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EDITOR’S TALK

BOARD OF CONSULTANTS 

โรคไข้้ฝีีดาษลิิง ไม่่น่่ากลิัวอย่่างที่่�คิด
สวััสดีีค่่ะ ท่่านผู้้�อ่่านทุ่กท่่าน 

 หลายๆท่่านก็ต่่างเริ่่�มกังวัลเม่�อ่ท่ริ่าบวั่ามีโริ่ค่ไข้�ฝีีดีาษล่งริ่ะบาดีอ่ีกค่ริ่ั�ง หลังจากท่ี�ห่างหายไปหลายท่ศวัริ่ริ่ษ เน่�อ่งจากปริ่ะชาชน
ยุค่ปัจจุบันไม่ไดี�มีโอ่กาสไดี�ฉีีดีวััค่ซีีนป้อ่งกันเหม่อ่นค่นสมัยก่อ่น Halal Highlight ฉีบับนี�จะอ่ยากนำาทุ่กท่่านไปท่ำาค่วัามริ่้�จักกับโริ่ค่นี�ให�มากข้้�น
แม�ว่ัาในปริ่ะเท่ศไท่ยโอ่กาสต่่ดีเช่�อ่จะมีเพีียงน�อ่ยน่ดี แต่่เริ่าก็ไม่ค่วัริ่ปริ่ะมาท่ และเต่ริ่ียมต่ัวัให�พีริ่�อ่มเพี่�อ่ป้อ่งกันและลดีการิ่ต่่ดีเช่�อ่ท่ี�ริุ่นแริ่ง
ไดี� ฮาลาลอ่่นไซีด์ีฉีบับนี�ยังไดี�นำาเสนอ่สาริ่ะต่่างๆ ไม่วั่าจะเป็นค่วัามเช่�อ่ผู้่ดีๆข้อ่งไวัน์และเบียร์ิ่ การิ่ก�าวักริ่ะโดีดีข้อ่งเท่ค่โนโลยี IOT ในการิ่
ปริ่ะยกุต่ใ์ช�ในอ่าหาริ่และการิ่เกษต่ริ่ การิ่พัีฒนาอ่าหาริ่นวััต่กริ่ริ่มข้ั�นสง้เพี่�อ่ผู้ลต่่เน่�อ่เสมอ่่นจากพ่ีช แหลง่ท่อ่่งเท่ี�ยวัฮาลาลและว่ัถีีชมุชนมสุลม่ท่ั�ง
ภาค่ใต่�และภาค่เหนอ่่  ข้า่วัสาริ่ฮาลาลท่ั�งในและต่่างปริ่ะเท่ศ หวังัเปน็อ่ยา่งย่�งวัา่ฮาลาลอ่น่ไซีดีฉ์ีบบันี�จะเปน็ปริ่ะโยชนแ์กท่่า่นผู้้�อ่า่นท่กุท่่านนะค่ะ

The Monkeypox is not as Scary as You Think 
Hello readers. 

 Many of you might start to feel worried when you learned that the monkeypox began to spread again after several 
decades. This is because people of this age do not have the opportunity to vaccinate against this disease like in the past. Halal 
Highlight this issue would like to invite everyone to know more about this disease. Although in Thailand the chance of infection is 
minimal, we should not underestimate it and be prepared to prevent and reduce serious infections. Halal Insight this issue also 
presents other various matters such as the misconceptions about wine and beer, the leap of IoT and its application in food and 
agriculture, the development of highly innovative food for plant-based meat production, Halal tourist attractions, the way of life in 
Muslim communities of the south and the north, 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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Stop Believing Misconception that Says “Small Amounts 
of Wine and Beer is Healthy for Heart”

เท่ค่โนโลยีปัญญาปริ่ะดี่ษฐ์์ (Artificial Intelligence : AI) ใน
ริ่ะบบค่วัามปลอ่ดีภัยอ่าหาริ่
Artificial Intelligence (AI) Technology in Food Safety 
System

ต่�อ่งเลก่เช่�อ่ผู้ด่ีๆท่ี�วัา่ไวัน์และเบยีริ่ป์ริ่ม่าณน�อ่ยชว่ัยบำารุิ่งหวััใจ

การิ่อ่อ่กแบบแค่ปซี้ลที่�ไวัต่่อ่อุ่ณหภ้ม่สำาหริ่ับการิ่ห่อ่หุ�ม
และค่วับคุ่มการิ่ปล่อ่ยโมเลกุลกล่�นเน่�อ่สัต่วั์
Designing Temperature-sensitive Capsule for 
Encapsulation and Controlled Release of Meat 
Aroma Molecules.

การิ่อ่ย้่ริ่่วัมกันแบบสันต่่สุข้ข้อ่งชุมชนมุสล่มอ่ัต่ต่ักวัา 
ย่านวััดีเกต่ จังหวััดีเชียงใหม่
Peaceful Coexistence of At-Taqwa Muslim Community,
Wat Ket Area, Chiang Mai

XIII International Economic Summit ‘Russia – Islamic 
World: KazanSummit & World Halal Day 2022’

แหล่งท่่อ่งเที่�ยวัโดีดีเด่ีนกับเส�นท่าง Halal Route เบต่ง 
จังหวััดียะลา
Outstanding Tourist Attractions on Halal Route of 
Betong, Yala

ภ้ม่คุ่�มกันดีี เริ่่�มท่ี�ลำาไส�
Good Immunity Starts in the Intestine

โริ่ค่ฝีดีีาษลง่ที่�ท่ั�วัโลกจบัต่ามอ่ง นา่กลวัักวัา่โริ่ค่โค่ว่ัดี-19 หริ่อ่่ไม่
Monkeypox: Is It More Frightening Than COVID-19?

Roti de Forest ริ่�านโริ่ต่ีนำ�าชาแห่งค่วัามหวััง
ข้อ่งอ่าจาริ่ย์หมอ่นักธุุริ่ก่จ 
Roti de Forest: Café of   Hope from a Doctor and 
a Businessman

ข้่าวัสาริ่ศ้นย์ฯ

AppHarvest นวััต่กริ่ริ่มการิ่เกษต่ริ่อ่ัจฉีริ่่ยะ 
AppHarvest: Smart Agriculture Innovation
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บท่ค่วัามโดีย  รศ.ดร.วินััย ดะห์์ลันั
Written by Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan  

ต้้องเลิิกเชื่่�อผิิดๆที่่�ว่่า
ไว่น์์แลิะเบี่ยร์์

ปร์ิมาณน์้อยชื่่ว่ยบีำาร์ุงหััว่ใจ
 แอลกุอฮอลเ์ปน็อ่นัต่ริ่ายต่อ่่ตั่บซ้ี�งเป็นอ่วััยวัะที่�ใหญท่่ี�สดุี
ในริ่่างกาย แอ่ลกอ่ฮอ่ล์จ้งกลายเป็นข้�อ่ห�ามเริ่่�อ่งนี�ร้ิ่�กันมานานเป็น
ริ่�อ่ยเป็นพัีนปีมาแล�วั แต่่จ้่ๆเม่�อ่หลายส่บปีท่ี�ผู้่านมามีข้�อ่ม้ลท่าง
ว่ัชาการิ่ย่นยนัวัา่แอ่ลกอ่ฮอ่ล์ปริ่ม่าณน�อ่ยๆเปน็ปริ่ะโยชน์ต่่อ่สุข้ภาพี
ข้อ่งหวััใจ ข้�อ่มล้อ่ยา่งนี�กลายเปน็ปริ่ะเดีน็เม่�อ่มกีาริ่นำาไปใช�สง่เสริ่ม่
การิ่ด่ี�มแอ่ลกอ่ฮอ่ล์โดียเฉีพีาะอ่ย่างย่�งในไวัน์และเบียริ่์ ท่ำานอ่งว่ัา
การิ่ดี่�มไวัน์วัันละแก�วัเล็ก ดี่�มเบียร์ิ่วัันละกริ่ะป๋อ่งช่วัยเสริ่่มสุข้ภาพี
หัวัใจ ค่วัามเช่�อ่นี�ย่นยงมาหลายส่บปี จนท่ำาให�ยอ่ดีข้ายไวัน์และ
เบียริ่พุ่์ีงข้้�นในหลายสงัค่มทั่�วัทั่�งโลก ดีเ้หมอ่่นจะริ่วัมในปริ่ะเท่ศไท่ย
ดี�วัย
 กริ่ณีข้อ่งไวัน์โดียเฉีพีาะอ่ย่างย่�งไวัน์แดีง กล่าวักันวั่าสาริ่
ท่ี�สริ่�างปริ่ะโยชน์จร่ิ่งๆค่่อ่เริ่สเวัอ่ริ่าท่ริ่อ่ล (Resveratrol) ซี้�งเป็น
ไฟโต่น่วัเท่ริ่ียนท่์ที่�พีบในเปล่อ่กอ่งุ่นแดีง ข้ณะที่�ในเบียริ่์เช่�อ่กันวั่า
สาริ่เค่มีท่ี�เป็นปริ่ะโยชน์ค่อ่่ว่ัต่ามน่บีหกหริ่อ่่แม�กริ่ะทั่�งต่วััแอ่ลกอ่ฮอ่ล์
เอ่งที่�ชว่ัยเพี่�มค่อ่เลสต่อ่ริ่อ่ลชนด่ี HDL ที่�เป็นปริ่ะโยชน์ อ่ยา่งไริ่ก็ต่าม 
ในเช่งว่ัชาการิ่ต่�อ่งย่นยันกันดี�วัยข้�อ่ม้ลเช่งสถ่ีต่่โดียเฉีพีาะอ่ย่างย่�ง
ในปริ่ะชากริ่กลุ่มใหญ่ เริ่่�อ่งการิ่ดี่�มแอ่ลกอ่ฮอ่ล์อ่าจเสริ่่มสุข้ภาพี
ข้อ่งหัวัใจจ้งยังค่งเป็นค่ำาถีามเน่�อ่งจากจนแล�วัจนริ่อ่ดียังหาข้�อ่ม้ล
เช่งสถี่ต่่ในปริ่ะชากริ่กลุ่มใหญ่ย่นยันไม่ไดี�

 ค่วัามเช่�อ่เร่ิ่�อ่งการิ่ดี่�มแอ่ลกอ่ฮอ่ล์ปริ่่มาณน�อ่ยอ่าจ
เป็นปริ่ะโยชน์ต่่อ่สุข้ภาพีข้อ่งโริ่ค่หัวัใจเร่ิ่�มถ้ีกท่�าท่ายท่ีละน�อ่ย 
ใน ค่.ศ.2022 ปลายเดี่อ่นพีฤษภาค่ม สมาค่มโริ่ค่หัวัใจแห่งยุโริ่ป
นำาเสนอ่ข้�อ่ม้ลว่ัจัยจากโริ่งพียาบาลมหาว่ัท่ยาลัยเซีนต่์ว่ันเซีนต่์ 
เม่อ่งดีับล่น ปริ่ะเท่ศไอ่ริ่์แลนดี์ ในการิ่ปริ่ะชุมท่างวั่ท่ยาศาสต่ริ่์ข้อ่ง 
European Society of Cardiology (ESC) วั่าริ่ะดีับการิ่บริ่่โภค่
เค่ร่ิ่�อ่งด่ี�มแอ่ลกอ่ฮอ่ล์ในริ่ะดัีบท่ี�ถ่ีอ่กันว่ัาปลอ่ดีภัยในบางปริ่ะเท่ศ
นั�นเอ่าเข้�าจริ่่งกลับพีบวั่าเช่�อ่มโยงกับการิ่พีัฒนาข้อ่งภาวัะหัวัใจ

ล�มเหลวั งานนี�ต่ีพ่ีมพ์ีในวัาริ่สาริ่ Heart Failure 2022 สรุิ่ป
เอ่าเป็นวั่าการิ่ดี่�มแอ่ลกอ่ฮอ่ล์ในริ่ะดีับที่�ถ่ีอ่วั่าปลอ่ดีภัย
นั�นวั่เค่ริ่าะห์กันท่างสถ่ีต่่ล้กๆแล�วัยังก่อ่ปัญหาภาวัะหัวัใจ
ล�มเหลวัไดี� แอ่ลกอ่ฮอ่ลจ์ง้กอ่่ค่วัามเสี�ยงต่่อ่หวััใจมากกวัา่ท่ี�ค่ด่ี

 ดร. เบธิานัี ห์ว่อง (Bethany Wong) ผู้้�ทำำากุาร
ศึกุษาวิจัยในัเร่�องนีั�ให์�ข้�อสัรุปว่าเพี่�อ่ลดีค่วัามเสี�ยงข้อ่ง
แอ่ลกอ่ฮอ่ลท์่ี�กอ่่ให�เก่ดีอ่นัต่ริ่ายต่อ่่หวััใจ หากใค่ริ่ยงัไมเ่ค่ย
ดี่�มก็อ่ย่าริ่่ท่ี�จะดี่�ม หากดี่�มไปแล�วัและเล่กไม่ไดี� ให�จำากัดี
การิ่ด่ี�มลง เช่น ไวัน์ในหน้�งสัปดีาห์ค่วัริ่ลดีการิ่ด่ี�มไวัน์ให�
น�อ่ยกวั่าหน้�งข้วัดีเล็ก เบียริ่์ให�น�อ่ยกวั่าหน้�งกริ่ะป๋อ่ง 
นอ่กจากดี่�มให�น�อ่ยๆมากๆแล�วัยังต่�อ่งเล่กเช่�อ่ให�ไดี�ว่ัาไวัน์
และเบยีร์ิ่ปริ่ม่าณน�อ่ยๆช่วัยบำารุิ่งหัวัใจ เพีริ่าะข้�อ่มล้อ่ย่างนั�น
มันไม่ถี้กต่�อ่ง
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S t o p  B e l i e v i n g 
M i s c o n c e p t i o n 
that Says “Small 
Amounts of Wine 
and  Beer is  Healthy 
for Heart”

 Alcohol harms the liver, the largest organ in our body. 
Thus, alcohol has become a forbidden thing to consume. This has 
been known for hundreds or thousands of years. But just decades 
ago, there was an academic study that came to confirm that small 
amounts of alcohol were beneficial for heart health. Information 
like this becomes an issue when it is used to promote alcohol 
consumption, especially in wines and beers. It’s like drinking a 
small glass of wine a day or drinking a can of beer a day can 
improve heart health. This belief has endured for many decades. 
As a result, sales of wines and beers have skyrocketed in many 
societies around the world, including Thailand.

 As for wines, especially red wines, it is said that the real 
beneficial substance in such a drink is resveratrol, a phytonutrient 
found in red grape skins. In beers, however, it is believed that 
the beneficial substance is vitamin B6, or even a certain type of 
alcohol that helps increase good HDL cholesterol. Anyhow, this 
must be confirmed academically with statistical data, especially 
in large populations. Thus, whether alcohol consumption can 
improve heart health or not remains a question since statistical 
data in a large population has not been confirmed yet.

 The belief that small amounts of alcohol may benefit heart 
health are gradually being challenged. In late May 2022, European 
Society of Cardiology (ESC) presented a research study from 
St. Vincent’s University Hospital, Dublin, Ireland, at the ESC 
congress that showed the safe level of alcohol consumption in 
some countries was actually linked to the development of heart 
failure. This study was published in Journal of Heart Failure 2022. 
In summation, deeply statistically speaking, alcohol consumption 
at safe levels can contribute to heart failure. Consequently, alcohol 
poses a greater risk to the heart than what many people thought.

 Dr. Bethany Wong who studied this matter gave the 

following conclusion: To reduce the risk of harmful effects of 
alcohol on the heart, those who have never tried it should 

not try it. As for those who drink and are unable to quit, 
they should set a limit on drinking. For example, they 

should drink less than a small bottle of wine in a week 
or less than one can of beer. In addition to setting 
limits, one must stop believing that small amounts 
of wine and beer are good for the heart. Because 

such information is not correct.
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AppHarvest 
น่วัตกรรม่การเกษตรอัจฉริย่ะ
 สหปริ่ะชาชาต่ ่ค่าดีการิ่ณ์วัา่ในปี ค่.ศ. 2050 โลกข้อ่งเริ่าจะต่�อ่งการิ่อ่าหาริ่
มากข้้�น 70% ข้อ่งปริ่ม่าณท่ี�ผู้ลต่่ไดี�ในปัจจบุนั แต่อ่่ย่างไริ่กต็่ามพีบวัา่มปีญัหาหลกั
ดี�านการิ่เกษต่ริ่ ค่อ่่การิ่หาพ่ี�นที่� ท่ี�เหมาะสมกับการิ่เพีาะปลก้พ่ีชแต่ล่ะชนด่ี ซี้�งมที่ั�ง
สภาพีดีน่ นำ�า และอ่ากาศ ท่ี�เกี�ยวัข้�อ่ง แต่ปั่ญหาเหล่านี�กำาลังถ้ีกแก�ไข้ดี�วัยนวััต่กริ่ริ่ม
การิ่ท่ำาการิ่เกษต่ริ่สมัยใหม่หน้�งในนั�นก็ค่่อ่บริ่่ษัท่ ท่ี�ช่�อ่วั่า “AppHarvest”[1] 

 AppHarvest ค่อ่่บริ่ษั่ท่ท่ี�ไดี�นำาเท่ค่โนโลยีเข้�ามาปริ่ะยกุต์่ใช�กับการิ่เพีาะปลก้
นับจากปี 2020 ท่ี�เร่ิ่�มเปิดีดีำาเน่นการิ่การิ่ปล้กมะเข่้อ่เท่ศดี�วัย vertical farming 
ซี้�งเปน็การิ่เพีาะปลก้ท่ี�วัางริ่ป้แบบการิ่เพีาะปลก้ในโริ่งเริ่อ่่นมีหลงัค่าลักษณะเปน็ชั�น ๆ
เพีาะเลี�ยงพ่ีชโดียไม่ต่�อ่งใช�ดีน่ [2] และนำาเท่ค่โนโลยีมาค่วับค่มุอุ่ณหภ้ม ่ปริ่ม่าณนำ�า
สาริ่อ่าหาริ่ ใช�แสงไฟ LED แท่นแสงแดีดี ท่ำาให�สามาริ่ถีค่วับค่มุปจัจยัภายนอ่กไดี�ดีี
กวัา่การิ่ปลก้กลางแจ�งที่�ต่�อ่งพ้ี�งพีาธุริ่ริ่มชาต่ ่[1] ใช�พ่ี�นท่ี�น�อ่ยกวัา่การิ่ปลก้แนวัริ่าบ
มาก แต่่ไดี�ผู้ลผู้ล่ต่มากกวั่า 30 เท่่า ใช�นำ�าน�อ่ยกวั่าถี้ง 90 เปอ่ริ่์เซี็นต่์ โดียไม่ต่�อ่งใช�
ดี่นเพีริ่าะมีเซี็นเซีอ่ริ่์กริ่ะจายอ่ย้่กวั่า 300 จุดี และมีปัญญาปริ่ะดี่ษฐ์์อ่ัจฉีริ่่ยะ (AI) 
ค่วับคุ่มสภาพีแวัดีล�อ่มและมีสาริ่อ่าหาริ่และนำ�าเพีียงพีอ่เพ่ี�อ่ด้ีแลมะเข่้อ่เท่ศกว่ัา 
7 แสนต่�น และที่�น่าอ่ัศจริ่ริ่ย์ท่ี�สุดี ค่่อ่ การิ่ใช�หุ่นยนต่์มาเก็บเกี�ยวัมะเข้่อ่เท่ศ 
เจ�าหุ่นยนต์่ต่วัันี�มตี่าว่ัเศษท่ี�ริ่้�วัา่มะเข่้อ่เท่ศผู้ลใดีสุก แถีมยังมมีอ่่ว่ัเศษย่�นอ่อ่กไปตั่ดี
ผู้ลมะเข้่อ่เท่ศจากต่�นไดี�อ่ย่างค่ล่อ่งแค่ล่วัเริ่็วักวั่าฝีีม่อ่มนุษย์[1] , [3 - 4]

 นอ่กจากนี� AppHarvest ยังต่ั�งเป้าไวั�ว่ัาจะมีโริ่งเริ่่อ่นเพีาะปล้กกว่ัา 
12 แห่ง และข้ยายไปยังพี่ชชน่ดีอ่่�น ๆ เช่น ผู้ลไม�หริ่่อ่ผู้ักใบเข้ียวั ซี้�งเป็นท่ี�น่าสนใจ
วั่าโมเดีลธุุริ่ก่จข้อ่ง AppHarvest ที่�พีัฒนาข้้�นมานั�นสามาริ่ถีเข้�ามาแก�ไข้ปัญหา
การิ่เกษต่ริ่ดีั�งเดี่มท่ี�ต่�อ่งริ่อ่ค่อ่ยสภาพีอ่ากาศต่ามแต่่ละฤด้ีที่�ค่วับคุ่มไม่ไดี�ให�กลาย
เปน็ส่�งท่ี�ค่วับค่มุไดี� จะสามาริ่ถีเต่บ่โต่ไปไดี�มากข้นาดีไหนในอ่นาค่ต่ หากเท่ค่โนโลยี
การิ่เกษต่ริ่ริ่ะบบนี�ไดี�เข้�ามามีบท่บาท่สำาค่ัญมากข้้�นก็จะท่ำาให�การิ่เพีาะปล้กมี
ผู้ลผู้ลต่่ท่ี�มากข้้�น ในข้ณะที่�ใช�พ่ี�นท่ี�เพีาะปลก้และท่รัิ่พียากริ่น�อ่ยลงกว่ัาเดีม่ สามาริ่ถี
พีัฒนาริ่ะบบการิ่เกษต่ริ่ให�ยั�งย่นต่่อ่ไปไดี� [1], [3]

เริ่ียบเริ่ียงโดีย ฮาบิลลาห์์ จะปะกุียา 
Compiled  by Habilla Chapakiya  
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AppHarvest: Smart Agriculture Innovation
 The United Nations predicts that by 2050 
our world will need 70% more food than it can 
currently produce. One of the main problems in 
agriculture today is to identify suitable land for 
growing each type of plant. This issue relates 
altogether with the condition of soil, water, and 
weather. However, such a problem is being solved 
with modern farming innovations. One of which is 
a company called “AppHarvest”[1].
 AppHarvest is a company that uses 
technology in farming. Started in 2020, it planted 
tomatoes by vertical farming technique, using 
tiered greenhouses to cultivate plants without 
soil. [2] Furthermore, technologies are being 
used to control temperature, water, and nutrients 
for plants. LED lights are being used instead of 
sunlight. All of this helps in controlling external 
factors for growing plants. And the result is 
outstandingly better than ordinary outdoor 
planting methods that rely only on nature. [1] 
This model of farming takes less space than 

horizontal farming. However, it yields 30 times more and uses 
90 percent less water. It doesn’t require soil. Instead, it has 
300 sensors spread around the planting areas and has artificial 
intelligence (AI) to control the environment. Thus, nutrients and 
water are enough for over 700,000 tomato plants. The most 
amazing thing is that robots are being used to harvest tomatoes. 
These robots have magical eyes that know which tomatoes are 
ripe. They also have magical hands outstretched to cut fruits from 
the plants in a  faster and more precisely way than human hands 
can do. [1] , [3 - 4]
 AppHarvest aims to have 12 greenhouses and grow 
other types of crops, such as fruits and greens. Interestingly, 
this business model that has been developed for AppHarvest 
can truly solve the problem in traditional agriculture that relies 
upon seasonal climates that are uncontrollable. Now everything 
becomes controllable. How far can this business model grow in the 
future? If this system of agricultural technology plays an important 
role, it will make the cultivation more productive while farmland 
and resources are being used less than before. And this will help 
develop sustainable agricultural systems further. [1,3]

[1] ลงทุ่นแมน,AppHarvest นวััต่กริ่ริ่ม ปล้กพ่ีชทั่�งปี โดียไม่ต่�อ่งง�อ่ฤดี้กาล,2564  
[อ่่นเต่อ่ริ่์เน็ต่]. [ส่บค่�นเม่�อ่ 18 พีฤษภาค่ม 2565]. จาก https://www.longtunman.
com/31171
[2] ริ่ณดีล นุ่มนนท่์,การิ่เกษต่ริ่แบบแนวัต่ั�ง จุดีเปลี�ยนแก�ปัญหาโลกริ่วัน ?,2565 
[อ่่นเต่อ่ริ่์เน็ต่]. [ส่บค่�นเม่�อ่ 18 พีฤษภาค่ม 2565]. จาก https://www.prachachat.
net/columns/news-807646
[3] AeroFarms, การิ่ท่บท่วันธุุริ่ก่จ Ag-Tech 9 อ่ันดีับแริ่กท่ั�วัโลกในปี 2021 ,2564 
[อ่่นเต่อ่ริ่์เน็ต่]. [ส่บค่�นเม่�อ่ 18 พีฤษภาค่ม 2565]. จาก https://www.shunlongwei.
com/th/a-review-on-top-9-ag-tech-businesses-globally-2021-2/
[4] www.appharvest.com,2564 [อ่่นเต่อ่ริ่เ์นต็่]. [สบ่ค่�นเม่�อ่ 18 พีฤษภาค่ม 2565]. 
จากhttps://www.appharvest.com/agtech/
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เข้ียนโดีย สัุกุัญญา โสัอุดร
Written by Sukanya So-audon  

 ต่�อ่งยอ่มรัิ่บวั่าในปัจจุบันผู้้�ที่�มีภ้ม่คุ่�มกันท่ี�แข้็งแกริ่่ง
ถ่ีอ่วั่าไดี�เปรีิ่ยบ เพีริ่าะมีส่วันช่วัยลดีโอ่กาสการิ่ต่่ดีเช่�อ่ไวัรัิ่ส

 แบค่ท่ีเริ่ีย ริ่วัมไปถ้ีงการิ่เก่ดีโริ่ค่ต่่าง ๆ ไดี� โดียเฉีพีาะ
ในสถีานการิ่ณ์การิ่แพีริ่่ริ่ะบาดีข้อ่ง COVID-19 ท่ี�ยังค่ง
ต่่อ่เน่�อ่งมายาวันานจนถ้ีงต่อ่นนี� และเช่�อ่วั่าหลายๆค่น
กำาลังพียามยามดี้แลร่ิ่ายกายข้อ่งตั่วัเอ่งให�แข็้งแริ่ง
ดี�วัยว่ัธุีการิ่ต่่างๆ เช่น การิ่อ่อ่กกำาลังกาย การิ่พีักผู้่อ่น

ให�เพีียงพีอ่ ริ่วัมถ้ีงเล่อ่กก่นอ่าหาริ่ท่ี�มีปริ่ะโยชน์มากข้้�น
การิ่เล่อ่กริ่ับปริ่ะท่านอ่าหาริ่ที่�ดีีมีปริ่ะโยชน์นั�นถ่ีอ่เป็นว่ัธุีท่ี�ง่าย

และส่งผู้ลต่่อ่ริ่ะบบภ้ม่คุ่�มกันอ่ย่างมาก นั�นก็เพีริ่าะลำาไส�ข้อ่งค่น
เริ่านอ่กจากเป็นเส�นท่างลำาเลียงและดี้ดีซี้มสาริ่อ่าหาริ่เข้�าส้่ทุ่กส่วัน
ข้อ่งร่ิ่างกายแล�วั ลำาไส�ยังค่ริ่อ่บค่ลุมริ่ะบบภ้ม่คุ่�มกันข้อ่งร่ิ่างกาย
มากถ้ีง 70 เปอ่ริ่์เซี็นต่์ ทั่�งภ้ม่คุ่�มกันท่ี�รัิ่บมาต่ั�งแต่่กำาเน่ดี (innate 
immune) และภม้คุ่่�มกันแบบจำาเพีาะ (adaptive immune) (1) แสดีง
ให�เหน็วัา่ลำาไส�ถีอ่่เปน็แหลง่ริ่วัมต่วััข้อ่งเซีลล์เมด็ีเลอ่่ดีข้าวัในริ่า่งกาย
เลยก็วั่าไดี� ในภาวัะปกต่่ริ่่างกายข้อ่งค่นเริ่าจะมี Natural killer cell
หร่ิ่อ่เริ่ียกสั�นๆวั่า NK cell เป็นเซีลล์นักฆ่่าต่ามธุริ่ริ่มชาต่่เพี่�อ่
ต่่อ่ต่�านการิ่ต่่ดีเช่�อ่ภายในลำาไส� มีการิ่ท่ำางานท่ี�ซีับซี�อ่นและกริ่ะจาย
ต่วััอ่ย่้ในลำาไส�เพ่ี�อ่ต่่อ่ต่�าน ปอ้่งกัน และกำาจดัีส่�งแปลกปลอ่มจำาพีวัก
แบค่ท่ีเริ่ีย ไวัริ่ัสท่ี�เป็นอ่ันต่ริ่ายต่่อ่ริ่่างกาย แต่่ NK cell จะท่ำางานไดี�
ดีีและมีปริ่ะส่ท่ธุ่ภาพีหร่ิ่อ่มีจำานวันท่ี�มากข้้�นหร่ิ่อ่ลดีลงนั�นก็ข้้�นอ่ย่้
กับสุข้ภาพีข้อ่งลำาไส�ข้อ่งเริ่านั�นเอ่ง นอ่กจากเซีลล์เม็ดีเล่อ่ดีข้าวั
แล�วัยงัมสี่�งมชีว่ีัต่ต่วััจ่�วัอ่ยา่งจลุน่ท่รีิ่ยท์่ี�อ่าศยัอ่ย่้ในลำาไส�เปน็จำานวัน
มากมายมหาศาล ซี้�งจุล่นท่ริ่ีย์ชน่ดีดีีจะช่วัยท่ำาให�ลำาไส�ข้ับถี่ายและ
ท่ำางานไดี�ดีี การิ่บริ่่โภค่อ่าหาริ่ท่ี�มีใยอ่าหาริ่ต่ำ�าจะส่งผู้ลเสียต่่อ่
จุล่นท่ริ่ีย์ในลำาไส�ท่ำาให�สาริ่ท่ี�เกี�ยวัข้�อ่งกับการิ่สริ่�างภ้ม่คุ่�มกันเช่น 

กริ่ดีไข้มันสายสั�น โพีริ่พี่โอ่เนต่ และอ่ะซี่เต่ท่ลดีลง ซี้�งเป็นส่วันท่ี�
สำาค่ญัอ่ยา่งย่�งต่อ่่สภาวัะสมดีลุข้อ่งภ้มคุ่่�มกนัและค่วัามสมบร้ิ่ณ์
ข้อ่งเย่�อ่บุผู่้วัในลำาไส�(2) ดีังนั�นการิ่ด้ีแลริ่ะบบภ้ม่คุ่�มกันเริ่่�มจาก
การิ่ด้ีแลลำาไส�ดี�วัยการิ่รัิ่บปริ่ะท่านอ่าหาริ่ที่�มคุี่ณปริ่ะโยชน์ อ่ยา่ง
อ่าหาริ่ที่�เป็นแหล่งริ่วัมจุล่นท่ริ่ีย์ที่�ดีีต่่อ่ริ่่างกาย เช่น ค่อ่ท่เท่จชีส
ก่มจ่ โยเก่ร์ิ่ต่ เท่มเป้ เป็นต่�น และอ่าหาริ่ข้อ่งเหล่าจุล่นท่ริ่ีย์
ชน่ดีดีี ไดี�แก่ อ่าหาริ่ท่ี�มีกากใย ผู้ักใบเข้ียวั ข้�าวัโอ่๊ต่ กล�วัย เบอ่ริ่์ริ่ี� 
หัวัหอ่ม กริ่ะเที่ยม ถัี�วัเหล่อ่ง ถัี�วัแดีง เป็นต่�น(3) นอ่กจากเร่ิ่�อ่ง
ข้อ่งการิ่ริ่บัปริ่ะท่านอ่าหาริ่แล�วั การิ่ด้ีแลจดัีการิ่ดี�านอ่าริ่มณ์และ
ค่วัามเค่ริ่ียดีก็เป็นอ่ีกหน้�งปัจจัยท่ี�ส่งผู้ลต่่อ่การิ่ท่ำางานข้อ่งลำาไส�
เช่นเดีียวักัน  ดีังนั�น การิ่มีสุข้ภาพีดีีเริ่่�มจากการิ่ด้ีแลลำาไส�ให�ดีี
หากลำาไส�ท่ำางานไดี�อ่ย่างสมบ้ริ่ณ์ดีีก็จะส่งผู้ลให�มีสุข้ภาพี
ริ่่างกายท่ี�ดีีดี�วัยเช่นกัน 
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Good Immunity Starts in the Intestine
 Admittedly, today those with strong immunity are considered an advantage. This is because having 
strong immunity helps reduce the chance of infection with viruses and bacteria, including the occurrence 
of various diseases, especially in the situation of the COVID-19 epidemic that has continued for a long 
time until now. I believe that many people are trying to take care of themselves and to maintain their health 
through various methods such as exercising, having enough rest, and choosing to eat more nutritious food. 

Selecting healthy food is an easy way that delivers a huge impact on the immune system. That is because 
the human intestine is the route used to transport and absorb nutrients into every part of the body. Besides 
that, it covers up to 70 percent of the body’s immune system, both innate immune and adaptive immune [1]. 
This indicates that the intestine is the home of all white blood cells in the body. In normal condition, the human 
body has natural killer cells, namely NK cells, which are natural killer cells that fight infection in the intestines. 
It has complex functions and exists in the human intestine to resist, prevent, and eliminate foreign matters 
such as bacteria and viruses that are harmful to the body. However, whether NK cells will work effectively,
or increase or decrease in number, all depends on the health of our gut. In addition to white blood cells, 
there are enormous numbers of tiny living things such as microorganisms, staying in our gut. These good 
microorganisms will help the intestine to excrete and work well. Consuming a low-fiber diet affects the 
gut microbiome in a negative way. This causes immune-related substances such as short-chain fatty 
acids, propionate, and acetate to be reduced. These substances are important to the balance of immune 
homeostasis and the integrity of intestinal epithelium. [2] Therefore, immune system care starts with taking 
care of our intestine by eating nutritious food. Foods that are good sources of healthy microorganisms are 
such as cottage cheese, kimchi, yogurt, tempeh, etc. And foods for these microorganisms are such as food 
with fiber, green leafy vegetables, oats, bananas, berries, onions, garlics, soybeans, red beans, etc.[3]
Besides eating the right food, taking care of your moods and managing stress are also factors that affect 
bowel function.  Good health starts with taking good care of the intestine. If the intestine is able to work 
perfectly, that will result in good health as well. 
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สำ่�อมุุสำลิิมุไทย ห�รือเรื�อง Halal Blockchain 

Thai Muslim Media Discussed on Halal Blockchain

 วัันพีฤหสับดีที่ี� 5 พีฤษภาค่ม พี.ศ. 2565 ศน้ยว์ัท่่ยาศาสต่ริ่ฮ์าลาล จฬุาลงกริ่ณม์หาวัท่่ยาลยั นำาโดีย ริ่อ่งศาสต่ริ่าจาริ่ย ์ดีริ่.ว่ันยั ดีะหล์นั
ผู้้�อ่ำานวัยการิ่ผู้้�ก่อ่ต่ั�ง  ศน้ย์ว่ัท่ยาศาสต่ร์ิ่ฮาลาล จฬุาฯ ริ่ว่ัมดี�วัย ริ่อ่งศาสต่ริ่าจาริ่ย์ ดีริ่.ปกริ่ณ์ ปรีิ่ยากริ่ ผู้้�อ่ำานวัยการิ่สถีาบันมาต่ริ่ฐ์านฮาลาล
แหง่ปริ่ะเท่ศไท่ย และเจ�าหน�าท่ี�ศวัฮ. ปริ่ะชมุริ่บัฟงัเริ่่�อ่งการิ่เข้ยีนโปริ่แกริ่มดี�าน Halal Blockchain ริ่ว่ัมกบั ค่ณุบญัญต่ั่ ท่่พียห์มดัี นายกสมาค่ม
ส่�อ่มสุลม่ไท่ย และค่ณะ ไดี�หาริ่อ่่ เสนอ่แนะ และแสดีงค่วัามค่ด่ีเหน็ เพี่�อ่นำาไปส้ก่าริ่สริ่�างข้�อ่มล้ท่ี�นา่เช่�อ่ถ่ีอ่และเปน็ท่ี�ไวั�วัางใจข้อ่งหว่ังโซีอ่่ปุท่าน
ฮาลาล กริ่ะบวันการิ่ฮาลาลท่ี�มีปริ่ะส่ท่ธุ่ภาพีจากต่�นนำ�าถ้ีงปลายนำ�า ค่วัามยั�งย่นข้อ่งห่วังโซี่ ค่วัามเช่�อ่มั�นข้อ่งแบริ่นด์ี และการิ่ไดี�รัิ่บการิ่
ยอ่มริ่ับจากท่ั�วัโลก เพี่�อ่นำาไปส้่แผู้นเริ่่งดี่วันในเริ่่�อ่งการิ่บ้ริ่ณาการิ่ท่่อ่งเท่ี�ยวั Halal Blockchain และอ่่�นๆ

 Thursday, May 5, 2022, the Halal Science  
Center, Chulalongkorn University, led by Associate 
Professor Dr. Winai Dahlan, the Founding Director of 
the Halal Science Center, Chulalongkorn University,
together with Associate Professor Dr. Pakorn Priyakorn, 
Director of the Halal Standard Institute of Thailand, 
and staffs of the HSC attended  a conference on Halal 
Blockchain Programming with Mr. Banyat Tipmad, 
President of Thai Muslim Media Association and his 
team. The attendees discussed, suggested, and 
expressed their opinions on credible and trustworthy 
information of Halal supply chain, efficient Halal 
process from upstream to downstream, the 
sustainability of Halal supply chain, brand confidence 
and gaining recognition from around the world. All of 
this was for the sake of urgent plans for integrating 
tourism, Halal Blockchain, etc.
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หนั่วยง�นั อินัโดฯ เข้้�เย่�ยมุชมุดูง�นั ศวฮ.

Guests from Indonesia Visited the HSC

 วัันพีุธุท่ี� 11 พีฤษภาค่ม 2565 เวัลา 13.00 น. ศ้นย์ว่ัท่ยาศาสต่ร์ิ่ฮาลาล จุฬาลงกริ่ณ์มหาว่ัท่ยาลัย ให�การิ่ต่�อ่นรัิ่บค่ณะผู้้�แท่นจาก 
Yayasan Baranawati Nusantara Indonesia เข้�าเยี�ยมชมศ้นย์ 4 ท่่าน โดียมีอ่.มนัส ส่บสันต่่กุล บริ่ริ่ยายสริุ่ปค่วัามเป็นมาพีันธุก่จและก่จกริ่ริ่ม
ต่า่งๆข้อ่ง ศวัฮ. และอ่.ต่อ่่ศักดี่� สทุ่ธุ่ชาต่ ่ท่ี�ปริ่ก้ษาผู้้�อ่ำานวัยการิ่ร่ิ่วัมให�การิ่ต่�อ่นรัิ่บดี�วัย ทั่�งนี� ในเด่ีอ่นกริ่กฎาค่ม ท่างหน่วัยงานดัีงกล่าวั จะนำาค่ณะ
ดี้งาน 100 ท่่าน เข้�าเยี�ยม ศวัฮ. ท่างท่ีมงานจ้งเดี่นท่างมาดี้สถีานท่ี�และหาริ่่อ่เต่ริ่ียมการิ่ต่�อ่นริ่ับค่ณะ ต่่อ่ไป

 Wednesday, May 11, 2022 at 1:00 p.m. the Halal Science Center, Chulalongkorn University, welcomed a delegation
from Yayasan Baranawati Nusantara Indonesia that came to visit the HSC. The delegation consisted of 4 persons. Ajarn Manas 
Suebsantikul gave a briefing on the HSC’s history, missions, and activities. Ajarn Tosak Suthichat, Advisor to the Director, also 
joined in welcoming the delegation.  Yayasan Baranawati Nusantara Indonesia plans to bring a group of 100 people to visit the 
HSC. Thus, this delegation came to observe the place and consult with the HSC for further meetings. 
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รัฐบ�ลิ Selangor สำนัใจง�นัด้�นัฮ�ลิ�ลิท่�มุ่ก�รบูรณ�ก�ร
แลิะประยุกต์์ใช้วิทย�ศ�สำต์ร์ฮ�ลิ�ลิ

The Selangor Government is Interested in Halal Works with the Integration and 
Application of Halal Science.

 วัันอ่ังค่าริ่ท่ี� 24 พีฤษภาค่ม พี.ศ. 2565 เวัลา 15.30 น. ศ้นย์ว่ัท่ยาศาสต่ริ่์ฮาลาล จุฬาลงกริ่ณ์มหาว่ัท่ยาลับ โดีย ริ่อ่งศาสต่ริ่าจาริ่ย์
ดีริ่.ว่ันัย ดีะห์ลัน ผู้้�อ่ำานวัยการิ่ และค่ณะผู้้�บร่ิ่หาริ่ พีริ่�อ่มนักวั่จัย ให�การิ่ต่�อ่นริ่ับ ค่ณะจาก Selangor State government of Malaysia นำาโดีย 
Hon. Mohd Zawawi bin Ahmad Mughni และ Mr. Mat Ghazali bin Abd Rakim, Chief Executive Officer Chief of Aspire Flagship Sdn 
Bhd กำากับดี้แล Halal International Selangor programs พีริ่�อ่มค่ณะริ่วัมท่ั�งส่�น 9 ท่่าน เข้�าเยี�ยมชมและริ่ับฟังการิ่บริ่ริ่ยายสริุ่ปค่วัามเป็นมา 
พีันธุก่จ และก่จกริ่ริ่มข้อ่งศวัฮ. ซี้�งท่างค่ณะจาก Selangor ให�ค่วัามสนใจงานดี�านฮาลาลท่ี�มีการิ่บ้ริ่ณาการิ่งานดี�านวั่ท่ยาศาสต่ริ่์ และสอ่บถีาม
เกี�ยวักับฮาลาล ปริ่ะเท่ศไท่ยและการิ่ปริ่ะยุกต่์ใช�วั่ท่ยาศาสต่ริ่์ฮาลาล นอ่กจากนี�ยังไดี�เยี�ยมชมห�อ่งปฏิ่บัต่่การิ่น่ต่่วั่ท่ยาศาสต่ริ่์ฮาลาลท่ั�งในส่วัน
งานบริ่่การิ่ท่างห�อ่งปฏ่ิบัต่่การิ่และงานว่ัจัยอ่ีกดี�วัย ริ่วัมทั่�งช่�นชนริ่ศ.ดีริ่.ว่ันัย ดีะห์ลัน ในฐ์านะหลานข้อ่ง Kyai Haj Ahmad Dahlan  ท่ี�สริ่�าง
ปริ่ากฎการิ่ณ์ดี�านว่ัท่ยาศาสต่ริ่์ฮาลาลแก่ปริ่ะเท่ศไท่ย ให�เป็นที่�ปริ่ะจักษ์ในริ่ะดีับนานาชาต่่ซี้�งในอ่นาค่ต่ท่าง Selangor อ่ยากจะส่งค่ณะ
เจ�าหน�าท่ี�มาศ้กษาดี้งานและแลกเปลี�ยนอ่งค่์ค่วัามริ่้�กับศวัฮ.ต่่อ่ไปในอ่นาค่ต่

 Tuesday, May 24, 2022 at 3:30 p.m. the Halal Science Center, Chulalongkorn University by Associate Professor Dr. Winai 
Dahlan, the Founding Director, together with team of executives and researchers welcomed the delegation from Selangor State 
government of Malaysia led by Hon. Mohd Zawawi bin Ahmad Mughni and Mr. Mat Ghazali bin Abd Rakim, Chief Executive Officer 
and Chief of Aspire Flagship Sdn Bhd who are in charge of the Halal International Selangor programs, together with other visitors 
in the total number of 9 persons visited and listened to a briefing on history, missions, and activities of the HSC. The delegation 
from Selangor is interested in Halal work with integration of science and inquired about Halal work in Thailand and the application 
of Halal science. They also visited Halal Forensic Science Laboratory in both the laboratory service section and research area 
section. Moreover, Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, as a grandson of Kyai Haj Ahmad Dahlan, was admired for creating phenomena 
in Halal science of Thailand until it became outstanding at international level. The Selengor would like to send a team of staff to 
study and exchange knowledge with the HSC in the future.
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เข้ียนและเริ่ียบเริ่ียงโดีย มธิรุดา กุระเด่�องเดช 

Written and Compiled  by Mathurada Kraduangdet

คณ�จ�รย์คณะวิทย์ฯ ฟ�ฏอนั่ เข้้�อบรมุ Lab Halal

Faculty of Science from Fatani University Attended Halal Laboratory Workshop

 วัันพีฤหัสบดีีท่ี� 26 – วัันศุกริ่์ที่� 27 พีฤษภาค่ม 2565 ศ้นย์ว่ัท่ยาศาสต่ริ่์ฮาลาล จุฬาลงกริ่ณ์มหาว่ัท่ยาลัย ไดี�จัดีอ่บริ่มเช่งปฏิ่บัต่่การิ่
ท่างห�อ่งปฏิ่บัต่่การิ่น่ต่่วั่ท่ยาศาสต่ริ่์ฮาลาล ให�แก่ค่ณาจาริ่ย์และเจ�าหน�าท่ี�ค่ณะวั่ท่ยาศาสต่ริ่์และเท่ค่โนโลยี มหาวั่ท่ยาลัยฟาฏิอ่นี จำานวัน 6 ค่น 
ริ่อ่งศาสต่ริ่าจาริ่ย์ ดีริ่.ว่ันัย ดีะห์ลัน  ผู้้�อ่ำานวัยการิ่ผู้้�ก่อ่ต่ั�งศ้นย์ฯ ไดี�กล่าวัเปิดีการิ่อ่บริ่มและบริ่ริ่ยายพ่ีเศษในหัวัข้�อ่ “วิทำยาศาสัติร์ฮาลาลเพื่่�อ
กุารติรวจสัอบสัภาพื่ฮาลาล” ดีริ่.พีริ่พ่ีมล มะหะหมัดี ผู้้�ช่วัยผู้้�อ่ำานวัยการิ่ศ้นย์ฯ ไดี�บริ่ริ่ยายเร่ิ่�อ่ง “กุารติรวจวิเคราะห์์ทำางห์�องปฏิิบัติิกุาร
นัิติิวิทำยาศาสัติร์ฮาลาล” ในการิ่นี�ผู้้�เข้�าริ่่วัมอ่บริ่มไดี�เข้�าปฏิ่บัต่่การิ่ท่างห�อ่งปฏ่ิบัต่่การิ่น่ต่่ว่ัท่ยาศาสต่ร์ิ่ฮาลาล ในหัวัข้�อ่ การิ่ท่ดีสอ่บเจลาต่่น 
การิ่ท่ดีสอ่บส่วันปริ่ะกอ่บข้อ่งกริ่ดีไข้มัน การิ่ท่ดีสอ่บปร่ิ่มาณเอ่ท่่ลแอ่ลกอ่ฮอ่ล์ และการิ่ท่ดีสอ่บการิ่ปนเป้�อ่นดีีเอ่็นเอ่สุกริ่ โดียจะนำาค่วัามริ่้�และ
ท่ักษะจากการิ่เริ่ียนท่ี�ไดี�จากศ้นย์วั่ท่ยาศาสต่ริ่์ฮาลาล จุฬาลงกริ่ณ์มหาวั่ท่ยาลัย ไปพีัฒนาต่่อ่ยอ่ดีในการิ่เริ่ียนการิ่สอ่น การิ่วั่จัย และการิ่บริ่่การิ่
ชุมชนข้อ่งค่ณะและมหาวั่ท่ยาลัยต่่อ่ไป

 Thursday 26 – Friday 27 in May 2022, the Halal Science Center, Chulalongkorn University organized a workshop regarding
the Halal Forensic Science Laboratory to the faculty and staff of the Faculty of Science and Technology, Fatani University, in 
the total of 6 people. Associate Professor Dr. Winai Dahlan, the Founding Director of the HSC, gave a speech in the opening of 
the workshop and provided a special lecture on the topic “Halal Science for the Inspection of Halal Conditions.” Dr. Pornpimon 
Mahamad, Assistant Director of the HSC, gave a lecture on the topic “Halal Forensic Laboratory Analysis.” In this regard, the 
participants were trained in the Halal Forensic Laboratory on the topic of gelatin testing, fatty acid composition testing, ethyl 
alcohol content testing, and swine DNA contamination testing. The participants will bring knowledge and skills from studying at 
the Halal Science Center, Chulalongkorn University, to further develop in teaching, research, and providing community service 
of the faculty and the university.



เริ่ียบเริ่ียงโดีย บัดดารีห์ย๊ะ โสั๊ะสัันัสัะ
Compiled by Buddariya Sosansa

 อ่ย่างท่ี�ท่ริ่าบกันดีี ว่ัาข้ณะนี�ท่ั�วัโลกกำาลัง
เผู้ช่ญกับโริ่ค่ริ่ะบาดีโค่วั่ดี 19 มานานเก่อ่บ 3 ปี ต่ั�งแต่่ปี 
พี.ศ. 2562 จนมาถ้ีงปัจจบุนัก็ยงัไม่หายข้าดี แต่แ่นวัโน�ม
การิ่เสียชีว่ัต่และการิ่เก่ดีโริ่ค่อ่ย่้ในช่วังที่�ดีีข้้�น อ่ัต่ริ่าการิ่
เสียชีว่ัต่และการิ่ต่่ดีเช่�อ่ลดีลงจนค่ลายกังวัลลงบ�าง
แล�วั ข้ณะเดียีวักันจะเหน็วัา่เม่�อ่ชว่ังต่�นเดีอ่่นพีฤษภาค่ม
จนถ้ีงข้ณะนี�มีข้่าวัเก่ดีโริ่ค่อุ่บัต่่ซีำ�าข้อ่งโริ่ค่ฝีีดีาษล่ง 
นั�นหมายค่วัามว่ัาโริ่ค่ฝีีดีาษล่งไม่ใช่โริ่ค่ชน่ดีใหม่ 
เน่�อ่งจากเค่ยเก่ดีการิ่ริ่ะบาดีมาแล�วัเม่�อ่ค่ริ่ั�งในอ่ดีีต่
นั�นเอ่งค่ะ่ ผู้้�เข้ยีนจง้ข้อ่เล่าถ้ีงปริ่ะวัตั่จ่ดุีกำาเนด่ีข้อ่งโริ่ค่นี�
แบบสั�นๆ โดียจากการิ่ค่�นหาข้�อ่มล้เบ่�อ่งต่�นพีบมีริ่ายงาน
วั่จัยการิ่ต่่ดีเช่�อ่ค่ริ่ั�งแริ่กในล่งท่ี�ใช�เป็นสัต่วั์ท่ดีลอ่ง

 ท่างว่ัท่ยาศาสต่ร์ิ่ข้อ่งสถีาบัน Copenhagen
ปริ่ะเท่ศเดีนมาร์ิ่กเม่�อ่ปี ค่.ศ. 1959 ซี้�งพีบว่ัาล่งมี
การิ่ต่่ดีเช่�อ่ไวัริ่ัส Monkeypox virus (จัดีอ่ย่้ในกลุ่ม 
Poxviridae จีนัส Orthopoxvirus) เช่�อ่ไวัริ่ัสชน่ดีนี�จะมี
ถี่�นกำาเน่ดีในปริ่ะเท่ศแถีบแอ่ฟริ่่กากลางและต่ะวัันต่ก 
[1-3] เวัลาต่่อ่มา ค่.ศ. 1970 มีริ่ายงานพีบการิ่เก่ดีโริ่ค่
ฝีดีีาษค่นเป็นค่ริ่ั�งแริ่กในผู้้�ป่วัยเด็ีกวััย 9 เดีอ่่นท่ี�เข้�าริ่กัษา
ในโริ่งพียาบาล Basankusu สาธุาริ่ณริ่ัฐ์ปริ่ะชาธุ่ปไต่ย
ค่อ่งโก ทั่�งนี�มีนักวั่ชาการิ่ไท่ยหลายท่่านอ่อ่กมาเล่าถ้ีง
สถีานการิ่ณ์และโอ่กาสการิ่เก่ดีโริ่ค่ฝีีดีาษล่งวั่าไม่ไดี�
น่ากลัวัหริ่่อ่น่ากังวัลเท่่ากับโริ่ค่โค่ว่ัดี-19 อ่าจเน่�อ่งจาก
การิ่แพีร่ิ่กริ่ะจายข้อ่งโริ่ค่ไม่ไดี�ริ่วัดีเร็ิ่วัเหม่อ่นกับโริ่ค่
โค่ว่ัดี-19 แต่อ่่ยา่งไริ่กต็่ามกริ่มค่วับค่มุโริ่ค่และหนว่ัยงาน
ท่ี�เกี�ยวัข้�อ่งก็ไม่ไดี�ปริ่ะมาท่หริ่่อ่น่�งนอ่นใจต่่อ่โริ่ค่นี�

แต่่อ่ย่างใดี ในท่างกลับกันก็เฝี้าริ่ะวัังและเต่รีิ่ยมค่วัามพีริ่�อ่มสำาหริ่ับ
การิ่ริ่บัมอ่่หากเก่ดีการิ่ริ่ะบาดีจริ่ง่ โดียมรีิ่ายงานจากกริ่มค่วับคุ่มโริ่ค่เม่�อ่วัันท่ี� 
1 ม่ถีุนายน 2565 พีบผู้้�ป่วัยท่ั�วัโลกท่ั�งหมดี 696 ริ่าย ใน 33 ปริ่ะเท่ศๆท่ี�พีบ
ผู้้�ป่วัยส้งท่ี�สุดี 5 ลำาดีับแริ่ก ไดี�แก่ สเปน 196 ริ่าย อ่ังกฤษ 172 ริ่าย โปริ่ตุ่เกส 
96 ริ่าย แค่นาดีา 63 ริ่าย และเนเธุอ่แลนด์ี 32 ริ่าย โดียส่วันใหญ่พีบใน
เพีศชายริ่�อ่ยละ 97 และหญ่งริ่�อ่ยละ 3 สว่ันสถีานการิ่ณ์ในปริ่ะเท่ศไท่ยข้ณะนี�
มีริ่ายงานจากกริ่มค่วับคุ่มโริ่ค่ล่าสุดีเม่�อ่วัันท่ี� 30 พีฤษภาค่ม 2565 ยังไม่พีบ
ผู้้�ป่วัยย่นยัน แต่่พีบมีผู้้�เข้�าเกณฑ์์ป่วัยสงสัยจำานวัน 3 ริ่าย[4]  เริ่ามาดี้กันวั่า
โริ่ค่ฝีีดีาษล่งมีการิ่ต่่ดีต่่อ่ท่างไหนบ�าง มีอ่าการิ่อ่ย่างไริ่บ�าง มีวั่ธุีการิ่ป้อ่งกัน
และริ่ักษาไดี�หริ่่อ่ไม่ 
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โรคฝีีดาษลิิงที่่�ที่่�วโลิกจั่บตามอง
MONKEYPOX

น่่ากลิ่วกว่าโรคโควิด-19 หรือไม่



 ในส่วันการิ่แพีร่ิ่กริ่ะจายและการิ่ต่่ดีต่่อ่ข้อ่งเช่�อ่
ไวัรัิ่สชน่ดีนี�สามาริ่ถีต่่ดีต่่อ่ไดี� 2 ร้ิ่ปแบบค่่อ่จากสัต่ว์ัส้่ค่น
จากผู้้�ท่ี�มีการิ่สัมผู้ัสกับสาริ่ค่ัดีหลั�งหริ่่อ่แผู้ลข้อ่งสัต่วั์ป่วัย
หริ่อ่่จากการิ่ก่นสัต่ว์ัที่�ปรุิ่งไม่สกุ และอ่าจเก่ดีจากค่นส้ค่่นไดี�
อ่ีกดี�วัยจากการิ่สัมผัู้สโดียต่ริ่งกับแผู้ลหร่ิ่อ่สาริ่คั่ดีหลั�งท่าง
เดี่นหายใจข้อ่งผู้้�ป่วัย เช่น จากการิ่ไอ่จามในริ่ะยะปริ่ะช่ดี 
หริ่่อ่สัมผู้ัสส่�งข้อ่งท่ี�ปนเป้�อ่นสาริ่ค่ัดีหลั�งข้อ่งผู้้�ป่วัย เช่น 
เส่�อ่ผู้�า ท่ั�งนี�สตั่วัพ์ีาหะข้อ่งโริ่ค่จะเปน็กลุม่สตั่วัฟ์นัแท่ะ เชน่ 
กริ่ะริ่อ่ก หน้ แพีริ่ีดี็อ่ก หากมีการิ่ต่่ดีเช่�อ่โริ่ค่ฝีีดีาษล่ง ผู้้�ป่วัย
จะมีอ่าการิ่ผู้่�นข้้�น จากนั�นผู้่�นจะกลายเป็นตุ่่มนำ�า ตุ่่มหนอ่ง 
แต่กอ่อ่ก และต่กสะเก็ดี ลักษณะค่ล�ายการิ่เป็นอี่สุกอี่ใส 
สว่ันใหญ่จะเก่ดีต่ริ่งบริ่เ่วัณใบหน�าอั่นดีบัแริ่ก มไีข้� หนาวัสั�น
ปวัดีหัวั เจ็บค่อ่ ต่่อ่มนำ�าเหล่อ่งโต่ ปวัดีกล�ามเน่�อ่ ปวัดีหลัง 
อ่่อ่นเพีลีย แต่่ข้�อ่ดีีข้อ่งโริ่ค่นี�ค่่อ่อ่าการิ่ป่วัยดัีงกล่าวัจะ
ค่่อ่ยๆหายเอ่งภายใน 2-4 สัปดีาห์  แต่่ท่ี�น่ากังวัลค่่อ่อ่าจท่่�ง
ริ่่อ่งริ่อ่ยแผู้ลเป็นจากการิ่เก่ดีตุ่่มไดี� [4]

 นอ่กจากนั�นการิ่ป้อ่งกันโริ่ค่สามาริ่ถีท่ำาไดี�ง่าย
โดียนำามาต่ริ่การิ่ต่า่งๆข้อ่งโริ่ค่โค่ว่ัดี 19 มาใช�ไดี� นั�นค่อ่่ต่�อ่ง
หมั�นล�างมอ่่ดี�วัยสบ้ห่ริ่อ่่เจลแอ่ลกอ่ฮอ่ล์ งดีรัิ่บปริ่ะท่านข้อ่ง
ป่าหริ่่อ่ปริุ่งอ่าหาริ่จากสัต่วั์ป่า เลี�ยงการิ่สัมผู้ัสสัต่วั์ป่าท่ี�มา
จากพ่ี�นที่�เสี�ยงหริ่อ่่สตั่วัป์า่ปว่ัย เลี�ยงการิ่สมัผู้สัผู้้�ท่ี�มปีริ่ะวััต่่
มาจากพ่ี�นที่�เสี�ยงและมีอ่าการิ่[4]  ดีงันั�นจะเห็นไดี�ว่ัาว่ัธีุการิ่
ปอ้่งกนัท่ี�กลา่วัข้�างต่�นท่กุค่นสามาริ่ถีท่ำาไดี�และท่ำาไดี�ดีอี่ย่าง
แน่นอ่น เน่�อ่งจากเป็นมาต่ริ่การิ่การิ่ปฏิ่บัต่่ท่ี�ทุ่กค่นเค่ยช่น
จากสถีานการิ่ณ์การิ่แพีริ่่ริ่ะบาดีข้อ่งโริ่ค่โค่วั่ดี 19 ท่ี�ผู้่านมา
และส่วันข้อ่งการิ่รัิ่กษามรีิ่ายงานฉีบับพ่ีเศษสรุิ่ปไวั�ว่ัาหน่วัยงาน
The Centers for Disease Control and Prevention
หริ่่อ่ CDC ข้อ่งสหริ่ัฐ์อ่เมริ่่กาไดี�แนะนำาไวั�ว่ัา โริ่ค่ฝีีดีาษล่ง
ปัจจุบันยังไม่มียามาต่ริ่ฐ์านท่ี�จำาเพีาะ แต่่สามาริ่ถีใช�ยา
ริ่ักษาโริ่ค่ฝีีดีาษค่นหริ่่อ่ไข้�ท่ริ่พ่ีษ (Smallpox) มาริ่ักษาไดี�
และอ่ีกทั่�งยังสามาริ่ถีฉีีดีวััค่ซีีนโริ่ค่ฝีีดีาษค่นหร่ิ่อ่ไข้�ท่ริ่พ่ีษ
เพี่�อ่กริ่ะตุ่�นริ่ะบบภ้มคุ่่�มกนัต่อ่่โริ่ค่ฝีดีีาษลง่นี�ไดี�[3]   สดุีท่�าย
ในมุมมอ่งข้อ่งผู้้�เขี้ยนเช่�อ่ว่ัาอ่นาค่ต่อั่นใกล�เริ่าทุ่กค่นค่งจะ
ไดี�เห็นงานว่ัจัยและนวััต่กริ่ริ่มท่ี�เกี�ยวัข้�อ่งกับโริ่ค่ฝีีดีาษล่ง
ช่�นใหม่ๆ เก่ดีข้้�นอ่ยา่งแนน่อ่นไมว่ัา่จะจากต่า่งปริ่ะเท่ศและ
ปริ่ะเท่ศไท่ยเริ่าเอ่งริ่อ่ต่่ดีต่ามกันต่่อ่ไปค่่ะ……………. 

https://www.visualcapitalist.com/explainer-what-to-know-about-monkeypox/
Graphics/Design: Mark Belan
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Monkeypox: 
Is It More Frightening 

Than COVID-19?
 As everyone knows, the world has been facing COVID-19 pandemic for 
almost 3 years. From 2019 until the present, it is still unable to cure. However, 
trends in mortality and disease incidence are in a good range. The mortality 
and infection rates have dropped to some extent. At the same time, in the 
beginning of May until now, there was news of a recurrence of monkeypox. 
Obviously, that means monkeypox is not a new disease since there had been 
an outbreak in the past. Therefore, I would like to share a brief history of the 
origin of this disease in this article.
 Based on a preliminary search, the first infection was reported in 
monkeys used as laboratory animals in 1959 by the Copenhagen Institute of 
Denmark. It is found that monkeys are infected with Monkeypox virus (classified 
as Poxviridae genus Orthopoxvirus). The virus is native to Central and West 
Africa [1-3] Subsequently, in 1970, the first human case of this pox virus infection
was reported in a 9-month-old child hospitalized in Basankusu, Democratic 
Republic of the Congo.

 There are many Thai scholars 
who have described the situation and the 
prospect of monkeypox that it is not as scary 
or worrying as COVID-19, possibly because 
the spread of the disease is not as fast as 
COVID-19. However, the Department of 
Disease Control and related agencies 
are not careless or complacent about this 
disease in any way. On the other hand, 
they are vigilant and prepared to cope if an 
outbreak actually occurs.
 As reported by the Department of 
Disease Control on June 1, 2022, a total of 
696 cases were reported worldwide in 33 
countries. The top five countries with the 
highest recorded cases were Spain, 196 
cases; the United Kingdom, 172 cases; 
Portugal, 96 cases; Canada, 63 cases; and 
the Netherlands, 32 cases. Mostly, the 
infection is found in 97% of males and 3% of 
females. As for the situation in Thailand, the 
latest report from the Department of Disease 
Control on May 30, 2022 has not yet been 
confirmed. However, three suspected cases 
were found [4]
 Let’s look at the ways in which 
monkeypox can be transmitted. What are 
its symptoms once infected? Are there any 
ways to prevent and cure it?
 The spread and transmission of 
this virus can emerge in two ways. The first 
is from animals to humans: from people 
who have come into contact with infected 
animal secretions or wounds, or from eating 
their undercooked meats. The second way 
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is through person-to-person: from direct contact with patients’ 
wounds or respiratory secretions, such as from close-quarters 
coughing and sneezing, or touching objects contaminated with 
patient secretions, such as clothing. 
 The carriers of the disease are rodents such as 
squirrels, rats, and parrots. If infected with monkeypox, the 
patient will have a rash. Then, the rash will turn into blisters and 
pustules. Later, they will burst and become scabs like those 
of chickenpox. Most of them occur on the patients’ face first. 
Patients may suffer from fever, chills, headache, sore throat, 
enlarged lymph nodes, muscle pain, backache, and fatigue. 
Anyhow, the positive side of this disease is that it will gradually 
heal within 2-4 weeks. What should be concern is that it may 
leave scars from the formation of blisters [4]
 In addition, this disease can be prevented easily by 
adopting preventive measures of COVID-19, such as washing 
hands with soap or alcohol gel. One should also avoid wild food 
or wild animal consumption, avoid contact with wild animals from
 high-risk areas or sick animals, and avoid contact with people 
from high-risk areas who have symptoms[4]. As you can see, 
these preventive suggestions can be applied and well applied 
by everyone since it is a practical measure that everyone has 
been accustomed to in the past COVID-19 pandemic.
 As for the treatment of monkeypox, a special report 
concludes that the Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) of the United States recommends that there is currently no 
standardized drug specific to monkeypox. However, smallpox 
medicine can be used to treat it. Also, smallpox vaccines can 
be used to boost our immune system against this monkeypox [3]   
 Finally, through an author’s viewpoint, I believe that 
in the near future we will all see new research and innovations 
related to monkeypox, whether from abroad or from Thailand. 
And for this, we will have to wait and see….
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ROTI DE FOREST 
ร�้นัโรต่์นัำ��ช�แหง่คว�มุหวงั ข้องอ�จ�รยห์มุอนักัธิรุกจิ

 วัันนี�เริ่าข้อ่นำาผู้้�อ่า่นท่กุท่่าน มาท่ำาค่วัามริ่้�จกัและพ้ีดีค่ยุกบัคุ่ณหมอ่ ดีริ่.นพี.มฮ้มัมดัีฟาหม์ ีต่าเละ ในฐ์านะนกัธุุริ่ก่จ เจ�าข้อ่งริ่�านอ่าหาริ่ 
Roti de Forest (โริ่ต่ีฟอ่เริ่สต่์) นักธุุริ่ก่จผู้้�มีค่วัามต่ั�งใจในการิ่ข้ับเค่ล่�อ่นสังค่มสามจังหวััดีชายแดีนใต่�ให�ดีีข้้�น เริ่าไปพี้ดีคุ่ยพีริ่�อ่มๆกันเลยค่่ะ 

 “ผู้ม มฮ้มัมดัีฟาหม์ ีต่าเละ เปน็อ่าจาริ่ยอ์่ย้ท่่ี�ค่ณะพียาบาล
ศาสต่ริ่์ มอ่.ปัต่ต่านี มีลงต่ริ่วัจค่ล่น่กบ�าง แต่่วั่างานส่วันใหญ่จะเป็น
งานเกี�ยวักบัการิ่ว่ัจยัดี�านสาธุาริ่ณสุข้พ่ี�นฐ์านในพ่ี�นท่ี�จังหวััดีชายแดีน
ภาค่ใต่� ปจัจบัุนท่ำาธุุริ่ก่จหลายอ่ย่าง แต่ตั่่วัที่�เป็นท่ี�ริ่้�จักหน่อ่ยก็ค่อ่่เร่ิ่�อ่ง
ข้อ่งการิ่ท่ำาริ่�านอ่าหาริ่ช่�อ่ริ่�าน Roti de forest ค่ริ่ับ”

 “พีอ่เริ่ียนหมอ่จบมา เริ่าก็ไม่ชอ่บที่�จะอ่ย่้ในโริ่งพียาบาล
เพีียงอ่ย่างเดีียวั ก็ต่�อ่งสละริ่ายไดี�ส่วันที่�จะเก่ดีข้้�นจากการิ่อ่ย่้ใน
โริ่งพียาบาล ท่ำาให�ริ่ายไดี�เริ่าไม่เยอ่ะมากเม่�อ่เที่ยบกับค่่าค่ริ่อ่งชีพี
หริ่่อ่เท่ียบจากฐ์านริ่ายไดี�ข้อ่งอ่าชีพีหมอ่ และมีเวัลาวั่างพีอ่สมค่วัริ่
หลังเลก่งานเลยมอ่งหาธุุริ่ก่จ ซี้�งจริ่ง่ๆเค่ยท่ำาหลายอ่ยา่งมากอ่่น เค่ย
ท่ำาต่ั�งแต่่ริ่ับเหมาก่อ่สริ่�าง ท่ำาบริ่่ษัท่เท่ค่โนโลย ีบริ่่ษัท่สริ่�างซีอ่ฟต่์แวัริ่์ 
ท่ำาบริ่่ษัท่ต่ริ่วัจสุข้ภาพี แต่่ก็พีอ่ปริ่ะค่อ่งตั่วัไดี�บ�าง ล�มลุกค่ลุกค่ลาน 
จนมาลงทุ่นซี่�อ่แฟริ่นไชส์ไก่ท่อ่ดี Five star พีอ่ท่ำาปุ�บมันก็เก่ดี 
หลงัจากนั�นกเ็ริ่่�มเห็นวัา่ การิ่จัดีการิ่ริ่�านอ่าหาริ่เป็นเร่ิ่�อ่งที่�เริ่าสนุกดี�วัย 
ซี้�งในริ่ะหวั่างท่ี�เริ่าท่ำาริ่�านไก่ท่อ่ดี พีอ่มีกำาไริ่มา เริ่าก็เห็นท่ี�ดี่นวั่างอ่ย้่
แบบมีต่�นไม�ใหญ ่ท่ำาเลสวัย จง้เริ่่�มค่่ดีถ้ีงจะท่ำาริ่�านอ่าหาริ่เพี่�มอี่กริ่�าน 
และค่วัามชอ่บโริ่ต่ีตั่�งแต่่เดี็กๆ ก็เลยเป็นที่�มาข้อ่งแบริ่นดี์ข้อ่งต่ัวัเอ่ง 
ช่�อ่ริ่�าน Roti de Forest ค่ริ่ับ”

ก่อน่อ่�น่ข้อให้้ห้ม่อได้แน่ะน่ำาตัวเบ่�องต้น่ค่ะ 

จุดเริ�ม่ต้น่ข้องการเริ�ม่ที่ำาธิุรกิจ ?

สัมภาษณ์และเริ่ียบเริ่ียงโดีย 

ชีรีนั นัิภารัตินั์ 

Interview and Compiled by Shereen Niparat
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 “พีอ่เปิดีไปสักพัีกก็ไดี� รัิ่บเสียงต่อ่บรัิ่บท่ี�ดีี  ทั่�งในเริ่่�อ่ง
ข้อ่งริ่สชาต่่ ในเริ่่�อ่งข้อ่งบริ่ริ่ยากาศค่รัิ่บ เริ่าก็เพี่�มเมน้ต่่างๆ ท่ำาให�
ยอ่ดีข้ายก็เพี่�มข้้�นเริ่่�อ่ยๆ หลังจากนั�นเริ่าก็เร่ิ่�มสริ่�างมาต่ริ่ฐ์านข้อ่ง
ริ่�านให�ดีีข้้�น เริ่าเริ่่�มมีค่วัามริ่้�ในการิ่จัดีการิ่ริ่�านริ่ะดีับน้ง หลังจากนั�น
ก็เริ่่�มค่่ดีถ้ีงเริ่่�อ่งข้อ่งการิ่ข้ยายสาข้า พีอ่ข้ยายสาข้า 2 เริ่าก็ไดี�ท่ักษะ
การิ่บริ่่หาริ่จัดีการิ่แล�วัวั่าท่ำายังไง การิ่ข้ยายสาข้าท่ี� 3 4 5 6 มันก็จะ
ท่ำาไดี�เริ่็วัข้้�นค่ริ่ับ”

 “ช่วังก่อ่นท่ี�เก่ดีโค่ว่ัดีเป็นช่วังที่�ริ่�านข้้�นไปจุดีส้งสุดีค่ริ่ั�งหน้�ง
ข้อ่งธุุริ่ก่จ เพีริ่าะทุ่กสาข้าค่นเยอ่ะค่ริ่ับ เน่�อ่งจากมีการิ่บอ่กต่่อ่ค่วัาม
ปริ่ะท่บัใจ ท่ำาให�ค่นมาเริ่่�อ่ยๆ พีอ่ทั่นท่ที่ี�โค่วัด่ีมา ลก้ค่�ากค็่อ่่หายหมดี
ค่ริ่บั แบริ่นดีร์ิ่�านกส็ะดีดุีเพีริ่าะกำาลงัเริ่่�มเปน็ท่ี�ริ่้�จกั กเ็หมอ่่นวัา่เริ่าต่�อ่ง
สริ่�างค่วัามร้ิ่�จกัใหม ่ปรัิ่บริ่ป้แบบริ่�าน พียายามลดีค่่าใช�จ่ายปริ่ะจำาวััน 
พีนักงาน ต่่อ่ริ่อ่งข้อ่ลดีค่่าเช่า ส่นท่ริ่ัพีย์อ่ะไริ่ท่ี�มีบางอ่ย่างก็ต่�อ่งข้าย 
เพี่�อ่ริ่กัษาริ่�านให�ริ่อ่ดี สดุีท่�ายกร็ิ่อ่ดีและพีอ่สถีานการิ่ณโ์ค่ว่ัดีเริ่่�มดีขี้้�น
จง้กลบัมาเปิดี ลก้ค่�ากลับมาเยอ่ะจนมีค่วัามมั�นใจ แล�วัก็เปิดีสาข้าท่ี� 
4 5 6 ต่ามมาค่ริ่ับ”

 “จริ่ง่ๆ ปัญหาสำาค่ญัอ่นัหน้�งท่ี�เริ่าจะเห็นไดี�บ่อ่ยจากริ่ายงาน
สริ่ปุเกี�ยวักับสามจงัหวััดีค่อ่่ เริ่่�อ่งข้อ่งค่นยากจน ค่นไม่ไดี�รัิ่บการิ่ศ้กษา 
ต่�นทุ่นปริ่ะชากริ่ไม่ดีี พีอ่เริ่ากลับมาดี้ มันก็อ่ธุ่บายไดี�หลายอ่ย่าง 
หลายค่นที่�นี�มตี่�นทุ่นชว่ีัต่ไม่เท่่ากัน บางค่ริ่อ่บค่รัิ่วัอ่าจมเีง่นใช�แค่่สาม
สี�พีันบาท่แต่่อ่ย้่กันสี�ห�าค่น ท่ีนี�พีอ่มีการิ่จ�างงาน มีงานปริ่ะจำาก็สริ่�าง
ริ่ายไดี�ให�ค่ริ่อ่บค่รัิ่วัไดี� แล�วับางค่นก็พีาค่นในค่ริ่อ่บค่รัิ่วัสอ่งสามค่น
มาท่ำางานกลายเป็นวั่า ค่ริ่อ่บค่ริ่ัวัมีริ่ายไดี�สอ่งถ้ีงสามหม่�นบาท่ มัน
เป็นส่�งท่ี�เปลี�ยนชีวั่ต่ไดี�ท่ันท่ี มีคุ่ณภาพีชีวั่ต่ท่ี�ดีีข้้�น ยกต่ัวัอ่ย่าง มีน�อ่ง
ค่นนง้เริ่่�มมาจากการิ่เป็นพีนกังานเส่ร์ิ่ฟแล�วัก็ชวันน�อ่งชายข้อ่งตั่วัเอ่ง
มาท่ำางาน จนต่อ่นนี�ก็ไดี�เป็นริ่ะดีบัผู้้�จดัีการิ่แล�วั ซี้�งเดีม่บ�านเข้าอ่ย้ใ่น
ชมุชนแอ่อ่ดัี พ่ีอ่เป็นแริ่งงานก่อ่สริ่�าง ส่วันแม่ก็เป็นผู้้�ช่วัยพียาบาลอ่ย้่
โริ่งพียาบาลในพ่ี�นที่�ห่างไกล ซี้�งริ่ายไดี�ดีีและสามาริ่ถีส่งล้กเรีิ่ยนหมดี
แล�วั แต่่พีอ่ล้กสอ่งค่นไดี�เข้�ามาท่ำางานท่ี�ริ่�าน ท่ำาให�มีริ่ายไดี�เพี่�มข้้�น มี
คุ่ณภาพีชีวั่ต่ท่ี�ดีีข้้�น สามาริ่ถีซี่�อ่ริ่ถี ซี่�อ่ท่ี�ดี่นสริ่�างบ�าน พี่อ่ก็ช่วัยสริ่�าง
บ�าน อ่ันนี�ค่่อ่งานท่ี�มั�นค่งก็เปลี�ยนชีว่ัต่ให�ดีีข้้�นไดี� และอ่ีกตั่วัอ่ย่างมี
พีี�ค่นน้ง เริ่่�มต่�นจากการิ่เป็นพีนักงานล�างจาน แต่่วั่าดี�วัยค่วัามท่ี�ใฝี่ดีี
มาก เวัลาเข้�ามาท่ี�ท่ำางานเค่�าจะเอ่าการิ่บ�านข้อ่งล้กมาให�เพ่ี�อ่นริ่่วัม

ผลิตอบร่บของร้าน่ Roti de forest เป็็น่อย่่างไรบ้างคะ ?

จากสูถาน่การณ์โควิดท่ี่�ผ่่าน่ม่า เราเจอวิกฤติม่าอะไรบ้าง แลิะม่่
การปรับตัวอย่่างไร ?

อ่กประเด็น่ห้น่่�งท่ี่�น่่าสูน่ใจ ค่อห้ม่อจะค่อน่ข้้างเลิ็งเห้็น่ถ่งปัญห้า
ข้องคน่ใน่พิ้�น่ท่ี่� 3 จังห้วัดชาย่แดน่ภาคใต้ ใน่เร่�องข้อง คุณภาพิ 
ศัักย่ภาพิ การจ้างงาน่ข้องคน่ ใน่สู่วน่น่่�เก่�ย่วกับการท่ี่�ที่ำาธิุรกิจ
อย่่างไรบ้าง อย่ากให้้ห้ม่อช่วย่เลิ่าถ่งใน่สู่วน่น่่�ห้น่่อย่ค่ะ 

งานที่�จบปริ่่ญญาช่วัยสอ่นให�เข้าหน่อ่ย เข้าจะเอ่าไปสอ่นให�ล้กต่่อ่ 
ค่่อ่เริ่าเห็นการิ่แลกเปลี�ยนส่�งท่ี�ดีีในอ่งค่์กริ่ฯ ค่่อ่เริ่าสริ่�างอ่งค่์กริ่ดีี 
เริ่าก็ริ่้�ส้กดีีมาก ให�เข้ามาท่ำางานที่�ดีี ท่ำาให�เข้ามีริ่ายไดี� เห็นอ่นาค่ต่
และเห็นชีวั่ต่ที่�ดีีข้้�นไดี� โดียไม่ใช่แค่่การิ่มีชีว่ัต่และหาเง่นปริ่ะทั่งชีว่ัต่
ไปวัันๆ ก็ถี่อ่เป็นคุ่ณค่่าอ่ันหน้�งท่ี� เริ่าเห็นวั่า งานท่ี�มั�นค่ง งานปริ่ะจำา 
สามาริ่ถีมอ่บชีวั่ต่ให�เข้าไดี� และริ่้�ส้กย่นดีีมากท่ี�เริ่าไดี�เป็นส่วันหน้�ง
ข้อ่งกริ่ะบวันการิ่นี�”
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ใน่อน่าคตเป้าห้ม่าย่ข้องห้ม่ออย่ากเห้็น่ธิุรกิจข้องเราห้ร่อสูังคม่ใน่
พิ้�น่ที่่�ชาย่แดน่ใต้ม่่ลิักษณะเป็น่อย่่างไร 

First of all, please introduce yourself a little bit.

What is the beginning of your business?

 “ผู้มค่ด่ีว่ัามาต่ริ่ฐ์านข้อ่งธุุริ่ก่จท่ี�ดี ีมาต่ริ่ฐ์านข้อ่งอ่งค์่กริ่การิ่
ท่ำางานที่�ดี ีจะสามาริ่ถีช่วัยยกริ่ะดัีบชว่ีัต่และค่วัามค่ด่ีข้อ่งผู้้�ค่นท่ี�นี�ไดี�
ค่ริ่ับ ผู้มก็ท่ำาหน�าที่�ข้อ่งผู้ม จร่ิ่งอ่ย่้ว่ัาเริ่าท่ำางานดี�านว่ัชาการิ่ แต่่จะ
เอ่าท่ฤษฎีไปอ่ธุ่บายชาวับ�านก็จะท่ำาค่วัามเข้�าใจไดี�ยาก แต่่ถี�าเริ่า
สริ่�างงานให�ค่นมีริ่ายไดี� ท่ำาให�คุ่ณภาพีชีวั่ต่ดีีข้้�น ก็จะเห็นภาพีไดี�ง่าย 
อ่ีกอ่ย่างพีอ่ค่นไม่ลำาบากดี�านการิ่เง่นก็จะไม่ต่กเป็นเหย่�อ่ข้อ่ง
ริ่ะบบการิ่เง่น เพีริ่าะค่นจำานวันมากพีอ่สับสนท่างการิ่เง่นก็จะไป
หาเง่นนอ่กริ่ะบบ ดีังนั�นสริ่�างค่วัามมั�นค่งในชีว่ัต่ สริ่�างอ่งค่์กริ่ที่�ดีีค่่อ่
ส่�งที่�เริ่าพียายาม ริ่วัมถ้ีงการิ่พัีฒนาและบร่ิ่หาริ่จัดีการิ่ริ่�านอ่าหาริ่ 
Roti De forest ทุ่กสาข้าให�มีมาต่ริ่ฐ์านต่่อ่ไปค่ริ่ับ”

 Today we would like to introduce all readers to know 
and talk to Dr. Muhammad Fahmi Talae, owner of Roti de Forest, 
a businessman with a desire to drive the society of three southern 
border provinces for the better. Let’s get to know more about 
him and his business.

 “I’m Muhammad Fahmi Talae, I am teaching at the 
Faculty of Nursing, PSU Pattani campus. Sometimes I work in 
clinic as well. However, most of my work is related to basic public 
health research in the southern border provinces. Currently, 
I am doing many businesses. But the one that is well known is 
my restaurant called Roti de Forest.”

 “When I graduated from medical school, I did not like 
working in the hospital alone. So, I had to forfeit the portion of 
income that would arise from being in the hospital. As a result, 
my income was not much compared to the cost of living or 
compared to the income base of doctors. Also, I had some free 
time after work. So, I started to look for some businesses. I used 
to do many things before. I used to be a construction contractor. 
I engaged in technology company, software building company, 
and health check company. It was enough to support myself. 
There were ups and downs. Then, I invested in the Five Star 
fried chicken franchise. After that, it was a boom. From then on, 
I realized that I enjoy managing restaurant. While I was working 
on the fried chicken restaurant and collected some profit, I found 
an empty land with big trees. It was a beautiful location. So, I 
started thinking about having another restaurant. I myself fond 
of roti since childhood. So, I decided to go for a roti restaurant 
of my own called Roti de Forest.”

 ข้อข้อบคุณ ดร.น่พิ.มู่ฮััม่ม่ัดฟาห้์ม่่ ตาเลิะ กับการพิูดคุย่
ใน่ครั�งน่่� ห้วังเป็น่อย่่างย่ิ�งว่าความ่ตั�งใจใน่การที่ำาธิุรกิจ จะม่่สู่วน่ช่วย่
ข้ับเคล่ิ�อน่สัูงคม่ท่ี่�ด่ข้ึ�น่ต่อไป อย่่าล่ิม่ไปอุดห้นุ่น่ร้าน่ Roti de Forest 
กัน่น่ะคะ 

Roti de Forest: Café of   Hope from 
a Doctor and a Businessman



21 HALAL INSIGHT | ISSUE 59 JUNE 2022

HALAL TALK

What is the customers’ feedback for Roti de forest?

Another interesting point is that we know you are 
pretty concerned of the problems relating to people 
in the three southern border provinces in terms of 
life quality, population potential, and employment. 
How does this relate to your business? Please share 
with us about this issue.

In the future, what do you expect to see in 
businesses or societies of the southern border 
areas?

From the last COVID situation, what crises have you 
faced? And how did you adjust?

 “After launching it for a while, it received good responses
both in terms of taste and atmosphere. So, we add more menus. 
And after that the sales increase steadily. We started to build 
standard for our restaurant. Once we began having some 
knowledge about restaurant management, we think about branch 
expansion. After expanding to branch 2, we gained management 
skills and learned how to do it. Thus, expanding to branch 3, 
4, 5, 6 was faster.”

 “The pre-COVID period was one of the highest peaks 
in my business. Every branch has a lot of customers. People 
were impressed and it was word of mouth marketing. So, people 
came to visit gradually. But since COVID came, all customers 
were gone. Our brand stumbled because it was starting to be 
well known. It’s like we have to start it all over again. So, we 
adjusted restaurant layout. We tried to reduce daily expenses, 
reduce employees, negotiate for rent reduction. We sold some 
assets we had to maintain restaurants. In the end, we survived. 
And when the COVID situation began to improve, we reopened 
again. Many customers come back until we gain enough 
confidence. So, we decided to open branch 4, 5, and 6.”

 “Actually, the first crucial problems we often see in 
reports about the three provinces are poverty, uneducated 
population, and lack of cost of living. When I contemplate about 
this, there are many explanations. Here people have unequal cost 
of life. Some families can earn 3-4 thousand baht but there are 
4-5 people in the family. When there is employment, when there 
is full-time jobs provided, people can generate income for their 
family. Some people introduce a few family members to work, 
and it turns out that one family can earn two to three thousand 
baht. This is something that can change one’s life instantly and 
improve one’s quality of life. 
 For example, one of my employees started out as 
a waiter. Then, he suggested his younger brother to work 
with me. Now he become one of the managers. Originally, his 

house was in a slum. His father is a construction worker. 
His mother is a nursing assistant in a hospital of remote 
area. This family has good income, and they can send all 
children to study. But when their two children work for my 
restaurant, they make more income. They have a better 
quality of life. They can buy a car, buy a piece of land to 
build a new house. Their father helped build this house 
as well. This is an example that a stable job can change 
your life for the better. 
 Another example, a worker of mine started as 
a dishwasher. But with great ambition, when he comes 
to work, he would bring homework of his child and ask 
a colleague who graduated from university to teach him 
so that he can teach his child. I’ve witnessed exchange 
of good vibes in my organization. We create good 
organization; we feel amazing. We provide people good 
jobs, helping them to earn income. We see the future of 
people and we see many lives have been improved. They 
live not just to earn money to sustain their lives daily. This 
is a value. I see that stable jobs, permanent jobs can give 
them lives. I am pleased that I am a part of this process.

 “I think that good business standard, good 
organization standard can help enhance the lives and 
thoughts of people here. And I am doing my part. It is true 
that my work is in academic field. But to explain theories 
to people, that would be hard for them to understand. 
On the other hand,  if we create jobs so that people earn 
money and improve their quality of life, this is what they 
can perceive easily. Also, when people are not in financial 
difficulty, they will not fall into victims of financial system. 
Because many people, when they are confused because 
of financial reasons, they turn to unconventional financial 
sources. Thus, helping people to have stability by creat-
ing good organization is what I am trying to do. And that 
includes developing and managing every branch of Roti 
De forest to maintain its standard. 
 I would like to thank Dr. Muhammad Fahmi Talae 
for this interview. I sincerely hope that his intention in 
doing business will help drive a better society. Please 
don’t forget to visit and support Roti de Forest. 



เทคโนัโลิย่ปัญญ�ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)
 ในัระบบคว�มุปลิอดภััยอ�ห�ร

 ริ่ะบบค่วัามปลอ่ดีภยัข้อ่งอ่าหาริ่ เปน็ริ่ะบบบริ่ห่าริ่จดัีการิ่เพี่�อ่ให�อ่าหาริ่ที่�ผู้ลต่่ข้้�นมามคี่วัามปลอ่ดีภยั ไมก่อ่่ให�เก่ดีอ่นัต่ริ่ายแกผู่้้�บริ่โ่ภค่ 
ท่ั�งนี�ต่�อ่งมีกริ่ริ่มวั่ธีุในการิ่เต่รีิ่ยม การิ่ผู้ล่ต่ และการิ่บร่ิ่โภค่ ที่�ถ้ีกต่�อ่งต่ามวััต่ถุีปริ่ะสงค์่ข้อ่งอ่าหาริ่นั�นๆ แต่่อ่ย่างไริ่ก็ต่าม ค่วัามซัีบซี�อ่นข้อ่ง
กริ่ะบวันการิ่ผู้ลต่่อ่าหาริ่ในปัจจบุนัมโีอ่กาสเสี�ยงที่�ท่ำาให�อั่นต่ริ่ายดี�านต่่างๆ ในอ่าหาริ่ อ่าจเก่ดีการิ่ปนเป้�อ่นลงไปไดี� การิ่ดีำาริ่งรัิ่กษาไวั�ซี้�งมาต่ริ่ฐ์าน
ข้อ่งริ่ะบบค่วัามปลอ่ดีภัยอ่าหาริ่ท่ี�มีศักยภาพีโดียการิ่ปริ่ะยุกต่์ใช�เท่ค่โนโลยีท่ี�ท่ันสมัยมาค่วับคุ่มเฝี้าริ่ะวัังเพี่�อ่ป้อ่งกันผู้้�บริ่่โภค่ให�ปลอ่ดีภัยจาก
การิ่เจ็บป่วัยจากอ่าหาริ่ พีริ่�อ่มลดีค่วัามเสี�ยงจากการิ่ส้ญเสียค่่าใช�จ่ายและเริ่ียกค่่นส่นค่�า ริ่วัมถี้งสริ่�างค่วัามเสียช่�อ่เสียงกริ่ณีท่ี�พีบการิ่ปนเป้�อ่น
ในอ่าหาริ่ [1] 

 ปัจจุบันมีการิ่นำาเท่ค่โนโลยีปัญญาปริ่ะด่ีษฐ์์ (Artificial Intelligence : 
AI) มาใช�ในอุ่ต่สาหกริ่ริ่มอ่าหาริ่ โดียใช�เป็นต่ัวัต่่ดีต่ามในริ่ะบบดี�านค่วัามปลอ่ดีภัย
อ่าหาริ่ จากริ่ายงานข้อ่งฝ่ีายเกษต่ริ่ สถีานกงสลุใหญ ่ณ นค่ริ่ลอ่สแอ่นเจลส่ ริ่ายงาน
วั่า เม่�อ่กลางปี พี.ศ. 2563 ท่ี�ผู้่านมา ท่างอ่งค์่การิ่อ่าหาริ่และยาข้อ่งสหรัิ่ฐ์ฯ ไดี�มี
ปริ่ะกาศนำาริ่่อ่งการิ่ใช�แอ่ปพีล่เค่ชัน AI เพี่�อ่ต่ริ่วัจสอ่บคุ่ณภาพีค่วัามปลอ่ดีภัยข้อ่ง
อ่าหาริ่ท่ี�นำาเข้�ามายงัสหริ่ฐั์ฯ ซี้�งในเฟสแริ่กไดี�ปริ่ะยกุต่ใ์ช�กบัอ่าหาริ่ท่ะเลโดียใช�ริ่ะบบ
ค่อ่มพ่ีวัเต่อ่ร์ิ่ปริ่ะมวัลผู้ลแบบอ่ลักอ่ลท้่่�ม (Machine Learning: ML) ซี้�งใช�ฐ์านข้�อ่มล้
ย�อ่นหลงัและปริ่ะวััต่่การิ่นำาเข้�าข้อ่งบริ่ษ่ทั่นั�นๆ เปน็ข้�อ่มล้ในการิ่วัเ่ค่ริ่าะหค์่วัามเสี�ยง
และค่วัามปลอ่ดีภัยข้อ่งอ่าหาริ่ ซี้�งผู้ลการิ่ปริ่ะเมน่พีบวัา่ริ่ะบบปริ่ะมวัลผู้ลนี�สามาริ่ถี
เริ่่งริ่ัดีกริ่ะบวันการิ่ต่ริ่วัจปล่อ่ยส่นค่�าอ่าหาริ่ท่ะเลนำาเข้�าปริ่ะเภท่ค่วัามเสี�ยงต่ำ�า และ
ยังเพ่ี�มปริ่ะส่ท่ธุ่ภาพีในการิ่ริ่ะบุอ่าหาริ่ท่ะเลนำาเข้�าปริ่ะเภท่ค่วัามเสี�ยงส้งดี�วัยการิ่
เช่�อ่มโยงข้�อ่ม้ลจากฐ์านข้�อ่ม้ลเก่า อ่ีกท่ั�งยังพีบวั่าริ่ะบบ สามาริ่ถีเพ่ี�มปริ่ะส่ท่ธุ่ภาพี
ในการิ่จำาแนกอ่าหาริ่ท่ะเลที่�อ่าจส่งผู้ลต่่อ่สุข้ภาพีและค่วัามปลอ่ดีภัยไดี�มากกว่ัาใช�
แริ่งงานค่นในการิ่ต่ริ่วัจสอ่บถี้ง 3 เท่่า  สำาหริ่ับเฟส 2 นั�นเม่�อ่ช่วังกลางปี พี.ศ. 2564 
ไดี�นำาไปปริ่ะยกุต์่ใช�ในริ่ะดีบัโริ่งงานและพีบวัา่อ่ย่างไริ่ก็ต่ามเม่�อ่ริ่ะบบมีการิ่ปริ่ะเมน่
ค่วัามเสี�ยงแล�วั แต่่ก็ต่�อ่งมีการิ่สุ่มตั่วัอ่ย่างท่างห�อ่งปฎ่บัต่่การิ่อ่ย่้ดีี เพ่ี�อ่ท่วันสอ่บว่ัา
ผู้ล่ต่ภัณฑ์์นำาเข้�านั�นมีการิ่ปนเป้�อ่นอ่ันต่ริ่ายท่างอ่าหาริ่หริ่่อ่ไม่ [2] นอ่กจากนี�จาก
ริ่ายงานข้อ่งสถีาบันอ่าหาริ่ ริ่ายงานวั่า ในสหริ่าชอ่าณาจักริ่ไดี�มีการิ่ใช�ริ่ะบบ AI 
สำาหริ่บัท่ำาค่วัามสะอ่าดีเค่ร่ิ่�อ่งจกัริ่อุ่ปกริ่ณ์ในโริ่งงานอุ่ต่สาหกริ่ริ่ม เพ่ี�อ่ลดีริ่ะยะเวัลา
ในการิ่ท่ำาค่วัามสะอ่าดีและลดีค่วัามส่�นเปลอ่่งท่รัิ่พียากริ่ไดี�ไม่น�อ่ยกว่ัา 20-40% จาก
ริ่ะดีับปกต่่ โดียใช� กริ่ะบวันการิ่ “Self-Optimizing Clean in Place” หริ่่อ่ SOCIP ซี้�ง
มหีลกัการิ่ท่ำางานโดียอ่ลัต่ริ่าโซีน่ค่เซีนเซีอ่ร์ิ่ ในการิ่ต่ริ่วัจจบัและวััดีเศษอ่าหาริ่ ริ่วัมถ้ีง
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จุล่นท่รีิ่ย์ในช่�นส่วันอุ่ปกริ่ณ์หร่ิ่อ่เค่ร่ิ่�อ่งจักริ่ ซี้�งว่ัธุีการิ่ดีังกล่าวัค่าดีวั่าจะ
ปริ่ะหยัดีต่�นทุ่นไดี�ไม่น�อ่ยกวั่า 100 ล�านปอ่นดี์ต่่อ่ปี และในปริ่ะเท่ศจีน 
มีการิ่นำาเท่ค่โนโลยี AI มาใช�ในต่ริ่วัจสอ่บสุข้อ่นามัยส่วันบุค่ค่ล ซี้�งจะใช�
ซีอ่ฟแวัริ่ต์่ริ่วัจจบัวัตั่ถีแุละใช�เท่ค่โนโลยจีดีจำาใบหน�าในการิ่ต่่ดีต่ามค่วัาม
เค่ล่�อ่นไหวัข้อ่งค่นงาน เพี่�อ่ต่ริ่วัจสอ่บดี้วั่าค่นงานมีการิ่แต่่งกายถ้ีกต่�อ่ง
ต่ามมาต่ริ่ฐ์านค่วัามปลอ่ดีภัยที่�กำาหนดีไวั�หริ่่อ่ไม่โดียให�ผู้ลการิ่ท่ดีสอ่บ
อ่อ่กมามีค่วัามถี้กต่�อ่งส้งกวั่าริ่�อ่ยละ 96  [3]

 ดัีงนั�นจะเห็นไดี�ว่ัาการิ่ใช� AI เร่ิ่�มเข้�ามามีบท่บาท่กับทุ่ก
อุ่ต่สาหกริ่ริ่ม ดีังนั�นการิ่ปริ่ับต่ัวัและเริ่ียนริ่้�กับเท่ค่โนโลยีท่ี�ก�าวัหน�าจ้ง
มีค่วัามสำาค่ัญท่ี�จะให�ผู้้�ปริ่ะกอ่บการิ่สามาริ่ถีปริ่ับต่ัวัไดี�ท่ันและพีัฒนา
คุ่ณภาพีส่นค่�าให�เป็นท่ี�ยอ่มริ่ับในริ่ะดีับนานาชาต่่ต่่อ่ไปไดี�   

[1] Kudashkina, K., Corradini, M. G., Thirunathan, P., Yada, R. Y., & Fraser, 
E. D. Artificial Intelligence technology in food safety: A behavioral approach. 
Trends in Food Science & Technology. 2022;123:376-381
[2] ฝี่ายเกษต่ริ่ ปริ่ะจำาสถีานกงสุลใหญ่ ณ นค่ริ่ลอ่สแอ่นเจล่ส, US.FDA มีโค่ริ่งการิ่
นำาริ่่อ่งใช� AI ในการิ่ต่ริ่วัจสอ่บอ่าหาริ่ท่ะเลนำาเข้�าสหริ่ัฐ์ฯ [อ่่นเต่อ่ริ่์เน็ต่].[กริุ่งเท่พีฯ]. 
[ส่บค่�นเม่�อ่วัันท่ี� 31 พีฤษภาค่ม 2565]. จาก https://bit.ly/3taaJw2 
[3] สถีาบันอ่าหาริ่, ริ่ายงานพ่ีเศษข่้าวันวััต่กริ่ริ่มกริ่ริ่มอ่าหาริ่. 5 ต่ัวัอ่ย่างการิ่ใช�
เท่ค่โนโลยี AI ในอุ่ต่สาหกริ่ริ่มอ่าหาริ่ [อ่่นเต่อ่ริ่์เน็ต่]. [กริุ่งเท่พีฯ]. [ส่บค่�นเม่�อ่วัันที่� 
31 พีฤษภาค่ม 2565] จาก https://bit.ly/3GIeqi7

References

Artificial Intelligence (AI) 
Technology in Food Safety System

...

 Food safety system is a management system created to 
ensure that produced food is safe and does not cause harm to 
consumers. Each food requires a certain method of preparation, 
production and consumption that is correct according to the purpose
of that food. However, the complexity of processes in food production
today increases risk of contaminated food hazards. Maintaining 
the standard of effective food safety system by applying modern 
technology for controlling and monitoring can keep consumers
safe from foodborne illnesses and reduce the risk of loss, product 
recall, and creating bad reputation from food contamination. [1]

 At present, artificial intelligence (AI) technology 
is being used in the food industry. It is used as a tracker 
in the food safety system. According to the report of the 
Department of Agriculture, Consulate General in Los Angeles,
in the middle of 2020, the US Food and Drug Administration
announced the use of an AI application to monitor safety
quality of food imported to the US. In the first phase, 
seafood was tracked by machine learning (ML) algorithm 
using companies’ historical database and import history, 
which was crucial for risk analysis and food safety. The 
result showed that this processing system can expedite the 
release process of low risk imported seafood products. It 
also increases the efficiency in identifying high-risk imported 
seafood by linking data from old databases. Moreover, the 
system can increase the efficiency in classifying seafood 
that can affect health and safety three times more than the 
classification from manual labor. 

 The second phase was implemented in the middle 
of 2021 at factory level. However, it was found that even 
though the system has assessed risks, the random sampling 
is still required in laboratories to verify that imported products
are not contaminated with food hazards.  [2] In addition, 
the Food Institute reports that, in the UK, AI system have 
been used to clean industrial machinery and equipment to 
decrease cleaning time and reduce wastes of resources at 
least 20-40% by using the process called “Self-Optimizing 
Clean in Place” or SOCIP, which is operated by ultrasonic 
sensors in detecting and measuring food waste, including 
microorganisms in parts of equipment or machinery. The 
method is estimated to save at least £100 million per year 
in costs. In China, AI technology is being used to monitor
personal hygiene. The country uses object detection 
software and facial recognition technology to track workers 
in order to check whether they are dressed according to 
the required safety standards or not. The results are more 
than 96 percent accurate. [3]

 Thus, it can be seen that the use of AI has begun to 
play a role in every industry. Therefore, adapting and learning
advanced technology is important. This will enable 
entrepreneurs to adjust themselves in time and to improve 
their product quality so that they are accepted internationally.  

23 HALAL INSIGHT | ISSUE 59 JUNE 2022

Technology Review



24 HALAL INSIGHT | ISSUE 59 JUNE  2022

GLOBAL UPDATE

 ท่่ามกลางสถีานการิ่ณ์สงค่ริ่ามริ่ะหวั่างริ่ัสเซีียกับ
ย้เค่ริ่น สาธุาริ่ณริ่ัฐ์ต่าต่าริ่์สถีานยังค่งเห็นโอ่กาสอ่ันดีีจาก
สถีานการิ่ณ์นี�ท่ี�จะสริ่�างพีันธุม่ต่ริ่และค่วัามสัมพีันธุ์ท่ี�ดีีผู้่าน
การิ่ส่งเสริ่่มและข้ยายต่ลาดีส่นค่�าฮาลาลไปยังกลุ่มปริ่ะเท่ศ 
OIC จง้เป็นเจ�าภาพีจดัีงาน International Economic Summit 
“Russia - Islamic World: KazanSummit 2022” ค่ริ่ั�งท่ี� 13 
ข้้�น ริ่่วัมกับ Tatarstan Investment Development Agency 
ริ่่วัมกับ Halal Standard Committee of the Republic of 
Tatarstan และ The Spiritual Administration of Muslims 
of the Republic of Tatarstan เม่�อ่ริ่ะหวั่างวัันที่� 19 – 21  
พีฤษภาค่ม 2565 ณ ศ้นย์การิ่ปริ่ะชุม IEC Kazan Expo 
เม่อ่งค่าซีาน สาธุาริ่ณริ่ัฐ์ต่าต่าริ่์สถีาน ปริ่ะเท่ศสาธุาริ่ณริ่ัฐ์
ริ่ัสเซีีย โดียไดี�ริ่ับเกียริ่ต่่จาก Mr. Rustam Minnikhanov the 
President of the Republic of Tatarstan เป็นปริ่ะธุานในพี่ธุี
เปิดีงาน
 

งานท่ั�ง 3 วััน ปริ่ะกอ่บไปดี�วัย Russia Halal Expo ภายใต่�
Kazan Expo 2022 งานแสดีงส่นค่�า ผู้ล่ต่ภัณฑ์์ และ
บริ่่การิ่ฮาลาลจากท่ั�วัทุ่กมุมโลก เพี่�อ่นำาเสนอ่โอ่กาสการิ่ค่�า
และการิ่ลงทุ่นในอุ่ต่สาหกริ่ริ่มอ่าหาริ่ ส่นค่�า และบร่ิ่การิ่
ฮาลาล ริ่วัมท่ั�งสริ่�างเค่ริ่อ่่ข้า่ยท่างธุุริ่ก่จริ่ะหวัา่ง ผู้้�ปริ่ะกอ่บการิ่
ท่ั�งในและต่า่งปริ่ะเท่ศ ซี้�งมีผู้้�ปริ่ะกอ่บการิ่เข้�าร่ิ่วัมกว่ัา 150 ริ่าย
และมีผู้้�สนใจเข้�าริ่่วัมงานถ้ีง 10,000 ค่น จาก 64 ปริ่ะเท่ศ
ทั่�วัโลก [1] อ่ีกท่ั�ง ยังมีงาน World Halal Day ค่รัิ่�งท่ี� 9 
จัดีโดีย United World Halal Development (UNWHD) 
เน่�อ่งในโอ่กาสเฉีล่มฉีลอ่งวัาริ่ะค่ริ่บริ่อ่บ 1,100 ปีข้อ่งการิ่ริ่ับ
ศาสนาอ่่สลามเข้�ามาในพ่ี�นท่ี�  เม่อ่งบุลฆ่าร์ิ่ (Bulghar) 
โดีย Volga Bulgarians [2] มีการิ่จัดีงานเสวันาวั่ชาการิ่
ฮาลาลนานาชาต่่ และการิ่จับค่้่ท่างธุุริ่ก่จข้อ่งผู้้�ปริ่ะกอ่บการิ่
สริ่�างค่วัามริ่่วัมม่อ่ดี�านว่ัท่ยาศาสต่ริ่์และเท่ค่โนโลยี และ
ส่งเสริ่่มค่วัามสัมพีันธุ์ดี�านสังค่มและวััฒนธุริ่ริ่มริ่ะหวั่าง
ริ่ัสเซีียและกลุ่มปริ่ะเท่ศ OIC ซี้�ง MR. Mohamed Jinna
ปริ่ะธุาน UNWHD ให�เกียริ่ต่่เริ่ียนเช่ญ ริ่ศ.ดีริ่.ว่ันัย ดีะห์ลัน
ผู้้�อ่ำานวัยการิ่ศ้นย์ ว่ัท่ยาศาสต่ริ่์ฮาลาล จุฬาลงกริ่ณ์
มหาว่ัท่ยาลยั เข้�าร่ิ่วัมเป็นวัท่่ยากริ่บริ่ริ่ยายในการิ่เสวันาโต๊่ะกลม

(round table) หวััข้�อ่ The accreditation of Halal 
certification bodies in Russian Federation 
and OIC countries ริ่่วัมกับ Mr. Ihsan Ovut 
เลข้าธุ่การิ่ SMIIC คุ่ณ Marina A Patyashina 
จากท่างค่าซีาน คุ่ณ Marzuki bin Hassan จาก 
JAKIM ค่ณุ Aidar Gazizov จาก Internationnal
Halal standardization and Certification 
Council จากริ่ัสเซีีย ดีริ่. Hani Mansour จาก
ค้่เวัต่ (อ่อ่นไลน์) และยังมีว่ัท่ยากริ่ในหัวัข้�อ่
อ่่�นๆ จาก UAE, South Africa, Bahrain, India,
Turkey, Egypt, Indonesia, Malaysia, Jordan, 
Russia, Kazakhstan, Singapore, Abkhazia, 
Tatarstan, Pakistan, Uzbekistan, Sudan,
Turkmenistan, Iraq, Adygea, Kabardino
-Balkarian, Chechen Republic, Kyrgyz 
Republic, Netherlands, Morocco, Spain, 
Azerbaijan, Tajikistan และอ่ีกหลายท่่าน 
งานเสวันาดีังกล่าวัมุ่งเน�นเน่�อ่หาเกี�ยวักับ
อุ่ต่สาหกริ่ริ่มฮาลาล ที่�จะใช�ปริ่ะโยชน์จาก
เข้ต่การิ่ค่�าเสริ่ีข้อ่งริ่ัสเซีีย แนวัโน�มต่ลาดีฮาลาล
ท่ั�วัโลกในอ่นาค่ต่ การิ่ท่่อ่งเท่ี�ยวัฮาลาล ห่วังโซี่
อุ่ปท่านฮาลาล เป็นต่�น [3] 

 ภายในงานยังไดี�มีการิ่ลงนามค่วัามร่ิ่วัมม่อ่กันริ่ะหว่ัางหน่วัยงาน
ต่่างๆ กว่ัา 30 ฉีบับ[4] ทั่� ง นี�  ศ้นย์ ว่ัท่ยาศาสต่ร์ิ่ฮาลาล จุฬาลงกริ่ณ์
มหาว่ัท่ยาลัย ก็ไดี�ลงนามค่วัามร่ิ่วัมม่อ่ดี�านว่ัชาการิ่ว่ัท่ยาศาสต่ริ่์ฮาลาลและ
มาต่ริ่ฐ์านฮาลาลกับ The Private Institution Of Products Quality Control –
Halal Standards Committee Of The Central Religious Organization
 – The Muslim Religious Board Of The Republic Of Tatarstan อ่ันเป็น
น่ม่ต่ริ่หมายอ่ันดีีท่ี� ศ้นย์ว่ัท่ยาศาสต่ร์ิ่ฮาลาล จุฬาลงกริ่ณ์มหาว่ัท่ยาลัย จะไดี�
สริ่�างเค่ริ่่อ่ข่้ายค่วัามร่ิ่วัมม่อ่ และส่งต่่อ่อ่งค์่ค่วัามร้ิ่�ดี�านว่ัท่ยาศาสต่ร์ิ่ฮาลาลไป
ยังริ่ัสเซีียและภ้ม่ภาค่ใกล�เค่ียงไดี�

XIII International Economic Summit ‘Russia – Islamic World:

KazanSummit & World Halal Day 2022’

 ‘TRANSITION – TRADITION – TRACTION’
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 Amid the war between Russia and 
Ukraine, the Republic of Tatarstan could 
spot a great opportunity from this situation
to build alliances and good relations 
through the promotion and expansion
of Halal market to OIC countries.Thus, 
the country hosted the 13th International
Economic Summit “Russia - Islamic 
World: KazanSummit 2022” by the 
cooperation of Tatarstan Investment 
Development Agency, Halal Standard 
Committee of the Republic of Tatarstan, 
and the Spiritual Administration of 
Muslims of the Republic of Tatarstan 
during 19 – 21 May 2022 at IEC Kazan 
Expo, Kazan, Republic of Tatarstan, 
Russia. Mr. Rustam Minnikhanov, the 
President of the Republic of Tatarstan, was 
the president in the opening ceremony.
 The three-day event consisted of 
the Russia Halal Expo under Kazan Expo 
2022 and an exhibition of Halal products 
and services from all over the world. 
The aim of this event was to present
trade and investment opportunities 
in Halal food industry, products, and 
services. Moreover, it was a way to 
build business networks between both 
domestic and foreign entrepreneurs. 
There were more than 150 entrepreneurs
participating in the event, and 10,000 
people from 64 countries around the 
world who were interested in attending 
the event. [1] This event also held the 
9th World Halal Day organized by United 
World Halal Development (UNWHD) to 
celebrate the 1,100th anniversary of the 
adoption of Islam in the city of Bulghar 
by Volga Bulgarians. [2] There were 
International Halal Seminar, business 

matching of entrepreneurs, activities that aimed to build cooperation
in science and technology and to promote social and cultural 
relations between Russia and the OIC countries. MR. Mohamed Jinna,
the President of UNWHD, invited Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, 
the Founding Director of the Halal Science Center, Chulalongkorn
University, to be among keynote speakers at the roundtable 
discussion on the topic “The Accreditation of Halal Certification Bodies
in Russian Federation and OIC Countries.” Other speakers were 
Mr. Ihsan Ovut, the Secretary of SMIIC; Ms. Marina A Patyashina, 

representative from Kazan; Mr. Marzuki bin Hassan
from JAKIM; Mr. Aidar Gazizov from the International Halal 
Standardization and Certification Council, Russia;
Dr. Hani Mansour from Kuwait (Online). There were 
more speakers from UAE, South Africa, Bahrain, India, 
Turkey, Egypt, Indonesia, Malaysia, Jordan, Russia, 
Kazakhstan, Singapore, Abkhazia, Tatarstan, Pakistan,
Uzbekistan, Sudan, Turkmenistan, Iraq, Adygea, 
Kabardino-Balkarian, Chechen Republic, Kyrgyz 
Republic, Netherlands, Morocco, Spain, Azerbaijan, 
Tajikistan, and many more invited for different topics. 

 The seminar focused on the Halal industry 
that would gain benefit from the Russian Free Trade 
Area and the future trend of the global Halal market, 
Halal tourism, Halal supply chain, etc. [3] At the event, 
more than 30 cooperation agreements were signed 
between various agencies.[4] The Halal Science Center, 
Chulalongkorn University, has signed a cooperation 
agreement on Halal Science and Halal Standards with 
the Private Institution Of Products Quality Control – 
Halal Standards Committee of the Central Religious 
Organization – the Muslim Religious Board of the 
Republic Of Tatarstan. This marked as a good sign that 
Halal Science Center, Chulalongkorn University, has 
further created a network of cooperation and transferred 
knowledge of Halal science to Russia and nearby 
regions. 

 [1] XIII International Economic Summit ‘Russia 
– Islamic World: KazanSummit & World Halal Day 2022. 
[อ่่นเท่อ่ร์ิ่เน็ต่]. [Cited on 7 June 2022]. Available from: https://
halalfocus.net/xiii-international-economic-summit-russia-islamic
-world-kazansummit-world-halal-day-2022/
 [2] เศริ่ษฐ์ก่จฮาลาล (Halal Economy) ในโลกท่ี�แยก
ส่วัน (Decoupling) ต่อ่นท่ี� 3. #drwinaidahlan, #ดีริ่วั่นัยดีะห์ลัน, 
#russiaislamicworld, #russiahalalexpo. [อ่่นเท่อ่ร์ิ่เน็ต่]. [Cited
on 8 June 2022} Available from: https://www.facebook.
com/100044573463164/posts/pfbid05JcY17nunDnVk11LV-
JXzZCJgXYRkdzGAqgnWiuqDoxb2XHCesgd4n52RpAKiX-
qzFl/?d=n   
 [3] XIII International Economic Summit ‘Russia 
– Islamic World: KazanSummit & World Halal Day 2022. 
[อ่่นเท่อ่ร์ิ่เน็ต่]. [Cited on 8 June 2022} Available from: https://
salaamgateway.com/story/xiii-international-economic-sum-
mit-russia-islamic-world-kazan-summit-world-halal-day-2022
 [4] XIII International Economic Summit ‘Russia 
– Islamic World: KazanSummit & World Halal Day 2022. 
[อ่่นเท่อ่ร์ิ่เน็ต่]. [Cited on 8 June 2022} Available from: https://
kazansummit.com/en/press-center/news/5960/



 [1] Xu Y., Xie X., Jia C., Yan H., Peng Y., Qi J., Xiong G., Xing H., Xu X., Cao C. (2022). 
Physicochemical properties and aroma release of gelatin-stabilized rapeseed oil-in-water 
emulsions as affected by pH. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering 
Aspects, 642, 128706.
[2] Kim Y. M., Lee K., Lee Y., Yang K., Choe D., Roh Y. H., (2022). Thermoresponsive 
semi-interpenetrating gelatin-alginate networks for encapsulation and controlled release 
of scent molecules. International Journal of Biological Macromolecules, 208, 1096-1105.

References

26 HALAL INSIGHT | ISSUE 59 JUNE  2022

HALAL JOURNAL

เข้ียนและเริ่ียบเริ่ียงโดีย ดร.อัซอารีย์ สัุข้สัุวรรณ
Written and Compiled by Dr.Acharee Suksuwan

 ปัจจบัุนผู้ลต่่ภณัฑ์เ์น่�อ่จากพ่ีช (Plant-based 
meat) ไดี�รัิ่บค่วัามนย่มอ่ย่างแพีร่ิ่หลายมากและเป็นตั่วั
ข้ับเค่ล่�อ่นการิ่เต่่บโต่ข้อ่งต่ลาดีสุข้ภาพี ท่ั�งนี�เน่�อ่งจาก
ผู้้�บริ่โ่ภค่มคี่วัามใส่ใจต่่อ่สขุ้ภาพีและปัญหาส่�งแวัดีล�อ่ม
ริ่วัมถ้ีงสวััสดี่การิ่ข้อ่งสัต่ว์ัส่งผู้ลท่ำาให�ผู้ล่ต่ภัณฑ์์เน่�อ่
จากพ่ีชมีการิ่ปรัิ่บปรุิ่งและพัีฒนาข้้�นให�มีค่วัามหลาก
หลายเพ่ี�อ่ดี้งดี้ดีค่วัามสนใจข้อ่งผู้้�บร่ิ่โภค่ สำาหรัิ่บ
ผู้ล่ต่ภัณฑ์์เน่�อ่จากพ่ีชนอ่กเหน่อ่จากปริ่ะโยชน์ท่าง
ดี�านสขุ้ภาพีข้อ่งผู้้�บริ่โ่ภค่แล�วั เร่ิ่�อ่งกล่�นริ่สข้อ่งเน่�อ่จาก
พ่ีชที่�เต่ม่ลงไปกเ็ป็นปจัจยัท่ี�สำาค่ญัต่อ่่การิ่ต่ดัีสน่ใจข้อ่ง
ผู้้�บริ่โ่ภค่มังสว่ัรัิ่ต่แ่บบย่ดีหยุ่น (flexitarian) กล่�นริ่สเน่�อ่
สัต่ว์ัที่�เต่่มในไปในผู้ล่ต่ภัณฑ์์เน่�อ่จากพ่ีชจะส่งกล่�นริ่ส
อ่อ่กมาก่อ่นแม�วั่าจะไม่ไดี�ปริุ่งสุก ซี้�งแต่กต่่างจากเน่�อ่
สัต่ว์ัทั่�วัไปที่�จะปล่อ่ยกล่�นริ่สริ่ะหวั่างการิ่ปรุิ่งอ่าหาริ่
เปน็ส่วันใหญ ่จากปัญหาดัีงกลา่วัเท่ค่โนโลยกีาริ่หอ่่หุ�ม
กล่�นริ่สในผู้ล่ต่ภัณฑ์์เน่�อ่จากพ่ีชจ้งค่วัริ่มีริ่ะบบการิ่
ปลดีปล่อ่ยที่�ข้้�นอ่ย่้กับอุ่ณหภ้ม่ค่ล�ายกับกลไกการิ่
ปลดีปล่อ่ยกล่�นข้อ่งเน่�อ่สัต่ว์ัทั่�วัไป เพ่ี�อ่ให�ไดี�ริ่สชาต่่
เน่�อ่ท่ี�เหม่อ่นดีั�งใจผู้้�บริ่่โภค่และไดี�รัิ่บการิ่ยอ่มรัิ่บจาก
ต่ลาดีท่ี�ส้งข้้�น [1]

 ในปี 2022 ค่ณะนักว่ัจัยจากปริ่ะเท่ศเกาหลีใต่�ไดี�เต่รีิ่ยมไฮโดีริ่เจลผู้สม
เจลาต่่น-อ่ัลจ่เนต่ที่�ไวัต่่อ่อุ่ณหภ้ม่ดี�วัยเท่ค่น่ค่การิ่เสริ่่มแริ่งแบบเช่�อ่มโยงก้�งโค่ริ่งริ่่าง
ต่าข้่าย (semi-interpenetrating network, sIPN) เพี่�อ่ค่วับคุ่มการิ่ปลดีปล่อ่ยโมเลกุล
ข้อ่งกล่�นค่ล�ายเน่�อ่ (2,5-dimethyl pyrazine) ในผู้ล่ต่ภัณฑ์์จากพี่ชและไดี�ศ้กษาปัจจัย
ส่�งเริ่�าภายนอ่กต่า่งๆ เช่น แริ่งเฉีอ่่น การิ่บวัม และอุ่ณหภ้ม ่ท่ี�สง่ผู้ลต่อ่่การิ่ปลดีปล่อ่ยกล่�น
ค่ล�ายเน่�อ่ จากการิ่ศ้กษาพีบวั่าอ่ัต่ริ่าการิ่ปลดีปล่อ่ยจะข้้�นอ่ย้่ค่วัามเข้�มข้�นข้อ่งอ่ัลจ่เนต่
จากนั�นไดี�เต่รีิ่ยมไมโค่ริ่แค่ปซี้ลจากไฮโดีริ่เจลผู้สมเจลาต่่น-อั่ลจ่เนต่ที่�ไวัต่่อ่อุ่ณหภ้ม ่
(ข้นาดีอ่ย้่ในช่วัง 0.9–2.5 mm) ซี้�งช่วัยป้อ่งกนัการิ่ริ่ั�วัข้อ่งกล่�นท่ี�ส่งผู้ลให�การิ่ปลดีปล่อ่ย
อ่ย่างต่่อ่เน่�อ่งดี�วัยอ่ตั่ริ่าสว่ันพ่ี�นผู่้วัต่่อ่ปริ่ม่าต่ริ่ที่�ส้งข้้�นที่�อ่ณุหภ้มที่่�กำาหนดี (70  ำC) ไมโค่ริ่
แค่ปซีล้ที่�เต่ริ่ยีมไดี�ส่วันใหญส่ามาริ่ถีเก็บริ่กัษากล่�นค่ล�ายเน่�อ่ไวั�อ่ย่างดีีในผู้ลต่่ภณัฑ์์เน่�อ่
จากพี่ชและกล่�นท่ี�ห่อ่หุ�มยังค่งอ่ย้่ไม่เสียหายริ่ะหวั่างการิ่เก็บริ่ักษาในห�อ่งเย็น 
 งานว่ัจัยต่่อ่ไปในอ่นาค่ต่ข้อ่งค่ณะว่ัจัยจะใช�ไมโค่ริ่แค่ปซี้ลและปรัิ่บให�เหมาะ
กับวััสดีุท่ดีแท่นเน่�อ่สัต่วั์จากพ่ีชเพี่�อ่เลียนแบบกล่�นการิ่ปล่อ่ยเน่�อ่ปริุ่งอ่าหาริ่แบบ
ธุริ่ริ่มดีา และเช่�อ่วัา่ผู้ลลพัีธุเ์หลา่นี�อ่ย่้ในการิ่ค่วับคุ่มการิ่ปลดีปล่อ่ยสว่ันผู้สมอ่าหาริ่อ่ย่าง
แมน่ยำาโดียใช�โพีลีเมอ่ร์ิ่จากธุริ่ริ่มชาต่่ที่�ริ่บัปริ่ะท่านไดี�โดียไมม่กีาริ่ดัีดีแปลงท่างเค่มใีดีๆ 
ช่วัยเพี่�มปริ่ะส่ท่ธุ่ภาพีข้อ่งพีอ่ล่เมอ่ริ่์ธุริ่ริ่มชาต่่ท่ี�บริ่่โภค่ไดี�ในอุ่ต่สาหกริ่ริ่มอ่าหาริ่ [2]
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Designing Temperature-sensitive Capsule for Encapsulation 
and Controlled Release of Meat Aroma Molecules

 Plant-based meat products are now very popular and 
are driving the growth of the health market. This is because 
consumers are more concerned about their health and
 environmental problems, including animal welfare. As a result, 
plant-based meat products are being improved and diversified to 
attract consumers’ attention. In addition to its health benefits, the 
flavor of plant-based meat is also a key factor in decision-making 
among flexible vegetarian consumers (flexitarian).

 Meat aroma added in plant-based meat products 
usually precede even if it is not cooked. This is unlike most regular 
meats that release the aroma during cooking. Due to this problem, 
encapsulation technology of flavor in plant-based meat products 
should include a temperature-dependent release system similar to 
conventional flavor release mechanisms of regular meats in order 
to achieve the taste of meat that meet consumers’ satisfaction and 
gain higher market acceptance. [1]

 In 2022, researchers from South Korea prepared 
alginate-gelatin hydrogel that is sensitive to temperature 
by a technique called semi-interpenetrating network or 
sIPN to control the release of meat-like aroma molecules 
(2,5-dimethyl pyrazine) in plant-based products. They also 
studied various external stimuli such as shear, swelling, 
and temperature that affect the release of meat-like odor. 
The study showed that the release rate depends on the 
concentration of alginate. Later, the microcapsules from 
alginate-gelatin hydrogel (in the range of 0.9–2.5 mm) 
that were temperature sensitive were studied. The result 
showed that it helped prevent odor leakage which led to 
continuous release at a higher surface-area to volume ratio 
in a given temperature (70  ำC). Most microcapsules can 
preserve meat-like odor well in plant-based products and 
the encapsulated odor remains intact during cold storage.
The team’s future research will use microcapsules and adapt 
them for plant-based meat substitutes to mimic the odor of 
conventional cooking meat. The success is believed to lie 
in precisely controlled release of food ingredients using 
edible natural polymers without any chemical modifications. 
This will help enhance the effectiveness of natural edible 
polymers in the food industry. [2]
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 Halal Insight กับค่อ่ลัมน์ฮาลาลปักษ์ใต่�ฉีบับนี� 
มาริ่้�จักกับแหล่งท่่อ่งเท่ี�ยวัเม่อ่งในหมอ่ก ดีอ่กไม�งาม 
ใต่�สุดีแดีนสยาม เม่อ่งงามชายแดีน กับค่ำาข้วััญข้อ่ง
เม่อ่งเล็กๆ ใต่�สุดีแดีนสยามข้อ่งอ่ำาเภอ่เบต่ง จังหวััดียะลา 
ท่ี�ต่ั�งอ่ย่้ในพ่ี�นที่�ริ่าบส้ง เน่นเข้า ลุ่มนำ�า ส้งกวั่าริ่ะดีับนำ�าท่ะเล
โดียเฉีลี�ย 1,900 ฟตุ่ ต่ั�งอ่ย่้ต่ามแนวัเท่อ่่กเข้าสันกาลาค่รีิ่ ีเป็น
พ่ี�นท่ี�ต่�นนำ�าข้อ่งแม่นำ�าปัต่ต่านี มีแหล่งท่่อ่งเท่ี�ยวัที่�สวัยงาม
มากมาย วัันนี�เริ่ามาท่ำาค่วัามร้ิ่�จักกับ 5 แหล่งท่่อ่งเที่�ยวัใน
อ่ำาเภอ่เบต่ง กันค่ริ่ับ
 1. ติ้�ไปรษณีย์สั้ง-ให์ญ่ทำี�สัุดในัโลกุ 
 บริเวณห์อนัาฬิิกุาเบติง
 ต้่�ไปริ่ษณียแ์หง่นี� ต่ั�งอ่ย่้ ณ มมุถีนนสุข้ยางค์่ บริ่เ่วัณ
สี�แยกหอ่นาฬ่กาเบต่ง ต่ั�งแต่่ปี 2482  อ่ายุร่ิ่วัม 80 ปี โดีย
นายสงวัน จ่ริ่ะจ่นดีา นายกเท่ศมนต่ริ่ีอ่ำาเภอ่เบต่งในข้ณะนั�น
ไดี�จัดีสริ่�างต้่�ไปริ่ษณีย์นี�ไวั� เพี่�อ่เป็นสัญลักษณ์การิ่ต่่ดีต่่อ่
ส่�อ่สาริ่ข้อ่งอ่ำาเภอ่เบต่ง
 2. อุโมงค์เบติงมงคลฤทำธิิ�
 อุ่โมงค่์ริ่ถียนต่์ลอ่ดีภ้เข้าแห่งแริ่กข้อ่งเม่อ่งไท่ย 
มีค่วัามยาวัต่ลอ่ดีอุ่โมงค่์ ปริ่ะมาณ 273 เมต่ริ่ เป็นอ่ีกจุดีหน้�ง
ท่ี�ต่�อ่งมาเย่อ่น 
 3. มัสัยิดกุลางเม่องเบติง
 มัสย่ดีเก่าแก่ค่้่เม่อ่งเบต่ง จุดีกำาเน่ดีข้อ่งมัสย่ดีไม่
ชัดีเจนนัก ในช่วังสงค่ริ่ามโลกค่ริ่ั�งที่� 2 ญี�ปุ่นเข้�ามาท่ำาลาย
ต่ำาริ่าศาสนาและงัดีไม�กริ่ะดีานไปจนหมดี เหล่อ่เพีียง
โค่ริ่งสริ่�างข้อ่งอ่าค่าริ่เท่่านั�น จนถ้ีงสมัยจอ่มพีล ป.พ่ีบ้ล
สงค่ริ่าม เป็นนายกริ่ัฐ์มนต่ริ่ี ท่่านฮัจยีฮามะฯไดี�เดี่นท่างไป
กริุ่งเท่พีฯ เพ่ี�อ่ข้อ่สมท่บทุ่นการิ่ก่อ่สริ่�างจากริ่ัฐ์บาลจำานวัน 
500,000 บาท่ และนำามาสริ่�างจนแล�วัเสริ่็จเป็นมัสย่ดีกลาง
อ่ันมีเอ่กลักษณ์ข้อ่งเม่อ่งแห่งนี� 

 4. บ่อนัำ�าพืุ่ร�อนัเบติง
 นำ�าพุีริ่�อ่นเหมาะกับการิ่พีักผู่้อ่นเพ่ี�อ่สุข้ภาพี อ่ีกทั่�งยั�งมีบ่อ่
พีกันำ�าที่�สามาริ่ถีลงไปแชน่ำ�าแริ่ไ่ดี� และบ่อ่สำาหริ่บัต่�มไข้ใ่ห�นกัท่อ่่งเที่�ยวั
ไดี�ต่�มแล�วัปอ่กริ่ับปริ่ะท่านไดี�อ่ย่างเพีล่ดีเพีล่น ซี้�งค่วัามริ่�อ่นข้อ่งบ่อ่
จะท่ำาให�ไข้่สุกภายใน 7 นาท่ี นอ่กจากนี�ยังมีบริ่่การิ่ห�อ่งอ่าบนำ�าแริ่่ไวั�
บริ่่การิ่แก่ผู้้�สนใจดี�วัย

 

 5. ทำะเลห์มอกุอัยเยอร์เวงและสักุายวอล์ค
 ต่ั�งอ่ย้่ต่ำาบลอ่ัยเยอ่ริ่์เวัง อ่ำาเภอ่เบต่ง จังหวััดียะลา ริ่ายล�อ่ม
ดี�วัยผู้่นป่าข้นาดีใหญ่ ในเข้ต่พ่ี�นที่�ข้อ่งเข้าไมโค่ริ่เวัฟ ก่โลเมต่ริ่ท่ี� 32 
มีค่วัามส้งกว่ัาริ่ะดัีบนำ�าท่ะเล 2,038 ฟุต่ ท่ี�ผู้้�มาเย่อ่นสามาริ่ถีช่�นชม
ค่วัามงามข้อ่งธุริ่ริ่มชาต่่ไดี�แบบเต็่มต่า ซี้�งเวัลาท่ี�เหมาะสมท่ี�สุดีก็ค่่อ่
ช่วังเช�าม่ดีก่อ่นพีริ่ะอ่าท่่ต่ย์ข้้�น [1]
 ยังมแีหลง่ท่อ่่งเท่ี�ยวัอ่่�น ๆ  อ่กีมากมาย ท่ี�ยงัริ่อ่ท่กุท่่านเข้�ามา
เยี�ยมชมค่วัามงามข้อ่งเมอ่่งแหง่นี� เมอ่่งในหมอ่ก เมอ่่งงามชายแดีนใต่� 
เม่อ่งเบต่ง จังหวััดียะลา

ทำี�มา : 
[1] เท่ศบาลเม่อ่งเบต่ง (2565). 10 ท่ี�เท่ี�ยวัสุดีฮ่ต่, ส่บค่�น 29 พีฤษภาค่ม 2565 
จาก https://betongcity.go.th/travel_top

เริ่ียบเริ่ียงโดีย พื่ิทำักุษ์ อาดมะเร๊ะ 
Compiled by Pitak Admareh
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 Halal Paktai in Halal Insight on this issue would like you to know some 
tourist attractions in the city of mist, with beautiful flowers, at the southern end 
of Siam, a wonderful border city. This is the motto of Betong, Yala, which is 
located in highlands, with hills and river basins. It is about 1,900 feet above sea 
level on average along the Sankalakhiri Mountain Range. It is the watershed 
area of    Pattani River and there are many beautiful attractions here. Today, 
let’s get to know 5 tourist attractions in Betong as follows:
 

 1. The Tallest-Biggest Postbox in the World at Betong 
Clock Tower Area
 This postbox has been located in the corner of Sukyang 
Road, at the intersection of Betong Clock Tower since 1939. It is 
now about 80 years old. Mr. Sanguan Chirachinda, Mayor of Betong 
at that time created this postbox as a symbol of communication in 
Betong.

 2. Betong Mongkhonrit Tunnel
 This is the first car tunnel along the whole mountain in 
Thailand. The length of the tunnel is about 273 meters. This is one 
of the points that everyone must visit.

 3.  Betong City Mosque
 This is the Old Mosque of Betong. The origin of the 
mosque is not entirely clear. During World War II, Japan destroyed 
religious texts and broke all its wooden planks. Only the structure 
of the building was left. Until Field Marshal P. Phibun Songkhram 
became prime minister, Hajji Hama traveled to Bangkok to ask for 
construction funds from the government in the amount of 500,000 
baht. The mosque then completed and exists as the unique central 
mosque of this city.

 4. Betong Hot Springs
 Hot springs are suitable for relaxation of health. There is 
a pond where you can soak your body in mineral water. Also, there 
is a pond for boiling eggs so that tourists can boil and enjoy eating. 
The heat in this pond can cook eggs within 7 minutes. Moreover, 
mineral bath service is available to those who are interested as well.

 5.  Aiyer Weng, the Sea of   Mist, and Its Skywalk
 This place is in Aiyer Weng Sub-district, Betong 
District, Yala Province, surrounded by large forest in the 
area of   Khao Microwave at km 32, with an altitude of 2,038 
feet above sea level. Visitors can fully appreciate the beauty 
of nature here. The best time to visit is early in the morning 
before sunrise.

 There are many other attractions that are still 
waiting for everyone to come and visit in this city that is 
known for the city in the mist, the beautiful city of the southern 
border, Betong, Yala.



30 HALAL INSIGHT | ISSUE 59 JUNE  2022

HALAL LANNA

การอยู่ร่วมกันแบบสันติสุขของชุมชนมุสลิมอัตตักวา 
ย่านวัดเกต จังหวัดเชียงใหม่

 ชุมชนมุสล่มมัสย่ดีอ่ัต่ต่ักวัา (สันป่าข้่อ่ย) 
เป็นการิ่ริ่วัมกลุ่มข้อ่งพีี�น�อ่งมุสล่มท่ี�พีำานักอ่าศัยอ่ย่้ใน
ชุมชนย่านวััดีเกต่ ซี้�งเป็นชุมชนที่�หลากหลายไปดี�วัย
ข้นบธุริ่ริ่มเนียม ปริ่ะเพีณี ศ่ลปวััฒนธุริ่ริ่ม และค่วัาม
ศริ่ทั่ธุาเช่�อ่ถีอ่่ในศาสนาท่ี�แต่กต่า่งกันข้อ่งสมาชก่ในชุมชน 
แต่่สามาริ่ถีดีำาริ่งชีว่ัต่อ่ย่้ร่ิ่วัมกันไดี�อ่ย่างสันต่่สุข้มาเป็น
เวัลาช�านาน เป็นท่ี�น่าแปลกว่ัาชุมชนวััดีเกต่ เป็นสถีานท่ี�
ต่ั�งข้อ่งศาสนสถีานท่ี�สำาค่ัญข้อ่ง 4 ศาสนาในเข้ต่อ่ำาเภอ่
เม่อ่ง จังหวััดีเชียงใหม่ อ่ันปริ่ะกอ่บดี�วัย วััดีเกต่การิ่าม 
(พีุท่ธุ), วััดีซี่กข้์, โบสถี์ข้อ่งสภาค่ริ่่สต่จักริ่ท่ี� 1 เชียงใหม่
และมัสย่ดีอ่ัต่ต่ักวัา (อ่่สลาม) ซี้�งแน่นอ่นวั่าบริ่่เวัณริ่อ่บๆ
ข้อ่งศาสนสถีานเหล่านั�นย่อ่มมีศาสน่กชนข้อ่งแต่่ละ
ศาสนาพีำานักอ่าศัยอ่ย้่เป็นจำานวันมากดี�วัยเช่นกัน 
 จากการิ่ท่ี�ชุมชนบ�านวััดีเกต่แห่งนี�เป็นศ้นย์ริ่วัม
ข้อ่งค่วัามแต่กต่า่งกนัในเริ่่�อ่งข้อ่งค่วัามศริ่ัท่ธุาเช่�อ่ถีอ่่ แต่่
ในข้ณะเดียีวักันกลบัเปน็ต่วััอ่ย่างข้อ่งค่วัามหลากหลายท่ี�
สามาริ่ถีอ่ย้ร่ิ่ว่ัมกนัไดี�โดียสนัต่ ่บนพ่ี�นฐ์านข้อ่งค่วัามเข้�าอ่ก
เข้�าใจซี้�งกนัและกัน ริ่บัริ่้�ริ่บัท่ริ่าบถ้ีงค่วัามแต่กต่า่งข้อ่งกัน
และกัน บนพ่ี�นฐ์านข้อ่งค่วัามศรัิ่ท่ธุาเช่�อ่ถ่ีอ่ท่ำาให�ว่ัถีีชีว่ัต่
ปริ่ะจำาวัันข้อ่งสมาช่กในชุมชนแห่งนี�ดีำาเน่นไปดี�วัยค่วัาม

สันต่่สุข้บนพ่ี�นฐ์านข้อ่งหลักการิ่ที่�วั่า “แสัวงจุดร่วม สังวนัจุดต่ิาง” ต่ัวัอ่ย่างที่�เห็น
ไดี�ชัดีถ้ีงค่วัามแต่กต่่างจากสังค่มชุมชนอ่่�นที่�อ่ยากจะนำามาเสนอ่ต่่อ่ท่่านผู้้�อ่่านก็ค่่อ่ 
ไม่วั่าจะมีก่จกริ่ริ่มข้อ่งศาสนาใดีจัดีข้้�นในศาสนสถีานท่ี�ต่ั�งอ่ย้่ในชุมชนวััดีเกต่ จะไดี�
ริ่บัค่วัามริ่ว่ัมมอ่่ริ่ว่ัมแริ่งและริ่ว่ัมใจจากพีี�น�อ่งริ่ว่ัมชมุชนต่่างศาสน่กเปน็อ่ย่างดี ีข้ณะ
เดียีวักันเม่�อ่ถ้ีงเวัลาที่�แต่ล่ะศาสนาจะปริ่ะกอ่บพ่ีธุกีริ่ริ่มท่างศาสนาต่ามค่วัามศริ่ทั่ธุา
เช่�อ่ถี่อ่ข้อ่งต่น ต่่างก็แยกย�ายไปปฏิ่บัต่่ศาสนก่จข้อ่งต่นอ่ย่างเค่ริ่่งค่ริ่ัดี จากต่ัวัอ่ย่าง
ที่�หย่บยกมานี� แสดีงให�เห็นวั่าแม�จะมีค่วัามแต่กต่่างในดี�านค่วัามศรัิ่ท่ธุาเช่�อ่ถ่ีอ่ 
แต่่ม่ไดี�มีค่วัามแต่กแยกหริ่่อ่ข้ัดีแย�งในการิ่อ่ย้่ริ่่วัมกันในสังค่มแต่่อ่ย่างใดี
 จุดีเดี่นข้อ่งการิ่จัดีต่ั�งชุมชนมุสล่มมัสย่ดีอ่ัต่ต่ักวัานั�น อ่ย่้ในม่ต่่เดีียวักัน
กับกลุ่มศาสน่กชนอ่่�นๆในชุมชนเดีียวักันนั�นก็ค่่อ่ อ่ย้่ใน “มิติิแห่์งความศรัทำธิา
ในัศาสันัา” โดียมีศาสนสถีานค่่อ่ มัสย่ดีอั่ต่ตั่กวัาเป็นศ้นย์กลางแห่งจ่ต่ใจและ
ค่วัามศริ่ัท่ธุาเช่�อ่ถ่ีอ่ และยังเป็นศ้นย์กลางข้อ่งการิ่ศ้กษาศาสนาอ่่สลามในพ่ี�นที่�
ภาค่เหนอ่่จวับจนวัันนี� ดี�วัยเหตุ่นี�เอ่งชุมชนมุสลม่อั่ต่ตั่กวัาเชียงใหม่จง้เป็นชมุชนหน้�ง
ที่�น่ามาเย่อ่น สมัผัู้สกับว่ัถีีอั่นถ่ีอ่เป็นตั่วัอ่ย่างในการิ่อ่ย่้ร่ิ่วัมกนัในสังค่มพีหุวััฒนธุริ่ริ่ม
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Peaceful Coexistence of At-Taqwa Muslim Community, 
Wat Ket Area, Chiang Mai 

 At-Taqwa Mosque Muslim Community (San 
Pa Khoi) is a gathering of Muslim brothers and sisters 
residing in the community of Wat Ket. This area is diverse 
with traditions, arts and culture, and different faiths and 
beliefs of community members. However, they all can live 
together peacefully for a long time. It is strange that Wat 
Ket community in Muang district, Chiang Mai province, is 
where important religious sites of 4 religions are located. 
These include Wat Ketkaram (Buddhism), Sikh Temple, 
the Church of the First Church Council of Chiang Mai, and 
At-Taqwa Mosque (Islam). Definitely, around these sites 
there are people of each faith residing in large numbers.
 Ban Wat Ket community is the center of 
differences in terms of faith, yet at the same time it is 
an example of diversity that can coexist peacefully 
based on mutual understanding. Community members
recognize each other’s differences of faith. This helps 
them live their daily life in peace according to the 
principle:  “Seek common ground, preserve differences”.
 We would like to present to our readers a clear 
example that shows how this community is different from 
others. And that is whenever a religious activity takes 
place in one religious site, people of all faiths will come 
to help. At the same time, when it comes to the time of 
religious practice of each member, they will all disperse 
to practice their own religious activity. This example shows 
that albeit people are different in terms of their faiths, there 
can be no division or conflict in coexisting in one society.

 What is outstanding in At-Taqwa Muslim Community 
lies in the same dimension as other religious groups in Wat 
Ket community. And that is “the dimension of faith in religion.” 
At-Taqwa Mosque is the center of hearts and faith. It is also the 
center of Islamic education in the northern region until today. 
For this reason, At-Taqwa Muslim Community of Chiang Mai is 
a community worth visiting. Visitors will experience a way of life that 
is considered an example of coexistence in a multicultural society.
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