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EDITOR’S TALK

BOARD OF CONSULTANTS 

การแปลงกล่�นเป็นข้้อมููลดิ่จิิทััลดิ้วยเทัคโนโลยีระบบดิมูกล่�น 
สวัสัดีีค่ะ่ ท่า่นผู้้�อ่า่นท่กุท่า่น 

 เท่ค่โนโลยีีดีิจิิท่ัลเป็็นหน่�งในเท่ค่โนโลยีีที่�เข้� ามามีบท่บาท่มากมายีในชีีวัิตข้อ่งเรา ไม่วั่าจิะเป็็นดี� านการส่�อ่สาร ดี� านการเงิน 
ดี�านสาธารณูป้็โภค่ ดี�านอ่ตุสาหกรรมแข้นงตา่งๆ การก�าวักระโดีดีและค่วัามแมน่ยีำาข้อ่งเท่ค่โนโลยีีดีจิิิท่ลัจิง่ท่ำาให�มีผู้้�ป็ระกอ่บการอ่าหารสนใจิ
นำามาป็ระยีุกต์ใชี� ในอ่ตุสาหกรรมดี�านกลิ�น การพัฒันาเท่ค่โนโลยีีระบบดีมกลิ�นมีบท่บาท่สำาค่ญัในการต่อ่ยีอ่ดีอ่ตุสาหกรรมอ่าหารอ่ยี่างไร
นั �น สามารถติดีตามกนัไดี�ใน Halal Highlight ฉบบันี �ค่ะ่ ท่ั �งนี �ยีงัมีสาระอ่่�นๆที่�น่าสนใจิ ไม่วั่าจิะเป็็นบท่ค่วัามที่�เกี�ยีวัข้�อ่งกบัการดีแ้ลสขุ้ภาพั 
การป็ระยีกุต์ใชี� เท่ค่โนโลยีีในอ่าหารสขุ้ภาพั ข้่าวัสารอ่พััเดีท่ท่ั �งในและต่างป็ระเท่ศ หวังัเป็็นอ่ยี่างยิี�งวั่าฮาลาลอ่ินไซด์ีฉบบันี �จิะเป็็นป็ระโยีชีน์
แก่ท่า่นผู้้�อ่า่นท่กุท่า่นนะค่ะ  

Digitalization of smell by olfactory technology 
Hello readers. 

 Digital technology is one of the technologies that plays a huge role in our lives, be it in communication, finance, public 
utilities, and various industries. The leap in digital technology and its precision has attracted food entrepreneurs to apply it in 
the aroma industry. How the development of olfactory technology plays an important role in the growing of the food industry, 
you can find the answer in column Halal Highlight of this issue. There are also other interesting topics, such as articles related to 
health care, application of technology in healthy food, updated news both domestically and internationally. I sincerely hope that 
this issue of Halal Insight will be useful to all readers. 
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Digital Scent Technology 

ชีี �เป็�า!! สำาหรับค่นรักป็ลา รักสตัว์ั รักธรรมชีาติ อ่าหารอ่ร่อ่ยี
บรรยีากาศเยีี�ยีม ยีา่นค่ลอ่ง 16 พ่ั �นที่�กวัา่ 42 ไร่  “Doo pla Cafe” 
“Doo Pla Café” – New Destination!! For Fish Lovers, 
Animal Lovers, and Nature Lovers. Delicious Food. Great  
Atmosphere. Located in Khlong 16 with the Space Over 
42 Rai. 

นำ �าตาลก่อ่ปั็ญหาสขุ้ภาพัโดียีท่ำาลายีกลไกแบค่ที่เรียีในลำาไส�ใหญ่
Sugar Causes Health Problems by Destroying Bacterial 
Mechanisms in Colon 

พัฤกษเค่มี…สารเค่มีจิากพ่ัชี ไมร้่� ไมไ่ดี�แล�วั 
Phytochemicals…Chemicals from Plants That 
You Need to Know

เท่ค่โนโลยีีป็ฏิิวัตัิอ่ตุสาหกรรมนม 
Technology and the Revolution of Dairy Industry

การสร� างระบบนิเวัศการเรียีนร้� วัิท่ยีาศาสตร์และ
นวัตักรรมฮาลาลในโรงเรียีนชีายีแดีนใต�เพ่ั�อ่มุง่พัฒันา
นกัเรียีนเป็็นนกัวัิท่ยีาศาตร์และนวัตักรฮาลาล
Creating Ecosystem for Halal Science and Innovation
Learning in Southern Border Schools to Create 
Scientists and Innovators for Halal Industry 

หน่�งในตลาดีนัดีฮาลาลที่�น่าสนใจิในภาค่เหน่อ่ 
“ติกัุวามินิิัมิอล มิาร์เกุต็ิ” (Taqwa Minimal Market)
“Taqwa Minimal Market” One of the Interesting 
Halal Markets in the North 

ผิู้วัสวัยีไดี�ไมต่�อ่งจิา่ยีแพัง
Getting Beautiful Skin Without Paying High 

เท่ค่โนโลยีีการดีมกลิ�นแบบดีิจิิท่ลั  

บราซลิ ชีท้่อ่่งเที่�ยีวัเชิีงฮาลาลแหง่แดีนละตนิอ่เมริกา 
Brazil Promotes Latin America’s Halal Tourism

ข้า่วัสารศน้ย์ีฯ

โอ่กาสท่างเศรษฐกิจิข้อ่งผู้ลติภณัูฑ์์อ่าหารฟัังก์ชีนั 
Economic Opportunity for Functional Food Products



4 HALAL INSIGHT | ISSUE 62 SEPTEMBER 2022

บท่ค่วัามโดียี  รศ.ดร.วนัิัย ดะห์์ลันั
Written by Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan  

- ACADEMY GURU -

อ่า่นบท่ค่วัามอ่่�นไดี�ที่�เพัจิ : 
Dr.Winai Dahlan

น้ำำ��ต�ลก่่อปััญห�สุุขภ�พ
โดิยทัำาลายกลไกแบคทัีเรียในลำาไสู้ใหญ่่

 โรค่ที่�ค่ร่าชีีวัิตผู้้� ค่นมากที่�สุดีในโลกปั็จิจิุบัน
ไม่ใชี่โรค่ติดีต่อ่ที่�เกิดีจิากเช่ี �อ่โรค่แต่เป็็นโรค่ที่�เรียีกกนัวั่า 
“โรคไม่ิติดิต่ิอ” (Non-communicable diseases) หร่อ่
เอ่น็ซีดีี (NCDs) ไดี�แก่ โรค่อ่�วัน เบาหวัาน หวััใจิและหลอ่ดี
เล่อ่ดี ค่วัามดีนัโลหิต มะเร็ง ฯลฯ มีหลายีสาเหตทีุ่�ท่ำาให�
เกิดีโรค่นี � โดียีพัฤติกรรมข้อ่งมนษุย์ีที่�เป็ลี�ยีนแป็ลงไป็ใน
ยีคุ่หลงัค่่อ่สาเหตสุำาค่ญั อ่นัไดี�แก่ โภชีนาการข้าดีสมดีลุ 
การข้าดีการอ่อ่กกำาลงักายี ปั็จิจิยัีก่อ่โรค่ที่�นกัวิัท่ยีาศาสตร์
ท่างการแพัท่ย์ีสนใจิมากที่�สดุีค่่อ่ป็ระเดี็นดี�านโภชีนาการ
ที่�นำาไป็ส้่โรค่อ่�วัน (Obesity) ซ่�งตามมาดี�วัยีสารพััดีโรค่
เอ่็นซีดีีไม่วั่า เบาหวัาน ค่วัามดีนัโลหิตสง้ โรค่หวััใจิและ
หลอ่ดีเล่อ่ดี 
 ในเม่�อ่โรค่อ่�วันค่่อ่สาเหตสุำาค่ญั ปั็จิจิยัีที่�นำาไป็
ส้โ่รค่อ่�วัน ไดี�แก่ การบริโภค่นำ �าตาลป็ริมาณูสง้ไมว่ัา่จิะใน
ร้ป็นำ �าตาลท่รายี (Table sugar) หร่อ่ฟัรุค่โตสไซรัป็ (High 
Fructose Corn Syrup) หร่อ่ HFCS และการบริโภค่
ไข้มันส้งโดียีเฉพัาะอ่ยี่างยิี�งไข้มันสัตว์ัและไข้มันอิ่�มตัวั 
จิ่งไดี� รับค่วัามสนใจิเป็็นพิัเศษ ท่วั่ายีังไม่มีผู้้� ใดีล่วังร้� วั่า
กลไกที่�แท่�จิริงในร่างกายีวัา่เป็็นอ่ย่ีางไร เหตนีุ �เอ่งที่มงาน
วัิจิยัีจิากศน้ย์ีการแพัท่ย์ีเอ่อ่ร์วัิง (Irving Medical Center)

มหาวัิท่ยีาลัยีโค่ลัมเบียี ในอ่ัป็เป็อ่ร์แมนฮัตตันข้อ่งรัฐนิวัยีอ่ร์ค่ 
สหรัฐอ่เมริกา นำาโดียี ดีร.อิ่เวัย์ีโล อิ่วัานอ่ฟั (Ivaylo I. Ivanov) จิง่
ท่ำาการศ่กษาในหน้ท่ดีลอ่ง ผู้ลการศ่กษาตีพิัมพ์ัในวัารสารวัิจิัยี
ช่ี�อ่ดีงั Cell ป็ลายีเด่ีอ่นสิงหาค่ม 2022 นี �เอ่งโดียีศก่ษาท่ั �งผู้ลข้อ่ง
การบริโภค่นำ �าตาลและไข้มนัต่อ่การเป็ลี�ยีนแป็ลงเมแท่บอ่ลิซ่มใน
ร่างกายี
 สิ�งที่�ที่มวิัจิยัีพับค่่อ่แบค่ที่เรียีที่�เป็็นป็ระโยีชีน์ในลำาไส�ใหญ่
ที่�เรียีกวัา่ไมโค่รไบโอ่ม ชีนิดีฟิัลาเมนต์ (Filamentous Microbiome) 
เกิดีการเป็ลี�ยีนแป็ลงกลไกการท่ำางานเม่�อ่ร่างกายีข้อ่งหน้ท่ดีลอ่ง
ไดี� รับนำ �าตาลป็ริมาณูมากและบ่อ่ยีค่รั �ง แบค่ที่เรียีกลุม่นี �ลดีจิำานวัน
ลงอ่ยี่างฮวับฮาบเป็็นผู้ลให� เซลล์ภ้มิต� านท่านในลำาไส� ใหญ่กลุ่ม
ที่�เรียีกวั่า Th17 cells ลดีจิำานวันลง เหนี�ยีวันำาให� เกิดีโรค่อ่�วันและ
โรค่เอ่น็ซีดีีอ่่�นๆ เม่�อ่ลดีการบริโภค่นำ �าตาล ป็ริมาณู Th17 cells ค่อ่่ยีๆ
เพิั�มจิำานวันข้่ �น ผู้ลที่�ตามมาค่่อ่โรค่เอ่น็ซีดีีค่อ่่ยีๆบรรเท่าลง 
 ที่มวัิจิยัีสรุป็วัา่ “ปััญห์าที่่�กุ่อโรคเอ็นัซ่ีด่มิาจากุนัำ �าติาล
มิากุกุว่าไขมัินั” โดียีเหนี�ยีวันำาให�เซลล์ภมิ้คุ่�มกนัในร่างกายีบางกลุม่ 
เชี่น Th17 cells ลดีลง กลไกการท่ำางานข้อ่งฮอ่ร์โมนเป็ลี�ยีนแป็ลง
ไป็กระท่ั�งก่อ่โรค่อ่�วันและเอ่็นซีดีี แม�ชีนิดีข้อ่งแบค่ที่เรียีกลุ่มที่�เป็็น
ป็ระโยีชีน์ในลำาไส�ใหญ่ข้อ่งมนษุย์ีจิะแตกต่างจิากหนท้่ดีลอ่ง ท่วั่า
ที่มวิัจิัยียีงัมั�นใจิที่�จิะสรุป็วั่ากลไกในการก่อ่โรค่ไม่แตกต่างกันนัก 
ที่มวิัจิยัีจิ่งแนะนำาให�ลดีการบริโภค่นำ �าตาลลง
หากอ่ยีากเลี�ยีงปั็ญหาข้อ่งโรค่ไมต่ดิีตอ่่ แนะนำา
งา่ยีๆแตที่่มงานวัิจิยัีมั�นใจิวัา่ไดี�ผู้ล
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Sugar Causes Health Problems by 
Destroying Bacterial Mechanisms 
in Colon 
 Diseases that kill most people of the world today are not 
contagious diseases caused by germs but are something known as 
“non-communicable diseases” or NCDs. These diseases include obesity, 
diabetes, cardiovascular disease, blood pressure, cancer, etc. There 
are many causes that incur these diseases. The transformation of human 
behaviors in the latter era is the main cause, such as unbalanced diet 
and lack of exercise. A factor that causes disease in which medical 
scientists are interested in the most is the diet that leads to obesity, 
which brings about a wide range of NCDs, such as diabetes, high blood 
pressure, and cardiovascular disease. 

 Since obesity is a major cause of NCDs, 
factors contributing to obesity, such as high intake 
of sugar, whether in the form of table sugar or high 
fructose corn syrup or HFCS; and high fat intake, 
especially animal fats and saturated fats, have 
received special attention. But no one knows what 
the real mechanisms in the body are. For this 
reason, a research team from Columbia University’s
Irving Medical Center in Upper Manhattan, New York 
State, USA, led by Dr. Ivaylo I. Ivanov, conducted
a study about this in rats. The study was published in 
a popular research journal “Cell” in late August 2022.
It looked at both the effect of sugar consumption and 
fat consumption on metabolic changes in the body. 
 What the team found was that beneficial 
bacteria in colon called filamentous microbiome 
have changed its mechanism once the rats’ bodies
were exposed to substantial amounts of sugar 
frequently. These bacteria were drastically reduced, 
resulting in a decrease in the number of immune 
cells in colon called Th17 cells, which led to obesity 
and other NCDs. When sugar intake was reduced, 
the amount of Th17 cells gradually increased. As 
a result, NCDs gradually subside. 
 The research team concluded that “the 
factor that causes NCDs comes from sugar more 
than fat.” Sugar would induce a decrease in certain
immune cell groups, such as Th7 cells. Then, 
hormone mechanisms were altered, until obesity 
and NCDs emerged. 
 Although the types of beneficial bacteria 
in human colon are different from those in lab rats, 
the research team was still confident to conclude 
that the pathogenesis mechanisms of diseases were 
not much different. The research team, therefore, 
recommended reducing sugar intake if you wanted 
to avoid problems regarding NCDs. Simple advice. 
However, the research team was confident that it 
would work.
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- INDUSTRY CORNER -

โอกาสทางเศรษฐกิจของ

ค่วัามต�อ่งการอ่าหารเพ่ั�อ่สขุ้ภาพัข้อ่งผู้้�บริโภค่มีการข้ยีายีตวััและเติบโต
อ่ยีา่งตอ่่เน่�อ่ง เน่�อ่งจิากปั็จิจิบุนัผู้้�บริโภค่หนัมาใสใ่จิดีแ้ลสขุ้ภาพัมากข้่ �น
รวัมถง่ข้�อ่มล้ข้า่วัสารดี�านการดีแ้ลรักษาสขุ้ภาพัที่�สามารถเข้�าถง่ไดี�งา่ยี

ผู้้�บริโภค่จิ่งมีท่างเล่อ่กหลากหลายีในการเล่อ่กอ่าหารที่�มีป็ระโยีชีน์ต่อ่ร่างกายี 
เห็นไดี�จิากมล้ค่่าตลาดีอ่าหารเพ่ั�อ่สขุ้ภาพัข้อ่งป็ระเท่ศไท่ยีในปี็ 2558 มีมล้ค่่า
ป็ระมาณู 170,000 ล�านบาท่ ข้ยีายีตวััเพิั�มข้่ �นร� อ่ยีละ 42.5 จิากปี็ 2553 ที่�มีมล้ค่า่
ป็ระมาณู 119,311 ล�านบาท่ ท่ั �งนี �กลุม่บคุ่ค่ลที่�จิะเล่อ่กอ่าหารเพ่ั�อ่สขุ้ภาพัมาใชี�
บริโภค่สว่ันใหญ่จิะเป็็นกลุม่ผู้้� รักสขุ้ภาพั ผู้้�ต�อ่งการมีร้ป็ร่างดีี และผู้้�สง้อ่ายี ุ [1]
ซ่�งผู้ลติภณัูฑ์์อ่าหารเพ่ั�อ่สขุ้ภาพั โดียีเฉพัาะอ่าหารฟัังก์ชีนักำาลงัไดี� รับค่วัามนิยีม
เป็็นอ่ยี่างมาก อ่าหารฟัังก์ชีันหร่อ่อ่าหารเชิีงหน� าที่� เป็็นอ่าหารที่�มีการเติม
ส่วันผู้สมใหม่ หร่อ่เพิั�มส่วันผู้สมที่�มีอ่ยี้่แล�วั เพ่ั�อ่เพิั�มค่วัามสามารถข้อ่งกลไก
ในร่างกายีในการดีแ้ลสขุ้ภาพัหร่อ่ป็�อ่งกนัโรค่ กลา่วัค่่อ่ เม่�อ่บริโภค่เข้�าส้ร่่างกายี
แล�วัจิะสามารถชี่วัยีในเร่�อ่งข้อ่งคุ่ณูค่่าท่างอ่าหารที่�จิำาเป็็นแก่ร่างกายี และ
ท่ำาหน�าที่�อ่่�นๆ เชีน่ ป็รับป็รุงระบบภมิ้คุ่�มกนั ระบบการท่ำางานข้อ่งร่างกายี ชีว่ัยี
ชีะลอ่การเส่�อ่มข้อ่งอ่วัยัีวัะ ป็�อ่งกนัโรค่ตา่งๆจิากภาวัะโภชีนาการผิู้ดีป็กต ิบำาบดัี
หร่อ่ลดีอ่าการข้อ่งโรค่ที่�เกิดีจิากค่วัามผิู้ดีป็กติข้อ่งร่างกายี เป็็นต�น [2]

เรียีบเรียีงโดียี  อาซ่ีเยาะ ลาเติะ
Compiled by  Arseeyoh Lateh

 ภายีหลงัสถานการณ์ูการแพัร่ระบาดี
ข้อ่งโรค่โค่วัิดี-19 ผู้้� บริโภค่มีค่วัามนิยีมในการ
เล่อ่กบริโภค่ผู้ลิตภัณูฑ์์อ่าหารที่�ชี่วัยีป็�อ่งกัน
และรักษาสุข้ภาพัมากข้่ �น ผู้้� ป็ระกอ่บการที่�
จิำาหนา่ยีผู้ลติภณัูฑ์์อ่าหารเพ่ั�อ่สขุ้ภาพัจิง่มีโอ่กาส
ในการข้ยีายีตลาดี รวัมถ่งพััฒนาผู้ลิตภัณูฑ์์
อ่าหารเพ่ั�อ่สุข้ภาพัใหม่ๆเพ่ั�อ่ตอ่บสนอ่งค่วัาม
ต�อ่งการข้อ่งผู้้�บริโภค่ พัร�อ่มท่ั �งข้บัเค่ล่�อ่นนโยีบายี
ข้อ่งป็ระเท่ศไท่ยีในการพััฒนาและส่งเสริมให�
ผู้้�ป็ระกอ่บการไดี�พัฒันาผู้ลติภณัูฑ์์ดี�วัยีเท่ค่โนโลยีี
และนวัตักรรมเพ่ั�อ่เพิั�มมล้ค่า่และสร�างรายีไดี� จิาก
การสำารวัจิสนิค่�าอ่าหารฟัังก์ชีนัที่�วัางจิำาหน่ายีใน
ป็ระเท่ศไท่ยีค่ดิีเป็็นร� อ่ยีละ 6.5 ข้อ่งสนิค่�าอ่าหาร
ไท่ยีท่ั �งหมดี โดียีค่ณุูสมบตัิข้อ่งอ่าหารฟัังก์ชีนัที่�มี
การกลา่วัอ่�างมากที่�สดุี ไดี�แก่ สารต�านอ่นมุล้อิ่สระ 
สมอ่งและระบบป็ระสาท่ ระบบพัลงังาน ระบบ
หวััใจิและหลอ่ดีเล่อ่ดี และระบบการยี่อ่ยีอ่าหาร 
ซ่�งสอ่ดีค่ล�อ่งกบัค่ณุูสมบตัขิ้อ่งอ่าหารฟัังก์ชีนัข้อ่ง
ท่ั�วัโลก จิง่นบัไดี�วัา่เป็็นโอ่กาสดีีที่�ผู้้�ป็ระกอ่บการจิะ
พัฒันาผู้ลติภณัูฑ์์อ่าหารเพ่ั�อ่สขุ้ภาพัอ่อ่กส้ต่ลาดี
ท่ั �งในและตา่งป็ระเท่ศ โดียีมีอ่งค์่ค่วัามร้�ท่างดี�าน
วัทิ่ยีาศาสตร์ การใชี�เท่ค่โนโลยีีและนวัตักรรม เพ่ั�อ่
รอ่งรับแนวัโน�มการข้ยีายีตวััข้อ่งผู้ลติภณัูฑ์์อ่าหาร
เพ่ั�อ่สขุ้ภาพัตอ่่ไป็ [3]
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Demand of consumers for healthy food is constantly expanding and growing. This is because today 
consumers pay more attention to health care. Also, information on health care is easily accessible. 
Consumers, therefore, have a wide variety of choices in choosing food that will benefit their health. This 

can be seen through the value of healthy food market in Thailand in 2015, which was approximately 170,000 million
baht. It increased 42.5 percent from the year 2010 which its value was at approximately 119,311 million baht. 
Most consumers who choose to buy healthy food are those who are concerned about their health, those who want 
to be in good shape, and the elderly. [1] Healthy food products, especially functional foods, are vastly gaining 
popularity. Functional food is food that adds new or existing ingredients to enhance the ability of body’s mechanisms
in nurturing health or preventing diseases. In other words, when functional food is consumed into the body, it can 
help regarding nutrients that are essential to the body and perform other tasks such as improving immune system 
and body systems, decelerating deterioration of organs, preventing various diseases from nutritional disorders, 
healing or reducing symptoms of disease caused by physical health disorders, etc. [2] 
 After the COVID-19 pandemic, consumers tend to consume food products that help prevent
and maintain a better health. Entrepreneurs that sell healthy food products have an opportunity to expand
 the market, as well as developing new healthy food products that meet the needs of consumers. 
This also helps drive Thailand’s policy in developing and encouraging entrepreneurs to develop their 
products with technology and innovations to add more value and generate income. According to a survey,
 functional food products sold in Thailand are 6.5 percent of all food products in Thailand. The properties of functional 
foods that are mentioned the most are antioxidants and their aid to brain and nervous system, energy systems, 
cardiovascular system, and digestive system. All of this corresponds to the properties of functional foods around 
the world. Therefore, it is a good opportunity for entrepreneurs to develop healthy food products for both domestic 
and international markets by using scientific knowledge, technology, and innovation to support the expansion of 
healthy food product trend. [3]

[1] ศ้นย์ีวัิจิัยีกสิกรไท่ยี. โอ่กาสท่ำาเงิน เกาะกระแส
อ่าหารสขุ้ภาพั [อิ่นเท่อ่ร์เน็ต]. กรุงเท่พัฯ: ธนาค่ารกสิกร
ไท่ยี; 2560 [ส่บค่�นเม่�อ่วันัที่� 30 สงิหาค่ม 2565]. จิาก: 
https://bit.ly/3Au1jP7.
[2] ดีร.ไพัโรจิน์ หลวังพิัท่กัษ์. ผู้ลติภณัูฑ์์อ่าหารสขุ้ภาพั 
(Functional foods) [อิ่นเท่อ่ร์เน็ต]. กรุงเท่พัฯ: 
มหาวัิท่ยีาลัยีมหิดีล, ภาค่วิัชีาเท่ค่โนโลยีีชีีวัภาพั 
ค่ณูะวัิท่ยีาศาสตร์; 2556 [ส่บค่� นเม่�อ่วัันที่�  30 
สงิหาค่ม 2565]. จิาก: https://www.slideshare.net/
UtaiSukviwatsirikul/5-29460862.
[3]  “อ่าหารเ ป็็นยีา”  เท่รนด์ีผู้้� บ ริ โภค่ยีุค่ใหม ่
[อิ่นเท่อ่ร์เน็ต]. นนท่บรีุ: กระท่รวังพัาณิูชีย์ี, สำานกังาน
นโยีบายีและยีทุ่ธศาสตร์การค่�า; 2565 [ส่บค่�นเม่�อ่วันั
ที่� 30 สงิหาค่ม 2565]. จิาก: http://www.tpso.moc.
go.th/th/node/11710.
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 ในัปัจิจุิบันัมีันัวัิติกุรรมัดูแลัผิวิแลัะอาห์ารเสุริมั มัากุมัายที�ชว่ิยให้์ผวิิข็องคุนั
เราสุวิย เปลั่งปลัั�ง แลัะดูสุ์ข็ภาพดี แคุ่เพียงทานั วิันัลัะ  1 เมั็ด แติ่กุารทานัจิะติ้องมัี
คุวิามัระมััดระวิังให์้มัากุ เนัื�องจิากุเป็นัสุิ�งที�เราทานัเข็้าไปในัร่างกุาย จิึงติ้องมัีคุวิามั
พิถีพิถันัในักุารเลัือกุทานั 

 แตมี่สิ�งหน่�งที่�เป็็นสว่ันสำาค่ญัและมีค่วัามจิำาเป็็นตอ่่ผิู้วั โดียีที่�ไมต่�อ่งเสียีเงินแพังๆ 
ค่่อ่นำ �าเป็ลา่ นำ �าสีใสๆที่�เราค่วัรดี่�มกนัท่กุๆวันั เรียีกไดี�วัา่บริสทุ่ธิ�โดียีไมต่�อ่งป็รุงแตง่[1] และ
ในร่างกายีค่นเรามีนำ �าเป็็นสว่ันป็ระกอ่บป็ระมาณู 60 %[2]  นำ �าเป็ลา่ป็ระกอ่บไป็ดี�วัยีแร่ธาตุ
ที่�ชีว่ัยีให�เกิดีค่วัามชีุม่ช่ี�นแก่ผิู้วัจิากภายีใน  ผิู้วัพัรรณูชีุม่ช่ี�น ไมแ่ห�งกร� าน แห�งเหี�ยีวั ท่ำาให�ผิู้วั
เต่งตง่ข้่ �น ชี่วัยีลดีปั็ญหารอ่ยีค่ลำ �าดีำาใต�ตาไดี�ในผู้้� ป่็วัยีโรค่ผิู้วัหนงับางโรค่ เชี่น ผู่้�นผิู้วัหนงั
อ่กัเสบ (Eczema) การด่ี�มนำ �าที่�เพีัยีงพัอ่ชีว่ัยีให�ผู่้�นดีีข้่ �น[3] และมีบท่บาท่กบัร่างกายีในการชีว่ัยี 
เผู้าผู้ลาญอ่าหารให�เป็็นพัลงังาน สำาหรับการใชี� ชีีวัิตป็ระจิำาวันั  ลดีค่วัามกระหายีค่ลายีร�อ่น
ในร่างกายี และเม่�อ่ผิู้วัข้าดีนำ �า จิะท่ำาให� ผิู้วัแห�งกร� าน ดีห้มอ่ง ไม่กระจิ่างใสและยีงัท่ำาให�
ผิู้วัหนงัชีั �นบนเกิดีรอ่ยียีน่จิากค่วัามแห�ง ชีั �นค่อ่ลลาเจินถก้ท่ำาลายี ผิู้วัชีั �นหนงัแท่�ข้าดีค่วัาม
ย่ีดีหยีุน่ อี่กท่ั �งหากร่างกายีข้าดีนำ �าจิะมีการหลั�งสารชีนิดีหน่�ง ช่ี�อ่วัา่ Histamine ท่ำาหน�าที่�ใน
การปั็นสว่ันนำ �าให�ไป็เลี �ยีงอ่วัยัีวัะที่�สำาค่ญัในร่างกายี เชีน่ สมอ่ง หวััใจิ ก่อ่น ท่ำาให�เหลอ่่นำ �าใน
การมาหลอ่่เลี �ยีงผิู้วัลดีลง[3] บวักกบัอ่ายีทีุ่�มากข้่ �นป็ริมาณูนำ �าในร่างกายีก็จิะลดีลง และเกิดี
ปั็ญหาผิู้วัตา่งๆตามมา รวัมถง่ปั็ญหาที่�กวันใจิเราหลายีๆค่นค่่อ่ปั็ญหาสวิั เพัราะการด่ี�มนำ �า
ที่�ไม่เพีัยีงพัอ่ จิะเกิดีข้อ่งเสียีตกค่�างในร่างกายีและผิู้วัหนงัเสียีสขุ้ภาพั ท่ำาให�สารพิัษถก้
ข้บัอ่อ่กท่างผิู้วัหนงัและมีค่วัามเข้�มข้�นข้่ �น จิง่เป็็นที่�มาข้อ่งการเกิดีสิวั[4] ในท่างการแพัท่ย์ี
ยีงันำาสว่ันข้อ่งนำ �ามาชีว่ัยีในการบำารุงผิู้วัพัรรณูอ่ยีา่งกรดีไฮยีาลร้อ่นิค่ (Hyaluronic Acid) ที่�ให�
ค่วัามชีุม่ช่ี�นแก่ผิู้วัและใชี�กกัเก็บนำ �าใต�ชีั �นผิู้วั[4] นอ่กจิากผิู้วัแล�วั การด่ี�มนำ �าที่�ไมเ่พีัยีงพัอ่จิะนำา
ไป็ส้ปั่็ญหาสขุ้ภาพั บวักกบัมลภาวัะที่�จิะต�อ่งเผู้ชิีญในปั็จิจิบุนั  จิะสง่ผู้ลให�เกิดีภาวัะสมอ่ง
เส่�อ่ม ริดีสีดีวังท่วัาร ป็วัดีข้�อ่ กระดีก้ตา่งๆ ท่างเดีนิปั็สสาวัะอ่กัเสบ ป็ระจิำาเด่ีอ่นมาไมป่็กต ิ
เป็็นต�น[4] จิง่จิะเป็็นไดี�วัา่การด่ี�มนำ �าใน 1 วันั ในป็ริมาณูที่�เพีัยีงพัอ่มีผู้ลดีีตอ่่ร่างกายีผิู้วัพัรรณู 

 นำ �าเป็ลา่จิง่มีค่วัามจิำาเป็็นท่ั �งตอ่่ผิู้วัและ
ตอ่่ร่างกายีมนษุย์ีเป็็นอ่ยีา่งมาก เพ่ั�อ่สขุ้ภาพัผิู้วั
ที่�ดีีเราค่วัรด่ี�มนำ �าวันัละ 8-10 แก�วั ท่กุวันั แตก็่
ไมค่่วัรด่ี�มมากจินเกล่อ่แร่ในร่างกายีเจ่ิอ่จิางผิู้ดี
ป็กติ[4] และยีงัเป็็นนำ �าที่�หาท่านไดี�ง่ายีในราค่า
ที่�ไมแ่พัง และยีงัมีป็ระโยีชีน์กบัร่างกายีและไมมี่
โท่ษใดีๆเลยีกบัร่างกายี 

[1] นำ �าเป็ลา่ ค่่อ่นำ �าที่�ดีีตอ่่สขุ้ภาพั เรียีกไดี�วัา่บริสทุ่ธิ�โดียี
ไม่ต�อ่งป็รุงแต่งอ่ะไรเลยี. [อิ่นเตอ่ร์เน็ต]. [ส่บค่�นเม่�อ่ 
29 เมษายีน 2565]. เข้�าถง่ไดี�จิาก: 
http://worldcongressacg2017.org/archives/681
[2 ]  ผิู้วัชีุ่ ม ช่ี� นสุข้ภาพัดีี  เ ริ� ม ที่� การ ด่ี� มนำ �า เป็ล่า . 
[อิ่นเตอ่ร์เน็ต]. [เข้�าถง่เม่�อ่ 29 เมษายีน 2565]. เข้�าถง่
ไดี�จิาก: https://www.nestle.co.th/th/nhw/3e/eat/
hydrated-skin-water
[ 3 ]  “ นำ �า ”  กับ สุข้ ภ า พั ร่ า ง ก า ยี แ ล ะ ผิู้ วั
พัรรณู ป็ระโยีชีน์มากมายีที่�เราต� อ่งเรียีน
ร้� . [อิ่นเตอ่ร์เน็ต]. 2559 [เข้� าถ่งเม่�อ่30 
พัฤษภาค่ม2565]. เข้�าถ่งไดี�จิาก: https://
www.beyondsoho.com/article
[4] ด่ี�มนำ �าน� อ่ยีเกินไป็...ท่ำาสุข้ภาพัพััง.
[อิ่นเตอ่ร์เน็ต]. [เข้�าถง่เม่�อ่ 23 พัฤษภาค่ม 
2565]. เข้� าถ่งไดี�จิาก:  https://www.
vibhavadi.com/Health-expert
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Getting Beautiful Skin Without Paying High
 At present time, there are many skin care innovations and dietary supplements that help our skin 
to be beautiful, radiant, and look healthy by just taking 1 pill. However, one must be careful in taking these 
supplements. Because it is what we eat into our body. Therefore, we must be careful in consuming it. 
 One thing that is a key component and necessary for our skin, and we do not have to pay 
a lot of money for it, is water. The clear liquid that we should drink every day is pure without any 
additives. [1] Human body has water as a component around 60 %. [2] Water contains minerals 
that help moisturize skin from the inside. It moisturizes skin, prevents skin from dryness, makes skin 
firmer, and helps reduce the problem of dark circles under eyes in patients with certain skin diseases 
such as eczema. Drinking enough water helps relieve the rash. [3] 
 Water plays a significant role in our body. It helps digest food and transform the food we 
eat into energy for daily use. It helps quench our thirst and cool down our body. When the skin is 
dehydrated, it will look dry and dull. Skin dehydration causes wrinkles in the top layer of skin due to 
dryness. Layers of collagen will be destroyed. The dermis will lack elasticity. In addition, if the body 
is dehydrated, a substance called “histamine” will be secreted. This substance allocates water firstly 
to important organs in the body such as brain and heart. Thus, the remaining water to nourish the 
skin is decreased. [3] 
 Moreover, as one gets older, the amount of water in the body will be lessen. Thus, this causes 
various skin problems including acne, one that bothers many of us. Drinking insufficient water will 
cause waste residues in the body and destroying our skin health. Toxins will be excreted through 
the skin in a more concentrated manner. Thus, this brings about acne [4].  

 Part of water is also used medically to help nourish the skin, such as hyaluronic acid 
that moisturizes the skin and retains water under the skin layer. [4] Besides skin problems, 

drinking insufficient water can lead to health problems. Lack of water plus exposure to 
pollution of today can cause dementia, hemorrhoids, 

joint and bone pain,  inflammation in the urinary 
tract, irregular menstruation, etc. [4] It can be 
said that drinking enough water in a day has 

a beneficial effect on our body and skin. 
  Water is, therefore, highly essential for 

both human’s skin and body. For good skin 
health, we should drink 8-10 glasses of 

water every day. However, we should 
not drink too much since minerals 

in our body could be abnormally 
diluted [4]. Water can be found 

easily at a low price. It also 
has a lot of benefits and do 
no harm to our body. 
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งานครบรอบ 19 ปีี

 ศน้ย์ีวัิท่ยีาศาสตร์ฮาลาล จิฬุาฯ เปิ็ดี “ศูนัย์เร่ยนัรู� ชุมิชนั
ด�านันัวัติกุรรมิฮาลาล” ฉลอ่งค่รบรอ่บ 19 ปี็

 ยี�อ่นหลงักลบัไป็ในวันัที่� 13 สงิหาค่ม พั.ศ.2546 ที่�ป็ระชีมุ
ค่ณูะรัฐมนตรีอ่นมุตังิบป็ระมาณูสามปี็ พั.ศ.2547-2549 สนบัสนนุการ
จิดัีตั �งห�อ่งป็ฏิิบตัิการวิัท่ยีาศาสตร์ดี�านฮาลาลในค่ณูะสหเวัชีศาสตร์ 
จิุฬาลงกรณ์ูมหาวัิท่ยีาลยัี ปี็ต่อ่มาสภาจิุฬาลงกรณ์ูมหาวัิท่ยีาลยัี
ยีกฐานะห�อ่งป็ฏิิบตัิการดีงักลา่วัข้่ �นเป็็น “ศูนัย์วทิี่ยาศาสัติร์ฮาลาล 
จุฬาลงกุรณ์มิห์าวิที่ยาลัย” (ศวัฮ.) ภายีหลงัมีการกำาหนดีให�วันัที่� 
13 สิงหาค่ม พั.ศ.2546 เป็็นวันัถ่อ่กำาเนิดี ศวัฮ. พันัธกิจิสำาค่ญัที่� 
ศวัฮ.ไดี� รับมอ่บหมายีจิากค่ณูะกรรมการพัฒันาอ่ตุสาหกรรมอ่าหาร
ฮาลาลเวัลานั �นค่่อ่วิัจิยัี พัฒันาและบริการงานดี�านวิัท่ยีาศาสตร์ฮาลาล
เพ่ั�อ่สร� างค่วัามเข้�มแข้็งแก่สงัค่ม เศรษฐกิจิและวิัชีาการข้อ่งป็ระเท่ศ 
พัฒันาบคุ่ลากรในสาข้าวิัท่ยีาศาสตร์ฮาลาล และสนบัสนนุ ร่วัมม่อ่ 
สร�างเค่ร่อ่ข้า่ยีกบัอ่งค์่กรศาสนาอ่สิลาม สถาบนัวัชิีาการและหนว่ัยีงาน
อ่่�นท่ั �งในและต่างป็ระเท่ศ ดี�วัยีป็ณิูธาณูที่�วั่านำาวัิท่ยีาศาสตร์ฮาลาล
ส้่อ่ตัลกัษณ์ูป็ระเท่ศไท่ยี ศวัฮ.ไดี�ป็ฏิิบตัิงานอ่ยี่างเข้�มแข้็ง พัฒันา
ศกัยีภาพัดี�านวิัท่ยีาศาสตร์และเท่ค่โนโลยีีฮาลาลสร� างช่ี�อ่เสียีงแก่
ป็ระเท่ศไท่ยีตลอ่ดีมา กระท่ั�งเข้�ารับรางวัลัระดีบันานาชีาตจิิากนายีก
รัฐมนตรี สหพันัธรัฐมาเลเซียีใน พั.ศ.2549 และไดี�รับการยีกยีอ่่งวัา่ค่่อ่
สถาบนัดี�านวัิท่ยีาศาสตร์ฮาลาลแหง่แรกในโลก

 ศวัฮ.เติบโตข้่ �นเป็็นระยีะ เปิ็ดีสำานักงานจิังหวััดีปั็ตตานี
ใน พั.ศ.2552 จิงัหวัดัีเชีียีงใหมใ่น พั.ศ.2555 พัฒันาห�อ่งป็ฏิิบตักิาร
นิติวิัท่ยีาศาสตร์ฮาลาลกระท่ั�งไดี� รับการรับรอ่งมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 และ ISO 9001 ตีพิัมพ์ัผู้ลงานในวัารสารวิัจิยัีระดีบันานาชีาต ิ
สร� างนวัตักรรมเพ่ั�อ่อ่ตุสาหกรรมฮาลาลหลายีชิี �น พัฒันาระบบการ
มาตรฐานฮาลาลภายีใต�ช่ี�อ่ HAL-Q หร่อ่ Halal Assurance, Liability
-Quality System ตอ่่ยีอ่ดีจิากงาน Halal-HACCP ที่�พัฒันาร่วัมกบั
สถาบนัอ่าหารใน พั.ศ.2543 จิดัีวัางระบบในโรงงานอุ่ตสาหกรรม
อ่าหารจิำานวัน 774 แห่งท่ั�วัป็ระเท่ศ สร� างการยีอ่มรับกระท่ั�งท่ำาให�
ผู้ลงานที่�ช่ี�อ่ “HAL-Q นัวัติกุรรมิระบบบริห์ารจัดกุารคุณภาพ็
ความิปัลอดภัยผลิติภัณฑ์์และบริกุารฮาลาลครบวงจร” ไดี� รับ
รางวัลันวัตักรรมบริการที่�เป็็นเลิศภาค่รัฐระดีบัดีีเดี่น จิากสำานกังาน
ค่ณูะกรรมการพัฒันาระบบราชีการ (กพัร.) ใน พั.ศ.2556 ตอ่่มาไดี�
รับรางวัลัเดีียีวักนัในระดีบัเดีียีวักนัอี่กค่รั �งใน พั.ศ.2563 กบัผู้ลงาน 
“H numbers นัวัติกุรรมิระบบค�นัห์าวัติถุุเจือปันัอาห์ารฮาลาล
แม่ินัยำาเพ็ื�ออุติสัาห์กุรรมิอาห์ารฮาลาลแห่์งอนัาคติ” อ่นัเป็็นค่รั �ง
แรกในโลกกบัการพัฒันาฐานข้�อ่มล้บญัชีีวัตัถดุีบิฮาลาล
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 เพ่ั�อ่เฉลิมฉลอ่งวัาระค่รบรอ่บ 19 ปี็ในวันัที่� 13 สิงหาค่ม 
พั.ศ.2565 ศวัฮ. เห็นวั่างานสำาค่ัญค่่อ่การถ่ายีท่อ่ดีค่วัามร้� จิาก
รั �วัมหาวิัท่ยีาลยัีส้ช่ีมุชีนเพ่ั�อ่ข้บัเค่ล่�อ่นเศรษฐกิจิและพัฒันาสงัค่มไท่ยี 
ศวัฮ.จิง่ร่วัมกบัมล้นิธิมฮุมัมะดีียีะฮฺจิดัีสร� าง “ศน้ย์ีเรียีนร้� ชีมุชีนดี�าน
นวัตักรรมฮาลาล” (The Halal Innovation Community Learning
Center หร่อ่ HICOLEC) ข้่ �นบนพ่ั �นที่� 4 ไร่ 1 งานข้อ่งมล้นิธิ ณู ตำาบล
ชีุมพัล อ่ำาเภอ่อ่งค่รักษ์ จิังหวััดีนค่รนายีก เป็็นอ่าค่ารต่างๆ เพ่ั�อ่
พัฒันางานนวัตักรรมฮาลาล จิดัีท่ำาศน้ย์ีเรียีนร้� สำาหรับชีมุชีนรวัมถ่ง
โรงเรียีนสอ่นค่ิดี (Thinking school) สำาหรับเดีก็และเยีาวัชีน ในวันั
ค่รบรอ่บการจิดัีตั �งศน้ย์ีฯ วันัที่� 13 สิงหาค่ม พั.ศ.2565 ศวัฮ.ไดี� รับ
เกียีรตจิิาก นายีสทิ่ธิชียัี สวัสัดีิ�แสน รอ่งผู้้�วัา่ราชีการจิงัหวัดัีนค่รนายีก 
ศ.ดีร.จิกัรพันัธ์ สทุ่ธิรัตน์ รอ่งอ่ธิการบดีีจิุฬาลงกรณ์ูมหาวัิท่ยีาลยัี 
ผู้้�แท่นสำานกัจิฬุาราชีมนตรี สำานกังานค่ณูะกรรมการกลางอ่ิสลาม
แห่งป็ระเท่ศไท่ยี สำานักงานค่ณูะกรรมการอิ่สลามป็ระจิำาจิังหวัดัี
นค่รนายีก อ่งค์่การบริหารสว่ันตำาบล (อ่บต.) ชีมุพัล อ่บต.บง่ศาล 
อ่บต.พัระอ่าจิารย์ี แห่งอ่ำาเภอ่อ่งค่รักษ์ตลอ่ดีจินผู้้� แท่นหน่วัยีงาน

และผู้้� มีเกียีรติอี่กมากมายีที่�เข้�าร่วัมกิจิกรรม “เดนิั-วิ�ง HALAL SCI 
FUN RUN 2022” ร่วัมกันท่ำาพิัธีเปิ็ดี “ศูนัย์เร่ยนัรู� ชุมิชนัด�านั
นัวัติกุรรมิฮาลาล” พัร� อ่มกับเปิ็ดีอ่าค่ารเอ่ร์ฟัาน-ยีุพัา ดีะห์ลัน 
อ่ยี่างเป็็นท่างการ “ศูนัย์เร่ยนัรู� ชุมิชนัด�านันัวัติกุรรมิฮาลาล” 
จิกัใชี�ศกัยีภาพัข้อ่งนกัวิัชีาการ ศวัฮ.ในการดีำาเนินงานร่วัมกบัชีมุชีน
เพ่ั�อ่นำาอ่งค์่ค่วัามร้� จิากรั �วัมหาวิัท่ยีาลยัีส้ก่ารพัฒันาชีมุชีน นำาท่ฤษฏีิ
ส้ก่ารป็ฏิิบตั ิเน�นงานพัฒันาธรุกิจิ อ่ตุสาหกรรมและการเกษตรฮาลาล 
เพิั�มขี้ดีค่วัามสามารถข้อ่งผู้้�ป็ระกอ่บการ ข้ยีายีโอ่กาสท่างเศรษฐกิจิ
ข้อ่งป็ระเท่ศไท่ยี รวัมถ่งร่วัมกบัมล้นิธิในการพัฒันาเยีาวัชีนข้อ่งชีาต ิ
สร� างค่นค่ณุูภาพัป็�อ่นแก่สงัค่ม อ่นัเป็็นค่วัามมุง่มั�นข้อ่งท่ั �ง ศวัฮ.และ
มล้นิธิมล้นิธิมฮุมัมะดีียีะฮฺ รศ.ดีร.วัินยัี ดีะห์ลนั ในฐานะผู้้�อ่ำานวัยีการ
ผู้้� ก่อ่ตั �ง ศวัฮ.และป็ระธานมล้นิธิมฮุมัมะดีียีะฮฺกลา่วัปิ็ดีท่�ายี 



12 HALAL INSIGHT | ISSUE 62 SEPTEMBER 2022

The 19th Anniversary of the HSC

 The Halal Science Center Chulalongkorn University 
opened the “Halal Innovation Community Learning Center” to 
celebrate its 19th anniversary.
 Date back to August 13, 2003, the Cabinet Meeting 
approved a three-year budget during 2004-2006 to support 
the establishment of Halal Science Laboratory in the Faculty of 
Allied Health Sciences Chulalongkorn University. The following 
year, the Council of Chulalongkorn University upgraded the 
laboratory to “Halal Science Center Chulalongkorn University” 
(HSC). It was later determined that August 13, 2003, was the 
birth date of the HSC.
 The important missions that the HSC was assigned by 
the Committee of Halal Food Industry Development at that time 
was to research, develop, and serve Halal science works to 
strengthen society at large and support economy and knowledge
of the nation; to develop personnel in the field of Halal science; 
and to support, collaborate, and build networks with Islamic 
organizations, academic institutions, and other agencies both 
domestically and internationally. With the determination to 
make Halal science as one of Thailand’s identities, the HSC 
has been working hard in developing expertise in Halal science 
and technology for the reputation of Thailand. The HSC was 
granted an international award from the Prime Minister of the 
Federation of Malaysia in 2006. It was also regarded as the 
first Halal Science Institute in the world.
 The HSC is growing periodically. Its Pattani Office 
was opened in 2009. Its Chiang Mai Office was opened in 
2012. The HSC developed Halal Forensic Laboratory which 
was certified with ISO/IEC 17025 and ISO9001 standards. 
Its research studies were published in international journals. 
Many innovations for Halal industry were created by the HSC. 

It developed a Halal standardization system under the name 
“HAL-Q” or “Halal Assurance, Liability-Quality System”,
based on the Halal-HACCP which was co-developed with 
the Food Institute in 2000. The HSC set up the HAL-Q system 
in 774 food factories nationwide until the system is widely 
acknowledged. “HAL-Q: Innovation for Safety Quality and 
Comprehensive Halal Service Management System” was 
granted Excellent Award for Outstanding Service Innovation 
among government sectors from the Office of the Public 
Sector Development Commission (OPCD) in 2013. Later, 
the HSC received the same award at the same level again 
in 2020 for the work called “H numbers: An Innovative 
System for Finding Accurate Halal Food Additives for Halal 

- HALAL NEWS -
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Food Industry of the Future.” This is the first time in 
the world that Halal raw material inventory database 
was developed. 
 To celebrate the 19th anniversary of the HSC 
on August 13, 2022, the HSC sees that its essential 
duty is to transfer knowledge from within the university 
fence to communities to drive the nation’s economy
and develop the nation’s societies. Thus, the HSC, 
together with the Muhammadiyah Foundation, 
established the Halal Innovation Community Learning
Center (HICOLEC) on an area of 4 Rai 1 Ngan which 
belonged to the Muhammadiyah Foundation at 
Chumphon Subdistrict, Ongkharak District, Nakhon 
Nayok Province. Various buildings are built for the 
sake of Halal innovations development. Learning 
center for the community, including a thinking school 
for children and youth, are also built. 
 August 13, 2022, was the anniversary of 
the establishment of the HSC, the HSC was honored 
by Mr. Sittichai Sawatsaen, Deputy Governor of 
Nakhon Nayok Province; Prof. Dr. Chakphan Suthirat,
Vice President of Chulalongkorn University; 
Representative of the Sheikhul Islam Office of 
Thailand; the Central Islamic Council of Thailand; 
Provincial Islamic Committee Office of Nakhon 
Nayok; Chumphon Subdistrict Administrative 
Organization (SAO), Bueng San Subdistrict 
Administrative Organization, Phra Achan Subdistrict 
Administrative Organization of Ongkharak District; 
as well as representatives of agencies and many 
honorable guests who participated in “Walk-Run 
HALAL SCI FUN RUN 2022” and the official opening 
ceremony of “Halal Innovation Community Learning 
Center” and the Erfan-Yupa Dahlan Building.

 The “Community Learning Center for Halal Innovations” will utilize 
the potential of the HSC’s researchers in working with the community to bring 
knowledge from within the university fence for community development;
to put theory into practice; to focus on development of Halal business, 
industry, and agriculture; to increase the capacity of entrepreneurs; and to 
expand economic opportunities for Thailand. The HSC will collaborate with 
the Foundation in developing youth of the nation, creating quality people to 
societies. This is the commitment of both the HSC and the Muhammadiyah
Foundation. Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, as the Founding Director of 
the HSC and President of the Muhammadiyah Foundation, concluded. 
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จุุฬาลงกรณ์์ถ่่ายทอดวิิชาการด้านวิิทยาศาสตร์ฮาลาลหลักสูตร 

“OIC/SMIIC Halal Products and Testing” สู่แอฟริกา 

 ศน้ย์ีวัิท่ยีาศาสตร์ฮาลาล จิุฬาลงกรณ์ูมหาวิัท่ยีาลยัี 
(ศวัฮ.) ในฐานะหน่วัยีงานสนับสนุนดี�านเท่ค่นิค่ข้อ่งสถาบัน
มาตรฐานและมาตรวัทิ่ยีาสำาหรับป็ระเท่ศมสุลมิ (The Standards 
and Metrology Institute for Islamic Countries - SMIIC) ภายีใต�
อ่งค์่การค่วัามร่วัมม่อ่ระหวัา่งป็ระเท่ศอิ่สลาม (Organization of 
Islamic Cooperation-OIC) ไดี�รับมอ่บหมายีให�ท่ำาหน�าที่�ถ่ายีท่อ่ดี
เท่ค่โนโลยีีการตรวัจิวิัเค่ราะห์ดีีเอ่น็เอ่สกุรในผู้ลติภณัูฑ์์อ่าหารให�
กบันกัวัทิ่ยีาศาสตร์ในกลุม่ป็ระเท่ศแอ่ฟัริกา หนว่ัยีงานที่�ท่ำาหน�าที่�
รับผิู้ดีชีอ่บกิจิกรรมนี �ค่่อ่ SMIIC ร่วัมกับค่ณูะกรรมการถาวัร
เพ่ั�อ่ค่วัามร่วัมม่อ่ท่างวิัท่ยีาศาสตร์และเท่ค่โนโลยีี (Ministerial
Standing Committee on Scientific and Technological 
Cooperation - COMSTECH) อ่นัเป็็นผู้ลจิากป็ฏิิญญาอ่ะบด้ีาบี 
ในการป็ระชีมุผู้้�นำา OIC ค่รั �งที่� 2 ที่�ให�พัฒันาขี้ดีค่วัามสามารถ
ดี�านวิัท่ยีาศาสตร์ฮาลาลข้อ่งป็ระเท่ศสมาชีิกที่�พัฒันาระดีบัตำ�า 
(The Least-Develped Countries - LDC) (ข้�อ่#32)

 วันัศกุร์ที่� 26 สิงหาค่ม 2565 เวัลา 09.00-17.00 น. 
ตามเวัลาท่� อ่งถิ�นป็ระเท่ศยี้กันดีา ดีร.พัรพิัมล มะหะหมัดี 
ผู้้� ชี่วัยีผู้้� อ่ำานวัยีการ ศวัฮ. พัร� อ่มดี�วัยีนางสาวัซ้ไนนี มาหะมะ 
เจิ�าหน�าที่�บริการวิัท่ยีาศาสตร์เข้�าท่ำาหน�าที่�วัิท่ยีากรฝ่ึกอ่บรมเชิีง
ป็ฏิิบตัิการ “กุารที่ดสัอบกุารปันัเปืั�อนัด่เอ็นัเอสุักุรในัเนืั �อ
สััติว์และผลิติภณัฑ์์จากุเนืั �อสััติว์” จิดัีโดียี COMSTECH และ 
SMIIC ร่วัมกับมหาวิัท่ยีาลยัีอิ่สลามในยี้กันดีา จิัดีงานอ่บรม 

ณู ห�อ่งป็ฏิิบตักิารแหง่ชีาต ิThe National Agriculture Research Organization
(NARO) เม่อ่งกาวันัดีา ป็ระเท่ศยีก้นัดีา ผู้้�เข้�าร่วัมอ่บรมมี 30 ค่น จิาก 13 ป็ระเท่ศ
ไดี�แก่ Uganda, Nigeria, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Cameroon,
Mali, Côte d’Ivoire, Gambia, Senegal, Somalia,และ Benin 
โดียีมีวัตัถุป็ระสงค์่ข้อ่งการอ่บรมเพ่ั�อ่ถ่ายีท่อ่ดีอ่งค์่ค่วัามร้� และท่กัษะดี�าน
วัิท่ยีาศาสตร์และเท่ค่โนโลยีีฮาลาลข้อ่งป็ระเท่ศไท่ยีรวัมถ่งการสาธิตให�เห็น
ถง่การดีำาเนินงานที่�สามารถบร้ณูาการนิตวิัทิ่ยีาศาสตร์และการมาตรฐานเข้�า
กบักระบวันการตรวัจิสอ่บรับรอ่งท่างศาสนา
 ท่ั �งนี �ผู้้� เข้�าร่วัมอ่บรมให�ค่วัามสนใจิและตั �งใจิอ่ยีา่งดีียิี�ง โดียีมุง่หวังั
ที่�จิะนำาเท่ค่นิค่ไป็ใชี� ในงานพััฒนาดี�านมาตรฐานฮาลาลในป็ระเท่ศข้อ่ง
ตนเอ่ง พัฒันาการดี�านวัิท่ยีาศาสตร์และเท่ค่โนโลยีีฮาลาลข้อ่งจิฬุาลงกรณ์ู
มหาวัิท่ยีาลัยีโดียี ศวัฮ. ที่�ยีกระดีับถ่งนิติวิัท่ยีาศาสตร์ฮาลาลที่�เรียีกวั่า 
HAFOLAB (Halal Forensic science Laboratory) กระท่ั�งไดี� รับการรับรอ่ง
มาตรฐาน ISO/IEC17025:2017 และ ISO 9001:2015 ซ่�งเป็็นที่�ยีอ่มรับใน
ระดีบัสากล
 ในตอ่นท่�ายีมีการป็ระชีาสมัพันัธ์และรับสมคั่รผู้้�นำาเสนอ่ผู้ลงานใน
งานป็ระชีมุวัิชีาการนานาชีาตดิี�านฮาลาล Thailand Halal Assembly 2022
จิดัีโดียี ศวัฮ. ที่�จิะจิดัีข้่ �นในวันัที่� 15-16 ธันวัาค่ม 2565 นี � โดียีผู้้� เข้�าร่วัม
อ่บรมแสดีงค่วัามสนใจิเข้�าร่วัมจิง่ค่าดีหมายีวัา่ในปี็นี �จิะมีผู้้� เข้�าร่วัมจิากท่วีัป็
แอ่ฟัริกามากข้่ �น

- HALAL NEWS -
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Chulalongkorn Transfers Halal Science Knowledge

in Training Course on “OIC/SMIIC Halal 

Products Standards and Testing” to Africa

- HALAL NEWS -

 The Halal Science Center Chulalongkorn University (HSC), as 
a technical committee to the Standards and Metrology Institute for Islamic
Countries (SMIIC) under the Organization of Islamic Cooperation 
(OIC), was assigned to transfer knowledge regarding the porcine 
DNA analysis technology in food products to scientists in African 
countries. The responsible agency for this activity is SMIIC, together with 
Ministerial Standing Committee on Scientific and Technological 
Cooperation – COMSTECH. This is the outcome of Abu Dhabi 
Declaration in the 2nd OIC Leadership Conference on Developing 
Halal Science Capabilities of the Least-Developed Countries (LDC) 
(Article #32) 
 On Friday, August 26, 2022, at 09.00-17.00 local time 
in Uganda, Dr. Pornphimol Mahamad, Assistant Director of the HSC, 
together with Ms. Sunainee Mahama, a scientist, served as trainers 
in a workshop called “Test methods for detection of porcine in Foods 
(meat, processed food and gelatin)” organized by COMSTECH and 
SMIIC in collaboration with the Islamic University in Uganda. 

 The workshop was organized at National Laboratory
of the National Agriculture Research Organization (NARO) 
in Gwanda City, Uganda. There were 30 participants from 
13 countries: Uganda, Nigeria, Kenya, Tanzania, Rwanda, 
Burundi, Cameroon, Mali, Côte d’Ivoire, Gambia, Senegal, 
Somalia, and Benin. The objective of this workshop was to 
transfer knowledge and skills in Halal science and technology
of Thailand, as well as demonstrating operations that can 
integrate forensic science and standards into religious 
certification process. 

 On this occasion, participants were very interested
and focused. They aimed to apply the techniques to 
develop Halal standards in their own country.  Chulalongkorn
University’s developmental work on Halal science and 
technology by the HSC that upgrades to Halal Forensic 
Science is called HAFOLAB (Halal Forensic Science 
Laboratory). It is certified by ISO/IEC17025:2017 and 
ISO 9001:2015 which is recognized globally. 
 At the end of the workshop, there was publicity and 
recruitment of presenters for Thailand International Halal 
Conference Halal Assembly 2022 which organized by the 
HSC.  It will be held on December 15-16, 2022. Participants 
showed interested to join the conference. Therefore, it is 
expected that this year there will be more participants from 
Africa.



16 HALAL INSIGHT | ISSUE 62 SEPTEMBER 2022

- HALAL NEWS -

ศ.ดร. ฟาฮัด บินคอลิด อันดาฟีร่�

Prof. Dr. Fahad bin Khalid Andafiri

 ในวันัอ่งัค่ารที่� 16 สงิหาค่ม 2565  เวัลา 19:00 - 20:30 น. รศ.ดีร.วัินยัี ดีะห์ลนั ผู้้�อ่ำานวัยีการศน้ย์ีวัิท่ยีาศาสตร์ฮาลาล จิฬุาลงกรณ์ู
มหาวิัท่ยีาลยัี มอ่บหมายีให� ดีร.อ่าณูฐั เดีน่ยิี�งโยีชีน์ ดีร.พัรพิัมล มะหะหมดัี ผู้้�ชีว่ัยีผู้้�อ่ำานวัยีการศน้ย์ีฯ และที่มนกัวิัจิยัี ดีร.นจัิวัา ยีานยีา สนัตวิัรกลุ 
ดีร.อ่ซัอ่ารีย์ี สขุ้สวุัรรณู ดีร.เกษิณีู เกตเุลข้า นางสาวันรี้ซนั มะหะหมดัี และนางสาวัยีอ้่านา่ร์ นุง่อ่าหลี 
 ให�การต�อ่นรับ ศ.ดีร. ฟัาฮดัี บนิค่อ่ลดิี อ่นัดีาฟีัรี� รอ่งอ่ธิการบดีีดี�านการพัฒันาฯ มหาวัิท่ยีาลยัีอิ่สลามมาดีีนะห์ (Islamic University 
of Madinah) และค่ณูะ โดียีมี อ่.ดีร.มฮุมัหมดัีอ่ามีน เจ๊ิะน ุ ค่ณุูสมศกัดีิ� เมดีาน นำาค่ณูะมาฯ วัตัถปุ็ระสงค์่ในการเข้�าเยีี�ยีมชีมศก่ษาดีง้าน
ในค่รั �งนี � เพ่ั�อ่รับท่ราบข้�อ่มล้เกี�ยีวักบัค่วัามเป็็นมาข้อ่งศน้ย์ีฯ บท่บาท่หน�าที่�และพันัธกิจิที่�ผู้า่นมาร่วัมถง่โอ่กาสค่วัามร่วัมม่อ่ระหวัา่งป็ระเท่ศไท่ยี
และซาอ่ดีุีอ่าระเบียี รวัมถง่การสร� างหลกัสต้รร่วัมกนัข้อ่งจิฬุาลงกรณ์ูมหาวัิท่ยีาลยัี และมหาวัิท่ยีาลยัีอิ่สลามมาดีีนะห์ 
 ท่ั �งนี � ดีร.นจัิวัา ไดี�บรรยีายีภาพัรวัมเกี�ยีวักบัพันัธกิจิและงานวิัจิยัีข้อ่งศวัฮ.ให�แก่ ศ.ดีร.ฟัาฮดัี ไดี� รับท่ราบ และที่มนกัวัิจิยัีไดี�พัาเยีี�ยีมชีม
ดีง้านในห�อ่งป็ฏิิบตัิการ มีการแลกเป็ลี�ยีนข้�อ่มล้ค่วัามร้�  จิง่ท่ำาให�ท่า่นมีค่วัามสนใจิและช่ี�นชีมในพันัธกิจิที่�ผู้่านมาข้อ่งศน้ย์ีวัิท่ยีาศาสตร์ฮาลาล
เป็็นอ่ยีา่งมาก และอ่ยีากที่�จิะร่วัมงานกนัตอ่่ในอ่นาค่ต

 On Tuesday, August 16, 2022,  From 19:00 - 20:30 Assoc. Prof. 
Dr. Winai Dahlan, the Founding Director of the Halal Science Center 
Chulalongkorn University, assigned Dr. Anat Denyingyhot Dr. Pornpimol 
Mahamad, Assistant Director of the HSC, and the researcher team: 
Dr. Najwa Santiworakun, Dr. Acharee Suksuwan, Dr. Kasinee Katelekha, 
Ms. Nureesan Mahamad, and Ms. Uarna Nungali to welcome Prof. Dr. Fahad
bin Khalid Andafiri, Vice President of Development Unit, Islamic University 
of Madinah and his faculty. Dr. Mohammed Amin Jenu and Khun Somsak 
Medan led the faculty to the HSC. 
 The objectives of this visit were to gain information about the 
HSC’s history, previous roles, duties, and missions; as well as to create
opportunities for cooperation between Thailand and Saudi Arabia, 
including creating joint curriculum between Chulalongkorn University and 
Islamic University of Madinah 
 On this occasion, Dr. Najwa gave an overview of the HSC’s 
missions and research to Prof. Dr. Fahad. The researcher team led the 
faculty a tour of the laboratory. Knowledge was exchanged along the way. 
As a result, Prof. Dr. Fahad was very interested and admired the previous 
performance of the Halal Science Center and would like to work with the 
HSC in the future. 

เขี้ยีนและเรียีบเรียีงโดียี ณัฐณิช นิัโอ๊ะ
Written and Compiled  by Nattanich Nioh



เทคุโนัโลัยีกุารดมักุลัิ�นัแบบดิจิิทัลั

จิากุรายงานักุารศึกุษ์าเมัื�อปี 2014 พบวิ่าจิมัูกุข็องเรานัั�นัสุามัารถแยกุแยะกุลัิ�นัติ่างๆ ได้กุวิ่า 
1 ลั้านัลั้านักุลัิ�นั แติ่อย่างไรกุ็ติามักุารรับรู้กุลัิ�นัจิะข็ึ�นัอยู่กุับอารมัณ์คุวิามัรู้สุึกุข็องผู้ประเมัินั อีกุทั�งยังไมั่
สุามัารถดมักุลัิ�นัได้ติ่อเนัื�อง ทำาให์้ไมั่สุามัารถระบ์กุลัิ�นัแลัะปริมัาณได้อย่างถูกุติ้อง ดังนัั�นัจิึงเกุิดแนัวิคุิด
ทางพัฒนัาเทคุโนัโลัยีระบบดมักุลัิ�นัแลัะแปลังกุลัิ�นัเป็นัข็้อมัูลัดิจิิทัลั (Digitalization of smell) ซูึ�งถือเป็นั

ประติูเชื�อมัติ่อระห์วิ่างโลักุกุารรับรู้ทางเคุมัี (chemical sense) กุับโลักุดิจิิทัลัเฉกุเช่นัเดียวิกุับในัย์คุ
กุารปฏิิวิัติิอย่างกุ้าวิกุระโดดในัด้านัชีวิวิิทยาสุังเคุราะห์์ [1-2]

DIGITAL SCENT TECHNOLOGY 
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เรียีบเรียีงโดียี ดร.อัซีอาร่ย์ สุัขสุัวรรณ 
Compiled  by Dr.Acharee Suksuwan 
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 กลิ�นมีบท่บาท่สำาค่ญัและเป็็นค่วัามท่�าท่ายีข้อ่งเท่ค่โนโลยีี
การดีมกลิ�นแบบดีิจิิท่ัลที่�จิะรวับรวัมข้� อ่ม้ลกลิ�นจิากผู้ลิตภัณูฑ์์
อ่าหารและเค่ร่�อ่งด่ี�ม และสามารถตรวัจิจิบัการเป็ลี�ยีนแป็ลงใดีๆ ใน
ท่กุข้ั �นตอ่นและพัร� อ่มตรวัจิสอ่บยี�อ่นกลบัเพ่ั�อ่ค่วัามสมำ�าเสมอ่ข้อ่ง
ค่ณุูภาพัผู้ลิตภณัูฑ์์ เท่ค่โนโลยีีการดีมกลิ�นแบบดีิจิิท่ลัอ่อ่กแบบมา
เพ่ั�อ่แป็ลงกลิ�นเป็็นดีิจิิท่ลัโดียีเลียีนแบบจิมก้และสมอ่งข้อ่งมนษุย์ี 
จิมก้ข้อ่งเรานั �นเต็มไป็ดี�วัยีตวััรับที่�ตอ่บสนอ่งต่อ่ส่วันผู้สมข้อ่งกลิ�น
และสมอ่งข้อ่งเราจิะเรียีนร้�และจิดีจิำากลิ�นเหลา่นั �น ในท่ำานอ่งเดีียีวักนั
 “จมูิกุอิเล็กุที่รอนิักุส์ั (e-nose)” เป็็นการรวัมอ่าร์เรย์ี (array) 
ข้อ่งเซ็นเซอ่ร์กลิ�นเข้�ากบัระบบการเรียีนร้� ข้อ่งเค่ร่�อ่งที่�สามารถระบุ
ร้ป็แบบในการตอ่บสนอ่งตอ่่กลิ�นเฉพัาะไดี� ปั็จิจิบุนัเท่ค่โนโลยีีมีค่วัาม
พัร� อ่มในเชิีงพัาณิูชีย์ีเพ่ั�อ่สร� างอ่ตุสาหกรรมกลิ�นแบบดีิจิิท่ลั บริษัท่
สตาร์ท่อ่พััหลายีแห่งเร่งพัฒันาเท่ค่โนโลยีีการดีมกลิ�นแบบดีิจิิท่ลั 
ยีกตวััอ่ยีา่งเชีน่ Aromyx พัฒันาอ่ปุ็กรณ์ูชิีป็ที่�ช่ี�อ่วัา่ “EssenceChip” 
ซ่�งมีลกัษณูะเป็็นถาดีหลมุที่�มีการวัางตวััรับกลิ�นและรสเลียีนแบบ
จิม้กและลิ �นข้อ่งมนุษย์ีเพ่ั�อ่เก็บข้�อ่ม้ลจิากตัวัอ่ยี่างและวัิเค่ราะห์
เป็รียีบเที่ยีบกับฐานข้�อ่มล้ข้อ่งกลิ�นต่างๆ ไดี�อ่ยี่างแม่นยีำา บริษัท่ 
Vivanda พัฒันา “FlavorPrint” ที่�สร� างระบบปั็ญญาป็ระดีษิฐ์ (AI) 
มาวิัเค่ราะห์และแป็ลงเป็็นข้�อ่มล้ดีิจิิท่ลัข้อ่งรสชีาติที่�ช่ี�นชีอ่บเฉพัาะ
ตัวับุค่ค่ล ส่งผู้ลท่ำาให�สามารถแนะนำาเมน้อ่าหารที่�ตรงกับค่วัาม
ต�อ่งการข้อ่งผู้้�ท่ดีสอ่บ บริษัท่ Aryballe ใชี� ระบบการเรียีนร้� ข้อ่ง
เค่ร่�อ่ง (machine learning) และปั็ญญาป็ระดีิษฐ์เพ่ั�อ่ดีมกลิ�นที่�
บนัท่่กจิากตวััเล่อ่กสต้รเค่ร่�อ่งด่ี�มและเน่ �อ่สตัว์ัแล�วัเป็รียีบเที่ยีบกบั
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แหล่งที่�มาข้อ่งวัตัถดุีิบและสต้รอ่่�นๆ ซ่�งชี่วัยีให�ผู้้�ผู้ลิตค่ดัีกรอ่งสต้รจิำานวันมากไดี�อ่ยี่าง
รวัดีเร็วัและมีป็ระสิท่ธิภาพัตามกลิ�นที่�ต�อ่งการ นอ่กจิากนี �เม่�อ่เท่ค่โนโลยีีการดีมกลิ�น
แบบดีิจิิท่ลัถ้กรวัมเข้�ากับระบบป็ระมวัลผู้ลข้�อ่มล้ข้อ่งอ่งค์่กรหร่อ่บล็อ่ค่เชีน (block-
chain) ข้�อ่มล้จิะถก้จิดัีเก็บและสง่ตอ่่ดี�วัยีค่วัามป็ลอ่ดีภยัีข้ั �นสง้ผู้า่นกระบวันการยีอ่มรับ
ภายีในเค่ร่อ่ข้า่ยีตลอ่ดีหว่ังโซอ่่ปุ็ท่าน สง่ผู้ลท่ำาให�เพิั�มค่วัามมั�นใจิและสามารถตรวัจิสอ่บ
ยี�อ่นกลบัข้อ่งผู้ลติภณัูฑ์์ไดี�อี่กท่ั �งยีงัชีว่ัยีป็�อ่งกนัค่วัามพัยีายีามในการป็ลอ่มแป็ลงข้�อ่มล้
ไดี�มากข้่ �น [3-7]
 เท่ค่โนโลยีีการดีมกลิ�นแบบดิีจิิท่ลัชีว่ัยีป็ระเมินกลิ�นและรับรอ่งค่วัามสมำ�าเสมอ่
ข้อ่งผู้ลิตภณัูฑ์์ท่ำาให�ผู้้�ป็ระกอ่บการสามารถป็รับป็รุงการดีำาเนินงาน ลดีต�นท่นุ และรับ
ป็ระกนัค่ณุูภาพัผู้ลติภณัูฑ์์ในท่กุจิดุีที่�เป็็นปั็ญหาในกระบวันการผู้ลติ สิ�งนี �มีค่วัามสำาค่ญั
อ่ยีา่งยิี�งตอ่่ค่ณุูภาพัตลอ่ดีหว่ังโซอ่่ปุ็ท่านที่�กำาลงัท่�าท่ายีในเร่�อ่งค่วัามนา่เช่ี�อ่ถ่อ่และค่วัาม
ป็ลอ่ดีภยัีตา่งๆ การเข้�าถง่ข้�อ่มล้ตา่งๆ ข้อ่งการผู้ลติและใชี�งานจิะเป็็นป็ระโยีชีน์และสร� าง
ค่วัามมั�นใจิให�ท่ั �งผู้้�ผู้ลติและผู้้�บริโภค่

 According to a study in 2014, our noses are capable of distinguishing 
over 1 trillion different odors. However, the perception of smell depends on 
the mood of the assessor. Also, one cannot smell odors continuously. This 
made it impossible to identify the smell and its quantity correctly. Thus, the 
concept of developing olfactory technology and converting odors into digital 
data (digitalization of smell) is born. This counts as a gateway between the 
world of chemical sense and the world of digital, just like the leap-forward 
revolutionary era of synthetic biology. [1-2] 
 Scent has an important role and becomes a challenge for digital 
scent technology in collecting odor data from products of food and drink and 
in detecting any changes at every step with traceability to ensure consistency 
of product quality. Digital scent technology was designed to digitize scents 
by mimicking human nose and brain. Our noses are filled with receptors that 
respond to the mixture of smells, while our brains learn and recognize those 
scents. Likewise, the “e-nose” is to combine an array of odor sensors with 
a machine learning system that can identify patterns in response to specific 
odors. 
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References

 Nowadays, the technology is commercially ready to create a digital scent industry. Many startups are accelerating the 
development of digital scent technology. Take Aromyx for example. Aromyx developed a chip device called “EssenceChip”, which 
is a hole-shaped tray where odor and taste receptors are placed, mimicking human nose and tongue, to collect data from samples 
and to accurately analyze them by using database of odors. Vivanda Company develops “FlavorPrint,” an artificial intelligence 
(AI) system that analyzes and digitizes taste preferences of individual. As a result, it can recommend food menus that match the 
testers’ needs. Aryballe Company uses machine learning and artificial intelligence to sniff notes from options of beverage and 
meat recipe and compare them to sources of raw materials and other recipes. This allows manufacturers to quickly and efficiently 
screen many formulations based on the desired scent.  
 Moreover, when digital scent technology is integrated with data processing system or blockchain of a company, data 
will be stored and transmitted with high security through an intra-network acceptance process throughout the supply chain. This 
results in more confidence and more traceability of the product and helps prevent further fraud attempts. [3-7] 
 Digital scent technology helps assess odor and ensure product consistency, which enables entrepreneurs to improve 
operations, reduce costs, and ensure product quality at any problematic point in the production process. This is highly crucial 
for quality throughout supply chains, and it is challenging to issues of reliability, safety, access to production information, and 
utilization. This will benefit and reassure both producers and consumers. 
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 สวัสัดีีค่ะ่ วันันี �ข้อ่นำาผู้้�อ่า่นท่กุท่า่นมาท่ำาค่วัามร้� จิกัและพัด้ีค่ยุีกบัค่ณุูหญิง 
เจิ�าข้อ่งร� านดีป้็ลา ค่าเฟ่ั แลนด์ีมาร์ค่ใหมที่่�ไมธ่รรมดีา อ่าหารดีีบรรยีากาศอ่บอุ่น่
ที่�มาพัร�อ่มวัิวัหลกัล�าน มีสวันสตัว์ัให�ชีมฟัรี รวัมถง่มีค่าเฟ่ัแมวัเหมียีวั ใค่รอ่ยีากไป็
นั�งริมนำ �า ใต� ร่มไผู้ ่มอ่งทุ่ง่กวั�าง ให�อ่าหารป็ลา จิิบชีากาแฟั ที่�นี�มีหมดีค่ะ่

 สวััสดีีค่่ะ ช่ี�อ่ หญิงค่่ะ เจิริญรัตน์ ตันเจิริญ (ซัลมา) หญิงเอ่งเกิดีที่�
ฉะเชิีงเท่รา จิบการศก่ษาจิากมหาวัิท่ยีาลยัีธรรมศาสตร์ และจิบป็ริญญาโท่จิาก
รัสเซียี (ท่นุรัฐบาลรัสเซียี) ซ่�งการศก่ษาตอ่่ที่�ป็ระเท่ศรัสเซียีนี �เป็็นอี่กหน่�งแรงบนัดีาล
ใจิที่�ท่ำาให�ชีอ่บท่ำาอ่าหารกบัเพ่ั�อ่น ๆ ชีาวัไท่ยีและชีาวัต่างชีาติ จิ่งเป็็นที่�มาและ
จิดุีเริ�มต�นข้อ่งการอ่ยีากเปิ็ดีร� านอ่าหารข้อ่งตนเอ่งค่ะ่

ก่่อนอ่�นขอให้้พี่่�ห้ญิิงแนะนำ�ตััวเบื้่�องตั้นค่่ะ



 จิดุีเริ�มต�นในการเปิ็ดีร� านอ่าหาร ค่าเฟ่ั เม่�อ่ก่อ่นชีอ่บท่ำาอ่าหารกบักลุ่ม
เพ่ั�อ่นสมยัีไป็ฝ่ึกงานที่�อ่เมริกา เป็็นสิ�งที่�จิดุีป็ระกายีท่ำาให� เราอ่ยีากเปิ็ดีร� านอ่าหาร 
ค่าเฟ่ั ป็ระกอ่บกบัมีที่�ดีนิข้อ่งตนเอ่งในเข้ตตำาบลดีอ่นฉิมพัลี และเหน็วัา่ในพ่ั �นที่�ยีงั
ไมมี่สถานที่�ท่อ่่งเที่�ยีวั ค่าเฟ่ัเชิีงธรรมชีาต ิจิง่อ่ยีากเปิ็ดีค่าเฟ่ัเพ่ั�อ่เป็็นสถานที่�พักัผู้อ่่น
สำาหรับค่รอ่บค่รัวัในพ่ั �นที่�นี �ค่ะ่ และเราเป็็นมสุลมิ ค่าเฟ่ัฮาลาลที่�พีั�น�อ่งมสุลมิสามารถ
แวัะมาท่านอ่าหารไดี�ก็สอ่ดีรับกบักลุม่ลก้ค่�ามสุลมิ และลก้ค่�าท่ั�วัไป็ที่�ต�อ่งการแวัะ
มารับป็ระท่านอ่าหาร พักัผู้อ่่น ในพ่ั �นที่�ร� านเราค่ะ่ ที่�ร� านเรามีโซนห�อ่งละหมาดี ห�อ่ง
แอ่ร์ข้นาดีใหญ่สำาหรับจิดัีเลี �ยีง จิดัีป็ระชีมุ ห�อ่งแอ่ร์แบบสว่ันตวัั โซนนั�งห�อ่ยีข้ารับลม
ริมนำ �า โซนนั�งให�อ่าหารป็ลาโซนใต�ร่มไม� และยีงัมีโซนค่าเฟ่ัแมวั โซน MINI ZOO ให�
ลก้ค่�าเข้�าชีมฟัรี จิง่ไดี�เกิดีแนวัค่ิดีที่�ให� ช่ี�อ่ไวั�วัา่ “ดีป้็ลา ค่าเฟ่ั” ค่ะ่

 หลงัจิากเปิ็ดีร�านแล�วั ไดี�รับการตอ่บรับที่�ดีีจิากกลุม่พีั�น�อ่งมสุลมิ กลุม่ลก้ค่�า
จิากกรุงเท่พัฯ และพ่ั �นที่�ใกล�เคี่ยีงค่ะ่ ที่�ร� านมีมมุถ่ายีร้ป็ค่อ่่นข้�างเยีอ่ะ พ่ั �นที่�กวั�างข้วัาง
มีพ่ั �นที่�ให�เดีก็ ๆ  วิั�งเลน่ท่ำากิจิกรรม เชีน่ ให�อ่าหารป็ลา กวัาง นกกระจิอ่กเท่ศ กระตา่ยี
และโซนค่าเฟ่ัแมวั ซ่�งมาที่�ร� านเราตอ่บโจิท่ย์ีกลุม่ค่นไดี�ท่กุวัยัี โดียีเฉพัาะกลุม่ลก้ค่�า
ที่�มาท่านอ่าหารที่�ร� านเราจิะนิยีมมาเป็็นค่รอ่บค่รัวัค่ะ่ 
 ค่าเฟ่ัฮาลาลเตม็ร้ป็แบบ ดี�วัยีพันกังานมสุลมิ 100% ค่อ่่ยี ๆ ไดี� รับค่วัาม
นิยีมมากข้่ �นเร่�อ่ยี ๆ แรกเริ�มจิากเค่ร่�อ่งด่ี�ม เบเกอ่รี� และอ่าหารจิานเดีียีวัไมกี่�ชีนิดี 
ตอ่นนี �เรามีเมนร้วัมแล�วักวั่า 250 รายีการ ซ่�งข้�อ่ไดี� เป็รียีบ ค่่อ่ เดีินท่างสะดีวัก  
อ่ยี้ไ่มไ่กลจิากกรุงเท่พัฯ ป็ท่มุธานี นค่รนายีก ผู้ลตอ่บรับจิง่ดีีข้่ �นเร่�อ่ยี ๆ ค่ะ่

 เมนอ้่าหารที่�เป็็น Signature ข้อ่งท่างร� านที่�มาแล�วัต�อ่งลอ่งท่านไม่ค่วัร
พัลาดี จิะเป็็น ผู้ดัีไท่ยีกุ�งสดี ส�มตำาท่อ่ดี เมี�ยีงกุ�ง ส�มตำา เน่ �อ่ค่ั�วั โรตีชีีส เบเกอ่ร์รี� โฮม
เมดีค่ะ่ (สลบักนัไป็แตล่ะสปั็ดีาห์) จิริง ๆ หญิงวัา่อ่ร่อ่ยีท่กุเมนค้่ะ่

 ข้อ่เชิีญชีวันลก้ค่�า พีั�น�อ่งมสุลมิ มาชีม มาเที่�ยีวั มาแวัะท่านอ่าหารและเค่ร่�อ่งด่ี�มที่�ร� านดีป้็ลา ค่าเฟ่ักนันะค่ะ เราเน�นค่ดัีสรรวัตัถดุีบิอ่าหาร
ค่ณุูภาพัดีี มีโซนค่าเฟ่ัแมวั 45 ตวััและสวันสตัว์ัข้นาดียีอ่่มให�มาเลน่กบัน�อ่ง ๆ ดี�วัยีค่ะ่

อย�ก่ให้พ่้ี่�ห้ญิิงเล่�่ถึงึจุุดเร่ิ่�มต้ันของก่�ริ่ทำำ�ธุุริ่กิ่จุห้ริ่อืแริ่งบื้นัด�ล่ใจุของ
ก่�ริ่เปิิดค่�เฟ่่ทำ่�น่�ค่่ะ?

ห้ล่ังจุ�ก่เปิิดริ่้�นไปิแล่้ว แนวโน้มห้ริ่ือ Feedback เปิ็นอย่�งไริ่บื้้�งค่ะ?

ม่เมนูอะไริ่บื้้�งค่ะ ทำ่�เปิ็น Signature ของร้ิ่�นทำ่�ม�แล่้วตั้องกิ่น ไม่ค่วริ่
พี่ล่�ด พี่่�ห้ญิิงแนะนำ�ได้เล่ยค่่ะ

สุุดทำ้�ยให้้พี่่�ห้ญิิงเชิิญิชิวนลู่ก่ค่้� ม�ชิม ม�เทำ่�ยว ทำ่�ริ่้�นห้น่อยค่่ะ?
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 “ดููปลา คาเฟ่่” เป็็นค่าเฟ่ัฮาลาล เอ่าใจิชีาวัมสุลมิ สไตล์
ธรรมชีาติร่มร่�น สดีช่ี�น บรรยีากาศอ่บอุ่น่ที่�มาพัร� อ่มวิัวัหลกัล�าน โอ่บ
กอ่ดีดี� วัยีต�นไม�นานาพัันธุ์  แรงบันดีาลใจิในการเปิ็ดีร� านเกิดีจิาก
เจิ�าข้อ่งร� านมีค่วัามรักป็ลา รักสตัว์ั ต�อ่งการให�ผู้้�ค่นไดี� เข้�ามาสมัผู้สั
ค่วัามเป็็นธรรมชีาตมิากที่�สดุี มาพัร�อ่มบอ่่เลี �ยีงป็ลาข้นาดีใหญ่ หลาก
หลายีสายีพันัธุ์ แหวักวัา่ยีให�ชีมกนัเพัลดิีเพัลนิในพ่ั �นที่�มากกวัา่ 42 ไร่ 
ยี่านค่ลอ่ง 16 มีโซนฟัาร์มสัตว์ัข้นาดียี่อ่มให� ชีม นอ่กจิากนี �ยีังมี
อ่าหารอ่ร่อ่ยีหลากหลายีเมน้เดี็ดี ๆ ท่ั �งค่าวัหวัานและเค่ร่�อ่งด่ี�ม 
เบเกอ่รีโฮมเมดี 
 มีหลากหลายีโซนให� เล่อ่กชิีล มีท่ั �งโซนห� อ่งท่านอ่าหาร
แอ่ร์ใหญ่ ห�อ่งแอ่ร์แบบสว่ันตวัั โซนนั�งริมนำ �า โซนใต�ร่มไม� โซนนั�งห�อ่ยีข้า
โซนสะพัานเช่ีอ่กให�เดีินเล่น เหมาะสำาหรับค่นที่�ชีอ่บถ่ายีร้ป็เป็็นชีีวัิต
จิิตใจิ จินอ่ยีากให�ท่กุค่นมาลอ่งสมัผู้สักบับรรยีากาศ ใค่รมีแพัลนมา
เที่�ยีวัฉะเชิีงเท่รา บอ่กเลยีห�ามพัลาดีค่ะ่

 พ็กัิุด :  20/4 หม้ ่17 ต.ดีอ่นฉิมพัลี อ่.บางนำ �าเป็รี �ยีวั จิ.ฉะเชิีงเท่รา 
 ค่ลอ่ง 16 (ใกล�โรงเรียีนสเุหร่าสมอ่เอ่ก)
 เปิ็ดีเวัลา : 9.00 - 18.00 น. 
 เบอ่ร์โท่รตดิีตอ่่ 063 426 6287 และ 088 244 4147
 Facebook : สามารถติดีตามไดี�ที่�หน�าเพัจิ Doo Pla Cafe 
 (ท่กุวันัเสาร์-อ่าทิ่ตย์ี ท่างร�านจิะมีกิจิกรรมสำาหรับเดีก็ ๆ  ดี�วัยีค่ะ่)

สมัภาษณ์ูและเรียีบเรียีงโดียี 

ซูีไวบ๊ะ สุัห์ลง

Interviewed by Suwaibah Sulong
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ทุุกๆวัันัพุุธิ

ทุุกสำัปด�ห์์

และทุุกๆเดือนั

THA ACADEMY
“ แห์ลั่งเรียนัรู้ช่องทางให์มั่  

เพ่�อกุารอัพสุกุิลั 
แลัะเสุริมัสุร้างศักุยภาพ ”  

วิิทยาศาสุติร์แลัะเทคุโนัโลัยีฮาลัาลั

กุารติลัาดแลัะธุ์์รกุิจิฮาลัาลั

กุารศึกุษ์าแลัะพัฒนัาทักุษ์ะแห์่งอนัาคุติ

ประวิัติิศาสุติร์อิสุลัามั

พุบกับ
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“ Doo Pla Café ” 
New Destination!! For Fish Lovers,
Animal Lovers, and Nature Lovers.
Delicious Food. Great Atmosphere.
Located in Khlong 16 with the 
Space Over 42 Rai. 

 Hello, today I would like to bring all readers to get to know and talk to Khun Ying, the owner of Doo Pla Café. This place 
is a new landmark that is unique with tasty food, warm atmosphere, and a view like you must pay million baht to get it. There is 
a zoo for free visit. Also, a cat café. Those who want to sit by the water or under the shade of bamboo; or to watch wide fields; 
to feed the fish, to sip tea and coffee, Doo Pla Café can provide all for you.

 The beginning of opening a restaurant café? In the past, I liked to cook with a group of friends during my internship in 
America. This was what sparked me to have an idea of opening a restaurant café. Also, I have my own land in Don Chimphli 
Subdistrict. I saw that there was no green café that could be tourist attraction in this area. So, I wanted to open a café that can 
be a place to relax for families in this area. Also, we are Muslims. I see that Halal Café where Muslim brothers and sisters can 
come would response to the need of Muslim customers and general customers who want to eat and relax in our area. At our 
café, we have a prayer room zone, a large, air-conditioned room for banquets and meetings, private air-conditioned rooms, 
a zone to sit and chill with legs hanging close to the pond, a fish feeding zone, an under-tree shade zone, and a cat café zone, 
a mini zoo zone for customers to visit for free. All of this is where the name “Doo Pla Café “ came from. 

 Hello, today I would like to bring all readers 
to get to know and talk to Khun Ying, the owner of 
Doo Pla Café. This place is a new landmark that is 
unique with tasty food, warm atmosphere, and a 
view like you must pay million baht to get it. There is 
a zoo for free visit. Also, a cat café. Those who want 
to sit by the water or under the shade of bamboo; or 
to watch wide fields; to feed the fish, to sip tea and 
coffee, Doo Pla Café can provide all for you.

First of all, P’Ying, please introduce yourself a bit.

Can you tell us about the beginning of your business or the inspiration that brought you to open a café here? 

- HALAL TALK -
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 It was well received by Muslim brothers and 
sisters, and group of customers from Bangkok and 
nearby areas. There are quite a lot of photo corners in 
the café. We have spacious area. We provide space 
for children to run around and do activities such as 
feeding fish, deer, ostriches, and rabbits. And we 
have a cat café zone. Our café meets the needs of 
people of all ages. Our customers often come with 
family. 

 The signature dishes of our café that you must try are Pad 
Thai with Fresh Shrimp, Fried Papaya Salad, Miang Kung, Papaya 
Salad, Roast Beef, Roti with Cheese, and our homemade bakery 
(bakery menu alternate weekly). Actually, I think everything is delicious.  

Location: 20/4 Moo 17, Don Chimplee Subdistrict, Bang Nam Priao District, 
Chachoengsao Province, Khlong 16 (near Samor Ek School Mosque) 
Opening hours : 9:00 a.m. - 6:00 p.m. Phone 063 426 6287 and 088 244 4147 
Facebook : You can follow Doo Pla Cafe page. 
(Every Saturday – Sunday, the café provides activities for children.) 

 I would like to invite Muslim brothers and sisters to come 
to relax and enjoy our food and beverage here at “Doo Pla Café” . 
We focus on selecting ingredients that are superior quality. There 
is cat cafe zone with 45 cats and a small zoo where animals are 
waiting to play with your kids. 
 “Doo Pla Café” is a Halal Café that appeals to 
Muslims. Its atmosphere is naturally shady, fresh, 
and warm with view like you have to pay million 
baht to get it. It is embraced by various 
trees. The inspiration behind this café 
came from the love for fish and 
animals of the owner, and her wish 
to let people experience nature 
as much as possible. Inside you 
will find a large fishpond with 
variety of fish species swimming 
in a space of   more than 42 rai 
located in Khlong 16 area. The 
place has a small animal farm 
zone to enjoy. There are also 
a variety of delicious dishes, both 
sweet and savory, as well as homemade
bakery. You can choose to enjoy yourself in 
many zones. There are large, air-conditioned
dining rooms, private air-conditioned rooms, 
sitting area by the pond, sitting area under the shade 
of trees, sitting area where you can hang your legs, and rope 
bridge zone for walking. This place is suitable for people who love 
taking photos. We would like everyone to come and experience its 
atmosphere. For those who plan to visit Chachoengsao, let me tell 
you: do not miss this place. 

How is the feedback after you open this café? Do you have any menu items that are signatures? Something we 
should not miss when we come here. Please recommend us? 

Finally, do you want to say something to our readers?  

 Our café is completely Halal with 100% 
Muslim staffs. It is gradually becoming more popular. 
We started from serving beverages, bakery, and 
a few main dishes. Now, we have more than 250 menu 
items. Our café’s location is convenient to travel. It is 
near to Bangkok, Pathum Thani, and Nakhon Nayok. 
Thus, the response is getting better and better. 
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บร�ซิิล 
ชููทั่องเทัี�ยวเชู่งฮาลาล
แห่งแดินละติ่นอเมูริกา
 เม่�อ่การท่่อ่งเที่�ยีวัเริ�มกลบัมาเฟ่ั� อ่งฟั้อี่กค่รั �ง หลงัจิาก
สถานการณ์ูโรค่ระบาดีโค่วิัดี 19 ไดี�ค่ลี�ค่ลายีลง การวัางแผู้น
เดีนิท่างท่อ่่งเที่�ยีวัตา่งป็ระเท่ศถ่อ่เป็็นอี่กเป็�าหมายีข้อ่งหลายี ๆ  ค่น 
ที่�ช่ี�นชีอ่บการเดิีนท่าง หาป็ระสบการณ์ูใหม ่ๆ  ให�ชีีวัติ ข้ณูะนี �ถ่อ่วัา่
เก่อ่บท่กุป็ระเท่ศไดี�เตรียีมค่วัามพัร�อ่มในการต�อ่นรับนกัท่อ่่งเที่�ยีวั
ดี�วัยีการสร� างค่วัามมั�นใจิท่ั �งเร่�อ่งอ่าหารการกิน สถานที่�เที่�ยีวั และ
ที่�พักั ให�มีค่วัามป็ลอ่ดีภยัีและสะดีวักสบายี

 บราซิลเป็็นหน่�งในป็ระเท่ศที่�เตรียีมพัร� อ่มในการรับ
นักท่่อ่งเที่�ยีวัมสุลิม โดียีเฉพัาะกลุ่มป็ระเท่ศอ่าหรับและ GCC 
[1] ดี�วัยีป็ระเท่ศบราซิลซ่�งถ่อ่วั่าเป็็นป็ระเท่ศที่�ใหญ่ที่�สดุีในท่วีัป็
อ่เมริกาใต�และใหญ่เป็็นอ่นัดีบั 5 ข้อ่งโลก อี่กท่ั �งเป็็นผู้้�ผู้ลิตและ
สง่อ่อ่กสนิค่�าฮาลาลรายีใหญ่ที่�สดุีในโลก [2] ปั็จิจิบุนัมีป็ระชีากร
ที่�เป็็นมสุลมิป็ระมาณู 12 ล�านค่น สว่ันใหญ่อ่พัยีพัถิ�นฐานมาจิาก
กลุ่มป็ระเท่ศอ่าหรับ ที่�มาอ่าศยัีอ่ยี้่ตามเม่อ่งต่าง ๆ จินเกิดีเป็็น
ชีมุชีนมสุลมิ [1]
 บราซิลมีชีุมชีนมุสลิมที่�เข้�มแข้็งและมัสยิีดีที่�สวัยีงาม 
สามารถดีง่ดีด้ีนกัท่อ่่งเที่�ยีวัมสุลมิไดี�เป็็นอ่ยีา่งดีี และยีงัมีธรรมชีาติ
อ่นัวิัจิิตรงดีงามบวักกบัวัฒันธรรมที่�ค่ล�ายีค่ลง่กนัระหวัา่งอ่าหรับ
และละติน จิ่งมั�นใจิไดี�วั่านี�ค่่อ่การมอ่บป็ระสบการณ์ูใหม่ที่�คุ่�น
เค่ยีให�กับนักท่่อ่งเที่�ยีวัชีาวัอ่าหรับ ที่�จิะไดี� รับการต�อ่นรับอ่ยี่าง
อ่บอุ่น่จิากชีาวับราซลิ [1] มสัยิีดี Omar ibn Al-Khattab ถ่อ่เป็็น
สญัลกัษณ์ูที่�มอ่งเห็นไดี�ชีดัีที่�สดุีข้อ่งมสุลิมชีาวัอ่าหรับที่�อ่าศยัีอ่ยี้่
ในบราซลิ [3] และยีงัมีมสัยิีดีอี่กกวัา่ 150 แหง่ ที่�จิะให�ผู้้�มาเย่ีอ่น
สามารถเข้�าถง่สถานที่�ละหมาดีไดี� [1]

 นอ่กจิากนี � ยีังมีตัวัเล่อ่กมากมายีในการรับป็ระท่าน
อ่าหาร ท่ั �งเมนที้่�ค่ดัีสรรมาอ่ยีา่งดีีข้อ่งป็ระเท่ศซ่�งเป็็นที่�ช่ี�นชีอ่บข้อ่ง
ชีาวัอ่าหรับท่ั�วัโลก ไดี�แก่ Picanha (เน่ �อ่บาร์บีค่ิวั) Brigadeiros 
(ช็ีอ่กโกแลตท่รัฟัเฟิัล) และ Moqueca (สต้ว์ัป็ลาที่� เสิ ร์ฟั
ในหม� อ่ดีินเผู้า) หร่อ่จิะเป็็นอ่าหารที่�คุ่� นเค่ยีข้อ่งชีาวัอ่าหรับ
อ่ยีา่งเมน ้ Kibe’ [1] และเพ่ั�อ่สร� างค่วัามเช่ี�อ่มั�นตอ่่การท่อ่่งเที่�ยีวั
เชิีงฮาลาล หน่วัยีงานให�การรับรอ่งฮาลาลข้อ่งบราซิล Cdial 
Halal จิะจิัดีให� มีการฝ่ึกอ่บรมดี�านอ่าหารและการป็ฏิิบัติงาน
เชิีงฮาลาลแก่พันกังานในอ่ตุสาหกรรมการท่่อ่งเที่�ยีวั ท่ั �งโรงแรม 
ร� านอ่าหาร และสถานที่�ท่่อ่งเที่�ยีวัต่างๆ อี่กดี�วัยี [4] นบัวั่าเป็็น
การเตรียีมค่วัามพัร�อ่มที่�ค่รบท่กุมิต ิที่�สามารถดีง่ดีด้ีนกัท่อ่่งเที่�ยีวั
มสุลมิท่ั�วัท่กุมมุโลกเข้�ามาเย่ีอ่นและไดี�รับป็ระสบการณ์ูอ่นัป็ระท่บัใจิ
ที่�ยีากจิะล่มเล่อ่น

[1] Tourism Breaking News (2 April 2022). Brazil looks to welcome 
more Muslim travelers throughout 2022. สบ่ค่�นเม่�อ่วันัที่� 3 กนัยีายีน 2565 
จิาก https://tourismbreakingnews.ae/brazil-looks-to-welcome-more-
muslim-travelers-throughout-2022/
[2] BBM Magazine (6 July 2022). Brazil is the biggest Halal food 
supplier all over the world. ส่บค่�นเม่�อ่วันัที่� 3 กนัยีายีน 2565 จิาก https://
magazinebbm.com/blog/brazil-is-the-biggest-halal-food-supplierin-
all-over-the-world-2266 
[3] Arab news (4 November 2021). Brazillian city to become a halal 
tourist destination. ส่บค่�นเม่�อ่วันัที่� 3 กนัยีายีน 2565 จิาก https://www.
arabnews.com/node/1961561/world
[4] Revon Media (10 February 2022). Brazil targeted Muslim 
travelers.  ส่บค่�นเม่�อ่วันัที่� 3 กนัยีายีน 2565 จิาก https://revonmedia.
com/2022/02/10/brazil-targets-muslim-travellers/
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Brazil Promotes Latin America’s 
Halal Tourism
 When tourism began to flourish again after the 
COVID-19 situation has eased, planning a trip abroad 
becomes a goal of those who love traveling and searching 
new experiences for life. Now, almost every country is 
preparing to welcome tourists by ensuring safety and comfort 
in its foods, drinks, tourist attractions, and accommodations.
 Brazil is one of the countries that prepare itself 
to embrace Muslim tourists, especially those from Arab 
countries and the GCC. [1] Brazil, as the largest country in 
South America and the fifth largest in the world, is also the 
world’s largest producer and exporter of Halal products [2]. 
Currently, the country has Muslim population of about 12 
million, most of them are immigrants from Arab countries 
living in different town and form Muslim communities. [1]

 Brazil has strong Muslim communities and beautiful 
mosques. This can greatly attract Muslim tourists. It also has 
beautiful natures. Plus, its Latin culture has some similarity to 
Arab’s. This ensures that Arab travelers would be warmly provided 
a new, yet familiar, experience by Brazilian people. [1] The Omar 
ibn Al-Khattab Mosque is the most visible symbol of the Arab 
Muslims living in Brazil. [3] And there are more than 150 mosques 
where visitors can come to pray. [1]
 Moreover, there are many dining options for Muslims, 
either the country’s curated menus favored by Arabs all over the 
world such as Picanha (barbecued meat), Brigadeiros (chocolate 
truffles) and Moqueca (fish stew served in clay pot), or familiar 
dishes for Arabs like Kibe’ [1]. To build confidence in Halal tourism, 
Cdial Halal, an agency responsible for  Brazilian Halal certification, 
would provide Halal food and operation training to employees 
in tourism industry, including hotels, restaurants, and tourist 
attractions.[4] Such is a complete preparation in all dimensions 
that can attract Muslim tourists from all over the world to come 
and have unforgettable experience in Brazil.

https://alfarooqcentre.com/



28 HALAL INSIGHT | ISSUE 62 SEPTEMBER 2022

- TECHNOLOGY REVIEW -

Technology and the Revolution of Dairy Industry

 ผู้ลิตภัณูฑ์์อ่าหารจิากสัตว์ัมีบท่บาท่สำาค่ัญซ่�งเป็็น
แหลง่ที่�โป็รตีนหลกัในอ่าหารท่ั�วัโลก การบริโภค่ผู้ลติภณัูฑ์์อ่าหาร
จิากสตัว์ัในป็ริมาณูมากนี �เป็็นปั็ญหาดี�านค่วัามยีั�งย่ีนที่�สำาค่ญั 
เน่�อ่งจิากการท่ำาป็ศสุตัว์ัมีส่วันในการป็ล่อ่ยีก๊าซเร่อ่นกระจิกท่ั�วั
โลก เชี่นเดีียีวักนักบัการผู้ลิตนำ �านมจิากวัวัั ซ่�งมีส่วันสำาค่ญัต่อ่
การป็ลอ่่ยีก๊าซเร่อ่นกระจิกโดียีรวัม [1] ดีงันั �นในแวัดีวังวัิชีาการ
และอ่ตุสาหกรรมอ่าหาร จิ่งมีการริเริ�มหาแหล่งอ่าหารท่ดีแท่น
ผู้ลิตภัณูฑ์์นมดี�วัยีผู้ลิตภัณูฑ์์จิากพ่ัชี แต่เน่�อ่งจิากผู้ลิตภัณูฑ์์
จิากพ่ัชีโดียีท่ั�วัไป็ไม่สามารถท่ดีแท่นคุ่ณูภาพัท่างโภชีนาการ
ข้อ่งผู้ลิตภัณูฑ์์นมไดี�ท่ั �งหมดี [2] ดีังนั �นเท่ค่โนโลยีีที่�เรียีกวั่า 
“กุารสัังเคราะห์์โปัรติ่นันัมิลูกุผสัมิ” หร่อ่ recombinant
milk protein จิง่กลายีเป็็นที่�สนใจิสำาหรับการผู้ลติอ่าหารในยีคุ่นี � 
การสงัเค่ราะห์โป็รตีนจิากนมโดียีใชี�ระบบการแสดีงอ่อ่กข้อ่งยีีน 
หร่อ่ gene expression system ให�ไดี�ผู้ลผู้ลติและค่วัามบริสทุ่ธิ�

สง้ ซ่�งนอ่กจิากการสงัเค่ราะห์แล�วั ในข้ั �นตอ่นการผู้ลติโค่รงสร� าง
เฉพัาะข้อ่งโป็รตีนนมที่�มีอ่ยี้ใ่นสตัว์ันั �นเป็็นเร่�อ่งที่�ท่�าท่ายีอ่ยีา่งมาก 
และต�อ่งใชี�เท่ค่โนโลยีีที่�ลำ �าสมยัี ในปี็ที่�ผู้า่นมาโดียีงานวัิจิยัีลา่สดุี
ไดี� มีการพัฒันาเวัย์ีโป็รตีนนม ซ่�งเน�นที่�โป็รตีนเค่ซีนโดียีเฉพัาะ 
โดียีใชี�ยีีนจิากนมมนษุย์ี และนมวัวััเป็็นแมแ่บบในการสงัเค่ราะห์
โป็รตีน โดียีโฮสต์ที่�ใชี�ในการผู้ลติโป็รตีนลก้ผู้สมนี �สว่ันใหญ่จิะใชี�
ยีีสต์ หร่อ่เช่ี �อ่รา การใชี�ยีีนข้อ่งมนษุย์ีอ่าจิท่ำาให�สามารถสงัเค่ราะห์
โป็รตีนสต้รสำาหรับท่ารกไดี�  เน่�อ่งจิากโป็รตีนเหล่านี �อ่าจินำาไป็ส้่
ผู้ลติภณัูฑ์์ที่�ค่ล�ายีกบันมข้อ่งมนษุย์ีมากข้่ �น [3]
 การใชี� ยีีนข้อ่งวัวััเป็็นแม่แบบดีีเอ่็นเอ่ชี่วัยีให�สามารถ
ผู้ลิตผู้ลิตภณัูฑ์์นมที่�ป็ราศจิากสตัว์ัไดี�ค่ล�ายีค่ล่งกับผู้ลิตภณัูฑ์์
จิากนมวัวัั นอ่กจิากนี �ยีงัชี่วัยีให�สามารถเล่อ่กค่วัามแป็รผู้นัท่าง
พันัธกุรรมจิำาเพัาะข้อ่งโป็รตีนนม ซ่�งจิะเป็็นป็ระโยีชีน์สำาหรับการ
ท่ำาชีีส เชีน่ ค่วัามแป็รผู้นัท่างพันัธกุรรมเฉพัาะจิะนำาไป็ส้ค่่ณุูสมบตัิ
ข้อ่งชีีสที่�ดีีข้่ �น [4] ในปั็จิจิุบนัมีผู้ลิตภณัูฑ์์นมวัวััที่�ไม่ใชี�สตัว์ัข้บั
เค่ล่�อ่นโดียีสตาร์ท่อ่พัั ไดี�แก่

Perfect Day ไดี�พัฒันาโป็รตีนจิากนมโดียีใชี�กระบวันการหมกัข้อ่ง
จิลุินท่รีย์ี ซ่�งชี่วัยีให�บริษัท่สามารถจิำาลอ่งโป็รตีนระดีบัโมเลกลุข้อ่งวัวััใน
ห�อ่งท่ดีลอ่งไดี�โดียีไม่มีผู้ลกระท่บต่อ่สิ�งแวัดีล�อ่มที่�เกี�ยีวัข้�อ่งกบัการเลี �ยีง
โค่นมแบบดีั �งเดีมิ [5] 
Change Foods ใชี�เท่ค่โนโลยีี Bioengineering ข้อ่งจิลุนิท่รีย์ี ให�
สามารถผู้ลติโป็รตีนและไข้มนัจิากนม และผู้สมให�เป็็นผู้ลติภณัูฑ์์ชีีสและ
โยีเกิร์ตที่�ป็ราศจิากสตัว์ั โดียีจิะไมท่่ำาให�รสชีาต ิหร่อ่เน่ �อ่สมัผู้สัลดีลง ไมมี่
แลค่โตส และป็ราศจิากฮอ่ร์โมน [5] 
New Culture การใชี�การหมกัข้อ่งจิุลินท่รีย์ีในการผู้ลิตเค่ซีน ใน
ผู้ลิตภณัูฑ์์นมบางชีนิดี เชี่น มอ่สซาเรลลาชีีสให� มีเน่ �อ่สมัผู้สัที่�ย่ีดีหยีุ่น 
ป็ราศจิากเน่ �อ่สตัว์ั รสสมัผู้สัเหม่อ่นชีีสที่�ไดี�จิากวัวััแท่� แตไ่มมี่วัวัั [5] 
Fermo ผู้ลติชีีสที่�ให�เน่ �อ่สมัผู้สัที่�ย่ีดีหยีุน่ ดีง่ ย่ีดี และละลายี ไดี�อ่ยีา่ง
สมบร้ณ์ู จิากโป็รตีนนมที่�ป็ราศจิากสตัว์ั [6] 
 อ่ยีา่งไรก็ตามการผู้ลติผู้ลติภณัูฑ์์นมที่�ป็ราศจิากสตัว์ัยีงัต�อ่งข้่ �น
อ่ยี้ก่บักฎหมายีและการยีอ่มรับข้อ่งสงัค่มดี�วัยี โป็รตนีนมที่�ผู้ลติโดียีใชี�การ
สงัเค่ราะห์ลก้ผู้สมจิะถก้มอ่งวัา่เป็็นอ่าหารชีนิดีใหม ่ดีงันั �นจิง่จิำาเป็็นต�อ่งไดี�
รับอ่นมุตัิจิากกฎข้�อ่บงัค่บัเฉพัาะ นอ่กจิากนี �การยีอ่มรับข้อ่งสงัค่มก็เป็็น
สิ�งที่�ไม่แน่นอ่นเชี่นกัน ผู้้�บริโภค่จิะเข้�าใจิผู้ลิตภัณูฑ์์ป็ระเภท่นี �อ่ยี่างไร 
สามารถผู้ลิตไดี�ดี�วัยีต�นทุ่นที่�ตำ�ากวั่าเดีิมหร่อ่ไม่ และมีค่วัามยีั�งย่ีนท่าง
เศรษฐกิจิและสิ�งแวัดีล�อ่มตอ่่ไป็หร่อ่ไม ่ยีงัเป็็นเร่�อ่งที่�ต�อ่งตดิีตามกนัตอ่่ไป็ [7] 

เขี้ยีนและเรียีบเรียีงโดียี ดร.พ็รพ็มิิล มิะห์ะห์มัิด 
Written and Compiled  by Dr. Pornpimol Mahamad 
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 Food products from animals play an important role 
in human life. They are the primary source of protein in diets 
around the world. The high consumption of food products from 
animals is a major sustainability issue since livestock farming 
contributes to global greenhouse gas emissions. The same is 
true for cow’s milk production that plays an important part in the 
overall greenhouse gas emissions [1]. Therefore, in academic 
and food industry, there has been an initiative to find food 
sources for plant-based products to replace dairy products. 
However, plant-based products, in general, cannot completely 
replace the nutritional quality of dairy products [2] 
 Thus, a technology called recombinant milk protein 
has become of interest to modern food production in this era. 
Synthesis of milk proteins by using gene expression system 
results in high yield and purity. In addition to the synthesis, the 
process of producing specific structures of protein in animal milk 
is incredibly challenging and requires advanced technology. 
Last year, latest research showed that there was whey protein 
milk development that focuses specifically on casein protein 
by using genes from human and cow’s milk as templates for 
protein synthesis. Most of the hosts used for this hybrid protein 
production are yeast or fungi. Using human genes may allow 
synthesis of proteins for infants. This is because these proteins 
could bring about products that are more like human milk [3]. 
 Using bovine genes as DNA templates allows 
animal-free dairy products to become more like cow milk products.
It also allows selection of specific genetic variations of milk 
proteins which can be useful for cheese making, i.e., specific
genetic variations can lead to better properties of cheese 
[4]. Currently, there are animal-free dairy products driven by 
startups, such as: 

Perfect Day – This company develops protein from milk using 
microbial fermentation process which allows the company to 
replicate protein molecule of cows in the lab without disturbing 
environment like traditional dairy farming [5]. 
Change Foods – This company uses bioengineering technology
of microorganisms to produce protein and fat from milk and 
blended them to create animal-free cheese and yogurt products 
without altering the original taste or texture. The product is also 
lactose-free and hormone-free [5] 
New Culture – This company uses microbial fermentation for 
casein production in some dairy products, such as mozzarella 
cheese. This method gives the cheese a pliable texture without 
meat included. Its taste and texture are like eating real cow 
cheese, but its production requires no cow at all. [5] 
Fermo – This company produces cheese that offers a texture 
that is flexible. It can be pulled, stretched, and melted perfectly 
even though it is from animal-free milk proteins. [6] 
 Anyhow, the production of animal-free dairy products 
also depends on legal and social acceptance. Milk protein that is 
produced by hybrid synthesis is seen as a new food. Therefore, 
approval of specific regulations is required. Moreover, social 
acceptance is also uncertain. How will consumers understand this 
type of product? Can it be produced at a lower cost than before? 
And can it continue to be an economically and environmentally 
sustainable product? This is something we must follow up. [7] 
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Phytonutrients…nutrients from Plants That You Need to Know 

ป็
ระเท่ศไท่ยีนบัวัา่มีค่วัามหลากหลายีท่างชีีวัภาพัสง้ พ่ัชีพัรรณู 
สมนุไพัรต่าง ๆ สามารถป็ลก้ไดี�ง่ายี และพับไดี�ในทุ่ก ๆ 
พ่ั �นที่�ข้อ่งป็ระเท่ศ ในพ่ัชีพัรรณู ผู้กั ผู้ลไม�ตา่งนั �น มีสารเค่มี

กลุ่มสำาค่ญัที่�เป็็นป็ระโยีชีน์อ่ยี่างยิี�งต่อ่มนษุย์ี เราเรียีกรวัม ๆ วั่า 
สัารพ็ฤกุษเคม่ิ (phytonutrients) ซ่�งพับไดี�เฉพัาะในพ่ัชี ตามกลไก
การเจิริญเตบิโตตามป็กต ิเชีน่ เพ่ั�อ่การสงัเค่ราะห์แสง หร่อ่เพ่ั�อ่ป็�อ่งกนั
แมลง เป็็นต�น มนุษย์ีและสตัว์ัไม่สามารถสงัเค่ราะห์สารเหล่านี �
ข้่ �นมาไดี� เราจิง่จิำาเป็็นต�อ่งไดี�รับจิากการรับป็ระท่านเข้�าไป็ พัฤกษเค่มี
เหล่านี �นับวั่ามีป็ระโยีชีน์อ่ยี่างยิี�งต่อ่มนุษย์ี แม� ไม่เกี�ยีวัข้�อ่งกับ
การให�พัลงังาน แต่เป็็นส่วันสำาค่ญัในการเสริมภ้มิคุ่�มกัน [1, 2] 
และยีบัยีั �งกระบวันการเกิดีอ่อ่กซิเดีชีนั [3-5] เป็็นต�น บท่ค่วัามนี �
จิะพัามาท่ำาค่วัามร้�จิกัพักฤษเค่มีและป็ระโยีชีน์ตอ่่สขุ้ภาพัที่�จิะท่ำาให�
เรารักการรับป็ระท่านผู้กั ผู้ลไม�กนัมากข้่ �น

ปัระเภที่ของพ็ฤกุษเคม่ิ 
สารพัฤกษเค่มีสามารถแบง่อ่อ่กเป็็นกลุม่ไดี� 3 กลุม่ ค่่อ่ 1 สารกลุม่โพัลฟีีันอ่ล 
2 เท่อ่ร์พีันอ่ยีด์ี และ 3 สารที่�มีซลัเฟัอ่ร์เป็็นอ่งค์่ป็ระกอ่บและกรดีอิ่นท่รีย์ี 
เราไป็ท่ำาค่วัามร้� จิกัสารแตล่ะกลุม่กนัเลยีค่ะ่
สัารปัระกุอบโพ็ล่ฟ่ีนัอล เป็็นสารพัฤกษเค่มีกลุม่ใหญ่ที่�สดุี สามารถพับไดี�
ในผู้กั ผู้ลไม�เก่อ่บท่กุป็ระเภท่เพีัยีงแตมี่ชีนิดีและป็ริมาณูที่�แตกตา่งกนัอ่อ่ก
ไป็ สารป็ระกอ่บกลุม่โพัลีฟีันอ่ล มีค่ณุูสมบตัิเดี่นในเร่�อ่งการต�านการเกิดี
อ่นมุล้อิ่สระ ท่ำาให�ลดีโอ่กาสในการเกิดีโรค่ไมต่ิดีตอ่่เร่ �อ่รังหร่อ่ NCDs เชีน่ 
ค่วัามดีนัโลหิตสง้ โรค่หวััใจิ และเบาหวัานเป็็นต�น

ภาพัที่� 1 ป็ระเภท่ข้อ่งสารป็ระกอ่บโพัลีฟีันอ่ล [7]
Figure 1 Types of polyphenol compounds [7]

เขี้ยีนโดียี ดร.เกุษิณ่  เกุตุิเลขา 
Written by Dr.Kasinee Katelakha 
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เที่อร์พ็่นัอยด์ เป็็นกลุ่มข้อ่งสารพัฤกษเค่มีที่�พับในนำ �ามันหอ่มระเหยี 
(essential oils) ซ่�งมีฤท่ธิ�ท่างชีีวัภาพัที่�หลากหลายี อ่าทิ่เชีน่ ต�านการเกิดี
มะเร็ง ต�านแบค่ที่เรียี ต�านการอ่กัเสบ ต�านการเกิดีอ่นมุล้อิ่สระ (ภาพัที่� 2)  
มีรายีงานวิัชีาการท่างการแพัท่ย์ีอ่ธิบายีกลไลการตอ่่ต�านการเกิดีมะเร็งไวั�
วัา่ สารป็ระกอ่บกลุม่เท่อ่ร์พีันอ่ยีด์ีจิะยีบัยีั �งการแสดีงอ่อ่กข้อ่งเซลล์ Bc-2 
และ Bcl-xL ข้ณูะเดีียีวักนัสามารถกระตุ�นยีีน p53 ซ่�งเกี�ยีวัข้�อ่งในการสร� าง 
protein p53 ที่�ท่ำาหน�าที่�ยีบัยีั �งการเกิดีเซลล์มะเร็ง [8] 

สัารที่่�ม่ิซัีลเฟีอร์ เป็็นอ่งค์่ป็ระกอ่บและกรดีอิ่นท่รีย์ี สารพัฤกษเค่มีกลุม่นี �
เกี�ยีวัข้�อ่งในกระบวันการเมตาบอ่ลิซม่ข้อ่งไข้มนั [10] และมีสว่ันชี่วัยีป็รับ
สมดีลุข้อ่งจิุลินท่รีย์ีในลำาไส�ซ่�งท่ำาหน�าที่�สำาค่ญัในการระบบการย่ีอ่ยีและ
การดีด้ีซม่ งานวิัจิยัีข้อ่ง Panyod S และค่ณูะ พับวัา่หนที้่�ไดี� รับแอ่ลกอ่ฮอ่ล์
และ allicin จิะมีสมดีลุข้อ่งแบค่ที่เรียีที่�ดีีในลำาไส�และสง่ผู้ลกระท่บเชิีงบวัก
ตอ่่กลไก CD14–TLR4 pathway ท่ำาให�สามารถลดีภาวัการณ์ูอ่กัเสบที่�ตบั
ไดี�ดีีกวัา่หนที้่�ไมไ่ดี� รับสารสกดัี allicin [11]

 สารพัฤกษเค่มีเหลา่นี � พับไดี�ท่ั�วัไป็ในผู้กัผู้ลไม�หลากสีสนั เราอ่าจิ
เค่ยีไดี�ยิีนโฆษณูาค่ณุูสมบตัใิห�รับป็ระท่านผู้กั ผู้ลไม� 5 ส ีนั�นแหละ่ค่ะ่ค่ณุูค่า่
ท่างโภชีนาการข้อ่งสารพัฤกษเค่มี ร้� เชีน่นี �แล�วั อ่ยีา่ลม่ป็รับสดัีสว่ันอ่าหารใน
แตล่ะม่ �อ่ให�มีผู้กั ผู้ลไม� หลากส ีเพ่ั�อ่ให�เราไดี� รับค่ณุูป็ระโยีชีน์จิากอ่าหารไดี�
อ่ยีา่งเตม็ที่�ในแตล่ะวันักนัดี�วัยีนะค่ะ

รู้้�หรู้ือไม่่ 
 “ ผลักุารสุำารวิจิพบวิา่คุ่าเฉลัี�ยข็องกุารบรโิภคุ

ผักุแลัะผลัไมั้อยู่ที� น้อยกว่า 200 กรัมูติ่อวัน 
ข็ณะที�คุำาแนัะนัำาจิากุองค์ุกุารอนัามัยัโลักุแนัะนัำาให์บ้รโิภคุ 

ผักุ ผลัไมั้ ให้ไดิ้ 400 กรัมูติ่อวัน”

ภาพัที่� 2 ฤท่ธิ�ท่างชีีวัภาพัข้อ่งสารป็ระกอ่บกลุม่เท่อ่ร์พีันและเท่อ่พีันอ่ยีด์ี [9]
Figure 2 Biological activity of terpenes and terpenoid compounds [9].

ภาพัที่� 3 allicin กบัการกระตุ�นกลไกเมตาบอ่ลสิมข้อ่งไข้มนั [12]
Figure 3  Allicin and Lipid Metabolism Stimulation [12]
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 Thailand has a high biodiversity. Plants and herbs are easy to grow 
and can be found in every area of   the country. In different plants, vegetables,
and fruits, there are important groups of chemicals that are extremely 
beneficial to humans. We call these chemicals phytonutrients. Phytonutrients 
can be found only in plants according to their normal growth mechanisms, 
such as for photosynthesis or to prevent insects. Humans and animals 
cannot synthesize these substances. Thus, we need to consume plants to 
take phytonutrients. These phytochemicals are extremely useful to humans 
even though they may not provide energy to our body. They play a significant 
role in boosting our immunity [1, 2] and inhibiting oxidation [3-5]. This article 
will introduce you to phytochemicals and their health benefits that will make 
us love eating vegetables and fruits even more.

 Phytochemicals can be divided into 3 groups: 
 1-Polyphenol, 
 2-Terpenoids, and 
 3-Organic sulfur compounds. 
 Let’s get to know each group of phytochemicals. 

Types of phytochemicals
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 This is the largest group of phytochemicals. They can be found in almost all types of vegetables 
and fruits. However, each contains distinct types and quantities. Polyphenol compounds have outstanding 
properties in antioxidant. This helps reduce chances of developing non-communicable diseases or NCDs 
such as high blood pressure, heart disease, and diabetes. It has also been reported to reduce the chance 
of injury and oxidative stress, thereby enhancing efficiency of exercise performance [6] 

 This is a group of phytochemicals found in essential oils that have a wide range of biological effects, 
such as anticancer, antibacterial, anti-inflammatory, and antioxidant. (Figure 2) There is a medical report 
explaining the anti-cancer mechanism that terpenoid compounds inhibit the expression of Bc-2 and Bcl-xL 
cells, while inducing the p53 gene involved in protein p53 production that prevents cancer cells to develop. [8] 

 This group of phytochemicals is involved in lipid metabolism [10] and contributes to the balance
of intestinal microflora, which plays a significant role in digestion and absorption. The research by Panyod S 
et al. found that alcohol and allicin-treated rats had a balance of beneficial bacteria in the gut. This positively 
impacted the CD14–TLR4 pathway mechanism, resulting in a greater reduction in hepatic inflammatory when 
compared to rats that were not allicin-treated. [11]

 Phytochemicals are commonly found in colorful fruits and vegetables. We may have heard about the 
benefits of consuming vegetables and fruits in five colors. That is the nutritional values of phytochemicals. Now 
that you know about it, do not forget to adjust the proportions of each meal by including colorful vegetables 
and fruits on your plate. This way we can get the full benefits of food each day. 
  

Polyphenol compounds

Terpenoids 

Organic Sulfur Compounds 

 Did you know? The survey found that the average consumption of fruits and vegetables is less 
than 200 grams per day, while the World Health Organization recommends consuming 400 grams of fruit 
and vegetables per day.
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การสรา้งระบบนเิวิศการเรย่นรูวิ้ิทยาศาสตร์และนวัิตกรรมฮาลาล
ในโรงเร่ยนชายแดนใต้เพื่่�อมุ่งพัื่ฒนานักเร่ยนเป็ีนนักวิิทยาศาตร์และนวัิตกรฮาลาล

 ท่า่มกลางการเป็ลี�ยีนแป็ลงข้อ่งเท่ค่โนโลยีีที่�เกิดี
ข้่ �นอ่ยี่างรวัดีเร็วัในปั็จิจิบุนัส่งผู้ลให� เกิดีการเป็ลี�ยีนแป็ลง
ดี�านคุ่ณูภาพัชีีวัิตข้อ่งป็ระชีากรเป็็นอ่ยี่างมาก อ่งค์่กร
สหป็ระชีาชีาติ United Nations (UN) ไดี�กำาหนดีเป็�าหมายี
การพัฒันาที่�ยีั�งย่ีน Sustainable Development Goals 
(SDGs) พั.ศ. 2558 – 2573 ส้่การมุ่งพัฒันาคุ่ณูภาพั
ชีีวัิตพัลเม่อ่งท่ั�วัโลก สง่ผู้ลให�หลายีป็ระเท่ศอ่อ่กวัิสยัีท่ศัน์
เชิีงนโยีบายีเพ่ั�อ่สนับสนุนเป็�าหมายีนี � โดียีป็ระเท่ศไท่ยี
กำาหนดีวิัสยัีท่ศัน์ไท่ยีแลนด์ี 4.0 มุง่นำาป็ระเท่ศส้ ่“เศรษฐกุจิ
ฐานันัวัติกุรรมิ” (Value–Based Economy) มุ่งสร� าง
นวัตักรรมจิากปั็ญญาเท่ค่โนโลยีีและค่วัามคิ่ดีสร� างสรรค์่ 
เพ่ั�อ่ก�าวัข้�ามป็ระเท่ศรายีไดี�ป็านกลางส้ป่็ระเท่ศเศรษฐกิจิ
ใหม ่(New Engines of Growth) [1]

เขี้ยีนโดียี ฟัีครูดดนิั ติาเปัาะโต๊ิะ 
Written  by Fakruddin Tapohtoh 
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 การเข้� าส้่ยีุค่นวััตกรรมไดี�นั �นจิำาเป็็นต�อ่งสร� างพัลเม่อ่งที่�
เป็็นนวัตักรค่่อ่เป็็นผู้้� ที่�มีค่วัามสามารถในการเรียีนร้� และป็รับตวััเข้�า
กบัการเป็ลี�ยีนแป็ลงไดี�อ่ยี่างรวัดีเร็วั สามารถเช่ี�อ่มโยีงค่วัามค่ิดี ตั �ง
ค่ำาถาม สงัเกต ท่ดีลอ่ง และสร� างเค่ร่อ่ข้า่ยีป็ฏิิสมัพันัธ์ [2]  นวัตักร
นั �นมีค่วัามสำาค่ญัมากในอ่งค์่กรชีั �นนำาและมีค่วัามต�อ่งการสง้ในภาค่
อ่ตุสาหกรรม [3] ป็ระเท่ศไท่ยีมีค่วัามพัยีายีามผู้ลิตนวัตักร ดีงัป็รากฏิ
ในแผู้นพัฒันาการศก่ษาแหง่ชีาต ิพั.ศ. 2560 – 2574 ดี�านการผู้ลติ 
โดียีท่ำาให�เกิดีแนวัค่ิดีระบบนิเวัศนวัตักรรม การเรียีนร้� ถก้นำาเสนอ่ข้่ �น
เพ่ั�อ่เป็็นกลยีทุ่ธ์ในการป็รับป็รุงระบบการศก่ษาที่�จิำาเป็็น จินเกิดีเป็็น
จิกัรวัาลการเรียีนร้� ที่�เรียีกวัา่ ระบบนิเวัศนวัตักรรมการเรียีนร้�  [4]   

 ศน้ย์ีวัิท่ยีาศาสตร์ฮาลาล จิฬุาลงกรณ์ูมหาวัิท่ยีาลยัี สำานกังานปั็ตตานี ไดี�ดีำาเนินกิจิกรรมที่�เป็็นหลกัสต้รการบร้ณูาการอ่งค์่ค่วัามร้�
ในการที่�จิะพัฒันาและข้บัเค่ล่�อ่นการสร� างสิ�งแวัดีล�อ่มบรรยีากาศการเรียีนการสอ่นท่างดี�านวัิท่ยีาศาสตร์นวัตักรรมสำาหรับนกัเรียีนระดีบั
มธัยีมศ่กษา และยีงัเป็็นเวัที่สำาหรับการแสดีงอ่อ่กดี�านค่วัามค่ิดีนวัตักรรมเพ่ั�อ่เป็็นป็ระโยีชีน์ต่อ่โรงเรียีนในการจิดัีการเรียีนร้� เพ่ั�อ่พัฒันา
นกัเรียีนเป็็นนวัตักรและสร� างระบบนิเวัศนวัตักรรมให�มีท่กัษะนวัตักร ซ่�งจิะเป็็นกำาลงัสำาค่ญัในการข้บัเค่ล่�อ่นป็ระเท่ศไท่ยีให�ก�าวัส้เ่ศรษฐกิจิ
ฐานนวัตักรรมตามนโยีบายีไท่ยีแลนด์ี 4.0 ตอ่่ไป็

 1] Tanprasertkul, S., Koolnaphadol, T., & Burasirirak, S. (2022). 
ระบบนิเวัศนวัตักรรมในโรงเรียีนที่� มุง่พัฒันานกัเรียีนนวัตักร. Rajapark Journal, 
16(46), 147-161.
 [2] Dyer, J., Dyer, J. M., Gregersen, H. B., & Christensen, C. 
M. (2011). The Innovator’s DNA: Mastering the Five Skills of Disruptive 
Innovators: Harvard Business.
 [3] World Economic Forum. (2018), The future of jobs report 
2018, [อิ่นเตอ่ร์เน็ต]. [ส่บค่�นเม่�อ่ 26 สิงหาค่ม 2565] จิาก https://www3.
weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf
 [4] สำานกังานเลข้าธิการสภาการศก่ษา, แผู้นการศก่ษาแหง่ชีาตพิั.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๗๙, [อิ่นเตอ่ร์เน็ต]. [ส่บค่�นเม่�อ่ 27 สงิหาค่ม 2565] จิาก http://
www.lampang.go.th/public60/EducationPlan2.pdf
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Creating Ecosystem for Halal Science and Innovation Learning 
in Southern Border Schools to Create Scientists and Innovators 

for Halal Industry 

The rapid changes in technology of current days result
in significant changes in people’s quality of life. 
The United Nations (UN) has set the 2015-2030 

Sustainable Development Goals (SDGs) which aim to improve 
quality of life for citizens around the world. As a result, many 
countries have issued vision and strategies to support this 
goal. Thailand has set Thailand 4.0 strategy, aiming to lead 
the country to conquer Value-Based Economy by creating 
innovation from wisdom, technology, and creativity, so that 
the country could move across middle-income countries and 
become one of the New Engines of Growth. [1] 
       To enter the age of innovation, it is necessary to 
prepare citizen to become innovators. An innovator is one 
who is able to learn and adapt quickly to change; to connect 
ideas; to question, observe, experiment; and to build interactive 
networks.[2] Innovators are very important in leading organizations
and are in high demand in industrial sector. [3] Thailand has 
been making efforts to produce innovators, as shown in the 
National Education Development Plan 2017-2031 on Production,
regarding the concept of innovation ecosystem where learning 
is presented as a strategy to improve compulsory education 
system, until learning universe called Innovation Ecosystem 
for Education is built. [4]    

 The Halal Science Center Chulalongkorn 
University, Pattani Office, has carried out activities that 
are integrated knowledge courses to develop and drive 
environment for innovative science learning for high 
school students. Our activities also serve as platform 
to express innovative ideas so that schools can take 
benefits regarding managing courses for students to 
become innovators and creating innovation ecosystem 
that helps enhance skills of innovators. This will be an 
important force for Thailand to move towards innovation
-based economy in accordance with the Thailand 4.0 
strategy.
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 จิังหวัดิเชูียงใหมู่ เติรียมัเปิดรับฤดูกุาลัท่องเที�ยวิ พร้อมัเชิญชวินั ติิดแฮชแทคุ (Hashtag) 
“HalalMinimalMarket” ในัเฟซูบ์๊กุห์รือสุื�อสุังคุมัออนัไลันัอื�นัๆ เพ่�อเป็นัสุ่วินัห์นัึ�งในักุารประชาสัุมัพันัธุ์์
ข็องดีฮาลัาลัภาคุเห์นัือ จิังห์วิัดเชียงให์มั่ เชิญชวินัให์้นัักุท่องเที�ยวิมัาเยี�ยมัเยือนัจิังห์วิัดเชียงให์มั่ติ่อไป

คว�ม่เปั็น้ำม่�ของตล�ดน้ำัดตัก่ว�ม่ิน้ำิม่อล

 “ติักุวามิินิัมิอล มิาร์เกุ็ติ” (Taqwa Minimal Market) เป็็นแนวัคิ่ดีที่�ริเริ�มจิากค่ณูะกรรมการ
มสัยิีดีอ่ตัตกัวัา จิงัหวัดัีเชีียีงใหม่ ที่�ไดี�นำาเสนอ่วั่าอ่าหารฮาลาล หร่อ่กิจิกรรมฮาลาลดี�านอ่่�นๆ ไม่ไดี�จิำากดัี
เฉพัาะมุสลิมเท่่านั �น แต่กลายีเป็็นแนวัโน�มวั่าค่นท่ั �งโลกหันมาสนใจิฮาลาลแม�วั่าตนเอ่งจิะไม่ใชี่มุสลิม
ก็ตาม การจิดัีกิจิกรรมดีงักลา่วัถ่อ่เป็็นค่วัามตั �งใจิข้อ่งมสัยิีดีอ่ตัตกัวัา ที่�ต�อ่งการกระจิายีรายีไดี�ไป็ยีงัชีมุชีน 
กระตุ�นเศรษฐกิจิในระดีบัภ้มิภาค่ และสร� างโอ่กาสให�ผู้้�ป็ระกอ่บการร� านค่�าข้อ่งตลาดีนัดีตกัวัามินิมอ่ล 
มีศกัยีภาพัในการข้ยีายีตลาดี เข้�าถง่กลุม่ลก้ค่�าใหม่ๆ  โดียีค่าดีวัา่โค่รงการนี �จิะเป็็นแรงผู้ลกัดีนัสำาค่ญัให�จิงัหวัดัี
เชีียีงใหมมี่การข้ยีายีตวััท่างเศรษฐกิจิที่�ดีี เปิ็ดีโอ่กาสให�ผู้้�ป็ระกอ่บการท่�อ่งถิ�นที่�มีศกัยีภาพัข้ยีายีตลาดี เข้�าถง่
กลุ่มลก้ค่�าใหม่ๆ ตลอ่ดีจินสร� างค่วัามร่วัมม่อ่เช่ี�อ่มโยีงเค่ร่อ่ข้่ายีให� เกิดีค่วัามเข้�มแข้็งท่ั �งในระหวั่างภาค่รัฐ 
ภาค่เอ่กชีนและภาค่ชีมุชีน ในร้ป็แบบข้อ่งป็ระชีารัฐ ซ่�งจิะชี่วัยีสร� างค่วัามเช่ี�อ่มั�นในการผู้ลกัดีนัให�จิงัหวัดัี
เชีียีงใหมเ่ป็็นศน้ย์ีกลางท่างเศรษฐกิจิการค่�าที่�สำาค่ญัดี�านอ่าหารและบริการ และสง่ผู้ลดีีตอ่่ภาพัรวัมเศรษฐกิจิ
ในระดีบัป็ระเท่ศและในภมิ้ภาค่ ซ่�งจิะนำาไป็ส้ก่ารพัฒันาเศรษฐกิจิข้อ่งป็ระเท่ศอ่ยีา่งยีั�งย่ีน
 โดียีมัสยิีดีอ่ัตตักวัา ไดี� กำาหนดีจิัดีกิจิกรรม ตลาดีนัดีตักวัามินิมอ่ล จิะจิัดีทุ่กๆ วัันเสาร์ 
ณู โรงเรียีนจิิตต์ภกัดีี (อ่ตัตกัวัา) จิังหวัดัีเชีียีงใหม่ ซ่�งมั�นใจิวั่าจิะสามารถตอ่บโจิท่ย์ีค่วัามต�อ่งการข้อ่ง
มสุลมิ และนกัท่อ่่งเที่�ยีวัไดี� จิดุีเดีน่ ค่่อ่มีการตกแตง่ที่�เรียีบงา่ยี สไตล์ Minimal สนิค่�าท่กุอ่ยีา่งที่�ซ่ �อ่ข้ายีใน
ตลาดีรวัมถ่งบรรจิภุณัูฑ์์ที่�เป็็นมิตรกบัสิ�งแวัดีล�อ่ม ที่�สำาค่ญัสินค่�าฮาลาล 100% โดียีเน�นผู้้�ป็ระกอ่บการใน
พ่ั �นที่� และสง่เสริมผู้้�ป็ระกอ่บการรายีใหมใ่นพ่ั �นที่� ให�มีรายีไดี�เสริม กระตุ�นเศรษฐกิจิในพ่ั �นที่� เพ่ั�อ่ให�เกิดีการ
พัฒันาและกลายีเป็็นแหลง่ท่อ่่งเที่�ยีวัที่�สำาค่ญัข้อ่งเชีียีงใหม ่ซ่�งมั�นใจิวัา่โค่รงการนี �จิะท่ำาให�เกิดีป็ระโยีชีน์ และ
สิ�งที่�ดีีข้่ �นในชีมุชีน ตามวัิถีชีีวัิตฮาลาลไดี�อ่ยีา่งยีั�งย่ีน ดีงัสโลแกนที่�วัา่ ไมม่าตกัวัา เหม่อ่นมาไมถ่ง่เชีียีงใหม ่

แอดโปัรโมิที่ติลาดนััดติกัุวามินิิัมิอล

เปิ็ดีแล�วั #ตลาดีนดัีตกัวัามินิมอ่ล ตลาดียีามเยีน็

ที่�แรกในภาค่เหน่อ่ เปิ็ดีตลาดีอ่ยีา่งเป็็นท่างการ 

เสาร์ ที่� 1 ต.ค่. 65 เวัลา17.00-22.00น. เป็็นต�น

ไป็ “ชอ็ปัได�แล�ว ทีุ่กุวันัเสัาร์” 

จิดุีเช็ีกอิ่นใหม ่ข้อ่งชีาวัเชีียีงใหม ่

ช็ีอ่ป็ฟิัน กินเพัลนิ แหลง่รวัมร� านอ่าหารที่�มีให�

เล่อ่กรับป็ระท่านอ่ยี่างละลานตา มาพัร� อ่ม

กับรสชีาติอ่นัแสนอ่ร่อ่ยีและมีเอ่กลกัษณ์ู ใน

ราค่ายีอ่่มเยีา

อ่าหารท่านเลน่ ข้นม ผู้ลไม� เค่ร่�อ่งด่ี�ม เส่ �อ่ผู้�า

ข้อ่งใชี�แฟัชีั�น และข้อ่งที่�ระลก่ มากกวัา่ 100 ร� าน

มาเสร์ิฟัถง่ที่� มีกิจิกรรมบนเวัที่ Workshop ให�

ร่วัมสนกุมากมายี  และที่�นั�งท่านอ่าหารสดุีชิีค่

มีมมุถ่ายีร้ป็และจิดุี Check-in เพีัยีบ 

พ็กัิุด โรงเร่ยนัจติิต์ิภกัุด(่อัติติกัุวา) เช่ยงให์ม่ิ

สัอบถุามิเพ็ิ�มิเติิมิ: สแกน QR Code หร่อ่ 

ค่ลิก https://www.facebook.com/taqwa.

minimalmarket

ที่่�มิา : ตลาดีนัดีตักวัา มินิมอ่ล - Taqwa 

Minimal Market [อ่อ่นไลน์] [ส่บค่�นเม่�อ่วันัที่� 

28 ส.ค่.  2565] จิากhttps://www.facebook.

com/taqwa.minimalmarket

เขี้ยีนและเรียีบเรียีงโดียี ชิติาพ็ร ปัระที่านั
Written and Compiled by Chitaporn Pratan 
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 Chiang Mai is preparing itself for high season and invite you to use hashtag “HalalMinimalMarket” on Facebook and other 
social media to help promote good Halal products from Chiang Mai, hoping this would attract more tourists to visit Chiang Mai. 

 “Taqwa Minimal Market” is a concept initiated by the At-Taqwa 
Mosque Committee, Chiang Mai. They had an idea that Halal food 
or other Halal activities are not limited to Muslims only, but Halal has 
become a trend that people around the world are interested in, even 
though they are not Muslims. Organizing a Halal market is the intention 
of people behind At-Taqwa Mosque to distribute income to community, 
to stimulate regional economy, and to create opportunities for shop 
owners of Taqwa Minimal Market so that they can expand their market 
and reach new customers. 
  It is expected that this project will be an important driving force 
for Chiang Mai to have a good economic expansion, to provide 
opportunities for local entrepreneurs with potential to expand the market 
and reach new customers, as well as to build cooperation for connection 
networks to strengthen government sector, private sector, and community
sector in the form of civil state. This will help build confidence in driving 
Chiang Mai to become an important economic and trade center for 
food and services. It also positively affects the overall economy at the 
national and regional level, which will lead to sustainable economic 
development of the country.  
 At-Taqwa Mosque has scheduled Taqwa Minimal Market on 
every Saturday at Chit Phakdi School (At-Taqwa), Chiang Mai. The 
organizer is certain that this is going to meet the needs of Muslims and 
travelers in general. The highlight of this market is its simple decoration 
in minimal style. All products in the market, including packaging, are 
environmentally friendly. The crucial point is that all products are 100% 
Halal.  
  This market aims to provide opportunity for local entrepreneurs 
and to support new entrepreneurs in the area to gain extra income. It also 
aims to stimulate local economy which would create development and 
to become an important tourist attraction of Chiang Mai. This project will 
surely improve and bring benefits to community in a sustainable Halal 
way of life as the slogan that says: “If you haven’t visited at-Taqwa, you 
haven’t reached Chiang Mai yet.”  

The History of Taqwa Minimal Market 

Advertisement to promote Taqwa Minimal Market 
Now Open #Taqwa Minimal Market  
The first evening market in the North.  
The market will be officially opened on Saturday, October 1, 2022, 
from 5 PM. to 10 PM. “You can come shopping every Saturday” 
New check-in point of people in Chiang Mai  
Enjoy shopping and eat in Taqwa Minimal Market where you can 
find various restaurants that are dazzling to choose from. Each 
comes with delicious dishes and unique flavors at affordable price.
Snacks, desserts, fruits, drinks, clothes, fashion items  and 
souvenirs from more than 100 shops to serve you.  
Many activities on Workshop Stage and chic dining seats. 
Plenty of photo corners and check-in points. 
Location: Chit Phakdi School (At-Taqwa), Chiang Mai 
For more information: Scan QR Code or click 
https://www.facebook.com/taqwa.minimalmarket  
Source: Taqwa Minimal Market [online] [retrieved in Aug 28, 2065] 
from https://www.facebook.com/taqwa.minimalmarket.  
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