ้ึ่�งนี�ค่อื่ดีเีอ่น็เอ่ที่�ผู้มิใส่เข้�าไปัในท่กุธุุรกิจเลี่ย่โดีย่เฉพาะ
ร�านกาแฟัซ้ึ่�งอั่นนี�เป็ันเป้ัาหมิาย่หลัี่กข้อ่งร�านกาแฟัดี�วัย่ซึ่�ำไปั สว่ันกาแฟั 
ค่อ่ร์สอ่อ่นไลี่น์หรือ่ธุุรกิจอ่ื�นๆที่�ผู้มิท่ำเป็ันแค่เ่ค่รื�อ่งมืิอ่ที่�ท่ำให�ค่นที่�มิคี่วัามิ
เชื�อ่เดีีย่วักันกับเราไปัถึ้งเปั้าหมิาย่ค่รับ 

How does reading help change Mr. Nafis?

Do you have any advice for people who work full 
time and want to start a business?

Can you please share your other goals that you want 
to accomplish?

 Well, I’ve turned from a young guy who earned 
salary of 15,000 baht to someone who earn ten thousands 
to millions baht of income. So, this is one.  Two, a book 
contains knowledge from someone’s experience of a year 
or all his life.  We can learn very quickly from him/her this 
way. I would say that what all these books gave me wasn’t 
just knowledge, but also opportunities. Opening a book 
equals opening a door of opportunity. Successful people 
read books. And like-minded people will talk to each other 
with understanding. Reading allows me to understand what 
successful people are talking about. This is what books gave me.

 There are 3 main things in doing business: marketing, 
management, and finance. We must focus first on marketing, 
so that we know whether people are interested in our products 
or not. Most people when they want to sell something, they 
invest their money on the products they want to sell. This way 
you spend your money first, and then you do marketing, and 
manage things later. But how can you know that people are 
going to buy your products? Most people fail because of this. 
What I have always been doing and this is also what I have 
learned from my full-time job, is to do the marketing thing first. 
If someone buy from you, then you start produce or order the 
product from sales representatives. But if no one buys from 
you, you do something else. If someone ask about the product, 

 My goal is to build businessmen from zero. I want 
people who has no investment fund to be able to start their own 
businesses. This mindset is behind every business I started. My 
coffee shop displays business quotes and conduct business club 
so that people come to talk about business.  Now, people come 
to my coffee shop not for having coffee alone, but because they 
have goal of starting their own business, be it people who work 
full time or students. So, my Facebook page, my books, or my 
café, they all share the same goal: helping people to start their 
own business even they have 0 baht for investment. Everyone 
believes that to start a business you need money to invest, but 
I believe that marketing and knowledge come first. If we have 
knowledge, we need no money. This is the DNA that I add into 
every of my business, especially the coffee shop. Actually, this 
is considered the main goal of the café. As for the coffee, online 
courses, and other businesses, all of them are just tools that bring 
people with the same belief to reach the same goal together. 

but you are unable to provide it, you tell them that the product 
is out of stock. This way we know for sure that we have buyers. 
To have buyers without product is better than to have product 
without buyers. When we have buyers, next step that we have to 
work on is delivering product to customer’s hand. Marketing is 
how customer and product meets. Management is how to deliver 
product to customer’s hand. Finance is money management. The 
safest way to start business for me is following these 3 principles. 
And this helps us to be able to do business while working full time.
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อาหารฮาลาล (Halal Food) ห้มีายถงึ	อาห้ารห้ร่อ
ผู้ลี่ิต่ภัณ์ฑ์์อาห้ารซึึ่�งอน์มัีต่ิต่ามีบััญญัต่ิศาสนา

อิสลี่ามีให้้มี์สลี่ิมีบัริโภคห้ร่อใช้ปัระโยชน์ได้

 ปััจจุบันตลี่าดีโลี่กมิีผู้้�บริโภค่ที่�เปั็นมุิสลี่ิมิ
อ่ย่้่ปัระมิาณ 2,000 ลี่�านค่นการค่�าข้าย่จำเป็ันต�อ่ง
ท่ำทุ่กวัิถีึท่างที่�จะเข้�าไปัมีิส่วันแบ่งในตลี่าดีอ่าหาร
จากปัระเท่ศที่�มิีชาวัมิุสลี่ิมิให�มิากข้้�น ปัระเท่ศไท่ย่
ในฐานะท่ี�เป็ันปัระเท่ศที่�ผู้ลี่ติอ่าหารที่�สำค่ญัข้อ่งโลี่ก 
ผู้้�ผู้ลี่ิตจ้งจำเปั็นต�อ่งให�ค่วัามิสนใจในเค่รื�อ่งหมิาย่
ฮาลี่าลี่อ่ย่่างจริงจัง ผู้้�ท่ี�เกี�ย่วัข้�อ่งต�อ่งเรีย่นร้� แลี่ะอ่ย่้่
บนพื�นฐานข้อ่งค่วัามิเข้�าใจอ่ย่่างถ้ึกต�อ่งเพื�อ่เตรีย่มิ
ค่วัามิพร�อ่มิข้อ่งการผู้ลิี่ตที่�มิคี่วัามิเจริญก�าวัหน�าท่าง
ดี�านอุ่ตสาหกรรมิกระบวันการผู้ลิี่ตอ่าหารฮาลี่าลี่
ซึ่้�งมิีการพัฒนาสารเค่มิีแลี่ะวััตถุึเจือ่ปันอ่าหารท่ี�ใส่
ในกระบวันการผู้ลิี่ตอ่าหารฮาลี่าลี่ซ้ึ่�งอ่าจจะมิีผู้ลี่
ต่อ่ผู้ลิี่ตภัณฑ์์ที่�อ่าจมีิการปันเปั้�อ่นสิ�งหะรอ่มิต่างๆ
เข้�าส้่กระบวันการซ้ึ่�งบท่บัญญัติในศาสนาอิ่สลี่ามิ
เรื�อ่งข้�อ่กำหนดีมิาตรฐานอ่าหารฮาลี่าลี่นั�นชัดีเจน
ตั�งแต่กระบวันการผู้ลี่ิตจนจบค่รบทุ่กข้ั�นตอ่น 
อ่าหาร “ฮาลาล” (Halal) ต�อ่งปัลี่อ่ดีจากสิ�งต�อ่งห�ามิ 
“ฮารอัมิ” (Haram) ท่ั�งวััตถุึดีิบ กระบวันผู้ลิี่ต ส่วัน
ปัระกอ่บ แลี่ะสารปัรุงแต่งที่�เข้�าส้่ในกระบวันการ
ผู้ลี่ิตอ่าหารฮาลี่าลี่
 จากข้�อ่ค่วัามิข้�างต�นศ้นย่์วัิท่ย่าศาสตร์
ฮาลี่าลี่ จุฬาลี่งกรณ์มิหาวัิท่ย่าลี่ัย่ (สำนักงาน
ปััตตานี) ดีำเนินการขั้บเค่ลี่ื�อ่นดี�านการคุ่�มิค่รอ่ง
ผู้้�บริโภค่อ่าหารฮาลี่าลี่-ตอ่ย่ยิ่บ Halal Food and 
Nutrition Alert (HAFANA) โดีย่มีิการเก็บตัวัอ่ย่่าง
ผู้ลี่ิตภัณฑ์์ฮาลี่าลี่ที่�จัดีจำหน่าย่ในพื�นท่ี�ชาย่แดีน

ภาค่ใต� โดีย่เป็ันการเก็บตัวัอ่ย่่างผู้ลิี่ตภัณฑ์์อ่าหารแปัรร้ปั ผู้ลี่ิตภัณฑ์์ปัรุงรสอ่าหาร 
ผู้ลี่ิตภัณฑ์์แปัรร้ปัจากเนื�อ่สัตวั์แลี่ะ ผู้ลี่ิตภัณฑ์์เพื�อ่สุข้ภาพ ดี�วัย่วิัธุีการสุ่มิเก็บตัวัอ่ย่่าง
แบบท่ั�วัไปั (Simple random sampling) ท่ั�งท่ี�เปั็นผู้ลี่ิตภัณฑ์์ท่ี�ผู้่านการรับรอ่งฮาลี่าลี่ใน
ปัระเท่ศไท่ย่ จากสำนักงานค่ณะกรรมิการกลี่างอ่ิสลี่ามิแห่งปัระเท่ศไท่ย่ (CICOT)แลี่ะ
ไดี�รบัการรับรอ่งฮาลี่าลี่จากปัระเท่ศต่างๆ เพื�อ่สง่ตัวัอ่ย่่างการท่ดีสอ่บท่างห�อ่งปัฏิิบัตกิาร
นิติวัิท่ย่าศาสตร์ฮาลี่าลี่ซึ่้�งปัระกอ่บดี�วัย่ การท่ดีสอ่บการปันเปั้�อ่นเจลี่าติน การท่ดีสอ่บ
สัดีส่วันกรดีไข้มิัน การท่ดีสอ่บปัริมิาณเอ่ท่ธุิลี่แอ่ลี่กอ่ฮอ่ลี่์ แลี่ะการท่ดีสอ่บการปันเปั้�อ่น
ดีีเอ่็นเอ่สุกรในอ่าหารโดีย่กำหนดีสุ่มิตัวัอ่ย่่างทุ่กๆปีัทั่�งนี�เพื�อ่สร�างค่วัามิเชื�อ่มิั�น แลี่ะ
คุ่�มิค่รอ่งผู้้�บริโภค่ผู้ลี่ิตภัณฑ์์อ่าหารฮาลี่าลี่ที่�จัดีจำหน่าย่ในพื�นที่�จังหวััดีชาย่แดีนภาค่ใต�
ต่อ่ไปั



Promoting Halal-Tayyib Food 
Consumer Protection: 
Halal Food and Nutrition Alert 
(HAFANA) in the Southern 
Border Areas
Halal food means food or food products that are approved under 
Islamic laws and thus Muslims can consume or utilize it.

 Today, global market covers about 2 billion Muslim 
consumers. Thus, traders need to do everything to gain a bigger
share in food markets of Muslim countries. Since Thailand is 
a significant country in terms of food producers of the world, 
manufacturers of the country need to seriously pay attention to 
the Halal certification symbols. Those who are involved in this 
industry should learn about it and earn the correct understanding 
about this issue. This is to prepare Thailand for the advancement 
of Halal food production industry in which chemical substances 
and food additives are commonly used in the process.  As a result, 
this may cause Haram contamination in the product during the 
production process. In Islam, all rulings concerning Halal food 
standard are clear from the beginning to the end of the production 
process. Halal food must be free from any Haram, be it in raw 
materials, production process, ingredients, and food additives 
used in the Halal food production process.
 Due to this, the Halal Science Center, Chulalongkorn 
University (Pattani Office) has been promoting the Halal-
Tayyib Food Consumer Protection: Halal Food and Nutrition Alert 
(HAFANA) by gathering samples of Halal products that are sold 
in the Southern Border areas to check. The collected samples 
were processed food, food seasonings, processed meats, and 
healthy products, all were gathered by simple random sampling. 
These products received Halal certification in Thailand by the 
Central Islamic Council of Thailand (CICOT) and received Halal 
certification in foreign countries. Samples were tested in the 
Halal Forensic Science Laboratory which consisted of a gelatin 
test, fatty acid profile test, ethyl alcohol test, and swine DNA 
contamination in a food test. Every year, samples are randomly 
collected for these tests to create trust and protect Halal food 
product consumers in the southern border areas. 
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เข้ีย่นแลี่ะเรีย่บเรีย่งโดีย่  มิาลารินั ศรีมิูลคำ
Written and Compiled by  Malarin Srimoolkum  
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 ในปััจจุบันหลี่าย่ๆ ท่่านค่งไดี�ยิ่นค่ำว่ัา เมิติาเวิร์สั 
(metaverse) กันบ�างแลี่�วัแต่ก็ย่ังมิีข้�อ่สงสัย่วั่าค่ำนี�ค่ือ่อ่ะไร 
เมิตาเวิัรส์เกี�ย่วัข้�อ่งกบัเราไหมิ แลี่ะจะเพิ�มิโอ่กาสท่างธุุรกจิให�เราไดี�
อ่ย่่างไร กอ่่นอ่ื�นเรามิาท่ำค่วัามิเข้�าใจเกี�ย่วักับ เมิตาเวัริส์ กนักอ่่นค่่ะ
 เมิตาเวัริส์ (Metaverse) หรอื่ จกัรวัาลี่นฤมิติ ค่อื่นวััตกรรมิ
ท่ี�สร�างแลี่ะผู้สานสภาพแวัดีลี่�อ่มิข้อ่งโลี่กจริงท่ี�เราอ่ย่้่เข้�ากับโลี่ก
เสมิอื่นจรงิจนกลี่าย่เป็ัน “ชมุิชนัโลกุเสัมืิอันัจรงิ” ท่ี�สามิารถึผู้สาน
วััตถึุรอ่บตัวัแลี่ะสภาพแวัดีลี่�อ่มิให�เชื�อ่มิต่อ่กันเปั็นหน้�งเดีีย่วั โดีย่
อ่าศัย่เท่ค่โนโลี่ย่ี AR (Augmented Reality) แลี่ะ VR (Virtual 
Reality) ชว่ัย่เชื�อ่มิโย่งอ่ย่่างไร�รอ่ย่ต่อ่ให�กลี่าย่เป็ันพื�นที่�โลี่กเดีีย่วักัน 
สำหรับค่นภาย่นอ่ก เมิตาเวิัร์สอ่าจจะเป็ันเท่ค่โนโลี่ยี่โลี่กเสมืิอ่น
ในแบบที่�ลี่�ำสมัิย่ข้้�นไปัอ่ีก แต่สำหรับบางค่นอ่าจคิ่ดีวั่า เมิตาเวิัร์ส 
ค่ือ่อ่นาค่ตแห่งโลี่กอิ่นเท่อ่ร์เน็ต ซ้ึ่�งส่วันใหญ่ถ้ึกใช�ในการเลี่่นเกมิ 
โลี่กเสมิือ่นจริงข้อ่งเมิตาเวิัร์ส อ่าจถ้ึกใช�งานในการท่ำสิ�งต่าง ๆ 
ท่ั�งท่ำงาน เลี่่นเกมิ ชมิค่อ่นเสิร์ต ดี้ภาพย่นตร์ หรือ่แค่่การอ่อ่กไปั
สังสรรค์่กับเพื�อ่น เมิตาเวัิร์ส กลี่าย่เปั็นท่ี�สนใจข้อ่งค่นทั่�งโลี่กข้้�น
มิาทั่นที่ เมิื�อ่เจ�าพ่อ่ “โซุเชียลเนั็ติเวิร์กุ” เค่รือ่ข่้าย่สังค่มิอ่อ่นไลี่น์
ค่ือ่“มิาร์กุ ซุักุเคอัร์เบิร์กุ” ปัระธุานเจ�าหน�าที่�บริหารแลี่ะผู้้�ร่วัมิ
กอ่่ตั�งเฟัซึ่บุ๊ก (Facebook) ไดี�อ่อ่กมิาปัระกาศจะให�ค่วัามิสำค่ญักบั
เมิตาเวัริส์ หลัี่งไดี�ปัระกาศรีแบรนด์ีเฟัซึ่บุก๊ในชื�อ่บริษทั่ใหม่ิเปัน็เมิตา
(Meta) รวัมิไปัถ้ึงอี่กหน้�งยั่กษ์ไอ่ที่อ่ย่่าง “ไมิโครซุอัฟที่์” บริษัท่
บันเท่ิงอ่ย่่าง “ดิสันัีย์” แลี่ะ บริษัท่ผู้ลี่ิตเค่รื�อ่งกีฬาชื�อ่ดีัง อ่ย่่าง 
“ไนัก้ีุ” ท่ี�กำลี่ังเอ่าจริงเอ่าจังกับการสร�างโลี่กเมิตาเวัิร์สจับมิือ่
โรบลี่็อ่กซึ่์สร�างไนกี�แลี่นดี์ เปั็นต�น
 การสำรวัจข้อ่ง McKinsey ในเดีือ่นที่�ผู้่านมิา พบวั่าการ
ค่�นหา “gaming metaverse” เพิ�มิข้้�น 4,500% จาก 24 เดีือ่นก่อ่น
หน�านี� ซึ่้�งเต็มิไปัดี�วัย่การตอ่บสนอ่งแลี่ะปัระเดี็นค่ำถึามิท่ี�น่าสนใจ
จากภาค่ธุุรกิจต่าง ๆ  ตามิมิามิากมิาย่ซึ่้�งแสดีงให�เห็นวั่า เมิตาเวัิร์ส 
ค่ือ่นวััตกรรมิท่ี�สร�างแลี่ะผู้สานสภาพแวัดีลี่�อ่มิข้อ่งโลี่กจริงที่�เรา
อ่ย่้่เข้�ากับโลี่กเสมิือ่นจริง จนกลี่าย่เปั็น “ชุมิชนัโลกุเสัมืิอันัจริง” 
โดีย่อ่าศัย่เท่ค่โนโลี่ย่ี AR (Augmented Reality) แลี่ะ VR (Virtual 
Reality) ชว่ัย่เชื�อ่มิโย่งอ่ย่่างไร�รอ่ย่ต่อ่ให�กลี่าย่เป็ันพื�นที่�โลี่กเดีีย่วักัน
โดีย่ เมิตาเวัิร์ส จะใช�เท่ค่โนโลี่ย่ีกระจาย่ศ้นย่์ (Decentralized) 

อ่ย่่าง Blockchain, Cryptocurrency, แลี่ะ NFT (Non-Fungible
Token) ฯลี่ฯ เข้�ามิาท่ำให�ผู้้�ใช�สามิารถึแลี่กเปัลี่ี�ย่นสินค่�าแลี่ะ
บริการในเมิตาเวัิร์สไดี�อ่ย่่างสะดีวักรวัดีเร็วัแลี่ะไมิ่ต�อ่งผู้่าน
ตัวักลี่างนั�นเอ่ง
 เกมิอ่อ่นไลี่น์เปัน็หน้�งในอ่ตุสาหกรรมิท่ี�จะไดี�ปัระโย่ชน์
โดีย่ตรงจาก เมิตาเวัิร์ส เพราะธุุรกิจเกมิบางส่วันที่�ไดี�เข้�าส้่โลี่ก 
เมิตาเวัิร์ส มิาสักระย่ะแลี่�วั เช่น เกมิ Fornite ท่ี�มิีการจำลี่อ่งโลี่ก
เสมิือ่นจริงลี่งไปัในเกมิ มิีการพัฒนาผู้ลี่ิตภัณฑ์์แลี่ะข้าย่ข้อ่ง
ท่ำเงนิไดี� เปัน็โลี่กเสมืิอ่นท่ี�หลี่าย่ค่นท่ำเงนิเลี่ี�ย่งชพีไดี�จริงๆ แลี่ะ
ย่ังมิีอ่ีกหลี่าย่บริษัท่ เช่น Amazon, Disney, SK Telecom, แลี่ะ 
Tencent ที่�ไดี�เริ�มิเข้�าไปัลี่งทุ่นเพื�อ่พัฒนา Platform ท่ี�สามิารถึ
ค่รอ่บค่ลุี่มิแลี่ะรอ่งรบัเท่ค่โนโลี่ยี่ เมิตาเวัริส์ ท่ี�กำลี่งัจะเตบิโตข้้�น
อ่ีกในอ่นาค่ตไดี�  เมิตาเวิัร์ส กำลัี่งจะท่ำให�การเกิดีอ่าชีพใหมิ่ๆ
ตามิมิา ไม่ิวัา่จะเป็ันอ่าชีพ ผู้้�นำเท่ี�ย่วัในโลี่กเมิตาเวิัรส์, ท่ี�ปัรก้ษา
การเงินแลี่ะการลี่งทุ่นในโลี่กเมิตาเวัิร์ส ไปัจนถึ้งนักอ่อ่กแบบ
สนิค่�าสำหรบัวัางข้าย่ในเมิตาเวิัรส์ ดีงันั�น “เมิติาเวริส์ั” จง้กลี่าย่
เปัน็แมิก็เนต็ข้อ่งเท่ค่โนโลี่ย่อี่ย่่างแท่�จรงิ หากใค่รตามิท่นัใค่รก�าวั
ถึ้งก็มิีชัย่เกินค่ร้�งค่่ะ  



Metaverse and Business Opportunities
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 Today, many of you may have heard the word 
“Metaverse”. But some may still wonder what it really means. 
Is metaverse relevant to us? And how can it increase our 
business opportunities? First of all, let’s explore what Metaverse is.
Metaverse is an innovation that combines the environment 
of our real world that we are now living with the virtual world, 
making it a new realm that becomes “virtual community.” 
Using AR (Augmented Reality) and VR (Virtual Reality) 
technologies, our surrounding objects and environment are 
seamlessly connected into one world. For those who are 
unfamiliar with technologies, Metaverse might seem like 
a kind of virtual technology that is very advanced. But for 
some, Metaverse is the future of the Internet world. Most of 
Metaverse are used in games. The virtual world of Metaverse 
could be used for many things, be it for work, for playing 
games, for watching concerts, movies, or for hanging out 
with friends. Metaverse suddenly received attention from 
the whole world when the father of online social network 
“Mark Zuckerberg”, Chief Executive Officer and co-founder 
of Facebook, mentioned it and rebranded Facebook into a 
new company called “Meta.” Other big IT giants like Microsoft 
and entertainment companies like Disney, as well as famous 
sportswear brands like Nike are also exploring Metaverse. 
The latter cooperates with Roblox in building Nike Land. 
A McKinsey survey of last month found that the searches for 
“gaming metaverse” increased 4,500% from the previous 24 
months. As a result, many interesting responses and questions 
emerged from business sectors.  This shows that Metaverse 
is an innovation that creates and integrates the environment of 
the real world we live with the virtual world, creating a “virtual 
community” by the help of AR (Augmented Reality) and VR 

(Virtual Reality) technologies in seamless connection,
until the two worlds become one. Metaverse uses 
decentralized technology such as Blockchain, 
Cryptocurrency, and NFT (Non-Fungible Token), etc., 
that allows users to exchange goods and services 
in Metaverse quickly and easily without having to go 
through any intermediaries.

 Online gaming is one of the industries that 
gain benefit directly from the Metaverse. Some gaming 
companies have accessed the Metaverse for some 
time before, such as Fortnite that simulates the virtual 
world into the game. These gaming companies develop 
products for sale.  Metaverse is a virtual world where 
many people can make a living out of it. There are many 
other companies, such as Amazon, Disney, SK Telecom, 
and Tencent, that have started to invest in developing 
platforms that cover and support Metaverse which is 
about to grow more and more in the future. Metaverse 
will originate new careers, for instance, Metaverse 
guide, finance and investment advisor in Metaverse, and 
Metaverse product designer.  At this point, “Metaverse” 
has truly become a magnet of technology. Thus, those 
who can catch up this trend have won half way already.  
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