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EDITOR’S TALK

BOARD OF CONSULTANTS 

โรค ASF ในหมูู
สวััสดีีค่่ะ ท่่านผู้้�อ่่านทุ่กท่่าน 

 เมื่่�อ่ไมื่่กี�เดี่อ่นที่�ผู้่านมื่า ประเท่ศไท่ยไดี�เกิดีวิักฤตการณ์์หมื่้ขาดีตลาดีและราค่าส้งข้�นเน่�อ่งจากหมื่้บางส่วันไดี�รับผู้ลกระท่บจาก
โรค่ระบาดีอ่หิวัาต์แอ่ฟริกา (African Swine Fever : ASF) ซึ่้�งสร�างค่วัามื่เสียหายให�กับเกษตรกรผู้้�เลี�ยงและอุ่ตสาหกรรมื่ท่ี�เกี�ยวัข�อ่ง โรค่ ASF 
ค่อ่่อ่ะไร สามื่ารถอ่า่นเพิิ่�มื่เตมิื่ไดี�ในค่อ่ลัมื่น ์Halal Highlight ไดี�เลยค่ะ่ ท่ั�งนี�ฮาลาลอิ่นไซึ่ดีฉ์บบันี�ยงัมื่เีน่�อ่หาอ่่�นๆที่�นา่สนใจไม่ื่วัา่จะเป็นการเคี่�ยวั
อ่าหารนานๆช่่วัยลดีอ่�วันไดี�อ่ย่างไร ซึุ่ปเปอ่ร์ฟ้ดี เค่ร่�อ่งดี่�มื่สุขภาพิ่ผู้สมื่เท่อ่ร์พิ่ีน การเตรียมื่ค่วัามื่พิ่ร�อ่มื่สำหรับโอ่ลิมื่ปิก 2022 ในประเท่ศจีน 
ข่าวัสารท่ั�งในและต่างประเท่ศ หวัังเป็นอ่ย่างยิ�งวั่าจะเป็นประโยช่น์แก่ท่่านผู้้�อ่่านนะค่ะ

ASF in pigs
Hello readers. 

 A few months ago, Thailand was hit by a crisis of pork shortage and rising pork price as some pigs are affected by the 
African Swine Fever (ASF) which has wreaked havoc on farmers and related industries. What is ASF? You can read more about 
it in Halal Highlight column. Halal Insight this issue also has other interesting content such as how can chewing longer help you 
lose weight, superfood, healthy drinks mixed with terpenes, preparation for the 2022 Olympics in China, News in Thailand and 
Overseas. I sincerely hope that all of this will be useful to our readers.
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Chew... To Lose Weight
เคี้้�ยว..ลดอว้นั

ค่นยุค่ใหมื่่แท่บไม่ื่มื่ีใค่รท่ี�ค่ิดีว่ัาการเค่ี�ยวัอ่าหารจะช่่วัย
ลดีน�ำหนกัตวััท่ี�กำลงัเปน็ปญัหาไดี� แตค่่นยคุ่เกา่ร้�เร่�อ่ง
นี�มื่านานพิ่อ่ค่วัรแล�วั ประมื่าณ์ท่ศวัรรษท่ี� 1900 อ่งักฤษ

อ่ย้่ในยุค่ท่ี�เรียกวั่าเอ่็ดีเวัอ่ร์เดีียน (Edwerdian) ท่ั�งการแต่งกาย
และการกินเป็นแบบเอ่็ดีเวัิร์ดี วั่ากันวั่าหากอ่ยากมื่ีร้ปท่รงอ่งค่์
เอ่วัที่�ดีีให�กินอ่าหารช่�า ๆ เคี่�ยวัให�ไดี� 32 ค่รั�งก่อ่นกล่น เป็นไป
ตามื่ค่ำแนะนำขอ่งนักวัิช่าการที่�ช่่�อ่โฮเลช่ เฟลช่เช่อ่ร์ (Holace 
Fletcher) เข�าใจเอ่าวั่าการเค่ี�ยวัช่�าช่่วัยให�อั่ตราการกินช่�าลง 
ร่างกายไดี�พิ่ลังงานน�อ่ยลง เค่ล็ดีลับอ่ย้่ตรงนั�น

 ค่ำแนะนำในการกินช่�าค่่อ่ให�นับจำนวันค่รั�งขอ่งการเค่ี�ยวั 28 
ค่รั�งก่อ่นกล่นบ�าง 32 ค่รั�งก่อ่นกล่นบ�าง บางวััฒนธ์รรมื่อ่าจลากยาวัไป
ถ้ง 50 ค่รั�ง การเพ่ิ่งสมื่าธิ์อ่ย่้กับการนับจำนวันการเค่ี�ยวัช่ว่ัยให�ผู้้�เค่ี�ยวัไม่ื่
เร่งรีบในการกินอ่าหาร การกินอ่าหารเร็วั ใส่ปากแล�วัเค่ี�ยวันิดีหน่อ่ยจ้ง
กล่นแล�วัตามื่ดี�วัยค่ำใหม่ื่ กินค่ล�ายเร่งรีบอ่ย่างนั�นค่่อ่หน้�งสาเหตุขอ่ง
ค่วัามื่อ่�วัน ท่ั�งอ่ิ�มื่แล�วัยังไมื่ย่อ่มื่หยุดีเร่�อ่งขอ่งการเค่ี�ยวัช่�า ๆ  จง้กลายเป็น
ส้ตรสำเร็จในการลดีน�ำหนักตัวัที่�เริ�มื่นำกลับมื่าคุ่ยกันอี่กค่รั�งในยุค่หลัง 
การเค่ี�ยวัช่�าท่ำให�ไม่ื่กินเร็วั ช่่วัยลดีปริมื่าณ์แค่ลอ่รีท่ี�ร่างกายไดี�รับนั�นก็
เหตุผู้ลหน้�งที่�ใช่�อ่ธิ์บายประโยช่น์ขอ่งการเค่ี�ยวัช่�า แต่เหตุผู้ลเบ่�อ่งหลัง
จริง ๆ ค่่อ่อ่ะไร แท่บไม่ื่มื่ีใค่รศ้กษา เป็นอ่ย่างนี�เอ่งท่ำให�สอ่งดี็อ่กเตอ่ร์
สาวัแห่งสาขาโภช่นาการ มื่หาวัิท่ยาลัยวัาเซึ่ดีะ ญี�ปุ�น Yuka Hamada 
และ Naoyuki Hayashi นำเร่�อ่งนี�มื่าศ้กษาในท่างการแพิ่ท่ย์ ผู้ลการ
ศ้กษาตีพิ่ิมื่พิ่์ในวัารสารท่างวัิช่าการ Scientific Reports ปลายปี 2021 
ท่ี�ผู้่านมื่านี�เอ่ง

 โดียสรุปค่่อ่การเค่ี�ยวัช่�า ๆ (Slow Chewing) ช่่วัยเพิิ่�มื่ค่่า
ค่วัามื่ร�อ่นที่�ไดี�จากอ่าหาร แท่นที่�จะเปลี�ยนไปเป็นพิ่ลังงานท่ี�นำมื่า
สะสมื่ พิ่ลังงานกลับถ้กนำไปสร�างเป็นค่วัามื่ร�อ่น เรียกกันวั่า DIT หร่อ่ 
Diet-induced thermogenesis เป็นผู้ลจากร่างกายใช่�พิ่ลังงานจาก
การเค่ี�ยวัมื่ากข้�น ท่ั�งยังท่ำให�การเค่ล่�อ่นไหวัขอ่งท่างเดิีนอ่าหาร รวัมื่ถ้ง

รู้กันอยูู่�แล้วว�าการกินเร็วที่ำาให้อ้วนเร็ว 
การกินช้้าช้�วยู่คุมูนำ�าหนักติัวได้ด่

การไหลเวีัยนเล่อ่ดีในท่างเดิีนอ่าหารเพิิ่�มื่ส้งข้�น การย่อ่ยและ
ดี้ดีซึ่้มื่อ่าหารมื่ีมื่ากข้�น ร่างกายจ้งอ่ิ�มื่เร็วั การเค่ี�ยวัช่�าจนเป็น
นิสัย จ้งช่่วัยลดีน�ำหนักตัวัที่ละน�อ่ย ค่วัามื่เร็วัในการกินอ่าหาร
ลดีลง ปริมื่าณ์อ่าหารที่�เข�าส่้ร่างกายลดีลง การเคี่�ยวัช่�าช่่วัยลดี
ปริมื่าณ์พิ่ลังงานท่ี�ร่างกายไดี�รับ วัันหน้�งมื่่�อ่หน้�งอ่าจไมื่่มื่าก แต่
ลอ่งค่ดิีรวัมื่พิ่ลงังานท่ี�ลดีลงเปน็รายเดีอ่่นรายป ียอ่่มื่หมื่ายถ้งน�ำ
หนักตวััเปน็กโิลกรมัื่ท่ี�หายไป เมื่่�อ่ร้�ข�อ่ดีขีอ่งการเค่ี�ยวัช่�า ๆ  อ่ยา่ง
นี�แล�วั ขอ่ให�เริ�มื่ปฏิิบัติกันเสียแต่วัันนี� อ่ย่ารีรอ่ที่�จะปฏิิบัติเลย 
เพิ่่�อ่สุขภาพิ่ท่ี�ดีีขอ่งตัวัเราเอ่ง

บท่ค่วัามื่โดีย  รศ.ดร.วินััย ดะห์์ลันั
Written by Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan  
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Chew…To Lose Weight

There is hardly anyone in the modern age who thinks that 
chewing will help in weight loss, the problem that many 
want to get rid of. However, people of old have known 

about this for quite some time. Around the 1900s, England was 
in the so-called Edwardian era. The style of costume, the eating
etiquette, all were called Edwardian’s. It is said that if you 
want to have a good shape, eat slowly, chew 32 times before 
swallowing. This aligns with the advice of a scholar named 
Holace Fletcher. It is understood that chewing slowly will helps 
decrease the amount of food we eat. Thus, the body takes less 
energy from food. And that is the trick.
 It is already known that eating fast makes you gain 
weight fast. Eating slowly helps control your weight. The 
recommendation for slow eating is to count the number of chews 
28 times before swallowing, some say 32 times, some cultures 
can go as long as 50 times. Focusing on the chew count helps 
the chewer to not rush in eating. Eating fast is to put the food 
into your mouth, chew a little bit before swallow, and then start 
feeding yourself again. This way of rapid eating is one of the 
causes of obesity, including keep eating even after you feel full. 
Chewing slowly, thus, becomes a successful weight loss formula 
that has begun to be discussed again in the recent time. Slow 
chewing prevents you from eating fast. It reduces the amount 
of calories your body takes. That is one benefit of slow chewing. 
However, what are the real benefits of this? Hardly anyone studies 
it. That is why Yuka Hamada and Naoyuki Hayashi, the two young 
female doctors from Department of Nutrition, Waseda University, 
Japan, pick the subject for medical study. The results of their 
study were published in the academic journal called Scientific 
Reports at the end of 2021.

 In conclusion, slow chewing increases the calorific 
value of food. Instead of being stored in the body, the energy 
dissipated as heat, known as DIT or diet-induced thermo-
genesis, which results from the body that burns more energy 
in chewing. More chews also increase more movement in 
the digestive tract, including more blood flow in the gastro-
intestinal tract. As a result, the digestion and absorption of 
food is increased. The body, thus, feels full quickly. Habitual 
slow chewing, therefore, helps reduce body weight little by 
little. Once the speed of easting decreases, the amount of 
food entering the body is reduced. Slow chewing reduces 
the amount of energy your body takes. One meal a day may 
not considered much, but let’s think of the total loss of energy 
consumption monthly and yearly. That would mean kilograms 
of weight loss. Now that you know the advantages of slow 
chewing, please start practicing it today. Don’t hesitate to 
follow this instruction. All of this is for the well-being of our 
health.



6 HALAL INSIGHT | ISSUE 55  FEBRUARY  2022

INDUSTRY CORNER

โรงอาหารอัจฉริยะ ในโอลิิมปิิก 2022
 ค่ล่�นการระบาดีขอ่งโรค่โค่วิัดี-19 ระลอ่กแล�วัระลอ่กเล่า
ท่ี�ไมื่่จบสิ�นหลายประเท่ศท่ี�จับตามื่อ่งการระบาดีและปรับมื่าตรการ
อ่ย่างใกล�ช่ิดี ในขณ์ะท่ี�การกลายพิ่ันธ์ุ์เกิดีข้�นอ่ย่้เสมื่อ่จนท่ำให�ค่นส่วัน
ใหญ่เริ�มื่ปรับตัวัและหาวัิธ์ีท่ี�จะอ่ย่้ร่วัมื่กับโค่วัิดี-19 ให�ไดี� แต่ประเท่ศ
มื่หาอ่ำนาจขอ่งโลกอ่ย่าง “จีนั” กลับสวันท่างที่�ส่อ่แวัวัใช่�มื่าตรการ 
Dynamic Clearing [1][2]  ซึ่้�งจะใช่�รัฐบาลท่�อ่งถิ�นในการค่วับคุ่มื่และ
การขจัดีการระบาดีในท่�อ่งถิ�นอ่ย่างรวัดีเร็วัที่�สุดี โดียมีื่กรณ์ีตัวัอ่ย่าง
ค่่อ่การประกาศล็อ่กดีาวัน์เมื่่อ่งซึ่ีอ่านเมื่่�อ่ช่่วังปลายปี 2021 ที่�ผู่้านมื่า
และการป้พิ่รมื่ตรวัจหาเช่่�อ่โค่วิัดีช่าวัเมื่่อ่งเท่ียนจินทุ่กค่นหลังพิ่บ
สายพัิ่นธ์ุ์โอ่มิื่ค่รอ่นระบาดีในพ่ิ่�นท่ี� แมื่�จะยังไม่ื่เห็นค่วัามื่สำเร็จขอ่ง
มื่าตรการ Dynamic Clearing อ่ย่างเป็นร้ปธ์รรมื่ แต่จีนยังเร่งท่ำงาน
อ่ย่างหนักเพิ่่�อ่เตรียมื่ตัวัเป็นเจ�ามื่หกรรมื่กีฬาโอ่ลิมื่ปิกฤดี้หนาวักำลัง
จะเปิดีฉากท่ี�ปักกิ�งในเดี่อ่นกุมื่ภาพิ่ันธ์์ 2022 นี� มื่าตรการหลักที่�จีนใช่�
ในการเตรียมื่งานค่รั�งนี�ค่่อ่การลดีค่นให�ไดี�มื่ากท่ี�สุดี ไม่ื่มื่ีการเปิดีให�
เข�าช่มื่การแข่งขัน และรวัมื่ไปถ้งการจำกัดีบุค่ลากรในการปฏิิบัติงาน 
หน้�งในหน�าที่�สำค่ญัค่อ่่การจดัีเตรยีมื่อ่าหารให�ผู้้�เกี�ยวัข�อ่งในการแขง่ขนั
ค่รั�งนี�อ่ยา่งเช่่น นกัขา่วัและผู้้�ท่ี�จะเป็นตัวัแท่นถา่ยท่อ่ดีการแขง่ขนัไปยงั
ผู้้�ช่มื่ท่ั�วัโลก 100%
 ในการแข่งขันค่รั�งนี� จีนจ้งใช่�เท่ค่โนโลยีสุดีล�ำโดียการใช่�
หุน่ยนต์มื่ากกวัา่ 70 ตวัั [3] มื่าช่ว่ัยในการบริการอ่าหารในโรงอ่าหารขอ่ง
นกัขา่วัและส่�อ่มื่วัลช่น หุน่ยนต์ที่�วัา่นี�ไมื่ใ่ช่เ่พีิ่ยงแค่ท่่ำหน�าท่ี�เสิรฟ์ แต่จะ
เริ�มื่หน�าที่�ตั�งแตก่ารปรงุอ่าหารไปจนถง้การเสิรฟ์อ่าหารบนโต๊ะ ที่�จะลอ่ย
ลงมื่าจากเพิ่ดีานขอ่งโรงอ่าหาร การใช่�หุ่นยนต์ปรุงอ่าหารในโอ่ลิมื่ปิกนี�
ค่อ่่การปรงุอ่าหารจานตอ่่จาน และแนน่อ่นวัา่มื่นัไดี�มื่าแท่นพิ่อ่่ค่รวััหรอ่่
เช่ฟไดี�อ่ยา่งเตม็ื่ตวััแล�วั ในอ่นาค่ต MICHELIN Star อ่าจจะต�อ่งพิ่จิารณ์า
เกณ์ฑ์์ในการให�ดีาวัหุ่นยนต์นักปรุงอ่าหารนี�เพิิ่�มื่เติมื่ ในระยะยาวั

แล�วัปฏิเิสธ์ไม่ื่ไดี�เลยว่ัาผู้้�ผู้ลิตเอ่งต�อ่งคุ่�มื่ท่ี�จะลงทุ่นมื่ากกว่ัาใช่�แรงค่น
แน่นอ่น สว่ันแรงงานในตลาดีกอ็่าจจะต�อ่งพิ่จิารณ์าสกลิขอ่งตวััเอ่งวัา่
จะปรบัตัวัอ่ย่้รว่ัมื่กับ AI อ่ยา่งไรไดี�บ�าง เพิ่่�อ่ให�มื่นษุย์ถ้กลดีค่ณุ์ค่า่ดี�วัย
ปัญญาประดีิษฐ์ท่ี�มื่าจากฝีีมื่่อ่ขอ่งมื่นุษย์เอ่ง

	 “ก่่อนจะจบ	Industry	corner	ในเดืือนน้�ผู้้�เขี้ยนขีอทิ้้�งให้�
เป็็นเก่ร็็ดืเล็็ก่น�อยว่่าคร้็�งห้น่�งก่าร็จ้ดืงานมห้ก่ร็ร็มก้่ฬาเอเชี้ยน
เก่มส์ปี์็	2541ทิ้้�ๆ ไทิ้ยเป็น็เจ�าภาพน้�น	เร็าก็่ไดื�จ้ดืเคาเตอร์็บร็ก้่าร็
อาห้าร็ฮาล็าล็	จำนว่น	7	เคาเตอร็์	แล็ะในก่าร็จ้ดืบร็้ก่าร็อาห้าร็
ฮาล็าล็	คร็้�งน้�นก็่ม้ส์่ว่นส์ำค้ญท้ิ้�มาเป็็นร็ะบบ	HAL-Q	ขีองศู้นย์
ว่้ทิ้ยาศูาส์ตร็์ฮาล็าล็ฯ	ท้ิ้�ใชี�จนถึ่งป็ัจจุบ้นน้�ดื�ว่ย	ส์้�งน้�แส์ดืงให้�
เห้็นถ่ึงองค์คว่ามร้็�แล็ะเทิ้คโนโล็ย้อ้นเป็็นป็ร็ะโยชีน์ให้�ป็ร็ะเทิ้ศู

ซึ่่�งเป็็นผู้ล็พล็อยไดื�จาก่ก่าร็แขี่งขี้นน้�นเอง”

[1] Shuli Ren, Covid Zero in China Is a Fantasy. It’s Now All About ‘Dy-
namic Clearing.’, [อ่ินเตอ่ร์เน็ต]. Bloomberg, Bloombergopinion , 2565 
, [ส่บค่�นเมื่่�อ่ 27 มื่.ค่. 2565 ] จาก https://www.bloomberg.com/opinion/
articles/2022-01-11/covid-zero-is-no-longer-a-real-goal-in-china-it-s-
time-for-dynamic-clearing
[2] THE STANDARD TEAM, COVID Zero อ่าจเป็นเร่�อ่งเพิ่�อ่ฝีัน? บท่วัิเค่ราะห์
ช่ี� จีนปรับเป�าหมื่ายส้�โค่วัิดี ภายใต�นโยบาย ‘Dynamic Clearing’ ลุยขจัดีโค่วัิดี
ก่อ่นโอ่ลิมื่ปิกฤดี้หนาวัเปิดีฉาก, [อ่ินเตอ่ร์เน็ต]. The standard2565 , [ส่บค่�น
เมื่่�อ่ 27 มื่.ค่. 2565 ] จาก https://thestandard.co/key-messages-covid-ze-
ro-dynamic-clearing/
[3] At the Beijing Olympics, robots will serve food from the canteen , 
[อ่ินเตอ่ร์เน็ต], Teller repot , 2565. [ส่บค่�นเมื่่�อ่ 27 มื่.ค่. 2565 ] จาก https://
www.tellerreport.com/news/2022-01-12-at-the-beijing-olympics--robots-
will-serve-food-from-the-canteen.B1VcbKn3K.html

References

บท่ค่วัามื่โดีย  นัันัทชััย  แดงวิจิติร์
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Smart Canteen 
in Olympics 2022
 Endless wave after wave of the COVID-19 outbreaks is 
closely monitored by many countries in order to keep adjusting 
suitable preventive measures. While mutations are so common 
that most people are starting to adapt and find ways to coexist 
with COVID-19, the world’s superpower, China, has turned to the 
opposite way by utilizing Dynamic Clearing measures. [1][2] This 
measure requires the local government to control and eliminate 
the outbreak of certain areas as quickly as possible. An example 
of this was the announcement of the lockdown in Xi’an at the end 
of 2021 where the local government started testing all Tianjin 
residents after the Omicron variant was found in the area. Although 
the success of this Dynamic Clearing measure has not been seen 
concretely, China is also working hard to prepare for the upcoming 
Winter Olympic in Beijing in February 2022. The main measure that 
China prepares for this event is to reduce the number of people 
as much as possible. The competition is not open for viewing. 

This also covers the number of staff that are limited. One of 
the important tasks is to provide food for the participants in 
this event, such as journalists and representatives who will 
broadcast all the matches to global audiences 100%. 

 In this event, China has, therefore, used state-of-
the-art technology from more than 70 robots [3] to serve 
food in the cafeteria of journalists and media. These robots 
do not just serve, but they can start from cooking to serving 
food, which will float from the ceiling of the cafeteria to tables. 
These cooking robots in the Olympics cook dish by dish.  
Definitely, they have replaced cookers or chefs completely. 
In the future, MICHELIN Star may have to further consider 
the criteria in giving stars to these chef robots. In the long 
run, it is undeniable that this is worth investing in more than 
manpower in the eyes of manufacturers. As for workers in 
the market, they may have to reconsider their skills and learn 
how to adapt to work with AI so that the value of humans 
will not be downgraded by artificial intelligence that comes 
from human hands.

**Before we end this Industry Corner column of this month, 
I would like to leave an anecdote. During the annual Asian 
Games 1998 that Thailand was the host, we set up 7 Halal 
food counters. This opportunity to provide Halal food service 
was an important part that later gave birth to the HAL-Q 
system of the HSC that has been used up to this day. This 
demonstrates that knowledge and technology are beneficial 
to the country. And these robots were by-products of the 
competition**. 
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  ด้วิยสุถานักุารณ์ปัจิจิุบันั กุารระบาดข็อง

โรคุโคุวิิด-19 ยังคุงแพร่ห์ลัายอย่างติ่อเนัื�อง กุารดูแลั

สุ์ข็ภาพร่างกุายให์้มัีสุ์ข็ภาพดี แข็็งแรงอยู่เสุมัอเป็นัสุิ�ง

สุำาคุญั โดยกุารเลัอืกุรบัประทานัอาห์ารที�ดตีิอ่สุข์็ภาพ 

เนัื�องจิากุอาห์ารนัับเป็นัห์นั่�งในัปัจิจิัย 4 ที�สุำาคุัญข็อง

กุารดำารงชีวิิติข็องมันั์ษ์ย์ ที�นัอกุจิากุจิะดับคุวิามัห์ิวิ

แลัะเพิ�มัพลัังงานัแล้ัวิ อาห์ารบางประเภทสุามัารถสุ่ง

เสุริมัมันั์ษ์ย์ให์้มัีสุ์ข็ภาพดี ร่างกุายแข็็งแรง ห์่างไกุลั

โรคุภัยไข็้เจิ็บ ซู่�งรู้จิักุกุันัในันัามั “ซุุปิเปิอร์ฟููด” (super 

food) คุืออาห์ารที�มัีคุ์ณคุ่าทางโภชนัากุารสุูง อุดมั

ไปด้วิยวิิติามัินั เกุลัือแร่ แร่ธุ์าต์ิสุำาคุัญ อีกุทั�งยังมัีสุาร

ไฟโตินัูเทรียนัติ์ (phytonutrient) สุารติ้านัอนั์มัูลัอิสุระ 

(antioxidant) สุูง แลัะมัีแคุลัอรี�ติำ�า ซู์ปเปอร์ฟูดจึิงมีั

ประโยชน์ัช่วิยเพิ�มัคุวิามัแข็็งแรง ช่วิยดีทอกุซ์ูสุารพิษ์

ออกุจิากุร่างกุาย ช่วิยป้องกัุนัปัจิจิัยที�เป็นัสุาเห์ต์ิข็อง

ปฏิิกุิริยาออกุซูิเดชั�นั ที�สุร้างคุวิามัเสุียห์ายข็องเยื�อห์์้มั

เซูลัลั์ เสุริมัสุร้างภูมัิคุ์้มักุันั ซู่อมัแซูมัสุ่วินัที�สุ่กุห์รอ

ข็องร่างกุาย อีกุทั�งยังสุ่งเสุริมัให์้ร่างกุายมีัคุวิามัรู้สุ่กุ

สุดชื�นั [1] ปัจิจิุบันักุารคุ้นัห์าคุำาวิ่า super food ติามั 

Google trend 10 ปย้ีอนัห์ลััง ให์ผ้ลักุารคุน้ัห์าเพิ�มัเปน็ั

เท่าตัิวิ ถือว่ิา super food ได้รับคุวิามันิัยมักัุนัอย่าง

แพร่ห์ลัายไปทั�วิโลักุ ถ่งแมั้วิ่ายังถูกุวิิพากุษ์์วิิจิารณ์วิ่า

เป็นักุลัไกุทางกุารติลัาด [2]

“ซุปุเปอร์ฟูดู” 
อาหารที่างเลอืกยู่คุ COVID-19

ติวัอยู่�าง Super food ท่ี่�อุดมูไปด้วยู่คุณค�าที่างโภช้นาการสู�งเสูริมูสุูขภาพิ

1.Goji berry  โกจิเบอ่ร์รี�มื่ีแค่โรที่นอ่ยด์ีใน
ปริมื่าณ์ส้ง และสีที่�เป็นลักษณ์ะเฉพิ่าะ (สีส�มื่-
แดีง) เกิดีจากแค่โรที่นอ่ยด์ี ซ้ึ่�งส่วันใหญ่เป็น
ซึ่ีแซึ่นท่ีน ขอ่งแค่โรท่ีนอ่ยดี์ท่ั�งหมื่ดี ช่่วัยส่งเสริมื่
การค่วับคุ่มื่กล้โค่สดี�วัยระดีับน�ำตาลในเล่อ่ดี 
และมีื่ส่วันในการส่งเสริมื่การท่ำงานขอ่ง
ภ้มื่ิคุ่�มื่กันและสุขภาพิ่ตา
2. Camu Camu ค่ามื่ค้่ามื่ม้ื่สีารต�านอ่นมุื่ล้อ่สิระ
ส้ง เป็นหน้�งในแหล่งวัิตามื่ินซึ่ีที่�อุ่ดีมื่สมื่บ้รณ์์
ที่�สุดีในบรรดีาผู้ลไมื่� (มื่ากถ้ง 6 กรัมื่/100 กรัมื่
ขอ่งเน่�อ่สดี) มื่ีส่วันในการช่่วัยป�อ่งกันเซึ่ลล์จาก
การท่ำลายขอ่งอ่นุมื่้ลอ่ิสระ ลดีเล่อ่นริ�วัรอ่ย ลดี
รอ่ยเหี�ยวัยน่ขอ่งผู้วิั ช่ว่ัยปกป�อ่งผู้วิัจากมื่ลภาวัะ 
เสริมื่สร�างค่อ่ลลาเจน ป�อ่งกันโรค่หัวัใจและ
หลอ่ดีเล่อ่ดี และลดีอ่ินซึ่้ลินในกระแสเล่อ่ดี
3. Chia seeds เมื่ล็ดีเจียอุ่ดีมื่ไปดี�วัยกรดีไขมื่ัน
ไมื่่อ่ิ�มื่ตัวัเช่ิงซึ่�อ่น เช่่นกรดีไขมัื่นโอ่เมื่ก�า 3 และ
โอ่เมื่ก�า 6 และกรดีไขมัื่นอ่ิ�มื่ตัวัต�ำ มื่ีเส�นใย
ประมื่าณ์สอ่งเท่่าขอ่งรำข�าวั มื่ากกวั่าอ่ัลมื่อ่นดี์
ถั�วัเหล่อ่ง ค่ีนัวั หร่อ่ผู้ักโขมื่ 4-5 เท่่า ซึ่้�งนิยมื่
บริโภค่เป็นธ์ัญพิ่่ช่ไมื่่ขัดีสีในเค่ร่�อ่งดี่�มื่ต่างๆ เช่่น 
น�ำผู้ลไมื่� นมื่ เค่ร่�อ่งด่ี�มื่เย็นๆ ที่�ท่ำเป็นเจล หร่อ่
เป็นอ่าหาร ส่วันใหญ่จะใช่�กับโยเกิร์ตหร่อ่สลัดี 
ปริมื่าณ์ที่�แนะนำต่อ่วัันค่่อ่เมื่ล็ดีประมื่าณ์ 10 
กรัมื่ ซึ่้�งสามื่ารถลดีระดัีบน�ำตาลในเล่อ่ดี และ
ท่ำหน�าท่ี�ท่ำให�ค่าร์โบไฮเดีรตย่อ่ยไดี�ช่�าลง [2]

เขียนและเรียบเรียงโดีย สัาวียะห์์ กุาโฮง 
Written and Compiled  by Saveeyah Kahong
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“Super Food”, 
An Alternative Food 
in the COVID-19 era
 Due to the current situation of COVID-19 
outbreak that continues, keeping your body strong by 
choosing to eat healthy food is important. Because food 
is one of the four important factors of human life that 
not only quench our hunger and increase our energy. 
Some foods can promote well-being and stability of 
the human body, and protect us from diseases. These 
foods are known as “super food.” Super food has high 
nutritional values. They contain rich vitamins, essential 
minerals, and also high phytonutrients and antioxidants 
with low calories. Thus, super food is beneficial because 
it boosts body strength, helps detox toxins from the 
body, prevents factors that cause oxidation reactions 
which destroys the cell membranes, increases immunity, 
repairs the damaged parts of the body, and helps make 
the body to feel refreshed. [1] Currently, the word “super 
food” has been searched 2 times more on Google trend 
during the last 10 years. It can be said that superfood 
has been widely accepted all over the world, although 
it is still criticized as a marketing gimmick. [2]

1.Goji berry: Goji berries are high in carotenoids. The charac-
teristic color (orange-red) of goji berry is caused by carotenoids, 
most of which are zeaxanthin of carotenoids. It helps promote 
glucose control by balancing blood sugar levels. And it takes part 
in promoting the function of immune and eye health.
2. Camu Camu: Camu Camu is high in antioxidants. It is one 
of the richest sources of vitamin C among fruits (up to 6 g/100 g 
of its freshness). It helps protect cells from free radical damage, 
reduce wrinkles, protects the skin from pollution, and boost 
collagen. It also helps prevent cardiovascular diseases and 
reduce insulin in the bloodstream.
3. Chia seeds: Chia seeds are rich in polyunsaturated fatty 
acids, such as omega 3 and omega 6, and low in saturated fatty 
acids. It contains fiber estimately twice the fiber found in rice bran, 
4-5 times more than almonds, soybeans, quinoa or spinach. They 
are commonly consumed as whole grains in beverages such as 
juices, milk, gelling cold drinks or food. Mostly they are added in 
yogurt or salads. The recommended daily intake, which can lower 
blood sugar levels, is about 10 grams. Chia seeds also helps slow 
down the conversion of carbohydrates. [2]

Examples of super food that are rich 
in health-boosting nutrition.

References

[1] Tacer-Caba Z. The concept of superfoods in diet. In: The Role of Alterna-
tive and Innovative Food Ingredients and Products in Consumer Wellness. 
Elsevier; 2019. p. 73–101.
[2] MacGregor C, Petersen A, Parker C. Promoting a healthier, younger you: 
The media marketing of anti-ageing superfoods. J Consum Cult [Internet]. 
2021;21(2):164–79.
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เสูวนา 
“ถอดบทเรียนัคี้ว�มสำัมพัันัธิ์ไทย - ซุ�อุฯ: ย้อนัอด้ต มองอนั�คี้ต”

Discussion on “Lessons From Thai-Saudi Relations: Looking Back for the Future”

 วัันศุกร์ที่� 28 มื่กราค่มื่ 2565 เวัลา 13.30 - 16.30 น. ณ์ ห�อ่งประชุ่มื่ VIP มื่้ลนิธิ์เพิ่่�อ่ศ้นย์กลางอ่ิสลามื่แห่งประเท่ศไท่ย 
ศ้นย์วัิท่ยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์์มื่หาวัิท่ยาลัย นำโดีย รศ.ดีร.วัินัย ดีะห์ลัน ผู้้�อ่ำนวัยการศ้นย์วิัท่ยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์์
มื่หาวัิท่ยาลัย  รศ.ดีร.ปกรณ์์ ปรียากร ผู้้�อ่ำนวัยการสถาบันมื่าตรฐานฮาลาลแห่งประเท่ศไท่ย พิ่ร�อ่มื่ดี�วัยค่ณ์ะผู้้�บริหารและเจ�าหน�าท่ี�
ศ้นย์วัิท่ยาศาสตร์ฮาลาล ร่วัมื่งานเสวันาเร่�อ่ง “ถอดบทเรียนัความสััมพัันัธิ์ไทย - ซาอุฯ: ย้อนัอดีติ มองอนัาคติ” ซึ่้�งงานในวัันนี�
ไดี�รับเกียรติจาก อ่.วัันมื่้หะมื่ัดีนอ่ร์ มื่ะท่า อ่ดีีตประธ์านรัฐสภา ประธ์านเปิดีงาน โดียมื่ีวัิท่ยากรผู้้�ท่รงคุ่ณ์วัุฒิ ดีังนี�
 - รศ.ดีร. วัินัย ดีะห์ลัน ผู้้�อ่ำนวัยการศ้นย์วัิท่ยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์์มื่หาวัิท่ยาลัย
 - ศ.ดีร. จรัญ มื่ะล้ลีมื่ อ่าจารย์ค่ณ์ะรัฐศาสตร์ มื่หาวัิท่ยาลัยธ์รรมื่ศาสตร์
 - รศ.ดีร. ปกรณ์์ ปรียากร ผู้้�อ่ำนวัยการสถาบันมื่าตรฐานฮาลาลแห่งประเท่ศไท่ย 
 - ดีร.ศราวัุฒิ อ่ารีย์ ผู้้�อ่ำนวัยการศ้นย์มืุ่สลิมื่ศ้กษา สถาบันเอ่เช่ียศ้กษา จุฬาลงกรณ์์มื่หาวัิท่ยาลัย (ดีำเนินรายการ)

 On Friday, January 28, 2022, from 1.30 - 4:30 p.m. at the VIP Meeting Room, Foundation for Islamic Center of 
Thailand, the Halal Science Center Chulalongkorn University led by Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, the Founding Director 
of the Halal Science Center Chulalongkorn University, Assoc. Prof. Dr. Pakorn Priyakorn, Director of the Halal Standards 
Institute of Thailand, along with the executives and staff of the Halal Science Center participated in the discussion on 
“Lessons from Thai-Saudi Relations: Looking Back for the Future.” The event was honored by Mr. Wan Muhammad 
Nor Mata, former Vice President of the National Assembly, as the chairman in the opening ceremony. The honorable 
speakers are as followed:
 -   Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, the Founding Director of Halal Science Center, Chulalongkorn University
 -   Prof. Dr. Charan Maluleem, Lecturer at Faculty of Political Science, Thammasat University
 -   Assoc. Prof. Dr. Pakorn Priyakorn, Director of the Halal Standards Institute of Thailand
 -   Dr. Sarawut Aree, Director of the Muslim Studies Center, Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University
      (Moderator)
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ผู้้้อำ�นัวยก�รวิทย�ลัยเกษตรและเทคี้โนัโลย้สำต้ลเข้้�ปรึกษ�ห�รือ  
ก�รบริห�รจััดก�รด้�นัม�ตรฐ�นัอ�ห�รฮ�ล�ล

Director of Satun College of Agriculture and 
Technology Seek Consult on Management of 
Halal Food Standards

 วัันท่ี� 12 มื่กราค่มื่ 2565 นายวิัช่ยั สงัฆะมื่ะณี์  ผู้้�อ่ำนวัยการวิัท่ยาลัย
เกษตรและเท่ค่โนโลยีสต้ล พิ่ร�อ่มื่ข�าราช่การค่ร้ และบุค่ลากรท่างการศ้กษา 
ขอ่เข�าพิ่บ รศ.ดีร.วัินัย ดีะห์ลัน ผู้้�อ่ำนวัยการศ้นย์วัิท่ยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ 
โดียมื่ผีู้้�บริหารและเจ�าหน�าท่ี� ให�การต�อ่นรับ ในวัันนี�ท่างค่ณ์ะไดี�เข�ามื่าปรก้ษา
หาร่อ่ เร่�อ่งการบริหารจัดีการดี�านมื่าตรฐานอ่าหารฮาลาล 
 นอ่กจากนั�น รศ.ดีร.วันิยั ไดี�อ่ธ์บิายเกี�ยวักบัค่วัามื่เปน็มื่าขอ่งศ้นยฯ์ 
ให�ค่ณ์ะท่ราบ การนำวัิท่ยาศาสตร์ฮาลาลในการสร�างค่วัามื่เช่่�อ่มื่ั�นในสินค่�า
ขอ่งประเท่ศ อ่ีกดี�วัย

 On the 12th of January 2022, Mr. Wichai Sangkamanee, 
Director of Satun College of Agriculture and Technology along with 
public school teachers and educational personnel requested to meet 
Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, the Founding Director of the Halal 
Science Center, Chulalongkorn University. The group was welcomed 
by the executives and staff.  On that day, the guests came to seek 
consultation on the management of Halal food standards. In addition, 
Assoc. Prof. Dr. Winai explained the history of the center to the group 
and shared knowledge regarding the use of Halal science to create 
confidence towards the country’s products.
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ติิดติามข้้อมูลข้่าวสัาร และ กุิจกุรรมอ่�นัๆที�ได้ที� :
เวั็บไซึ่ต์ https://www.halalscience.org
Facebook : https://www.facebook.com/HSC.CU เขียนและเรียบเรียงโดีย อานัีซะห์์ ลาเติะ

 Written and Compiled  by Aneesah Lateh

สำ่�อ ThaiPBS ขอเข้าสูัมูภาษณ์ 
รศ.ดร.วนิยัู่ ดะห์ลนั เก่�ยู่วกบัหอ้งปฏิบิติัิการ
นิติิวิที่ยู่าศาสูติร์ฮาลาล ท่ี่�มู่ความูแมู�นยู่ำา
ระดับโลก

ThaiPBS Asked to Interview 
Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan about 
Halal Forensic Laboratory that Provides 
World-Class Accuracy

 วัันพิุ่ธ์ ท่ี� 12 มื่กราค่มื่ 2565 เวัลา 8.00 น. สถานี
โท่รท่ศัน ์ช่อ่่ง Thai PBS ไดี�เข�ามื่าสัมื่ภาษณ์์ รศ.ดีร.วิันยั ดีะหลั์น
ผู้้�อ่ำนวัยการศน้ย์วัทิ่ยาศาสตร์ฮาลาล จฬุาลงกรณ์์มื่หาวิัท่ยาลัย
ดีร.พิ่รพิ่ิมื่ล มื่ะหะหมัื่ดี และ ดีร.อ่าณั์ฐ เด่ีนยิ�งโยช่น์ นักวิัจัย
ขอ่งศ้นย์วัิท่ยาศาสตร์ฮาลาล  ประเด็ีนส่บเน่�อ่งจากกรณี์ที่�
มื่ีข่าวัเกี�ยวักับการตรวัจพิ่บดีีเอ็่นเอ่สุกรในล้กช่ิ�นเน่�อ่วััวั จ้ง
ท่ำให�ประช่าช่นเกิดีข�อ่สงสัย จง้ขอ่อ่นุญาตเข�ามื่าสัมื่ภาษณ์์ใน
ประเดีน็ดีงักลา่วั ท่ั�งนี� รศ.ดีร.วิันยั ไดี�กล่าวัถ้ง การตรวัจวิัเค่ราะห์
ท่างดี�านดีีเอ่็นเอ่ ในห�อ่งปฏิิบัติการนิติวิัท่ยาศาสตร์ฮาลาล
ขอ่งศ้นย์วัิท่ยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์์มื่หาวิัท่ยาลัย ท่ี�มื่ี
ค่วัามื่แม่ื่นยำส้ง และทั่นสมัื่ย โดียบท่สัมื่ภาษณ์์ดัีงกล่าวัไดี�
อ่อ่กอ่ากาศในช่่วังข่าวัภาค่ค่�ำขอ่งวัันท่ี� 12 มื่กราค่มื่ท่ี�ผู้่านมื่า

 Wednesday, January 12, 2022 at 8:00 am, the Thai PBS
television station interviewed Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, 
Director of the Halal Science Center, Chulalongkorn University;
Dr. Pornphimol Mahamad and Dr. Anat Denyingyhot, 
Researchers of the Halal Science Center. Due to issues 
related to the news about the detection of swine DNA in beef 
meatballs, a lot of people have doubts about this. Therefore, 
the station asked permission to come for an interview on 
this issue. Assoc. Prof. Dr. Winai provided knowledge about 
DNA analysis in the Halal Forensic Laboratory of the Halal 
Science Center Chulalongkorn University that provides high 
accuracy and is upscale. The interview was broadcast during 
the evening news on January 12th. 

HALAL NEWS
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ติ้อนัรับศักุราชให์มั่ ประเทศไทยยังคุงติ้อง

รับมืัอกัุบสุถานักุารณ์กุารระบาดข็องโรคุ

ติิดเชื�อไวิรัสุโคุวิิด-19 ที�สุ่งผลัต่ิอกุารดำารง

ชีวิิติแลัะประสุบกุับภาวิะเศรษ์ฐกุิจิติกุติำ�า รวิมัถ่ง

คุ่าคุรองชีพที�สุูงข็ึ�นัเร่�อยๆ ทำาให้์ติ้องปรับตัิวิกัุนั

อยา่งมัากุ จินักุระทั�งปลัายปีที�ผา่นัมัาถ่งติน้ัปี 2565 

คุนัไทยกุ็พบปัญห์าราคุาเนัื�อห์มัูในัท้องติลัาดที�

ราคุาพ่่งสูุงกุว่ิา 200 บาทต่ิอกิุโลักุรัมั สุาเห์ต์ิ

ดังกุล่ัาวิ นัอกุจิากุเกิุดจิากุสุถานักุารณ์กุารระบาด

ข็องโรคุติิดเชื�อไวิรัสุโคุวิิด-19 ที�ทำาให์้ราคุาติ้นัท์นั

กุารผลัิติที�สุูงข็ึ�นั สุ่งผลัให์้กุารผลัิติสุ์กุรลัดลัง กุ็ยัง

พบปัญห์ากุารระบาดข็องโรคุในัส์ุกุร ไม่ัวิ่าจิะเป็นั

โรคุพีอาร์อาร์เอสุ (PRRS) โรคุท้องร่วิงติิดต่ิอในั

สุก์ุร (PED) แลัะโรคุอห์วิิาต์ิส์ุกุร (CSF) แลัะลัา่ส์ุดทาง

คุณะสุตัิวิแพทยศาสุติร ์มัห์าวิทิยาลัยัเกุษ์ติรศาสุติร์ 

ไดต้ิรวิจิพบกุารติดิเชื�อไวิรัสุอหิ์วิาต์ิแอฟริกุาในัส์ุกุร 

(African Swine Fever virus: ASFv) กุารระบาดข็อง

โรคุไวิรัสุอห์ิวิาติ์แอฟริกุาในัสุ์กุร (ASF) ข็องไทยนัั�นั 

สุร้างคุวิามัเสุียห์ายติ่ออุติสุาห์กุรรมัแลัะเกุษ์ติรกุร

ผู้เลัี�ยงสุ์กุรเป็นัอย่างมัากุ ซู่�งสุำานัักุข็่าวิรอยเติอร์

ได้รายงานัข็้อมัูลัที�ได้จิากุกุรมัปศ์สุัติวิ์วิ่า เกุษ์ติรกุร

รายย่อยผูเ้ลีั�ยงส์ุกุรในัปีนัี�ลัดลังจิากุปีที�แล้ัวิมัากุกุว่ิา 

54% แลัะพบกุารระบาดข็องโรคุแลั้วิ 22 พ้�นัที� จิากุ 

13 จิังห์วิัด [1]

HALAL HIGHLIGHT

วกิฤติโิรคระบาดในหมููท้�ไมห่ม้

บท่ค่วัามื่โดีย  นัูรีซันั มะห์ะห์มัด
Written by Nureesun Mahamud  
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 มื่าท่ำค่วัามื่ร้�จักกับโรค่ไวัรัสอ่หิวัาต์แอ่ฟริกาในสุกร (ASF) พิ่บค่รั�งแรกในแอ่ฟริกาในปี 1907 ต่อ่มื่าไดี�มื่ีรายงานการ
พิ่บเช่่�อ่ ASF ในยุโรปในปี 1950 และกลับมื่าระบาดีอ่ีกค่รั�งในประเท่ศสาธ์ารณ์รัฐประช่าช่นจีนเมื่่�อ่ปี 2018 ท่ี�ผู้่านมื่า  ท่ำให�เริ�มื่
เกิดีการระบาดีในภ้มื่ิภาค่เอ่เช่ียรวัมื่ถ้งประเท่ศเพิ่่�อ่นบ�านขอ่งไท่ยท่ั�งประเท่ศพิ่มื่่า เวัียดีนามื่ กัมื่พิ่้ช่า และลาวั ซึ่้�งภ้มื่ิภาค่เอ่เช่ีย
ถ่อ่เป็นพ่ิ่�นท่ี�หลักที่�มื่ีกำลังการผู้ลิตสุกร โดียประเท่ศสาธ์ารณ์รัฐประช่าช่นจีนมื่ีจำนวันสุกรมื่ากกวั่า 50% ขอ่งจำนวันสุกรจาก
ท่ั�วัโลกและมื่ีกำลังการผู้ลิตและการบริโภค่สุกรส้งที่�สุดีในโลก [2] ท่ำให�มื่ีค่วัามื่เสี�ยงที่�จะระบาดีไดี�อ่ย่างรวัดีเร็วัเน่�อ่งจากมื่ีการ
เค่ล่�อ่นย�ายในระหวั่างภ้มื่ิภาค่ท่ั�งการนำเข�าและส่งอ่อ่ก 

 โรค่ ASF  เปน็โรค่ตดิีเช่่�อ่รนุแรงในสกุรที่�เกดิีจากเช่่�อ่ไวัรสั  เป็น  
DNA virus กลุ่มื่  Asfivirus [3] ท่ี�มื่ีค่วัามื่ท่นท่านต่อ่สภาพิ่แวัดีล�อ่มื่ส้ง 
โดียพิ่บว่ัาจะอ่ย่้ในมื่้ลสุกรและในปัสสาวัะขอ่งสุกรไดี�นานถ้ง 8 และ 
15 วััน ตามื่ลำดีับ และจะอ่ย้่ในเน่�อ่สุกรและผู้ลิตภัณ์ฑ์์แปรร้ปจากสุกร
ไดี�นานหลายสัปดีาห์ [4] และสามื่ารถอ่ย่้ในเล่อ่ดีท่ี�อุ่ณ์หภ้มื่ิ 4 อ่งศา
เซึ่ลเซึ่ียสไดี�นานกวั่า 1 ปี [3] จ้งเป็นปัจจัยเสี�ยงท่ี�ท่ำให�เกิดีการระบาดี
ขอ่งโรค่นี�ไดี� ท่ี�สามื่ารถแพิ่ร่เช่่�อ่ท่ั�งท่างตรงและท่างอ่�อ่มื่ ไมื่่วั่าจะเป็น
จากสัตวั์ท่ี�ติดีเช่่�อ่ จากอ่าหารสัตวั์ท่ี�มื่ีการปนเป้�อ่นเช่่�อ่ อุ่ปกรณ์์ต่าง ๆ ท่ี�
สัมื่ผู้ัสกับเช่่�อ่ สัตวั์ท่ี�เป็นพิ่าหะขอ่งเช่่�อ่ไดี� เช่่น เห็บ รวัมื่ถ้งสิ�งแวัดีล�อ่มื่
และสภาพิ่อ่ากาศ ส่วันอ่าการขอ่งโรค่ ASF จะมื่ีไข�ส้ง ผู้ิวัหนังสีแดีงมื่ี
จุดีเล่อ่ดีอ่อ่กบริเวัณ์ใบห้ ท่�อ่ง ขาหลัง และอ่าจจะมีื่อ่าการท่ี�เกี�ยวัข�อ่ง
กบัระบบท่างเดิีนหายใจและท่างเดิีนอ่าหาร สกุรที่�ไดี�รับเช่่�อ่จะตายแบบ
เฉียบพิ่ลัน ซึ่้�งเช่่�อ่ ASF ยังไมื่่มื่ีวััค่ซึ่ีนป�อ่งกันโรค่ [4]  
 ในดี�านค่วัามื่ปลอ่ดีภัยขอ่งอ่าหาร ยังค่งย้ดีหลักปฏิิบัติตามื่ 
Food Safety โดียจะต�อ่งท่ําการตรวัจสอ่บก่อ่นและหลังการเช่่อ่ดีวั่า
เน่�อ่ปลอ่ดีภัย สามื่ารถบรโิภค่ไดี� หากพิ่บการปนเป้�อ่นต�อ่งรบีดํีาเนินการ
ท่าํลายหมื่ข้อ่งฟาร์มื่ท่ี�ตดิีเช่่�อ่ การให�อ่าหารกับสกุรก็ต�อ่งเลี�ยงเศษอ่าหาร
จากมื่นุษย์ หร่อ่เศษอ่าหารท่ี�พิ่บการปนเป้�อ่นเช่่�อ่ และต�อ่งเป็นอ่าหารท่ี�
ปรงุสกุ หากเป็นอ่าหารประเภท่พ่ิ่ช่ ค่ณ์ะกรรมื่าธ์กิารยุโรปไดี�อ่อ่กเอ่กสาร
การบรหิารจดัีการกับโรค่ ASF โดียระบวุ่ัา หญ�าสดีหร่อ่เมื่ลด็ีพ่ิ่ช่ค่วัรเก็บ
ไวั�ประมื่าณ์ 30 วันัก่อ่นจะใช่�เป็นอ่าหารให�กับสกุร และฟางข�าวัค่วัรเก็บ
ไวั�ประมื่าณ์ 90 วััน ก่อ่นนํามื่าใช่�ในฟาร์มื่เลี�ยงสุกร [3] 
 การบรหิารจดัีการฟาร์มื่สกุรในรป้แบบใหม่ื่นั�น ค่วัรเป็นฟาร์มื่ท่ี�
มื่รีะบบค่วัามื่ปลอ่ดีภยัท่างชี่วัภาพิ่ (biosecurity) กําหนดีพ่ิ่�นที่�ให�ช่ดัีเจน 
ระหว่ัางพ่ิ่�นท่ี�ท่ี�มื่คี่วัามื่เสี�ยงสง้ ค่วัามื่เสี�ยงตํ�า และพ่ิ่�นท่ี�สะอ่าดี จาํกัดีค่น
เข�าอ่อ่กฟาร์มื่ เพ่ิ่�อ่ลดีการปนเป้�อ่นและการแพิ่ร่เช่่�อ่ไม่ื่เพีิ่ยงแต่เช่่�อ่ ASF 
แต่สามื่ารถป�อ่งกันเช่่�อ่สายพิ่ันธ์ุ์อ่่�นไดี�ดี�วัย

[1] Patpicha Tanakasempipat (31 มื่กราค่มื่ 2565). Thai 
pig farmers angered by havoc from suspected Afri-
can swine fever ส่บค่�นเมื่่�อ่วัันท่ี� 3 กุมื่ภาพัิ่นธ์์ 2565 จาก 
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/thai-pig-
farmers-angered-by-havoc-suspected-african-swine-
fever-2022-01-29/
[2] Woonwong Y, Do Tien D, Thanawongnuwech R. The 
Future of the Pig Industry After the Introduction of African 
Swine Fever into Asia. Anim Front. 2020;10(4):30-7.
[3] Fischer M, Mohnke M, Probst C, Pikalo J, Conraths 
FJ, Beer M, et al. Stability of African swine fever virus 
on heat-treated field crops. Transbound Emerg Dis. 
2020;67(6):2318-23.
[4] Taylor RA, Condoleo R, Simons RRL, Gale P, Kelly 
LA, Snary EL. The Risk of Infection by African Swine 
Fever Virus in European Swine Through Boar Movement 
and Legal Trade of Pigs and Pig Meat. Front Vet Sci. 
2019;6:486.
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รูปที� 1 จากอ่�างอ่ิง [2]
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The Swine 
Epidemic 
Crisis
 Welcome to the new era in which 

Thailand still has to deal with the COVID-19 

outbreak that affects people’s lives and 

causes economic downturn including the 

increasing cost of living. All of these force 

everyone to adjust a lot. From the last year 

to the beginning of 2022, Thai people have 

been facing problems regarding the price 

of pork sold in markets that soar above 200 

Baht per kilogram. Besides the COVID-19 

outbreak that raises the production cost 

resulting in the decrease of swine production,

another reason behind this is the outbreaks of 

diseases in pigs such as porcine reproductive

and respiratory syndrome (PRRS), porcine

epidemic diarrhea (PED), and classical 

swine fever (CSF). Recently, the Faculty of 

Veterinary Science, Kasetsart University,

has detected the infection of African swine 

fever virus known as ASFv. The ASFv 

outbreak in Thailand causes a huge damage

to the pork industry and entrepreneurs

in pig farming. Reuters reported information

f rom the Depar tment  o f  L ivestock 

Development that smallholders who raise 

pigs this year have decreased by more than 

54% from last year, and the outbreaks have 

already been identified in 22 areas from 13 

provinces [1].

 Let’s get to know this African swine fever (ASF). The disease 

was first identified in Africa in 1907. Later, it was reported that ASF 

was found in Europe in 1950 and re-emerged in the People’s Republic

of China in 2018.  And that was the beginning of the outbreaks in 

Asia, including neighboring countries of Thailand like Burma, Vietnam, 

Cambodia and Laos. Asia is the main location for swine production. 

The People’s Republic of China has more than 50% of the world’s swine 

population and has the highest swine production and consumption 

in the world [2]. Thus, rapid outbreaks are risky to the country due to 

the import and export to and from each region. 



16 HALAL INSIGHT | ISSUE 55  FEBRUARY  2022

HALAL HIGHLIGHT

 The ASF is a severe infectious disease in swine 
caused by the DNA virus Asfavirus [3], which is highly 
resistant to environmental conditions. It can exist in swine 
manure and urine for up to 8 and 15 days, respectively. It 
can reside up to several weeks in pork and processed pork 
products, [4] and in blood at 4 °C for more than 1 year. [3] 
All of these are risk factors that can cause the outbreak 
of this disease that can infect both directly and indirectly 
whether from infected animals, from contaminated animal 
feeds, from equipment that has been in contact with the 
disease, from animals that carry the disease such as ticks, 
and also from the environment and climate. Symptoms 
of ASF include high fever, red blood spots on the ears, 
abdomen, hind legs, and possibly symptoms related to 
respiratory and gastrointestinal systems. Infected swine 
would die acutely. Currently, there is no vaccine against 
ASF yet. [4]. 
         In terms of food safety, principles of food safety 
are still practiced. Pork must be checked before and 
after slaughtering to confirm that it is safe to consume. If 
contamination is found, the swine of infected farms must 
be dismantled immediately. In terms of feedings, human 
food waste or disease contaminated food scraps must be 
avoided. The feed should come from cooked food. If the 

feed comes from plants, the European Commission has issued 
a document regarding the management of ASF which states that 
fresh grass or seeds should be stored for approximately 30 days 
before being used as swine feed. Rice straw should be stored 
for approximately 90 days before being used in pig farms [3].
         The new management guidelines for swine farms 
recommends that the farm should have biosecurity where 
spaces are clearly defined as high-risk, low risk, and clean area. 
Existents in the farm should be limited to reduce contamination 
and transmission of not only ASF, but also other variants of the 
disease. [2]

รูปที� 2 จากอ่�างอ่ิง [2]
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Terpene infused water 
เคร่�องดื�มูผสูมูเที่อร์พิีน
เค่ร่�อ่งด่ี�มื่ผู้สมื่เท่อ่ร์พิ่ีน (Terpene) เริ�มื่มื่ีการวัางขายในร�านสะดีวัก
ซึ่่�อ่เมื่่�อ่ปลายปีที่�แล�วั วัันนี� Technology Review จะพิ่าทุ่กท่่านมื่า
ท่ำค่วัามื่ร้�จักเค่ร่�อ่งดี่�มื่ร้ปแบบใหมื่่กันให�มื่ากกวั่าเดีิมื่ 

 เท่อ่ร์พิ่ีนเป็นน�ำมื่ันหอ่มื่ระเหยที่�พิ่บในพ่ิ่ช่ที่�มื่ีกลิ�นทุ่กช่นิดี 
หากแต่พ่ิ่ช่แต่ละช่นิดีแต่ละสายพัิ่นธ์ุ์จะผู้ลิตเท่อ่ร์พิ่ีนต่างช่นิดีและ
ตา่งสดัีสว่ันกนั ท่ำให�พ่ิ่ช่แตล่ะช่นดิีมื่กีลิ�นที่�เปน็เอ่กลกัษณ์เ์ฉพิ่าะตวัั 
[1] โดียปกติพ่ิ่ช่ผู้ลิตเท่อ่ร์พิ่ีนอ่อ่กมื่าดี�วัยวััตถุประสงค่์บางประการ 
เช่่น ช่่วัยไล่แมื่ลง หร่อ่ช่่วัยผู้สมื่เกสร  ซ้ึ่�งปัจจุบันนักวิัท่ยาศาสตร์
สามื่ารถแยกเท่อ่ร์พิ่ีนไดี�กวั่า 100 ช่นิดี พ่ิ่ช่ในกลุ่มื่ Cannabis 
ท่ั�งกัญช่งและกัญช่า ต่างก็สามื่ารถผู้ลิตเท่อ่ร์พิ่ีนไดี�เช่่นเดีียวักัน 

โดียแต่ละสายพิ่ันธ์ุ์จะให� Terpene profile ท่ี�แตกต่างกัน วั่ากันวั่า เท่อ่ร์พิ่ีนท่ี�สกัดีไดี�จากพิ่่ช่ในกลุ่มื่ Cannabis นี� จะไปท่ำงานร่วัมื่กับสาร 
cannabinoids (แค่นนาบนิอ่ยดี)์ หรอ่่ CBD ไปกระตุ�นระบบ endocannabonoid (ECS) ผู้า่นท่างตวััรับสาร (cannabinoid receptor) ท่ี�มื่อี่ย่้
ดี�วัยกัน 2 ประเภท่ ค่่อ่ CB 1R และ CB 2R โดีย CB 1R พิ่บในเซึ่ลล์สมื่อ่ง ไขสันหลัง และเซึ่ลล์อ่่�น ๆ  ส่วัน CB 2R พิ่บมื่ากในระบบภ้มื่ิคุ่�มื่กัน 
ระบบ ECS นี�กระจายอ่ย้่ท่ี�เซึ่ลล์ประสาท่ท่ั�งส่วันกลางและส่วันปลาย ท่ำหน�าท่ี�เกี�ยวัข�อ่งกับการค่วับคุ่มื่กระบวันการท่างสรีระวัิท่ยาหลาย
อ่ย่าง อ่าท่ิเช่่น การรับร้�เหตุผู้ล (cognitive process) ค่วัามื่อ่ยากอ่าหาร (appetite) อ่ารมื่ณ์์ (mood) และค่วัามื่จำ (memory) เป็นต�น [2] 

บท่ค่วัามื่โดีย  ดร.เกุษิิณี เกุติุเลข้า
Written by Dr.Kasinee Katelakha
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วั่ากันว่ัากลไกการอ่อ่กฤท่ธิ์�ยังไมื่่สามื่ารถเข�าใจไดี�
อ่ย่างล้กซึ่้�ง แต่น่าจะเกี�ยวัข�อ่งกับกลไกท่ี�เกิดีข้�น
บริเวัณ์ตัวัรับสัญญาณ์ หร่อ่ receptor ขอ่ง THC 
และ CBD แตกต่างกันนั�นเอ่ง ดี�วัยเหตุนี�บริษัท่
เค่ร่�อ่งดี่�มื่รายใหญ่ขอ่งประเท่ศจ้งถ่อ่โอ่กาสเปิดีตัวั
เค่ร่�อ่งดี่�มื่ร้ปแบบใหม่ื่ในแบบน�ำด่ี�มื่ผู้สมื่เท่อ่ร์พิ่ีน 
บรรยายสรรพิ่คุ่ณ์ที่�เน�นเค่ร่�อ่งค่วัามื่ผู้่อ่นค่ลาย ลดี
ค่วัามื่เค่รยีดี ช่ว่ัยกระบวันการนอ่นหลับ แมื่�ไม่ื่ไดี�ระบุ
วัา่เปน็เท่อ่รพ์ิ่นีที่�สกดัีจากกญัช่ง-กญัช่า แตก่ส็ามื่ารถ
อ่นุมื่านคุ่ณ์ประโยช่น์ตามื่กล่าวัอ่�างในโฆษณ์าและ
กลไกการอ่อ่กฤท่ธิ์�ขอ่งเท่อ่ร์พีิ่นไดี�ไม่ื่แตกต่างกัน  

Terpene-infused beverages were introduced to convenience 
stores at the end of last year. Today, Technology Review will 
tell you more about this new drink. 

Terpene is an essential oil found in all aromatic plants. Each 
plant species produces different types and proportions of 
terpene, resulting in a different unique scent of each own. [1] 
Plants typically produce terpene for some purposes, such as 
repelling insects or aiding pollination. Currently, scientists are 
able to isolate more than 100 types of terpenes. 

Cannabis plants, both hemp and cannabis, can produce 
terpene as well. Each species owns a different terpene profile.
The cannabis terpene is said to work in conjunction with
cannabinoids, or CBD, to stimulate the endocannabinoid 
system (ECS) via two types of cannabinoid receptors: CB 1R 
and CB 2R. CB 1R is found in the brain, spinal cord, and other 
cells. CB 2R is mostly found in the immune system. This ECS is 
scattered in both central and peripheral neurons. Its main work 
relates to the control of many physiological processes such 
as cognitive process, appetite, mood, and memory, etc. [2]

[1] Micalizzi, G., et al., Cannabis Sativa L.: a comprehensive review on the analytical methodologies for cannabinoids and terpenes 
characterization. 2021. 1637: p. 461864.
[2] Baswan, S.M., et al., Therapeutic potential of cannabidiol (CBD) for skin health and disorders. 2020. 13: p. 927.
[3] Freeman, A.M., et al., How does cannabidiol (CBD) influence the acute effects of delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) in 
humans? A systematic review. 2019. 107: p. 696-712.

References

Terpene-Infused 
Beverages
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Besides the fact that CBD can help stimulate the ECS to 
properly respond to stress, CBD has no scientific reports of 
its addictive effects as tetrahydrocannabinol or THC, which 
is a substance in the same group. They have very similar 
molecular weights and molecular structures. Several studies 
have confirmed that THC has soothing effects which facilitate 
sleeping and prolong the duration of deep sleep. However, 
it might have psychogenic effects as well. [3]  It is said that 
the mechanism of action is not yet thoroughly understood. 
But it probably relates to the difference in mechanisms that 
occur at the receptors of THC and CBD. For this reason, the 
country’s major beverage companies take this opportunity 
to launch new beverages in the form of terpene-infused 
drinks. These drinks are described about their properties 
that emphasize relaxation, reduce stress, and support sleep 
processes. Although they do not identify that this terpene is 
extracted from hemp-marijuana, it can be assumed that the 
benefits of such drinks are as claimed in the advertisements 
and terpene’s mechanism of action is not different.  

ทุกๆวันัพัุธิ

ทุกสำัปด�ห์

และทุกๆเด่อนั

THA ACADEMY
“ แห์ลั่งเรียนัรู้ช่องทางให์มั่  

เพ้�อกุารอัพสุกุิลั 
แลัะเสุริมัสุร้างศักุยภาพ ”  

วิิทยาศาสุติร์แลัะเทคุโนัโลัยีฮาลัาลั

กุารติลัาดแลัะธุ์์รกุิจิฮาลัาลั

กุารศ่กุษ์าแลัะพัฒนัาทักุษ์ะแห์่งอนัาคุติ

ประวิัติิศาสุติร์อิสุลัามั

พับกับ
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โอก�สำก�รศึึกษ�วิทย�ศึ�สำตร์และเทคี้โนัโลย้
ในัประเทศึซุ�อุดิอ�รเบ้ย
 ค่วัามื่ร่วัมื่มื่อ่่ท่างการท่ต้เกดิีข้�นอี่กค่รั�งหลังการเดิีนท่างไปเย่อ่นประเท่ศซึ่าอุ่ดีอิ่าระเบีย
ขอ่งนายกรัฐมื่นตรีประเท่ศไท่ยตามื่ค่ำเช่ิญขอ่งรัฐบาลซึ่าอุ่ดีิอ่าระเบีย พิ่ร�อ่มื่กับไดี�ส่งสัญญาณ์
การร่�อ่ฟ้�นค่วัามื่สัมื่พิ่ันธ์์ระหวั่าง 2 ประเท่ศ จากการยุติบท่บบาท่ท่างการท้่ตระหวั่างไท่ย-
ซึ่าอุ่ดีิอ่าระเบีย ท่ี�มื่ีมื่ายาวันานกวั่า 30 ปี [1] จุดีเปลี�ยนท่ี�สำค่ัญขอ่งซึ่าอุ่ดีิอ่าระเบียในการฟ้�นฟ้
ค่วัามื่สัมื่พัิ่นธ์์ระหว่ัางประเท่ศไท่ย เห็นไดี�จากการปฏิิร้ปประเท่ศภายหลังการสถาปนามื่กุฎ
ราช่กุมื่าร โมื่ฮัมื่เหมื่็ดี บิน ซึ่ัลมื่าน อ่ัล-ซึ่าอ่้ดี (Mohammed bin Salman al-Saud) ดี�วัยนโยบาย
แกนหลัก Vision 2030 ในการพัิ่ฒนาประเท่ศ [2] เรียกไดี�ว่ัาจะเข�ามื่านำซึ่าอุ่ดิีอ่าระเบียเข�าส้่
ยุค่สมื่ัยใหมื่่ ก�าวัข�ามื่การพ้ิ่�งพิ่ารายไดี�จากน�ำมัื่น ดี�วัยการส่งเสริมื่การพัิ่ฒนาดี�านวิัท่ยาศาสตร์
และเท่ค่โนโลยี

 หากพ้ิ่ดีถ้งยุค่รุ่งเร่อ่งท่างวััฒนธ์รรมื่ เศรษฐกิจ และวิัท่ยาศาสตร์ในประวััติศาสตร์อ่ิสลามื่ หร่อ่ที่�ร้�จักกันในช่่�อ่ยุค่ท่อ่งขอ่ง
อ่สิลามื่ (Islamic Golden Age) ในช่ว่ังศตวัรรษท่ี� 7- 17 ถ่อ่เป็นยุค่ที่�มื่กีารพัิ่ฒนาอ่งค์่ค่วัามื่ร้�ท่างดี�านวิัท่ยาศาสตร์ให�มีื่ค่วัามื่ก�าวัหน�า
สง่ตอ่่วิัท่ยาการส้ยุ่ค่ปัจจบุนั ซึ่าอ่ดุีอิ่าระเบยีซึ่้�งเปน็ประเท่ศศน้ยก์ลางขอ่งศาสนาอ่สิลามื่ในยคุ่ใหมื่ใ่ห�ค่วัามื่สำค่ญักบัการปฏิริป้และ
การพิ่ัฒนาการศ้กษา ไมื่่เฉพิ่าะวัิช่าการในดี�านศาสนา แต่รวัมื่ไปถ้งการพิ่ัฒนาบุค่ลากรขอ่งประเท่ศให�มื่ีค่วัามื่ร้�ค่วัามื่สามื่ารถ ส่ง
เสริมื่การพิ่ัฒนาเท่ค่โนโลยีและนวััตกรรมื่ ในดี�านพิ่ลังงาน ดี�านสุขภาพิ่ และการวัิจัยท่างท่ะเล เป็นการยกคุ่ณ์ภาพิ่ขอ่งประช่าช่น 

เรียบเรียงโดีย อ่มื่ีน มื่ะหมื่ัดี
Compiled  by Ameen Mhamad 



21 HALAL INSIGHT | ISSUE 55  FEBRUARY  2022

GLOBAL UPDATE

Opportunity to Pursue Science 
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การเดีินท่างไปเรียนท่ี�ประเท่ศซึ่าอุ่ดีิอ่าระเบียในยุค่ปัจจุบัน
นอ่กจากการเรียนศาสนาแล�วั การตัดีสินใจเรียนต่อ่ในดี�าน
วัิท่ยาศาสตร์ เท่ค่โนโลยี ยังเป็นอ่ีกร้ปแบบท่ี�น่าสนใจ เห็น
ไดี�จากมื่หาวัิท่ยาลัยในประเท่ศซึ่าอุ่ดีิอ่าระเบียมีื่การพิ่ัฒนา
งานดี�านการวัิจัยอ่ย่างโดีดีเดี่นอ่ย่างต่อ่เน่�อ่ง มืุ่่งเน�นการ
ดีง้ดีด้ีอ่าจารย ์นกัวัจิยั รวัมื่ถ้งบคุ่ลากรการศก้ษาท่ี�มื่คี่ณุ์ภาพิ่
จากทั่�วัทุ่กมืุ่มื่โลก ท่ำให�อ่ันดีับขอ่งมื่หาวัิท่ยาลัยในประเท่ศ
ส้งข้�นเท่ียบเท่่ามื่หาวัิท่ยาลัยช่ั�นนำระดีับโลก (University 
Rankings 2021) [3] การดี้งดี้ดีนักศ้กษาดี�วัยทุ่นการศ้กษา
มื่ากมื่ายโดียค่รอ่บค่ลุมื่ค่่าธ์รรมื่เนียมื่การศ้กษา ค่่าใช่�จ่าย
รายเดี่อ่น ค่่าที่�พิ่ัก ค่่ารักษาพิ่ยาบาล รวัมื่ไปถ้งค่่าใช่�จ่าย
สนับสนุนดี�านการย�ายถิ�น โดียสนับสนุนให�กับนักศ้กษาและ
ค่รอ่บค่รวััให�สามื่ารถใช่�ช่วีัติในระหวัา่งการเรยีนตอ่่ไดี�อ่ยา่งดีี 
[4] การเรียนและการใช่�ชี่วัิตในประเท่ศท่ี�มื่ีบรรยากาศค่วัามื่
เป็นช่นช่าติอ่าหรับ ท่ำให�มีื่วััฒนธ์รรมื่ท่ี�เป็นมื่ิตรกับผู้้�ท่ี�ไป
ศ้กษาเรียนร้� อ่ีกท่ั�งการไปเรียนต่อ่ในบรรยากาศที่�เป็นแหล่ง
กำเนิดีขอ่งภาษาอ่าหรับ ท่ำให�สามื่ารถเรียนร้�ภาษาอ่าหรับ
จากแหล่งกำเนิดีภาษาถ่อ่เป็นโอ่กาสสำหรับผู้้�ที่�สนใจเรียน
ร้�ภาษาอ่าหรับไดี�อ่ย่างดีี จ้งถ่อ่เป็นโอ่กาสอั่นดีีสำหรับผู้้�ที่�มื่ี
ค่วัามื่พิ่ร�อ่มื่และเตรียมื่ตัวักับการเปลี�ยนแปลงท่ี�จะเกิดีข้�น
จากการพัิ่ฒนาค่วัามื่สัมื่พิ่ันธ์์ระหวั่างสอ่งประเท่ศท่ี�จะเกิดี
ข้�นในอ่นาค่ตอ่ันใกล�

 Diplomatic cooperation has been renewed after the Prime 
Minister of Thailand’s visit to Saudi Arabia at the invitation of the Saudi 
government. There was also sign that suggests the relations between 
the two countries has started to rebuild after the end of the diplomatic 
role between Thailand and Saudi Arabia for more than 30 years. The 
turning point of Saudi Arabia in restoring relation with Thailand can 
be seen in the reform of the country after the inauguration of Crown 
Prince Mohammed bin Salman al-Saud that comes with the vision 
2030 core policy for the country’s development. It can be said that 
he comes to lead Saudi Arabia into the modern era that will desert 
dependence on oil revenues by promoting the development of science 
and technology

 If we talk about the flourish age in terms of culture, economy, 
and science of Islamic history during the 7th-17th century, as known 
as the Islamic Golden Age, that is an era in which scientific knowledge 
has been developed and technology has been transferred to the 
present day. Saudi Arabia, the center of Islam in the modern time, 
has focused on educational reforms and development. Not only in 
the field of religion, but Saudi Arabia is also developing the country’s 
personnel to become knowledgeable and talented. The development 
of technology and innovation in energy, health, and marine research 
are promoted to raise the quality of its people.

 If one wants to travel to Saudi Arabia in the present day 
to further his/her study, besides Islamic sciences, the decision 
to go for science and technology is another interesting idea. It is 
clear that universities in Saudi Arabia are constantly developing 
outstanding research, focusing on attracting quality teachers, 
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researchers and educators from all over the world. This makes the ranking 
of the country’s universities become competitive to the world’s leading 
universities. (University Rankings 2021) 

 Scholarship is what attracts students to study in Saudi Arabia.
This scholarship covers tuition fees, monthly expense, accommodation 
expense, medical expense, and also relocation support. Furthermore, 
education system here supports students with family to live well during 
their academic years. Studying and living in an Arab country will 
provide students the opportunity to exchange cultures with other 
students. Studying in an environment where the Arabic language is born 
enable learners to learn Arabic from the origin of language. Thus, this 
counts as an opportunity for those who are interested in learning Arabic 
as well. This is a great chance for those who are ready and prepared 
for the changes that will occur from the improving relations of the two 
countries in the near future. 

[1] ศราวุัฒิ อ่ารีย์ . ไท่ย-ซึ่าอุ่ดีิอ่าระเบีย: จากสัมื่พัิ่นธ์์แตกร�าวัส้่

ก�าวัย่างแห่ง “มิื่ตรภาพิ่ใหม่ื่”. สถาบันเอ่ชี่ยศ้กษา จุฬาลงกรณ์์

มื่หาวัิท่ยาลัย. [4 กุมื่ภาพิ่ันธ์์ 2565]. ส่บค่�นอ่อ่นไลน์จาก 

http://www.ias.chula.ac.th/article

[2] บุญโช่ค่ พิ่านิช่. “Vision 2030 : นโยบายวัาดีฝีันถ้งโลก

อ่นาค่ตที่�ล�ำหน�าขอ่งซึ่าอุ่ดีิอ่ารเบีย”The Momentum. กรุงเท่พิ่ฯ 
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themomentum.co/vision-2030/

[3] QS World University Rankings “QS Arab Region University
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“ความสััมพัันธ์์
ระหว่างไทยกัับ
ซาอุฯุ มผีลต่อุ่กัาร
พััฒนาเศรษฐกิัจ

ในประเทศ
อุย่างไร”
อัสูสูลามูมููอาลัยู่กุมูค�ะ  คอลัมูน์ 

HALAL TALK ฉบับน่�จากกระแสู

ข�าวความูสูัมูพิันธิ์ของประเที่ศไที่ยู่

และซาอุ ดิอาระ เ บ่ยู่ เรามูาดูถึึ ง

ความูสูัมูพิันธิ์ที่่� เช้ื�อมูโยู่งทัี่�งสูอง

ประเที่ศ โดยู่ได้รับเก่ยู่รติิให้การ

สูมัูภาษณจ์าก อ�จั�รยอ์ำ�พันั  นัะมิ 

นักวิช้าการศาสูนา เรามูารับฟัง

ข้อเท็ี่จจริงจากอาจารย์ู่กันเลยู่นะคะ

Q : จดุเริ�มูต้ินการเช้ื�อมูความูสูมัูพัินธ์ิอันด่ของประเที่ศไที่ยู่
กับซาอุฯ มู่ความูเป็นมูาอยู่�างไร

Q : นโยู่บายู่ที่างการค้าของทัี่�งประเที่ศไที่ยู่-ซาอุฯ ช้�วยู่
ขับเคลื�อนเศรษฐกิจได้อยู่�างไร?

A : มื่จีดุีเริ�มื่ต�นจากการท่ี�กระท่รวังตา่งประเท่ศและรฐับาลไท่ยต�อ่งการฟ้�นฟ้
ค่วัามื่สัมื่พิ่ันธ์์ขอ่งท่ั�ง 2 ประเท่ศ โดียซึ่าอุ่ฯ พิ่ยายามื่ล่มื่เหตุการณ์์ต่างๆ ใน
อ่ดีตีท่ี�ผู้า่นมื่าและนายกรฐัมื่นตรปีระเท่ศไท่ยกไ็ดี�แสดีงค่วัามื่เสยีใจพิ่ร�อ่มื่
ให�ค่วัามื่ร่วัมื่มื่อ่่ในการร่�อ่ฟ้�นค่ดี ีและท่างซาอฯุ ได้มกีุารแต่ิงติั�งมูฮำห์มัด
บนิัซัลมานั บนิัอับดลุอาซีซ อลัซาอูด เปน็ผู้้�นำจากค่นรุน่ใหมื่แ่ละไดี�สง่
ค่ณ์ะเดิีนท่างไปหลายประเท่ศในเอ่เชี่ยเพ่ิ่�อ่สานสัมื่พิ่นัธ์์ท่างการค่�าท่ี�ดี ีเช่น่ 
จนี ไท่ย เปน็ต�น นอ่กจากนี�ซึ่าอ่ฯุ เช่งิเศรษฐกจิมีื่ค่วัามื่ต�อ่งการพ้ิ่�งพิ่งิตนเอ่ง
และลดีการพิ่้�งพิ่าน�ำมื่ันเท่่านั�น 

A : ในการลงทุ่นสำหรับประเท่ศซึ่าอุ่ดิีอ่าระเบีย รวัมื่ถ้งประเท่ศกลุ่มื่อ่่าวั
อ่าหรับหร่อ่ GCC การเติบโตท่างเศรษฐกิจขอ่งกลุ่มื่นี�มื่ีท่ิศท่างท่ี�ดีีข้�น ค่าดี
วั่าผู้ลิตภัณ์ฑ์์มื่วัลรวัมื่ภายในประเท่ศ (GDP) ขอ่งภ้มื่ิภาค่นี�ในปี 2565 จะ
ขยายตัวัที่�ระดีับ 5.1% เพิ่ราะราค่าพิ่ลังงานในตลาดีโลกเพิิ่�มื่ข้�นอ่ย่างต่อ่
เน่�อ่ง การใช่�จ่ายในประเท่ศขอ่งภาค่เอ่กช่นเพิิ่�มื่ข้�นทั่�งการบริโภค่และการ
ลงท่นุ ซึ่้�งกรมื่สง่เสรมิื่การค่�าระหวัา่งประเท่ศและสำนกังานสง่เสรมิื่การค่�า
ระหวั่างประเท่ศเมื่่อ่งเจดีดี�าห์ มื่ีแผู้นนำผู้้�แท่นการค่�าและนักธ์ุรกิจท่ั�งจาก
ประเท่ศไท่ยเย่อ่นประเท่ศซึ่าอุ่ดีิอ่าระเบียเพิ่่�อ่หาร่อ่แนวัท่างการขยายการ
ส่งอ่อ่กร่วัมื่กัน ในการส่งเสริมื่การขายสินค่�ากับซุึ่ปเปอ่ร์มื่าเก็ตช่ั�นนำใน
ประเท่ศซึ่าอ่ดุีอิ่าระเบยี  โดียนำผู้้�ประกอ่บการไท่ยเข�ารว่ัมื่งานแสดีงสนิค่�า
ในซึ่าอ่ดุีอิ่าระเบยี เช่น่ งานแสดีงสนิค่�าอ่าหารและสนิค่�าฮาลาล หรอ่่ Saudi 
Food Expo นอ่กจากนี�ยังมื่ีการวัางแผู้นการส่งอ่อ่กสินค่�าประเภท่ไก่ และ
อ่าหารฮาลาล เพิ่่�อ่ผู้ลักดีันการส่งอ่อ่กไก่ ซึ่้�งท่ี�ผู้่านมื่าไท่ยยังไมื่่สามื่ารถส่ง
อ่อ่กไก่ไปยังซึ่าอุ่ดีิอ่าระเบียไดี� เน่�อ่งจากสถานการณ์์การแพิ่ร่ระบาดีขอ่ง 
COVID-19 นั�นเอ่ง

เจ�าช่ายมื่้ฮำหมัื่ดีบินซัึ่ลมื่าน บินอั่บดุีลอ่าซีึ่ซึ่ อ่ัลซึ่าอ่้ดี (His Royal Highness Prince 

Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud) มื่กุฎราช่กุมื่าร รอ่งนายกรัฐมื่นตรี

และรัฐมื่นตรีวั่าการกระท่รวังกลาโหมื่ซึ่าอุ่ดีีอ่าระเบีย

สัมื่ภาษณ์์และเรียบเรียงโดีย 

ซูไห์วนั๊ะ สัะอิ

Interviewed by Suwainah Sa-i
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Q : การกระชั้บความูสัูมูพัินธ์ิของไที่ยู่-ซาอุดิอาระเบ่ยู่ สู�ง
ผลด่ด้านใดบ้าง

Q : คำาถึามูสูุดที่้ายู่นะคะ อาจารยู่์คิดว�าในอนาคติ
ประเที่ศไที่ยู่จะพิัฒนาความูสัูมูพิันธิ์ติ�อซาอุฯ แนวโน้มู
ที่ิศที่างไหนคะ

A :  ผู้้�ช่ว่ัยศาสตราจารย์ นพิ่ดีล กรรณิ์กา ผู้อ่.สำนักซุึ่ปเปอ่ร์โพิ่ล ์เปิดีเผู้ยผู้ล
การสำรวัจค่วัามื่คิ่ดีเห็นถ้งประโยช่น์ต่างๆ จากการฟ้�นค่วัามื่สัมื่พัิ่นธ์์ไท่ย-
ซึ่าอ่ฯุ พิ่บว่ัาค่วัามื่ค่ดิีเหน็สว่ันใหญ ่ร�อ่ยละ 58.2 ค่อ่่ดี�านพิ่ลงังาน เน่�อ่งจาก
ประเท่ศซึ่าอุ่ฯ ถ่อ่เป็นแหล่งพิ่ลังงานขนาดีใหญ่ ซึ่้�งจะมื่ีค่วัามื่มื่ั�นค่งดี�าน
พิ่ลังงานและการพิ่ัฒนาร่วัมื่กันท่ั�งภาค่รัฐและเอ่กช่นไดี�ในอ่นาค่ต ร�อ่ยละ
57.0 ค่่อ่ดี�านการส่งเสริมื่การท่่อ่งเท่ี�ยวัระหว่ัางประเท่ศ โดียค่าดีว่ัาการ
เดิีนท่างท่่อ่งเที่�ยวัหร่อ่การแสวังบุญขอ่งพีิ่�น�อ่งมืุ่สลิมื่จะมื่ีมื่ากข้�น ร�อ่ย
ละ 56.5 ค่่อ่ดี�านแรงงาน โดียเช่่�อ่ว่ัาจะมีื่การว่ัาจ�างแรงงานฝีีมื่่อ่ขอ่ง
ประเท่ศไท่ยจำนวันมื่ากเช่่นในอ่ดีีต ร�อ่ยละ 55.3  ค่่อ่ดี�านการเกษตรและ
การส่งอ่อ่กสินค่�าท่างการเกษตร ประเท่ศไท่ยจะมีื่ค่วัามื่สามื่ารถในการ
ส่งอ่อ่กและการผู้ลิตในอุ่ตสาหกรรมื่อ่าหาร รวัมื่ถ้งภาค่เกษตรจะดีีข้�น 
และร�อ่ยละ 53.5 ระบุค่วัามื่มื่ั�นค่งปัญหาช่ายแดีนภาค่ใต� น่าจะมื่ีทิ่ศท่าง
ค่ลี�ค่ลายในท่างท่ี�ดีีข้�นตามื่ลำดีับ 

A: ซึ่้�งการเย่อ่นประเท่ศซึ่าอุ่ดีิอ่าระเบียเป็นการสร�างจุดีเปลี�ยนให�กับ
ประเท่ศไท่ยในการพิ่ลิกฟ้�นเศรษฐกิจและประโยช่น์ที่�ไท่ยจะไดี�รับ หาก
ประเท่ศไท่ยสามื่ารถเปิดีประต้การค่�ากับประเท่ศซึ่าอุ่ดีิอ่าระเบียไดี�มื่าก
ข้�นจะท่ำให�การส่งอ่อ่กไปยังประเท่ศซึ่าอุ่ดีิอ่าระเบียประมื่าณ์ 2.2% ขอ่ง
การส่งอ่อ่กท่ั�งหมื่ดี อ่ดีีตเมื่่�อ่ปี 2532 ปริมื่าณ์การค่�าจะเพิ่ิ�มื่ข้�นประมื่าณ์ 
5,000 ล�านเหรียญสหรัฐ ค่ิดีเป็นเงินไท่ย ประมื่าณ์ 150,000 ล�านบาท่ 
ในดี�านการท่่อ่งเที่�ยวั ท่ำให�สามื่ารถดี้งดี้ดีนักท่่อ่งเท่ี�ยวัจากประเท่ศ
ซึ่าอ่ดุีอิ่าระเบีย ไดี�ประมื่าณ์ 150,000 ค่นตอ่่ป ีสดุีท่�ายในดี�านแรงงาน เมื่่�อ่

ประเท่ศซึ่าอุ่ดิีอ่าระเบียเปิดีให�ประเท่ศไท่ยเข�าท่ำงาน ค่าดีวั่า
จะมื่ีแรงงานไท่ยเพิ่ิ�มื่ข้�นจาก 10,000 ค่นในปัจจุบัน กลายเป็น
100,000 ค่นในระยะเวัลา 3 ปีและเพิ่ิ�มื่เป็น 200,000 ค่น
ในระยะ 5 ปี มื่ีรายไดี�ส่งกลับประเท่ศ 4,500 - 9,000 ล�าน
บาท่ต่อ่ปี นอ่กจากนี�กลุ่มื่อุ่ตสาหกรรมื่ที่�ไดี�รับประโยช่น์ตามื่
มื่าในการส่งอ่อ่กไปยังประเท่ศซึ่าอุ่ดิีอ่าระเบีย ไดี�แก่ ธ์ุรกิจ
ยานยนต์ ส่วันประกอ่บสินค่�าอิ่เลค่ท่รอ่นิกส์ เค่ร่�อ่งใช่�ไฟฟ�า 
ข�าวั กลุ่มื่อ่าหาร รวัมื่ถ้งสินค่�าอุ่ปโภค่บริโภค่ต่อ่ไป
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Q : What was the beginning of the Good Relations 
between Thailand and Saudi Arabia?

Q : How can trade policies of both Thailand and 
Saudi Arabia help drive the economy?

Q : What are positive consequences from the improving 
relationship between Thailand and Saudi Arabia ?

Q : Last question, what is going to be the direction of 
Thai-Saudi Arabia relations in your opinion?

Thailand-Saudi Arabia Relations: 
Effects on the Country’s Economic Development
 Assalamu Alaikum. Halal Talk this issue will focus 
on the relations between Thailand and Saudi Arabia. Let’s 
take a look at the rapport that connects the two countries. 
We are honored to have Ajarn Ampon Nami, a religious 
scholar for our interview. Let’s get some information from 
him.

A : It started with the Ministry of Foreign Affairs and the Thai 
government wanting to restore the relationship between 
the two countries. Saudi Arabia tries to forget what had 
happened in the past. The Prime Minister of Thailand also 
expressed his condolences and cooperated in reviving the 
case. Saudi Arabia has just had Muhammad bin Salman 
Bin Abdul Aziz Al Saud, a leader from the new generation. 
He has sent delegations to many countries in Asia to build 
good relations for trading, such as China, Thailand, etc. 
In addition, economically Saudi Arabia needs to become 
self-sufficient and reduce its dependence on oil solely.

A : In terms of investment for Saudi Arabia, as well as the 
Gulf countriesor GCC, the economic growth of the group 
has improved. /In 2022, the gross domestic product (GDP) 
of this region is expected to expand 5.1%. This is because 
energy prices in the world market continue to increase. 
The domestic expenditures of the private sector increase 
in both consumption and investment. The Department of 
International Trade Promotion and the International Trade 
Promotion Office of Jeddah plan to invite representatives 
among traders and businesspeople from Thailand to visit 
Saudi Arabia to conduct discussion regarding ways to ex-
pand exportation together, focusing on product promotion 
in leading supermarkets of Saudi Arabia. On this occasion, 
Thai entrepreneurs are also invited to participate in Saudi 
Arabia’s expos, such as Saudi Food Expo. Furthermore, 
there is a plan to export chicken products and halal food 
to drive chicken exports. Previously, Thailand has not been 
able to export chicken to Saudi Arabia due to the COVID-19 
pandemic.

A : Assistant Professor Noppadon Kannika, Director of Super 
Poll Office, disclosed the results of a survey on benefits from 
the recovery of Thai-Saudi ties. The majority of opinions, 58.2% 
of respondents, think that it will bring benefits with relevance to 
energy generation the most since Saudi Arabia is considered 
a large power source. The country will provide energy secu-
rity and joint development by both public and private sectors 
in the future. Respondents of 57.0% think that this improving 
relationship will benefit the promotion of international tourism. 
It is expected that there will be more travel trips or pilgrimages 
among Muslims. There are 56.5% of respondents that think this 
relationship will benefit laborers. It is believed that a large number 
of skilled workers in Thailand will be employed as in the past. 
Response of 55.3% declare that this will benefit agriculture and 
agricultural exports.  Thailand will have the ability to export and 
produce products of the food industry. The overall agricultural 
sector will be improved.   And 53.5% of responses think that the 
security problem in the southern border would unfold and go in 
a better direction. 

A: The visit to Saudi Arabia was a turning point for Thailand. This 
will bring about economic recovery and Thailand will gain benefit 
from this.  If Thailand can open more doors towards trading with 
Saudi Arabia, that will increase exports to Saudi Arabia about 
2.2% of total exports. In 1989, the amount of trade increased about 
5 billion USD or about 150,000 million Thai baht. With regards 
to tourism, we can attract approximately 150,000 tourists from 
Saudi Arabia per year.  Lastly, concerning laborers, when Saudi 
Arabia welcomes laborers from Thailand, it is expected that the 
number of Thai workers will increase from 10,000 people at the 
present time to 100,000 people within 3 years. And that could 
increase to 200,000 people within 5 years. Laborers would earn 
an income of 4,500 - 9,000 million baht per year and send it back 
to their home country. Furthermore, other industrial groups such 
as automotive, components of electronic products, electrical 
appliances, rice, foods, and consumer products, will gain benefit 
from exports to Saudi Arabia as well.
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ไลโปโซม 
นวัต่กัรรมกัารนําสั่งสัารสัำคัญจากัสัมุนไพัร

ปั
จจุบันอุ่ตสาหกรรมื่เค่ร่�อ่งสำอ่าง
เป็นอุ่ตสาหกรรมื่ท่ี�มื่ีค่วัามื่สำค่ัญ
มื่ า ก ใ น เ ชิ่ ง เ ศ ร ษ ฐ กิจ  แ ล ะ มีื่

แนวัโน�มื่ที่�จะเพิ่ิ�มื่ข้�นเร่�อ่ย ๆ นอ่กจากการ
ค่�นพิ่บสารสำค่ัญใหมื่่ ๆ ท่ี�มีื่ประสิท่ธ์ิภาพิ่
ตรงกับค่วัามื่ต�อ่งการแล�วั การเตรียมื่ให�
อ่ย่้ในร้ปแบบผู้ลิตภัณ์ฑ์์ โดียใช่�หลักการ
ขอ่งระบบนำส่ง (Delivery system) เพิ่่�อ่
ส่งเสริมื่การอ่อ่กฤท่ธิ์�หร่อ่ประสิท่ธิ์ภาพิ่
ขอ่งสารสำค่ัญเป็นสิ�งท่ี�จำเป็นอ่ย่างยิ�ง 
เพิ่ราะนอ่กจากจะเป็นการเพิิ่�มื่ค่วัามื่น่าใช่�
และเพิ่ิ�มื่มื่้ลค่่าขอ่งผู้ลิตภัณ์ฑ์์แล�วั ยังเป็น
การสร�างค่วัามื่มื่ั�นใจให�กับผู้้�บริโภค่ต่อ่
ประสทิ่ธ์ภิาพิ่ขอ่งผู้ลติภณั์ฑ์์ดี�วัย นอ่กจาก
นี� ยั งช่่ วัยรั กษาค่วัามื่ค่งตั วัขอ่งสาร
สำค่ัญ และค่วัามื่ค่งตัวัท่างกายภาพิ่ขอ่ง
ผู้ลิตภัณ์ฑ์์ให�ค่งไวั�ไดี�นานยิ�งข้�น
 ระบบนำส่งในรป้แบบ “ไลโปโซม”
ค่่อ่อ่นุภาค่ที่�มื่ีขนาดีระดัีบ 50-100 นาโน
เมื่ตร มื่ีลักษณ์ะเป็นถุงกลมื่ๆ ขอ่งสาร
ไขมื่ัน (ร้ปที่� 1) โดียสารไขมัื่นเหล่านี�เป็น
ส า ร ช่ อ่ บ น� ำ แ ล ะ ก ลุ่ มื่ ที่� ไ มื่่ ช่ อ่ บ น� ำ 
(Hydrophobic)ในโมื่เลกุล ซึ่้�งส่วันใหญ่
เ ป็ น ไ ข มื่ั น ป ร ะ เ ภ ท่  ฟ อ่ ส โ ฟ ไ ล ปิ ดี 
(Phospholipids) [1] และการท่ี�ขนาดีขอ่ง
อ่นุภาค่อ่ย่้ในระดีับนาโนนั�นส่งผู้ลให�สาร
สำค่ัญท่ี�ถ้กกักเก็บภายในสามื่ารถแพิ่ร่
ผู้่านเข�าส้่ผู้ิวัหนังช่ั�นในไดี�มื่ากข้�น (ร้ปที่�2) 
นอ่กจากนี�ส่วันประกอ่บและโค่รงสร�าง
ขอ่งไลโปโซึ่มื่ท่ี�ค่ล�ายค่ล้งกับผู้ิวัหนังท่ำให�
สามื่ารถซึ่้มื่ผู่้านผู้ิวัหนังไดี�ดีีกวั่าระบบ
นำส่งช่นิดีอ่่�น 

 สารสกัดีจากสมุื่นไพิ่รหลายช่นิดีประกอ่บดี�วัยสารประกอ่บฟีนอ่ลิก (Phenolic 
compound) ท่ี�มื่คี่ณุ์สมื่บัตหิลายประการ เช่น่ การต�านอ่นุมื่ล้อิ่สระ ต�านจุลช่พีิ่ และต�านการ
อ่กัเสบ แต่สารเหล่านั�นมื่กัไม่ื่เสถียรหลังจากการสกัดี และย่อ่ยสลายไดี�ง่ายท่ำให�การดีด้ีซึ่ม้ื่
ส้�ช่ั�นผู้วิัลดีลง ดีงันั�นการห่อ่หุ�มื่สารสำคั่ญดี�วัยไลโปโซึ่มื่สามื่ารถปรบัปรงุปญัหาเหลา่นี�ไดี� [2] 
ไลโปโซึ่มื่ไมื่เ่พิ่ยีงแตเ่ปน็อ่งค่ป์ระกอ่บท่ี�ช่ว่ัยให�ผู้วิัสามื่ารถดีด้ีซึ่ม้ื่สารสำค่ญัในเค่ร่�อ่งสำอ่าง
เท่า่นั�น แตย่งัช่ว่ัยเพิ่ิ�มื่ค่วัามื่ค่งท่นขอ่งสารท่ี�เปน็สว่ันประกอ่บสำค่ญั เพิ่ิ�มื่ค่วัามื่ชุ่ม่ื่ช่่�นและ

ค่วัามื่สามื่ารถในการย้ดีเกาะบนผู้ิวัหนังให�ยาวันานข้�น รวัมื่ถ้งช่่วัยกรอ่งแสงแดีดีและ
กันน�ำกันเหง่�อ่ไดี� ดี�วัยคุ่ณ์สมื่บัติที่�หลากหลายขอ่งไลโปโซึ่มื่ การผู้ลิตเค่ร่�อ่งสำอ่าง
ส่วันใหญ่จ้งต�อ่งการใช่�ไลโปโซึ่มื่ให�เป็นอ่งค่์ประกอ่บสำค่ัญในผู้ลิตภัณ์ฑ์์ โดีย
ไลโปโซึ่มื่นั�นมื่ปีระสทิ่ธ์ภิาพิ่ในการท่ำให�เซึ่ลลด์ีด้ีซึ่ม้ื่ไดี�สง้ มื่เีสถยีรภาพิ่ และสง่เสรมิื่
การต�านอ่นุมื่้ลอ่ิสระอ่ย่างไดี�ผู้ลลัพิ่ธ์์ท่ี�ดีี 

รูปที� 1. โค่รงสร�างอ่นุภาค่ไลโปโซึ่มื่

ท่ี�มื่ีการห่อ่หุ�มื่สารฟีนอ่ลิก

Figure 1 Structure of phenolic

-encapsulated liposomes

เขียนโดีย  นัารีญา วาเล๊าะ
Written by Nareeya Waloh
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Liposomes: The Innovation for Delivering 
Active Ingredients from Herbs
 Nowadays, the cosmetic industry is very 
impactful to the economy and its importance tends 
to increase continuously.  Besides the new discovery 
of crucial substances that are effective and meet the 
needs, the preparation for these substances to be 
added into products by using the delivery system
principle to promote their action or efficacy is 
absolutely necessary. This not only makes the products 
look more inviting and valuable, but it is also a way to 
guarantee consumers regarding the effectiveness of 
the products. Moreover, it helps maintain the stability 
of these essential substances and prolong the physical 
stability of the products.

 “Liposome” used as a delivery system is a 
particle of 50-100 nanometers that carries globular 
vesicles of the lipids. (Figure 1) These lipids are 
hydrophilic and hydrophobic molecules, most of which 
are phospholipids. [1] Due to its nanoparticle size, it 
facilitates the essential substances encapsulated within
itself to penetrate the deeper layers of epidermis. 
(Figure 2) In addition, the composition and structure of 
the liposomes which is similar to that of human skin allow 
better permeability than other types of delivery systems.
Many herbal extracts contain phenolic compounds

[1] Akbarzadeh A, Rezaei-Sadabady R, Davaran S, Joo SW, Zarghami N, 

Hanifehpour Y, et al. Liposome: classification, preparation, and applications. 

Nanoscale Research Letters. 2013;8(1):102.

[2] Figueroa-Robles A, Antunes-Ricardo M, Guajardo-Flores D. Encapsulation 

of phenolic compounds with liposomal improvement in the cosmetic industry. 

International Journal of Pharmaceutics. 2021;593:120125
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with various properties such as antioxidant, antimicrobial, 
and anti-inflammatory. However, these compounds are often 
unstable and deteriorate easily after being extracted. And that 
results in less absorption to the skin. Thus, liposomes encapsulating
essential substances can solve these problems. [2] Liposomes 
are not only an element that allows the skin to absorb essential 
substances in cosmetics, but they also help improve the durability 
of substances that are active ingredients, boost moisture, and 
prolong adherent time of the substances on skin. Furthermore, 
the various properties of liposomes also help filter sunlight and 
are water and sweat proof. Most cosmetic production requires 
the use of liposomes as a key component in products. This is 
because liposomes are effective in assisting cells to absorb more 
substances, to be stable, and promote antioxidant activity that 
ends in good results.

รูปที� 2. การซึ่้มื่ผู้่านในช่ั�นผู้ิวัหนังขอ่งอ่นุภาค่ไลโปโซึ่มื่

Figure 2 Permeability of liposomes in the dermal layer 



เรียบเรียงโดีย อ่มื่ีน มื่ะหมื่ัดี
Compiled  by Ameen Mhamad 
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ตรวจัประเมินัระบบม�ตรฐ�นัฮ�ล�ลปลอดภััยในัโรงพัย�บ�ลด้วยร้ปแบบออนัไลนั์
Halal Assurance Liability Quality system (HAL-Q) remote audit in hospital.

 เมื่่�อ่เดีอ่่นมื่กราค่มื่ 2565 ศน้ย์วัทิ่ยาศาสตร์
ฮาลาล จฬุาลงกรณ์์มื่หาวัทิ่ยาลยั สำนกังานปตัตานี 
ร่วัมื่กับสำนักงานค่ณ์ะกรรมื่การอิ่สลามื่ประจำ
จงัหวััดีสงขลา ไดี�เข�าตรวัจประเมื่นิตอ่่อ่ายมุื่าตรฐาน
การผู้ลิตอ่าหารฮาลาล-ปลอ่ดีภัยดี�วัยระบบ HAL-Q 
ในร้ปแบบอ่อ่นไลน์ (Remote audit) เป็นค่รั�งแรก 
ให�แก่โรงพิ่ยาบาลบางกล�ำ อ่ำเภอ่บางกล�ำ จังหวััดี
สงขลา ดี�วัยการตรวัจประเมิื่นในร้ปแบบอ่อ่นไลน์ 
100 เปอ่ร์เซึ่็นต์ ท่ีมื่ตรวัจประเมื่ินไดี�ตรวัจประเมื่ิน
การปฏิิบัติงานให�สอ่ดีค่ล�อ่งตามื่ข�อ่กำหนดีขอ่ง
ระบบ HAL-Q ประกอ่บดี�วัย 1) ระบบบริการดี�าน
ฮาลาล 2) การบริหารท่รัพิ่ยากรบุค่ค่ลและสถานท่ี� 
3) กระบวันการผู้ลิต และ 4) การท่วันสอ่บย�อ่นกลับ 
เพิ่่�อ่สอ่ดีค่ล�อ่งตามื่มื่าตรฐาน
 โดียท่ั�วัไปการตรวัจประเมื่ินมื่าตรฐาน/
ต่อ่อ่ายุ จะดีำเนินการในร้ปแบบการเข�าไปตรวัจ 
ณ์ แหล่งผู้ลิต (Onsite) แต่ดี�วัยข�อ่จำกัดีท่ี�เกิดีข้�นใน
ช่่วังการแพิ่ร่ระบาดีขอ่งเช่่�อ่ไวัรัสโค่วิัดี-19 ท่ำให�ร้ป
แบบการดีำเนนิการมื่าตรฐานเปลี�ยนไปเปน็รป้แบบ
อ่อ่นไลน์มื่ากยิ�งข้�น การตรวัจประเมื่ินในร้ปแบบ
อ่อ่นไลน ์สามื่ารถป�อ่งกนัค่วัามื่เสี�ยงท่ี�จะเกดิีการแพิ่ร่
กระจายเช่่�อ่แกผู่้้�ที่�เกี�ยวัข�อ่งดี�วัยการรกัษาระยะหา่ง
ระหวั่างกัน (Social Distancing) ช่่วัยลดีค่่าใช่�จ่าย
ท่ี�ต�อ่งดีำเนินการให�กับผู้้�ตรวัจประเมื่ินท่ี�จะเข�าไป
ยังสถานท่ี�ผู้ลิต เพิ่ิ�มื่ค่วัามื่ย่ดีหยุ่นขอ่งการจัดีการ
ตารางเวัลา ผู้้�ตรวัจประเมื่ินสามื่ารถอ่อ่กแบบและ
วัางแผู้นการตรวัจประเมื่ินไดี�ตามื่ค่วัามื่เหมื่าะสมื่

ขอ่งแต่ละสถานที่� รวัมื่ถ้งสามื่ารถตรวัจสอ่บติดีตามื่ผู้ลการแก�ไขสิ�งที่�ไมื่่เป็นไปตามื่
ข�อ่กำหนดีไดี�อ่ย่างต่อ่เน่�อ่งท่ั�งนี�การตรวัจประเมื่ินในร้ปแบบอ่อ่นไลน์จะมีื่ส่วันผู้ลักดัีน
ให�หน่วัยงานผู้้�ตรวัจประเมื่ิน (Auditor) และหน่วัยงานผู้้�รับการตรวัจประเมื่ิน (Auditee) 
สามื่ารถพิ่ัฒนาระบบการจัดีการเอ่กสารท่ี�มื่ีอ่ย่้ให�เป็นระบบ ส้่ร้ปแบบเอ่กสารอ่อ่นไลน์ 
ลดีการใช่�กระดีาษ ลดีพ่ิ่�นที่�การจัดีเก็บเอ่กสาร สามื่ารถเข�าถ้งเอ่กสารค่้่มื่่อ่บริหาร
มื่าตรฐาน (QM) เอ่กสารวัิธ์ีการปฏิิบัติงาน (WI) แบบฟอ่ร์มื่ (FM) และเอ่กสาร
สนับสนุน(SD) ไดี�อ่ย่างสะดีวักรวัดีเร็วัยิ�งข้�น โดียหลายๆมื่าตรฐานทั่�วัโลก เช่่น FSSC 
22000, SQF, IFS, BRC ไดี�มีื่การยอ่มื่รับการดีำเนินการตรวัจประเมิื่น/ต่อ่อ่ายุดี�วัย
ร้ปแบบอ่อ่นไลน์ (Remote audit) โดียเพิ่ิ�มื่ข้�นตามื่สัดีส่วันและข�อ่จำกัดีขอ่งแต่ละ
มื่าตรฐาน
 การประยุกต์ใช่�มื่าตรฐาน HAL-Q นั�นมื่ีวััตถุประสงค่์หลักเพิ่่�อ่ให�ผู้้�รับบริการ
อ่าหารขอ่งโรงพิ่ยาบาลมีื่ค่วัามื่เช่่�อ่มื่ั�นตอ่่อ่าหารที่�รบัประท่าน ให�ถก้ต�อ่งตามื่ศาสนบัญญัติ
อ่ิสลามื่ สะอ่าดี และปลอ่ดีภัยท่ั�งต่อ่ร่างกายและจิตวัิญญาณ์ ดี�วัยการใช่�หลักการท่าง
วัิท่ยาศาสตร์ฮาลาลเข�ามื่าสนับสนุนการดีำเนินงาน

[1] Bellavia (2021), Best Practices for Remote Food Audits ส่บค่�นเมื่่�อ่ 28 มื่กราค่มื่ 2565 จาก  
Food safety magazine online
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Halal Assurance Liability Quality System (HAL-Q) 
Remote Audit in Hospital.
 In January 2022, the Halal Science Center, 
Chulalongkorn University, Pattani Office and the 
Office of the Islamic Committee of Songkhla Province
conducted an assessment audit for the renewal 
of Halal-Safe food production with HAL-Q system 
in online format (remote audit) for the first time for 
Bangklam Hospital, Bangklam District, Songkhla 
Province. This assessment audit was 100% online.  
The audit team has assessed the performance 
according to the requirements of HAL-Q system 
which are: 1) Halal Service System 2) Human 
Resource and Facility Management 3) Manufacturing
Process and 4) Traceability. Everything must 
comply with this standard.

 Normally, a standard/renewal audit will 
be conducted by inspection (onsite). However, 
the restrictions that emerged during the COVID-19 
epidemic have changed the standard of operation 
model to become more online. Online assessment 
audit can prevent the risk of spreading infection 
to those involved by observing social distancing. 
It also reduces the cost required for auditors in 
visiting the production sites and makes scheduling 
management become more flexible. Auditors can 
design and plan audits for each site appropriately,

which includes continuously monitoring the results of any 
nonconformities. The online assessment audit will take part in 
encouraging auditors and auditees to develop the existing 
document management system to become online document system; 
to reduce the use of paper; to reduce document storage spaces; 
and to be able to access to Quality Management System documents
(QMs), Work Instruction documents (WI), Forms documents
(FM) and Supporting documents (SD) faster and easier. Many 
global standards, such as FSSC 22000, SQF, IFS, and BRC, accept 
online remote assessment/renewal audits. The extent of adopting 
this remote audit expands according to proportion and limitation 
of each standard.

 The HAL-Q standard is primarily aimed at reassuring those 
who receive food service from hospitals that the food they consume 
is Halal, clean, and safe for both body and soul with the application 
of Halal scientific principles to support the operation.



มุุสลิิมุเมุืองลิ้านนา
Lanna Muslims

 เมื่่อ่งล�านนาในจังหวััดีเช่ียงใหมื่่ เมื่่อ่งท่ี�มื่ีประวััติศาสตร์มื่ากมื่าย และ
ขนบธ์รรมื่เนียมื่ ประเพิ่ณ์ีท่ี�เป็นเอ่กลักษณ์์ รวัมื่ไปถ้งแหล่งท่่อ่งเท่ี�ยวังดีงามื่ท่ี�มื่ีอ่ย้่
เป็นจำนวันมื่าก ดี�วัยค่วัามื่ท่ี�เป็นเมื่่อ่งเก่าแก่ จ้งมีื่ผู้้�ค่นหลากช่าติหลายภาษา ท่ี�
นำพิ่าวััฒนธ์รรมื่ต่างถิ�นเข�ามื่าหลอ่มื่รวัมื่กับค่วัามื่เป็นล�านนา จนกลายเป็นเสน่ห์
อ่ย่างหน้�งขอ่งจังหวััดีเช่ียงใหมื่่เลยท่ีเดีียวั  ช่าวัมืุ่สลิมื่ในเมื่่อ่งเช่ียงใหมื่่ก็เช่่นกัน ท่ี�
มื่ีวัิถีช่ีวัิต วััฒนธ์รรมื่ และประเพิ่ณ์ีขอ่งพิ่วักเขา เกิดีจากการผู้สมื่ผู้สานวััฒนธ์รรมื่
ท่ี�หลากหลาย จนกลายเป็นเอ่กลักษณ์์เฉพิ่าะตัวั 
 เร่�อ่งราวัขอ่งช่าวัจีนมืุ่สลิมื่กับการอ่พิ่ยพิ่จากจีนส่้ไท่ยเข�ามื่าท่างภาค่
เหน่อ่ ถ่อ่วั่าเป็นกลุ่มื่ช่าวัจีนย้นนานมืุ่สลิมื่ที่�เก่าแก่ท่ี�สุดีในจังหวััดีเช่ียงใหมื่่ โดีย
อ่าศยัอ่ย่้ 2 พ่ิ่�นที่�ใหญด่ี�วัยกนั ค่อ่่ กลุม่ื่ค่นจนีมื่สุลมิื่ท่ี�อ่าศยัอ่ย่้ในเขตเมื่อ่่ง ค่นกลุม่ื่
นี�เข�ามื่าค่�าขายตั�งแต่ยุค่สมัื่ยวััวัต่างมื่�าต่าง ถ่อ่วั่าเป็นกลุ่มื่ช่าวัจีนย้นนานมุื่สลิมื่
ท่ี�เก่าแก่ท่ี�สุดีในจังหวััดีเชี่ยงใหม่ื่ และอี่กกลุ่มื่ ค่่อ่ กลุ่มื่ขอ่งช่าวัจีนมืุ่สลิมื่ท่ี�อ่าศัย
อ่ย่้บริเวัณ์ช่ายแดีน ค่นกลุ่มื่นี�ส่วันใหญ่อ่พิ่ยพิ่เข�ามื่าในช่่วังท่ี�มื่ีการเปลี�ยนแปลง
ท่างการเมื่่อ่งภายในจีน โดียเข�ามื่าพิ่ร�อ่มื่ๆกับกลุ่มื่ขอ่งก๊กมื่ินตั�งหร่อ่จีนค่ณ์ะช่าติ 
ซึ่้�งไดี�เข�ามื่าตั�งรกรากในเมื่่อ่งหลักในภาค่เหน่อ่ขอ่งประเท่ศไท่ย เช่่น เช่ียงใหมื่่ 
เช่ียงราย ลำปาง และแมื่่ฮ่อ่งสอ่น ประกอ่บอ่าช่ีพิ่ค่�าขายผู้ัก ผู้ลไมื่� ท่ำภัตตาค่าร 
ร�านช่า และร�านขายขอ่งช่ำ จนประสบค่วัามื่สำเร็จท่างการค่�า ท่ำให�ฐานะท่าง
เศรษฐกิจขอ่งมืุ่สลิมื่จีนจากย้นานดีีข้�น ซ้ึ่�งค่นกลุ่มื่นี�จะถ้กเรียกว่ัา “ฮ่อ” หร่อ่ 
“จีนัฮ่อ” (Haw)  ต่อ่มื่าก็ไดี�นำมื่าใช่�เป็นช่่�อ่ในการจดีท่ะเบียนมัื่สยิดีขอ่งตนว่ัา 
“มสััยิดอิสัลามบ้านัฮ่อ” ในป ี1917 และการจดีท่ะเบยีนราษฎรก์บัหนว่ัยงานขอ่ง
รัฐ ถ่อ่ไดี�วั่าช่นกลุ่มื่นี�ก็ยังสามื่ารถเก็บรักษาอ่ัตลักษณ์์และศาสนาขอ่งตน ประสบ
ค่วัามื่สำเร็จในการประกอ่บอ่าช่ีพิ่ ใช่�ชี่วิัตร่วัมื่กับค่นต่างเผู้่าพิ่ันธ์ุ์ ทั่�งที่�เป็นมุื่สลิมื่
และศาสนิกช่นในศาสนาอ่่�นไดี�เป็นอ่ย่างดีี

อ่�างอ่ิง:สัมื่ภาษณ์์ ผศ.ดร.สัุชัาติิ เศรษิฐมาลินัี กรรมื่การสิท่ธ์ิมื่นุษยช่นแห่งช่าติ
เรียบเรียงเขียนโดีย มาลารินั  ศรีมูลคำ
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Lanna Muslims

 Lanna City of Chiang Mai is a city that has a rich history. It has unique traditions and 
cultures, as well as many beautiful sights. As an ancient city, it consists of people of many 
nationalities and languages. These people brought their own cultures from different places 
and fuse them with Lanna culture until this blend becomes one of the charms of Chiang Mai. 
So are the Muslims in Chiang Mai, their way of life, culture, and tradition results from a mix of 
diverse cultures. And this blend turns out to be something unique.
 Chinese Muslims from China who migrated to northern Thailand were Yunnan Muslims, 
the oldest Chinese group in Chiang Mai. They reside in two major areas. The first group is 
Chinese Muslims living in urban areas. This group has been there since the age of bartering. 
This is the oldest Yunnan Chinese Muslims group in Chiang Mai. The other group is a group 
of Chinese Muslims living in border areas. Most of them were immigrants during the political 
upheaval in China. They came at the same time the Kuomintang or Chinese Nationalist Party 
came. They settled in major cities of northern Thailand, such as Chiang Mai, Chiang Rai, 
Lampang, and Mae Hong Son. Their income came from selling fruits and vegetables, running 
restaurants, tea shops, and grocery stores. They had done this until they became commercially 
successful. And that improved the economic status of Chinese Muslims from Yunnan. This 
group of people are called “Haw” or “Haw Chinese”. This name is used in the registration of 
their mosque called “Islam Baan Haw Mosque” in 1917. Later, this mosque was registered 
in civil registration with the government sector.  It can be said that these people are able to 
preserve their identity and religion. They have succeeded in their careers. And they are able 
to live peacefully with people of different races, both Muslims and people with different faiths.

Interviewee: Asst. Prof. Dr. Suchart Setthamalini, National Human Rights Commissioner
Interviewed and Compiled by Malarin Srimunkham
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