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EDITOR’S TALK

BOARD OF CONSULTANTS 

เรื่่�องน่่ารื่้�เกี่่�ยวกี่ับกี่รื่ะท่่อม
สวััสดีีค่่ะ ท่่านผู้้�อ่่านทุ่กท่่าน 

 หลัังจากรััฐบาลัมีีการัปลัดีลั็อ่ค่พืืชกรัะท่่อ่มีอ่อ่กจากยาเสพืติิดี ท่ำาให�เกิดีกรัะแสตืิ�นตัิวัในภาค่ธุุรักิจ ซึ่่�งรััฐบาลัมีีการัค่าดีการัณ์์วั่า
ปลัายนำ�าขอ่งผู้ลัติิภณั์ฑ์์กรัะท่อ่่มีมีแีนวัโน�มีท่ี�จะเติบิโติข่�นในอ่นาค่ติ โดียเฉพืาะอ่ยา่งยิ�งอ่ตุิสาหกรัรัมีอ่าหารั ยา แลัะเค่รัื�อ่งสำาอ่าง  Halal Highlight
ฉบบันี�จง่ไดี�นำาเสนอ่เรัื�อ่งนา่รั้�เกี�ยวักบักรัะท่อ่่มีเพืื�อ่ให�ผู้้�อ่า่นมีคี่วัามีรั้�ค่วัามีเข�าใจมีากข่�นกอ่่นท่ี�จะนำาไปใช�ปรัะโยชนต์ิอ่่ไป ท่ั�งนี�ฮาลัาลัอ่นิไซึ่ดีฉ์บบันี�
ยังไดี�นำาเสนอ่เนื�อ่หาท่ี�เกี�ยวัข�อ่งกับสารัพืิษแลัะหะรัอ่มีจากบุหรัี� เท่รันดี์สุขภาพืแลัะเท่ค่โนโลัยีท่ี�เกี�ยวัข�อ่ง อ่าท่ิเช่น อ่าหารัอ่นาค่ติในการัผู้ลัักดีัน
อุ่ติสาหกรัรัมีไท่ย สกินไมีโค่รัไบโอ่มี การัปรัะยุกติ์ใช�เท่ค่โนโลัยีการัหมีักในการัเพิื�มีรัสชาติิขอ่งกาแฟ ข่าวัสารัฮาลัาลัท่ั�งในแลัะติ่างปรัะเท่ศ  
หวัังเป็นอ่ย่างยิ�งวั่าฮาลัาลัอ่ินไซึ่ดี์ฉบับนี�จะเป็นปรัะโยชน์แก่ท่่านผู้้�อ่่านทุ่กท่่านนะค่ะ

Interesting Fact About Kratom
Hello readers. 

 After the government unlocked Kratom from the list of narcotic drugs, the business sector started to become active. 
The government estimated that downstream of Kratom products are likely to grow in the future, especially in food, pharmaceutical, 
and cosmetic industries. Halal Highlight column this issue presents some interesting facts about Kratom so that our readers could 
understand this plant better before further utilizing it. Halal Insight this issue also presents contents related to toxins and haram 
substances from cigarettes, health trends and health-related technologies such as future food that will drive Thai industry, skin 
microbiome, applying fermentation technology to enhance the flavor of coffee, and Halal News both domestically and internationally.
I sincerely hope that this issue of Halal Insight will be useful to all readers.
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Anaerobic fermentation ส้่กาแฟแก�วัโปรัดีขอ่งคุ่ณ์ 

สารัพืิษแลัะสารัหะรัอ่มีจากบุหรัี�

Multiplex HRMA กับการัติรัวัจสอ่บสัติวั์ติ�อ่งห�ามี 6 ชนิดี
ในผู้ลัิติภัณ์ฑ์์อ่าหารัฮาลัาลั
Multiplex HRMA for detection of six non-halal animals 
in halal food products

โอ่กาสผู้้�ปรัะกอ่บการัปรัะเท่ศไท่ยส้่ติลัาดีซึ่าอุ่ดีิอ่ารัะเบีย
Opportunity for Thai Entrepreneurs to Penetrate 
Saudi Arabia Market

ติลัาดีอ่าหารัฮาลัาลัทั่�วัโลักท่่ามีกลัางสถานการัณ์์ COVID – 19
Global Halal Food Market Amid COVID-19 Situation

ค่ัมีภีรั์อ่ัลักุรัอ่านอ่ายุกวั่า 1,000  ปี กับพืิพืิธุภัณ์ฑ์์ศ้นย์
การัเรัียนรั้�อ่ัลั-กุรัอ่านน้ซึ่ันติารัา จังหวััดีนรัาธุิวัาส
Over 1,000-years old al-Quran Manuscripts at 
Nusantara Quranic Learning Center Museum, 
Narathiwat

สกิน ไมีโค่รัไบโอ่มี กุญแจลัับท่ี�ช่วัยให�ผู้ิวัดี้อ่่อ่นเยาวั์อ่ีกค่รัั�ง

กรัะท่่อ่มี 

Anaerobic fermentation coffee to your favorite cup

สินธุรัสเติ็กเฮ�าส์โฉมีใหมี่ ส้่ผู้้�บรัิหารัรัุ่นใหมี่ คุ่ณ์นก บินซึ่อ่แลัะห์
The New Look of Sindhorn Steak House 
by Mr. Nok Binsaleh, Executive of New Generation 

ข่าวัสารัศ้นย์ฯ

ชี�โอ่กาสในธุุรักิจ อ่าหารัแห่งอ่นาค่ติ (Future Food) 
ผู้ลัักดีันอุ่ติสาหกรัรัมีอ่าหารัไท่ย 
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สารพิิษและสารหะรอมจากบุุหร่�
Toxin and Haram Substances in Cigarettes

 ผู้มีเค่ยส้บบุหรัี�  ส้บหนักเสียดี�วัยท่ว่ัาเลัิกไดี�เดี็ดีขาดี
เมีื�อ่ภรัรัยาติั�งค่รัรัภ์ลั้กสาวันั�นคื่อ่เมีื�อ่หลัายสิบปีมีาแลั�วั เป็นเพืรัาะ
ค่วัามีรัักให�ไดี�ทุ่กอ่ย่าง ผู้มีเลัิกบุหรีั�แบบหักดีิบเมีื�อ่ติัดีสินใจหยุดี
ก็หยุดีท่ันท่ี เป็นเพืรัาะรั้�วั่าบุหรีั�ไม่ีใช่ยาเสพืติิดีชนิดีที่�ยากที่�จะ
เลัิก ปัญหาใหญ่ขอ่งบุหรัี�มีาจากค่วัันโดียไฟเผู้าผู้ลัาญใบยาส้บ
ปลัดีปลั่อ่ยสารัเค่มีีอ่อ่กมีามีากกวั่า 7,000 ชนิดีไมี่ใช่เฉพืาะนิโค่ติิน 
(Nicotine) ท่ี�ค่นสว่ันใหญร่ั้�จกั สารัเค่มีจีำานวันมีหาศาลัเหลัา่นี�มีกีวัา่ 
250 ชนิดีท่ี�เป็นสารัพืิษสรั�างปัญหาติ่อ่สุขภาพื ในกลัุ่มีสารัพืิษมีีอ่ย้่ 
69 ชนิดีท่ี�เป็นสารัก่อ่มีะเร็ัง จ่งอ่ย่าแปลักใจเลัยกับอุ่บัติิการัณ์์เกิดี
มีะเรั็งในผู้้�ส้บบุหรัี� ซึ่่�งไม่ีใช่แค่่มีะเร็ังปอ่ดีเท่่านั�นยังสรั�างปัญหาให�
เกิดีมีะเรั็งไดี�ในอ่ีกหลัายอ่วััยวัะ

 

 นอ่กเหนือ่จากปัญหาท่ี�มีาจากใบยาส้บ ยังมีีปัญหาจาก
ไส�กรัอ่งบหุรัี�รัวัมีถ่งกรัะดีาษมีวันบหุรัี�เพิื�มีเติมิีเข�ามีาอ่กี ค่วัามีท่ี�บหุรัี�
เปน็ผู้ลัติิภณั์ฑ์ท์่างการัค่�า กรัะบวันการัผู้ลัติิจง่เปน็ค่วัามีลับัท่ี�ไมีเ่ค่ย
เปดิีเผู้ยให�ผู้้�บรัโิภค่บหุรัี�ไดี�ร้ั� ติวััอ่ยา่งหน่�งท่ี�สรั�างค่วัามีติรัะหนกติกใจ
แก่ผู้้�บรัิโภค่บางกลัุ่มีค่ือ่การัค่�นพืบค่วัามีลัับท่ี�ว่ัาในเท่ค่โนโลัยีการั
ผู้ลัิติไส�กรัอ่งบุหรัี�นั�นมีีการัใช�สารัสกัดีจากเลัือ่ดีสุกรัผู้สมีเข�าไปดี�วัย
เพืื�อ่ใช�เป็นติัวักรัอ่งสารัพืิษบางติัวัในค่วัันบุหรัี� รั้�ๆกันอ่ย่้วั่าสุกรันั�น
เป็นสัติวั์ติ�อ่งห�ามีในศาสนาย้ดีายแลัะอ่ิสลัามี ค่วัามีลัับท่างการัค่�า

ท่ี�วั่านี�จ่งสรั�างปัญหาให�กับผู้้�บริัโภค่ท่ี� เป็นมีุสลิัมีแลัะยิวัไดี�มีาก 
เป็นสิ�งหะรัอ่มีท่ี�มีุสลัิมีรัังเกียจ
 ค่วัามีลัับเรัื�อ่งสารัสกัดีจากเลัือ่ดีสุกรัในไส�กรัอ่งบุหรัี�ถ้กเปิดี
เผู้ยจากงานวัิจัยขอ่งสาวัเดีนมีารั์กที่�ชื�อ่ค่รัิสเติียน เมีนเดีิรั์ท่สมีา 
(Christien Meindertsma) เธุอ่ใช�เวัลัาสามีปีศ่กษาผู้ลัิติภัณ์ฑ์์ท่ี�ไดี�มีา
จากสุกรั โดียเธุอ่ใช�วิัธุีติิดีติามีสุกรัตัิวัหน่�งที่�มีีเลัขรัหัสวั่า PIG 05049 
เธุอ่พืบวั่าในที่�สุดีแลั�วัสุกรัติัวันี�แปรัสภาพืไปเป็นผู้ลัิติภัณ์ฑ์์ติ่างๆ 
มีากกวัา่พืนัรัายการัโดียหน่�งในนั�นค่อื่สารัสกัดีจากเลัอื่ดีสุกรัท่ี�นำาไปใช�
ในไส�กรัอ่งบุหรัี� รัายงานนี�กลัายเป็นหนังสือ่ชื�อ่ PIG 05049 ติีพืิมีพื์ค่รัั�ง
แรักใน ค่.ศ.2007 หลัังจากนั�นยังติีพืิมีพื์อ่ีกหลัายค่รัั�ง กลัายเป็นเรัื�อ่งท่ี�
สรั�างค่วัามีฮอื่ฮาในหลัายปรัะเท่ศโดียเฉพืาะอ่ย่างยิ�งในปรัะเท่ศมีสุลัมิี 
ดีังนั�นนอ่กจากสารัพืิษมีากมีายในบุหรัี�แลั�วั สำาหรัับมีุสลัิมีแลัะยิวัยัง
ไดี�รัับสารัติ�อ่งห�ามีท่างศาสนาเพืิ�มีเติิมีเข�าไปอี่ก พืิษจากบุหรัี�ไมี่ไดี�ก่อ่
ปัญหาต่ิอ่ผู้้�ส้บในฐานะผู้้�ส้บมีอื่หน่�งเท่่านั�น ค่วันัยังสรั�างปัญหาสขุภาพื
ต่ิอ่ผู้้�อ่ย่้ใกลั�เค่ยีงที่�เรัยีกว่ัาผู้้�ส้บมืีอ่สอ่ง แถมีสารัติกค่�างจากค่วัันยังสรั�าง
ปัญหาต่ิอ่ผู้้�ส้บมีอื่สามีไดี�อ่กี ในศาสนาอ่สิลัามีมีคี่ำาสอ่นสำาค่ญัจากท่่าน
นบีมีุฮัมีมีัดี (ซึ่.ลั.) ท่ี�สมีค่วัรัจดีจำาไวั�นั�นค่ือ่ค่นเรัาติ�อ่งไมี่สรั�างปัญหา
ให�ตินเอ่ง แลัะไมี่ก่อ่ปัญหาติ่อ่ผู้้�อ่ื�น (ลัาฎะรัอ่รั วัะลัาฎิรัอ่รั) โดียเฉพืาะ
อ่ย่างยิ�งเดืีอ่นรัอ่มีฎอ่น สมีค่วัรัอ่ย่างยิ�งท่ี�ผู้้�ศรััท่ธุาติ�อ่งตัิดีสนิใจเด็ีดีเดีี�ยวั
เพืื�อ่เลัิกบุหรัี�ให�ไดี�

https://www.quora.com/Does-Islam-prohibit-smoking

บท่ค่วัามีโดีย  รศ.ดร.วินััย ดะห์์ลันั
Written by Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan  
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Toxin and Haram 
Substances in Cigarettes

 I used to smoke. And I smoked heavily. However, 
I quitted decades ago when my wife conceived our daughter. 
This is because love means you have to sacrifice everything. 
I could give up smoking completely. Once I decided to quit 
it, I stopped immediately. Because I know smoking is not that 
difficult to quit. The big problem with cigarettes comes from its 
smoke. Burnt tobacco releases more than 7,000 chemicals, 
not only nicotine that most people know about. Over 250 of 
these chemicals are toxic and cause health problems. Among 
these toxic chemicals, 69 are carcinogenic. Therefore, do not 
be surprised at the incidence of cancer in smokers. And it 
is not just lung cancer. These toxins can also cause cancer 
in many organs.
 In addition to the problems that come from tobacco 
leaves, cigarette filters and rolling papers are also problematic.
Since cigarettes are commercial products, the production
processes are also secretive and never disclosed to 
consumers. One example that shocked some consumers is 
the discovery of the shocking incident that in cigarette filter 
manufacturing technology, pig blood extracts are added to 
filter some toxins from smoke. It is known that pigs are 
forbidden animals in Judaism and Islam. This trade secret 
created a lot of problems to Jewish and Muslim consumers 
since pigs are Haraam in which Muslims disgust.
 The secret of pig blood extract in cigarette filters was 
revealed in the research of a Danish woman called Christien 
Meindertsma. She spent three years studying pig products. 
She followed a pig with the code number PIG 05049 and 
found that eventually this pig had transformed into more than 
a thousand items of products. One of which was pig blood 
extract used in cigarette filters. This research later became 
a book called PIG 05049, first published in 2007, and it was 
published several times after that. It became a sensation in 
many countries, especially Muslim lands.

 Therefore, besides many toxins that they have to take 
in cigarettes, Muslims and Jews also take religious prohibited 
substances, too. Toxin in tobacco does not cause problems to 
only first-hand smokers. Its smoke also creates health problems 
for nearby people known as secondhand smokers. Plus, the 
residue from the smoke can also cause problems for thirdhand 
smokers. In Islam, there is an important teaching of Prophet 
Muhammad (PBUH) that should be remembered. And that is: We 
must not create troubles for ourselves and others (Do not cause 
harm, and don’t get harm : Latarar wa Ladirar). Especially during 
Ramadan, it is very suitable for believers to make a decisive
decision to quit smoking.
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 อ�ห�รอนั�คต (Future Food) คืือ อาหารื่ท่่�ผลิิตขึึ้�น่
มาใหม่ด้�วยน่วัตกี่รื่รื่มใหม่ๆ อาจใช้�ขึ้ั�น่ตอน่กี่ารื่ผลิิตแบบใหม่ท่่�ไม่
เคืยม่กี่ารื่ผลิิตมาก่ี่อน่ อาจเป็น่อาหารื่ท่่�ได้�จากี่พืิช้หรื่่อสูัตว์ท่่�ไม่ได้�
ใช้�เท่คืน่ิคืกี่ารื่ผลิิตแบบด้ั�งเด้ิมหรื่่อเป็น่อาหารื่ท่่�ม่กี่ารื่ปรื่ับแต่งโด้ย
กี่รื่ะบวน่กี่ารื่ผลิิตแบบใหม่ [1] ซึ่่�งจากสถานการัณ์์การัแพืร่ัรัะบาดี
ขอ่งโค่วัิดี-19 แลัะพืฤติิกรัรัมีขอ่งผู้้�บริัโภค่ท่ี�เปลัี�ยนแปลังไป ท่ำาให�
อ่าหารัอ่นาค่ติมีีแนวัโน�มีท่ี�เติิบโติมีากข่�น จากข�อ่มี้ลัขอ่งสถาบัน
อ่าหารั กรัะท่รัวังอุ่ติสาหกรัรัมี [2] ไดี�มีีการัแบ่งอ่าหารัอ่นาค่ติเป็น 
4 หมีวัดีหมี้่ ค่ือ่ อ่าหารัฟังก์ชัน (function food) อ่าหารัท่างการั
แพืท่ย์ (medical food) อ่าหารัอ่ินท่รัีย์ (organic food) แลัะอ่าหารั
นวััติกรัรัมีใหมี่ (novel food)  ซึ่่�งหัวัใจหลัักขอ่งการัพืัฒนาอ่าหารั
อ่นาค่ติ จะมีุง่เน�นการัให�ค่วัามีสำาค่ญัติอ่่สิ�งแวัดีลั�อ่มีแลัะการัพืฒันา
อ่ย่างยั�งยืน สรั�างค่วัามีมีั�นค่งดี�านอ่าหารั (food security) แลัะเป็น
อ่นาค่ติขอ่งการัส่งอ่อ่กขอ่งไท่ยในการัสรั�างรัายไดี�เข�าปรัะเท่ศไดี�ดีี
กวั่าการัส่งอ่อ่กสินค่�ากลัุ่มีวััติถุดีิบหรืัอ่พืืชผู้ลัท่างการัเกษติรัเพีืยง
อ่ย่างเดีียวั ซึ่่�งข�อ่มี้ลัจากหอ่การัค่�าไท่ยรัะบุวั่า มี้ลัค่่าส่งอ่อ่กอ่าหารั
อ่นาค่ติขอ่งไท่ยในรัะยะ 10 ปที่ี�ผู้า่นมีา (ค่.ศ. 2010-2021) มีสีดัีส่วัน
เพืิ�มีข่�นอ่ย่างติ่อ่เนื�อ่ง แลัะแมี�วั่าในปี ค่.ศ. 2020 ท่ี�มีีการัแพืรั่รัะบาดี
ขอ่งโค่วัิดี-19 อ่ย่างรัุนแรัง แติ่การัส่งอ่อ่กอ่าหารักลัุ่มีนี�กลัับมีีมี้ลัค่่า
ส้งถ่ง 123,146 ลั�านบาท่ หรัือ่ค่ิดีเป็น 10% ขอ่งมี้ลัค่่าการัส่งอ่อ่ก
อ่าหารัท่ั�งหมีดี 1.09 ลั�านลั�านบาท่ [3]
 สำาหรัับอ่าหารัอ่นาค่ติที่�จะเป็นอ่นาค่ติสำาหรัับผู้้�ปรัะกอ่บ
การัไท่ยในยุค่ new normal ไดี�แก่ กลัุ่มีอ่าหารัพืืชแบบธุรัรัมีชาติิ 
(Plant-Based Food) อ่าหารัจากแมีลัง (Insect Food) แลัะอ่าหารั
จากท่�อ่งถิ�น (Localization) เนื�อ่งจากปรัะเท่ศไท่ยมีีจุดีแข็งที่�เป็น

ปรัะเท่ศเกษติรักรัรัมี มีีวััติถุดีิบท่ี�เหมีาะสมี แลัะมีีศักยภาพืในการัพืัฒนา
ผู้ลัิติภัณ์ฑ์์อ่าหารัที่�หลัากหลัายสามีารัถติอ่บสนอ่งค่วัามีติ�อ่งการัขอ่ง
ล้ักค่�าทั่�งในปรัะเท่ศแลัะติ่างปรัะเท่ศในรัะยะติ่อ่ไปไดี�เป็นอ่ย่างดีี โดีย
เฉพืาะกลัุม่ีค่นรัุน่ใหม่ีท่ี�หนัมีาใสใ่จสขุภาพื กลัุม่ีผู้้�สง้อ่ายุ กลัุม่ีผู้้�ปว่ัย แลัะ
กลัุ่มีนักท่่อ่งเท่ี�ยวั [4] อ่ย่างลั่าสุดีศ้นย์วัิท่ยาศาติรั์ฮาลัาลั จุฬาฯ รั่วัมีกับ
บรัษิทั่ Holy Food แลัะบริัษทั่ ซึ่ย้ี ฮาลัาลัเอ็่นเท่อ่ร์ัไพืรัส์ เปิดีตัิวัผู้ลิัติภัณ์ฑ์์ 
“HOLY EGG” ไขไ่กจ่ากพืืชบรัรัจุขวัดี เป็นการัพัืฒนาผู้ลิัติภณั์ฑ์์นวััติกรัรัมี
อ่าหารัจากพืืช (plant-based food) แบบค่รับวังจรั 
เพืื�อ่ท่ดีแท่นการับรัิโภค่เนื�อ่สัติวั์หรัือ่ผู้ลัิติภัณ์ฑ์์
จากสัติว์ั ซึ่่�งเป็นท่างเลัือ่กใหมี่สำาหรัับกลัุ่มี
ค่นรัักสุขภาพืถือ่ว่ัาเป็นนวััติกรัรัมีใหมี่ที่�
น่าจับติามีอ่ง ค่าดีการัณ์์ว่ัาในอ่นาค่ติท่าง
บรัษิทั่ฯ จะมีผีู้ลิัติภัณ์ฑ์์นวัตัิกรัรัมีอ่ื�นๆ ท่ี�ติอ่บ
โจท่ย์ค่นรัักสุขภาพืติ่อ่ไป

[1] MGR Online. อ่าหารัแห่งอ่นาค่ติ (Future Food) [อิ่นเติอ่ร์ัเน็ติ]. [สืบค่�นเมีื�อ่ 
1 เมีษายน 2565]. จาก https://mgronline.com/qol/detail/9610000003262
[2] รัุ่งฤท่ธุิ� เพื็ชรัรััติน์. สรั�างอ่นาค่ติให�อ่าหารั ดี�วัยอ่าหารัแห่งอ่นาค่ติ[อ่ินเติอ่รั์เน็ติ]. 
[สืบค่�นเมีื�อ่ 31 มีีนาค่มี 2565]. จาก https://plus.thairath.co.th/topic/futurism/
100739
[3]  อ่าหารัแห่งอ่นาค่ติ มี้ลัค่่าเพืิ�มีแสนลั�าน-ติอ่บโจท่ย์ BCG [อ่ินเติอ่รั์เน็ติ]. [สืบค่�น
เมีื�อ่ 31 มีนีาค่มี 2565]. จาก https://www.prachachat.net/economy/news-860201
[4] สำานักข่าวัอิ่นโฟเค่วัสท่์. หอ่การัค่�าไท่ย แนะผู้้�ส่งอ่อ่กผู้ลัิติอ่าหารัแห่งอ่นาค่ติที่�มีี
แนวัโน�มีสดีใสในยุค่นิวันอ่รั์มีอ่ลั[อ่ินเติอ่รั์เน็ติ]. [สืบค่�นเมีื�อ่ 31 มีีนาค่มี 2565]. จาก 
https://www.infoquest.co.th/2022/171338
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 Future food is brand new foods that are produced by new 
innovations. They may come from new production processes that have 
never been produced before. They could be food made from plants or 
animals that do not use traditional production techniques. Or they could 
be foods that have been modified by  new production processes. [1]
 Due to the COVID-19 situation and the change in consumer 
behavior, future food tends to grow more and more. According to the 
information from National Food Institute, Ministry of Industry [2], future 
food can be categorized into 4 groups: functional food, medical food, 
organic food, and novel food. The keys of future food development 
lie in the focus on the importance of environment and sustainable 
development, the creation of food security, and the future of Thai exports 
in generating better national income than exporting raw materials or 
agricultural products alone. According to the information from the Thai 
Chamber of Commerce, the value of future food exports of Thailand in 
the past 10 years (2010-2021) is constantly increasing. And although 
in 2020 where the severe COVID-19 epidemic took place, this group of 
food exports was worth up to 123,146 million Baht, or 10% of the total 
food export value at 1.09 trillion Baht [3]  Examples of future food that is going to 

be the future for Thai entrepreneurs in the new 
normal era are plant-based food, insect food, 
and local food. The strength of Thailand is being 
an agricultural country that possesses suitable raw
materials and potential to develop a variety of food 
products that will greatly meet the needs of both 
domestic and international customers in the next 
phase, especially the new generation who become 
health-conscious, elderly people, patients, and 
tourists. [4] Recently, the Halal Science Center, 
Chulalongkorn University, together with Holy Food 
Company and CU Halal Enterprise Company 
launched a new product called “HOLY EGG”, 
plant-based eggs in bottles. This is an attempt to 
develop innovative plant-based food products to 
replace the consumption of meat or animal products,
and provide an alternative for health lovers. It is 
considered an innovation that should be focused. 
In the future, it is estimated that the companies will 
continue to launch other innovative products that 
respond to the needs of health lovers.

Future Food: 
Business Opportunity that 
Drives Thai Food Industry
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 Skin Microbiome ค่ือ่รัะบบนิเวัศบนผิู้วั 
เปรัียบเสมืีอ่นโลักใบจิ�วัท่ี�ปรัะกอ่บไปดี�วัยปรัะชากรั
ขอ่งเซึ่ลัล์ัไมีโค่รัไบโอ่มีซ่ึ่�งมีีมีากถ่ง 50% บนผิู้วัหน�าเรัา 
จุลัินท่รัีย์ท่ี�ดีีนั�นมีีหน�าที่�สำาค่ัญในการัรัักษาสุขภาพืผู้ิวั
ให�สมีดีุลัแลัะแข็งแรังช่วัยปกป้อ่งผู้ิวัจากมีลัพืิษ ติ่อ่ส้�
กับจุลัินท่รัีย์รั�ายบนผู้ิวั ป้อ่งกันผู้ิวัจากการัก่อ่ติัวัขอ่งเชื�อ่
โรัค่ แลัะปัจจัยท่ี�จะท่ำาให�เกิดีการัอ่ักเสบขอ่งผู้ิวั รัวัมีถ่ง
ปรัะเภท่ขอ่งผู้วิัแติล่ัะค่นกบัสิ�งเรั�าที่�มีากรัะท่บ ซึ่่�งสง่ผู้ลัให�
จำานวันปรัะชากรัขอ่งจุลันิท่รีัยที์่�ดีบีนผิู้วัลัดีลังแลัะเปน็ติ�น
เหตุิที่�ท่ำาให�ผิู้วัอ่่อ่นแอ่ อ่ักเสบง่าย ฟ้�นตัิวัยาก นำามีา
ซึ่่�งรัิ�วัรัอ่ยแห่งวััยแลัะปัญหาผู้ิวัอ่ีกมีากมีาย ดีังนั�นติ่อ่ให�
บำารัุงเซึ่ลัลั์ผู้ิวัเติ็มีท่ี�แค่่ไหนแติ่ไมีโค่รัไบโอ่มีไมี่สมีดีุลัก็ยัง
แก�ปัญหาไดี�ไมี่ค่รับถ�วันอ่ย้่ดีี
 ไมีโค่รัไบโอ่มีท่ี�สำาค่ญัติอ่่ผู้วิัหน�านี� ปรัะกอ่บดี�วัย
พืรัีไบโอ่ติิกแลัะโพืรัไบโอ่ติิก โพืรัไบโอ่ติิกค่ือ่จุลัินท่รัีย์ท่ี�ดีี
ซึ่่�งจะอ่ย่้ในผู้ลัไมี�อ่ย่าง กลั�วัย แอ่ปเปิลั กีวีั� หรัือ่จำาพืวัก
ผู้ักอ่ย่าง เห็ดี กรัะเท่ียมี หัวัหอ่มี หน่อ่ไมี�ฝรัั�ง ไปจนถ่ง
ธุญัพืืชอ่ยา่ง อ่ลััมีอ่นดี ์งา ถั�วั รัวัมีถง่นำ�าผู้่�ง ฯลัฯ โดียปจัจยั
สำาค่ญัที่�ท่ำาให�โพืรัไบโอ่ติกิเจรัญิเติบิโติไดี�ก็คื่อ่พืรัไีบโอ่ติิก
ท่ี�เป็นอ่าหารัสำาค่ัญขอ่งโพืรัไบโอ่ติิก ซึ่่�งนอ่กจากการักิน

เข�าไปเพืื�อ่บำารุังจากภายในแลั�วั เรัายังสามีารัถเติิมีทั่�ง
พืรัีไบโอ่ติิก แลัะโพืรัไบโอ่ติิกที่�ผิู้วัชั�นนอ่กไดี�โดียติรัง 
ซึ่่�งรัอ่บติัวัเรัาเติ็มีไปดี�วัยเท่ค่โนโลัยีติ่าง ๆ ในสกินแค่รั์ 
โดียพุ่ืงเป้าไปที่�ไมีโค่รัไบโอ่มีที่�มีีคุ่ณ์สมีบัติิช่วัยค่ืน
ค่วัามีสมีดุีลัให�กับสกินไมีโค่รัไบโอ่มี โดียจะช่วัยปรับัผิู้วั
ให�สมีดุีลัพืรั�อ่มีคื่นค่วัามีแข็งแรังให�เกรัาะปกป้อ่งผิู้วั
ดี�วัยการัเข�าไปฟ้�นฟ้ปรัะชากรัขอ่งจุลิันท่รัีย์ที่�ดีีบนผู้ิวั
กลัายเป็นกุญแจลัับที่�ถ้กลัะเลัยไปในหลัายผู้ลัิติภัณ์ฑ์์ 
นี�จ่งน่าจะเป็นค่ำาติอ่บใหมี่ๆให�ผู้ิวัไดี�รัับการัดี้แลัอ่ย่าง
เติ็มีปรัะสิท่ธิุภาพื ช่วัยให�ผิู้วัแข็งแรัง ลัดีการัรัะค่าย
เคื่อ่ง ลัดีการัอ่ักเสบขอ่งผู้ิวั ลัดีรัอ่ยดีำา รัอ่ยแดีง แลัะ
ลัดีรัิ�วัรัอ่ยแห่งวััย ช่วัยให�ผิู้วัอ่่อ่นเยาวั์ หรัือ่สำาหรัับ
สายบำารังุท่ี�รั้�สก่ว่ัาติวััเอ่งเซึ่ลัลัผ์ู้วิัแขง็แรังอ่ิ�มีฟ้มีากแลั�วั
ก็ติามี หากเข�าไปบำารัุงในอ่ีก 50% ที่�เหลัือ่ แน่นอ่นวั่า
นั�นหมีายถ่งค่วัามีอ่อ่่นเยาว์ักว่ัาที่�เค่ยค่ดิีว่ัาจะเป็นไปไดี�

สำกินั ไมโครไบโอม 
กีุ่ญแจลิับท่่�ช้่วยให�ผิวด้้อ่อน่เยาว์อ่กี่คืรื่ั�ง

Skin Microbiome: The Secret to Skin Rejuvenation

เขียนโดีย วิลา มููเนัาวาเราะห์์
Written by Wila Munaowaroh 
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 Skin microbiome is an ecosystem on the skin. It is 
like a tiny world that consists of up to 50% of the microbiome 
cell population on our facial skin. Good microorganisms 
play an important role in maintaining healthy balanced skin, 
protecting the skin from pollution, fighting against harmful 
microorganisms on the skin, and preventing the skin from 
the formation of germs and factors that cause inflammation 
to skin. Each skin type may be sensitive to different stimuli. 
And that results in the decrease of good microorganisms 
on the skin, which is the cause of weak and easily inflamed 
skin that is difficult to recover and leads to age wrinkles and 
many skin problems. Therefore, no matter how much you 
nourish your skin cells, you cannot completely solve your 
skin problems if the microbiome is imbalanced. 
 The microbiome that is important to skin consists of 
prebiotics and probiotics. Probiotics are good microorganisms
that are found in fruits such as bananas, apples, kiwis; vegetables
such as mushrooms, garlics, onions, asparagus; and grains 
such as almonds, sesames, nuts; also in honey, etc. The 
key to the growth of probiotics are prebiotics, which are 
essential food for probiotics. Besides nourishing ourselves 
from inside out by eating, we can boost both prebiotics and 
probiotics directly on the epidermis. 

Skin Microbiome: 
The Secret to Skin Rejuvenation

 Skincare products all around us utilize technologies that 
target microbiome and help restore the balance of skin microbiome. 
These products will also strengthen the skin, provide skin shelter by 
increasing the population of good microorganisms on the skin. This 
is the secret that does not exist in many products. Thus, this could 
be a new solution for the skin to be taken care of at full efficiency. 
This knowledge will help keep skin healthy by reducing skin irritation, 
inflammation, dark spots, redness, and age wrinkles. The skin will 
remain youthful. For those who feel that their skin cells are already 
fully nourished, if it is nourished for 50% more, that certainly means 
they can look younger than they expected. 
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สำถ�นัฑููตมองโกเลีีย เข้้�ปรึกษ�ก�รจััดทำำ�ระบบก�รรับรองฮ�ลี�ลีก�รเกษตร

The Embassy of Mongolia Consulted on the Preparation of 
Halal Agricultural Certification System

 วัันท่ี�  15 มีีนาค่มี 2565 เวัลัา 13.30 น. เป็นติ�นไป รัศ.ดีรั.วิันัย ดีะห์ลััน ผู้้�อ่ำานวัยการั พืรั�อ่มีดี�วัย ผู้ศ.ดีรั.วันิดีา นพืพืรัพัืนธ์ุุ 
รัอ่งผู้้�อ่ำานวัยการัแลัะท่ีมีนักวัิจัย ให�การัติ�อ่นรัับค่ณ์ะจากสถานท่้ติมีอ่งโกเลัีย นำาโดียเอ่กอ่ัค่รัาชท่้ติ H.E. Mr. A.Tumur, Ambassador 
Extraordinary and Plenipotientiary of Mongolia to the Kingdom of Thailand พืรั�อ่มีดี�วัย 
 - Mr. Ch.Battsogt, CEO, TAF Invest TRADE LLC, Mongolia  
 - Mr. Darren Ng, Partner, TAF Invest TRADE LLC, Mongolia 
 - Mr. S.Dawadash, Counsellor of the Embassy 
เข�าหารัอื่แลัะปรัก่ษาค่วัามีรัว่ัมีมีอื่ในการัจดัีท่ำารัะบบการัรับัรัอ่งฮาลัาลัในมีอ่งโกเลีัย ซึ่่�งมีอ่งโกเลีัยมีปีศุสตัิวัแ์ลัะเกษติรักรัรัมีมีากมีายท่ี�
สามีารัถส่งอ่อ่กไดี� จ่งสนใจท่ี�จะดีำาเนินการัให�ไดี�มีาติรัฐานฮาลัาลั ท่ั�งขั�นติอ่นการัเลัี�ยงอ่าหารัสัติวั์ (Animal Halal Feeding) การัเชือ่ดี
ติามีศาสนบัญญัติิ แลัะโลัจิสติิกส์ (Halal logistics) เพืื�อ่ส่งอ่อ่กติ่อ่ไปยังปรัะเท่ศติ่างๆ ในเอ่เชียแลัะติะวัันอ่อ่กกลัางต่ิอ่ไป 
อ่กีท่ั�ง ยงัสนใจที่�จะให� ศวัฮ. แนะนำาการัจดัีติั�งห�อ่งปฏิิบตัิกิารัท่างวัทิ่ยาศาสติร์ัเพืื�อ่ติรัวัจสอ่บแลัะติรัวัจรับัรัอ่งฮาลัาลัในมีอ่งโกเลัยีอ่กีดี�วัย

 March 15, 2022 at 1:30 p.m. onwards, Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, the Founding Director, together with 
Asst. Prof. Dr. Wanida Noppornphan, Deputy Director and the research team welcomed the delegation from the Embassy
of Mongolia led by H.E. Mr. A.Tumur, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Mongolia to the Kingdom of 
Thailand and:
 - Mr. Ch. Battsogt, CEO, TAF Invest TRADE LLC, Mongolia 
 - Mr. Darren Ng, Partner, TAF Invest TRADE LLC, Mongolia 
 - Mr. S. Dawadash, Counsellor of the Embassy
The delegation consulted and discussed for cooperation in establishing a Halal certification system in Mongolia. 
Mongolia has a lot of livestock and agricultures that can be exported. Therefore, the country is interested in implementing 
Halal standards with regards to animal Halal feeding, Halal slaughtering, and Halal logistics for further export to various 
countries in Asia and the Middle East. The country also showed interest in letting the HSC to guide on establishment of 
scientific laboratories to verify and certify Halal in Mongolia.
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“คุณหญิิงกัลีย�” ยกระดับอ�ชีีวเกษตร ใช้ีวิทำย�ศ�สำตร์ เทำคโนัโลียี นัวัตกรรม 
พััฒนั�หลัีกสูำตรบริห�รจััดก�รผลิีตสิำนัค้�-บริก�รฮ�ลี�ลี ดันัไทำยสูำ�ก�รเป็นัผู้นัำ�

ในัตลี�ดอ�ห�รฮ�ลี�ลีโลีก

Khunying Kalaya Upgraded Vocational Education of Agriculture by Using Science, Technology, and Innovation
 to Develop Curriculum for Halal Products/Services Production Management, Pushing Thailand to Become Leader 
in World Halal Food Market

 วัันท่ี� 29 มีีนาค่มี 2565 เวัลัา 14.00 น. เป็นติ�นไป  ณ์ กรัะท่รัวัง
ศ่กษาธุิการั “ศูนัย์วิทยาศาสัติร์ฮาลาล จุฬาฯ” ผู้น่กกำาลััง “อิาชีวศึกุษา” 
แลัะ “คณะกุรรมูกุารกุลางอิิสัลามูแห่์งประเทศไทย”ลังนามีรั่วัมีมีือ่
ยกรัะดัีบหลัักส้ติรัอ่าชีวัะติามีมีาติรัฐานฮาลัาลั หวัังขับเค่ลืั�อ่นเศรัษฐกิจ
ชุมีชนแลัะปรัะเท่ศชาติิดี�วัยเศรัษฐกิจฮาลัาลั “สำานักงานค่ณ์ะกรัรัมีการัการั
อ่าชีวัศ่กษา” รั่วัมีกับ “ศ้นย์วิัท่ยาศาสติร์ัฮาลัาลั จุฬาลังกรัณ์์มีหาวิัท่ยาลััย” 
แลัะ “สำานักงานค่ณ์ะกรัรัมีการักลัางอิ่สลัามีแห่งปรัะเท่ศไท่ย” ลังนามี
บันท่่กข�อ่ติกลังค่วัามีร่ัวัมีมืีอ่ท่างวิัชาการัเพืื�อ่สรั�างค่วัามีร่ัวัมีมืีอ่พัืฒนา
เนื�อ่หารัายวิัชาหรัือ่หลัักส้ติรัที่�เกี�ยวัข�อ่งกับการับริัหารัจัดีการัการัผู้ลิัติสินค่�า
แลัะบรัิการัฮาลัาลั เพืื�อ่ยกรัะดีับมีาติรัฐานค่วัามีปลัอ่ดีภัยขอ่งสินค่�าติามี
มีาติรัฐานฮาลัาลั อ่นักอ่่ให�เกดิีเค่รัอื่ขา่ยค่วัามีรัว่ัมีมีอื่ในการัแลักเปลัี�ยนข�อ่มีล้ั
ท่างวัิชาการัอ่ันเป็นปรัะโยชน์ เพืื�อ่ติ่อ่ยอ่ดีอ่งค่์ค่วัามีรั้�โดียใช�วัิท่ยาศาสติรั์ 
เท่ค่โนโลัยี แลัะนวััติกรัรัมีฮาลัาลั แลัะสามีารัถขับเค่ลัื�อ่นเศรัษฐกิจชุมีชน
แลัะปรัะเท่ศชาติิดี�วัยเศรัษฐกิจฮาลัาลัไดี� โดียมีีคุ่ณ์หญิงกัลัยา โสภณ์พืนิช 
รััฐมีนติรัีช่วัยวั่าการักรัะท่รัวังศ่กษาธุิการั เป็นปรัะธุานเปิดีพืิธีุลังนามีบันท่่ก
ข�อ่ติกลังค่วัามีรั่วัมีมีือ่ในค่รัั�งนี�

 On March 29, 2022 at 2:00 p.m. onwards at the Ministry of Education, the “Halal Science Center, Chula” synergized 
with “Vocational Education” and the “Central Islamic Committee of Thailand” by signing a cooperation agreement to develop 
vocational courses according to Halal standards, hoping to drive the economy of communities and the country with Halal economy.
“Office of Vocational Education Commission” together with “The Halal Science Center Chulalongkorn University” and “Office of 
the Central Islamic Council of Thailand” signed a memorandum of understanding on academic cooperation to create cooperation
regarding the development of course content or courses related to production management of Halal products and services 
in order to raise the safety standard of products according to Halal standards. This would create network of cooperation in 
tranferring useful academic information to further expand knowledge by using Halal science, technology and innovations, and to 
drive the economy of communities and the nation by Halal economy. Khunying Kalaya Sophonpanich, Deputy Minister of Education 
presided over the opening ceremony of the signing of this Memorandum of Understanding. 
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ปลีัด อว. นัำ�คณะผู้แทำนัซ�อุฯ เยี�ยมชีม สำร้�งคว�มร�วมมือด้�นัก�รศึกษ�
ในัสำ�ยองค์คว�มรู้ด้�นัวิทำย�ศ�สำตร์ฮ�ลี�ลี

 วัันที่� 30 มีีนาค่มี 2565 ศวัฮ. นำาโดีย รัศ.ดีรั.วิันัย ดีะห์ลััน พืรั�อ่มีดี�วัย ผู้ศ.ดีรั.วันิดีา นพืพืรัพัืนธุุ์ แลัะท่ีมีนักวิัจัยขอ่งศ้นย์
วัิท่ยาศาสติรั์ฮาลัาลั ให�การัติ�อ่นรัับ  Dr. Abdulrahman Ali Alamri, Assistant Deputy Minister for International Cooperation, 
Ministry of Education แลัะ Mr. Faisal Al-Shuhail (Attaché) Head of Economic Division Embassy of the Kingdom of Saudi 
Arabia in Bangkok ในโอ่กาสเยือ่นปรัะเท่ศไท่ย เพืื�อ่เข�ารั่วัมีปรัะชุมีค่ณ์ะท่ำางานรั่วัมีไท่ย-ซึ่าอุ่ดีีอ่ารัะเบีย ค่รัั�งท่ี� 1 เพืื�อ่กำาหนดีท่ิศท่าง
แลัะแนวัท่างค่วัามีร่ัวัมีมีอื่ท่วัภิาค่ไีท่ย-ซึ่าอ่ดุีอิ่ารัะเบยี ท่ั�งนี�ท่างสำานักงานปลัดัีกรัะท่รัวังการัอ่ดุีมีศก่ษา วัทิ่ยาศาสติร์ั วัจิยัแลัะนวััติกรัรัมี 
จ่งนำาค่ณ์ะเข�าเยี�ยมีศ่กษาดี้งานท่ี� ศวัฮ. เพืื�อ่สรั�างค่วัามีรั่วัมีมืีอ่ดี�านการัศ่กษารัะหวั่างไท่ย-ซึ่าอุ่ดีีอ่ารัะเบีย ในสายอ่งค่์ค่วัามีรั้�ดี�าน
วัิท่ยาศาสติรั์ฮาลัาลั ท่ี�เป็นท่ี�น่าสนใจแลัะสามีารัถขยายค่วัามีรั่วัมีมีือ่ไปในอุ่ติสาหกรัรัมีฮาลัาลัอ่ื�นๆไดี� Dr. Abdulrahman Ali Alamri 
กลั่าวัชื�นชมีแลัะปรัะท่ับใจการัท่ำางานแลัะพืันธุกิจติ่างๆ ขอ่ง ศวัฮ. เป็นอ่ย่างมีาก ท่่านไมี่ค่าดีค่ิดีวั่าจะมีีหน่วัยงานท่ี�น่าสนใจแลัะ
ท่ำางานอ่ย่างเต็ิมีค่วัามีสามีารัถอ่ย่าง ศวัฮ. หวัังเป็นอ่ย่างยิ�งว่ัาจะไดี�ผู้ลัักดัีนค่วัามีร่ัวัมีมืีอ่
ดี�านการัศ่กษา การัให�ทุ่นการัศ่กษา การัแลักเปลีั�ยนผู้้ �เชียวัชาญ ซึ่่�งในการันี�มีี 
รัศ.ภก.ดีรั.วัิท่ยา กุลัสมีบ้รัณ์์ ติำาแหน่ง ผู้้�อ่ำานวัยการัโค่รังการัศติวัรัรัษ ท่ี� 2 จุฬาลังกรัณ์์
มีหาวัิท่ยาลััย เข�ารั่วัมีติ�อ่นรัับค่ณ์ะดี�วัย

 On March 30, 2022, Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, together with 
Asst. Prof. Dr. Wanida Noppornphan and the research team of the Halal Science 
Center welcomed Dr. Abdulrahman Ali Alamri, Assistant Deputy Minister for 
International Cooperation, Ministry of Education, and Mr. Faisal Al-Shuhail 
(Attaché) Head of Economic Division Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia 
in Bangkok on the occasion of visiting Thailand to attend the 1st Thai-Saudi 
Arabia Joint Working Group Meeting, in which the objective was to determine the direction and guidelines for bilateral
cooperation between Thailand and Saudi Arabia. The Office of the Minister Ministry of Higher Education, Science, 
Research and Innovation led the delegation to visit the HSC to create educational cooperation between Thailand and 
Saudi Arabia in Halal science knowledge that is intriguing and able to expand cooperation in other Halal industries. 
Dr. Abdulrahman Ali Alamri was greatly appreciated and impressed with the work and missions of the HSC. He did not expect 
that there would be such an interesting organization that works the utmost of its ability like the HSC. He also looks forward to 
driving the educational cooperation, provide scholarship, and exchange experts. On this occasion, Assoc. Prof. Dr. 
Wittaya Kulsomboon, the Director of C2F Chulalongkorn University, also engaged in welcoming the team. 

Permanent Secretary of the Ministry of Higher Education, 
Science, Research, and Innovation Welcomed Saudi 
Delegation with Hope to Create Educational Cooperation 
in Halal Science.
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ทำูตบ�ห์เรนั เข้้�รับฟัังคว�มร�วมมือด้�นัวิทำย�ศ�สำตร์ฮ�ลี�ลี
ระหว��งไทำยแลีะบ�ห์เรนั

The Ambassador of Bahrain Attended Meeting 
on Halal Science Cooperation Between Thailand and Bahrain.

 เมีื�อ่วัันท่ี� 31 มีีนาค่มี 2565  ศวัฮ. นำาโดีย รัศ.ดีรั.วัินัย ดีะห์ลััน พืรั�อ่มีดี�วัย อ่.มีนัส สืบสันติิกุลั อ่.ติ่อ่ศักดีิ� สุท่ธุิชาติิ ท่ี�ปรั่กษา ผู้อ่. แลัะ
เจ�าหน�าท่ี� ศวัฮ. ให�การัติ�อ่นรัับ H.E. Miss Muna Abbas Mahmood Radhi (นางสาวัมีุนา อ่ับบาส มีะฮ็มี้ดี รัอ่ฏิี) Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary of the Kingdom of Bahrain to the Kingdom of Thailand พืรั�อ่มีดี�วัย Mr. Mohamed Masood Almass Masood 
(นายโมีฮัดีเหมี็ดี มีาซึ่้ดี อ่ัลัมีาส มีาซึ่้ดี) Counsellor (Deputy Head of Mission) แลัะ Mr. Ahmed Abdulwahab Mubarak Mohamed Abdulla
(นายอ่าเหม็ีดี อ่ับดีุลัวัาฮับ มี้บารััค่ อ่ับดีุลัลัา) Second Secretary เข�ารัับฟังการับรัรัยายสรุัปค่วัามีเป็นมีา พืันธุกิจ แลัะกิจกรัรัมี ขอ่งศวัฮ. 
แลัะค่วัามีรั่วัมีมืีอ่ดี�านวัิท่ยาศาสติร์ัฮาลัาลัรัะหว่ัางไท่ยแลัะบาห์เรัน โดียท่่านท่้ติไดี�แจ�งว่ัาไดี�ปรัะสานส่งร่ัาง MOU ท่ี�ศวัฮ. เค่ยเสนอ่ไปให�กับ
มีหาวัทิ่ยาลัยัในบาหเ์รันแลั�วั หวังัว่ัาจะไดี�มีกีารัลังนามีค่วัามีรัว่ัมีมืีอ่รัะหวัา่งสอ่งปรัะเท่ศในอ่นาค่ติต่ิอ่ไป ท่ั�งนี� ท่า่นไดี�กลัา่วัชื�นชมีแลัะปรัะท่บัใจ
การัท่ำางานแลัะพืันธุกิจติ่างๆ ขอ่ง ศวัฮ. เป็นอ่ย่างมีาก ไดี�เข�าชมีห�อ่งปฏิิบัติิการัขอ่ง ศวัฮ. แลัะสนใจท่ี�จะไปเยี�ยมีชมีสำานักงานนค่รันายกอ่ีกดี�วัย

 On March 31, 2022, the HSC led by Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, together with Ajarn Manat Suebsantikul; Ajarn Torsak 
Suthichat, Advisor to Director; and the HSC staff welcomed H.E. Miss Muna Abbas Mahmood Radhi, Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary of the Kingdom of Bahrain to the Kingdom of Thailand; Mr. Mohamed Masood Almass Masood, Counsellor 
(Deputy Head of Mission); and Mr. Ahmed Abdulwahab Mubarak Mohamed Abdulla, Second Secretary attended lecture on 
history, missions, and activities of the HSC and the cooperation in Halal science between Thailand and Bahrain. The ambassador 
informed that he has coordinated to send the draft MOU that the HSC had previously proposed to the universities in Bahrain. It is 
hoped that the MOU will be signed between the two countries in the future. In this regard, he expressed his admiration and was 
very impressed with the works and missions of the HSC. He visited the HSC’s laboratories and was interested in visiting the HSC 
Nakhon Nayok office as well.

เขียนแลัะเรัียบเรัียงโดีย มูธิรุดา กุระเดื�อิงเดช 

Written and Compiled  by Mathurada Kraduangdet
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กรัะท่่อ่มี เป็นพืืชท่�อ่งถิ�นขอ่งเอ่เชียติะวัันอ่อ่ก
เฉียงใติ� โดียเฉพืาะในปรัะเท่ศไท่ย อ่ินโดีนีเซึ่ีย 
มีาเลัเซีึ่ย พืมี่า แลัะ ปาปัวันิวักินี ในอ่ดีีติเค่ยใช�

เป็นยาสมีุนไพืรักันมีายาวันาน ภายหลัังในปี พื.ศ.2522 
กรัะท่รัวังสาธุารัณ์สขุไดี�อ่อ่กปรัะกาศติามีพืรัะรัาชบญัญตัิิ
ยาเสพืติิดีให�โท่ษ โดียจัดีให�กรัะท่่อ่มีเป็นสิ�งเสพืติิดีให�โท่ษ
ปรัะเภท่ท่ี� 5 
 ต่ิอ่มีาอี่กกวั่ายี�สิบปี เมีื�อ่ปลัายปี พื.ศ. 2564 
ติามีพืรัะรัาชบญัญตัิยิาเสพืติดิีให�โท่ษ (ฉบบัที่� 8) พื.ศ. 2564
แลัะปรัะกาศกรัะท่รัวังสาธุารัณ์สุข เรัื�อ่งรัะบุชื�อ่ยาเสพืติิดี
ให�โท่ษปรัะเภท่  5 (ฉบบัท่ี� 2) ไดี�ปรัะกาศยกเลักิพืืชกรัะท่อ่่มี
อ่อ่กจากรัายชื�อ่สิ� ง เสพืติิดีให� โท่ษปรัะเภท่ท่ี�  5 [1] 
การัปรัะกาศดีังกลั่าวัส่งผู้ลัให�เกิดีการัติื�นติัวัในหลัาย
ภาค่ส่วันไมี่แพื�การัปรัะกาศปลัดีลั็อ่ค่กัญชงแลัะกัญชาที่�
อ่อ่กปรัะกาศมีาก่อ่นหน�าไมี่นาน  Halal Highlight ฉบับนี�
จะพืาคุ่ณ์ผู้้�อ่่านมีาท่ำาค่วัามีร้ั�จักพืืชกรัะท่่อ่มีให�มีากข่�น 
ไมี่ใช่เป็นการัสนับสนุนให�ซึ่ื�อ่หาบรัิโภค่หรัือ่ใช�งานกัน
อ่ย่างผิู้ดีวิัธุี เพืรัาะนอ่กจากจะไดี�รัับอั่นติรัายจากการัใช�
ท่ี�ผู้ิดีวิัธุีแลั�วั  ยังติ�อ่งพืิจารัณ์าค่ำาตัิดีสินท่างศาสนากำากับ
อ่ีกปรัะการัหน่�งดี�วัย ถ�าเป็นการัใช�ท่ี�มีีวััติถุปรัะสงค่์เพืื�อ่
การัมี่นเมีาหรืัอ่กล่ัอ่มีปรัะสาท่  ก็เป็นการัแน่ชัดีว่ัาเป็น
ข�อ่ห�ามีติามีหลัักศาสนาอ่ิสลัามี หากแติ่จะไดี�กลั่าวัถ่ง
สรัรัพืคุ่ณ์เชิงเภสัชวิัท่ยา เพืื�อ่เป็นปรัะโยชน์ในการัต่ิอ่ยอ่ดี
แลัะพืฒันางานวัจิยัเพืื�อ่ให�เรัาสามีารัถใช�ปรัะโยชนจ์ากสารั
สำาค่ญัไดี�อ่ยา่งเติม็ีปรัะสทิ่ธุภิาพื แลัะเปน็การัใช�ปรัะโยชน์
ในท่างท่ี�สรั�างสรัรัค่์
 กรัะท่่อ่มีหรัือ่ชื�อ่วัิท่ยาศาสติรั์คื่อ่ Mitragyna 
speciosa (Korth.) Havil จัดีอ่ย่้ในวังศ์ Rubiaceae เป็น
ไมี�ยืนติ�นขนาดีใหญ่ปานกลัาง มีีชนิดีก�านใบแดีงแลัะก�าน
ใบเขยีวั ดีอ่กกลัมีโติสขีาวัขนาดีปรัะมีาณ์  3 – 5 เซึ่นติเิมีติรั 
อ่อ่กที่�ปลัายกิ�ง ใบเดีี�ยวัสีเขียวั ห้ใบรั้ปหอ่กอ่ย่้รัะหว่ัาง
ก�านใบ (interpetiolar stipule) ช่อ่ย่อ่ยร้ัปท่รังกลัมีค่ลั�าย

ดีอ่กกรัะถิน ผู้ลัมีีลัักษณ์ะแค่ปซึ่้ลั ภายในผู้ลัย่อ่ยมีีเมีล็ัดี
อ่ัดีแน่น เมีล็ัดีมีีลัักษณ์ะแบน (flat seed) สำาหรัับใน
ปรัะเท่ศไท่ยพืบมีากบรัเิวัณ์ภาค่กลัางแลัะภาค่ใติ� จากการั
ศ่กษาพืบวั่าสารัสำาค่ัญที่�พืบในกรัะท่่อ่มีคื่อ่ mitragynine 
เปน็สารัในกลุ่ัมีอ่ลััค่อ่ลัอ่ยดี ์(alkaloids) ชนดิี corynanthe 
มีีส้ติรัโมีเลักุลั C

23
H

30
O

4
N

2
 (มีวัลัโมีเลักุลั 398.503 กรััมี

ติอ่่โมีลั) อ่าจเรัยีกชื�อ่ mitragynine ติามีลัักษณ์ะโค่รังสรั�างว่ัา
9-methoxy-corynantheidine สามีารัถลัะลัายไดี�ดีีใน
ติัวัท่ำาลัะลัายอ่ินท่รัีย์แลัะแอ่ลักอ่ฮอ่ลั์ แติ่ไมี่ลัะลัายในนำ�า
สารัในกลัุ่มีนี�มีีฤท่ธิุ�กดีปรัะสาท่ส่วันกลัางเช่นเดีียวักับ
ยาเสพืติิดีกลัุ่มียาบ�า ผู้ลัจากการักดีปรัะสาท่ท่ำาให�ผู้้�เสพื
รั้�ส่กเป็นสุข กรัะปรัี�กรัะเปร่ัา ลัดีค่วัามีร้ั�ส่กเมีื�อ่ยลั�าขณ์ะ
ท่ำางาน ช่วัยลัดีการัหลัั�งกรัดีในกรัะเพืาะอ่าหารั ท่ำาให�
ไมี่อ่ยากอ่าหารั หากไดี�รัับในปริัมีาณ์มีากอ่าจท่ำาให�เกิดี
การัเบื�อ่อ่าหารั มี่นงง แลัะมีีอ่าการัท่�อ่งผู้้ก นอ่กจากนี�ยัง
พืบสารักลุ่ัมี ฟลัาวัานอ่ยด์ี (flavonoids) ไฟโติสเติอ่รัอ่ลั 
(phytosterol) แลัะแท่นนิน (tannins) ในอ่ดีีติกรัะท่่อ่มี

Mitragynine

เขียนโดีย ดร.เกุษิณี เกุติุเลข่า
 Written  by Dr.Kasinee Katelakha 
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ถ้กเอ่ามีาใช�ปรัุงในส้ติรัติำารัับยาแก�ท่�อ่งเสียขอ่งหมีอ่แผู้นโบรัาณ์เรัียกวั่า
ติำารับัยาปรัะสะกรัะท่อ่่มี อ่ยา่งไรัก็ติามีไม่ีมีกีารัใช�ติำารับัยานี�แลั�วัเนื�อ่งจาก
ยาแผู้นปัจจุบันให�ผู้ลัดีีกว่ัาแลัะไม่ีติ�อ่งเสี�ยงต่ิอ่การัไดี�รัับสารัเสพืติิดีอั่นจะ
ก่อ่ให�เกิดีผู้ลัท่างลับมีากกวั่าท่างบวัก

 รัายงานท่างวัิชาการัในปี 2020 ในวัารัสารั 
Scientific reports เรัื�อ่ง Chemical composition and 
biological effects of kratom (Mitragyna speciosa):
In vitro studies with implications for efficacy and 
drug interactions พืบวั่าสารัในกลุ่ัมีอ่ัลัค่าลัอ่ยดี์
แลัะสารัพืฤกษเค่มีีที่�แยกไดี�จากกรัะท่่อ่มีมีีมีากกวั่า 
40 ชนิดี แลัะสามีารัถใช�เป็นเกณ์ฑ์์การัแบ่งกรัะท่่อ่มี
อ่อ่กเป็นสอ่งกลัุ่มีติามีปรัิมีาณ์สารัสำาค่ัญท่ี�พืบค่ือ่ 
1. high-speciofoline แลัะ 2. low-speciofoline 
ในจำานวันนี�สารัอ่อ่กฤท่ธิุ�ท่างเภสัชวัิท่ยาที่�สำาคั่ญ
ปรัะกอ่บดี�วัย mitragynine, 7-hydroxymitragynine,
speciociliatine แลัะ corynantheidine โดีย 
mitragynine แลัะ 7-hydroxymitragynine ทั่�งสอ่ง
ชนิดี เกี�ยวัข�อ่งกับการัส่งสัญญาณ์ขอ่ง  G-protein 
แลัะมีฤีท่ธิุ�เปน็ partial agonist  ติอ่่ opioid receptor 
แติ่มีีค่วัามีไวัต่ิอ่ตัิวัรัับสัญญาณ์นี�น�อ่ยกว่ัามีอ่รั์ฟีน 
จ่งสามีารัถใช� mitragynine  ไดี�เช่นเดีียวักับการัใช�
มีอ่ร์ัฟีนแติ่ฤท่ธิุ�ในการับรัรัเท่าอ่าการัปวัดีนั�นยังน�อ่ย
กวั่ามีอ่รั์ฟีนหลัายเท่่า [2]
 การัใช�ปรัะโยชน์จากกรัะท่่อ่มียังสามีารัถ
ขยายขอ่บเขติไปส้่อุ่ติสาหกรัรัมีกลัุ่มีเค่รัื�อ่งสำาอ่างไดี� 
เนื�อ่งจากสารัสกัดีจากกรัะท่่อ่มีมีีคุ่ณ์สมีบัติิที่�ดีีใน
การัปกปอ้่งเซึ่ลัล์ัผู้วิัหนงัจากการัถ้กท่ำารั�ายแลัะมีฤีท่ธิุ�
ติ่อ่ติ�านการัเกิดีอ่นุมี้ลัอ่ิสรัะที่�เป็นสาเหติุสำาค่ัญขอ่ง
การัเกิดีรัิ�วัรัอ่ยแลัะค่วัามีแก่ชรัาขอ่งผู้ิวัหนัง [3] 
สารัสกัดีค่าร์ัเท่ชิน (cathechin) แลัะแรัมีโนส 
(rhamnose) ท่ี�พืบ มีีส่วันสำาค่ัญในการักรัะตุิ�น
ค่วัามีแข็งแรังขอ่งผู้ิวัหนังแลัะเส�นผู้มี เค่รัื�อ่งสำาอ่างท่ี�
มีีสารัสกัดีจากกรัะท่่อ่มีกลัุ่มีนี�ถ้กเรีัยกว่ัา speciosa 
care เป็นกลัุ่มีเค่รัื�อ่งสำาอ่างที่�ไดี�รัับการัอ่นุมีัติิโดีย 
European Union วัา่มีคี่วัามีปลัอ่ดีภัยติอ่่ผู้้�บริัโภค่แลัะ
อ่นุญาติให�จัดีจำาหน่ายไดี� โดียผู้ลิัติภัณ์ฑ์์ในกลัุ่มีนี�
มีหีลัายปรัะเภท่ ท่ั�ง แชมีพ้ืแลัะค่รัมีีนวัดีผู้มี ค่รัมีีลั�างมีอื่
ค่รัีมีอ่าบนำ�า แลัะค่รัีมีบำารัุงผู้ิวั 
 การัเรั่งพืัฒนาอ่งค่์ค่วัามีรั้�ดี�านเภสัชวัิท่ยา
ขอ่งสารัสกัดีจากส่วันติ่าง ๆ ขอ่งกรัะท่่อ่มีจ่งนับเป็น
มีติิิใหม่ีขอ่งกรัะบวันการัค่�นค่วั�าวัจิยั โดียเฉพืาะอ่ย่าง
ยิ�งการัค่�นค่วั�าแลัะใช�ปรัะโยชน์จากวััติถุดิีบเชงิหน�าที่�
ท่ี�สกัดีไดี�จากธุรัรัมีชาติิแท่นการัสังเค่รัาะห์หรืัอ่การั
ผู้ลัติิดี�วัยกรัรัมีวัธิุทีี่�ซึ่บัซึ่�อ่นแลัะติ�อ่งใช�ท่รัพัืยากรัมีาก 
ไมี่เพืียงเท่่านี�เอ่กชนหลัายภาค่ส่วันก็เลั็งเห็นโอ่กาส
ในการัเติิบโติอ่ันเนื�อ่งจากแนวัโน�มีการัขยายตัิวัขอ่ง
ติลัาดีสารัสกัดีสมีุนไพืรัขอ่งปรัะเท่ศไท่ย 
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Kratom
 Kratom is a native plant of Southeast 
Asia, especially in Thailand, Indonesia, Malaysia, 
Myanmar and Papua New Guinea. In the past, it 
had been used as a medicinal herb for a long time. 
Later in 1979, the Ministry of Public Health issued a 
notification under the Narcotics Act and classified 
Kratom in Category 5 narcotic. About twenty years 
later, at the end of 2021, according to the Narcotics 
Act (No. 8) B.E. 2021 and the announcement of the 
Ministry of Public Health regarding the specification 
of Category 5 narcotic (No. 2), Kratom has been 
canceled from the list of Category 5 narcotic. [1] This 
announcement caused as many changes in many 
sectors as the recent announcement regarding
permissibility to consume hemp and marijuana. 
Halal Highlight of this issue will bring our readers to 
know Kratom better. This is an act against misusing 
Kratom. Because misusing Kratom could cause 
harm to consumers. Plus, religious principles 
must also be taken into consideration. If the use of 

Kratom is intended for intoxication or sedation, then this is clear 
that it is forbidden by Islam. However, our attempt in this article is 
to explain pharmacological properties of Kratom for the benefits in 
further research and development so that we can utilize its crucial 
essence to the fullest extent and in a productive way.
 Kratom or its scientific name Mitragyna speciosa (Korth.) 
Havil is categorized in the family of Rubiaceae. It is a medium-sized 
perennial with red petioles and green petioles. Its flowers are round, 
white, about 3-5 cm in size, and bloom at the end of the branch. 
Simple leaves of Kratom are green with interpetiolar stipule. Kratom 
has spherical inflorescence resembling acacia flowers. Its fruit is 
in capsule shape. Inside the fruit, there are compacted flat seeds. 
In Thailand, it is found mostly in the central and southern regions. 
Studies have shown that the main substance found in Kratom is 
mitragynine, which belongs to the alkaloids group, corynanthe
-type. Its molecular formula is C

23
H

30
O

4
N

2
 (molecular mass 

at 398.503 gram per mole). It can also be called mitragynine 
according to the following structure 9-methoxy-corynantheidine 
which can be greatly dissolved in organic solvents and alcohol, 
but not soluble in water. Substance in this group affects the central
nervous system similar to those of amphetamines. Effects of 
sedative dose make the addicts feel happy, energetic, and 
reduces feeling of fatigue while working. It also reduces gastric 
acid secretion which blocks appetite. Thus, if taken in large 
quantities, it can cause food fatigue, dizziness, and constipation. 
Moreover, flavonoids, phytosterols, and tannins were found in 
Kratom. In the past, Kratom was used in ancient drug formulation
against diarrhea which is called Prasa Kratom. However, this 
formulation is no longer used because modern medicine is 
more effective, and patients will not have to risk taking addictive 
substances which can cause more negative effects than positive 
ones.
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References

 An academic report in 2020 in Scientific Reports journal 
entitled “Chemical Composition and Biological Effects of Kratom
(Mitragyna speciosa): In Vitro Studies with Implications for 
Efficacy and Drug Interactions” showed that there are more than 
40 different alkaloids and phytochemicals isolated from Kratom. 
This study was taken as standard in categorizing Kratom into 
two groups according to the amount of active substances found 
in it, which are: 1. high-speciofoline and 2. low-speciofoline. 
The major pharmacological active ingredients are mitragynine, 
7-hydroxymitragynine, speciociliatine, and corynantheidine. As for 
mitragynine and 7-hydroxymitragynine, these two are associated 
with G-protein signaling and both are partial agonists to opioid 
receptors. However, the sensitivity of this receptor is less than that 
of morphine. Thus, mitragynine can be used in the same way as 
morphine, but its analgesic effect is less than that of morphine 
many times [2]. 

 The use of Kratom can also be extended to the 
cosmetics industry. This is because extracts from Kratom 
have good properties in protecting skin cells from being 
attacked and preventing oxidant which is a major cause 
of wrinkles and skin aging. [3] Extracts like catechins and 
rhamnose which are found in Kratom play an important role 
in stimulating the strength of skin and hair. Cosmetics that 
contain Kratom extracts are called speciosa care. It is a group 
of cosmetics that are approved by the European Union that 
are safe for consumers and allowed to sell. There are many 
types of products in this group, such as shampoo, conditioner, 
hand wash cream, shower cream, and skin cream. 
 Accelerating the development of pharmacological 
knowledge of extracts from each part of Kratom is a new 
dimension in the research process, especially in research and 
utilizing functional raw materials that are extracted from nature 
instead of synthesis, or complicated production methods that 
require a lot of resources. Moreover, many private sectors 
see opportunities for its growth due to the expanding trend 
of the herbal extract market in Thailand.
  

https://www.thefashionablehousewife.com/
why-kratom-extracts-in-cosmetics-is-gaining-popularity/
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 นัักุดื�มักุาแฟมัักุจิะดื�มัดำ�ากุับกุลัิ�นัแลัะรสุชาติิข็องกุาแฟแกุ้วิแรกุในัยามัเช้า
ห์รือสุายๆ ข็องวิันั เพ่�อให์้ร่างกุายตืิ�นัแลัะกุระปรี�กุระเปร่าพร้อมัรับมืัอกัุบงานัประจิำาวิันั 
วิันันัี� Technology Review จิะพาท์กุท่านัมัารู้จัิกุกัุบนัวัิติกุรรมัอย่างห์น่ั�งข็องเสุ้นัทาง
กุาแฟสุู่แกุ้วิโปรดยามัเช้าข็องคุ์ณกุันัคุ่ะ

Anaerobic fermentation 
สู่กาแฟแก้วโปรดของคุณ

(Anaerobic fermentation coffee to your favorite cup)

 หลัังจากเกษติรักรัเก็บเกี�ยวัผู้ลัเชอ่ร์ัรัี�ที่�สุกไดี�ท่ี�แลั�วั 
หรัือ่เมีล็ัดีกาแฟผู้ลัสีแดีงหรืัอ่สีเหลืัอ่งติามีชนิดีสายพัืนธ์ุุ
อ่ะรัาบกิ�า เชน่ ท่ปิกิ�า (Typica) เบอ่รับ์อ่น (Bourbon) พืาค่ามีารัา
(Pacamara) เกอ่ิชาหรืัอ่เกชา (Geisha/Gesha) เป็นติ�น [1] 
เมีล็ัดีกาแฟเหล่ัานี�จะถ้กนำาไปเข�ากรัะบวันการั process coffee 
ดี�วัยวัิธุีติากแห�ง (Natural Dry) หรืัอ่ลั�าง (Washed) ซึ่่�งเป็น
วัธิุกีารัดีั�งเดีมิีในการั Process กาแฟ นกัพืฒันากาแฟรัุน่ใหม่ีเริั�มี
ค่ิดีค่�นติ่อ่ยอ่ดีวัิธุีการั Process ใหมี่ๆ เพืื�อ่ให�สารักาแฟ (Green 
coffee) จากแหลั่งปลั้กเดีียวักันมีีรัสชาติิ กลัิ�น แลัะเสน่ห์ท่ี�
แติกติา่งกนั หน่�งในวัธิุกีารัที่�ไดี�รับัค่วัามีนยิมีมีากยิ�งข่�น ท่ั�งผู้้�ผู้ลัติิ
แลัะนักดืี�มีกาแฟรัสเปรัี�ยวัไมี่มีีใค่รัไมี่รั้�จัก นั�นค่ือ่ Anaerobic 
fermentation วัิธุีการันี�อ่าจจะไมี่ใช่เท่ค่โนโลัยีที่�ใหมี่มีากนัก 
แติ่นับวั่าเป็นนวััติกรัรัมีอ่ย่างหน่�งก็วั่าไดี�สำาหรัับการัผู้ลัิติกาแฟ 
Anaerobic fermentation โดียเติิมีจุลัินท่รัีย์หรัือ่ยีสติ์ [2] 
เป็นการันำาสารักาแฟมีาหมีักดี�วัยกัน 2 แบบ

เขียนแลัะเรัียบเรัียงโดีย ซููไนันัี มูาห์ะมูะ 
Written and Compiled by Sunainee Mahama 
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1) ถังรัะบบปิดีท่ี�มีีการัอั่ดีฉีดีค่าบอ่นไดีอ่อ่กไซึ่ด์ี (CO
2
) 

เพืื�อ่แท่นท่ี�อ่อ่กซิึ่เจน (O
2
) ในอ่ากาศภายในถัง หรืัอ่ 

2) ถงัสแตินเลัสท่ี�ติอ่่วัาลัว์ัปรับัส้ส่ภาวัะขาดีอ่อ่กซึ่เิจนอ่ยา่ง
ช�าๆ หรัือ่เรัียกง่ายๆ วั่า กรัะบวันการัหมัีกกาแฟโดียไม่ีใช�
อ่อ่กซึ่ิเจน [3] จากนั�นท่ำาการัหมีักท่ิ�งไวั�ปรัะมีาณ์ 2-4 วััน 
เมีล็ัดีกาแฟแบบท่ี�มีีการัหมัีกนั�น จะเกิดีกรัะบวันการัย่อ่ย
นำ�าติาลัแลัะปลั่อ่ยก๊าซึ่ค่ารั์บอ่นไดีอ่อ่กไซึ่ดี์ ซึ่่�ง Process นี�
ปรัะยุกติ์จากวัิธุีการัหมีักไวัน์ นมีเปรีั�ยวัหรัือ่โยเกิร์ัติ เมีลั็ดี
กาแฟแบบที่�มีีการัหมีักแบบ Anaerobic fermentation นี�
จะให�รัสชาติคิ่วัามีหวัานที่�เดีน่ชดัีกวัา่ แลัะยังเกิดีการัสรั�าง
กรัดีอ่่อ่น เช่น แลัค่ติิกเอ่ซิึ่ดี ท่ำาให�กาแฟมีีรัสเปรีั�ยวัอ่่อ่นๆ 
อ่มีหวัาน แลัะมีีบอ่ดีี� (ค่วัามีหนาหรัือ่หนักแน่นขอ่งกาแฟ) 
ท่ี�ดีขีี�น ปจัจบัุนมีกีารัใช� Bioreactor  เพืื�อ่ช่วัยค่วับคุ่มีสภาวัะ
การัผู้ลัิติแลัะคุ่ณ์ภาพืขอ่งกาแฟ [3-5]
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Anaerobic Fermentation Coffee that Becomes 
Your Favorite Cup

 Coffee drinkers tend to indulge in the aroma and taste of their first cups 
of coffee in the early morning or late of the day to wake and rejuvenate their 
bodies for daily tasks. Today, Technology Review will introduce you to one of the 
innovations of your coffee route that becomes your favorite cup in the morning.

 After farmers harvest ripe cherries, or red and yellow coffee beans 
according to Arabica species such as Typica, Bourbon, Pacamara, Geisha/Gesha, 
etc., [1] these coffee beans are processed by natural drying or washing, which 
are traditional methods of coffee processing. New generation of coffee developers 
are trying to find new processing methods to make green coffee from the same 
planting area provide different tastes, aromas, and charms. One of the methods 
that becomes more and more popular among producers and drinkers who love 
sour coffee is anaerobic fermentation. This technology might not be considered 
new, but it can be counted as an innovation to produce anaerobic fermentation 
coffee by adding microorganisms or yeast [2]. Green coffee is fermented in 1) 
closed tanks with injected carbon dioxide (CO

2
) to replace the oxygen (O

2
) in the 

air inside the tank, or 2) the stainless-steel tank connected to the valve that slowly 
adjusts to the absence of oxygen. This is simply called anaerobic fermentation. 
[3] The fermentation process will take 2-4 days. 

 Coffee beans that are fermented will get into the process of sugar 
digestion and release carbon dioxide. This process is applied from the 
fermentation method of wine and yogurt. Coffee beans that are fermented by anaerobic
fermentation process provide more outstanding sweetness. It also produces mild 
acids such as lactic acid, giving coffee a mildly acidic, sweet flavor and better body 
(coffee’s thickness or firmness). Nowadays, bioreactors are used to help control 
the condition of production and quality of coffee. [3-5]
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 วัันนี�เรัาไดี�รัับเกียรัติิจากคุ่ณ์นก บินซึ่อ่แลัะห์ ผู้้�บริัหารัสินธุรั
สเต็ิกเฮ�าส์รัุน่ใหม่ี ไดี�ให�สัมีภาษณ์กั์บท่าง ศวัฮ. ในการับริัหารัสินธุรัสเต็ิก
เฮ�าส ์การัดีำาเนนิธุุรักจิในยคุ่ปจัจบุนั กลัยทุ่ธุก์ารัดีำาเนนิงานการัติลัาดีขอ่ง
ภัติติาค่ารัอ่าหารัมีุสลัิมีจนเป็นท่ี�นิยมีรั้�จักกันในปัจจุบัน

 จุดีเรัิ�มีติ�นจากรั�าน พื่อ่แมี่ ไดี�เรัิ�มีเปิดีรั�านไท่ยบอ่นสเติ็ก  ในปีพื.ศ. 2539 ย่านแฮปปี�แลันดี์เป็นเวัลัา 2 ปี ก่อ่นจะย�ายมีารั�าน
มีาสาขารัามีค่ำาแหง บรัิเวัณ์เชิงสะพืานลัำาสาลัี ดี�วัยการัติกแติ่งรั�านสไติลั์แวัซึ่ายน์ จนท่ำาให�มีีชื�อ่เสียงเป็นท่ี�รั้�จักในฐานะภัติติาค่ารั
มีุสลัิมี แลัะในยุค่ก่อ่นๆ ยังไมี่มีีรั�านบุฟเฟ่ติ์มีุสลัิมีมีากนัก เลัยพัืฒนาเป็นบุฟเฟ่ติ์เนื�อ่กะท่ะ ดี�วัยรัสชาติิอ่าหารัท่ี�อ่รั่อ่ย จนกรัะท่ั�ง
ปจัจบุนัย�ายรั�านมีาส้ถ่นนศรันีค่รันิท่รั ์มีกีารัพืฒันาเติาในรัป้แบบใหมี ่แยกรัะหวัา่งนำ�ากบัเติายา่ง ภายในรั�านติกแติง่ให�มีคี่วัามีหรัห้รัา 
พืรั�อ่มีสถานท่ี�การัจัดีงานเลัี�ยงรัอ่งรัับค่นมีากถ่ง 2,500 ค่น

จุุดเริ่่�มต้้นของธุุริ่กิิจุสิินธุริ่ ?

สัมีภาษณ์์แลัะเรัียบเรัียงโดีย 

อิาณัติิ มูะติิมูุ

Interviewed by Anat Matimu
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กิาริ่ปริ่ับเปลี่่�ยนสิ่�ยุคผู้่้บริ่่หาริ่ริุ่�นใหม� ?

ในอนาคต้ กิาริ่พัฒันาธุรุิ่กิิจุของริ่า้นทางดา้นไหน ? กิาริ่ปริ่ับต้ัวในช่�วง โคว่ด-19 ?

 คณุนักุ บนิัซูอิและห์์ นกัธุุรักิจรัุน่ใหม่ี กล่ัาวัวัา่  เมีื�อ่กอ่่น
ท่างรั�านสินธุรัสเติก็เฮ�าส์ จะมีรีัป้แบบในการัปรัะชาสัมีพัืนธ์ุรั�านผู่้าน
การัอ่อ่กงานมีัสยิดี ท่างวิัท่ยุในวังการัมุีสลัิมี ซึ่่�งติอ่นนี�เรัาไดี�เจาะ
กลัุ่มีติลัาดีใหมี่ๆ ไมี่วั่าจะสนับสนุนสปอ่นเซึ่อ่รั์ติ่างๆ ท่ี�ไมี่ใช่มีุสลัิมี 
ปจับุนัลัก้ค่�าท่ี�มีาใช�บริัการัเป็นกลัุม่ีต่ิางศาสนิกมีากถ่ง 70% ถ�าเรัา
หยุดีอ่ย้่ท่ี�เดีิมี รั�านขอ่งเรัาก็จะติาย
 เรัาจำาเป็นติ�อ่งเจาะกลัุ่มีติลัาดีใหม่ี หลัายๆ กลัุ่มี 
นอ่กจากจะเป็นบุฟเฟ่ติ์แลั�วั ดี�วัยปัจจุบันผู้้�บรัิโภค่เน�นสะดีวัก
สบาย ท่ำาผู้ลัิติภัณ์ฑ์์ให�ง่ายติ่อ่การัรัับปรัะท่าน เช่น เนื�อ่ติุ�น แค่่ไป
น่�งหรืัอ่เข�าไมีโค่รัเวัฟ ลัดีขั�นติอ่นติา่งๆให�น�อ่ยลัง งา่ยติอ่่การับริัโภค่ 
ให�เหมีาะสมีทุ่กสถานการัณ์์ ผู้ลัิติภัณ์ฑ์์ท่ี�ขายใน Foods mart ก็
เกรัดีเดีี�ยวักับท่ี�เรัาส่งให� Supplier ท่ี�แมี�รัาค่าอ่าจจะส้งกวั่าซึ่ื�อ่หน�า
เขียงเนื�อ่ในติลัาดีนิดีหน่อ่ยแติ่คุ่ณ์ภาพืเนื�อ่ขอ่งเรัา เนื�อ่จะไมี่เหมี็น
พืรั�อ่มีนำาไปปรังุรับัปรัะท่าน มีสีต้ิรัเนื�อ่หมีกัหลัากหลัาย โดียไมีเ่น�น
รัาค่าแพืง แติ่ติ�อ่งการัให�ลั้กค่�าไดี�ลัิ�มีลัอ่งเยอ่ะๆ ท่ี�ยังเน�นปริัมีาณ์
แลัะคุ่ณ์ภาพื

คุณนักุ กล่ัาวัว่ัา “รั�านติ�อ่งเป็นรั�านอ่าหารัที่�ค่นต่ิางศาสนิกติ�อ่งกลั�าเข�า 
อ่าหารัฮาลัาลัภายใติ�หลัักการัศาสนาอิ่สลัามี ไม่ีวั่าการัจัดีอ่ีเวั�นท์่ต่ิางๆ 
ค่นติ่างศาสนิกก็สามีารัถมีาใช�ไดี� ภายใติ�สถานที่�นี�ติ�อ่งปลัอ่ดีภัยสิ�ง
หะรัอ่มี รัวัมีถ่งเรัาให�สิ�งต่ิางๆ ให�รั่วัมีสมีัย แมี�วั่าสินธุรัฯ จะพืัฒนาไป
ในทุ่กดี�าน แติ่สิ�งที่�เรัาไมี่ท่ิ�งก็ค่ือ่ การัช่วัยเหลัือ่สังค่มี เรัายังช่วัยเหลัือ่
เดี็กกำาพืรั�าเหมีือ่นเดีิมี ยังช่วัยเหลัือ่สังค่มีเหมีือ่นเดีิมี สินธุรัไม่ีไดี�ท่ำาแติ่
เพืื�อ่สินธุรั แติ่เรัาท่ำาเพืื�อ่สังค่มี เพืื�อ่มีุสลัิมีดี�วัย”

 คุณนักุ กลัา่วัว่ัา “การัปรับัติวัั ชว่ังท่ี�เจอ่ โค่วิัดี-19 เรัาเน�น
การัสง่ Delivery สำาหรับัอ่าหารัผู้า่น lineman robinhood พืยายามี
เข�าให�หมีดี แต่ิจรังิๆ อ่าหารัท่ำาแลั�วักินเลัยมัีนกอ็่รัอ่่ยกว่ัา แต่ิรัายไดี�
จากขายก็พือ่ไดี� แติ่อ่าจจะไมี่มีากเท่่าไรั รัายไดี�หลัักมีาจาก food 
mart มีียอ่ดีกำาไรัพุ่ืง 100%  จนเติิมีขอ่งไมี่ท่ัน ปกติิเติิมี วัันลัะ 
2 รัอ่บ แติ่ในช่วังโค่วัิดีติ�อ่งเติิมีสินค่�า ถ่ง 4 รัอ่บดี�วัยกัน”
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The New Look of Sindhorn Steak House 
by Mr. Nok Binsaleh, Executive of New Generation

The Beginning of Sindhorn Business  

Adapting During COVID-19

In the Future, Which Direction 
is Your Business Are Going to 
Develop? 

 Today, we are honored by Mr. Nok Binsaleh, Sindhorn Steak 
House’s executive of new generation who gave an interview with 
the HSC with regards to the management of Sindhorn Steak House, 
performing business in the present era, and marketing strategies of Muslim 
restaurants until Sindthorn has become popular today

 Mr. Nok said “When we encountered
COVID-19, we adjusted by focusing on 
delivering food through Lineman and 
Robinhood.We tried to present ourselves in 
every channel. Actually, food is better eaten 
right after it is cooked.  However, the income 
from sales was enough, although it was not 
that much. The main income came from 
food mart with the profit rose up to 100%.
We did not have enough time to restock our 
products.  Normally, we would restock 2 
times a day, but during COVID-19, we have 
to restock 4 times a day.”

 Mr. Nok said “Our restaurant must 
be the one that non-Muslim people do not 
feel intimidated to enter. We serve Halal 
food under Islamic principles. Non-Muslims 
people can use our space to conduct events. 
This place must be Haram-free. At the same 
time, we try to make everything modern. Even 
though Sindhorn has developed in every 
aspect, one thing that we won’t neglect is 
social contribution. We still engage in helping 
orphans and contributing to society as usual. 
Sindhorn does not work only for Sindhorn. but 
we do our business for the society and also 
for Muslims at large.”

 his restaurant started once my parents opened a restaurant 
called Thai Bon Steak in 1996 in Happy Land area. It was there for 2 years 
before moving to Ramkhamhaeng, at the foot of Lam Salee Bridge. It is 
outstanding with its decoration in the style of Versailles which makes it 
popular as a Muslim restaurant. In the past, there were not many Muslims 
buffet restaurants. We transformed our restaurant into a meat grill buffet. 
 Due to the taste of our food, until now our restaurant has moved 
to Srinakarin Road. A new grill pan is developed into shabu and grill pans 
separated from one another. The interior of our restaurant is luxuriously 
decorated with the space for organizing events that can welcome up to 
2,500 people. 

 Mr. Nok Binsaleh, a new generation businessman said that 
in the past, the advertising strategy for Sindhorn Steak House would 
be through the mosque fairs and Muslim radio channels. Now we have 
been penetrating new market segments such as supporting various 
non-Muslim sponsors. Currently, we have non-Muslim customers that 
come to use our service as many as 70%. Thus, if we stay at the same 
spot, our restaurant will die.
 We need to penetrate many new market channels. Today, 
consumers focus more on convenience. Thus, beside the buffet, we 
create products that are easier to eat, such as stewed meat that is ready 
to serve by just steaming or putting it in the microwave. Minimize the 
steps and make our products easy to consume. Make it fit with every 
situation. The products we sell in our food mart are of the same grade 
as what we provide to our suppliers. Although the price of our beef may 
be slightly higher than those sold in wet markets, the quality of our meat 
is different. Our meat does not have an unpleasant odor and is ready to 
be cooked and eaten. We have various marinated meat recipes. These 
products are not sold at an expensive price because we need customers 
to try our products that are great in terms of quantity and quality. 

The Transition to Executive of the New Generation 
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ตลาดอาหารฮาลาลทั่่�วโลกท่ั่ามกลางสถานการณ์ ์COVID – 19

 ท่่ามีกลัางสถานการัณ์์การัแพืร่ัรัะบาดีขอ่ง  COVID – 19
ที่�ผู้่านมีาเป็นรัะยะเวัลัากวั่า 2 ปี ทุ่กภาค่ส่วันย่อ่มีไดี�รัับ
ผู้ลักรัะท่บจากการัรัะบาดีนี� รั่วัมีไปถ่งติลัาดีอ่าหารัฮาลัาลั
ซึ่่�งในปัจจุบันไดี�ท่วีัค่วัามีสำาค่ัญมีากข่�นจากการัเป็นติลัาดี
เฉพืาะกลัุ่มีส้่การัเป็นติลัาดีหลัักที่�มีีผู้้�บริัโภค่เพิื�มีข่�นเป็น
จำานวันมีาก ไม่ีใช่แค่่ปรัะชากรัมุีสลิัมีเท่่านั�นแต่ิรัวัมีไปถ่ง
ผู้้�บรัโิภค่จากหลัากหลัายกลัุม่ีท่ี�ติ�อ่งการัอ่าหารัที่�มีคี่วัามีปลัอ่ดีภยั
แลัะสามีารัถติรัวัจสอ่บท่ี�มีาไดี�มีากข่�นจากการัรัะบาดีขอ่ง 
COVID–19  ปรัะเท่ศไท่ยเอ่งก็ไดี�มีอ่งเห็นโอ่กาสในการับุก
ติลัาดีอ่าหารัฮาลัาลัเพืื�อ่รัอ่งรัับเท่รันดี์สำาค่ัญขอ่งโลัก
 ปรัะชาการัมุีสลัิมีค่ิดีเป็นสัดีส่วันรั�อ่ยลัะ 25 ขอ่ง
ปรัะชากรัโลัก ติลัาดีอ่าหารัฮาลัาลัจ่งเป็นติลัาดีขนาดีใหญ่
แลัะมีีกำาลัังซึ่ื�อ่ส้ง โดียมีีมี้ลัค่่าติลัาดีท่ั�วัโลักปรัะมีาน 1.2 ลั�าน
ลั�านดีอ่ลัลัา่รัส์หรัฐั แลัะปรัะเท่ศไท่ยยงัไดี�สง่อ่อ่กสนิค่�าอ่าหารั
ฮาลัาลัไปยังกลัุ่มีปรัะเท่ศมีุสลิัมีมีากเป็นอั่นดัีบ 13 ขอ่งโลัก 
เมีื�อ่พิืจารัณ์าจากจำานวันปรัะชากรัมีสุลิัมีรัวัมีทั่�งค่วัามีติ�อ่งการั
อ่าหารัแลัะเค่รัื�อ่งดีื�มีในภ้มีิภาค่ติ่างๆทั่�วัโลัก พืบวั่าติลัาดี
อ่าหารัฮาลัาลัที่�มีีศักยภาพื ไดี�แก่ ภ้มีิภาค่ติะวัันอ่อ่กกลัาง
แลัะภ้มิีภาค่แอ่ฟริักาติอ่นเหนือ่ เนื�อ่งจากเป็นสอ่งภ้มิีภาค่
ท่ี�มีีสัดีส่วันปรัะชากรัมีุสลัิมีมีากกวั่ารั�อ่ยลัะ 90 ขอ่งจำานวัน
ปรัะชากรัทั่�งหมีดี อ่ีกท่ั�งยังเป็นภ้มีิภาค่ที่�ยังติ�อ่งพื่�งพืาการันำา
เข�าสินค่�าอ่าหารัฮาลัาลัเป็นส่วันใหญ่ [1]
 เมีื�อ่ภาพืขอ่งมีล้ัค่า่ท่างการัติลัาดีขอ่งผู้ลัติิภณั์ฑ์์แลัะ
บรัิการัฮาลัาลัถ้กฉายแวัวัว่ัาจะพุ่ืงท่ะยานสวันท่างกับวัิกฤติ
เศรัษฐกจิที่�ไดี�รับัผู้ลักรัะท่บจากท่ั�งการัรัะบาดีขอ่งเชื�อ่โค่วัดิี-19
แลัะจากการัขัดีแย�งรัะหวั่างรััสเซึ่ียกับย้เค่รันนั�น ท่ำาให�รััฐบาลั
ไท่ยเรั่งหนุนให�มีีการัจัดีติั�ง “คณะทำางานัฮาลาลไทยแลนัด์” 
(Thailand Halal Taskforce) ขยายค่วัามีร่ัวัมีมืีอ่ท่างการัค่�าแลัะ
การัลังท่นุผู้า่นอ่ตุิสาหกรัรัมีสินค่�าเกษติรัแลัะอ่าหารัมีาติรัฐาน
ฮาลัาลั รัวัมีท่ั�งยังเป็นการัเพิื�มีช่อ่งท่างการัส่งอ่อ่กสินค่�า 
สรั�างงานสรั�างอ่าชีพืเพิื�มีเติมิีให�แก่เกษติรักรัแลัะผู้้�ปรัะกอ่บการั
ไท่ยให�เข�าถ่งติลัาดีกลัุ่มีปรัะเท่ศมีุสลัิมีไดี�มีากยิ�งข่�น [2] 
 การัเข�าร่ัวัมีงานแสดีงสินค่�าในต่ิางปรัะเท่ศ การั
ท่ำา Road Show ไปในแหล่ังท่ี�มีีผู้้�ซึ่ื�อ่จะเป็นช่อ่งท่างหน่�งท่ี�
จะช่วัยให�ไท่ยขยายติลัาดีแลัะส่งอ่อ่กสินค่�าฮาลัาลัไดี�มีาก
ยิ�งข่�น ซึ่่�งในปี 2022 นี�มีีการัจัดีงาน Halal Expo ข่�นใน

หลัายปรัะเท่ศทั่�วัโลัก เพืื�อ่เป็นการัสรั�างโอ่กาสให�กับผู้้�ปรัะกอ่บการัในการั
นำาเสนอ่สินค่�าแลัะบรัิการัไปยังติลัาดีมีุสลัิมีแลัะติลัาดีที่�ไมี่ใช่มีุสลัิมีแต่ิมีี
ค่วัามีติ�อ่งการับรัิโภค่สินค่�าฮาลัาลั การัจัดีแสดีงสินค่�าที่�กำาลัังจะเกิดีข่�นใน
เดีือ่นพืฤษภาค่มีไดี�แก่งาน THAIFEX – Anuga Asia, Bangkok ซึ่่�งจะจัดี
ข่�นในวัันท่ี� 24 – 28 พืฤษภาค่มี 2565 ณ์ อ่ิมีแพืค่อ่ารัีนา เมีือ่งท่อ่งธุานี [3]
อ่ีกทั่�ง รััสเซีึ่ยก็มีีกำาหนดีที่�จะจัดีงาน Russian Halal Expo รัะหว่ัาง
วัันที่� 19-21 พืฤษภาค่มี 2565 ณ์ เมีือ่ง Kazan [4] ในปรัะเท่ศเกาหลัี
ท่ี�อ่าหารัฮาลัาลัไดี�รัับค่วัามีนิยมีจากนักท่่อ่งเท่ี�ยวัอ่ย่างแพืร่ัหลัาย ก็มีี
กำาหนดีจัดีงาน Natural Week  ที่�รัวัมีไปถ่งโซึ่นสินค่�าฮาลัาลัดี�วัยงาน 
Halal Trade Expo Korea 2022 จะจัดีข่�นในวัันที่� 4 – 6 สิงหาค่มี 2565 
ณ์ COEX Hall, Seoul เกาหลีัใติ� [5] แลัะติลัาดีที่�พื่�งเปิดีติ�อ่นรัับสินค่�า
ฮาลัาลัไท่ยนั�นค่ือ่ซึ่าอุ่ดีิอ่ารัะเบีย ก็ไดี�กำาหนดีจัดีงาน Saudi International 
Halal Expo 2022 ข่�น ในวัันที่� 7 - 9 พืฤศจิกายน 2565 [6]   อ่ีกหน่�งงาน
แสดีงสินค่�าฮาลัาลัที่�น่าสนใจค่ือ่งาน OIC Halal Expo 2022 ที่�จะจัดีข่�น
ในวัันท่ี� 24 – 27 พืฤศจิกายน 2565 ณ์ Istanbul, ปรัะเท่ศตุิรักี [7] ทั่�งนี� 
ศ้นย์วัิท่ยาศาสติร์ัฮาลัาลั จุฬาลังกรัณ์์มีหาวิัท่ยาลััย ไดี�มีีกำาหนดีจัดีงาน 
Halal Expo ดี�วัยเช่นกัน ภายใติ�งาน Thailand Halal Assembly 2022 
ท่ี�จะจัดีข่�นในเดีือ่นธุันวัาค่มี 2565 ในรั้ปแบบทั่�ง on site แลัะอ่อ่นไลัน์ ซึ่่�ง
การัจดัีงานลักัษณ์ะนี�จะมีขี่�นติลัอ่ดีทั่�งปใีนหลัายปรัะเท่ศท่ั�วัโลัก เปน็ท่ี�ดีง่ดีด้ี
ทั่�งผู้้�ขาย ผู้้�ซึ่ื�อ่ แลัะนักลังทุ่นให�มีารั่วัมีงานเกิดีการัค่�าขายแลัะการัลังทุ่นใน
มี้ลัค่่าท่ี�ส้งข่�นทุ่กปี

 โดียค่วัามีไดี�เปรัยีบขอ่งผู้้�ผู้ลัติิไท่ยค่อื่ สามีารัถผู้ลัติิสนิค่�าไดี�หลัาก
หลัาย แลัะไดี�รัับมีาติรัฐานท่ำาให�สามีารัถติอ่บสนอ่งค่วัามีติ�อ่งการัขอ่ง
ติลัาดีไดี�เป็นอ่ย่างดีี แลัะปรัะเท่ศไท่ยมีีวััติถุดีิบพืื�นฐานท่างการัเกษติรัแลัะ
อ่ตุิสาหกรัรัมีที่�หลัากหลัายแลัะมีเีอ่กลัักษณ์์ที่�โดีดีเดีน่ ดี�วัยเหตินีุ� ผู้้�ปรัะกอ่บ
การัสินค่�าอ่าหารัท่ี�ติ�อ่งการัเพิื�มียอ่ดีส่งอ่อ่ก ขยายติลัาดีส่งอ่อ่ก หรัือ่ขยาย
กลัุ่มีผู้้�บริัโภค่ ก็อ่าจจะลัอ่งศ่กษาหรืัอ่เรัิ�มีท่ำาค่วัามีคุ่�นเค่ยกับติลัาดีอ่าหารั
ฮาลัาลั ในฐานะที่�ติลัาดีดีงักล่ัาวัจะก�าวัข่�นเปน็หน่�งในติลัาดีอ่าหารัท่ี�สำาค่ญั
ท่ี�สุดีในอ่นาค่ติ  

เขียนโดีย รดา นัิมูา 
Written by Rada Nima 
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Global Halal Food Market Amid COVID-19 Situation
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 In the midst of the COVID-19 epidemic which 
has been started for over the past 2 years, all sectors 
have been affected by this outbreak, including Halal 
food market. Halal food market becomes increasingly
important; from being a niche market to being a 
main market with a large number of consumers rising 
continuously. Not only Muslim populations, after the 
COVID-19 outbreak consumers from various groups 
who want safe food that they can track its origin also 
choose Halal food. Thailand also sees an opportunity 
to penetrate Halal food market to support the world’s 
major trends. 
 Muslim population is around 25% of the world’s 
population. Thus, Halal food market is a large market 
with high purchasing power. Its global market value is 
approximately $1.2 trillion. Thailand is the 13th largest 
exporter of Halal food to Muslim countries in the world. 
Considering the population of Muslims and the demand 
for food and beverages in various regions around the 
world, the potential of Halal food markets lies mainly in 
the Middle East and North Africa. This is because these 
two regions have more than 90 percent of the whole 
Muslim population. Also, these regions are heavily 
dependent on imports of Halal food products. [1]
 When it seems that the market value of Halal
products and services is soaring contrary to the 
economic crisis that has been affected by both the 
COVID-19 outbreak and the conflict between Russia
and Ukraine, Thai government accelerates the 
establishment of “Thailand Halal Taskforce” to expand 
cooperation on trade and investment in Halal agricultural
products and food industries. This is also a way to 
increase export channels, create more jobs and careers 
for Thai farmers, and provide more entries to market in 
Muslim countries for entrepreneurs. [2]

 Joining expo in foreign countries and conducting roadshows 
in places where there are buyers are ways to help Thailand expand 
the market and export more Halal products. In 2022, there will be 
Halal Expo held in many countries around the world which provides 
opportunities for entrepreneurs to offer products and services to 
Muslim consumers and non-Muslim consumers that has demand for 
Halal products. The upcoming expo in May is THAIFEX – Anuga Asia, 
Bangkok which will be held on May 24 – 28, 2022 at Impact Arena, 
Muang Thong Thani. [3] Russia will also conduct Russian Halal Expo 
from May 19-21, 2022 at Kazan.[4] In Korea where Halal food is popular 
among tourists, Natural Week Expo will also include Halal product zone 
under Halal Trade Expo Korea 2022, which will be held on August 4-6, 
2022 at COEX Hall, Seoul, South Korea.[5] And the market that has 
just welcome Halal products of Thailand is Saudi Arabia, where Saudi 
International Halal Expo 2022 is scheduled to be held on November 
7-9, 2022. [6] Another interesting Halal expo is OIC Halal Expo 2022, 
which will be held on November 24 - 27, 2022 in Istanbul , Turkey.[7] 
The Halal Science Center Chulalongkorn University will also organize 
a Halal Expo under Thailand Halal Assembly 2022, which will be held 
in December 2022 in both on-site and online platforms. This type of 
event will take place throughout the year in many countries around 
the world. It attracts sellers, buyers, and investors to participate and 
engage in trading and investment that generate higher value every 
year. 

 The advantage of Thai manufacturers lies in the ability to 
produce a variety of products with standard quality, which suitably 
respond to the needs of the market. Also, Thailand has a variety of 
basic agricultural and industrial raw materials that are unique to others. 
For this reason, food entrepreneurs who want to increase export sales, 
expand export markets, or expand consumer groups should study or 
start familiarizing with Halal food market since it will become one of 
the most important food markets in the future.
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 การัพืัฒนาเท่ค่นิค่ที่�มีีศักยภาพืส้งในการัติรัวัจสอ่บการั
ปนเป้�อ่นสิ�งติ�อ่งห�ามีโดียเฉพืาะสัติวั์ติ�อ่งห�ามีในอ่าหารัฮาลัาลั 
มีีค่วัามีสำาค่ัญอ่ย่างยิ�งเพืื�อ่ให�ผู้้�บรัิโภค่มีุสลัิมีแลัะผู้้�บรัิโภค่ท่ั�วัไป
มีั�นใจในผู้ลัติิภณั์ฑ์์ท่ี�รัะบรุัายลัะเอ่ยีดีติามีฉลัาก ปจัจบุนัจง่มีเีท่ค่นคิ่
มีากมีายถ้กนำามีาปรัะยุกติ์ใช�ในการัติรัวัจวััดีการัปนเป้�อ่นหรัือ่บ่งชี�
ชนิดีขอ่งสัติวั์ในอ่าหารั ซ่ึ่�งเท่ค่นิค่ท่ี�ไดี�รัับค่วัามีนิยมีค่ือ่เท่ค่นิค่ท่าง
ดีเีอ่น็เอ่ เนื�อ่งจากดีเีอ่น็เอ่มีคี่วัามีค่งท่นติอ่่ค่วัามีรั�อ่นมีากแลัะติรัวัจ
วััดีไดี�ท่ั�งในเนื�อ่ดีิบหรัือ่เนื�อ่ท่ี�ผู้่านค่วัามีรั�อ่น แลัะติรัวัจไดี�ในกรัณ์ีท่ี�
มีีค่วัามีผู้ันแปรัขอ่งดีีเอ่็นเอ่ในรัะดีับสายพืันธ์ุุ อ่ีกทั่�งมีีค่วัามีไวัแลัะ
มีีค่วัามีจำาเพืาะส้ง [1]

 

 เท่ค่นิค่ High-resolution melting analysis (HRMA) 
เปน็เท่ค่นิค่ท่างดีเีอ็่นเอ่อ่ย่้บนพืื�นฐานขอ่งการัท่ำาพืซีึ่อี่าร์ั ซึ่่�งดีีเอ็่นเอ่
สายค่้่ (dsDNA) จะถ้กท่ำาให�เสียสภาพืที่�อุ่ณ์หภ้มิีติ่างกัน [2] 
เรัิ�มีการัวัิเค่รัาะห์ HRMA จากการัเพิื�มีปรัิมีาณ์ดีีเอ่็นเอ่เป้าหมีาย
ดี�วัยการัท่ำาพีืซึ่ีอ่ารั์ขอ่งยีนส์ที่�สนใจ หลัังจากเพิื�มีปรัิมีาณ์ดีีเอ่็นเอ่
แลั�วัจะติามีดี�วัยการัวิัเค่รัาะห์หาจุดีหลัอ่มีเหลัวัขอ่งดีีเอ็่นเอ่โดียใช�
เค่รัื�อ่งมีอื่ท่ี�มีคี่วัามีจำาเพืาะสามีารัถจบัจดุีข�อ่มีล้ัจำานวันมีากสำาหรับั
การัเปลัี�ยนแปลังขอ่งการัเรัือ่งแสงติามีอุ่ณ์หภ้มีิท่ี�เพิื�มีข่�นไดี� ซึ่่�ง
ค่วัามีเข�มีข�นขอ่งสีย�อ่มีเรัือ่งแสงจะมีีผู้ลัผู้้กพืันกับดีีเอ่็นเอ่ เมีื�อ่
ดีีเอ็่นเอ่สายค่้่ค่ลัายเกลีัยวัอ่อ่กเป็นสายเดีี�ยวั สีย�อ่มีเรืัอ่งแสง
จะถ้กปล่ัอ่ยอ่อ่กมีาแลัะท่ำาให�การัเรืัอ่งแสงลัดีลัง ผู้ลัที่�ไดี�คื่อ่ 

melting profile ท่ี�มีคี่วัามีจำาเพืาะติอ่่สิ�งมีชีวีัติินั�นๆ [3] อ่ยา่งไรักต็ิามี
การัท่ำางานขอ่ง HRMA ท่ีลัะเป้าหมีายเท่ียบกับ melting profile 
เรัียกว่ัา singleplex HRMA ซึ่่�งมีีรัาค่าส้งแลัะใช�เวัลัานาน ดีังนั�นจ่ง
ไดี�พืัฒนาเท่ค่นิค่ multiplex HRMA ในการัติรัวัจสอ่บสัติวั์ติ�อ่งห�ามี
แบบพืรั�อ่มีกัน 6 ชนิดี ไดี�แก่ สุกรั สุนัข แมีวั หน้ ลัิงแลัะลัา ใน
ผู้ลัิติภัณ์ฑ์์ฮาลัาลั 
 จากการัศ่กษาพืบวัา่ไพืรัเ์มีอ่รัที์่�อ่อ่กแบบไวั�มีคี่วัามีจำาเพืาะ
เจาะจงส้งติ่อ่สัติว์ัติ�อ่งห�ามีแติ่ลัะชนิดีให�ซึ่่�งให�ผู้ลัที่�ถ้กติ�อ่ง 100 % 
อ่ีกท่ั�ง Melting profiles ขอ่งสัติวั์แติ่ลัะชนิดีมีีลัักษณ์ะเฉพืาะแลัะ
สังเกติไดี�ง่ายเหมีาะสำาหรัับใช�ในการัแยกปรัะเภท่ขอ่งสัติวั์ สำาหรัับ
ขดีีค่วัามีสามีารัถในการัติรัวัจวัดัีดีเีอ็่นเอ่ขอ่งสัติวัต์ิ�อ่งห�ามีแต่ิลัะชนิดี
อ่ย่้ที่� 0.01 นาโนกรััมี ยกเวั�นสุกรัที่�ติรัวัจไดี�ติำ�าถ่ง 0.001 นาโนกรััมี 
การัท่ดีสอ่บค่วัามีใช�ไดี�ขอ่งวัิธุี ท่ำาโดียการัเติรัียมีล้ักชิ�นเนื�อ่วััวัที่�
ผู้สมีเนื�อ่สัติวั์ติ�อ่งห�ามีแต่ิลัะชนิดีในอั่ติรัาส่วัน 10 เปอ่ร์ัเซึ่็นแลัะ 
1 เปอ่รั์เซึ่็นติ์ พืบวั่าสามีารัถติรัวัจสอ่บไดี�ถ้กติ�อ่ง 100 เปอ่รั์เซ็ึ่น
เชน่กนั นอ่กจากนี�ยงันำาเท่ค่นคิ่ท่ี�พืฒันาไดี�ไปท่วันสอ่บกับผู้ลัติิภณั์ฑ์์
อ่าหารัที่�ขายในปรัะเท่ศไท่ย 260 ติัวัอ่ย่าง พืบวั่ามีี 2 ติัวัอ่ย่างปน
เป้�อ่นดีเีอ็่นเอ่สุกรัซึ่่�งท่วันสอ่บดี�วัยวิัธุมีีาติรัฐานอ่ย่าง Real-Iime PCR 
ก็ให�ผู้ลัท่ี�สอ่ดีค่ลั�อ่งกัน [4]
 ดัีงนั�นจะเห็นไดี�วั่าเท่ค่นิค่ Multiplex HRMA เป็นเท่ค่นิค่
ท่ี�มีีศักยภาพืส้ง สามีารัถนำามีาติรัวัจวััดีการัปนเป้�อ่นสัติว์ัติ�อ่งห�ามี
ในอ่าหารัฮาลัาลัไดี�จรัิง ให�ผู้ลัที่�สอ่ดีค่ลั�อ่งกับเท่ค่นิค่ติรัวัจวััดีติามี
วัิธุีมีาติรัฐานขอ่งห�อ่งปฏิิบัติิการั ซึ่่�งพืบวั่ามีีข�อ่ดีีกวั่าค่ือ่สามีารัถ
ติรัวัจวััดีสัติว์ัติ�อ่งห�ามีไดี�ถ่ง 6 ชนิดีภายในการัติรัวัจวััดีค่รัั�งเดีียวั 
ใช� เวัลัารัวัดีเรั็วั ลัดีค่่าใช� จ่าย ซึ่่� ง เป็นปรัะโยชน์สำาหรัับภาค่
อุ่ติสาหกรัรัมี นับวั่าเป็นค่รัั�งแรักขอ่งปรัะเท่ศไท่ยท่ี�สามีารัถปรัะยุกติ์
ใช�เท่ค่นิค่ HRMA ไดี�สำาเรั็จ สรั�างเป็นนวััติกรัรัมีใหมี่ขอ่งวังการั
ฮาลัาลัไท่ย ท่ี�มีรีัะบบปรัะกันคุ่ณ์ภาพือ่าหารัฮาลัาลัที่�มีปีรัะสิท่ธุภิาพื
ส้ง คุ่�มีค่รัอ่งผู้้�บรัิโภค่มีุสลัิมีแลัะผู้้�บรัิโภค่ท่ั�วัไปท่ี�ติ�อ่งการัรัับปรัะท่าน
อ่าหารัท่ี�ถ้กติ�อ่งติามีฉลัากท่ี�รัะบุไวั� 
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Multiplex HRMA 
for detection of  six 
non-halal animals in 
halal food products
 The development of techniques with 
high potential for detection of contaminants, 
especially non-halal animal meat in halal food, 
is of great importance to ensure that Muslim 
and general consumers are confident in the 
specifications as indicated on the product 
label. Currently, many techniques have 
been implemented to identify and detect 
contamination by non-halal animal species 
in food. DNA-based techniques are most 
popular because DNA is highly resistant to 
heat and can be detected in raw as well as 
cooked meat [1].
 High-resolution melting analysis 
(HRMA) is a DNA-based PCR method in 
which the double-stranded DNA (dsDNA) is 
denatured at different temperatures [2]. 
HRMA begins with PCR amplification of a 
region of interest in the presence of saturating 
concentration of a DNA binding fluorescent 
dye. The amplification is followed by a high-
resolution melting step using an instrument
capable of capturing a large number of data 
points for change in fluorescence with the 
increase in temperature. When the dsDNA 
dissociates into single strands, the dye is 
released, causing a decrease in fluorescence. 
The result is the generation of a melting profile, 
characteristic of the amplicon [3]. However, 
performing HRMA of each target sample and 
comparing their melting profiles to distinguish 
between samples, called singleplex HRMA, 
is laborious, expensive, and time consuming.
Therefore, in this study, we developed 
a mul t ip lex HRMA for  detect ing the 
contamination of halal food products with the 
meat of six non-halal animals (donkey, cat, 
pig, rat, dog, and monkey).

 The study found that the primers designed for the analysis showed high 
specificity for target animal DNA and 100% accuracy. The melting profiles of 
the targeted animal DNA were unique and could be easily observed for species 
discrimination. The limit of detection for the target animal DNA was 0.01 ng, except
for pig (0.001 ng). The accuracy of detection was 100% in a test to check the reliability
of the developed technique using beef meatballs contaminated with 10% or 1% 
non-halal animal meats. Moreover, the technique was further verified using 260 
commercial food products in Thailand. Two samples were found to be contaminated 
with pig DNA which was confirmed by a standard method like Real-time PCR and 
it was in accordance with the results from the developed technique. This multiplex 
HRMA could be used as a rapid and high throughput technique for detecting 
non-halal animal contaminants in halal foods and as a useful tool for monitoring 
and assuring food quality for Muslim and general consumers
 Therefore, the multiplex HRMA technique was a powerful technique that 
could detect contamination of non-halal animals in halal food samples and gave 
a similar result as the standard method. Moreover, the technique provided sixth 
non-halal animals detection simultaneously, it can reduce the cost and time of 
analysis, which would be beneficial for the food industries
 To the best of our knowledge, this is the first report of successful 
development of multiplex HRMA to simultaneously detect contamination of meat 
from six non-halal animals in Thai halal food products. Also, the Multiplex HRMA 
technique could be successfully applied in the Halal food industry for the first time 
in Thailand.  It was an innovation of Thailand halal industry that provides a high 
standard of halal food quality assurance system, can protect Muslim consumers 
and general consumers who need the right food according to the specified label. 

[1] Nakyinsige, K., Man, Y. B. C., & Sazili, A. Q. (2012). Halal authenticity issues in meat and 
meat products. Meat science, 91(3), 207-214. 
[2] Lopez-Oceja, A., Nuñez, C., Baeta, M., Gamarra, D., & De Pancorbo, M. (2017). Species 
identification in meat products: A new screening method based on high resolution melting 
analysis of cyt b gene. Food chemistry, 237, 701-706. 
[3] Ohshima, C., Takahashi, H., Iwakawa, A., Kuda, T., & Kimura, B. (2017). A novel typing 
method for Listeria monocytogenes using high-resolution melting analysis (HRMA) of tandem 
repeat regions. International journal of food microbiology, 253, 36-42. 
[4] Denyingyhot, A., Phraephaisarn, C., Vesaratchavest, M., Dahlan, W., & Keeratipibul, S. (2021). 
A new tool for quality control to monitor contamination of six non-halal meats in food industry by 
multiplex high-resolution melting analysis (HRMA). NFS Journal, 25, 31-40. 
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 อีกุห์น่ั�งมัรดกุทางวัิฒนัธุ์รรมัข็องอิสุลัามัที�ตัิ�งอยู่
ในัพ่�นัที�ชายแดนัใติ้ข็องประเทศไทยนัั�นั คุือ พิพิธุ์ภัณฑิ์ศูนัย์
กุารเรียนัรู้อัลั-กุ์รอานันัูซูันัติารา ตัิ�งอยู่ในัพ่�นัที�สุถาบันัศ่กุษ์า
ปอเนัาะ ช์มัชนับ้านัศาลัาลัูกุไกุ่ โรงเรียนัสุมัานัมิัติรวิิทยา 
อำาเภอยี�งอ จิังห์วิัดนัราธิุ์วิาสุ พิพิธุ์ภัณฑิ์แห์่งนัี� ได้รวิบรวิมั
มัรดกุทางศิลัปะวิัฒนัธุ์รรมัที�ติกุทอดกุันัมัาจิากุบรรพบ์ร์ษ์
ทั�งในัอดีติจินัถ่งปัจิจิุบันั โดยเฉพาะคุัมัภีร์อัลั-กุ์รอานัที�ติกุทอด
จิากุอุลัามัะแลัะนัักุปราชญ์ในัพ่�นัที�ภาคุใติ้ติอนัลั่างข็องไทยแลัะ
คุาบสุมั์ทรแห์ลัมัมัลัายูนัูซูันัติารา รวิมัทั�งยังรวิบรวิมัคัุมัภีร์
อัลั-กุ์รอานัที�มัาจิากุประเทศมั์สุลัิมัทั�วิโลักุที�มัอบให์้ทาง
พิพิธุ์ภัณฑิ์ดูแลัอีกุด้วิย

 อ่าจารัย์มีาหะมีะลัุติฟี หะยีสาแมี ผู้้�บรัิหารัโรังเรัียน
สมีานมีติิรัวัทิ่ยา บคุ่ค่ลัสำาค่ญัในการัดีแ้ลั อ่นรุักัษแ์ลัะซึ่อ่่มีแซึ่มี
ค่ัมีภีรั์อ่ัลั-กุรัอ่านมีากกวั่า 79 เลั่มี ในพืิพืิธุภัณ์ฑ์์แห่งนี� เอ่กสารั
เหลัา่นี� โดียเฉพืาะคั่มีภีรัอ์่ลัั-กุรัอ่าน จะติ�อ่งมีคี่วัามีลัะเอี่ยดีอ่อ่่น
ในการัดีแ้ลัเกบ็รักัษาในสภาวัะอ่ากาศนั�น ๆ   โดียเฉพืาะค่วัามีชื�น
นอ่กจากนี�พืิพืิธุภัณ์ฑ์์ยังเก็บรัวับรัวัมีคั่มีภีรั์อ่ัลั-กุรัอ่านที่�เขียน
ดี�วัยลัายมีือ่ ซึ่่�งมีีอ่ายุมีากกวั่า 1,000 ปี แลัะยังมีีเอ่กสารั
โบรัาณ์ท่ี�ค่ัดีดี�วัยลัายมืีอ่ ซ่ึ่�งถือ่เป็นศาสติร์ัติ่าง ๆ ท่ี�ติ่อ่ยอ่ดีมีา
จากค่ัมีภีรั์อ่ัลั-กุรัอ่าน เช่น ใบลัาน เอ่กสารับันท่่กการัเดีินเรัือ่ 
การัท่ำากรัิช แลัะเอ่กสารัเกี�ยวักับดีารัาศาสติรั์ เป็นติ�น 
 นับวั่าเป็นอ่ีกหน่�งพืิพืิธุภัณ์ฑ์์การัเรัียนรั้�ใหมี่ ที่�มีีการั
พืัฒนาท่างดี�านปรัะวััติิศาสติรั์อั่นยาวันาน ถือ่เป็นมีรัดีกขอ่ง
แผู้น่ดีนิท่ี�แสดีงให�เหน็ถง่ค่วัามีรัุง่เรัอื่งขอ่งปรัะเท่ศชาติติิกท่อ่ดี
จากอ่ดีีติส้่ปัจจุบัน ไม่ีว่ัาจะเป็นดี�านภาษา วัรัรัณ์กรัรัมีแลัะ
เอ่กสารัโบรัาณ์ติ่าง ๆ ที่�ค่วัรัค่่าแก่การัอ่นุรัักษ์ สืบสาน แลัะ
เผู้ยแพืรั่ติ่อ่ไป

เขียนโดีย ซูุนันัูรอิัยนั์ ซูีเดะ 
Written by Zunnur I Seedeh

HALAL PAKTAI
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Over 1,000-years old Al-Quran Manuscripts 
at Nusantara Quranic Learning Center Museum, Narathiwat

 One of the Islamic cultural heritages located in 
the southern border region of Thailand is the Nusantara 
Quranic Learning Center Museum. It is located in the 
area of    Pondok Institute, Ban Sala Lukkai Community, 
Samanmit Wittaya School, Yi Ngo District, Narathiwat. 
This museum collects cultural heritage that has been 
passed down from ancestors of the past to the present, 
especially copies of Al-Qur’an from religious scholars 
and sages in the lower southern region of Thailand and 
the Malay Peninsula of Nusantara. Furthermore, there 
are collections of manuscripts of Al-Quran that Muslim 
countries all over the world provided to this museum to 
take care of. 
 Ajarn Mahama Lutfi Hayesamae, the Dean of 
Samanmit Wittaya School is the key person in taking care, 
preserving, and repairing more than 79 manuscripts
of Al-Quran in this museum. Documents in the museum, 
especially copies of al-Qur’an, must be delicately taken 
care of and stored in specific climates, especially with 
the right humidity. The museum also keeps a collection 
of handwritten manuscripts of 1000 years old Al-Qur’an, 
and other ancient documents that were handwritten,
which are considered sciences developed from 
Al-Quran. Examples of them are such as scripts in palm 
leaves, sailing records documents, methods in making 
daggers, and documents on astronomy, etc.  

 This museum is considered as another new learning 
museum with long-time development on history. It is a heritage 
of the land that shows the country’s prosperity which has 
passed on from the past to the present, be it in the aspect of 
language, literature, and other ancient documents that are 
worth preserving, inheriting, and disseminating.



เขียนแลัะเรัียบเรัียงโดีย ชิติาพืร ประทานั
Written and compiled by Chitaporn Pratan 

โอกาสผู้้�ประกอบการประเทศไทย
สู่่�ตลาดซาอุุดิอุาระเบีีย
	 หลัังจากมีีการฟื้้�นความีสััมีพัันธ์์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยแลัะซาอุุดิิอุาระเบีียเป็นไปตามีนโยบีายสั่งเสัริมีตลัาดิการสั่งอุอุก	แลัะ
รฐับีาลัได้ิทำาการศึกษาโอุกาสัการส่ังอุอุกสันิคา้ไปตลัาดิซาอุดุิอิุาระเบียี	ทำาใหผูู้้ป้ระกอุบีการมีอุงเหน็โอุกาสัขอุงสิันคา้ไทยในตะวันอุอุกกลัางมีากข้�น

 จากวัิสัยท่ัศน์ Saudi Vision 2030 ที่�ใช�ในการัปรัับ
โค่รังสรั�างเศรัษฐกิจปรัะเท่ศซึ่าอุ่ดีิอ่ารัะเบีย การัท่ี�นายกรััฐมีนติรีั
ปรัะเท่ศไท่ยมีีโอ่กาสเข�าเฝ้าหารืัอ่กับเจ�าชายนั�น ท่ำาให�เป็น
โอ่กาสท่ี�ซึ่าอุ่ดีิอ่ารัะเบียจะฟ้�นค่วัามีสัมีพืันธุ์ท่วัิภาค่ีรัะหวั่างกัน 
ซึ่่�งจะท่ำาให�เกิดีค่วัามีค่ล่ัอ่งติัวัในหลัายดี�าน เช่น การัผู้่อ่นปรัน
การัเข�าอ่อ่กปรัะเท่ศ การัผู่้อ่นปรันมีาติรัการัท่างการัค่�า การั
สั�งซึ่ื�อ่สินค่�าจากปรัะเท่ศไท่ยเพิื�มีข่�น การัรั่วัมีลังทุ่นแลัะการันำา
แรังงานฝีมีือ่จากปรัะเท่ศไท่ยเข�าไปท่ำางานในซึ่าอุ่ดีิอ่ารัะเบีย 
ส่วันแผู้นงานแลัะกิจกรัรัมี ท่ี�กรัะท่รัวังพืาณิ์ชย์ โดียส่งเสริัมี
การัค่�ารัะหว่ัางไท่ย วัางแผู้นติามีนโยบายแลัะยุท่ธุศาสติร์ั
ขอ่งนายจุรัินท่รั์  ลัักษณ์วัิศิษฏิ์ กับปรัะเท่ศซึ่าอุ่ดีิอ่ารัะเบีย 
ไดี�แก่ 1.) การัจัดีกิจกรัรัมีสัมีมีนาให�ค่วัามีรั้�ดี�านการัติลัาดีแลัะ
พืฤติิกรัรัมีผู้้�บริัโภค่ในยุค่เปิดีกวั�างท่างวััฒนธุรัรัมีขอ่งซึ่าอุ่ฯ
ภายใติ�ยุท่ธุศาสติรั์ Saudi Vision 2030 2.) การัจัดีค่ณ์ะผู้้�แท่น
การัค่�านักธุุรักิจท่ั�งจากไท่ยไปซึ่าอุ่ฯ แลัะจากซึ่าอุ่ฯมีาเยือ่น
ปรัะเท่ศไท่ย เพืื�อ่กรัะชับค่วัามีสัมีพืนัธ์ุแลัะสรั�างเค่รืัอ่ข่ายรัะหว่ัางกัน
3.) การัจดัีกจิกรัรัมีสง่เสรัมิีการัขายสนิค่�าไท่ยรัว่ัมีกบัซึ่เ้ปอ่รัม์ีารัเ์กต็ิ
ชั�นนำาในซึ่าอุ่ฯ เช่น ข�าวั อ่าหารัฮาลัาลั แลัะผู้ลัไมี� เป็นติ�น เพืื�อ่ให�
สินค่�าไดี�เป็นท่ี�รั้�จักในกลัุ่มีผู้้�บรัิโภค่มีากยิ�งข่�น 4.) การัเชิญ
ผู้้�ปรัะกอ่บการัไท่ยร่ัวัมีงานแสดีงสินค่�าในซึ่าอ่ฯุ เช่น งานแสดีงสินค่�า
อ่าหารัแลัะสนิค่�าฮาลัาลั Saudi Food Expo 5.) การัปรัะชาสมัีพืนัธุ์
ภาพืลัักษณ์์สินค่�าอ่าหารัสินค่�าฮาลัาลั ผู้่านช่อ่งท่างอ่อ่นไลัน์ 
6.) การัเชิญผู้้�นำาจากซึ่าอุ่ฯ รั่วัมีเจรัจาการัค่�าผู้่านอ่อ่นไลัน์ Online 
Business Matching 7.) การัเชิญผู้้�นำาจากปรัะเท่ศซึ่าอุ่ฯ รั่วัมีงาน
แสดีงสนิค่�านานาชาติขิอ่งไท่ย ท่ั�งรัป้แบบปกติ ิหรืัอ่รัป้แบบไฮบริัดี 
แลัะรั้ปแบบอ่อ่นไลัน์ 

 โดีย 7 แผู้นงานนี� จะมีขี่�นในป ี2565 ขอ่ให�ติดิีติามีค่วัามีเค่ลัื�อ่นไหวั
จากกรัมีสง่เสรัมิีการัค่�ารัะหวัา่งปรัะเท่ศ กรัะท่รัวังพืาณ์ชิย ์ผู้้�ปรัะกอ่บการัที่�
สนใจจะไดี�โอ่กาสแลัะไมี่พืลัาดีติลัาดีสำาค่ัญอ่ีกแห่งหน่�ง “เป็นัโอิกุาสัข่อิง
ผูู้�ประกุอิบกุารฮาลาลไทย ปัจจุบันัติลาดซูาอิุฯติ�อิงบอิกุว่าผูู้�บริโภค
ยคุให์มู่กุำาลงัติื�นัตัิวเป็นัอิย่างมูากุ สังัคมูและวัฒนัธิรรมูข่อิงเข่ากุำาลงั
ถููกุปรับเปลี�ยนัให์�เปิดกุว�าง เปิดประเทศ เปิดโอิกุาสัให์�ประชาชนัได�
ใช�ชีวติิเสัรีมูากุข่ึ�นั โอิกุาสัข่อิงสัติรีในักุารทำางานัมีูมูากุข่ึ�นั คนัรุน่ัให์มู่
สันัใจวัฒนัธิรรมูติะวันัติกุและวัฒนัธิรรมูสัากุลมูากุข่ึ�นั ชวีติิความูเป็นั
อิยู่โนั�มูเอีิยงไปทางวิถูีติะวันัติกุค่อินัข่�างมูากุ ในัข่ณะที�สัถูานักุารณ์
เศรษฐกุจิที�นีั�ปญัห์าโควดิไมูไ่ด�รนุัแรงมูากุในัป ี2564 ที�ผู้า่นัมูา เพืราะ
สัามูารถูควบคมุูและปอ้ิงกุนััได�ด ีเศรษฐกุจิเติบิโติได�ดมีูากุ จดีพีืโีติถูงึ 
6.3% เนืั�อิงจากุภาวะราคานัำ�ามูนััที�ปรบัติวัสังูข่ึ�นัมูากุ” สนิค่�าหลักัที่�ซึ่าอ่ฯุ
 มีีดีีมีานด์ีส้ง มีีการันำาเข�าสินค่�ากลุ่ัมีเดิีมี ค่ือ่ ข�าวั นำ�าติาลัท่รัาย อ่าหารั
ท่ะเลักรัะปอ๋่ง แอ่รั ์เค่รัื�อ่งท่ำาค่วัามีเยน็ พืบวัา่ยงัมีคี่วัามีสนใจนำาเข�าติอ่่เนื�อ่ง
ท่ั�งรัายเก่าแลัะผู้้�นำาเข�ารัายใหมี่ ส่วันสินค่�าอ่ีกกลัุ่มีหน่�งท่ี�เรัิ�มีมีีค่วัามีสนใจ
มีากข่�นจากผู้้�นำาเข�ารัายใหมี่แลัะมีีแนวัโน�มีอ่นาค่ติที่�ดีี ค่ือ่ อ่าหารัแปรัรั้ป 
ขนมีขบเค่ี�ยวั ซึ่อ่สปรังุรัส อ่าหารัแลัะเค่รัื�อ่งดีื�มีท่ี�เปน็ Functional drink โดีย
เฉพืาะนำ�าผู้ลัไมี�ผู้สมี  ไดี�รับัค่วัามีนิยมีมีาก โอ่กาสท่างธุุรักิจสำาหรับันักลังทุ่น
ไท่ยยงัรัวัมีถ่งการัเปิดีรั�านอ่าหารัไท่ย มีผีู้ลัท่ำาให�สินค่�าวัตัิถุดีบิท่ี�ติอ่่เนื�อ่งกับ
รั�านอ่าหารัไท่ยจะเติบิโติมีากข่�น ปจัจบุนัรั�านอ่าหารัไท่ยเปดิีบรักิารัในซึ่าอ่ฯุ
มีีไม่ีมีากนัก เช่น ในเจดีดีาห์มีีแค่่ 4-5 รั�านค่�า เพืรัาะติิดีปัญหาการันำาเข�า
วััติถดุีบิค่่อ่นข�างยุ่งยาก โดียนักลังทุ่นซึ่าอ่ฯุติ�อ่งการัลังทุ่นเปดิีรั�านอ่าหารัไท่ย
จ่งมีีค่วัามีติ�อ่งการัจ�างเชฟอ่าหารัไท่ย สำาหรัับขั�นติอ่นพืิธุีการันำาเข�า
สินค่�าทั่�วัไปนั�น ในดี�านกฎรัะเบียบซึ่าอุ่ฯไม่ีแติกติ่างจากปรัะเท่ศอ่ื�น ๆ
อ่ัติรัาภาษีนำาเข�าส่วันใหญ่อ่ย่้ที่�  5% ที่� ผู่้านมีามีีสินค่�าเฉพืาะดี�าน
บางตัิวั เช่น อ่าหารัแลัะยามีีกฎรัะเบียบการันำาเข�าเข�มีงวัดีบ�าง 
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Opportunity for Thai 
Entrepreneurs to Penetrate 
Saudi ArabiaMarket

ยกตัิวัอ่ย่าง อ่าหารัแปรัรั้ป การัผู้ลิัติ manufacturing 
ติ�อ่งข่�นท่ะเบียนแลัะติรัวัจสอ่บสถานปรัะกอ่บการัฝั�งไท่ย 
สินค่�าติ�อ่งปฏิิบัติิติามีรัะบบฮาลัาลัเป็นพืื�นฐาน แลัะมีี
รัายลัะเอ่ียดีขอ่งการัจัดีการัดี�านอื่�นเพิื�มีเติิมีเข�ามีาดี�วัย

 After the diplomatic relations between 
Thailand and Saudi Arabia were restored in accordance
with the export promotion policy, the government has 
studied the opportunity to export products to the Saudi
market, which allows entrepreneurs to see more 
opportunities for Thai products in the Middle East.
 Based on the Saudi Vision 2030 for 
restructuring the Saudi economy, the fact that the 
Prime Minister of Thailand had a chance to meet the 
Saudi Prince counted as an opportunity for Saudi 
Arabia to restore bilateral relations between the two 
countries. This will ease the situation in many areas, 
such as the entry and exit of the two countries, trade 
measures, increasing purchase orders from Thailand, 
joint investment and recruiting skilled workers from 
Thailand to work in Saudi Arabia.
 As for plans and activities of the Ministry 
of Commerce that aim to promote trading between 
Thailand and Saudi Arabia according to the policies 
and strategies of Mr. Jurin, they  are 1.) Organize 
seminars to provide knowledge on marketing and 
consumer behavior in the cultural freedom era of 
Saudi Arabia under the Saudi Vision 2030 strategy
2.) Deliver trade delegations from Thailand to 
Saudi Arabia and from Saudi Arabia to Thailand to 
strengthen relationships and build networks between 
the two countries. 3.) Organize sales activities with 
leading supermarkets in Saudi Arabia to promote 
Thai products such as rice, halal food, fruit, etc. to 
more consumers. 4.) Invite Thai entrepreneurs to 
participate in exhibitions in Saudi Arabia such as 
Saudi Food Expo. 5.) Advertise the image of Halal 
food products via online channels 6.) Invite leaders 
from Saudi Arabia to participate in online business 
matching 7.) Invite leaders from Saudi Arabia to 
participate in Thai international trade fairs in normal, 
hybrid, and online platforms.

 These 7 plans will be held in 2022. Please follow the update from 
the Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce. 
Entrepreneurs who are interested in exploring this market must not miss 
such an opportunity for this is truly a chance of Thai Halal entrepreneurs. 
It can be said that the new generation of consumers is very alert at the 
present time. Saudi society and culture are being transformed to embrace 
more freedom, allowing people to live more freely. Women have more work 
opportunities. People of the new generation are interested in western and 
international cultures more and more. They heavily tend to live their lives in 
western style. As for the economic situation of Saudi Arabia, the problem 
regarding COVID-19 is not very severe in the past 2021 because it could be 
controlled and prevented pretty well. The economy is growing very well. Its 
GDP grows up to 6.3% due to the sharp rise in oil prices. The main commodity 
that Saudi has high demand for importation is the same group of products,
namely rice, sugar, canned seafood, air conditioners, and air cooler. 
 The demand for importation continues and it opens for both existing 
and new importers. Another group of products that started to gain more 
interest from new importers and tend to have good prospects are processed 
foods, snacks, seasoning sauces, food and functional drinks, especially 
mixed fruit juices which are very popular. Business opportunities for Thai 
investors include opening Thai restaurants. As a result, the demand for raw 
materials and products that are related to Thai restaurants will grow more. 
Nowadays, there are not many Thai restaurants open in Saudi Arabia.  In 
Jeddah, for example, there are only 4-5 restaurants because the problem 
regarding importing raw materials is quite difficult to solve. Saudi investors 
want to invest in opening Thai restaurants. Therefore, there is a need to hire 
Thai chefs. As for methods to import products in general, regulations in Saudi 
Arabia are no different from other countries. The tariffs on most imports are at 
5%. In the past, some specific goods such as food and drugs had some strict 
import regulations. Take processed food for example. The manufacturing
must be registered and the manufacturing place in Thailand must be 
inspected. The products must comply with Halal system as a basis. There 
were also additional details of other aspects in terms of management too.

[1] แผู้นสอ่ดีรับั Saudi Vision 2030 เน�นขยายการัค่�า บกุติลัาดี ‘ฮาลัาลั’ เต็ิมีพืกิดัี : THE STATES 
TIMES ; [สืบค่�นเมีื�อ่วัันท่ี� 20 มีี.ค่. 2565] จาก https://thestatestimes.com/post/2022013112 
[2] ซึ่าอุ่ฯให�สิท่ธุิถือ่หุ�น 100% ดี่งไท่ยลังทุ่นเกษติรักุ�ง-ไก่:ปรัะชาชาติิธุุรักิจอ่อ่นไลัน์; มีี.ค่. 2565 
[สืบค่�นเมีื�อ่วัันท่ี� 25 มีี.ค่. 2565] จาก https://www.prachachat.net/economy/news-853430
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