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EDITOR’S TALK

BOARD OF CONSULTANTS 

มาตรฐานการท่่องเท่่�ยวและบริการท่่�เป็็นมิตรต่อนักท่่องเท่่�ยวมุสลิม
สวััสดีีค่่ะ ท่่านผู้้�อ่่านทุ่กท่่าน 

 หลัังจากสถานการณ์์โค่วิัดี-19 เริ�มค่ลัี�ค่ลัาย วัันที่� 1ขอ่งเดีือ่นนี� ประเท่ศไท่ยไดี�ปลัดีล็ัอ่กการเข�าประเท่ศ โดียมีนักท่่อ่งเที่�ยวัจาก
ต่่างประเท่ศหลัั�งไหลัเข�ามาเป็นจำานวันมาก ประเท่ศไท่ยเอ่งไดี�เต่รียมค่วัามพร�อ่มในหลัากหลัายมิต่ิเพื�อ่รอ่งรับนักท่่อ่งเที่�ยวัต่่างชาติ่ ซึ่่�งรวัมไป
ถ่งมาต่รฐานการท่่อ่งเท่ี�ยวัแลัะบริการท่ี�เป็นมิต่รต่่อ่นักท่่อ่งเท่ี�ยวัมุสลัิม ส่วันรายลัะเอ่ียดีจะมีอ่ะไรบ�างนั�นไปอ่่านเพิ�มเต่ิมไดี�ใน Halal Highlight 
ฉบับนี�ไดี�เลัยค่่ะ
 ท่ั�งนี�ฉบับนี�ยงัมีเนื�อ่หาอ่ื�นๆท่ี�นา่สนใจ ไม่วัา่จะเป็น การลัดีค่วัามเสี�ยงต่อ่่การเป็นโรค่เบาหวัานขอ่งลัก้ดี�วัยการอ่อ่กกำาลังักายขอ่งมารดีา
ระหวัา่งต่ั�งค่รรภ์ ์ฉลัากโภ์ชนาการแบบ GDA  สขุภ์าพดีดีี�วัยการ IF  บ�านอ่จัฉรยิะสำาหรบัผู้้�สง้อ่าย ุ เจลัาต่นิท่างเลัอื่กจากสตั่วัป์กี ประวัตั่คิ่วัามเปน็มา
ขอ่งมสุลัมิอ่ำาเภ์อ่ปาย ขา่วัสารฮาลัาลัท่ั�งในแลัะต่า่งประเท่ศ หวัังเปน็อ่ย่างยิ�งวัา่ฮาลัาลัอ่นิไซึ่ดีฉ์บบันี�จะเปน็ประโยชนแ์กท่่า่นผู้้�อ่า่นท่กุท่า่นนะค่ะ

Standards of Muslim-Friendly Tourism and Services 
Hello readers. 

 After the COVID-19 situation started to unravel, on the 1st of this month, Thailand has unlocked the country and has been 
welcoming a large influx of tourists from abroad. Thailand has prepared itself in many aspects to accommodate foreign tourists. 
This includes preparing standards of tourism and services that are friendly to Muslim tourists. You can read more about this topic 
in detail in Halal Highlight column.
 Halal Insight this issue also presents you other interesting topics such as how exercise in pregnant women can reduce 
risk of diabetes in children, GDA nutrition label, Observing IF to maintain your health, smart home for the elderly people,  alternative
gelatin from poultry, history of Muslims in Pai district, and news about Halal industry both domestically and internationally. 
I sincerely hope that this issue of Halal Inside will be beneficial to all our readers.
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Pregnant Women Who Exercise Could Help Reduce Risk 
of Diabetes in Babies 

IF: Good Health Can Be Obtained from Fasting.

Let’s Get to Know GDA (Guideline Daily Amount)

How Thailand Prepares for Muslim-Friendly Tourism and 
Services After the Spread of COVID-19

KILIM COFFEE HOUSE , a Turkish-style Coffee Shop in 
the Heart of Kad Luang, Chiang Mai

Smart Home Technology for Aging Society

หญิิงต่ั�งค่รรภ์์ท่ี�อ่อ่กกำาลัังกายช่วัยลั้กลัดีเสี�ยงต่่อ่โรค่เบาหวัาน

เจลัาต่ินจากสัต่ว์ัปีกท่างเลัือ่กท่ดีแท่นเจลัาต่ินจากสัต่ว์ั
เลัี�ยงลั้กดี�วัยนม
Poultry Gelatin: An Alternative to Mammalian Gelatin

มุสลัิมอ่ำาเภ์อ่ปายกับค่วัามท่�าท่ายต่ามยุค่สมัย
The Muslims of Pai District and Challenges of Times

ต่ลัาดีอ่าหารฮาลัาลั...เต่ิบโต่อ่ย่างต่่อ่เนื�อ่ง
Halal Food Market...That Grows Constantly

หนุน  “เกษต่รกรฮาลัาลัไท่ย” ยกระดัีบเศรษฐกิจฮาลัาลั
อ่ันดีามัน
Support “Thai Halal Farmers”: Boosting Andaman 
Halal Economy.

IF สุขภ์าพดีีไดี�จากการอ่ดี

การเต่รียมค่วัามพร�อ่มดี�านการท่่อ่งเที่�ยวัแลัะบริการที่�เป็นมิต่ร
ต่่อ่นักท่่อ่งเที่�ยวัมุสลิัมขอ่งประเท่ศไท่ย ในช่วังหลัังการระบาดี
ขอ่งโค่วัิดี-19

KILIM COFFEE HOUSE ร�านกาแฟสไต่ลั์ตุ่รกีใจกลัางกาดีหลัวัง 
เชียงใหม่

ข่าวัสารศ้นย์ฯ

มาท่ำาค่วัามร้�จักฉลัากโภ์ชนาการแบบ GDA (Guideline Daily 
Amount) 
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บท่ค่วัามโดีย  รศ.ดร.วินััย ดะห์์ลันั
Written by Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan  

หญิิงต้ั้�งครรภ์์ท่ี่�ออกกำ�ลัังก�ย
ช่ว่ยลักูลัดเส่ี่�ยงต่่อโรคเบ�หว�น

 การอ่อ่กกำาลัังกายเป็นประจำาช่วัยสร�างสุขภ์าพร้�กันดีีอ่ย้่แลั�วั 
ไม่เพียงต่่อ่ต่ัวัเอ่ง แม่ท่ี�ต่ั�งค่รรภ์์หากไดี�อ่อ่กกำาลัังกายเป็นประจำายังช่วัย
เสริมสุขภ์าพแก่ลั้กท่ี�กำาลัังจะค่ลัอ่ดีอ่อ่กมาไดี�ดี�วัย เรื�อ่งดีีๆอ่ย่างนี�ท่ีมวัิจัย
มหาวัิท่ยาลััยโท่โค่ฮุ (Tokohu university) ซึ่่�งเป็นหน่�งในมหาวัิท่ยาลััยแห่ง
ชาต่ขิอ่งญีิ�ปุ�นท่ำาวัจัิยรายงานอ่อ่กมาท่างวัารสาร Journal Diabetes เมื�อ่วันัที่�
15 มีนาค่ม ค่.ศ.2022 ข�อ่ม้ลัน่าสนใจพวักเราลัอ่งไปดี้กันหน่อ่ย

 ร้�ๆกันอ่ย่้ว่ัาโรค่ดี�านเมแท่บอ่ลิักท่ี�กำาลัังเป็นปัญิหาใหญิ่ในโลักค่ือ่
เบาหวัานประเภ์ท่ที่� 2 ท่ี�เกิดีในผู้้�ใหญิ่ ท่ั�งเป็นปัญิหาในประชากรร�อ่ยลัะ 5 
ขอ่งประเท่ศไท่ย เป็นโรค่ท่ี�สร�างค่วัามเสี�ยงต่่อ่โรค่หัวัใจแลัะหลัอ่ดีเลัือ่ดี 
พันธุุกรรมมีส่วันอ่ย่างมากกับโรค่เบาหวัานประเภ์ท่ท่ี� 2 ท่ี�วั่านี� เมื�อ่แม่เป็น
เบาหวัาน ลัก้ท่ี�ค่ลัอ่ดีอ่อ่กมายอ่่มเสี�ยงที่�จะเปน็เบาหวัานต่ามพนัธุุกรรมท่ี�ต่อ่่
เนื�อ่งมาจากแมด่ี�วัย มาวัันนี�ท่มีวัจิยัพบวัา่การอ่อ่กกำาลัังกายระหวัา่งตั่�งค่รรภ์์
ช่วัยลัดีโอ่กาสท่ี�ลั้กท่ี�ค่ลัอ่ดีอ่อ่กมาจะเป็นเบาหวัานชนิดีท่ี� 2 ไดี� 
โดียนักวัิจัยพบวั่าสาร SOD3 ซึ่่�งเป็น
โปรต่ีนหลัักท่ี�สร�างจากรกหลัังการ
อ่อ่กกำาลังักายขอ่งแม่จะชว่ัยดี�าน
เมแท่บอ่ลัซิึ่ม่ในลัก้ท่ำาให�ข�อ่เสยีที่�
เกิดีจากแม่ท่ี�เป็นโรค่อ่�วันแลัะไดี�
รับอ่าหารท่ี�เป็นปัญิหาอ่ย่างเช่น
อ่าหารไขมันส้ง ปัญิหาต่่างๆจะ
ไม่กระท่บมาถ่งลั้ก เกิดีผู้ลัดีีไดี�
ถ่งขนาดีนั�น

 โรค่อ่�วันท่ี�เกดิีในแมท่่ี�ต่ั�งค่รรภ์์กำาลังัเปน็ปญัิหาใหญิใ่นโลัก เดีก็ท่ี�เกดิี
จากแม่ท่ี�เป็นโรค่อ่�วันหรือ่เบาหวัานชนิดีท่ี� 2 เสี�ยงท่ี�จะเป็นโรค่เบาหวัานต่าม
แม่ไปดี�วัยแม�จะดีำาเนินชีวัิต่อ่ย่างมีสุขภ์าพดีีก็ต่าม ท่ีมวัิจัยจากมหาวัิท่ยาลััย
โท่โฮกุ นำาโดีย นพ.โจจิ กุสุยามา (Joji Kusuyama) ร่วัมที่มกับนักวิัจัยจาก
ในกลัุ่มมหาวัิท่ยาลััยเท่็กซัึ่สที่�ฮ้สตั่นศ่กษาเมแท่บอ่ลัิซึ่่มขอ่งสาร SOD3 
(supuroexide dismutase 3) ที่�สร�างจากรกแลัะแสดีงบท่บาท่สำาค่ัญิใน
การถ่ายท่อ่ดีประโยชน์ขอ่งการอ่อ่กกำาลัังกายขอ่งแม่ไปยังล้ัก ท่ีมวัิจัยพบวั่า 
SOD3 ในรกช่วัยป้อ่งกันผู้ลักระท่บดี�านลับขอ่งโรค่อ่�วันท่ี�ส่งต่่อ่จากแม่ไปยัง
ลั้ก ท่ั�งยังช่วัยยับยั�งค่วัามผู้ิดีปกต่ิท่ี�เกิดีจากอ่าหารท่ี�มีไขมันส้งท่ี�มีต่่อ่การเผู้า
ผู้ลัาญิกลั้โค่สในลั้กไดี�อ่ีก จ่งช่วัยลั้กท่ี�ค่ลัอ่ดีอ่อ่กมาลัดีค่วัามเสี�ยงจากโรค่
เบาหวัานประเภ์ท่ที่� 2 ท่ี�อ่าจเกิดีในอ่นาค่ต่ ใค่รสนใจเรื�อ่งนี� งานวิัจยัไดี�อ่ธิุบาย
กลัไกการท่ำางานขอ่ง SOD3 ไวั�ลัะเอ่ียดี

 ที่มวัิจัยแนะนำาให�สนับสนุนหญิิงที่�
กำาลัังต่ั�งค่รรภ์์ให�อ่อ่กกำาลัังกาย โดียยืนยันวั่า
การอ่อ่กกำาลังักายขอ่งแม่จะสง่ผู้ลัดีตี่อ่่สุขภ์าพ
ขอ่งล้ักที่�จะค่ลัอ่ดีอ่อ่กมา เป็นผู้ลัดีีท่ี�จะเกิดี
ต่ลัอ่ดีชีวัิต่ขอ่งลั้ก ถ่งแม�ที่มวัิจัยจะเขียนเตื่อ่น
เอ่าไวั�ก่อ่นวั่าผู้ลัการศ่กษานี�เป็นเพียงขั�นต่อ่น
เริ�มต่�นโดียยังจำาเป็นจะต่�อ่งศ่กษาเพิ�มเติ่ม 
แต่่ธุรรมชาต่ิค่วัามรักขอ่งแม่ที่�มีต่่อ่ลั้ก เชื�อ่ว่ัา
งานวัิจัยจะเป็นแรงบันดีาลัใจให�หญิิงตั่�งค่รรภ์์
พากนัอ่อ่กกำาลังักายเพิ�มข่�น ส่วันจะอ่อ่กกำาลังักาย
ให�ปลัอ่ดีภั์ยอ่ย่างไร เห็นที่ต่�อ่งปรก่ษาผู้้�เชี�ยวัชาญิ
กันหน่อ่ย 
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Pregnant Women Who 
Exercise Could Help 
Reduce Risk of Diabetes 
in Babies
 Regular exercise brings many health benefits. 
This is already well known. Exercising is not only good 
for those who do it. For pregnant mothers, exercise 
regularly will help enhance the health of their babies 
who are about to be given birth as well. This good news 
was found by a research team from Tokohu University, 
one of Japan’s national universities. This research was 
published in Journal Diabetes on March 15, 2022. This 
is interesting information. Let’s take a look at it.

 It is well known that the most serious metabolic 
disease in the world is type 2 diabetes that occurs in adults. 
This problem occurs in 5% of Thailand’s population.
It is a disease that increases the risk of cardiovascular
disease. Genetics play a big role in this type 2 diabetes.
If a mother has diabetes, the baby is also at risk of 
inheriting diabetes from the mother. These days, the 
research team found that exercising during pregnancy
can reduce the chance for type 2 diabetes in a newborn 
baby. Researchers found that SOD3, a key protein 
produced by the placenta after the mother exercises,
will help in the child’s metabolic system. Thus, 
disadvantages of mothers who are obese and consume 
problematic food, such as high-fat food, will not affect 
the child. This is what exercise can do.  

 Obesity in pregnant mothers is a huge problem in the 
current world. Children born to mothers with obesity or type 2 
diabetes are at risk of diabetes like their mothers, despite living 
a healthy lifestyle. The research team from Tohoku University led 
by Joji Kusuyama and researchers from the University of Texas at 
Houston studied the metabolism of SOD3 (superoxide dismutase 
3) from the placenta which plays an important role in transmitting 
benefits of exercise from mother to child. The research team found 
that placental SOD3 prevents the negative effects of obesity that 
could be passed on from mother to child. It also helps block 
abnormalities caused by high-fat diets that affect glucose 
metabolism in the child. Thus, this helps reduce the risk of type 
2 diabetes that may occur in the future. For those who are interested
about this, the research study also describes the mechanism of 
SOD3 in detail.

 The research team recommends
that  we should encourage
p r e g n a n t  w o m e n  t o 
exercise.They confirm 
that exercising will 
be beneficial to the 
health of the child of 
the mother. And this 
will become a good 
thing throughout the child’s 
life. The research team has 
noted that their research result 
was only an early stage and 
further study is needed to 
be explored. However, 
due to the nature of a 
mother’s love for her 
child, I believe that 
this research will 
i nsp i re  pregnant 
women to exercise 
more. Regarding how 
they can exercise safely, 
they have to consult 
experts on this issue.
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มาทำำาความรู้้�จัักฉลากโภชนาการู้แบบ GDA 
(Guideline Daily Amount)

 ปัจจุบันผู้้�บริโภ์ค่นิยมเลัือ่กซึ่ื�อ่อ่าหารสำาเร็จร้ปมากข่�น 
ซึ่่�งการอ่า่นฉลัากกอ่่นซึ่ื�อ่กเ็ปน็อ่กีวัธิุหีน่�งที่�ชว่ัยให�ไดี�รบัสารอ่าหาร 
ต่รงต่ามค่วัามต่�อ่งการ เนื�อ่งจากฉลัากอ่าหารเป็นแหล่ังข�อ่ม้ลั
พื�นฐานที่�จะบอ่กว่ัาอ่าหารนั�นผู้ลัติ่ท่ี�ใดี มสีว่ันประกอ่บอ่ะไรม ีการ
เก็บรักษาอ่ย่างไร วัันที่�ผู้ลิัต่แลัะวัันหมดีอ่ายุเมื�อ่ใดี มีการใช�สาร
หรือ่วััต่ถุเจือ่ปนชนิดีใดี รวัมถ่งค่ำาเต่ือ่นท่ี�ค่วัรระวััง แลัะท่ี�สำาค่ัญิ 
ไดี�รบัอ่นุญิาต่หรือ่ผู้า่นการต่รวัจสอ่บจากสำานกังานค่ณ์ะกรรมการ
อ่าหารแลัะยาหรือ่อ่ย.หรือ่ไม่ โดียดีไ้ดี�จากเค่รื�อ่งหมาย อ่ย. ซึ่่�งมีเลัข
สารบบอ่าหาร 13 หลักั อ่ย่้ภ์ายในกรอ่บ  แลัะอ่กีสว่ันหน่�งท่ี�ผู้้�บรโิภ์ค่
ค่วัรให�ค่วัามสนใจเนื�อ่งจาก เป็นแหล่ังข�อ่ม้ลัที่�จะช่วัยให�เราด้ีแลั
สขุภ์าพไดี�อ่ยา่งเหมาะสม นั�นกค็่อื่ “ฉลากุโภชนัากุาร” นั�นเอ่ง [1]  

 

 ปัจจุบันสำานักงานค่ณ์ะกรรมการอ่าหารแลัะยาไดี�
ปรับเปลัี�ยนการแสดีงฉลัากโภ์ชนาการจากร้ปแบบปัจจุบันที่�มี
รายลัะเอ่ยีดีข�อ่มล้ัค่อ่่นข�างมาก อ่า่นเข�าใจยาก มาเปน็การจดัีท่ำารป้
แบบท่ี�แสดีงค่า่พลังังาน นำ�าต่าลั ไขมัน แลัะโซึ่เดียีม แบบ GDA  หรือ่ 
Guideline Daily Amount ต่่อ่หน่�งหน่วัยบรรจุภ์ัณ์ฑ์์ เพื�อ่ให�ข�อ่ม้ลั
สารอ่าหารท่ี�มีผู้ลัต่่อ่ภ์าวัะนำ�าหนักเกินแลัะโรค่อ่�วัน บนฉลัากดี�าน
หน�าผู้ลัติ่ภ์ณั์ฑ์์ เพื�อ่ให�ผู้้�บรโิภ์ค่เข�าใจงา่ยข่�น ฉลัากโภ์ชนาการแบบ 

GDA อ่าจเรียกง่าย ๆ วั่า ฉลัากหวัาน มัน เค่็ม ซึ่่�งจะปรากฏบนบรรจุภ์ัณ์ฑ์์
อ่าหารสำาเร็จร้ปพร�อ่มรับประท่าน โดียนำาข�อ่ม้ลัขอ่งสารอ่าหาร 4 ชนิดี ค่ือ่ 
พลัังงาน (กิโลัแค่ลัอ่รี�) นำ�าต่าลั (กรัม) ไขมัน (กรัม) แลัะโซึ่เดีียม (มิลัลัิกรัม) 
มาแสดีงให�ผู้้�บริโภ์ค่เห็นไดี�อ่ย่างชัดีเจน อ่่านแลัะเข�าใจไดี�ง่ายข่�น 
ซึ่่�งปริมาณ์ส้งสุดีท่ี�แนะนำาในหน่�งวัันไม่ค่วัรไดี�รับพลัังงานเกิน 2,000 
กิโลัแค่ลัอ่รี นำ�าต่าลั 65 กรัม ไขมัน 65 กรัม แลัะโซึ่เดีียม 2,400 มิลัลัิกรัม [2]
ซึ่่�งอ่าหารท่ี�บังค่ับแสดีงฉลัากโภ์ชนาการแลัะฉลัากโภ์ชนาการแบบ GDA 

มีท่ั�งหมดี13 กลัุ่ม 1. อ่าหารขบเค่ี�ยวั 2. ช็อ่กโกแลัต่ แลัะขนมหวัาน

รสช็อ่กโกแลัต่ 3. ผู้ลัิต่ภ์ัณ์ฑ์์ขนมอ่บ  4. อ่าหารก่�งสำาเร็จร้ป  5. อ่าหารมื�อ่

หลัักท่ี�เป็นอ่าหารจานเดีียวั ซึ่่�งต่�อ่งเก็บรักษาไวั�ในต่้�เย็นหรือ่ต่้�แช่แข็ง ต่ลัอ่ดี

ระยะเวัลัาจำาหน่าย 6. เค่รื�อ่งดีื�มในภ์าชนะบรรจุท่ี�ปิดีสนิท่  7. ชาปรุงสำาเร็จ 

ท่ั�งชนิดีเหลัวัแลัะชนิดีแห�ง  8. กาแฟปรุงสำาเร็จ ทั่�งชนิดีเหลัวัแลัะชนิดีแห�ง  

9. นมปรุงแต่่ง 10. นมเปรี�ยวั 11. ผู้ลัิต่ภั์ณ์ฑ์์ขอ่งนม 12. นำ�านมถั�วัเหลัือ่ง  

13. ไอ่ศกรีมท่ี�อ่ย้่ในลัักษณ์ะพร�อ่มบริโภ์ค่[3]

 ข�อ่มล้ัในฉลัากโภ์ชนาการ GDA ชว่ัยให�สามารถต่ดัีสนิใจเลัอื่กซึ่ื�อ่
อ่าหารรับประท่านไดี� เพราะบอ่กปริมาณ์พลังังาน นำ�าต่าลั ไขมัน แลัะโซึ่เดีียม
ขอ่งอ่าหารชนิดีนั�นอ่ย่างชัดีเจน รวัมท่ั�งปริมาณ์ท่ี�ค่วัรบริโภ์ค่ในหน่�งวัันดี�วัย 
ซึ่่�งเราสามารถใช�ข�อ่ม้ลันี�มาค่ำานวันปริมาณ์สารอ่าหารที่�เราต่�อ่งไดี�รับใน
แต่่ลัะวัันเพื�อ่สุขภ์าพท่ี�ดีีขอ่งต่ัวัเราเอ่งไดี� 

เขียนแลัะเรียบเรียบโดีย ชิติาพร  ประทานั
Written and compiled by Chitaporn Pratan  
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Let’s Get to Know GDA 
(Guideline Daily Amount)

 Nowadays, consumers prefer to buy ready-to-eat foods more and 
more. Reading food labels before buying them is one of the ways to gain proper 
nutrients. This is because food labels are a basic source of information that 
tells where the food is made, what the ingredients are, how they should be 
stored, when the production and expiration date is, what kind of substances or 
additives are used. Food labels also include warnings that consumers should 
be careful of. And most importantly, the food label will show whether the food 
is approved or passed the inspection from the Food and Drug Administration 
or the FDA. Consumers can notice the FDA mark which contains a 13-digit 
food serial number inside a frame. Another thing that consumers should pay 
attention to is “nutrition fact label” since it is a source of information that will 
help us take proper care of our health [1] 

 Currently, the Food and Drug Administration has transformed the 
nutrition label from the previous format that shows lots of information and 
thus is difficult to read to a new format of GDA or Guideline Daily Amount that 
shows only calories, sugar, fat, and sodium per package. Such information 
relates to being overweight and obesity. This label is shown on products to 
make it easier for consumers to understand. Nutrition labels in GDA format 
can be recognized easily as the label of sweet, fat, and salt, which appears 
on packages of ready-to-eat foods. Such labels show 4 types of nutrients: 
calories (kilocalories), sugar (grams), fat (grams) and sodium (milligrams) in 
a way that is clearer and easier for consumers to understand. The maximum 
recommended amount in one day is no more than 2,000 kcal of calories, 65 
g of sugar, 65 g of fat, and 2,400 mg of sodium [2]. There are 13 food groups 
that are compulsory for food labeling and GDA: 1. Snacks 2. Chocolate and 
chocolate-flavored desserts 3. Bakery 4. Semi-processed foods 5. One-dish 
of main course which must be kept in the refrigerator or freezer throughout 
the sale period 6. Beverages in sealed containers 7. Instant tea, both in liquid 
and dry forms 8. Instant coffee, both liquid and dry forms 9. Flavored milk 10. 
Yogurt 11. Dairy products 12. Soy milk 13. Ready-to-eat ice cream. [3]

  Information shown in GDA can help consumers to make decisions 
when they want to buy foods since it tells the amount of calories, sugar, fat 
and sodium of that food clearly, including the recommended amount that 
should be consumed in one day. We can use this information to calculate the 
amount of nutrients we need each day for our good health. 
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IF: Good Health Can Be Obtained from Fasting.

 ป็ฏิิเสธิไม่ได้้เลยว่าการใช้้ช่้วิตป็ระจำาวันส่งผลต่อ
สุขภาพิของเราอย่างมาก พิฤติกรรมท่่�ไม่เหมาะสมนำาพิาไป็สู่
ป็ัญหาสุขภาพิและหน่�งป็ัญหาท่่�หลายคนพิบเจอคือโรคอ้วน 
ซึ่่�งจะนำาพิาโรคอ่กมากมายมาหาเราท่่�เรียกว่าโรคไม่ติด้ต่อ
แบบเร้�อรัง (Non-communicable diseases: NCDs) เช่้น 
โรคหัวใจและหลอด้เลือด้ ความด้ันโลหิตสูง ไขมันในเลือด้สูง
 โรคเบาหวาน เป็็นต้น จงึม่วธ่ิิการลด้นำ�าหนักเกิด้ขึ�นมามากมาย
และหน่�งในวิธิ่ท่่�ได้้รับความนิยมมากท่่�สุด้คือการท่ำา IF

 IF หรือ่ Intermittent fasting เป็นการอ่ดีอ่าหารแบบ
ไม่ต่่อ่เนื�อ่ง หรือ่จำากัดีช่วังเวัลัาในการกินอ่าหาร มีหลัายร้ป
แบบ เช่น 16:8 ค่ือ่ มีช่วังเวัลัาในการกิน 8 ชั�วัโมง ช่วังเวัลัาอ่ดี 
16 ชั�วัโมง หรือ่ 5:2 ค่ือ่ ในหน่�งสัปดีาห์มีช่วังกิน 5 วััน ช่วังอ่ดี 
2 วััน โดียอ่าจอ่ดีต่ิดีต่่อ่กันหรือ่เวั�นช่วังก็ไดี� หรือ่ 1:1 ค่ือ่ มีช่วัง
กนิแลัะชว่ังอ่ดีสลับักันแบบวัันเวั�นวััน ประโยชน์ที่�ค่นส่วันใหญ่ิ
ค่าดีหวััง ค่ือ่ เพื�อ่ช่วัยลัดีนำ�าหนักต่ัวั แต่่การท่ำา IF ยังมีข�อ่ดีีอ่ีก
หลัายประการ เช่น ลัดีระดัีบค่วัามดัีนโลัหิต่ ค่อ่เลัสเต่อ่รอ่ลัแลัะ
ไต่รกลัีเซึ่อ่ร์ไรดี์ (Anton et al., 2021; Teong and Heilbronn, 
2021) ลัดีการอั่กเสบ ท่ำาค่วัามสะอ่าดีเซึ่ลัล์ั แลัะส่งเสริมระบบ
ภ์้มิคุ่�มกัน (Mindikoglu et al., 2020) เป็นต่�น 

 สิ�งท่ี�ค่วัรระวััง ค่อื่ การจำากดัีเวัลัากินขอ่ง IF ไม่เหมือ่น
กบัการจำากัดีเวัลัากนิขอ่งบฟุเฟ�ต์่ ในชว่ังกนิจง่ต่�อ่งกินอ่าหารใน
ปรมิาณ์ที่�พอ่เหมาะ มคี่ณุ์ค่า่ท่างโภ์ชนาการค่รบถ�วัน หลักีเลัี�ยง
อ่าหารที่�ให�พลังังานสง้ เชน่ ฟาสต่ฟ์้ด้ีส ์เบเกอ่รร์ี� นำ�าหวัาน เพื�อ่
ให�ไดี�รับปริมาณ์พลัังงานโดียรวัมลัดีลัง แลัะไม่ค่วัรหักโหมใน
ช่วังอ่ดีมากเกินไปเพราะอ่าจท่ำาให�ร่างกายลัดีการเผู้าผู้ลัาญิ
พลังังานลังแลัะเก็บสะสมพลังังานในรป้ขอ่งไขมันไดี� นอ่กจากนี�
การท่ำา IF อ่าจะต่�อ่งระวัังในผู้้�ที่�มีปัญิหาเกี�ยวักับกระเพาะ
อ่าหาร ผู้้�ท่ี�ขาดีสารอ่าหาร แลัะหญิิงต่ั�งค่รรภ์์

เขียนโดีย อาณกุร เรืองปราชญ์์
Written by Arnakorn Ruangprach
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IF: Good Health Can Be Obtained 
from Fasting.
 It is undeniable that our lifestyle has a huge impact on our health. Inappropriate behaviors lead 
to health problems. And one of the problems that many people face is obesity, which will bring us many 
more diseases. These diseases are called non-communicable diseases or NCDs. Examples of them are 
cardiovascular disease, high blood pressure, hyperlipidemia, diabetes, etc. There are many weight loss 
methods, and one of the most popular is doing IF.

 IF or Intermittent fasting is to fast discontinuously or limit time to eat. IF have many forms; such 
as 16:8 which is an 8-hour eating period and 16-hour fasting period; 5:2 which is 5-day eating period and 
2-day fasting, and this can be consecutive or intermittent; and 1:1 which allows eating and fasting periods 
alternately every other day. The benefit of IF that most people expect is to help reduce body weight. However, 
IF has many other advantages such as reducing levels of blood clotting, cholesterol, and triglycerides. (Anton 
et al., 2021; Teong and Heilbronn, 2021); reducing inflammation; cleansing body cells; and boosting immune 
system (Mindikoglu et al., 2020).

 It should be noted that time-restricted eating in IF is not the same as the time limit when we eat 
buffet. During the eating period, one should eat in moderation and the food should contain complete 
nutritional value. High-calorie foods such as fast food, bakery, and sugary drinks should be avoided to reduce 
overall energy intake. Also, one should not overdo it during fasting period because that may cause the body 
to reduce metabolism and thus store calories in the form of fat. In addition, people with stomach problems, 
malnourished persons, and pregnant women should take caution in doing IF.
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ฮ�ล�ลสำิงคโปร์ ห�รือคว�มร่วมมือด้้�นัวิทย�ศ�สำตร์ฮ�ล�ลในัก�รรับรอง

Discussion with Halal Singapore on Cooperation in Halal Science for Accreditation

 วัันท่ี� 18 เมษายน 2565 เวัลัา 9.00 น. เป็นต่�นไป ศน้ย์วัทิ่ยาศาสต่ร์ฮาลัาลั จฬุาลังกรณ์์มหาวิัท่ยาลัยั นำาโดีย รอ่งศาสต่ราจารย์ 
ดีร.วัินัย ดีะห์ลััน  ผู้้�อ่ำานวัยการศ้นย์วัิท่ยาศาสต่ร์ฮาลัาลั จุฬาลังกรณ์์มหาวัิท่ยาลััย พร�อ่มดี�วัย  รอ่งศาสต่ราจารย์ ดีร.ปกรณ์์ ปรียากร 
ผู้้�อ่ำานวัยการสถาบันมาต่รฐานฮาลัาลัแห่งประเท่ศไท่ย แลัะเจ�าหน�าท่ี�ศวัฮ. ให�การต่�อ่นรับ Mr.Imran Musa แลัะ Mr.Rujok Pandi, 
Former Director of Halal MUIS and Chairman of ASEAN Halal จากประเท่ศสิงค่โปร์ เข�าพบเพื�อ่หารือ่ประเดี็นค่วัามร่วัมมือ่
ร่วัมกันกับหน่วัยงานผู้้�ต่รวัจประเมินดี�านฮาลัาลัระดีับนานาชาต่ิ (IAHA) หาจุดีร่วัมดี�านการมาต่รฐานฮาลัาลัเชิงวัิชาการ การลังนาม
ข�อ่ต่กลังค่วัามรว่ัมมอื่ดี�านวัทิ่ยาศาสต่รฮ์าลัาลัแลัะบร้ณ์าการการใช�วัทิ่ยาศาสต่รฮ์าลัาลัในการรบัรอ่ง ท่ั�งนี�จะมกีารนดัีประชมุเกี�ยวักบั
รายลัะเอ่ียดีท่ี�เกี�ยวัข�อ่งในวัาระถัดีไปอ่ีกค่รั�ง

 On April 18, 2022 at 9:00 a.m. onwards, the Halal Science Center, Chulalongkorn University, led by 
Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, the Founding Director of the Halal Science Center, Chulalongkorn University, together 
with Assoc. Prof. Dr. Pakorn Priyakorn, the Director of the Halal Standard Institute of Thailand, and staffs from the HSC 
welcomed Mr. Imran Musa and Mr. Rujok Pandi, Former Director of Halal MUIS and Chairman of ASEAN Halal from 
Singapore. They came to discuss issues relating to cooperation with international Halal auditors (IAHA). The purpose 
of this meeting was to explore mutual understanding on academic Halal standards, to sign MOU on Halal science and 
integrating Halal Science in accreditation. However, there will be another meeting on the relevant details in the next occasion.
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ศูนัย์วิทย์ฯฮ�ล�ล สำหเวชฯ จุุฬ�ฯ ผนัึกกำ�ลัง ร่วมกับ แอมเวย์ จุัด้อบรมหลักสำูตร
ก�รเป็นัผู้นัำ�ด้้�นัก�รจุัด้ก�รนัำ��หนััก ด้้วยศ�สำตร์ก�รกินัและโภชนั�ก�ร

The HSC and Faculty of Allied Health Sciences CU Synergized with Amway to Organize Training 
Workshop for Attaining Leadership in Weight Management with the Science of Eating and Nutrition

 วัันจนัท่ร์ ท่ี� 25 เมษายน 2565 ศน้ย์วัทิ่ยาศาสต่ร์ฮาลัาลั จฬุาฯ รว่ัมกับ
ค่ณ์ะสหเวัชศาสต่ร์ จุฬาฯ แลัะบริษัท่ แอ่มเวัย์ (ประเท่ศไท่ย) จำากัดี ไดี�จัดี
โค่รงการ “ห์ลักุสูัติรอบรมเชิงปฏิิบัติิกุารเพื�อพัฒนัาทักุษะกุารเป็นัผูู้�นัำา
ด�านักุารจัดกุารนัำ�าห์นัักุ ด�วยศาสัติร์กุารกุินัและโภชนัากุาร” ในเวัลัา 
13.00-15.30 น. ไดี�มีนำาเสนอ่ Case Study Presentation ขอ่งผู้้�อ่บรมท่ี�ไดี�รับ
การค่ดัีเลัอื่ก 5 กลัุม่ ผู้า่นระบบอ่อ่นไลัน ์โดียมคี่ณ์าจารยแ์ลัะนกักำาหนดีอ่าหาร
เป็นวิัท่ยากรให�ค่ำาแนะนำา ไดี�แก่ ศาสต่ราจารย์ ดีร.สิริชัย อ่ดีิศักดีิ�วััฒนา 
อ่.ดีร.แพรวั จันท่รศิลัปิน  อ่.วัรัญิญิา เต่ชะสุขถาวัร อ่าจารย์ประจำาภ์าค่วัิชา
โภ์ชนาการแลัะการกำาหนดีอ่าหาร ค่ณ์ะสหเวัชศาสต่ร์ ดีร.จร้ญิศรี ช้ศักดีิ� แลัะ  ดีร.พิมพ์อ่ร สุขแลั�วั นักกำาหนดีอ่าหารวิัชาชีพ จากนั�นเวัลัา 
15.30-16.00 น. รอ่งศาสต่ราจารย์ ดีร.วิันัย ดีะห์ลััน ผู้้�อ่ำานวัยการศ้นย์วัิท่ยาศาสต่ร์ฮาลัาลั จุฬาลังกรณ์์มหาวิัท่ยาลััย ไดี�กล่ัาวัปิดีงาน โดีย
ไดี�แสดีงค่วัามยินดีีลั่วังหน�ากับผู้้�ที่�ผู้่านการประเมินซ่ึ่�งจะไดี�รับวัุฒิบัต่รจากจุฬาลังกรณ์์มหาวัิท่ยาลััย แลัะกลั่าวัขอ่บคุ่ณ์ค่ณ์าจารย์ แลัะ
นักกำาหนดีอ่าหาร จากค่ณ์ะสหเวัชศาสต่ร์ ศ้นย์วัิท่ยาศาสต่ร์ฮาลัาลั จุฬาลังกรณ์์มหาวัิท่ยาลััย แลัะบริษัท่ แอ่มเวัย์ (ประเท่ศไท่ย) จำากัดี ท่ี�มีส่วัน
ท่ำาให�หลัักส้ต่รอ่บรมเชิงปฏิบัต่ิการนี�สำาเร็จลัุลั่วังไปดี�วัยดีี

 On Monday, April 25, 2022, the Halal Science Center, Chulalongkorn University, together with the Faculty of Allied Health 
Sciences, Chulalongkorn University, and Amway (Thailand) Co., Ltd., initiated a project called “Training Workshop to Develop 
Leadership Skills in Weight Management with the Science of Eating and Nutrition” during 01:00-03:30 pm. Case studies of 5 
trainee groups were presented on online platform where faculty members and dietitians appeared as guest speakers to provide 
advices. Among the guest speakers were Prof. Dr. Sirichai Adisakwatana, Ajarn Dr. Praew Chantarasipin, and Ajarn. Waranya 
Techasukthaworn, lecturers in the Department of Nutrition and Dietetics, Faculty of Allied Health Sciences; Dr. Jaroonsri Chusak 
and Dr. Pim-on Suklaew, professional dietitians. From 03:30-04:00 pm. Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, the Founding Director of 
the Halal Science Center, Chulalongkorn University, provided ending speech of the workshop. He congratulated in advance to 
those who would pass the assessment and would be granted certificate from Chulalongkorn University. He also extended thanks 
to lecturers and dietitians from the Faculty of Allied Health Sciences, the Halal Science Center, Chulalongkorn University, and 
Amway (Thailand) Co., Ltd., who contributed to the success of this training workshop.
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ห�รือพััฒนั�นัวัตกรรมอ�ห�รแนัวใหม่ด้้วยผลิตภัณฑ์์จุ�กพัืช 
(plant-based products)

 วัันท่ี� 28 เมษายน 2565 เวัลัา 09.00 น. ศ้นย์วัิท่ยาศาสต่ร์ฮาลัาลั จุฬาลังกรณ์์มหาวิัท่ยาลััย นำาโดีย รอ่งศาสต่ราจารย์ 
ดีร.วิันัย ดีะห์ลััน  ผู้้�อ่ำานวัยการศ้นย์วัิท่ยาศาสต่ร์ฮาลัาลั จุฬาลังกรณ์์มหาวัิท่ยาลััย นักวัิจัยแลัะเจ�าหน�าที่�ศวัฮ.ให�การต่�อ่นรับ 
นายแพท่ย์ วัิสุท่ธิุ� บุญิเกษมสันติ่ เพื�อ่เยี�ยมชมการดีำาเนินงานขอ่งศวัฮ. แลัะแลักเปลัี�ยนค่วัามคิ่ดีเห็นในการพัฒนาร้ปแบบนวััต่กรรม
อ่าหารแนวัใหมท่่ี�มุง่เน�นค่วัามยั�งยนื โดียเฉพาะอ่ยา่งยิ�งการพฒันาผู้ลัติ่ภ์ณั์ฑ์์จากพชื (plant-based products) พร�อ่มกนันี�ไดี�เข�าเยี�ยมชม
ห�อ่งปฏิบัต่ิการนิต่ิวัิท่ยาศาสต่ร์ฮาลัาลัดี�วัย

 On April 28, 2022 at 9:00 a.m., the Halal Science Center, 
Chulalongkorn University, led by Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, 
the Founding Director of the Halal Science Center, Chulalongkorn 
University, researchers, and staffs of the HSC welcomed Dr. Wisut 
Bunkasemsanti who visited the HSC to observe its operations and 
exchange opinions on the development of new food innovations
that focus on sustainability, especially the development of 
plant-based products. On this occasion, he also visited the Halal Forensic 
Science Laboratory.

Discussion on the Development of New Food 
Innovations with Plant-based Products

เขียนแลัะเรียบเรียงโดีย มธิรุดา กุระเดื�องเดช 

Written and Compiled  by Mathurada Kraduangdet
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การเตรยีมความพรอ้มด้า้นการท่อ่งเท่ี�ยวและบรกิารท่ี�เป็็นมติร
ต่อนักท่่องเท่ี�ยวมุสลิมของป็ระเท่ศไท่ย ในช่่วงหลังการ
ระบาด้ของโควิด้-19
How Thailand Prepares for Muslim-Friendly Tourism 
and Services After the Spread of COVID-19
 ประเท่ศไท่ยเป็นอ่ีกหน่�งประเท่ศที่�ถือ่วั่าเป็นจุดีหมายปลัายท่างขอ่ง
นักท่่อ่งเท่ี�ยวัท่ั�วัโลัก เนื�อ่งจากมีแหล่ังท่่อ่งเท่ี�ยวัท่ี�สวัยงาม ประชากรท่ี�เป็นมิต่ร 
อ่าหารอ่ร่อ่ย รวัมถ่งค่่าค่รอ่งชีพท่ี�ถ้ก นอ่กจากนี�รัฐบาลัยังให�ค่วัามสำาคั่ญิแก่
นกัท่่อ่งเท่ี�ยวัมุสลัมิ ผู้ลักัดีนันโยบายดี�านการท่อ่่งเท่ี�ยวัแลัะบรกิารฮาลัาลั หวัังให�
ไท่ยเปน็จดุีหมายปลัายท่างที่�เปน็มติ่รต่อ่่นักท่่อ่งเท่ี�ยวัมสุลิัม สง่ผู้ลัให�ประเท่ศไท่ย
ถ้กจัดีอ่ันดีับเป็นประเท่ศปลัายท่างยอ่ดีนิยมสำาหรับนักท่่อ่งเที่�ยวัมุสลิัมจาก
ท่ั�วัโลัก [1]

เขียนโดีย ดร.อาณัฐ เด่นัยิ�งโยชนั์ 

Written  by Dr.Anat Denyingyhot
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 แต่่อ่ย่างไรก็ต่ามการแพร่ระบาดีขอ่งโรค่โค่วิัดี-19  ส่ง
ผู้ลักระท่บต่อ่่ผู้้�ค่นเปน็อ่ยา่งมาก ไมเ่พยีงแต่ด่ี�านสขุภ์าพแลัะชวีัติ่
การเปน็อ่ย้ ่แต่ย่งัสง่ผู้ลัต่อ่่เศรษฐกจิ โดียเฉพาะอ่ตุ่สาหกรรมการ
ท่่อ่งเท่ี�ยวั ซึ่่�งท่ำาให�พฤต่ิกรรมขอ่งมนุษย์เปลัี�ยนแปลังไป นักท่่อ่ง
เท่ี�ยวัค่ำาน่งถ่งค่วัามปลัอ่ดีภั์ยเป็นหลัักท่ั�งค่วัามปลัอ่ดีภั์ยขอ่ง
ต่นเอ่งแลัะค่รอ่บค่รัวั[2] ดี�วัยเหตุ่นี� เพื�อ่สร�างค่วัามเชื�อ่มั�นให�กับ
กลัุ่มนักท่่อ่งเท่ี�ยวัที่�ต่�อ่งการการบริการฮาลัาลัท่ี�ค่รบวังจรรวัมถ่ง
บริการนักท่่อ่งเที่�ยวัท่ั�วัไป จ่งต่�อ่งมีการเต่รียมค่วัามพร�อ่มดี�าน
การท่่อ่งเท่ี�ยวัแลัะบริการที่�เป็นมิต่รต่่อ่นักท่่อ่งเที่�ยวัมุสลัิมขอ่ง
ประเท่ศไท่ยในช่วังหลัังการระบาดีขอ่งโค่วัิดี-19

 จากการจัดีเต่รียมร่างมาต่รฐานการท่่อ่งเที่�ยวัแลัะ
บริการท่ี� เป็นมิต่รต่่อ่มุสลัิมขอ่งศ้นย์วัิท่ยาศาสต่ร์ฮาลัาลั
จุฬาลังกรณ์์มหาวัิท่ยาลััยแลัะสถาบันมาต่รฐานฮาลัาลั
แห่งประเท่ศไท่ยนั�น สามารถใช�เป็นแนวัท่างให�แก่ผู้้�ประกอ่บการ
ท่ี�ดีำาเนินงานดี�านการจัดีการท่่อ่งเที่�ยวัรวัมถ่งบริการอ่ื�น ๆ 
ท่ี�เกี�ยวัข�อ่งไดี� เพื�อ่สร�างค่วัามมั�นใจว่ัาผู้ลิัต่ภั์ณ์ฑ์์แลัะบริการที่�จะ
ไดี�รับเป็นไปต่ามบท่บัญิญัิต่ิแห่งศาสนาอ่ิสลัาม เป็นการเต่รียม
ค่วัามพร�อ่มต่่อ่สถานการณ์์หลัังการระบาดีโค่วัิดี-19 นักวัิจัยขอ่ง
ศ้นย์วัิท่ยาศาสต่ร์ฮาลัาลั จ่งไดี�มีการสำารวัจค่วัามพ่งพอ่ใจขอ่ง
นกัท่่อ่งเที่�ยวัมุสลัมิแลัะนักท่่อ่งเที่�ยวัทั่�วัไปในการนำารา่งมาต่รฐาน
การท่่อ่งเท่ี�ยวัแลัะบริการท่ี�เป็นมิต่รต่่อ่มุสลัิม ไปประยุกต่์ใช�เป็น
กลัยุท่ธุ์สำาค่ัญิในการเต่รียมค่วัามพร�อ่มขอ่งกิจการที่�ต่�อ่งการ
รอ่งรับนักท่่อ่งเท่ี�ยวัหลัังการจบ สถานการณ์์การระบาดีแลัะโลัก
กลัับเข�าส้่สภ์าวัะปกต่ิ 

 รายลัะเอ่ียดีขอ่งร่างมาต่รฐานจะประกอ่บไปดี�วัย 
3 ประเดี็นหลัักไดี�แก่ [3]  
 1.ข�อ่กำาหนดีดี�านการจัดีเต่รียมอ่าหารแลัะเค่รื�อ่งดืี�ม 
ซึ่่�งรายลัะเอ่ยีดีปลักียอ่่ยจะประกอ่บดี�วัยข�อ่กำาหนดีวัา่ดี�วัยการ
ใช�วััต่ถดิุีบในการประกอ่บอ่าหาร การเต่รยีมหรอื่การปรงุอ่าหาร 

การชำาระลั�างนญิิสแลัะบรรจุภ์ัณ์ฑ์์ท่ี�ใช�ในการบรรจุ 

 2. ข�อ่กำาหนดีโรงแรมแลัะท่ี�พกัอ่าศัย ซึ่่�งมีรายลัะเอี่ยดี
ข�อ่กำาหนดีที่�ประกอ่บไปดี�วัย ข�อ่กำาหนดีดี�านการจัดีการห�อ่ง
พัก ห�อ่งลัะหมาดีสาธุารณ์ะ ห�อ่งนำ�าสาธุารณ์ะ สิ�งอ่ำานวัย
ค่วัามสะดีวักสำาหรบัสนัท่นาการแลัะนนัท่นาการ สิ�งอ่ำานวัย
ค่วัามสะดีวักในการดี้แลัสุขภ์าพ 

 3.ข�อ่กำาหนดีดี�านการบริการการท่่อ่งเที่�ยวั จะประกอ่บ
ดี�วัยข�อ่กำาหนดีดี�านการจดัีโปรแกรมนำาเท่ี�ยวั การขนสง่ท่างบก 
แลัะมัค่คุ่เท่ศก์ เป็นต่�น 
 ซึ่่�งจากการสำารวัจค่วัามพ่งพอ่ใจพบว่ัา นักท่่อ่งเที่�ยวั
มุสลัิมจะให�ค่วัามสำาค่ัญิกับอ่าหารแลัะเค่รื�อ่งดีื�ม รวัมทั่�งเรื�อ่ง
ท่ี�พกัอ่าศยัเปน็ประเดีน็สำาค่ญัิ ถ�าสถานประกอ่บการใดีท่ี�มกีาร
บรกิารดี�านฮาลัาลั จะเป็นตั่วัชว่ัยในการตั่ดีสินใจเลืัอ่กใช�บริการ
ขอ่งนกัท่อ่่งเท่ี�ยวัมสุลัมิไดี�มากกวัา่ ดีงันั�นการเต่รยีมค่วัามพร�อ่ม
ดี�านการท่อ่่งเท่ี�ยวัแลัะการบริการเพื�อ่รอ่งรบันกัท่่อ่งเท่ี�ยวัมสุลัมิ
แลัะนักท่่อ่งเที่�ยวัทั่�วัไปหลัังวัิกฤต่ิโค่วัิดี-19 โดียการประยุกต่์
ใช�ร่างมาต่รฐานการท่่อ่งเที่�ยวัแลัะบริการที่�เป็นมิต่รต่่อ่มุสลิัม 
สามารถช่วัยผู้้�ประกอ่บการแลัะภ์าค่รัฐในการปรับตั่วักับสภ์าวัะ
การณ์์ท่ี�เปลัี�ยนไปไดี� อ่ย่างไรก็ต่ามอ่ีกต่ัวัช่วัยสำาค่ัญิท่ี�จะท่ำาให�
เกิดีการเปลัี�ยนแปลังไดี� ค่ือ่ กลัไกการขับเค่ลัื�อ่นนโยบายจาก
ภ์าค่รัฐ รวัมถ่งมาต่รการสนับสนุนการปรับตั่วัขอ่งภ์าค่ธุุรกิจ 
เช่น เงินทุ่น การปรับกฎเกณ์ฑ์์ แลัะการ Up-skilled Reskilled 
แรงงาน ท่ั�งหมดีท่ั�งมวัลัลั�วันแลั�วัสามารถเปน็ต่วััขับเค่ลัื�อ่นแลัะ
การฟ้�นฟ้ดี�านการท่่อ่งเท่ี�ยวัขอ่งประเท่ศไท่ย ไดี�
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How Thailand Prepares for Muslim-Friendly Tourism 
and Services After the Spread of COVID-19

 Thailand is one of the countries that become 
destination of tourists around the world due to its variety of 
splendid tourist attractions, friendly population, delicious 
food, and low cost of living. Its government also attaches 
importance to Muslim tourists and push forward policies 
on Halal tourism and services, hoping Thailand become a 
Muslim-friendly destination. As a result, Thailand is ranked 
as a popular destination for Muslim tourists from around 
the world [1]. However, the outbreak of COVID-19 affects 
people a lot. Not only on their health and lifestyle, but it 
also affects the economy, especially tourism industry. 
The outbreak causes human behavior to change. Tourists 
consider safety as their main concern, both for themselves 
and for their families. [2] Therefore, to build confidence 
among tourists who want comprehensive Halal services, 

and also among general tourists, Thailand must prepare for 
its Muslim-friendly tourism and services after the COVID-19 
outbreak.
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 The draft of standard for Muslim-friendly tourism 
and services that is prepared by the Halal Science Center, 
Chulalongkorn University, and the Halal Standards Institute 
of Thailand can be used as guidelines for entrepreneurs in 
tourism industry and other related services. This will ensure 
Muslim tourists that the products and services that they 
will receive are in accordance with Islamic principles. Also, 
this is a way for entrepreneurs to prepare themselves after 
the COVID-19 outbreak. Thus, the Halal Science Center’s 
researchers made a survey on Muslim and general tourists’ 
satisfaction once the draft of standard for Muslim-friendly
tourism and services is applied. This draft serves as 
a crucial strategy for tourism businesses to prepare 
themselves after the outbreak and the world returns to 
normal state. It consists of three main points: [3] 
 1. Requirement regarding food and beverage 
preparation. Detail of this includes requirement on the 
use of raw materials in cooking, requirement on food 

preparation or cooking, requirement on purification of 
Najis, and requirement on packaging. 

    2 .  Requirement 
regarding hotels and 
r e s i d e n c e s .  D e t a i l 
i n  th is  requ i rement 
consists of requirement on 

management of rooms, 
pub l ic  p rayer  rooms, 
public toilets, recreation 
and entertainment facilities, 
and health care facilities; 

 3. Requirement regarding travel services. This 
consists of requirement on organizing tour programs, land 
transport, guides, etc. 
 According to the survey, Muslim tourists pay more 
attention to food and beverages. Accommodation is also 
an important issue. Any establishments that provide Halal 
services would be helpful for Muslim tourists in making final 
decision on using services. Therefore, preparing tourism 
and services to support Muslim and general tourists after 
the COVID-19 crisis by applying the draft standard for 
Muslim-friendly tourism and services can help entrepreneurs 
and government sector to adapt to changing situations. 
Another important helper that can cause change is the 
government’s policy driving mechanism and also measures 
to support business adaptation such as funding, regulatory 
adjustments, and upskilling and reskilling. All of this can 
be driving force and recovery of Thailand’s tourism sector.
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KILIM 
C O F F E E 
HOUSE
ร้้านกาแฟสไตล์์ตุร้กี
ใจ ก ล์ า ง ก า ด ห ล์ ว ง 
เชียีงใหม่่

KILIM COFFEE HOUSE ร�าน

กาแฟเล็ักๆสไต่ลั์ตุ่รกีที่�ซึ่ ่อ่นอ่ย้่

ใจกลัางกาดีหลัวัง หน่�งในย่าน

การค่�าที่�สำาคั่ญิขอ่งจังหวััดีเชียงใหม่ ใช่ค่่ะ

อ่่านไม่ผิู้ดีหรอ่กมันคื่อ่ค่าเฟ�ที่�ให�ฟีลัค่วัาม

เป็นประเท่ศตุ่รกีแห่งเดีียวัในเชียงใหม่ ท่ั�ง

บรรยากาศ การต่กแต่่งร�าน เค่รื�อ่งดืี�มไป

จนถ่งพร็อ่พต่่างๆท่ี�มีไวั�ให�ลั้กค่�าไดี�สวัมใส่

ถ่ายร้ปกันค่่ะ แน่นอ่นค่่ะวัันนี� เราไดี�รับ

เกยีรติ่จาก “นั�องอาท” คุุณวรตุิม ์อารพีนััธิ์

บาริสต่�าหนุ่มหลั่อ่ไฟแรง ไดี�ให�สัมภ์าษณ์์

กับท่าง ศวัฮ. ถ่งประวััต่ิค่วัามเป็นมาขอ่ง

ธุุรกิจกันค่่ะ 

สัมภ์าษณ์์แลัะเรียบเรียงโดีย 

สัุลัยญ์า เป่�ยมชัยวัฒนั์

Interviewed by Sulaiya Piemchaiwat
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อะไรคือจุุดเร่�มต้่น หรอืแรงบันด�ลัใจุของ
คุณท่ี่�ที่ำ�ธุุรก่จุก�แฟ?

หลัังจุ�กเปิิดธุุรก่จุไปิแล้ัว เปิ็นยังไงบ้�ง?

 ต่�อ่งย�อ่นกลับัไปเมื�อ่ปทีี่�แลั�วั ดี�วัยค่วัามท่ี�อ่าชพีหลักัขอ่งพอ่่ผู้ม
ค่ือ่มัค่คุ่เท่ศก์ แต่่ดี�วัยสถานการณ์์บ�านเมือ่งเรื�อ่งไวัรัส COVID-19 ท่ำาให�
อ่าชีพมัค่คุ่เท่ศก์ไม่สามารถท่ำางานไดี� เลัยเป็นยุค่เริ�มต่�นขอ่งการท่ำาร�าน
กาแฟข่�นมา แต่่เราจะท่ำาร�านกาแฟยังไงในเมื�อ่เชียงใหม่ค่นเปิดีร�าน
กาแฟใหม่ๆเยอ่ะมาก เราจ่งพยายามสร�างสิ�งท่ี�แต่กต่่าง เวัลัาคุ่ณ์พ่อ่ไป
ท่ัวัร์ประเท่ศท่างต่ะวัันอ่อ่กกลัางคุ่ณ์พ่อ่มักจะซึ่ื�อ่พรม ขอ่งแต่่งบ�านกลัับ
มาเยอ่ะมาก เราจ่งลัอ่งนำาขอ่งเหลั่านี�มาต่กแต่่งร�าน แลัะ การเลัือ่กสีใน
ร�านให�เหมาะกับค่วัามเป็นต่ะวัันอ่อ่กกลัางอ่ย่างเช่นสสี�ม ท่ำาให�เรานก่ถ่ง
ประเท่ศโมร๊อ่ค่โค่ พรมท่ำาให�เรานก่ถง่ประเท่ศต่รุก ีหรือ่ อ่ิหรา่น ท่กุอ่ยา่ง
ค่อื่ศิลัปะ มนัสามารถเข�ากันไดี�อ่ย่างลังตั่วัเลัย อ่กีท่ั�งตั่วัผู้มชอ่บกาแฟอ่ย่้
แลั�วัยิ�งท่ำาให�เราพิถีพิถันในการเลัือ่กกาแฟให�เข�ากับร�านค่รับ

 เมื�อ่ก่อ่นการจัดีการร�านจะไม่ไดี�มีแบบแผู้นอ่ะไรมากมาย ไม่มี
การท่ำาหลัังบ�านท่ำาให�ไม่ค่่อ่ยร้�เลัยวั่าแต่่ลัะเดีือ่นผู้ลัประกอ่บการเป็น
อ่ยา่งไร แต่ใ่นช่วัง 5 เดืีอ่นหลังัมานี�ผู้มไดี�ท่ำาการ Promote Facebook page 
ท่ำาการจัดีการหลัังบ�าน ท่ำาบัญิชีเพื�อ่วััดีผู้ลัดี้ในแต่่ลัะเดีือ่น ผู้ลัต่อ่บรับ
จากลั้กค่�าทุ่กท่่านดีีมากค่รับ ดี�วัยค่วัามท่ี�ร�านสไต่ลั์นี�ยังไม่ค่่อ่ยมีดี�วัยใน
เชียงใหม่ ท่ำาให�ลั้กค่�าเริ�มมีค่วัามสนใจท่ี�อ่ยากจะมาเช็ค่อ่ินกันมากข่�น 
แลัะในชว่ังเดีอื่นเมษายนที่�ผู้า่นมานี�ลัก้ค่�าต่า่งชาติ่เริ�มเข�ามาเยอ่ะข่�นค่รบั
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แนะนำ�เมนูเด็ดของท่ี่�ร�้นหน่อยค่ะ?

What is the beginning of your coffee shop? 
What’s your inspiration?

 เมน้เดี็ดีขอ่งท่างร�าน ถ�าลั้กค่�าท่ี�อ่ยากท่าน
เป็นชานมผู้มจะแนะนำาเป็น “ชาอินัเดีย” เนื�อ่งจาก
ชาอ่นิเดียีขอ่งร�านเรามีค่วัามหอ่มขอ่งต่วััชา เรานำาชาถ่ง 
3 ชนดิีมาผู้สมกนัแลัะสิ�งที่�ขาดีไมไ่ดี�ค่อื่ Masala เพื�อ่เพิ�ม
ค่วัามหอ่มแลัะเอ่กลัักษณ์์ให�แก่ชาอิ่นเดีียขอ่งร�านเรา 
หรอื่วัันไหนอ่ากาศร�อ่นๆผู้มจะแนะนำาเปน็ “ชากุุห์ลาบ” 
เป็นเมน้ท่ี�ลั้กค่�าหลัายๆท่่านเมื�อ่ไดี�ท่านแลั�วัจะกลัับมา
ท่านซึ่ำ�า ดี�วัยต่ัวัชากหุลัาบเรานำามาจากประเท่ศต่รุกนีำา
มาผู้สมกับชากุหลัาบขอ่งไท่ยในเกิดีเอ่กลัักษณ์์เฉพาะ
ขอ่งท่างร�าน หลังัจากนั�นเราจะใส่นำ�าผู้่�งแลัะเลัมอ่่น เพื�อ่
เพิ�มค่วัามสดีชื�น สว่ันใค่รเปน็สายกาแฟท่างร�านมเีมลัด็ี
ให�เลัือ่กหลัายต่ัวัเลัยมีทั่�ง Single Origin แลัะ House 
Blend หรือ่ใค่รอ่ยากไดี�ค่วัามแปลักใหม่ลัอ่ง “Turkish 
Coffee” ไดี�เลัยค่รับเป็นกาแฟจากประเท่ศตุ่รกี นอ่กจาก
นี�ท่างเรามีอ่าหารดี�วัย ต่ัวัเดี่นเลัยค่ือ่ “CHICKEN 
MASALA” รสชาต่ิขอ่งเราเข�มข�นไม่เหมือ่นใค่รแน่นอ่น 
เสิร์ฟไปพร�อ่มกับ ROTI DUBAI โดียโรต่ีขอ่งร�านเรา
มีการผู้สมแป้งพายเพื�อ่ให�เกิดีค่วัามหน่บ ค่วัามนุ่ม
เพิ�มข่�นท่านพร�อ่มกันจะไดี�ค่วัามลังต่ัวัในแบบ KILIM 
COFFEE HOUSE มาลัอ่งกนันะค่รบั ไมผู่้ดิีหวังัแนน่อ่น

 พิกุัด  ร�าน kilim coffee house ตั่�งอ่ย่้ที่�ต่ลัาดีวัโรรส หลัังร�านวัิน
ค่อ่สเมติ่ก ซึ่อ่ยข�างศาลัเจ�ากวันอ่ ้ดี�านล่ัางเปิดีเป็นร�านเสื�อ่ผู้�าสไต่ล์ัอ่นิเดียีโบฮีเมียน
ชื�อ่ร�าน Mitra ส่วันดี�านบนขอ่งชั�น 2 แลัะชั�น 3 ท่ำาเป็นร�านกาแฟสนใจต่ามรอ่ย
เข�าไปเก็บข�อ่ม้ลัไดี�ก่อ่นท่ี� แฟนเพจเฟซึ่บุ๊ก Kilim Coffee House หรือ่โท่รสอ่บถาม 
โท่ร. 081-783-4363

KILIM  
COFFEE  HOUSE ,
a Turkish-style Coffee Shop 
in the Heart of Kad Luang, 
Chiang Mai
 KILIM COFFEE HOUSE is a small Turkish-style coffee shop hidden 
in the heart of Kad Luang, one of the important commercial areas of Chiang 
Mai. Yes, you read it right, it’s the only cafe in Chiang Mai that makes you 
feel like you are in Turkey with its atmosphere, decorations, menus, as well 
as various props that are available for customers to wear and take pictures. 
Of course, today we are honored by “Nong Art” or Mr. Warut Areephan, 
a handsome young barista to give an interview with the HSC about the story 
of his business.

 This we must rewind back to last year. My father’s main job was a 
tour guide. But with the COVID-19 situation, guides cannot work. And that 
was the beginning of our idea to have a coffee shop. But how can our cof-
fee shop survive when Chiang Mai has a lot of new coffee shops? So, we 
try to create something different. When my father went to the Middle East, 
he always bought carpets and lots of home decorations back home. We 
brought these things to decorate our shop and paint our cafe with colors 
that suit the Middle Eastern. For example, orange reminds us of Morocco, 
carpets remind us of Turkey or Iran. Everything is art. And all can go together 
perfectly. Also, I like coffee. That even makes me meticulous in choosing 
coffee that will match with our shop.
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After starting this business for some time, 
how is the feedback?

Can you please recommend us the 
signature menus of your café?

 In the past, we did not have a fixed way of management. 
We did not pay attention to management, so we did not know how 
much we gained in each month. However, in the last 5 months, I’ve 
promoted my Facebook page to manage the shop’s income and 
create an account to measure the results each month. The feedback 
from all customers is very good. Maybe this is because this style of 
café is rarely found in Chiang Mai. So, more and more customers 
are interested in coming and checking in. And last April, there were 
more foreign customers visiting our shop.

 As for our signature menus, for those who prefer milk tea 
I would  recommend our “Indian Tea” . Our Indian tea has a nice 
aroma. We mix 3 types of tea together. And what is indispensable 
in our Indian tea is masala. This adds more aroma and uniqueness 
to our Indian tea. On a hot day, I would recommend “Rose Tea”. 
This is a menu that many customers will come back to order again. 
We brought our rose tea from Turkey, mixed it with Thai rose tea 
to create the uniqueness for our drink. Furthermore, we add honey 
and lemon to increase fleshliness. For those who are coffee lovers, 
we have many beans for them to choose, both from single origin 
and house blend. If you want to try something new, try our  “Turkish 
Coffee” which is coffee from Turkey. In addition, we serve food as 
well. The standout menu is “CHICKEN MASALA” . We ensure that 
the flavor of this dish of ours is definitely rich and unique. Together 
with this, we served ROTI DUBAI. Our roti is mixed with pie crust 
to create a chewy and softer texture. When these two are eaten 
together, it is the perfect fit in KILIM COFFEE HOUSE style. Please 
come to try. You will not be disappointed for sure.

Location: KILIM COFFEE HOUSE is located 
at Warorot Market, behind Vin Cosmetics Shop, the 
soi next to Guan Yu Shrine. The first floor is a Mitra 
shop which sells Bohemian-Indian clothing. The 2nd 
and 3rd floor is a coffee shop. If you are interested 
to follow us, check for more info at Facebook Fan 
Page of Kilim Coffee House or call 081-783-4363
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Smart Home Technology 
for Aging Society

 ปฏิเสธุไม่ไดี�เลัยวั่าสังค่มปัจจุบันไดี�ก�าวัส่้สังค่มยุค่ดิีจิต่อ่ลัไปแลั�วัเกือ่บทุ่กกิจกรรมในชีวิัต่ประจำาวัันลั�วันมีเท่ค่โนโลัยี
ต่่างๆเข�ามาเกี�ยวัข�อ่ง โดียเฉพาะอ่ย่างยิ�งเมื�อ่ประชาค่มโลักส่วันใหญิ่กำาลัังเข�าส้่สังค่มผู้้�ส้งวััย ผู้ลิัต่ภ์ัณ์ฑ์์นวััต่กรรมท่ี�ต่อ่บโจท่ย์
ผู้้�ส้งวััยจ่งมีให�เห็นมากข่�น หน่�งในนั�นค่ือ่ นวััต่กรรมท่ี�เกี�ยวัข�อ่งกับบ�านพัก แลัะท่ี�อ่ย้่อ่าศัย

 เท่ค่โนโลัยีบ�านอ่จัฉริยะกเ็ปน็อ่กีหน่�งเท่ค่โนโลัยีท่ี�ไดี�พัฒนาข่�นมาอ่ย่างต่อ่่เนื�อ่งไม่เพยีงเพื�อ่ต่อ่บโจท่ย์ไลัฟ์สไต่ล์ัขอ่งค่น
ยุค่สมัยนี� แต่่ยังต่อ่บโจท่ย์สังค่มผู้้�ส้งอ่ายุอ่ีกดี�วัย  โดียสำานักงานสถิต่ิแห่งชาต่ิระบุวั่า ในปี 2573 ประเท่ศไท่ยจะกลัายเป็น Super 
Aged Society [1] ซึ่่�งผู้้�ส้งอ่ายุส่วันใหญิ่แม�วั่าจะมีบุต่รหลัานค่อ่ยดี้แลั ก็ยังมีค่วัามต่�อ่งการท่ี�จะพ่�งพาต่นเอ่ง เท่ค่โนโลัยีบ�าน
อ่ัจฉริยะ จ่งถือ่เป็นอ่ีกหน่�งเท่ค่โนโลัยีท่ี�ต่อ่บโจท่ย์ค่วัามต่�อ่งการผู้้�ส้งอ่ายุ แลัะค่รอ่บค่รัวัท่ี�มีสมาชิกเป็นผู้้�ส้งอ่ายุ [2] โดียหลัักการ
ขอ่งระบบบ�านอ่ัจฉริยะจะขับเค่ลัื�อ่นอุ่ปกรณ์์ดีิจิต่อ่ลัภ์ายในบ�านดี�วัยบลั้ท่้ธุ (Bluetooth) หรือ่ ไวัไฟ (WIFI) หรือ่ปัญิญิาประดีิษฐ์ 
(AI) ซึ่่�งสามารถสั�งงานผู้่านแอ่ปพลัิเค่ชันบนสมาร์ท่โฟนแค่่ปลัายนิ�วัมือ่ ส่วันเท่ค่โนโลัยีท่ี�นำามาใช�ในบ�านอ่ัจฉริยะมีอ่ะไรบ�างนั�น
มาดี้กันค่่ะ

Video intercom

Smart lightning 

 โดียปัจจุบันไดี�นำามาใช�ต่ิดีต่ั�งค่วับค่้่กับรั�วับ�านหรือ่ประต่้
บ�านเพื�อ่สกรีนค่วัามปลัอ่ดีภ์ัยเบื�อ่งต่�นเมื�อ่มีแขกมาเยือ่น ซึ่่�งจะ
สามารถบนัท่ก่ภ์าพการเข�า-อ่อ่กขอ่งแขกท่ี�มาเยอื่นไดี� โดียจะสง่ภ์าพ
ดีงักลัา่วัไปยงัแอ่ปพลัเิค่ชนับนมอื่ถอื่แบบ real-time โดียเจ�าขอ่งบ�าน
สามารถเปิดี-ปิดีประต่้ดี�วัยค่ำาสั�งเสียงหรือ่การสแกนนิ�วัมือ่หรือ่ผู้่าน
แอ่ปพลัิเค่ชั�นบนมือ่ถือ่ก็ไดี� 

 ซึ่่�งจะเปิดี-ปิดีไฟอ่ัต่โนมัต่ิโดียระบบเซึ่็นเซึ่อ่ร์
ที่�ต่รวัจจับอุ่ณ์หภ้์มิแลัะการเค่ลืั�อ่นไหวัขอ่งค่น หรือ่
ค่ำาสั�งเสยีงไดี� ซึ่่�งไมเ่พยีงชว่ัยอ่ำานวัยค่วัามสะดีวักสบาย
กับผู้้�ส้งอ่ายุ แต่่ยังช่วัยประหยัดีไฟในบ�านอ่ีกดี�วัย [3]

เขียนแลัะเรียบเรียงโดีย ดร.นััจวา ยานัยา สัันัติิวรกุุล 
Written and compiled by Dr. Najwa Yanya Santiworakun
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eHealth technology 

Home monitoring Smart alarm

 เป็นเท่ค่โนโลัยีที่�เหมาะอ่ย่างยิ�งกับค่นใน
ค่รอ่บค่รัวัที่�มีโรค่ประจำาต่ัวั แลัะอ่ย่้ในที่�ห่างไกลัจาก
สถานพยาบาลั หรือ่ถิ�นทุ่รกันดีาร ซ่ึ่�งการติ่ดีตั่�งระบบ 
telecare หรือ่ telehealth ท่ำาให�ผู้้�ส้งอ่ายุสามารถเข�า
ถ่งการบริการท่างสุขภ์าพ แลัะบริการท่างการแพท่ย์ไดี�
ท่ันท่วังที่ [4] ยังมีโปรแกรมสุขภ์าพอ่ื�นๆท่ี�น่าสนใจ ไม่
วั่าจะเป็นการจัดีต่ารางการกินยาแลัะการหาหมอ่ขอ่ง
ค่นในค่รอ่บค่รัวั โดียเฉพาะอ่ย่างยิ�งผู้้�ส้งอ่ายุท่ี�มีอ่าการ
หลังลัืม ซึ่่�งระบบจะท่ำาการเต่ือ่นเมื�อ่ถ่งเวัลัาท่ี�ต่ั�งไวั�

 เป็นอี่กหน่�งเท่ค่โนโลัยีท่ี�ค่นในค่รอ่บค่รัวัให�
ค่วัามสนใจเป็นอ่ย่างมาก ซ่ึ่�งท่ำาให�ค่นในค่รอ่บค่รัวั
สามารถท่ราบถ่งการเค่ลัื�อ่นไหวัภ์ายในบ�าน โดีย
จะสามารถต่รวัจสอ่บค่วัามเป็นไปในบ�านผู้่าน
แอ่ปพลัิเค่ชันในมือ่ถือ่ ทั่�งนี�สามารถต่ิดีต่ั�งค่วับค่้่กับ
กลั�อ่งวัิดีีโอ่เพื�อ่ให�ส่งภ์าพแบบ real-time หรือ่ร้ปแบบ
เซึ่็นเซึ่อ่ร์ท่ี�ไม่มีกลั�อ่งสำาหรับผู้้�ส้งอ่ายุท่ี�ต่�อ่งการค่วัาม
เป็นส่วันต่ัวัส้ง 

 โดียจะสง่สญัิญิาณ์เต่อื่นเมื�อ่มคี่วัามผู้ดิีปกต่ใินบ�าน ไม่
วั่าจะเป็นการเกิดีค่วััน ไฟไหม� ไฟรั�วั ท่่อ่นำ�ารั�วั ซึ่่�งจะท่ำาให�สามารถ
ป้อ่งกันการเกิดีอ่ันต่รายภ์ายในบ�านไดี�ท่ันท่วังท่ี [2, 3]

 ฟงัอ่ย่างนี�แลั�วัคิ่ดีว่ัาท่า่นผู้้�อ่า่นหลัายท่่านค่งเริ�มสนใจที่�
จะเปลัี�ยนบ�านเดีิมๆให�กลัายไปบ�านอ่ัจฉริยะกันบ�างแลั�วันะค่ะ

[1] ฐานเศรษฐกิจดีิจิท่ัลั (7 มีนาค่ม 2565). ส่อ่ง5สินค่�ามาแรงในยุค่สังค่ม
ผู้้�ส้งอ่ายุ. สืบค่�นเมื�อ่ 1 พฤษภ์าค่ม 2565 จาก https://www.thansettakij.
com/property/516683
[2] Creaney, R., Reid, L., and Currie, M. The contribution of healthcare 
smart homes to older peoples’ wellbeing: A new conceptual frame-
work. Wellbeing, Space and Society, 2021. 2: p.100031.
[3] กอ่งบรรณ์าธิุการ Health4senior. เท่ค่โนโลัยีบ�านยุค่ใหม่เพื�อ่คุ่ณ์ภ์าพ
ชีวัิต่ท่ี�ดีีขอ่งผู้้�ส้งวััย สืบค่�นเมื�อ่ 1 พฤษภ์าค่ม 2565 จากhttps://www.
health4senior.com/lifestyle-trends/
[4] Attitudes towards the use and acceptance of eHealth technologies: 
a case study of older adults
living with chronic pain and implications for rural healthcare. BMC 
Health Services Research, 2015. 15:162
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Smart Home Technology 
for Aging Society
 It is undeniable that today’s society has 
stepped into digital society. Almost every activity 
in our daily life is associated with technology, 
especially when most of the world’s population is 
entering an aging society. Innovative products that 
meet the needs of senior people are increasingly 
seen. One of them is innovations related to housing 
and residences.

 Smart home technology is technology that 
has been continuously developed not only to match 
with lifestyles of today’s people, but also with the 
elderly society as well. According to the National 
Statistical Office, in 2030, Thailand will become a 
Super Aged Society [1], where most of the elderly 
people, even if they have children to take care of, 
need to be self-reliant. Smart home technology is 
therefore considered a technology that meets the 
needs of elderly people and families with elderly 
members [2] In principle, smart home systems 
are powered by digital devices installed to home 
with Bluetooth, Wi-Fi, or artificial intelligence (AI), 
which can be operated through applications on 
smartphones at your fingertips. Now, let’s take a 
look at some technologies used in smart homes.
Video intercom: Currently, video intercom is used 
to install on fences or doors of the house to screen 
basic security when guests visit. This technology 
is able to record the entrance - exit of the visiting 
guests and deliver images to mobile applications 
in real-time. Homeowners can open-close any 
door by voice command or finger scans or through 
mobile application.

Smart lightning: Smart lightning will automatically turn lights on and off 
by sensors that detect temperature and body movements or by voice 
command. This not only facilitates elderly people, but also saves electricity 
in the house. [3]

eHealth technology: This technology is ideal for families that have patients 
with underlying conditions and live far from hospitals or in the wilderness. 
Installing telecare or telehealth systems allows elderly people to have 
access to health services and medical services in time. [4] There are also 
other interesting health programs such as scheduling medication and family 
members’ appointments with doctors, which is good especially for senior 
people with forgetfulness. The system will remind users at the time set.

Home monitoring: This is another technology that many families are very 
interested in. It allows family members to know the movements in their home. 
They can check what is going on in their house through a mobile application. 
This can be installed in conjunction with a video camera to deliver real-time 
images or a sensor device without a camera for senior people who need 
high privacy.
Smart alarm: This technology will send an alarm when there is abnormality 
in the house, be it smoke, fire, electrical leakage, leaking water pipes, etc. 
This can prevent dangers in the house immediately [2, 3]
 
 With all the above information, now I think many readers are starting 
to be interested in changing your same old house to become a smart home.



24 HALAL INSIGHT | ISSUE 58 MAY  2022

GLOBAL UPDATE

 เมื�อ่พ้ดีถ่งอ่าหารฮาลัาลั หลัาย ๆ  ท่่าน อ่าจจะคิ่ดีว่ัาเป็นอ่าหาร
เฉพาะขอ่งชาวัมสุลิัม แต่่ในค่วัามเป็นจรงินั�นอ่าหารฮาลัาลัเป็นอ่าหาร
ขอ่งทุ่กชนชาต่ิทุ่กศาสนาท่ั�วัโลัก (Halal for All) อ่าหารฮาลัาลัค่ือ่
อ่าหารแลัะเค่รื�อ่งดีื�มท่ี�อ่นุญิาต่ให�บริโภ์ค่ ซึ่่�งเต่รียมข่�นอ่ยา่งเค่รง่ค่รัดี
ต่ามศาสนบัญิญิัต่ิอ่ิสลัาม อ่าหารหะรอ่มคื่อ่อ่าหารแลัะเค่รื�อ่งดืี�มที่�
ไม่ไดี�รับอ่นุญิาต่สำาหรับการบริโภ์ค่ เช่น แอ่ลักอ่ฮอ่ล์ั เลืัอ่ดี เนื�อ่หม ้
ผู้ลัพลัอ่ยไดี�จากเนื�อ่หม ้แลัะเลัอื่ดี สตั่วัท์่ี�ต่ายก่อ่นการเชือ่ดี แลัะสตั่วั์
ท่ี�ไม่ถ้กฆ่่าในพระนามขอ่งอ่ัลัลัอ่ฮฺ นอ่กจากนี� ผู้ลัิต่ภั์ณ์ฑ์์อ่าหาร
ฮาลัาลัต่�อ่งบรรจุหีบห่อ่แลัะจัดีเก็บในภ์าชนะซึ่่�งไดี�รับการท่ำาค่วัาม
สะอ่าดีต่ามศาสนบัญิญิัต่ิอิ่สลัามอ่ีกดี�วัย ผู้ลัิต่ภ์ัณ์ฑ์์อ่าหารฮาลัาลั
กำาลัังกลัายเป็นท่ี�ร้�จักอ่ย่างรวัดีเร็วัในกลัุ่มผู้้�บริโภ์ค่ที่�ไม่ใช่ชาวัมุสลัิม
ในดี�านค่วัามปลัอ่ดีภ์ัยขอ่งอ่าหาร สุขอ่นามัย แลัะสุขภ์าพ[1]   
 เป็นที่�น่าแปลักใจยิ�ง ท่ี�ประเท่ศท่ี�ส่งอ่อ่กอ่าหารฮาลัาลั
ท่ี�ใหญิ่ท่ี�สุดีในโลักไม่ใช่กลัุ่มประเท่ศอ่งค่์การค่วัามร่วัมมือ่อ่ิสลัาม 
(OIC) หรือ่กลัุ่มประเท่ศค่วัามร่วัมมือ่อ่่าวัอ่าหรับ (GCC) เกือ่บ 85% 
ขอ่งอ่าหารฮาลัาลัที่�ชาวัมุสลัิมบริโภ์ค่ท่ั�วัโลักนั�นผู้ลิัต่โดียประเท่ศที่�
ไมใ่ชม่สุลัมิหรือ่ประเท่ศที่�ชาวัมุสลัมิเป็นชนกลัุม่น�อ่ย จากสถิติ่ล่ัาสุดี 
ประเท่ศที่�ผู้ลิัต่แลัะส่งอ่อ่กผู้ลิัต่ภั์ณ์ฑ์์เนื�อ่สัต่ว์ัฮาลัาลัที่�ใหญ่ิท่ี�สุดีใน
โลักคื่อ่ประเท่ศบราซิึ่ลั ต่ามรายงาน State of the Global Islamic 
Economy Report 2020-2021 บราซึ่ิลัไดี�ส่งอ่อ่กเนื�อ่สัต่วั์ฮาลัาลัไป
ยังกลัุ่มประเท่ศอ่งค่์การค่วัามร่วัมมือ่อ่ิสลัาม (OIC) ท่ี� 16.2 พันลั�าน
ดีอ่ลัลัาร ์อ่นิเดียีที่� 14.4 พนัลั�านดีอ่ลัลัาร;์ สหรฐัอ่เมรกิาที่� 13.8 พนัลั�าน
ดีอ่ลัลัาร ์รสัเซึ่ยีท่ี� 11.9 พนัลั�านดีอ่ลัลัาร ์แลัะอ่ารเ์จนต่นิาที่� 10.2 พนัลั�าน
ดีอ่ลัลัาร์ ในขณ์ะที่�ประเท่ศไท่ยเป็นผู้้�ส่งอ่อ่กอ่าหารแปรร้ปฮาลัาลั
รายใหญิ่ท่ี�สุดีในโลัก 15% ขอ่งอ่าหารฮาลัาลัทั่�วัโลักท่ี�ชาวัมุสลัิม
ผู้ลิัต่ข่�นส่วันใหญิ่มาจากอ่ินโดีนีเซึ่ีย มาเลัเซึ่ีย แลัะตุ่รกี ในขณ์ะ
เดีียวักัน ผู้้�นำาเข�าเนื�อ่สัต่วั์ฮาลัาลัท่ี�ผู้่านการรับรอ่งฮาลัาลัรายใหญ่ิ
ท่ี�สุดี ไดี�แก่ซึ่าอุ่ดีอี่าระเบยี รอ่งลังมาค่อื่ มาเลัเซึ่ยี สหรัฐอ่าหรบัเอ่มเิรต่ส์
อ่ินโดีนีเซึ่ีย แลัะอ่ียิปต่์[2] 
 อ่าหารฮาลัาลัจ่งมีส่วันแบ่งต่ลัาดีที่�ส้ง มีโอ่กาสเต่ิบโต่
เข�าไปในต่ลัาดีอ่าหารโลักไดี�อ่ย่างต่อ่่เนื�อ่งทั่�งในประเท่ศท่ี�เป็นมสุลัมิ 
แลัะประเท่ศที่�ไม่ใช่มุสลัิม จ่งนับเป็นต่ลัาดีที่�ใหญิ่เป็นอ่ันดีับสอ่ง
รอ่งจากการเงินอ่ิสลัาม ดี�วัยวัิถีการใช�จ่ายขอ่งชาวัมุสลิัมมีมากถ่ง

1,170 พันลั�านดีอ่ลัลัาร์สหรัฐในปี 2562 ก่อ่นการระบาดีขอ่งเชื�อ่ไวัรัส
โค่วัิดี-19[3]  ในปี 2564 ต่ลัาดีอ่าหารฮาลัาลัท่ั�วัโลักมีม้ลัค่่าส้งถ่ง 1,978 
พนัลั�านดีอ่ลัลัาร์สหรัฐ ซึ่่�งแบ่งเป็นเนื�อ่สตั่ว์ั สตั่ว์ัปกีแลัะอ่าหารท่ะเลั ผู้กัแลัะ
ผู้ลัไม� ผู้ลัิต่ภ์ัณ์ฑ์์นม ธุัญิพืช นำ�ามัน ไขมัน แลัะแวั็กซึ่์ ขนมหวัาน แลัะอ่ื�น ๆ
โดียในช่วังปี 2565-2570 IMARC Group ค่าดีวั่าต่ลัาดีอ่าหารฮาลัาลัจะ
มีการเต่ิบโต่อ่ย่างต่่อ่เนื�อ่งมีม้ลัค่่าส้งถ่ง 3,907.7 พันลั�านดีอ่ลัลัาร์สหรัฐ 
มีอ่ัต่ราการเต่ิบโต่เฉลัี�ยต่่อ่ปีท่ี� 11.24%[1]  

ท่ี�มา: Halal Food Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and 

Forecast 2022-2027 https://www.imarcgroup.com/halal-food-market

Halal Food Market...That Grows Constantly

เรียบเรียบโดีย สัาวียะห์์ กุาโฮง 
compiled by Sawiya Kahong
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Halal Food 
Market...
That Grows 
Constantly
 When it comes to Halal food, 
many of you may think that it is specific 
to Muslims. But in fact, Halal food is the 
food of all people and all religions around 
the world (Halal for All). Halal food is food 
and beverages that are allowed to be 
consumed. They are finely prepared 
according to Islamic principles. Haram 
food is food and beverages that are not 
allowed for consumption such as alcohol, 
blood, pork, by-products of pork and blood, 
animals that die before slaughter, and animals
that are not slaughtered in the name of 
Allah. In addition, Halal food products must 
be packaged and stored in containers that 
have been cleaned according to Islamic 
principles. Halal food products are rapidly 
becoming well-known among non-Muslim 
consumers for its safety, hygiene, and 
healthiness [1].
 Surprisingly, the world’s largest 
exporters of Halal food are not countries in 
the Organization for Islamic Cooperation 
(OIC) or in the Gulf Cooperation Council 
(GCC). Nearly 85% of Halal food consumed 
by Muslims worldwide are produced by 
non-Muslim countries or countries where 
Muslims are minority. According to the latest 
statistics, the world’s largest producer and 
exporter of Halal meat products is Brazil. 
As claimed by State of the Global Islamic 
Economy Report 2020-2021, Brazil export 
Halal meats to Organization of Islamic 
Cooperation (OIC) countries at $16.2 billion; 
India at $14.4 billion; United States at $13.8 
billion, Russia at $11.9 billion and Argentina 

at $10.2 billion. While Thailand is the world’s largest exporter of Halal processed 
food, 15% of the world’s Halal food produced by Muslims comes mainly from 
Indonesia, Malaysia, and Turkey. And the largest importer of Halal certified 
meat is Saudi Arabia, followed by Malaysia, United Arab Emirates, Indonesia, 
and Egypt [2]. 
 Due to this, Halal food has a high market share and has opportunity 
to grow into the global food market continuously in both Muslim countries and 
non-Muslim countries. It is therefore the second largest market after Islamic 
finance. The expense of Muslim population in 2019 before the COVID-19 
pandemic was as much as $1.170 billion [3]. In 2021, the global Halal food 
market is worth $1,978 billion from meat, poultry and seafood, fruits and 
vegetables, dairy products, grains, oils, fats and waxes, confectionery, etc. 
During 2022-2027, IMARC Group expects that Halal food market will continue 
to grow reaching the value up to $3,907.7 billion, with an average annual growth 
rate at 11.24% [1].

 [1] Imarcgroup. Halal Food Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, 
Opportunity and Forecast 2022-2027, สืบค่�นเมื�อ่ 6 พฤษภ์าค่ม 2565 จาก https://www.imarc-
group.com/halal-food-market
 [2] Halaltimes. (2565, 2 กุมภ์าพันธ์ุ). Almost No Muslim Country Among Top 10 
Halal Product Exporters, สบืค่�นเมื�อ่ 6 พฤษภ์าค่ม 2565 จาก https://www.halaltimes.com/muslim-
country-among-top-10-halal-products-exporters/
 [3] Widya Herminingsih. (2564, 6 ธุันวัาค่ม). 4 Reasons the Halal Food Industry is 
Booming, สืบค่�นเมื�อ่ 6 พฤษภ์าค่ม 2565 จาก https://www.kerry.com/insights/kerrydigest/2021/
halal-food-industry
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 เจลาติินัสามารถใช�เป็นสารเพิ�มค่วัามข�น ค่วัามค่งตั่วั 
สารกอ่่เจลัในอ่าหาร เค่รื�อ่งสำาอ่าง ขอ่งใช�สว่ันต่วัั แลัะการใช�งานท่าง
เภ์สชักรรม ค่วัามต่�อ่งการขอ่งต่ลัาดีเจลัาติ่นท่ั�วัโลักอ่ย่้ที่� 620.6 กโิลัต่นั
ในปี 2019 แลัะค่าดีวั่าจะขยายต่ัวัที่�ประมาณ์ 5.9% จากปี 2020 ถ่ง 
2027 [1] ซึ่่�งปริมาณ์การผู้ลัิต่เจลัาต่ินท่ี�ใหญิ่ท่ี�สุดีมาจากแหลั่งขอ่ง
สัต่ว์ัเลัี�ยงลั้กดี�วัยนม ไดี�แก่ วััวัแลัะสุกร ดีังนั�นค่วัามกังกลัเกี�ยวักับ
ปญัิหาดี�านสุขภ์าพ วัฒันธุรรม แลัะศาสนา จง่เกิดีข่�นจากการบริโภ์ค่
เจลัาต่นิขอ่งสตั่วัเ์ลัี�ยงลัก้ดี�วัยนม ท่ำาให�นกัวัทิ่ยาศาสต่รม์อ่งหาแหลัง่
ผู้ลิัต่เจลัาต่ินท่ี�ไม่ใช่สัต่วั์เลัี�ยงลั้กดี�วัยนมโดียค่ำาน่งถ่งลัักษณ์ะท่าง
กายภ์าพ เค่มี  แลัะประสาท่สัมผู้ัส ท่ี�ค่ลั�ายค่ลั่งกับเจลัาต่ินขอ่งสัต่วั์
เลัี�ยงลั้กดี�วัยนมมากที่�สุดี ในช่วังท่ศวัรรษท่ี�ผู้่านมาผู้ลัพลัอ่ยไดี�จาก
สตั่วัป์กีแลัะปลัา กำาลังัไดี�รบัค่วัามสำาค่ญัิในอ่ตุ่สาหกรรมอ่าหาร การ
ศก่ษาการสกดัีเจลัาต่นิในอ่ดีตี่สว่ันใหญิมุ่ง่เน�นไปที่�ผู้ลัพลัอ่ยไดี�จาก
ปลัา แต่่ยังมีข�อ่จำากัดีบางอ่ย่างท่ี�ท่ำาให�เจลัาต่ินจากปลัายังไม่เป็น
ท่ี�นิยม เช่น วัิธุีการสกัดีเจลัาต่ินท่ี�แต่กต่่างกันขอ่งปลัาแต่่ลัะชนิดี 
ค่วัามค่งต่ัวั แลัะกลัิ�นค่าวั [2-3] นักวิัท่ยาศาสต่ร์จ่งหันมามอ่งการ
ใช�ผู้ลัพลัอ่ยไดี�จากสัต่วั์ปีกมากข่�น ฐานข�อ่ม้ลัสถิต่ิอ่งค่์กรอ่าหาร
แลัะเกษต่รกรรม (FOSTAT 2019) รายงานว่ัาการผู้ลัิต่เนื�อ่สัต่วั์ปีก

ท่ั�วัโลักเพิ�มข่�นจาก 92.68 ลั�านต่ันในปี 2008 เป็น 127.29 ลั�านต่ัน
ในปี 2018 ไดี�แก่ ไก่ เป็ดี ห่าน ไก่ต่๊อ่ก แลัะ ไก่งวัง ซึ่่�งส่วันแบ่งท่างการ
ต่ลัาดีขอ่งไก่จะมีมากท่ี�สุดีอ่ย่้ท่ี�ประมาณ์ 87% ขอ่งสัต่วั์ปีกท่ั�งหมดี [4] 
การเต่ิบโต่ขอ่งอุ่ต่สาหกรรมสัต่วั์ปีกส่งผู้ลัให�ผู้ลัพลัอ่ยไดี�จากโรงฆ่่าสัต่วั์ 
แลัะขอ่งเสียเพิ�มข่�นเป็นจำานวันมาก ในบรรดีาผู้ลัพลัอ่ยไดี�จากสัต่วั์ปีก
หลัังจากการฆ่่า แลัะการแปรร้ปแลั�วั  ส่วันท่ี�เป็นขอ่งเสียท่ี�ไม่มีเป้าหมาย
ท่างการค่�า ไดี�แก ่หนงั เท่�า กระด้ีก แลัะเลัอื่ดี ถ้กนำามาใช�ในการผู้ลัติ่อ่าหาร 
ปัจจุบันถ้กนำาไปรีไซึ่เคิ่ลัแลัะใช�ในอ่าหารสัต่ว์ัเลัี�ยง งานวิัจัยหลัายฉบับ
ไดี�ศก่ษาการสกัดีเจลัาติ่นจากผู้ลัพลัอ่ยไดี�จากสัต่ว์ัปกี พบว่ัาเจลัาติ่นที่�ไดี�

มศีกัยภ์าพท่ี�ดีใีนการท่ดีแท่นแหลัง่ขอ่งสตั่วัเ์ลัี�ยงลัก้ดี�วัยนม เชน่ ชิ�นสว่ัน
ขอ่งหนังแลัะเท่�าขอ่งไก่ สามารถเป็นแหลั่งเจลัาต่ินท่ดีแท่นไดี� เนื�อ่งจาก
เจลัาติ่นมอี่งค่ป์ระกอ่บท่างเค่มคี่ลั�ายกับเจลัาต่นิจากวััวั แลัะมคี่ณุ์สมบตั่ิ
ท่างเค่มีแลัะท่างกายภ์าพที่�ดีกีว่ัาเจลัาติ่นจากปลัา มค่ี่าค่วัามแข็งขอ่งเจลั 
(Bloom strength) ท่ี� 260-831 ซึ่่�งส้งกวั่าเจลัาต่ินจากวััวัท่ี� 218-240 [5] 
ถ่งแม�วั่าการค่วับคุ่มแหลั่งท่ี�มาขอ่งวััต่ถุดีิบแลัะกระบวันการสกัดีท่ี�แต่ก
ต่่างกนัอ่าจมผีู้ลัต่่อ่ค่ณุ์สมบติั่ขอ่งเจลัาต่นิที่�ไดี�รบั สิ�งที่�ต่�อ่งเผู้ชญิิสิ�งหน่�ง
ในเรื�อ่งค่วัามค่วัามท่�าท่ายในการผู้ลัิต่เจลัาต่ินจากสัต่วั์ปีก ค่ือ่ ส่วันแบ่ง
การต่ลัาดีขอ่งเจลัาติ่นจากสตั่วัป์กียงัค่อ่่นข�างน�อ่ยเมื�อ่เท่ยีบกบัเจลัาติ่น
ขอ่งวััวั สกุร แลัะปลัา เนื�อ่งจากปรมิาณ์วััต่ถดุีบิสำาหรบัการเต่รยีมเจลัาติ่น
จากผู้ลัพลัอ่ยไดี�จากสัต่ว์ัปีกนั�นต่ำ�ากวั่าวััต่ถุดิีบจากสุกรแลัะวััวัมาก 
อ่ย่างไรก็ต่ามข�อ่เสนอ่เจลัาต่ินจากสัต่ว์ัปีกเพื�อ่เป็นท่างเลัือ่กเจลัาต่ิน
ฮาลัาลัในต่ลัาดีสำาหรับผู้ลิัต่ภั์ณ์ฑ์์อ่าหาร อ่าหารเสริม แลัะยารักษา
โรค่ ดี้เหมือ่นมีค่วัามคุ่�มค่่ามากกวั่าเจลัาต่ินจากปลัาท่ี�มีจุดีอ่่อ่นดี�าน
คุ่ณ์ภ์าพ เค่มี กายภ์าพ แลัะประสาท่สัมผัู้ส การค่วับคุ่มแหล่ังท่ี�มาขอ่ง
วััต่ถุดีิบแลัะค่วับคุ่มกระบวันการสกัดีเจลัาติ่นจากสัต่วั์ปีกที่�เหมาะสม
เปน็สิ�งท่ี�ต่�อ่งค่ำานง่ถ่งหลักั เพื�อ่ให�เจลัาติ่นจากสัต่ว์ัปกีสามารถใช�ท่ดีแท่น
เจลัาต่ินจากสัต่ว์ัเลีั�ยงล้ักดี�วัยนมมีคุ่ณ์ภ์าพ แลัะนำาไปใช�ประโยชน์ใน
เชิงพาณ์ิชย์ไดี�
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 Gelatin can be used as a thickener, 
stabilizer, gelling agent in food, cosmetics, 
personal care, and pharmaceutical products. 
Global demand for gelatin market was 620.6 kilotons
in 2019 and is expected to grow approximately 
5.9% from 2020 to 2027 [1]. The largest source 
for gelatin production comes from mammals such 
as cows and pigs. Consequently, concerns about 
health, cultural, and religious issues arise from 
mammalian gelatin consumption. This led scien-

tists to look for sources of non-mammal gelatin 
that are closest to mammalian gelatin in terms of 
physical, chemical, and sensory characteristics. 
Over the past decade, the by-products from 
poultry and fish have been gaining importance in 
food industry. In the past, most of the studies on 
gelatin extraction focused on fish by-products. 
However, there are some limitations that make 
fish gelatin unpopular, such as different methods 
in extracting gelatin from each species of fish, 
problem regarding its stability, and fishy smell [2-3]. 
Therefore, scientists turn to pay attention to poultry 

Poultry Gelatin: 
An Alternative to 
Mammalian Gelatin

by-products. According to the statistical database of the Food Science and 
Technology Association of Thailand (FoSTAT 2019), global poultry production 
increased from 92.68 million tons in 2008 to 127.29 million tons in 2018. These 
poultry were chickens, ducks, geese, guinea fowls, and turkeys. Chickens 
owned the most market share at about 87% of all poultry. [4] The growth of 
poultry industry has resulted in the increase of by-products and waste from 
slaughterhouses. Among the by-products of poultry, after slaughtering and 
processing the animals, non-commercial waste such as skins, feet, bones, and 
blood will be used in food production. These days, they are brought to recycle 
and use in pet food. Several studies have looked at the extraction of gelatin 
from poultry by-products. They found that gelatin from this source, such as 
chicken skin and chicken feet, have great potential as a substitute for gelatin 
from mammalian sources. Thus, they can be an alternative source of gelatin 
since such gelatin has a similar chemical composition to beef gelatin and it has 
better chemical and physical properties than fish gelatin. Its bloom strength is 
at 260-831, which is higher than that of beef gelatin at 218-240. [5] Although 
control over sources of raw materials and different extraction processes may 
affect the properties of gelatin, another challenge in poultry gelatin production 
is the market share of poultry gelatin is relatively small compared to gelatin from 
cow, pig, and fish. This is because the number of raw materials in preparing 
gelatin from poultry by-products is much less than that of pigs and cattle. 
However, the option of poultry gelatin as a halal gelatin alternative in the market
of food, supplements and medicines seem to be more cost-effective than fish 
gelatin that has disadvantages in terms of quality, chemical, physical, and 
sensory aspects. Controlling the source of raw materials and controlling the 
proper extraction process for poultry gelatin is a major concern in producing 
quality poultry gelatin that can be used as a substitute for mammalian gelatin 
and can be used for other commercial purposes. 
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แลัะเพื�อ่ประชาสัมพันธุ์เผู้ยแพร่อ่งค่์ค่วัามร้�เกษต่รฮาลัาลั พร�อ่ม
สร�างเค่รือ่ข่ายกลุ่ัมทั่กษะอ่าชีพเกษต่ร แลัะสร�างค่วัามมั�นใจใน
กระบวันการผู้ลัิต่สินค่�าเกษต่รฮาลัาลัขอ่งทุ่กกลัุ่มท่ักษะอ่าชีพ
 ภ์ายในงานจัดีนิท่รรศการแสดีงผู้ลังานวิัชาการ แลัะ
กิจกรรม 108 อ่าชีพ โดียมีหน่วัยงานภ์าค่รัฐ แลัะเอ่กชน รวัมถ่ง
ภ์าค่ประชาชน ร่วัมอ่อ่กบ้ธุ อ่าท่ิ ศ้นย์การศ่กษาพิเศษจังหวััดีสต่้ลั 
สำานกังานปศสุตั่วัจ์งัหวััดีสต่ล้ั ศน้ย์วัจิยัแลัะพัฒนาอ่าหารสตั่วัส์ต่ล้ั 
อ่ีกท่ั�งมีสาธุิต่การเลัี�ยงแพะ แลัะผู้ลัิต่ภ์ัณ์ฑ์์แปรร้ปจากแพะ เป็นต่�น 
ซึ่่�งการจัดีกจิกรรมในค่รั�งนี�ไดี�ปฏบิตั่ติ่ามมาต่รการป้อ่งกนัโค่วัดิี-19 
อ่ย่างเค่ร่งค่รัดี

 Halal Insight คุอลััมันั์ Halal Paktai ฉบับนัี� นัำาเสุนัอ
ข็่าวิคุวิามัเคุลืั�อนัไห์วิกุิจิกุรรมัข็อง ศูนัย์วิิทยาศาสุติร์ฮาลัาลั 
จิุฬาลังกุรณ์มัห์าวิิทยาลััย สุำานัักุงานัปัติติานัี ซู่�งได้เข็้าร่วิมั
มัห์กุรรมัเกุษ์ติรฮาลัาลั 2565 ณ วิทิยาลัยัเกุษ์ติรแลัะเทคุโนัโลัยี
สุติูลั อ.คุวินักุาห์ลัง จิ.สุติูลั

 ศ้นย์วัิท่ยาศาสต่ร์ฮาลัาลั จุฬาลังกรณ์์มหาวัิท่ยาลััย 
สำานักงานปัต่ต่านี   นำาโดีย ผู้ศ.นิฟาริดี ระเดี่นอ่าหมัดี 
รอ่งผู้้�อ่ำานวัยการศน้ยฯ์ พร�อ่มดี�วัยเจ�าหน�าที่�บรกิารวัทิ่ยาศาสต่ร์ 
เข�าร่วัมพิธุีเปิดีแลัะร่วัมจัดีบ้ธุนิท่รรศการนำาเสนอ่ค่วัามร้� แลัะ
นวััต่กรรมดี�านวัิท่ยาศาสต่ร์ฮาลัาลัใน “งานัมห์กุรรมเกุษติร
ฮาลาล 2565” ณ์ โดีมเกษต่รเขาค่�อ่ม วัิท่ยาลััยเกษต่รแลัะ
เท่ค่โนโลัยีสต่้ลั อ่ำาเภ์อ่ค่วันกาหลัง จังหวััดีสต่้ลั  ซึ่่�งการจัดีงาน
ในค่รั�งนี�ไดี�รับเกียรต่ิจากคุ่ณ์หญิิงกัลัยา โสภ์ณ์พนิช รัฐมนต่รี
ช่วัยวั่าการกระท่รวังศ่กษาธุิการเป็นประธุานในพิธุีเปิดี “งานั
มห์กุรรมเกุษติรฮาลาล 2565” แลัะเปิดี “โดมเกุษติร
เขาคุ�อม”  โดียมีนายราต่รีสวััสดีิ� ธุนานันต่์ ผู้้�อ่ำานวัยการสำานัก
ค่วัามร่วัมมือ่ สังกัดีสำานักงานค่ณ์ะกรรมการอ่าชีวัศ่กษา 
กระท่รวังศ่กษาธุิการ แลัะมีนายศักระ กปิลักาญิจน์ รอ่งผู้้�วั่า
ราชการจังหวััดีสต่้ลั นายอ่ำาเภ์อ่ค่วันกาหลัง พร�อ่มดี�วัยหัวัหน�า
ส่วันราชการในพื�นท่ี� ร่วัมให�การต่�อ่นรับ 
 การจัดีกิจกรรมในค่รั�งนี�  วัิท่ยาลััยเกษต่รแลัะ
เท่ค่โนโลัยีจังหวััดีสต่้ลั ไดี�ดีำาเนินการโค่รงการเสริมสร�าง
ภ้์มิคุ่�มกันเพื�อ่สันต่ิสุขในพื�นที่�จังหวััดีชายแดีนภ์าค่ใต่� ประจำา
ปีงบประมาณ์ พ.ศ. 2564 เพื�อ่ผู้ลิัต่แลัะพัฒนากำาลัังค่นให�มี
สมรรถนะในการแข่งขัน ในโค่รงการศ้นย์ส่งเสริมการเลัี�ยงแลัะ
ขยายพนัธ์ุุแพะเพื�อ่ท่�อ่งถิ�น วััต่ถปุระสงค่เ์พื�อ่สง่เสรมิอ่าชพีแลัะ
หารายไดี�แก่เกษต่รกรผู้้�เลัี�ยงแพะ ท่ั�งเป็นแหลั่งเรียนร้�ท่ดีลัอ่ง
แลัะวิัจัยสนับสนุนข�อ่ม้ลัท่างวิัชาการแก่เกษต่รผู้้�เลีั�ยงแพะ  

เขียนโดีย อัสัลินัดา ระเด่นัอาห์มัด 
Written by Aslinda RadenAhmad
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 Halal Paktai for Halal Insight this issue would 
like to present news and activities of the Halal Science 
Center, Chulalongkorn University, Pattani Office which 
participated in Halal Agriculture Fair 2022 at Satun 
College of Agriculture and Technology, Khuan Kalong 
District, Satun.

 The Halal Science Center, Chulalongkorn University,
Pattani Office, led by Asst. Prof. Nifarid Raden Ahmad, 
Deputy Director, together with the HSC’s scientists, 
attended the opening ceremony and organized a booth 
to present Halal science knowledge and innovations in 
“Halal Agriculture Fair 2022” at Khao Khom Agriculture 
Dome, Satun College of Agriculture and Technology, 
Khuan Kalong District, Satun. This event was honored 
by Khunying Kalaya Sophonpanich, Deputy Minister of 
Education, as the chairman of the opening ceremony in 
“Halal Agriculture Fair 2022.” And the chairman in opening 
“Khao Khom Agriculture Dome’’ was Mr. Ratreesawat 
Thananan, Director of the Office of Cooperation under the 
Office of Vocational Education Commission, Ministry of 
Education. Mr. Sakra Kapilkan, Deputy Governor of Satun, 
Sheriff of Khuan Kalong, along with heads of government 
sectors of this area came to welcome guests.

 In this event, Satun Provincial College of 
Agriculture and Technology has carried out a project to 
strengthen immunity for peace in the southern border 
provinces. This project is of fiscal year 2021 which aims 

Support “Thai Halal Farmers” : 
Boosting Andaman Halal Economy.

to produce and develop manpower to be competitive in local 
goat farming and breeding. Objectives of the project are to 
advocate and help goat farmers to earn income, to create 
space for farmers to learn and experiment with academic 
information support,  to publicize and disseminate knowledge
of Halal agriculture, to build network of skill groups in 
agriculture, and to build trust in the production of Halal 
agricultural products for all skill groups

 The event exhibited academic works and activities
of 108 occupations. Booths were organized by both  government
and private sectors, and also by public sectors, such as 
the Special Education Center of Satun, Provincial Livestock 
Office of Satun, and Animal Feed Research and Development 
Center of Satun. There were also demonstrations of goat 
farming and products from goats were sold in this event. 
This event was run according to the measures to prevent 
COVID-19 strictly.



30 HALAL INSIGHT | ISSUE 58 MAY  2022

HALAL LANNA

กัับความท้้าท้ายตามยุคสมัย
มุสลิิมอำำาเภอำปาย

 เมื�อ่พ้ดีถ่ง “ปาย” น�อ่ยค่นนักท่ี�จะไม่ร้�จักกันในฐานะที่�เป็นเมือ่ง
แห่งการท่่อ่งเท่ี�ยวัที่�ข่�นชื�อ่เลัื�อ่งลัอื่ไปท่ั�วัโลักว่ัาเป็นเมอื่งในฝัันขอ่งใค่รหลัายค่น
ปายเป็นเมือ่งท่อ่่งเที่�ยวัแห่งหน่�งที่�ค่นไท่ยแลัะค่นต่า่งประเท่ศมักจะให�ค่วัาม
สำาคั่ญิเปน็ลัำาดีบัต่�น ๆ  สำาหรบัปฏทิ่นิการท่�าท่ายลัมหนาวั การไปเยอื่นแต่ล่ัะ
พื�นท่ี�ถ�าเปน็ไปไดี�เราไดี�เรยีนร้�ประวััติ่ศาสต่ร์ วัถีิ ประเพณ์ก่ีอ่น กจ็ะท่ำาให�การ
ท่่อ่งเท่ี�ยวัขอ่งเราเป็นประโยชน์ยิ�งนัก

 อ่ำาเภ์อ่ปายเปน็อ่ำาเภ์อ่เลัก็ ๆ  ในจังหวััดี
แม่ฮ่อ่งสอ่นที่�ก�าวัข่�นอ่ย่างรวัดีเร็วัในเรื�อ่งการ
เจริญิเต่ิบโต่ข่�นกลัายเป็นแหลั่งท่่อ่งเท่ี�ยวัที่�มี
ชื�อ่เสยีงขอ่งโลักกว่็ัาไดี� จง่ท่ำาให�บรรดีานกัธุุรกิจ 
แลัะค่นต่่างชาต่ิต่่างเข�ามาจับจอ่งพื�นท่ี�เพื�อ่ย่ดี
เป็นแหลั่งท่ำามาหากินแลัะอ่ย่้อ่าศัยวััฒนธุรรม
ใหม่เริ�มเข�ามามีบท่บาท่มากมายท่ั�งดี�านบวัก
แลัะลับ กลัุ่มค่นมุสลัิมถือ่ไดี�วั่าเป็นกลัุ่มหน่�งท่ี�
ไดี�รับผู้ลักระท่บจากค่วัามเจริญิดีังกลั่าวั พวัก
เขาอ่าศัยอ่ย่้ในอ่ำาเภ์อ่ปายมาต่ั�งแต่่บรรพบุรุษ
แลัะก็ยังค่งสืบท่อ่ดีอิ่สลัามไวั�กับวัิถีการดีำาเนิน
ชีวัิต่จากรุ่นต่่อ่รุ่น เพื�อ่ให�ค่นรุ่นหลัังไดี�สืบท่อ่ดี
ศาสนาอ่ิสลัามท่ี�พวักเขาย่ดีมั�นศรัท่ธุาอ่ย่างเหนียวัแน่นมาต่ลัอ่ดีกับค่วัาม
เจรญิิที่�รกุค่บืเข�าส้เ่มอื่งปายอ่ยา่งรวัดีเรว็ั พวักเขามวีัถิ ี การอ่ย่้ในสงัค่มรกัษา
อ่ัต่ลัักษณ์์เขาไวั�อ่ย่างไร

 ท่่านอ่ิหม่ามยาก้๊บ(สมชาย) บุษกร เลั่า
ถ่งที่�ไปท่ี�มาขอ่งการเป็นชุมชนมุสลิัมว่ัาเมื�อ่
ประมาณ์ 60 ปทีี่�ผู้า่นมา ประมาณ์ป ีพ.ศ. 2497 
พี�น�อ่งมุสลัิมจากเชียงใหม่ไดี� เดีินท่างโดีย
ท่างเท่�าแลัะค่าราวัานวััวัต่่าง ๆ  เพื�อ่เข�ามาค่�าขาย
แลัะอ่าศยัอ่ย่้ในพื�นท่ี�อ่ำาเภ์อ่ปาย จากมสุลัมิกลัุม่เลัก็  ๆ  
กลัายเป็นชุมชนมุสลัิมท่ี�เต่ิบโต่ข่�นในเมือ่งปาย
ต่ราบกระท่ั�งทุ่กวัันนี�
 ในปี พ.ศ.2526 เราพบว่ัาค่รอ่บค่รวััมสุลัมิไดี�ขยายจำานวันเพิ�มข่�นอ่ย่าง
รวัดีเร็วัเรามีค่วัามร้�ส่กห่วังใยต่่อ่บรรดีาเยาวัชนมุสลิัมรวัมถ่งจำานวันท่ี�จะ

เพิ�มข่�นในอ่นาค่ต่ว่ัาจะต่�อ่งไดี�รับการศ่กษาแลัะปลั้กฝัังการ
ดีำาเนินชีวัิต่ต่ามแบบอ่ย่างอ่ิสลัามที่�สมบ้รณ์์แบบให�
จงไดี� 
  ดีงันั�นในป ีพ.ศ. 2529 เราจง่ซึ่ื�อ่บ�านไม�สอ่งชั�น
จากเพื�อ่นบ�านท่ำาเป็นมัสยิดีเพื�อ่เป็นสถานท่ี�สำาหรับ
ท่ำาการนมาซึ่ ญิะมาอ่ัต่ แลัะในปี พ.ศ. 2542 เรา
จ่งสร�างมัสยิดีอั่ลั-อิ่รอ่ใหม่ดี�วัยกับค่วัามเมต่ต่าขอ่ง
เอ่กอ่งค่์อ่ัลัลัอ่ฮฺ เราไดี�จัดีเต่รียมค่วัามพร�อ่มในเรื�อ่ง
การศ่กษาศาสนาอิ่สลัามแบบค่รบวังจร เราเน�นการ
ปฏิบัต่ิค่วับค่้่กับการศ่กษาเริ�มจากการสอ่นฟัรฎูอ่ีน 
สำาหรับเยาวัชนอ่ายุระหว่ัาง 6-15 ปี เพื�อ่นำาค่วัามร้�มา
ประกอ่บศาสนกิจในชีวิัต่ประจำาวััน เรามีโค่รงการบ�าน
เรยีนสำาหรับเด็ีกที่�นี� ซึ่่�งมีกระบวันการเรยีนการสอ่นแบบ
โฮมสค่้ลั เราใส่อ่ิสลัามทั่�งร่างกายแลัะจิต่วัิญิญิาณ์ให�

กับเดี็กเยาวัชนในพื�นท่ี�ดี�วัยระบบการศ่กษาท่ี�เราจัดีการกันเอ่ง
แลัะปจัจบุนับ�านเรยีนขอ่งเราไดี�รบัการยอ่มรบัจากเขต่ศก่ษารป้
แบบพิเศษในพื�นที่� อ่ีกท่ั�งยังเป็นแบบอ่ย่างในการจัดีการศ่กษา
ร้ปแบบนี� แลัะไดี�รับเชิญิไปนำาเสนอ่วัิธุีการจัดีการเรียนการสอ่น
ขอ่งเราในเวัท่กีารศก่ษารป้แบบพเิศษเสมอ่ สิ�งท่ี�เราปรารถนาค่อื่
ต่�อ่งการสังค่มอ่ิสลัามที่�สงบสุข เยาวัชนมุสลัิมสืบท่อ่ดีอิ่สลัาม
ดี�วัยกิจวัตั่รประจำาวัันต่ามแบบซุึ่นนะฮ ฺแบบอ่ย่างการดีำาเนินชีวัติ่
ขอ่งท่่านนบีม้ฮำาหมัดี (ซึ่.ลั.) การปล้ักฝัังจิต่สำาน่กแห่งอ่ิสลัาม
อ่ันงดีงามในทุ่กดีวังใจขอ่งชาวัปายเพื�อ่โน�มนำาเป็นนำ�าหน่�งใจ
เดีียวักันอ่ันจะนำาไปส้่ค่วัามสงบสุข แลัะสันต่ิภ์าพแห่งโลัก

ที�มา 
บินม้ซึ่า. มุสลัิม อ่ำาเภ์อ่ปาย กับค่วัามท่�าท่ายแห่งยุค่สมัย. [อ่ินเท่อ่ร์เน็ต่]. 
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The Muslims of Pai District and Challenges of Times
 When it comes to “Pai”, very few people are not 
known about it. It is a tourist city that is famous around 
the world and is a dream city for many people. Pai is one 
of the tourist destinations that Thais and foreigners put 
in their top list. In order to travel in winter and visit each 
place, if we learn in advance about the history, lifestyle, and 
traditions of each area, that will be very useful to our journey.
Pai is a small district in Mae Hong Son province. It has 
rapidly grown into a world famous tourist destination. 
Therefore, business people and foreigners have come 
to occupy the area, hoping it will be their source of 
livelihood and a place to live in. New cultures start 
to play many roles, both positively and negatively. 
Muslims in Pai are one of the most affected groups by the 
civilization of this city. With the rapid advancement that 
takes place in Pai, how can Muslims of this city inherit the 
religion of Islam that they steadfastly adhere to the future 
generations? How do they live and preserve their identities?
 Imam Yaqub (Somchai) Busakorn told us of the 
origin of Muslim community in Pai. About 60 years ago, 
around 1954, Muslims from Chiang Mai travelled by foot 
and caravans of cows to trade and live in the area of   
Pai district. Since then, a small Muslim community has 
become a growing Muslim community in Pai to this day.
 In 1983, Muslim families expanded rapidly. We 
concern for the Muslim youth and the increasing number of 
Muslims in the future. They must be educated and cultivated 
in a perfect Islamic lifestyle. So, in 1986 we bought a two-
storey wooden house from a neighbour to make a mosque 
as a place for praying to Jamaat. And In 1999, we built a 
new Al-Hira Mosque, with the Mercy of Allah. We prepare a 
comprehensive Islamic education. We emphasise practice 
along with education. We started teaching Fardu-Ene for 

children aged between 6-15 years, so that they 
could bring knowledge to practice in daily life. 
 We homeschool children here with our 
own homeschool teaching process. We put Islam, 
both physically and spiritually, for the youth in this 
area with our self-managed education system. 
Today, our homeschooling is recognized by our 
locality. Plus, we are a model in managing this 
kind of education and are always invited to present 
our teaching methods in a special educational 
stage. What we wish for is a peaceful Islamic 
society in which our Muslim youth inherit Islam by 
observing daily Sunnah routines or model of the 
Prophet Muhammad (PBUH). We want to instil 
beautiful Islamic consciousness in the hearts of 
Pai people, which will bring everyone to solidarity 
that leads to peace and happiness in the world.

HALAL LANNA
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