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EDITOR’S TALK

BOARD OF CONSULTANTS 

อุุตสาหกรรมสมุนไพรกับเทคโนโลยีีโอุมิกส์ 
สวัสัดีีค่ะ่ ท่า่นผู้้�อ่า่นท่กุท่า่น 

 สมุนุไพรอ่ยู่้เ่คี่ยู่งค่้ก่บัสงัค่มุไท่ยู่มุานานนบัตั้ั �งแตั้อ่่ดีีตั้กาล แมุ�วัา่สมุนุไพรไท่ยู่จะถูก้นำาไปใช้�ประโยู่ช้น์ในเชิ้งพาณิิช้ย์ู่มุากมุายู่ หากแตั้่
ค่วัามุเข้�าใจเกี�ยู่วัค่ณุิลกัษณิะเฉพาะตั้วััและการอ่อ่กฤท่ธิิ์�ข้อ่งพืช้สมุนุไพรแตั้ล่ะช้นิดีนั �นกลบัยู่งัมีุน�อ่ยู่ การประยู่กุต์ั้ใช้� เท่ค่โนโลยีู่ที่�ท่นัสมุยัู่อ่ยู่า่ง
เท่ค่โนโลยีู่โอ่มิุกส์จึงมีุบท่บาท่สำาค่ญัในการยู่กระดีบัสมุนุไพรไท่ยู่ให� เป็นที่�ยู่อ่มุรับในระดีบัสากล ส่วันเท่ค่โนโลยีู่โอ่มิุกส์คื่อ่อ่ะไร มีุประโยู่ช้น์
อ่ยู่า่งไรนั �น สามุารถูอ่า่นรายู่ละเอี่ยู่ดีเพิ�มุเตั้ิมุไดี�ในค่อ่ลมัุน์ Halal Highlight ฉบบันี �ไดี�เลยู่ค่ะ่ หวังัเป็นอ่ยู่า่งยิู่�งวัา่ ฮาลาลอิ่นไซด์ีฉบบันี � จะเป็น
ประโยู่ช้น์แก่ท่า่นผู้้�อ่า่นท่กุท่า่นนะค่ะ 

Herbal Industry and Omics Technology 
Hello readers. 

 Herbs have been with Thai society since ancient times. Although Thai herbs are used in many commercial purposes, 
the understanding about each herb’s unique characteristics and its effects is still scarce. Thus, applying modern technology like 
omics technology plays a great role in upgrading Thai herbs to be accepted internationally. What is omics technology? What are 
its benefits? You can read more in Halal Highlight column of this issue. I sincerely hope that Halal Inside this issue will be useful 
to all our readers.
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Raising the Standard of Herbs with Omics Technology 

วัเิค่ราะห์ตั้ลาดีการเงินและสถูาบนัการเงินหลงัมุรสมุุ COVID - 19
Analyze Financial Market and Financial Institutions after 
COVID-19

กินอ่าหารเยู่น็ยู่ามุดีกึเสี�ยู่งโรค่อ่�วัน 
Eating Late at Night Increases Risk of Obesity 

ผู้ลติั้ภัณัิฑ์์นมุช้ว่ัยู่ลดีอ่าการนอ่นไมุห่ลบั 
Dairy products can get rid of insomnia 

VR และ Metaverse ในท่างการแพท่ย์ู่และสขุ้ภัาพ
VR and Metaverse in medical and Healthcare 

การพฒันากลุมุ่จงัหวัดัีภัาค่ใตั้�ฝัั่�งอ่นัดีามุนัส้ศู่น้ย์ู่กลาง
ท่างการแพท่ย์ู่และบริการสขุ้ภัาพ 
Developing Southern Andaman Provinces to 
Become Center of Medical and Health Services

Product development & Innovation 

Epidermal Growth Factor (EGF) มีุค่วัามุสมัุพนัธ์ิ์
กบัการช้ะลอ่วัยัู่อ่ยู่า่งไร 
How is Epidermal Growth Factor (EGF) Related to Anti-Aging?

เท่ค่โนโลยีู่โอ่มิุกส์ กบั การยู่กระดีบัมุาตั้รฐานสมุนุไพร 

นีอ่มุุ เมืุอ่งการสานสมัุพนัธ์ิ์วัิท่ยู่าศูาสตั้ร์ฮาลาลแห่งอ่นาค่ตั้ใหมุ ่ 
NEOM, the New Future of Halal Science City

ข้า่วัสารศูน้ย์ู่ฯ

การประยู่กุต์ั้ใช้� เท่ค่โนโลยีู่ชี้วัภัาพกบัภัาค่การเกษตั้ร   
Applying Biotechnology in Agriculture 
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 ร้�กนัมุานานวัา่ค่นที่�ช้อ่บกินอ่าหารยู่ามุดีกึใกล�เวัลานอ่น
มุกัอ่�วันงา่ยู่กวัา่ค่นที่�กินอ่าหารช้ว่ังเยู่น็หา่งจากเวัลานอ่นค่อ่่น
ข้�างมุาก ร้� กันอ่ยู่่างนี �มุานานจึงกลายู่เป็นค่ำาแนะนำาวั่าใคร
ไม่่อยากุอ้วนั ให้้กุนิัอาห้ารเยน็ัห่้างจากุเวลานัอนัอย่างน้ัอย
ส่ั�ชัั่�วโม่ง ในเมืุ�อ่แนะนำาให�นอ่นอ่ยู่า่งน�อ่ยู่ 6-8 ช้ั�วัโมุง แพท่ย์ู่
และนกัโภัช้นาการจงึแนะนำาให�กินอ่าหารเยู่น็เวัลา 17-19 น.
ไมุแ่นะนำาให�กินช้�าไปกวัา่นั �น นอ่กจากนี �ยู่งัแนะนำาให�งดีมืุ �อ่ดีกึ
เดีด็ีข้าดี แนะนำากนัอ่ยู่า่งนี �มุานาน ท่วัา่ยู่งัอ่ธิิ์บายู่ให�ช้ดัีๆไมุไ่ดี�
วัา่อ่ะไรคื่อ่เหตั้ผุู้ลข้อ่งค่ำาอ่ธิิ์บายู่ที่�วัา่นั �น 
 งานวิัจยัู่ในหนท้่ดีลอ่งข้อ่งช้ก้นุชิ้ (Shu-qun Shi) และ
ค่ณิะแหง่มุหาวิัท่ยู่าลยัู่แวันเดีอ่ร์บลิต์ั้ เท่นเนสซี สหรัฐอ่เมุริกา
ตีั้พิมุพ์ในวัารสาร Curr Biol ค่.ศู.2013 พบวั่าหนด้ีดัีแปลง
พนัธิ์ุกรรมุให� มีุพฤตั้ิกรรมุการกินค่ล�ายู่มุนุษย์ู่นั�นคื่อ่กินเมืุ�อ่
มีุแสงสวั่างผิู้ดีธิ์รรมุช้าตั้ิข้อ่งหน ้ ดีงันั �นเมืุ�อ่ให�หน้กินอ่าหาร
มืุ �อ่ดีกึ การท่ำางานข้อ่งฮอ่ร์โมุนจงึเปลี�ยู่นแปลงไป ฮอ่ร์โมุนอ่นิสลุนิ
แท่นที่�จะเปลี�ยู่นแป�งไปเป็นพลงังานเพื�อ่ใช้�ในการท่ำางานและ
สร� างค่วัามุร� อ่นกลบันำาพลงังานไปสะสมุเป็นไข้มุนัไดี�ง่ายู่ข้ึ �น 
นั�นคื่อ่ค่ำาอ่ธิิ์บายู่ที่�วั่าเหตั้ใุดีการกินมืุ �อ่ดีกึจงึเสี�ยู่งตั้อ่่โรค่อ่�วัน
ไดี�ง่ายู่ ที่มุวิัจยัู่สรุปอ่ยู่่างนั �น อ่ยู่่างไรก็ตั้ามุ นั�นคื่อ่งานวิัจยัู่
ในหน้ท่ดีลอ่ง โดียู่ยู่งัไมุ่มีุงานวิัจยัู่ในมุนุษย์ู่ยืู่นยู่นัเป็นเรื�อ่ง
เป็นราวั 

- ACADEMY GURU -

บท่ค่วัามุโดียู่  รศ.ดร.วนัิัย ดะห์้ลันั
Written by  Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan

  นินา วัโ้จวิัค่ (Nina Vujovic) และค่ณิะแหง่โรงพยู่าบาลหญิงและบริกแฮมุ
นค่รบอ่สตั้นั ท่ำางานวัิจยัู่ในมุนษุย์ู่เรื�อ่งผู้ลข้อ่งการกินอ่าหารมืุ �อ่ดีกึ ตีั้พิมุพ์ใน
วัารสาร Cell Metabolism เดืีอ่นตั้ลุาค่มุ 2022 โดียู่ศูกึษาในหญิงปกตั้ ิ16 ค่น 
แบง่การศูกึษาเป็นสอ่งสว่ัน สว่ันแรกให�อ่าสาสมุคั่รหญิงเหลา่นั �นกินอ่าหารเวัลา
เยู่น็ ท่ดีลอ่งอี่กค่รั �งหลงัจากอ่าสาสมุคั่รหญิงกลุมุ่ดีงักลา่วัปรับตั้วััเป็นปกตั้แิล�วั
ให�กินอ่าหารช้นิดีเดีียู่วักนัอี่กค่รั �งในยู่ามุดีกึ โดียู่ท่ั �งสอ่งมืุ �อ่หา่งกนัสี�ช้ั�วัโมุง ท่ำาการ
ตั้รวัจระดีบัฮอ่ร์โมุน รวัมุถูงึเมุแท่บอ่ลซิมึุตั้า่งๆในร่างกายู่ จากนั �นนำาผู้ลงานวิัจยัู่
มุาวัิเค่ราะห์ 
 สิ�งที่�พบคื่อ่เวัลาข้อ่งการกินอ่าหารมีุผู้ลตั้อ่่ฮอ่ร์โมุนหิวักรีลนิ (ghrelin) 
ฮอ่ร์โมุนอิ่�มุเลพ็ตั้นิ (leptin) และอิ่นสลุนิ ช้ว่ังดีกึฮอ่ร์โมุนอิ่�มุเลพ็ตั้นิลดีการท่ำางาน
ลง ส่งผู้ลให� ร่างกายู่ค่วับค่มุุค่วัามุอิ่�มุจากการกินอ่าหารไดี�ยู่าก นอ่กจากนั �น
ค่นกินมืุ �อ่ดีกึ การเผู้าผู้ลาญพลงังานเกิดีข้ึ �นไดี�น�อ่ยู่ ค่วัามุร�อ่นเกิดีข้ึ �นตั้ำ�า อ่นัเป็น
ผู้ลจากการท่ำางานข้อ่งอิ่นสุลิน พลงังานเมืุ�อ่เหลือ่เกินจึงถู้กนำาไปสะสมุเป็น
ไข้มุนัไดี�งา่ยู่ข้ึ �น เนื �อ่เยืู่�อ่ไข้มุนัสร�างไข้มุนัสะสมุภัายู่ในเนื �อ่เยืู่�อ่ไดี�งา่ยู่ ผู้ลที่�ตั้ามุมุา
คื่อ่แมุ�อ่าหารเย็ู่นจะให�พลงังานเท่่ากนั ท่วั่าค่นกินอ่าหารเย็ู่นยู่ามุดีึกเสี�ยู่งตั้่อ่
ค่วัามุอ่�วันมุากกวัา่ค่นกินอ่าหารเยู่น็เวัลาเยู่น็ อ่นัเป็นผู้ลมุาจากการท่ำางานผู้สมุ
ผู้สานกนัข้อ่งฮอ่ร์โมุนสามุสี�ช้นิดี ไดี�แก่ กรีลนิ เลพ็ตั้ินและอิ่นสลุนิ ค่นกินอ่าหาร
เยู่น็ยู่ามุดีกึ ร่างกายู่จงึสะสมุไข้มุนัไดี�งา่ยู่ สรุปไดี�อ่ยู่า่งนั �น
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- ACADEMY GURU -

 It has been known for so long that people who 
like to eat at late night or near bedtime tend to gain 
weight more easily than those who eat dinner quite 
a few hours before bedtime. This is something that has 
been known for so long until it turned into an advice 
that anyone who doesn’t want to be fat should have 
dinner at least four hours before bedtime. Since at 
least 6-8 hours of sleep is recommended, doctors and 
nutritionists suggest eating dinner between 5-7 p.m., no 
later than this. It is also recommended to refrain from 
late night meals. This is what has been recommended 
for a long time. However, it was not clear what was the 
reason for that recommendation. 
 Research in mice by Shu-qun Shi et al at 
Vanderbilt University, Tennessee, USA, that was 
published in the Curr Biol Journal in 2013 found that 
mice that were genetically modified to have human-like 
eating behavior would eat when they were exposed 
to abnormal light for mice. Therefore, when giving the 
mice late night meals, their hormones had changed. 
The insulin, instead of converting starch into energy 
for work and generating heat, converted energy into 
fat more easily. That explains why late-night eater is 
so prone to obesity. This was what the research team 
concluded. However, this research was conducted 
in rats. No research that are conducted in human 
confirm this. 
 Nina Vujovic et al at Brigham and Women’s 
Hospital, Boston, conducted a study on human about 
the effects of late-night eating. The study was published 
in Cell Metabolism Journal in October 2022. The study 
involved 16 normal women and conducted into two 
parts. The first part was to let the female volunteers eat 
dinner. The experiment was repeated after the female 
volunteers had adjusted to normal state and eat the 
same food again late at night. The two meals were four 
hours apart. The hormone levels, including metabolism 
in the body, would be measured. Then, the research 
results would be brought to analyze. 

 What was found was that the timing of food intake affects 
ghrelin, the hunger hormone; leptin, the satiety hormone; and 
insulin. At late nighttime, leptin, the satiety hormone, are reduced. 
As a result, it is difficult for the body to control satiety from 
eating food. In addition, for late-night eaters, there is less energy 
burning. The heat emerges in low level because of the action of 
insulin. When the energy is in excess, it is easier to be stored as 
fat. Adipose tissue creates fat that is easy to accumulate within 
the tissue. As a result, even the food for each dinner provides the 
same amount of energy, those who have dinner at late night are 
more at risk of obesity than those who have dinner in early evening.
This is the result of a combination of three or four hormones:
ghrelin, leptin, and insulin. The body of those who have dinner 
at late night can, therefore, easily accumulates fat. This is the 
conclusion.
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ก�รประยุุกต์์ใช้้เทคโนัโลยุีช้ีวภ�พ
กับภ�คก�รเกษต์ร 

เทคโนัโลยุีช้ีวภ�พท�งก�รเกษต์ร 

 ปัจจบุนัค่วัามุตั้�อ่งการข้อ่งผู้ลติั้ผู้ลท่างการเกษตั้รเพิ�มุข้ึ �นอ่ยู่า่งตั้อ่่เนื�อ่งสอ่ดีค่ล�อ่งกบัจำานวันประช้ากรโลกที่�เพิ�มุข้ึ �น แตั้อ่่ยู่า่งไร
ก็ตั้ามุซึ�งสวันท่างกบัการลดีลงข้อ่งพื �นที่�สำาหรับท่ำาการเกษตั้รรวัมุท่ั �งสภัาวัะแวัดีล�อ่มุที่�เปลี�ยู่นแปลงไปท่ำาให�ผู้ลิตั้ผู้ลท่างการเกษตั้รที่�
ผู้ลติั้ไดี�ไมุเ่พียู่งพอ่ตั้อ่่ค่วัามุตั้�อ่งการ ก่อ่ให�เกิดีปัญหาการข้าดีแค่ลนอ่าหารและสภัาวัะการไดี�รับสารอ่าหารที่�ไมุเ่พียู่งพอ่ตั้อ่่ค่วัามุตั้�อ่งการ
ข้อ่งร่างกายู่ในพื �นที่�หลายู่แหง่ท่ั�วัโลก ในอ่ดีีตั้มีุการนำาเท่ค่โนโลยีู่ดี�านการเกษตั้รมุาใช้�เพื�อ่เพิ�มุและปรับปรุงค่ณุิภัาพข้อ่งผู้ลผู้ลติั้ ซึ�งสามุารถู
เพิ�มุผู้ลผู้ลติั้ท่างการเกษตั้รไดี�ในระดีบัหนึ�งแตั้ยู่่งัไมุเ่พียู่งพอ่เพราะกระบวันการปรับปรุงพนัธิ์ุ์แบบดีั �งเดีิมุใช้�ระยู่ะเวัลานานอี่กท่ั �งมีุการใช้�
สารเค่มีุ เพื�อ่การเพิ�มุผู้ลผู้ลติั้ยู่งัสง่ผู้ลตั้อ่่การเกิดีสภัาวัะเสื�อ่มุโท่รมุข้อ่งสภัาพแวัดีล�อ่มุ เกิดีสารพิษตั้กค่�างในดีนิและนำ �า เกิดีการสญ้หายู่
ข้อ่งแมุลงที่�เป็นประโยู่ช้น์และพืช้พื �นเมืุอ่งที่�ใช้� เป็นแหลง่พนัธิ์ุกรรมุในการปรับปรุงพนัธิ์ุ์[1] ดี�วัยู่เหตั้นีุ �วัิท่ยู่าการดี�านเท่ค่โนโลยีู่ชี้วัภัาพ
ท่างการเกษตั้รจงึเป็นท่างเลือ่กใหมุใ่นการพฒันา  

 เป็นการประยู่กุต์ั้ศูาสตั้ร์ค่วัามุร้� ที่�หลากหลายู่ ท่ั �งชี้วัวัทิ่ยู่า เค่มีุ และ
อ่งค์่ค่วัามุร้� ดี�านการเกษตั้ร เพื�อ่พฒันาจลุนิท่รีย์ู่ที่�ใช้�ในงานท่างการเกษตั้ร 
การดีดัีแปลงยีู่น ปรับปรุงพนัธิ์ุ์พืช้ ให�เกิดีเป็นผู้ลติั้ภัณัิฑ์์และแนวัท่างการแก�ไข้
ปัญหาดี�านการเกษตั้ร[2] เท่ค่โนโลยีู่ชี้วัภัาพถูก้เริ�มุนำามุาใช้�อ่ยู่า่งแพร่หลายู่
ในวังการเกษตั้ร เช้่น การใช้�ประโยู่ช้น์จากจลุินท่รีย์ู่ในดิีน เพื�อ่กระตัุ้�นให�
เกิดีการเติั้บโตั้และท่นตั้อ่่สภัาวัะแล�ง ท่นท่านตั้อ่่วัชั้พืช้ การใช้�จลุนิท่รีย์ู่ เช้น่ 
แบค่ที่เรียู่บีที่ หรือ่ไวัรัสเอ่น็พีวีั สำาหรับการกำาจดัีแมุลงศูตัั้ร้พืช้ เป็นตั้�น [3]
จะเห็นไดี�วั่า การประยู่กุต์ั้ใช้� เท่ค่โนโลยีู่ชี้วัภัาพท่างการเกษตั้ร ถูก้พฒันา
ข้ึ �นเพื�อ่ให�ผู้ลผู้ลิตั้ท่างการเกษตั้รมีุค่ณุิสมุบตัั้ิพิเศูษในหลายู่ดี�าน ท่ั �งเรื�อ่ง

เรียู่บเรียู่งโดียู่ สุัลัยญา เป่ี่� ยม่ชัั่ยวัฒน์ั
Compiled  by Sulaiya Piemchaiwat 
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การเพิ�มุผู้ลติั้ ค่วัามุท่นท่านตั้อ่่ภัยัู่แล�ง โรค่ และแมุลงศูตัั้ร้พืช้ หรือ่
ปัจจยัู่ดี�านการเจริญเตั้บิโตั้ตั้า่ง ๆ  เป็นตั้�น ซึ�งนบัเป็นเรื�อ่งดีีเพื�อ่ที่�จะ
เพิ�มุผู้ลผู้ลิตั้ให�สอ่ดีค่ล�อ่งตั้อ่่ค่วัามุตั้�อ่งการข้อ่งประช้ากรโลก และ
เป็นการนำาเท่ค่โนโลยีู่และนวัตัั้กรรมุตั้า่ง ๆ  มุาปรับใช้�อ่ยู่า่งตั้อ่่เนื�อ่ง
เพื�อ่ให� การเกษตั้รดี� านตั้่าง ๆ ถู้กพัฒนาอ่ยู่่างตั้่อ่เนื�อ่ง ไมุ่แพ�
การพฒันาดี�านอื่�น ๆ ข้อ่งสงัค่มุ 

 At present, the demand for agricultural products is 
increasing steadily in accordance with the expanding global 
population. However, this goes in contrast to the reduction
of agricultural lands and changes that take place in 
environment, which result in the deficiency of agricultural 
products that do not meet the demand. This causes food 
shortages and malnutrition in many areas around the world. 
In the past, agricultural technology was used to increase and 
improve quality of produce. This could increase agricultural
productivity to some extent, but it was still not sufficient.
This was because traditional breeding process took a lot 
of time and the use of chemicals to increase productivity 
also affected the occurrence of environmental degradation, 
causing toxic residues in soil and water. What followed was 
the loss of beneficial insects and indigenous plants that were 
used as genetic resources for breeding. [1] For this reason, 
agricultural biotechnology has become a new alternative for 
development.   

Agricultural biotechnology is applying various knowledge 
and sciences, namely biology, chemistry, and agricultural
knowledge, in order to develop microorganisms used in 
agricultural applications, gene modification, and plant breeding
until products and solutions to agricultural problems
emerged [2]. Biotechnology has been widely used in 
agriculture. Examples of this are utilizing soil microorganisms 
to encourage growth of plants that are drought tolerance and 
weed resistant; using microorganisms, such as BT bacteria 
or NPV virus, to eliminate insect pests, etc. [3] Agricultural 
biotechnology is developed to provide agricultural products 
that possess special properties in many aspects, such as 
increasing yield, resistance to drought, disease, and pests; 
or controlling various growth factors. This is considered good 
as it will increase yields that match the needs of world’s 
population. Also, as various technologies and innovations 
develop continually, that means agriculture of various fields 
will be constantly enhanced and will not become inferior to 
other developments in society. 

[1] เท่ค่โนโลยีู่ชี้วัภัาพท่างการเกษตั้ร[อิ่นเตั้อ่ร์เน็ตั้]. กรุงเท่พฯ:Trueปล้ก
ปัญญา; 2560 [สืบค่�นเมืุ�อ่ 27 กนัยู่ายู่น 2565]. จาก https://www.trueplook-
panya.com/knowledge/content/59895/-sciche-sci-scibio- 
[2] มุาท่ำาค่วัามุร้� จักกับ เท่ค่โนโลยีู่ชี้วัภัาพการเกษตั้ร[อ่ินเตั้อ่ร์เน็ตั้]. 
กรุงเท่พฯ:มิุตั้รผู้ลโมุเดีิร์นฟาร์มุ; 2564 [สืบค่�นเมืุ�อ่ 27 กนัยู่ายู่น 2565]. จาก 
http://www.mitrpholmodernfarm.com/news/2021 
[3] NPV ไวัรัสกำาจดัีหนอ่นร� ายู่[อิ่นเตั้อ่ร์เน็ตั้]. ปท่มุุธิ์านี:สถูาบนัการจดัีการ
เท่ค่โนโลยีู่และนวัตัั้กรรมุเกษตั้ร; 2565 [สืบค่�นเมืุ�อ่ 27 กนัยู่ายู่น 2565]. จาก 
https://www.nstda.or.th/agritec/npv/ 
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Epidermal Growth Factor (EGF)
มีีความีสััมีพัันธ์์กัับกัารชะลอวัยอย่างไร
 ผู้ลิตั้ภัณัิฑ์์เค่รื�อ่งสำาอ่างกลุ่มุช้ะลอ่วัยัู่และตั้�านริ �วัรอ่ยู่ในปัจจุบนันิยู่มุนำา 
Epidermal Growth Factor (EGF) ซึ�งเป็น Growth Factor ช้นิดีหนึ�งมุาใช้�กนัมุากข้ึ �น
โดียู่มีุ INCI Name วั่า sh-Oligopeptide-1 แตั้่มีุน�อ่ยู่ค่นนกัที่�จะร้� จกัและเข้�าใจ
ผู้้� เขี้ยู่นเชื้�อ่วั่าผู้้� บริโภัค่หลายู่ค่นเกิดีค่วัามุสงสัยู่วั่า EGF คื่อ่อ่ะไร มีุแหล่งที่�มุา 
ค่ณุิสมุบตัั้ ิและกลไกการท่ำางานตั้อ่่ผิู้วัหนงัข้อ่งเราอ่ยู่า่งไรบ�าง วันันี � จงึถืูอ่โอ่กาสมุา
ค่ลายู่ค่วัามุสงสยัู่ผู้า่นค่อ่ลมัุนี �ให�ผู้้�อ่า่นท่กุท่า่นไดี�ท่ราบกนันะค่ะ 
 EGF เป็นโปรตีั้นมีุโค่รงสร�างประกอ่บดี�วัยู่กรดีอ่ะมิุโน (amino acid) 53 ช้นิดี
และซีสเท่อี่น (cysteine) 6 ช้นิดีเรียู่กวัา่ โพล่เปี่ปี่ไทด์ (Polypeptide) ท่ำาหน�าที่�
ค่วับค่มุุการเจริญเตั้บิโตั้ข้อ่งเซลล์ภัายู่ในร่างกายู่ ปกตั้ร่ิางกายู่สามุารถูผู้ลติั้ไดี�เอ่งแตั้่
จะผู้ลติั้ไดี�ดีีในช้่วังวัยัู่เดีก็มุากกวัา่วัยัู่ผู้้�สง้อ่ายู่ ุ ท่ั �งนี �เป็นเพราะวัา่โดียู่ธิ์รรมุช้าติั้เซลล์
ข้อ่งอ่วัยัู่วัะตั้า่งๆในช้ว่ังวัยัู่เดีก็ตั้า่งตั้�อ่งการการแบง่เซลล์ใหมุเ่พื�อ่การเจริญเตั้บิโตั้รวัมุ
ท่ั �งเซลล์ผิู้วัหนงัก็เช้น่เดีียู่วักนั นอ่กจากสารกลุมุ่ Growth Factor แล�วัยู่งัมีุสารที่�เซลล์
ผิู้วัหนงัสร� างข้ึ �นอี่กหลายู่ช้นิดีอี่กดี�วัยู่นั�นคื่อ่ค่อ่ลลาเจน อี่ลาสตั้ิน และไฮยู่าลร้อ่นิค่ 
ที่�เกิดีข้ึ �นตั้รงบริเวัณิช้่อ่งวั่างระหวั่างเซลล์ (Extracellular matrix) ก็เกิดีการเสื�อ่มุ
สภัาพและลดีน�อ่ยู่ลงไปตั้ามุระยู่ะเวัลาเช้่นเดีียู่วักนั[1] ดี�วัยู่เหตั้นีุ �จึงเป็นที่�มุาข้อ่ง
งานวิัจยัู่หลายู่ๆชิ้ �นพยู่ายู่ามุพฒันาผู้ลิตั้ภัณัิฑ์์กลุ่มุช้ะลอ่วัยัู่และตั้�านริ �วัรอ่ยู่ข้ึ �นมุา
อ่ยู่า่งตั้อ่่เนื�อ่งเพื�อ่ตั้อ่บโจท่ย์ู่ผู้้�บริโภัค่กลุมุ่ผู้้�สง้อ่ายู่ทีุ่�มีุมุากข้ึ �นในปัจจบุนัและอ่นาค่ตั้  
โดียู่จะเหน็ไดี�วัา่ผู้ลติั้ภัณัิฑ์์ข้อ่งหลายู่ๆแบรนด์ีให�ค่วัามุสำาค่ญักบัการนำา EGF มุาเป็น
สว่ันประกอ่บเพื�อ่กระตัุ้�นการสร� างเซลล์ใหมุ ่และค่อ่ลลาเจนเพื�อ่การฟื�นฟผิู้้วัให�แลดี้
อ่อ่่นเยู่าว์ันั�นเอ่งค่ะ่ เรามุาดีก้นัวัา่ EGF ที่�กลา่วัมุามีุกลไกการท่ำางานอ่ยู่า่งไร  

เรียู่บเรียู่งโดียู่ บดัดาร่ห้ย๊ะ โส๊ัะสัันัสัะ
Compiled  by Baddariyah Sohsansa 

 กลไกการท่ำางานหลังจากที่�ท่าลงบน
ผิู้วัหนงัและซมึุผู้า่นผิู้วัหนงัแล�วั EGF จะเข้�าจบักบั
ตั้วััรับหรือ่ Receptor (EGFR) เพื�อ่กระตัุ้�น Mitogen
-activated protein kinases (MAPK) pathway 
ที่�ค่วับคุ่มุการแบ่งเซลล์ (Cell division อี่กท่ั �ง
กระตัุ้�นphosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) /
protein kinase B (AKT) pathway ที่�เกี�ยู่วัข้�อ่งกบั
การสร� างโปรตีั้น การเจริญเตั้ิบโตั้ข้อ่งเซลล์ และ
การอ่ยู่้ร่อ่ดีข้อ่งเซลล์ นอ่กจากนี �ยู่งัสามุารถูกระตัุ้�น 
Janus kinase (Janus-associated kinase หรือ่ 
JAK)/ signal transducer and activator of tran-
scription (STAT) pathway ที่�ค่วับค่มุุการอ่ยู่้ร่อ่ดี
ข้อ่งเซลล์ตั้อ่่ไป ดีงัแสดีงในร้ปที่� 1 [2] 
 ค่ รั �ง นี �ข้อ่ยู่กตั้ัวัอ่ยู่่ า งงาน วิัจัยู่ข้อ่ง 
Schouest และค่ณิะ ที่�ไดี�ศูกึษาและพบวัา่อ่าสาสมุคั่ร
เพศูหญิง อ่ายู่ ุ 39-75 ปีที่�ใช้�ผู้ลิตั้ภัณัิฑ์์เซรั�มุที่�มีุ
สว่ันผู้สมุข้อ่ง EGF จากข้�าวับาเลย์ู่วันัละ 2 ค่รั �ง
เป็นเวัลา 3 เดืีอ่น โดียู่มีุการใช้�ค่รีมุกนัแดีดีและ
ผู้ลติั้ภัณัิฑ์์ท่ำาค่วัามุสะอ่าดีตั้ามุปกตั้ ิผู้ลปรากฏวัา่
เส�นริ �วัรอ่ยู่เล็กๆ หรือ่ (Fine lines) และผิู้วัหนงั
เหี�ยู่วัยู่น่ (Rhytids) ดีีข้ึ �นตั้ั �งแตั้เ่ดืีอ่นแรกและดีีข้ึ �น

รูปี่ท่� 1 Summary of intracellular biochemical pathways involved in function of 
epidermal growth factor.(2)
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อ่ยู่า่งตั้อ่่เนื�อ่ง อ่ยู่า่งมีุนยัู่สำาค่ญัท่างสถิูตั้ติั้ลอ่ดีระยู่ะเวัลา
ท่ดีลอ่ง[3] ท่ั �งนี �แหล่งที่�มุาข้อ่ง EGF สามุารถูพบไดี�ใน
เกล็ดีเลือ่ดี แมุค่โค่รฟาจ นำ �าลายู่ นำ �านมุ พลาสมุาข้อ่ง
มุนษุย์ู่ นอ่กจากนั �นยู่งัสามุารถูสกดัีไดี�จากมุ�า และหนไ้ดี�
อี่กดี�วัยู่[2] สดุีท่�ายู่ผู้้� เขี้ยู่นหวังัเป็นอ่ยู่่างยิู่�งวั่าบท่ค่วัามุ
ข้�างตั้�นจะท่ำาให�ผู้้�อ่า่นเข้�าใจและเห็นประโยู่ช้น์ข้อ่ง EGF 
ตั้ลอ่ดีจนหนัมุาเลือ่กใช้�ผู้ลติั้ภัณัิฑ์์กลุมุ่นี �กนัมุากข้ึ �นนะค่ะ

[1] L. Cohen S. Nobel. Epidermal growth factor. In: Frangsmyr 
T, LindstenJ, editors. Physiology or medicine 1981–1990: 
Nobel Lectures, including pre-sentation speeches and 
Laureates’ biographies Nashville, Tennessee: Vanderbilt 
University, School of Medicine; 1993. p. 333–45.6 
[2] C. Jordi Esquirol and V. Elisabeth Herrero. Epidermal 
growth factor, innovation and safety. Medicina clinica. 2015; 
145(7):305–312.  
[3] S. Jonathan M , L. Teresa K , M. Ronald L.  Improved 
texture and appearance of human facial skin after daily 
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How is Epidermal Growth Factor 
(EGF) Related to Anti-Aging? 

 Anti-aging and anti-wrinkle cosmetic products of today turn to 
use epidermal growth factor (EGF) which is a type of growth factor. The 
INCI name of it is sh-Oligopeptide-1. However, only few people know and 
understand about it. The author believes that many consumers are wondering
what EGF is, where does it originate, what are its properties, and how it 
works on our skin? This column will answer all your questions about it. 
 EGF is a protein whose structure consists of 53 types of amino 
acids and 6 types of cysteine known as polypeptides that controls the 
growth of cells within the body. Normally, our body can produce it by 
itself, but it will produce better during childhood than in elderhood. This 
is because, naturally, cells of various organs during childhood need new 
cell divisions for growth, and so do skin cells. In addition to the growth 
factor group, there are also many substances that skin cells produce, 
such as collagen, elastin, and hyaluronic acid, which occur in spaces
between cells (extracellular matrix). These substances deteriorate and 
decrease over time. [1] That is why many researchers are trying to 
develop anti-aging and anti-wrinkle products continuously to meet the 
needs of consumers in elderly group that are increasing in the present and 
in the future. Products of many brands focus on using EGF as ingredient
to stimulate the creation of new cells and collagen so that the skin is restored 
and looks younger. Now let us look at how the EGF works. 
 As for the mechanism of EGF after being applied and absorbed 
to the skin, the EGF will bind to a receptor (EGFR) to activate mitogen-
activated protein kinases (MAPK) pathway that regulates cell division 
and activates phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K)/protein kinase B (AKT) 
pathway involved in protein formation, cell growth, and cell survival. It 
can also activate Janus-associated kinase or JAK/ signal transducer and 
activator of transcription (STAT) pathway that further regulates cell survival 
as shown in Figure 1. (2) On this occasion, let us consider a research study 
by Schouest et al on female volunteers aged 39-75 years who used serum 
that contained EGF from barley twice a day for 3 months, with regular use 
of sunscreen and cleansing products. The result showed that fine lines and 
wrinkled skin (rhytids) had improved from the first month and continued to 
improve with statistical significance throughout the experimental period. [3)]
 The. source of EGF can be found in platelets, macrophages, saliva, 
milk, and human plasma. It can also be extracted from horses and mice. [2]
Finally, the author hopes that this article will help readers understand and 
see the benefits of EGF, as well as consider using this group of products 
increasingly.
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 ในวันัพธุิ์ที่� 7 กนัยู่ายู่น 2565 เวัลา 14:00 - 17:00 น.  รศู.ดีร.วัินยัู่ ดีะห์ลนั
ผู้้�อ่ำานวัยู่การศูน้ย์ู่วัิท่ยู่าศูาสตั้ร์ฮาลาล จุฬาฯ พร� อ่มุดี�วัยู่ ดีร.อ่าณิัฐ เดี่นยิู่�งโยู่ช้น์ 
ผู้้� ช้่วัยู่ผู้้� อ่ำานวัยู่การศู้นย์ู่ฯ และเจ�าหน�าที่�บริการวิัท่ยู่าศูาสตั้ร์ คุ่ณิอ่าท่ร ดีะห์ลนั 
ผู้้�จดัีการมุล้นิธิิ์มุฮุมัุมุะดีียู่ะฮฺ พร�อ่มุดี�วัยู่ค่ณิะกรรมุการอิ่สลามุประจำาจงัหวัดัีนค่รนายู่ก 
นำาที่มุโดียู่ ค่ณุิสมุช้ายู่ หวังัสวัสัดีิ� ร่วัมุให�การตั้�อ่นรับค่ณิะจากอ่งค์่การบริหารสว่ัน
จงัหวัดัีสรุาษฎร์ธิ์านี โค่รงการการพฒันาศูกัยู่ภัาพสตั้รีมุสุลมิุเสริมุสร� างค่วัามุเข้�มุแข้ง็
ตั้ามุสถูาบันค่รอ่บค่รัวั เข้� าศูึกษาดี้งานศู้นย์ู่เรียู่นร้� ชุ้มุช้นดี�านนวััตั้กรรมุฮาลาล 
จงัหวัดัีนค่รนายู่ก โดียู่มีุวัตัั้ถูปุระสงค์่เพื�อ่แลกเปลี�ยู่นเรียู่นร้�ท่ศัูนค่ตั้ทีิ่�ดีีตั้อ่่สงัค่มุ ช้มุุช้น 
และท่�อ่งถิู�น โดียู่นำาอ่งค์่ค่วัามุร้�ดี�านวัทิ่ยู่าศูาสตั้ร์ฮาลาล สง่เสริมุสนบัสนนุสตั้รีมุสุลมิุ
ในจงัหวัดัีสรุาษฎร์ธิ์านีให�มีุค่วัามุเข้�าใจดี�านวิัท่ยู่าศูาตั้ร์ในการประกอ่บอ่าชี้พและการ
ดีำารงชี้วัิตั้ในช้มุุช้นไดี�อ่ยู่า่งมีุประสทิ่ธิิ์ภัาพ โดียู่มีุสตั้รีมุสุลมิุและเจ�าหน�าที่� ร่วัมุศูกึษา
ดีง้าน จำานวัน 200 ท่า่น

 On Wednesday, September 7, 2022 at 14.00-17.00, Assoc. 
Prof. Dr. Winai Dahlan, the Founding Director of the Halal Science Center, 
Chulalongkorn University, together with Dr. Anat Denyingyhot, Assistant 
Director of the HSC and scientists; Mr. Athorn Dahlan, Manager of 
Muhammadiyah Foundation; along with the Islamic Committee of Nakhon 
Nayok Province led by Mr. Somchai Wangsawat welcomed the delegation 
from Surat Thani Provincial Administrative Organization, Muslim Women’s 
Potential Development to Enhance Family Strength Project who visited the 
Halal Innovation Community Learning Center, Nakhon Nayok Province.  
The objective of this visit was to exchange good attitudes towards society, 
community, and locality by using knowledge of Halal science to support 
Muslim women in Surat Thani in understanding science for working and 
living effectively in community. There were 200 guests among Muslim women 
and officers. 

รศ.ดร.วินัย ดะห์์ลัน พัร้อมีด้วยคณะกัรรมีกัารอิสัลามีประจำำาจำังห์วัดนครนายกั 
ร่วมีให์้กัารต้้อนรับคณะจำากัองค์กัารบริห์ารสั่วนจำังห์วัดสัุราษฎร์ธ์านี

Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan and the Islamic Committee of Nakhon Nayok Province 
Welcomed Delegation from Surat Thani Provincial Administrative Organization 

 ในการนี � รศู.ดีร.วัินยัู่ ดีะห์ลนั ไดี�แนะนำาศูน้ย์ู่เรียู่นร้� ช้มุุช้น
ดี�านนวัตัั้กรรมุฮาลาล จงัหวัดัีนค่รนายู่ก รวัมุท่ั �งไดี�ให�ค่วัามุร้� ดี�าน
วัิท่ยู่าศูาสตั้ร์ฮาลาล นวััตั้กรรมุฮาลาล และการดีำาเนินงานวัิจัยู่
พฒันา ผู้ลติั้ภัณัิฑ์์อ่าหารฮาลาลข้อ่งศูน้ย์ู่วัทิ่ยู่าศูาสตั้ร์ฮาลาล จฬุาฯ 
พร�อ่มุการนี �โรงเรียู่นบ�านท่ำานบไดี�ให�การตั้�อ่นรับและนำาเสนอ่ผู้ลงาน
วัทิ่ยู่าศูาสตั้ร์ข้อ่งนกัเรียู่นตั้�อ่นรับค่ณิะจากอ่งค์่การบริหารสว่ันจงัหวัดัี
สรุาษฎร์ธิ์านีอี่กดี�วัยู่

 On this occasion, Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan 
introduced the Halal Innovation Community Learning Center, 
Nakhon Nayok Province, as well as provided knowledge on 
Halal science, Halal innovation, and conducting research 
and development on Halal food products of the Halal Science 
Center, Chulalongkorn University. At the same time, Ban Tham 
Nob School presented its students’ science works to welcome 
the delegation from Surat Thani Provincial Administrative 
Organization as well. 
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 ในวันัพฤหสับดีีที่� 29 กนัยู่ายู่น 2565 เวัลา 15:30 – 17:00 น. รศู.ดีร.วิันยัู่ ดีะห์ลนั ผู้้�อ่ำานวัยู่การ ศูน้ย์ู่วัทิ่ยู่าศูาสตั้ร์ฮาลาล จฬุาลงกรณ์ิมุหาวิัท่ยู่าลยัู่ 
พร� อ่มุดี�วัยู่ นางสาวัมุนฤดีี เข้็มุท่ำา ผู้้�อ่ำานวัยู่การฝ่ั่ายู่บริหาร ดีร.พรพิมุล มุะหะหมุดัี ผู้้�ช้ว่ัยู่ผู้้�อ่ำานวัยู่การ ศูน้ย์ู่วัิท่ยู่าศูาสตั้ร์ฮาลาล จฬุาลงกรณ์ิมุหาวัิท่ยู่าลยัู่ 
ที่มุนกัวัิจยัู่ ดีร.อ่ซัอ่ารีย์ู่ สขุ้สวุัรรณิ ดีร.นจัวัา ยู่านยู่า สนัตั้วิัรกลุ ดีร.เกษิณีิ เกตั้เุลข้า วัา่ที่� ดีร. นรี้ซนั มุะหะหมุดัี และนางสาวัจสัมิุน มุณีิ เจ�าหน�าที่�สำานกังาน 
ให�การตั้�อ่นรับค่ณิะจากกระท่รวังสิ�งแวัดีล�อ่มุ นำ �า และการเกษตั้ร ประเท่ศูซาอ่ดุีอิ่าระเบียู่ไดี�แก่ 1.H.E. Eng. Ahmed Saleh A. Alkhamshi, deputy Minister 
for Agriculture from the Ministry of Environment, Water and Agriculture of the Kingdome of Saudi Arabia (MEWA) 2. Alballaa, Ahmed Rashid M,
President of the Saudi Aquaculture Society 3. Alyousef, Alian Yousef A, International Relations Department และค่ณิะกระท่รวังเกษตั้รและสหกรณ์ิ 
(ประเท่ศูไท่ยู่) ไดี�แก่ 1. K.Sirirueangchai Singhtothong, Policy & Plan Analyst  2. K.Bundit Chomkularp, Veterinarian
 โดียู่วัตัั้ถูปุระสงค์่ในการเยืู่อ่นค่รั �งนี �เพื�อ่แลกเปลี�ยู่นอ่งค์่ค่วัามุร้� ในเรื�อ่งการข้อ่รับรอ่งฮาลาลในประเท่ศูไท่ยู่ โดียู่รศู.ดีร.วิันยัู่ ดีะห์ลนั ไดี�ให�ข้�อ่มุล้
วัา่การรับรอ่งฮาลาลเป็นอ่ำานาจหน�าที่�ข้อ่งค่ณิะกรรมุการอ่สิลามุแหง่ประเท่ศูไท่ยู่ ศูวัฮ. เป็นหนว่ัยู่งานที่�ใช้�วัทิ่ยู่าศูาสตั้ร์ฮาลาลในการสนบัสนนุกระบวันการ
รับรอ่งฮาลาลข้อ่งไท่ยู่เพื�อ่เสริมุสร� างค่วัามุเชื้�อ่มุั�นตั้่อ่ผู้้�บริโภัค่ ท่ั �งนี � ท่างค่ณิะจากซาอ่ฯุ ไดี�สอ่บถูามุถูึงการให�การรับรอ่งฮาลาลในสตัั้ว์ัปีก และสตัั้ว์ันำ �า 
วัา่ไท่ยู่เราไดี�มีุตั้รวัจสอ่บและรับรอ่งสภัาพฮาลาลตั้ลอ่ดีหว่ังโซเ่ลยู่หรือ่ไมุ ่เช้น่ อ่าหารสตัั้ว์ั นำ �า สถูานที่�เพาะเลี �ยู่ง วัคั่ซีน และอื่�นๆ จนถูงึข้ั �นตั้อ่นการเชื้อ่ดี และ
สง่อ่อ่ก รศู.ดีร.วัินยัู่ ดีะห์ลนั ผู้้�อ่ำานวัยู่การ ศูวัฮ. แจ�งท่างค่ณิะให�ท่ราบวัา่ไท่ยู่เรารับรอ่งแค่ก่ระบวันการเชื้อ่ดีและสง่อ่อ่ก ยู่งัไมุมีุ่มุาตั้รฐานและการรับรอ่ง
จากตั้�นนำ �า จงึไดี�ฝั่ากข้�อ่สงัเกตั้นี �ผู้า่นเจ�าหน�าที่�กรมุปศูสุตัั้ว์ั กระท่รวังเกษตั้รและสหกรณ์ิ (ประเท่ศูไท่ยู่) ที่�ตั้ดิีตั้ามุค่ณิะมุาดี�วัยู่ และจะนำาเรื�อ่งแจ�งสำานกังาน
ค่ณิะกรรมุการกลางอิ่สลามุให�ท่ราบตั้อ่่ไป เพื�อ่ให�มีุรับรอ่งฮาลาลในผู้ลติั้ภัณัิฑ์์อ่าหารสตัั้ว์ัดี�วัยู่ 
 ในโอ่กาสนี � ท่างค่ณิะไดี�เยีู่�ยู่มุช้มุห�อ่งปฏิบตัั้กิารและชื้�นช้มุในพนัธิ์กิจที่�ผู้า่นมุาข้อ่งศูน้ย์ู่วัิท่ยู่าศูาสตั้ร์ฮาลาล

ศวฮ. ให์้กัารต้้อนรับคณะจำากักัระทรวงสัิ�งแวดล้อมี นำ�า และกัารเกัษต้ร 
ประเทศซาอุดิอาระเบีย
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The HSC Welcomed Delegation from the Ministry of Environment, 
Water and Agriculture, Saudi Arabia 

 On Thursday 29 September 2022, at 15:30 – 17:00, Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, the Founding Director of the Halal Science 
Center, Chulalongkorn University, together with Ms. Monrudee Khemtham, Executive Director; Dr. Pornpimol Mahamad, Assistant Director
of the Halal Science Center Chulalongkorn University; the researcher team: Dr. Acharee Suksuwan, Dr. Najwa Yanya Santiworakun, 
Dr. Kasinee Katelakha, prospective doctor Nurisan Mahamad; and Ms. Jasmine Manee, officer, welcomed delegations from the 
Ministry of Environment, Water, and Agriculture of Saudi Arabia which consisted of:  1. H.E. Eng. Ahmed Saleh A. Alkhamshi, Deputy 
Minister for Agriculture from the Ministry of Environment, Water and Agriculture of the Kingdome of Saudi Arabia (MEWA) 2. Alballaa, 
Ahmed Rashid M, President of the Saudi Aquaculture Society 3. Alyousef, Alian Yousef A, International Relations Department  And from 
Ministry of Agriculture and Cooperatives of Thailand which consisted of:  1. K.Sirirueangchai Singhtothong, Policy & Plan Analyst 
 2. K.Bundit Chomkularp, Veterinarian 
 The objective of this visit was to exchange knowledge about Halal certification in Thailand. Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan 
provided information that Halal certification lies under the authority of the Islamic Council of Thailand. The HSC is an agency that uses 
Halal science to support Halal certification process in Thailand to strengthen consumers’ confidence. The delegation from Saudi Arabia 
asked about the Halal certification in poultry and aquatic animals, whether Thailand inspected and certified Halal conditions throughout 
the chain or not, namely animal feed, water, cultivating places, vaccines, etc., until the slaughtering and exporting process. 
 Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, the Founding Director of the HSC, informed the delegation that Thailand only certifies the 
slaughtering and exporting process. There are no standards and certifications from upstream. Therefore, he transferred this observation 
to officers from Department of Livestock,Ministry of Agriculture and Cooperatives of Thailand, who followed the delegation. Also, he would 
further inform the matter to the Central Islamic Council of Thailand to consider making Halal certification in animal feed products as well. 
 On this occasion, the delegations visited the laboratory and admired the previous missions of the Halal Science Center. 
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ศวฮ.เข้้าร่วมีกัารประชุมีระดับเจ้ำาห์น้าที�อาวุโสั IMT-GT Senior Offcials’ Meeting ครั�งที� 29,
 Chief Ministers and Governors’ Forum (CMGF) Meeting ครั�งที� 19 และ 

IMT-GT Ministerial Meeting (MM) Meeting ครั�งที� 28

 ศูน้ย์ู่วัิท่ยู่าศูาสตั้ร์ฮาลาล จฬุาลงกรณ์ิมุหาวิัท่ยู่าลยัู่ ในฐานะ
เลข้านกุารดี�านผู้ลิตั้ภัณัิฑ์์และบริการฮาลาล (WGHAPAS) เข้�าร่วัมุการ
ประช้มุุระดีบัเจ�าหน�าที่�อ่าวัโุส IMT-GT SENIOR OFFICIALS’ MEETING 
ค่รั �งที่� 29 โดียู่มีุนายู่ดีนชุ้า พิช้ยู่นนัท์่ เลข้านกุารสภัาพฒันาการเศูรษฐกิจ
และสงัค่มุเแหง่ช้าตั้ ิเป็นประธิ์านนำาการประช้มุุ
 ในวันัที่� 14 กนัยู่ายู่น 2565 รศู.ดีร.วัินยัู่ ดีะห์ลนั ผู้้�อ่ำานวัยู่การ
ศูน้ย์ู่วัิท่ยู่าศูาสตั้ร์ฮาลาล จฬุาฯ มุอ่บหมุายู่ให�  ดีร.พรพิมุล มุะหะหมุดัี 
ผู้้�ช้่วัยู่ผู้้�อ่ำานวัยู่การศูน้ย์ู่ฯ พร� อ่มุค่ณิะท่ำางานนำาเสนอ่ค่วัามุก�าวัหน�าข้อ่ง
โค่รงการภัายู่ใตั้�ค่ณิะท่ำางานผู้ลติั้ภัณัิฑ์์และบริการฮาลาล (WGHAPAS) ให�
เจ�าหน�าที่�ผู้้�นำาระดีบัอ่าวัโุส SENIOR OFFICIALS’ MEETING ไดี�ท่ราบถูงึ
ผู้ลการดีำาเนินงานโดียู่มีุรายู่ละเอี่ยู่ดีดีงันี �
 1. ค่วัามุคื่บหน�าข้อ่งโค่รงการตั้ามุแผู้นงาน (IB 2022- 2026) ซึ�ง
ในปัจจบุนัมีุ 13 โค่รงการ และ 44 กิจกรรมุที่�กำาลงัดีำาเนินงาน  โดียู่มีุการ
ผู้ลกัดีนังาน Halal Route และ Halal Blockchain 
 2. สภัาธิ์รุกิจร่วัมุ (Joint Business Council) เสนอ่โค่รงการที่�มีุ
ศูกัยู่ภัาพสง้ในการพฒันาผู้ลติั้ภัณัิฑ์์และบริการฮาลาล จำานวัน 5 ข้อ่บข้า่ยู่ 
 3. ข้�อ่เสนอ่แนะข้อ่งค่ณิะท่ำางาน WGHAPAS ตั้่อ่ผู้้�นำาระดีบั
รัฐมุนตั้รีมีุ 3 ประเดีน็สำาค่ญัดีงันี �
  3.1 การแลกเปลี�ยู่นอ่งค์่ค่วัามุร้�  ดี�านวิัท่ยู่าศูาสตั้ร์
และเท่ค่โนโลยีู่ ที่�จะเพิ�มุประสิท่ธิิ์ภัาพดี�านการแข้่งข้ันข้อ่งผู้ลิตั้ภััณิฑ์์
และบริการฮาลาล 
  3.2 ยู่กระดีบักระบวันการรับรอ่งฮาลาลและผู้้�ประกอ่บ
การดี�วัยู่วิัท่ยู่าศูาสตั้ร์และเท่ค่โนโลยีู่ Blockchain การท่วันสอ่บยู่�อ่น
กลบัผู้ลติั้ภัณัิฑ์์และบริการฮาลาลบนแนวัท่าง Halal Blockchain (Halal 
Blockchain - based Halal traceability of products and services 
  3.3 สร� างค่วัามุเข้�มุแข้็งในกลุมุ่แผู้นงาน IMT-GT ให�
เป็นผู้้�นำาฐานการผู้ลติั้สนิค่�าและบริการฮาลาลระดีบัโลก

 ท่ั �งนี �หลังจากรายู่งานผู้ลการดีำาเนินงานตั้่อ่ค่ณิะรัฐมุนตั้รีข้อ่ง
ท่ั �ง 3 ประเท่ศูไดี�ข้�อ่เสนอ่แนะจากค่ณิะรัฐมุนตั้รีแผู้นงาน IMT-GT ในวันัที่�
 16 กนัยู่ายู่น ดีงันี �
 1. เร่งพฒันาและตั้่อ่ยู่อ่ดีโค่รงการเพื�อ่สนบัสนนุการเป็นจดุีหมุายู่
ปลายู่ท่างเดีียู่วักนัดี�านการท่อ่่งเที่�ยู่วั 
 2. การผู้ลติั้สนิค่�าเกษตั้รและเกษตั้รแปรร้ปมุล้ค่า่สง้ เช้น่ ยู่างพารา
และปาล์มุนำ �ามุนั และ 
 3. พฒันาระบบการรับรอ่งมุาตั้รฐานฮาลาลให� เป็นที่�ยู่อ่มุรับข้อ่ง
ตั้ลาดีโลก
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The HSC Attended the 29th IMT-GT Senior Offcials’ Meeting, 
the 19th Chief Ministers and Governors’ Forum (CMGF) Meeting and

 the 28th IMT-GT Ministerial Meeting (MM) Meeting. 

 The Halal Science Center Chulalongkorn University
as Secretary of Halal Products and Services (WGHAPAS) 
attended the 29th IMT-GT SENIOR OFFICIALS’ MEETING. 
Mr. Danucha Pitchayanan, Secretary of National Economic and 
Social Development Council was the president of the meeting. 
 On September 14, 2022, Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan,
the Founding Director of the Halal Science Center,
Chulalongkorn University assigned Dr. Pornpimol Mahamad, 
Assistant Director of the HSC, together with the working group, 
to present progress of projects under the Working Group for 
Halal Products and Services (WGHAPAS) to senior officers in 
SENIOR OFFICIALS’ MEETING. The details were as follows:  
 1. Progress of projects according to the plan 
(IB 2022 - 2026), which currently has 13 projects and 
44 activities in progress. The Halal Route and Halal Blockchain 
events are being held. 
 2. The Joint Business Council proposes projects with 
high potential development of Halal products and services in 
5 areas. 
 3. The recommendations from WGHAPAS Working 
Group to ministerial leaders consist of 3 key points as follows: 
  3.1 The exchange of knowledge on science
and technology to enhance the competitiveness of Halal 
products and services. 
  3.2 Enhancing Halal certification process and 
entrepreneurship with Blockchain science and technology and 
Halal Blockchain-based traceability of products and services.  

  3.3 Strengthening IMT-GT groups to become 
production base leader of global Halal products and services. 
 After presenting the progress to the cabinets of the three 
countries, the following were recommendations from the cabinet of IMT-GT 
plan on September 16: 
 1. Accelerate in developing and extending projects to support 
tourism as mutual destination. 
 2. Production of high-value agricultural and processed 
agricultural products such as rubber and palm oil; and 
 3. Develop Halal certification system that is accepted by the 
world market
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ศูนย์วิทยาศาสัต้ร์ฮาลาล จำุฬาฯ ร่วมีเป็นวิทยากัรนำาเสันอกัารประยุกัต้์ใช้วิทยาศาสัต้ร์
และนวัต้กัรรมีฮาลาล  ในงานประชุมีวิชากัารนานาชาต้ิฮาลาลที�สัห์รัฐอเมีริกัา

 ศู้นย์ู่วัิท่ยู่าศูาสตั้ร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ิมุหาวัิท่ยู่าลยัู่ (ศูวัฮ.) 
ไดี� รับเชิ้ญเข้�าร่วัมุประช้มุุและนำาเสนอ่ผู้ลงานในงานประช้มุุวิัช้าการดี�าน
ฮาลาลนานาช้าตั้ิ IFANCA 40th Anniversary and 21st International 
Halal Food Conference ระหวัา่งวันัที่� 18-20 กนัยู่ายู่น 2565 ณิ โรงแรมุ 
Renaissance Schaumburg Convention Center เมืุอ่งช้อ่มุเบิร์ก 
รัฐอิ่ลลนิอ่ยู่ส์ ประเท่ศูสหรัฐอ่เมุริกา จดัีโดียู่หนว่ัยู่งาน IFANCA (Islamic
Food and Nutrition Council of America) ซึ�งเป็นหน่วัยู่งานดี�าน
การรับรอ่งฮาลาลที่�ใหญ่ที่�สดุีในสหรัฐอ่เมุริกา มีุผู้้� เข้�าร่วัมุงานกวัา่ 150 ค่น
จากหลากหลายู่ประเท่ศู เช้่น สหรัฐอ่เมุริกา แค่นาดีา ซาอ่ดุีิอ่าระเบียู่ 
สหรัฐอ่าหรับเอ่มิุเรตั้ส์ ตั้รุกี  ปากีสถูาน อิ่นโดีนีเซียู่ มุาเลเซียู่ สิงค์่โปร 
และไท่ยู่ เป็นตั้�น ซึ�งรอ่งศูาสตั้ราจารย์ู่ ดีร.วิันยัู่ ดีะห์ลนั ผู้้�อ่ำานวัยู่การ
ศูน้ย์ู่วัิท่ยู่าศูาสตั้ร์ฮาลาล ไดี�มุอ่บหมุายู่ให� ดีร.อ่าณิฐั เดีน่ยิู่�งโยู่ช้น์ ผู้้�ช้ว่ัยู่
ผู้้�อ่ำานวัยู่การศูน้ย์ู่ฯ และดีร.อ่ซัอ่ารีย์ู่  สขุ้สวุัรรณิ นกัวัิจยัู่ เข้�าร่วัมุนำาเสนอ่
แลกเปลี�ยู่นประสบการณ์ิดี�านวัิท่ยู่าศูาสตั้ร์ฮาลาลข้อ่งไท่ยู่ในงานประช้มุุ
ดีงักลา่วั 
 ดีร.อ่าณิฐั เดีน่ยิู่�งโยู่ช้น์ ไดี� ร่วัมุนำาเสนอ่ใน SESSION 5 – Food 
Forensics: The Role of Ingredient and Product Testing (Panel) เร่�อง 
“The Experiences of HSC’s Halal Forensic Laboratory (HAFOLAB) on 
Ingredients and Products Testing” ซึ�งไดี�บรรยู่ายู่เกี�ยู่วักบัห�อ่งปฏิบตัั้กิาร
นิตั้ิวิัท่ยู่าศูาสตั้ร์ฮาลาล การใช้�ห�อ่งปฏิบตัั้ิการในการท่วันสอ่บค่ณุิภัาพ
ผู้ลิตั้ภััณิฑ์์และงานคุ่�มุค่รอ่งผู้้� บริโภัค่ รวัมุท่ั �งงานวิัจัยู่ดี� านการพัฒนา
เท่ค่นิค่ใหมุ่ๆ  โดียู่ ศูวัฮ. 

 ดีร.อ่ซัอ่ารีย์ู่ สขุ้สวุัรรณิ ไดี�นำาเสนอ่ใน SESSION 8 – Multi- Country
Standards: Focus Asian Countries (Panel) ห้วัข้้อ “The Past, Current 
State, Anticipated Future of Halal Regulation in Thailand: The Contribution
of Science and Technology” ซึ�งเกี�ยู่วักบัภัาพรวัมุการรับรอ่งฮาลาลข้อ่ง
ไท่ยู่ที่�ผู้า่นมุาและยู่ทุ่ธิ์ศูาสตั้ร์ในอ่นาค่ตั้โดียู่การสนบัสนนุจากรัฐบาลผู้า่นมุตั้ิ
ค่ณิะรัฐมุนตั้รีในการผู้ลักดีันฮาลาลดี� วัยู่วิัท่ยู่าศูาสตั้ร์และเท่ค่โนโลยีู่
ฮาลาล ไดี�แก่ Blockchain, HAL-Q, H numbers และSPHERE เพื�อ่สร� าง
ค่วัามุปลอ่ดีภัยัู่และเชื้�อ่มุั�นให�แก่ผู้้�บริโภัค่ 
 การไดี�เข้�าร่วัมุงานในค่รั �งนี �สามุารถูถูา่ยู่ท่อ่ดีเท่ค่โนโลยีู่และสง่เสริมุ
ค่วัามุก�าวัหน�าดี�านวิัท่ยู่าศูาสตั้ร์ฮาลาล ข้อ่งประเท่ศูไท่ยู่ให�เป็นที่�ยู่อ่มุรับใน
สงัค่มุวัิช้าการระดีบันานาช้าตั้ิตั้ลอ่ดีจนเป็นการเผู้ยู่แพร่ประช้าสมัุพนัธ์ิ์เสริมุ
สร� างภัาพลกัษณ์ิผู้้�นำาดี�านนวัตัั้กรรมุฮาลาลข้อ่งไท่ยู่และไดี�รับค่วัามุสนใจจาก
ผู้้�เข้�าร่วัมุประช้มุุเป็นอ่ยู่า่งมุาก  อ่นัจะเป็นประโยู่ช้น์ตั้อ่่การพฒันาอ่ตุั้สาหกรรมุ
และการส่งอ่อ่กผู้ลิตั้ภััณิฑ์์ฮาลาลข้อ่งไท่ยู่ รวัมุถูึงการสร� างเค่รือ่ข้่ายู่
ดี�านวัิท่ยู่าศูาสตั้ร์ฮาลาลนานาช้าตั้กิบัหนว่ัยู่งานวิัช้าการตั้อ่่ไป 
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เขี้ยู่นและเรียู่บเรียู่งโดียู่ ณัฐณิชั่ นิัโอ๊ะ
Written and Compiled  by Nattanich Nioh

 The Halal Science Center Chulalongkorn University was invited to 
attend and present its work at IFANCA 40th Anniversary and 21st International
Halal Food Conference during September 18-20, 2022, at Renaissance 
Schaumburg Convention Center Hotel, Schaumburg, Illinois, United States. 
The event was organized by IFANCA (Islamic Food and Nutrition Council of 
America), the largest Halal certification body in the United States. More than 
150 people attended the event from various countries such as the United States, 
Canada, Saudi Arabia. United Arab Emirates, Turkey, Pakistan, Indonesia,
Malaysia, Singapore, and Thailand. Associate Professor Dr.Winai Dahlan, the 
Founding Director of the Halal Science Center, assigned Dr.Anat Denyingyhot,
Assistant Director of the Center and Dr.Acharee Suksuwan, a researcher, 
to participate the meeting and exchange the experience of Halal science in 
Thailand. 
 Dr.Anat Denyingyhot presented in SESSION 5 – Food Forensics: The 
Role of Ingredient and Product Testing (Panel) on the title “The Experiences 
of HSC’s Halal Forensic Laboratory (HAFOLAB) on Ingredients and Products 
Testing”. He gave a lecture on Halal Forensic Laboratory and using laboratories 
for product quality verification and consumer protection, as well as research 
on the development of new techniques by the HSC. 
 Dr. Acharee Suksuwan presented in SESSION 8 – Multi-Country 
Standards: Focus Asian Countries (Panel) on the title “The Past, Current State, 
Anticipated Future of Halal Regulation in Thailand: The Contribution of Science 
and Technology.” This topic dealt with the overview of Halal certification in 
Thailand in the past and future strategies, supported by the government through 
the Cabinet resolution in pushing Halal work through science and technology 
such as Blockchain, HAL-Q, H numbers, and SPHERE to create safety and 
trust among consumers. 

The Halal Science Center, Chulalongkorn University Joined as a Speaker to Present 
the Application of Halal Science and Innovation at the International Halal Conference 

in the United States 

 Participating in this event, the HSC could present 
technology and promote the advancement of Halal 
science of Thailand in international academic society as 
well as publicize the image of leader in Halal innovation 
of Thailand and receive lots of attention from participants. 
This will further benefit the development of Halal product 
industry and export of Thailand, including the creation 
of international Halal science networks with academic 
agencies in the future. 
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เทคโนัโลยุีโอมิิกสำ์ กัับ กัารยกัระดับมีาต้รฐานสัมุีนไพัร
Raising the Standard of Herbs with Omics Technology 

ตั้ลาดีสมุนุไพรไท่ยู่เป็นตั้ลาดีที่�มีุศูกัยู่ภัาพสง้ และยู่งัมีุโอ่กาสใน
การพฒันาไดี�อี่กมุากในอ่นาค่ตั้ อ่ยู่า่งไรก็ตั้ามุการยู่กระดีบัและ
เพิ�มุมุล้ค่า่สมุนุไพรในภัาวัะปัจจบุนัไมุส่ามุารถูท่ำาไดี�ดีี เนื�อ่งจาก

อุ่ปสรรค่ที่�สำาค่ญัหลายู่ประการ เช้่น ปัญหาข้อ่งคุ่ณิภัาพวัตัั้ถูุดีิบข้อ่ง
สมุนุไพรที่�ค่วับค่มุุไดี�ยู่าก การศูกึษาโดียู่ใช้�ศูาสตั้ร์ที่�ใช้�หลกัการการศูกึษา
สารสำาค่ญัเดีี�ยู่วั ๆ ซึ�งข้ดัีตั้อ่่หวััใจข้อ่งการอ่อ่กฤท่ธิิ์�ข้อ่งยู่าสมุนุไพรที่�มุกั
อ่ยู่้่ในร้ปข้อ่งสารผู้สมุ หรือ่ข้าดีการศูึกษาสรรพค่ณุิข้อ่งยู่าแผู้นโบราณิ
ตั้ามุหลกัวิัท่ยู่าศูาสตั้ร์สากล ดีงันั �นอ่งค์่ค่วัามุร้� ข้อ่งสมุนุไพรไท่ยู่ที่�สร� าง
จากเท่ค่โนโลยีู่สากลแบบอ่งค์่รวัมุที่�ท่นัสมุยัู่ และสามุารถูจะถู่ายู่ท่อ่ดี
อ่อ่กมุาไดี�ในภัาษาสากล จะสง่เสริมุสมุนุไพรไท่ยู่ให�เกิดีการพฒันาแบบ
ก�าวักระโดีดี

เขี้ยู่นโดียู่ นัาร่ญา วาเล๊าะ 

Written  by Nareeya Waloh
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 จากค่วัามุก� าวัหน� าท่างเท่ค่โนโลยีู่และนวััตั้กรรมุในโลก
ปัจจุบนั เชื้�อ่วั่าผู้้�อ่่านหลายู่ๆท่่าน โดียู่เฉพาะผู้้� ที่�อ่ยู่้่ในวังการวัิจยัู่ท่าง
ดี�านวิัท่ยู่าศูาสตั้ร์ชี้วัภัาพ น่าจะคุ่�นเค่ยู่กบัค่ำาวั่า “โอมิิกสำ์ (OMICS)” 
อ่ยู่่างแน่นอ่น ค่ำาวั่า “โอม่ิกุส์ั (~OMICS)” มีุรากศูพัท์่มุาจากภัาษา
ละตั้นิ “~OMNE” หมุายู่ถูงึ อ่งค์่ประกอ่บโดียู่รวัมุ ซึ�งเมืุ�อ่ถูก้นำามุาใช้�ใน
ท่างวิัท่ยู่าศูาสตั้ร์ที่�เกี�ยู่วัข้�อ่งกบัสิ�งมีุชี้วัิตั้ การศูกึษาวัิท่ยู่าศูาสตั้ร์โอ่มิุกส์ 
จงึหมุายู่ถูงึ การศูกึษาสิ�งมีุชี้วัติั้แบบอ่งค์่รวัมุ หรือ่ การศูกึษาสิ�งมีุชี้วัติั้แบบ
ท่ั �งระบบ ตั้ั �งแตั้ร่ะดีบั สารพนัธิ์กุรรมุ (DNA) ไปจนถูงึกระบวันการค่ดัีลอ่ก
รหสัสารพนัธิ์ุกรรมุ (RNA) การแปลรหสัพนัธิ์ุกรรมุอ่อ่กมุาเป็น โปรตีั้น 
(PROTEIN)และท่�ายู่ที่�สดุีศูกึษาไปจนถูงึระดีบั สารชี้วัเค่มีุ สารชี้วัโมุเลกลุ
และสารเมุตั้าบอ่ไลท์่ (METABOLITE) ตั้่างๆ ที่�เกิดีข้ึ �นในสิ�งมีุชี้วัิตั้ 
โอ่มิุกส์เท่ค่โนโลยีู่ (OMICS TECHNOLOGIES) และ เท่ค่โนโลยีู่การหา
ลำาดีบัเบส (SEQUENCING) ที่�มีุการพฒันาอ่ยู่า่งรวัดีเร็วัในปัจจบุนั ท่ำาให�
การศูกึษาชี้วัวิัท่ยู่าเชิ้งระบบมีุค่วัามุก�าวัหน�าอ่ยู่่างมุาก เนื�อ่งจากท่ำาให�
นักวัิจัยู่ไดี� รับข้� อ่มุ้ลที่� เ กี� ยู่วัข้� อ่งไดี� แก่  ยีู่น (GENOMICS AND 
TRANSCRIPTOMICS) โปรตีั้น (PROTEOMICS) และสารเมุท่าโบไลท์่ 
(METABOLOMICS) ไดี�อ่ยู่า่งสมุบร้ณ์ิและนำามุาใช้�ในการเชื้�อ่มุโยู่งดี�วัยู่
วัิธีิ์การท่าง BIOINFORMATICS (DATA SCIENCE) ท่ำาให�เกิดีการสร� าง
ค่วัามุสมัุพนัธ์ิ์เชิ้งระบบข้ึ �นจากข้�อ่มุล้ที่�เกี�ยู่วัเนื�อ่งกนัเป็น NETWORK หรือ่ 
PATHWAY ในการสร� างสารในสิ�งมีุชี้วัิตั้ที่�สมุบร้ณ์ิ [1] อ่ยู่า่งไรก็ตั้ามุการ
หาเส�นท่างในการสร� างสารนั �นๆ ยู่งัจำาเป็นตั้�อ่งอ่าศูยัู่ค่วัามุร้� ที่�เกี�ยู่วัข้�อ่ง
กบัชี้วัเค่มีุเพื�อ่พิสจ้น์การท่ำางานที่�แท่�จริงข้อ่งยีู่น/โปรตีั้น/เอ่นไซม์ุที่�ไดี�จาก
โอ่มิุกส์เท่ค่โนโลยีู่ 

 เท่ค่โนโลยีู่โอ่มิุกส์ (OMICS TECHNOLOGIES) สามุารถู
ช้ว่ัยู่ในการวัิเค่ราะห์ท่างเค่มีุโดียู่การกำาหนดีลกัษณิะเฉพาะข้อ่งพืช้
ตั้ั �งแตั้่ระดีับ ยีู่น จีโนมุ และการท่ำาโปรไฟล์เมุตั้าโบโลมิุกส์ดี�าน
พฤกษเค่มีุข้อ่งสมุนุไพรที่�สามุารถูใช้�ประโยู่ช้น์ท่างการแพท่ย์ู่และ
เภัสชั้กรรมุไดี�  [1,2] ท่ำาให�การค่วับคุ่มุคุ่ณิภัาพข้อ่งยู่าสมุุนไพร
มีุค่วัามุถู้กตั้�อ่งและเชื้�อ่ถืูอ่ ซึ�งจะช้่วัยู่ให�ผู้้�ผู้ลิตั้ยู่าสามุารถูพฒันา
และปรับปรุงตั้ำารับยู่าเพื�อ่ให� ผู้ลิตั้ภััณิฑ์์ข้อ่งตั้นสามุารถูผู้่าน
มุาตั้รฐานเหล่านี �ไดี� ดีียิู่�งข้ึ �น ซึ�งนับเป็นโอ่กาสสำาค่ญัที่�จะช้่วัยู่ยู่ก
ระดีบัอ่ตุั้สาหกรรมุสมุนุไพรโดียู่เฉพาะอ่ยู่่างยิู่�งดี�านสารสกัดีข้อ่ง
ประเท่ศูไท่ยู่ ให�มีุศูกัยู่ภัาพ สามุารถูแข้ง่ข้นัในระดีบันานาช้าตั้ไิดี� 

ร้ปที่� 1  การวิัเค่ราะห์การสง่สญัญาณิระดีบัโมุเลกลุข้อ่งพืช้โดียู่การใช้�เท่ค่โนโลยีู่โอ่มิุกส์  MULTI-OMICS-BASED DISCOVERY OF PLANT SIGNALING MOLECULES [2]
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“ RAISING THE STANDARD 
OF HERBS WITH OMICS 
TECHNOLOGY ”

 Thai herbal market is a market with high potential. There 
are still many opportunities for development in the future. However, 
upgrading and raising the value of herbs in the present days cannot 
be done well enough due to many important obstacles. Examples of 
these obstacles are such as problems regarding quality of herbs that 
are difficult to control; the study that focus on the principle of a single 
active substance, which is contrary to the heart of herbal actions that 
are often in the form of mixed active substances; or the lack of research 
on properties of traditional medicine according to international science. 
Therefore, the knowledge of Thai herbs created by modern holistic 
technology that can be transmitted in international languages would 
promote a leap forward development for Thai herbs. 
 Due to technological advancement and innovations of today’s 
world, I believe that many readers, especially those in the areas of 
biological science research, are familiar with the term “OMICs.” The 
word “~omics” is derived from a Latin word “~omne” which means overall
composition. When it is used in science related to living things, the 
study of omics science means the study of living organisms holistically
or the study of a whole genome in living organisms, from genetic 
material (DNA) level to process of transcribing genetic code (RNA), 
transforming genetic code into protein, and lastly studying the level of 
biochemicals, biomolecules, and metabolites that occur in living things. 

 Omics technologies and sequencing 
technologies are rapidly evolving today. This has 
promoted great progress in the study of systems 
biology since it allows researchers to obtain 
complete relevant data, such as genes (genomics
and transcriptomics), proteins (proteomics), and 
metabolites (metabolomics). All of these are 
linked by means of bioinformatics (data science).
As a result, systemic relationships based on 
related data are created. Then, it becomes 
a network or pathway to create a substance in 
living organisms [1]. However, searching for 
a pathway to create certain substances requires 
biochemistry-related knowledge to prove the 
true function of genes/proteins/enzymes derived 
from omics technology. 
 Omics technologies can assist in 
chemical analysis by characterizing plants 
from gene and genome level and by creating 
phytochemical metabolomics profile of herbs that 
can be used for medicinal and pharmaceutical
purposes. [1,2] This helps control the quality of 
herbal medicines with accuracy and reliability. 
Thus, drugmakers can develop and improve their 
medicine formulas and create products that meet 
these standards more. This marks as an important
opportunity to enhance herbal industry,especially
herbal extracts from Thailand, so that they gain 
potential and be able to compete internationally.

[1] Kalaivani M, Chaudhary P, Raghuvanshi RS. Application
of Advance Research Tools in Phytopharmaceutical 
Adulteration and Authentication: The ‘Omics’ Approach. 
Pharmacog Rev. 2022;16(31):7-11.  
[2] Luo, F.; Yu, Z.; Zhou, Q.; Huang, A. Multi-Omics
-Based Discovery of Plant Signaling Molecules. 
Metabolites 2022, 12, 76. https://doi.org/10.3390
/metabo12010076 
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- HALAL TALK -

วิเิคราะห์ต์ลาดการเงินิและสถาบัันการเงินิ
ห์ลังิมรสุม COVID - 19

Q : คิดวิา่ตลาดการเงินิและสถาบันัการเงินิในปััจจุบันัเปัน็อย่่างิไร ?  

Analyze Financial Market and Financial Institutions after COVID-19

 สวัสัดีีค่ะ่ค่ณุิผู้้�อ่า่นท่กุท่า่น สำาหรับค่อ่ลมัุน์ HALAL TALK ฉบบันี � เราจะพด้ีค่ยุู่เกี�ยู่วัระบบ
เศูรษฐกิจและตั้ลาดีการเงินกนัค่ะ่ และค่รั �งนี �ดีฉินัไดี�มีุโอ่กาสสมัุภัาษณ์ิ อ่าจารย์ู่มุนสั สืบสนัตั้กิลุ 
ที่�ปรึกษาผู้้�อ่ำานวัยู่การดี�านงานค่ลงัและพสัดี ุศูน้ย์ู่วัทิ่ยู่าศูาสตั้ร์ฮาลาล จฬุาลงกรณ์ิมุหาวัทิ่ยู่าลยัู่ 
เรามุาเริ�มุค่ยุู่กบัอ่าจารย์ู่กนัเลยู่นะค่ะ

อาจารย์ม่นััสั : ตั้ลาดีการเงินมีุค่วัามุสำาค่ญัตั้อ่่ระบบเศูรษฐกิจในฐานะเป็นช้อ่่งท่างการสง่ผู้า่นเงินท่นุจากผู้้�มีุเงินอ่อ่มุไปยู่งัผู้้�ตั้�อ่งการ
เงินท่นุเพื�อ่ไปประกอ่บกิจกรรมุตั้า่งๆ เช้น่ การผู้ลติั้ การซื �อ่ข้ายู่ การจ�างงาน เป็นตั้�น จงึมีุบท่บาท่ในการข้บัเค่ลื�อ่นระบบเศูรษฐกิจ 
โดียู่ผู้า่นสถูาบนัการเงินตั้า่งๆ ซึ�งเมืุ�อ่ยู่�อ่นเวัลาไปก่อ่นการเกิดีวัิกฤตั้ COVID-19 นั �น สถูาบนัการเงินข้อ่งไท่ยู่มีุค่วัามุแข้็งแกร่งมุาก 
แตั้เ่มืุ�อ่เกิดีวัิกฤตั้ COVID-19 เมืุ�อ่ปี 2562 ผู้้�ลงท่นุและผู้้�ประกอ่บการบางรายู่เกิดีปัญหาในดี�านผู้ลประกอ่บการไมุเ่ป็นไปตั้ามุเป�า
ยู่อ่ดีข้ายู่ในประเท่ศูและยู่อ่ดีส่งอ่อ่กตั้ลาดีลดีลง มีุหนี �ค่�างช้ำาระอ่ยู่้่ในระบบการเงิน แตั้่ในปัจจุบนัเศูรษฐกิจ กำาลงัฟื�นตั้วััดีีข้ึ �น 
ภัาค่รัฐและสถูาบนัการเงิน ก็มีุนโยู่บายู่เข้�าไปช้ว่ัยู่เหลอื่ ดีแ้ลผู้้�ประกอ่บการที่�ประสบปัญหาให�กลบัมุาดีำาเนินธิ์รุกิจไดี�อ่ยู่า่งปกตั้ติั้อ่่ไป 
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Q : จากกรณีีทีี่�เงินิบัาที่แตะระดับัออ่นค่าทีี่�สุดในรอบั 16 ปัี 
คิดวิา่จะมีผลกระที่บัอย่่างิไรบั้างิ ?  

Q : คิดวิา่แนวิโน้มที่างิการเงินิในปัี 2566 จะเปั็นอย่่างิไร ?  

Q : คำาถามสุดท้ี่าย่นะคะ อาจารย์่มีข้้อแนะนำา
ในการบัรหิ์ารเงิินอย่่างิไรจากสถานการณ์ี
การเงินิในปััจจุบััน ?  

อาจารย์ม่นััสั : ข้ณิะนี �ค่า่เงินบาท่อ่ยู่้ที่่� 37 บาท่ตั้อ่่ดีอ่ลลาร์ ซึ�งเป็นระดีบั
ที่�อ่่อ่นค่่าที่�สดุีนบัตั้ั �งแตั้่ปี 2549 ท่่ามุกลางการปรับข้ึ �นอ่ตัั้ราดีอ่กเบี �ยู่ข้อ่ง
ธิ์นาค่ารกลางสหรัฐ (Fade) เพื�อ่ค่วับค่มุุอ่ตัั้ราเงินเฟ�อ่ในสหรัฐให�เข้�าส้ภ่ัาวัะ
ปกตั้ิ อ่ยู่่างไรก็ตั้ามุภัาพรวัมุการเค่ลื�อ่นไหวัข้อ่งค่่าเงินบาท่ที่�อ่่อ่นค่่าลง
ประมุาณิ 10% นั �น ก็ยู่งัเป็นไปในท่ิศูท่างเดีียู่วักบัสกลุเงินอื่�นๆในภัมิุ้ภัาค่ 
สว่ันผู้ลกระท่บที่�เกิดีข้ึ �นนั �น มีุท่ั �งดี�านบวักและดี�านลบ คื่อ่ ดี�านผู้้�สง่อ่อ่กมีุค่วัามุ
สามุารถูแข้ง่ข้นัเพิ�มุข้ึ �น ไดี�เงินมุากข้ึ �นเมืุ�อ่แลกจากเงินดีอ่ลลาร์เป็นเงินบาท่ ใน
ท่างกลบักนัผู้้�นำาสนิค่�าเข้�าจะมีุตั้�นท่นุที่�สง้ข้ึ �น ราค่าสนิค่�าที่�ใช้�วัตัั้ถูดุีบินำาเข้�า
จะสง้ข้ึ �น หรือ่กรณีิข้อ่งผู้้�ค่�างช้ำาระเงินจากตั้า่งประเท่ศู รวัมุถูงึนกัท่อ่่งเที่�ยู่วั
 ผู้้� เดีินท่าง และผู้้� ไปศูกึษาตั้อ่่ตั้า่งประเท่ศูก็จะมีุค่า่ใช้�จา่ยู่เพิ�มุมุากข้ึ �น 

อาจารย์ม่นััสั : ตั้ามุหลักการวัางแผู้นท่างการเงินใน
การประกอ่บธิ์รุกิจ เราค่วัรมีุสภัาพค่ลอ่่งน�อ่ยู่กวัา่ 4 – 6 เท่า่
ข้อ่งค่่าใช้�จ่ายู่ตั้่อ่เดืีอ่น ซึ�งเมืุ�อ่เกิดีเหตั้กุารณ์ิที่�ไมุ่ค่าดีฝัั่น 
เราจะไดี�ดีำาเนินธิ์รุกิจตั้อ่่ไปไดี� แตั้บ่างค่รั �งยู่งัประเมิุนไมุไ่ดี�
วัา่ผู้ลกระท่บจากค่วัามุผู้นัผู้วันตั้า่งๆจะอ่ยู่้น่านแค่ไ่หน เรา
จงึค่วัรมีุแผู้นสำารอ่งอื่�นๆเตั้รียู่มุไวั�  เช้่น การลดีค่า่ใช้�จ่ายู่ที่�
ไมุส่ำาค่ญัและไมุจ่ำาเป็นลง ตั้อ่่มุาก็ค่วัรที่�จะแสวังหาโอ่กาส
เพื�อ่เพิ�มุรายู่ไดี�จากสินค่�าและบริการที่�จะมุาตั้อ่บสนอ่ง
ค่วัามุตั้�อ่งการข้อ่งผู้้�บริโภัค่ในช้่วังเวัลานี � และที่�สำาค่ญัคื่อ่ 
การข้ยู่ายู่ธิ์รุกิจในภัาวัะเช้น่นี � ค่วัรท่ำาแบบค่อ่่ยู่เป็นค่อ่่ยู่ไป 
ไมุ่ค่วัรไปก่อ่หนี �มุากเกินค่วัามุสามุารถูช้ำาระหนี �เพราะจะ
เป็นภัาระในอ่นาค่ตั้ไดี� 

และน่ั�กุข้็้อมู่ลท่�สัำาคัญสัำาห้รับคุณผูู้้อ่านัทกุุท่านั เพ่�อท่�
จะเป็ี่นัแนัวทางปี่รับใช้ั่ในัด้านักุารเงนิั เพ่�อปี่รับใช้ั่ในั
ช่ั่วติิให้้สัาม่ารถดำารงอยู่ได้แม้่จะอยู่ในัภาวะเศรษฐกุจิ
ในัปัี่จจุบันัค่ะ ห้วังว่าจะเป็ี่นัปี่ระโยชั่น์ักัุบคุณผูู้้อ่านั
ทุกุท่านันัะคะ  

อาจารย์ม่นััสั : ตั้ามุค่าดีการณ์ิเศูรษฐกิจไท่ยู่จะมีุแนวัโน�มุข้ยู่ายู่ตั้ัวั
ตั้อ่่เนื�อ่งที่� 3.3% ในปี 2565 และ 3.8% ในปี 2566 ซึ�งมุาจากการเพิ�มุข้ึ �นข้อ่ง
ภัาค่การท่่อ่งเที่�ยู่วัและการบริโภัค่ข้อ่งภัาค่เอ่กช้น โดียู่ในปี 2565 จะมีุ
นักท่่อ่งเที่�ยู่วัประมุาณิ 10 ล� านค่น แมุ� วั่าเศูรษฐกิจโลกที่�ช้ะลอ่ลดีลง
สง่ผู้ลตั้่อ่ภัาค่การสง่อ่อ่กแตั้่ไมุ่ไดี�กระท่บแนวัโน�มุการฟื�นตั้วััข้อ่งเศูรษฐกิจ
ไท่ยู่ในภัาพรวัมุ สว่ันอ่ตัั้ราเงินเฟ�อ่ในปี 2565 อ่ยู่้่ที่� 6.3% เป็นผู้ลมุาจาก
ราค่าสินค่�า อ่าหารสดี และสินค่�าท่างการเกษตั้รที่�ไดี�ท่ยู่อ่ยู่ปรับราค่าข้ึ �น
แล�วั วัิกฤตั้สงค่รามุยู่เ้ค่รนและรัสเซียู่ที่�ยืู่ดีเยืู่ �อ่ และภัาวัะนำ �าท่ว่ัมุในภัมิุ้ภัาค่
ตั้่างๆ ส่วันในปี 2566 ค่าดีวั่าอ่ตัั้ราเงินเฟ�อ่จะลดีลงมุาอ่ยู่้่ที่� 2.6% จาก
ราค่านำ �ามุนัและห่วังโซ่อ่ปุท่านที่�ท่ยู่อ่ยู่ค่ลี�ค่ลายู่ ดีงันั �นในปีหน�า การเงิน
ภัาค่ธิ์ุรกิจและภัาค่ค่รัวัเรือ่นจะปรับดีีข้ึ �น แตั้่ยู่ังมีุผู้้�ประกอ่บการ SMEs 
บางรายู่ที่�ฟื�นตั้วััช้�า ท่างสถูาบนัการเงินก็มีุนโยู่บายู่ที่�จะเข้�าไปช้่วัยู่เหลือ่ 
ดีแ้ลปรับโค่รงสร� างหนี � เพื�อ่ให�กลุ่มุธิ์ุรกิจเหล่านี �อ่ยู่้่รอ่ดีและดีำาเนินการตั้่อ่
ไปไดี� ภัาค่ธิ์รุกิจและภัาค่ค่รัวัเรือ่นจะปรับดีีข้ึ �น แตั้ยู่่งัมีุผู้้�ประกอ่บการ SMEs 
บางรายู่ที่�ฟื�นตั้วััช้�า ท่างสถูาบนัการเงินก็มีุนโยู่บายู่ที่�จะเข้�าไปช้ว่ัยู่เหลอื่ ดีแ้ล
ปรับโค่รงสร� างหนี � เพื�อ่ให�กลุมุ่ธิ์ุรกิจเหลา่นี �อ่ยู่้่รอ่ดีและดีำาเนินการตั้อ่่ไปไดี� 



Analyze Financial Market 
and Financial Institutions 
after COVID-19

Q : What do you think about the current financial 
market and financial institutions? 

Q : Thai baht just hit its weakest level in 
16 years. Do you think what is going to 
be the impact from this? 

Hello, readers. The Halal Talk column of this issue, we will talk 
about the economic system and financial markets. In this 
occasion, I have the opportunity to interview Ajarn Manat 

Suebsantikul, Advisor to the Director of Finance and Supplies, the 
Halal Science Center Chulalongkorn University. Let’s start talking 
to him.

Ajarn Manat: The financial market is important to the economy as 
it is a channel for transmitting funds from those who have savings 
to those who need funds for various activities such as production, 
trading, employment, etc. Therefore, it plays a role in driving the 
economy through various financial institutions. Back in the time 
before COVID-19 crisis, Thai financial institutions were very strong. 
But when the COVID-19 crisis occurred in 2019, some investors and 
entrepreneurs had problems in terms of their operating results that 
did not meet their targets. Domestic sales and exports declined. 
There were outstanding debts in the financial system. However, today 
the economy is recovering. The government and financial institutions 
have policies to help take care of entrepreneurs who face problems 
to return running their businesses as usual. 

Ajarn Manat: Thai baht is now at 37 baht per dollar. It was 
the weakest level since 2006 amid the hike in interest rate 
of the Federal Reserve (FED) to curb inflation in the United 
States to normal rate. However, the overall movement of 
Thai baht depreciating by about 10% is still in line with 
other currencies in the region. The impact that occurs 
are both positive and negative. The exporters are able 
to compete more. They earn more when exchange from 
dollars to baht. Importers, on the other hand, have higher 
costs. The price of goods using imported raw materials will 
be higher. Or in the case of arrears from foreign countries, 
including tourists, travelers, and those studying abroad, 
their expenses will be increased. 
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Q: What do you think the financial outlook 
in 2023 will be? 

Q: Last question. From the current financial
situation, what is your advice regarding 
money management? 

Ajarn Manat: According to forecasts, Thai economy will 
continue to grow at 3.3% in 2022 and 3.8% in 2023, due 
to the increase in tourism sector and consumption from 
private sector. In 2022, there will be approximately 10 million
tourists. Although the global economic slowdown affects 
the export sector, it does not affect the overall recovery of 
Thai economy. Inflation rate in 2022 was 6.3% as a result 
of the price of fresh food and agricultural products that 
have gradually increased, protracted Ukrainian-Russian 
war crisis, and floods in various regions. In 2023, inflation 
is expected to fall to 2.6% due to the gradual improvement 
of oil prices and supply chains. Thus, next year business 
and household finances will improve. But there will still be 
some SMEs that recover slowly. The financial institutions 
will have policies to help, to take care of debt restructuring 
in order for these business groups to survive and continue 
their operation. 

Ajarn Manat: According to the principles of financial 
planning in business, the liquidity should be at least 4-6 
times more than monthly expenses. When unexpected 
events occur, we will be able to continue doing our 
business. But sometimes, it is not possible to estimate how long 
the impact of various volatility will last. Therefore, we should 
have other backup plans, such as reducing unimportant
and unnecessary expenses. Next, we should seek 
opportunities to increase revenue from products and 
services that will meet the needs of consumers during this 
period. And the important thing in expanding business in 
this situation is that it should be done gradually. We should 
not incur more debt than our ability to pay because it will 
be a burden in the future.

 And these are crucial information for all our readers.
It serves as a financial guideline for us to adapt in life and 
to survive even in the current economic situation. I hope 
this will be useful to all readers. 
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ทุกสำัปด�ห์์

และทุกๆเดือนั

THA ACADEMY
“ แห์ลั่งเรียนัรู้ช่องทางให์มั่  

เพ่�อกุารอัพสุกุิลั 
แลัะเสุริมัสุร้างศักุยภาพ ”  

วิิทยาศาสุติร์แลัะเทคุโนัโลัยีฮาลัาลั

กุารติลัาดแลัะธุ์์รกุิจิฮาลัาลั

กุารศึกุษ์าแลัะพัฒนัาทักุษ์ะแห์่งอนัาคุติ

ประวิัติิศาสุติร์อิสุลัามั

พบกับ
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 นีอุม หรือื NEOM หน่ึ่�งในึ่โปรืเจคใหญ่่ท่ี่�สำำ�คัญ่ท่ี่�สุำดภ�ยใต้้วิสัิำยทัี่ศน์ึ่
ซ�อุด่อ�รืะเบ่ียปี 2573 (Saudi Vision 2030) ได้้รับัการัสนัับสนุันัจาก
เจา้ชายโมฮัมัเหม็ด้ บินั ซััลมานั มกุุฎรื�ชกุุม�รื นึ่�ยกุรืฐัมนึ่ต้รืค่นึ่ปัจจุบีันึ่ 
ท่ี่�ตั้�งเป้�นึ่ำ�พ�ซ�อุด่อ�รืะเบี่ยไปส่่ำอนึ่�คต้ใหม่ ทัี่�งด้�นึ่เศรืษฐกิุจและสัำงคม เน้ึ่นึ่
ควิ�มยั�งยืนึ่โดยมุง่ส่่ำกุ�รืลดพ่�งพ�กุ�รืใช้นึ่ำ�มนัึ่ อ�ศัยเที่คโนึ่โลย่ลำ�สำมยัใหมด้่�นึ่
ต่้�งๆ กัุบีนึ่โยบี�ยในึ่กุ�รืสำรื�้งเมืองใหม่ท่ี่�ม่ชื�อวิ�่ น่ึ่อุม หรือื NEOM (نيوم) ซ่�ง
คำ�วิ�่น่ึ่อมุในึ่ภ�ษ�อ�หรืบัีนัึ่�นึ่แปลวิ�่ “อนาคต”  (SAUDI ARABIA SMART 
CITY) เมอืงไฮเที่คแหง่อนึ่�คต้ท่ี่�น่ึ่�จบัีต้�มองของนัึ่กุลงทุี่นึ่และนัึ่กุนึ่วิตั้กุรืรืม 
[1]

 NEOM เป็นค่วัามุฝัั่นที่�กล�าหาญข้อ่งอ่นาค่ตั้ใหมุ่ ซึ�งจะเป็นยู่กระดีบัค่วัามุก�าวัหน�าข้อ่งมุนษุย์ู่ที่�จะรวับรวัมุอ่นาค่ตั้ข้อ่งนวัตัั้กรรมุ
ในธิ์ุรกิจ ค่วัามุน่าอ่ยู่้่ และค่วัามุยู่ั�งยืู่น NEOM เป็นหนึ�งในโค่รงการข้อ่งกอ่งทุ่นรวัมุเพื�อ่การลงทุ่นสาธิ์ารณิะ นับตั้ั �งแตั้่วันัที่�ประเท่ศูไท่ยู่
มีุการลงนามุค่วัามุร่วัมุมืุอ่ (MOU) จัดีตั้ั �งสภัาธิ์ุรกิจไท่ยู่-ซาอุ่ดีีอ่าระเบียู่ (Joint Business Council (JBC) กับ The Federation
of Saudi Chambers of Commerce (FSCC)) โดียู่เชื้�อ่มุั�นวัา่เอ่กช้นไท่ยู่จะสามุารถูสร� างโอ่กาส โดียู่สง่อ่อ่กสนิค่�าที่�ช้ว่ัยู่หนนุนโยู่บายู่นี �ไดี�  เช้น่ 
เฟอ่ร์นิเจอ่ร์, วัสัดีกุ่อ่สร� าง, เหลก็, ปน้ซีเมุนต์ั้ เค่รื�อ่งปรับอ่ากาศู และอ่าหารฮาลาล เป็นตั้�น [2]
 นบัวัา่เป็นโอ่กาสที่�ดีีข้อ่งผู้ลติั้ภัณัิฑ์์อ่าหารฮาลาลประเท่ศูไท่ยู่ ที่�จะสามุารถูข้ยู่ายู่และเตั้บิโตั้ในตั้ลาดีซาอ่ดีุีอ่าระเบยีู่ เมืุอ่งที่�มีุผู้้�นกัแสวังบญุ
และนกัท่อ่่งเที่�ยู่วัจากท่ั�วัโลกเดิีนท่างอ่ยู่า่งไมุข่้าดีสายู่ตั้ลอ่ดีท่ั �งปี ดี�วัยู่ค่วัามุเชื้�อ่มุั�นตั้อ่่วิัท่ยู่าศูาสตั้ร์ฮาลาลข้อ่งประเท่ศูไท่ยู่จากค่ณิะผู้้�นำาประเท่ศู
ซาอ่ดุีิอ่าระเบียู่ ค่ณิะจากกระท่รวังสิ�งแวัดีล�อ่มุ นำ �า และการเกษตั้ร รวัมุท่ั �งค่ณิะรอ่งอ่ธิิ์การบดีีดี�านการพฒันาฯ มุหาวัิท่ยู่าลยัู่อิ่สลามุมุาดีีนะห์ 
(ISLAMIC UNIVERSITY OF MADINAH) ที่�ไดี�เข้�าหารือ่และเยีู่�ยู่มุช้มุศูน้ย์ู่วัิท่ยู่าศูาสตั้ร์ฮาลาล จฬุาฯ และหนว่ัยู่งานภัาค่รัฐและเอ่กช้นอื่�นๆ ใน
ประเท่ศูไท่ยู่

เขี้ยู่นและเรียู่บเรียู่งโดียู่ ซููไนัน่ั ม่าห้ะม่ะ  
Written and Compiled  by Sunainee Mahama  

[1] สำานกังานนวัตัั้กรรมุแหง่ช้าตั้ ิ(อ่งค์่การมุหาช้น). “NEOM” เมืุอ่งนวัตัั้กรรมุบนผืู้นท่รายู่ ซาอ่ฯุ ในวันัใหมุ ่ที่�เป็นมุากกวัา่ผู้้�ผู้ลติั้นำ �ามุนัข้อ่ง
โลก [อิ่นเท่อ่ร์เน็ตั้]. [Cited on 9 Oct 2022]. Available from: https://www.nia.or.th/NEOM
[2] ฝ่ั่ายู่สื�อ่สารอ่งค์่กร สภัาอ่ตุั้สาหกรรมุแห่งประเท่ศูไท่ยู่ “ผู้ลสำาเร็จจากการเยืู่อ่นซาอ่ดีุีอ่าระเบียู่ ในการข้ยู่ายู่ตั้ลาดีและผู้ลกัดีนัการค่�า
-การสง่อ่อ่กข้อ่งไท่ยู่” [อิ่นเท่อ่ร์เน็ตั้]. [Cited on 9 Oct 2022]. Available from: https://fti.or.th/2022/09/13/ผู้ลสำาเร็จจากการเยืู่อ่นซาอ่/ุ
[3] [อิ่นเท่อ่ร์เน็ตั้]. [Cited on 9 Oct 2022]. Available from: https://www.neom.com/en-us/newsroom
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 NEOM is one of the most important grand projects under the Saudi 
Vision 2030. It is supported by Prince Mohamed bin Salman, or ‘MBS’, the 
current Crown Prince and Prime Minister who aims to lead Saudi Arabia 
towards a new future, both economically and socially. He emphasizes 
sustainability, with a focus on reducing dependency on oil and utilizing 
modern technology in various fields and the policy of creating a new city 
called NEOM (نيوم), which means “future” in Arabic. This Saudi Arabia 
Smart City will become a high-tech city of the future that should catch the 
eyes of investors and innovators. [1] 
 NEOM is a bold dream of the new future. It will enhance human 
progress by uniting the future of innovation in business, livability, and 
sustainability. NEOM is one of the projects of the Public Investment Fund 
since the day Thailand has signed a cooperation agreement (MOU) to 
establish the Joint Business Council (JBC) with the Federation of Saudi 
Chambers of Commerce (FSCC), with the belief that Thai private sector will 
be able to create opportunities by exporting goods that support this policy,
such as furniture, building materials, steels, cement, air conditioners,and
 Halal food, etc.” [2] 
       This is a great opportunity for Halal food products in Thailand to be 
able to expand and grow in Saudi market, the land that has constant flow 
of pilgrims and tourists from all over the world throughout the year. Due to 
the confidence in Thailand’s Halal Science of the Saudi Arabian leaders,
delegation from the Ministry of Environment, Water, and Agriculture,
including the Vice President for Development, Islamic University of 
Madinah, came to visit the Halal Science Center, Chulalongkorn University 
with other government and private agencies in Thailand. 
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 เมุตั้าเวัิร์ส (METAVERSE) หรือ่ “จักุรวาลนัฤม่ิติ”
เป็นกระแสที่�ถูก้พด้ีถูึงอ่ยู่่างมุากในข้ณิะนี � เมุตั้าเวิัร์ส คื่อ่การ
สร� างสภัาพแวัดีล�อ่มุข้อ่งโลกแห่งค่วัามุจริงและเท่ค่โนโลยีู่
เข้� าดี� วัยู่กัน จนกลายู่เป็น “ชุั่ม่ชั่นัโลกุเสัม่่อนัจริง”  ที่�
ผู้้� ค่นสามุารถูสื�อ่สาร ท่ำากิจกรรมุ และมีุปฏิสมัุพันธ์ิ์ร่วัมุกัน
อ่ยู่่างไร� ข้อ่บเข้ตั้ [1,2] อ่งค์่ประกอ่บสำาค่ัญข้อ่งเมุตั้าเวัิร์ส 
ก็คื่อ่ วีัอ่าร์ (VIRTUAL REALITY; VR) หรือ่ “ความ่เป็ี่นัจริง
เสัม่่อนั” ซึ�งเป็นเท่ค่โนโลยีู่การจำาลอ่งภัาพเสมืุอ่นข้อ่งสถูาน
ที่� สภัาพแวัดีล�อ่มุ หรือ่สถูานการณ์ิตั้า่ง ๆ ผู้า่นซอ่ฟต์ั้แวัร์และ
อ่ปุกรณ์ิที่�ถูก้อ่อ่กแบบมุาเฉพาะ โดียู่ที่�ผู้้� ใช้�สามุารถูโตั้�ตั้อ่บกบั
สิ�งแวัดีล�อ่มุเสมืุอ่นไดี�ดี�วัยู่ [2]  
 เราอ่าจจะเค่ยู่ไดี�ยู่ินค่ำาวั่าเมุตั้าเวัิร์ส และวีัอ่าร์ ใน
วังการเกมุส์ หรือ่ธิ์รุกิจ แตั้จ่ริงๆ แล�วัเมุตั้าเวัร์ิสยู่งัถูก้นำามุาใช้�ใน
ท่างการแพท่ย์ู่อี่กดี�วัยู่ ซึ�งหลายู่งานวิัจยัู่พบวัา่ การบำาบดัีดี�วัยู่
วีัอ่าร์ (VR-AIDED THERAPY) ส่งผู้ลดีีตั้่อ่ผู้้� ป่วัยู่ท่ั �งสขุ้ภัาพ
ท่างกายู่และจิตั้ใจ [3] วีัอ่าร์และเมุตั้าเวัิร์สสามุารถูนำามุา
ใช้�สำาหรับการวัินิจฉัยู่และข้ั �นตั้อ่นการผู้่าตั้ัดี และการฟื�นฟ้
ค่วัามุเจ็บปวัดี ค่วัามุวัิตั้กกงัวัล ภัาวัะซมึุเศูร� า โรค่มุะเร็ง และ
ค่วัามุผิู้ดีปกตั้ิข้อ่งระบบประสาท่ดี�วัยู่ผู้ลลพัธ์ิ์ที่�นา่พอ่ใจ [4]   

 วีั อ่ า ร์ แ ล ะ เ มุ ตั้ า เ วัิ ร์ ส  ท่ำา ใ ห� ผู้้� ป่ วั ยู่ ไ ดี� สัมุ ผู้ัส
สภัาพแวัดีล�อ่มุสามุมุติั้ทีิ่�สร� างข้ึ �นโดียู่สามุารถูพด้ีค่ยุู่ โตั้�ตั้อ่บไดี� 
มีุประโยู่ช้น์ในการบำาบดัีรักษาผู้้� ป่วัยู่ที่�มีุอ่าการ PTSD หรือ่ 
POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER (โรค่ท่างจิตั้จากเหตัุ้
รุนแรง) โดียู่ท่ำาให�ผู้้� ป่วัยู่อ่ยู่ากมีุสว่ันร่วัมุในการบำาบดัีมุากข้ึ �น

“แล้ว VR และ METAVERSE ช่วยในัการั
แพทย์และการับำาบัด้ได้้อย่างไรั?”

สง่ผู้ลให�การกระตัุ้�นค่วัามุท่รงจำาที่�กระท่บกระเทื่อ่นจิตั้ใจและการกำาจดัี
ค่วัามุกลวััเป็นไปไดี�ดีียิู่�งข้ึ �น [5] การบำาบดัีค่วัามุกลวััหรือ่โรค่วิัตั้กกงัวัล 
โดียู่การสร� างโลกเสมืุอ่นเพื�อ่ให�ผู้้� ป่วัยู่ไดี�เผู้ชิ้ญหรือ่สมัุผู้สักบัสิ�งที่�ตั้นเอ่ง
กลวัั เช้่น การสร� างบรรยู่ากาศูเสมืุอ่นการกระโดีดีบนัจีจมัุป์ สำาหรับ
ผู้้�กลวััค่วัามุสง้ หรือ่บรรยู่ากาศูการอ่ยู่้่ร่วัมุกนัในสงัค่มุหรือ่การพด้ีใน
ที่�สาธิ์ารณิะ สำาหรับผู้้� ที่�กลวััการเข้�าสงัค่มุหรือ่การพด้ีในที่�สาธิ์ารณิะ 
ก็ท่ำาให�ผู้้� ป่วัยู่คุ่�นเค่ยู่และลดีกลวััหรือ่ค่วัามุวัิตั้กกงัวัลตั้่อ่สิ�งนั �นไดี�  [3] 
อี่กตั้วััอ่ยู่า่งหนึ�งคื่อ่การใช้� วีัอ่าร์ในการฟื�นฟส้มุรรถูภัาพในผู้้� ป่วัยู่ภัาวัะ
สมุอ่งเสื�อ่มุหรือ่ผู้้�สง้อ่ายู่ทีุ่� ท่ำาให�ผู้้� ป่วัยู่ไมุเ่บื�อ่ และยู่งัมีุปฏิสมัุพนัธ์ิ์กบั
ผู้้�ค่นไดี�โดียู่ไมุ่ตั้�อ่งอ่อ่กนอ่กบ�าน ซึ�งมีุงานวิัจยัู่พบวั่าช้่วัยู่พฒันาการ
ท่รงตั้วััและการเดีินข้อ่งผู้้� ป่วัยู่พาร์กินสนัไดี�อ่ยู่า่งมุาก [6]  นอ่กจากนี �
ยู่ังใช้� ในการบำาบดัีค่วัามุเจ็บปวัดี ช้่วัยู่ให�ผู้้� ป่วัยู่ผู้่อ่นค่ลายู่โดียู่การ
เบี�ยู่งเบนค่วัามุสนใจส้่โลกเสมืุอ่นท่ำาให� ร้� สึกเจ็บปวัดีน�อ่ยู่ลง เช้่น 
ในข้ณิะรักษาหรือ่ผู้า่ตั้ดัี [7] 

เขี้ยู่นโดียู่ ม่าริสัา ม่ารแพ้ 
Written by Marisa Marnpae

(Ph.D Candidate)
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 วีัอ่าร์และการเชื้�อ่มุตั้่อ่ชี้วัิตั้จริงกับโลกเสมืุอ่นจริงใน
เมุตั้าเวัิร์ส อ่าจจะท่ำาให�บริการท่างการแพท่ย์ู่ในอ่นาค่ตั้เปลี�ยู่น
ไป เราอ่าจจะไดี�เห็นค่ลนิิกเสมืุอ่นจริง 3 มิุตั้ิ ที่�มีุแพท่ย์ู่สามุารถู
ตั้รวัจประเมิุนค่นไข้�ในร้ปแบบอ่วัตั้าร ผู้า่น TELEMEDICINE และ
อ่ปุกรณ์ิที่�บ�านก็เป็นไดี�  ข้ณิะนี �ในประเท่ศูไท่ยู่เอ่งก็มีุการร่วัมุมืุอ่
กนัระหวั่างโรงพยู่าบาลและผู้้�พฒันาเท่ค่โนโลยีู่ ในการใช้�กลไก
ข้อ่งวีัอ่าร์และเมุตั้าเวัร์ิสมุาพฒันานวัตัั้กรรมุการบริการจิตั้เวัช้และ
สขุ้ภัาพจิตั้ผู้า่นท่างไกล ซึ�งจะท่ำาให�ผู้้� ป่วัยู่เข้�าถูงึบริการท่างจิตั้เวัช้
ไดี�โดียู่ไมุต่ั้�อ่งเปิดีเผู้ยู่ตั้วััตั้น และสามุารถูพด้ีค่ยุู่ผู้า่นบรรยู่ากาศูที่�
ผู้อ่่นค่ลายู่แท่นห�อ่งตั้รวัจสี�เหลี�ยู่มุแบบเดีิมุ นี�อ่าจจะเป็นการเริ�มุ
ตั้�นไปส้บ่ริการแบบ VIRTUAL HOSPITAL ในอ่นาค่ตั้ก็เป็นไดี� 

[1] ไท่ยู่รัฐอ่อ่นไลน์. (2021, 29 ตั้ลุาค่มุ). เปิดีที่�มุา “Metaverse” คื่อ่อ่ะไร 
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ค่วัามุเป็นจริงเสมืุอ่น. ค่ลงัค่วัามุร้�  SciMath. สบืค่�นเมืุ�อ่ 3 ตั้ลุาค่มุ 2565 จาก 
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Physical Therapy for Improving Balance and Gait in Parkinson’s 
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 Metaverse is a trend that is being discussed tremendously 
now. Metaverse is the creation of environment of real world and 
technology that gives birth to a “virtual world community” where people 
can communicate, do activities, and interact without boundaries [1,2]. 
The crucial component of Metaverse is VR or “Virtual Reality” which 
is a technology that simulates visualization of a place, environment, 
or situation through specially designed software and devices where 
users can interact with virtual environments. [2]  
 We may have heard of the terms Metaverse and VR in gaming
or business sphere, but in fact Metaverse is also used in medical 
field. Many studies found that VR-aided therapy can benefit patients 
both physically and mentally. [3] VR and Metaverse can be used in
diagnosis and surgical procedures; in pain, anxiety, depression, cancer,
and neurological disorders recovery with favorable outcomes [4]   

 How do VR and Metaverse help in the field of 
medicine and therapy?
 VR and Metaverse allow patients to experience a three-
dimensional environment where they can talk and interact. They 
are useful in treating patients with PTSD or Post-Traumatic Stress 
Disorder by helping patients to feel more willing to do therapy. This 
results in stimulation of traumatic memories and elimination of fear 
go on smoother. [5] 
 Creating a virtual world for patients to face or experience 
what they fear, for example, creating an atmosphere of bungee 
jumping for people who are afraid of heights or an atmosphere of social 
coexistence or public speaking for those who are afraid of socializing 
or speaking in public, can help patients feel more familiar and reduce 
their fear or anxiety about certain matters [3]. Another example is the 
use of VR in rehabilitation in dementia patients or elderly people. VR 
helps entertain patients and allows them to interact with people without 
having to leave the house. Research found that VR helps improve the 
balance and gait of Parkinson’s patients. [6] Furthermore, VR is used in 
pain therapy. It helps patients relax by diverting them to a virtual world 
that makes them feel less pain, such as during treatment or surgery [7]. 
VR and real-life connection to the virtual world in Metaverse may 
change the future of medical services. We may find virtual 3D clinics 
where doctors can assess patients in avatars via telemedicine and 
devices at home. Currently, in Thailand there are collaborations 
between hospitals and technology developers in utilizing mechanisms 
of VR and Metaverse to develop innovative tele-psychiatric and mental 
health services. This will allow patients to access psychiatric services 
anonymously and to talk in a relaxed atmosphere instead of the 
traditional rectangular examination room. This could be the beginning 
of a Virtual Hospital service in the future. 
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 อ่าการนอ่นไมุ่หลบัหรือ่หลบัยู่าก ที่�เรียู่กวั่าโรค่
นอ่นไมุ่หลบั (INSOMNIA) เกิดีข้ึ �นไดี�ในท่กุช้่วังวัยัู่ โดียู่
พบประมุาณิ 10-15% ข้อ่งประช้ากรท่ั�วัโลกที่�ประสบกบั
โรค่นอ่นไมุห่ลบั [1] และมุกัจะมีุอ่าการอื่�นๆ ตั้ามุมุาดี�วัยู่ 
เช้น่ ค่วัามุเหนื�อ่ยู่ล�า อ่อ่่นแรง ไมุมีุ่สมุาธิิ์ อ่ารมุณ์ิแปรปรวัน 
และประสิท่ธิิ์ภัาพในการท่ำางานลดีลง โรค่นอ่นไมุ่หลบั
สามุารถูแบง่ตั้ามุระยู่ะเวัลาที่�มีุอ่าการ นั�นคื่อ่ อ่าการนอ่น
ไมุห่ลบัเฉียู่บพลนั (ACUTE INSOMNIA) เป็นอ่าการที่�เกิดี
ข้ึ �นในระยู่ะเวัลาสั �นๆ และมุกัเกิดีข้ึ �นเมืุ�อ่เกิดีค่วัามุตั้งึเค่รียู่ดี
หรือ่ตืั้�นเตั้�น เมืุ�อ่สถูานการณ์ิค่ลี�ค่ลายู่ลงอ่าการนอ่นไมุ่
หลบัลกัษณิะนี �จะหายู่เอ่งไดี�โดียู่สามุารถูกลบัมุานอ่นหลบั
ไดี�ปกตั้ิ ส่วันอ่าการนอ่นไมุ่หลบัแบบเรื �อ่รัง (CHRONIC 
INSOMNIA) เป็นอ่าการนอ่นไมุ่หลบัที่�เกิดีข้ึ �นอ่ยู่่างน�อ่ยู่ 
3 คื่นตั้อ่่สปัดีาห์และอ่าจจะนานตั้ดิีตั้อ่่กนัถูงึ 3 เดืีอ่น [2]
 การรักษาโรค่นอ่นไมุห่ลบันอ่กจากการใช้�ยู่ารักษา
หรือ่การบำาบดัีท่างจิตั้แล�วั อ่าหารก็เป็นท่างเลอื่กหนึ�งที่�ช้ว่ัยู่
รักษาอ่าการนอ่นไมุห่ลบัไดี� นมุและผู้ลติั้ภัณัิฑ์์จากนมุเป็น
หนึ�งในอ่าหารที่�อ่ดุีมุไปดี�วัยู่สารอ่าหารที่�เกี�ยู่วัข้�อ่งและช้ว่ัยู่
ลดีปัญหาการนอ่นไมุห่ลบั [3] ไดี�แก่ กรดีอ่ะมิุโนท่ริปโตั้แฟน
GABA และวัติั้ามิุนบี โดียู่กรดีอ่ะมิุโนท่ริปโตั้แฟน เป็นสารตั้ั �ง
ตั้�นที่�สง่ผู้่านระบบประสาท่สว่ันกลางจากเซลล์ประสาท่ที่�
สามุารถูสร�างเซโรโท่นินไดี� (SEROTONERGIC NEURONS)

และเซราโท่นินจะผู้ลิตั้เป็นเมุลาโท่นินตั้่อ่ไป ซึ�งช้่วัยู่ในการค่วับค่มุุการนอ่น
และมีุผู้ลตั้อ่่อ่ารมุณ์ิ [4]
 GABA (GAMMA AMINOBUTYRIC ACID) เป็นสารสื�อ่ประสาท่
ช้นิดียู่บัยู่ั �ง ช้ว่ัยู่สง่เสริมุให�ร้� สกึผู้อ่่นค่ลายู่และลดีค่วัามุวัติั้กกงัวัล ท่ำาให�ร่างกายู่
พร� อ่มุที่�จะพกัผู้่อ่น GABA พบมุากในผู้ลิตั้ภัณัิฑ์์นมุหมุกั เช้่น โยู่เกิร์ตั้ โดียู่
แบค่ที่เรียู่กลุ่มุแลค่โตั้บาซิลลสัที่�ใช้� ในกระบวันการหมุกัจะสามุารถูผู้ลิตั้สาร 
GABA ไดี� โดียู่ปฏิกิริยู่า DECARBOXYLATION ข้อ่งกรดีกลต้ั้ามิุค่ ดี�วัยู่เอ่นไซม์ุ 
GLUTAMINE DECARBOXYLASE [1] และ กลุมุ่วิัตั้ามิุนบี โดียู่เฉพาะวัติั้ามิุน 
บี6 ที่�ท่ำาหน�าที่�เป็นโค่เอ่นไซม์ุในการกระบวันการสร� างสารเมุลาโท่นินและช้ว่ัยู่
ค่ลายู่ค่วัามุกงัวัลที่�ท่ำาให� ร่างกายู่ร้� สกึผู้อ่่นค่ลายู่ [5,7] และวัติั้ามิุนบี 12 มีุสว่ัน
สำาค่ญัในการผู้ลติั้สารเซโรโท่นิน ช้ว่ัยู่ค่วับค่มุุการนอ่นหลบัให�ดีีข้ึ �น [6,7]
 นอ่กจากนมุและผู้ลิตั้ภััณิฑ์์นมุแล�วั ก็ยู่งัมีุอ่าหารอี่กหลายู่ช้นิดีที่�
ช้ว่ัยู่แก�ปัญหาการนอ่นหลบั เช้น่ ธิ์ญัพืช้ กล�วัยู่ และผู้ลไมุ�บางช้นิดี นอ่กจาก
นี � แนะนำาให�หากิจกรรมุที่�ผู้่อ่นค่ลายู่ ลดีค่วัามุตั้งึเค่รียู่ดี และอ่อ่กกำาลงักายู่
ให� เหมุาะสมุ ก็สามุารถูที่�จะช้่วัยู่ให�การนอ่นหลบัดีีข้ึ �นและเป็นการนอ่นที่�มีุ
ค่ณุิภัาพ

ช่วยลด้อาการันัอนัไม่หลับ
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DAIRY PRODUCTS
CAN GET RID OF 
INSOMNIA 
 Inability to sleep or sleeping difficulty are known 
as insomnia. It can occur in any age. Approximately
10-15% of the world population experience insomnia [1] 
and often followed by other symptoms such as fatigue,
weakness, lack of concentration, mood swings, and 
reduced work efficiency. Insomnia can be categorized
according to how long the symptoms last. Acute 
insomnia is a short-term condition. And it usually occurs 
when tension or excitement arises. When the situation 
is relieved, this type of insomnia will go away naturally,
and patient can return to sleep normally. Chronic 
insomnia is the insomnia that occurs at least 3 nights 
per week and may last up to 3 months [2]
 Besides medication or psychotherapy, food is 
another alternative that can help treat insomnia. Milk 
and dairy products are among the foods that provide 
nutrients associated with and help reduce insomnia [3] 
such as tryptophan amino acid, GABA, and vitamin B. 
Tryptophan is a precursor that is transferred to central 
nervous system from nerve cells that can produce 
serotonin (serotonergic neurons). And serotonin will 
continue to produce melatonin, which helps regulate 
sleep and affects mood [4].
 GABA (Gamma aminobutyric acid) is an inhibitory
neurotransmitter that helps promote relaxation and 
reduces anxiety. It makes the body ready to rest. GABA 
is found in fermented milk products such as yogurt. 
Lactobacillus bacteria used in fermentation process are 
able to produce GABA by decarboxylation of glutamic 
acid with enzyme glutamine decarboxylase [1] and 
group of vitamin B, especially vitamin B6, which acts 
as coenzyme in the process of producing melatonin 
and helps relieve anxiety which results in making the 
body feel relaxed [5, 7]. Also, vitamin B12 is important 
in the production of serotonin. It helps control sleep 
improvement [6,7].

In addition to milk and dairy products, there are also a number of foods 
that can help solve sleep problems, such as grains, bananas, and some 
other fruits. Besides this, it is recommended to find activities that make 
one feel relaxed and reduce stress, and exercise appropriately. All of 
this can help improve sleeping and provide quality sleep.



ก�รพัฒนั�กลุ�มิจัังห์วัดภ�คใต้์ฝ่ั่�ง
อันัด�มัินัส่ำ�ศูน่ัย์ุกล�งท�งก�รแพทย์ุ
และบริก�รสำุขภ�พ
Developing Southern Andaman Provinces
to Become Center of Medical and Health 
Services 

 ภัายู่หลงัสถูานการณ์ิการแพร่ระบาดีข้อ่งโรค่ตั้ิดีเชื้ �อ่โค่วัิดี-19 
ที่�ส่งผู้ลให� เศูรษฐกิจและการท่่อ่งเที่�ยู่วัช้ะลอ่ตั้ัวั กรมุสนับสนุนบริการ
สขุ้ภัาพ กระท่รวังสาธิ์ารณิสขุ้ ร่วัมุกบัภัาคี่เค่รือ่ข้า่ยู่ จงึมีุแนวัคิ่ดีในการเตั้รียู่มุ
พฒันากลุมุ่จงัหวัดัีภัาค่ใตั้�ฝัั่�งอ่นัดีามุนัให�มีุศูกัยู่ภัาพดี�านการท่อ่่งเที่�ยู่วัเชิ้ง
สขุ้ภัาพในกลุมุ่ MEDICAL TOURISM และ HEALTH AND WELLNESS 
TOURISM เป็นการนำาบริการดี�านสขุ้ภัาพมุาเป็นอ่งค์่ประกอ่บหลกัใน
การดีึงดี้ดีนักท่่อ่งเที่�ยู่วัและนักลงทุ่นเพื�อ่ข้ับเค่ลื�อ่นเศูรษฐกิจข้อ่ง
ประเท่ศูไท่ยู่ ซึ�งปัจจบุนัประเท่ศูไท่ยู่ไดี�รับการยู่อ่มุรับวัา่เป็นแหลง่ท่อ่่งเที่�ยู่วั
เชิ้งสขุ้ภัาพตั้ิดี 1 ใน 5 ข้อ่งโลก และมุล้ค่า่ตั้ลาดีการท่อ่่งเที่�ยู่วัเชิ้งสขุ้ภัาพ
ข้อ่งไท่ยู่มีุแนวัโน�มุสง้ข้ึ �นอ่ยู่า่งตั้อ่่เนื�อ่ง การสนบัสนนุและข้ยู่ายู่การท่อ่่งเที่�ยู่วั
ในกลุมุ่นี �จะช้่วัยู่เพิ�มุมุล้ค่า่ท่างเศูรษฐกิจและนำารายู่ไดี�เข้�าส้ป่ระเท่ศูไท่ยู่
ไดี� เป็นอ่ยู่่างมุาก [1] สอ่ดีค่ล�อ่งกบัยู่ทุ่ธิ์ศูาสตั้ร์ช้าตั้ิที่�เน�นการยู่กระดีบั
ศูกัยู่ภัาพในหลากหลายู่มิุตั้ิค่วับค่้่กบัการข้ยู่ายู่โอ่กาสข้อ่งประเท่ศูไท่ยู่
ในเวัที่โลก โดียู่ผู้ลกัดีนัให�ประเท่ศูไท่ยู่เป็นศูน้ย์ู่กลางท่างการแพท่ย์ู่และ
บริการสขุ้ภัาพ ผู้า่นการข้บัเค่ลื�อ่นการดีำาเนินงานในร้ปแบบการพฒันาเข้ตั้
ระเบียู่งเศูรษฐกิจเวัลเนสอ่นัดีามุนั (ANDAMAN WELLNESS ECONOMIC :
AWC) ประกอ่บดี�วัยู่ ภัเ้ก็ตั้ พงังา กระบี� ระนอ่ง ตั้รัง และสตั้ล้ โดียู่มุุง่พฒันา 
10 อ่ตุั้สาหกรรมุเป�าหมุายู่ใน AWC ยู่กตั้วััอ่ยู่า่งเช้น่ การรักษาท่างการแพท่ย์ู่
สปา โรงแรมุ ยู่า/อ่าหารเพื�อ่สขุ้ภัาพ การท่่อ่งเที่�ยู่วัเชิ้งสขุ้ภัาพ ฮาลาล 
LONG STAY และ SOFT POWER เป็นตั้�น [2]
 ศูน้ย์ู่วัิท่ยู่าศูาสตั้ร์ฮาลาล จฬุาลงกรณ์ิมุหาวัิท่ยู่าลยัู่ สำานกังาน
ปัตั้ตั้านี ไดี�ดีำาเนินงานโค่รงการยู่กระดีับมุาตั้รฐานการบริการอ่าหาร
ฮาลาลในโรงพยู่าบาลในพื �นที่�จงัหวัดัีช้ายู่แดีนภัาค่ใตั้�  โดียู่การพฒันา
ศูักยู่ภัาพบุค่ลากรให� มีุค่วัามุร้� ค่วัามุเข้� าใจและสามุารถูประยูุ่กต์ั้
งานดี�านการมุาตั้รฐานฮาลาล ซึ�งบ้รณิาการแนวัท่างการดีำาเนินงาน
ระหวัา่งมุาตั้รฐานฮาลาลกบัมุาตั้รฐานค่วัามุปลอ่ดีภัยัู่ในอ่าหาร สง่เสริมุ
และเฝั่�าระวังักระบวันการผู้ลิตั้ให�มีุค่วัามุปลอ่ดีภัยัู่ตั้อ่่ผู้้�บริโภัค่มุากยิู่�งข้ึ �น 
ช้่วัยู่ให�ผู้ลิตั้ภัณัิฑ์์และบริการฮาลาลที่�อ่อ่กส้ต่ั้ลาดีมีุมุาตั้รฐานและเป็นที่�
ยู่อ่มุรับในระดีบัสากล นบัเป็นการดีำาเนินงานที่�จะสนบัสนนุและพฒันา

มุาตั้รฐานการผู้ลิตั้และบริการอ่าหารฮาลาลในสถูานพยู่าบาล 
รวัมุถูึงสถูานประกอ่บการเพื�อ่สุข้ภัาพเพื�อ่รอ่งรับการพัฒนา
เข้ตั้ระเบียู่งเศูรษฐกิจเวัลเนสอ่นัดีามุนั (AWC) ไดี� เป็นอ่ยู่่างดีี 
ซึ�งเมืุ�อ่วันัที่� 14 กนัยู่ายู่น 2565 ที่�ผู้า่นมุา ผู้้�แท่นรอ่งผู้้�อ่ำานวัยู่การ
ศูน้ย์ู่ฯ สำานกังานปัตั้ตั้านี ไดี� เข้�าร่วัมุพบปะหารือ่ประสานงาน
ค่วัามุร่วัมุมืุอ่กบัมุหาวัิท่ยู่าลยัู่สงข้ลานค่รินท่ร์ วัิท่ยู่าเข้ตั้ภัเ้ก็ตั้ 
ซึ�งผู้้�บริหารมีุแผู้นการพฒันาเมืุอ่งภั้เก็ตั้ส้่การเป็น MEDICAL 
CITY โดียู่วัางแผู้นก่อ่สร�างโรงพยู่าบาลสงข้ลานค่รินท่ร์ ภัเ้ก็ตั้ ผู้ลติั้
บคุ่ลากรท่างการแพท่ย์ู่ พยู่าบาล รวัมุถูงึสง่เสริมุผู้้�ประกอ่บการ
ในพื �นที่�อ่นัดีามุนัเพื�อ่รอ่งรับนกัท่อ่่งเที่�ยู่วัดี�านสขุ้ภัาพที่�เพิ�มุมุาก
ข้ึ �น ท่ั �งนี �การผู้นวักจดุีแข็้งข้อ่งท่ั �งสอ่งมุหาวิัท่ยู่าลยัู่ จะสามุารถู
สง่เสริมุการพฒันาเศูรษฐกิจฐานสขุ้ภัาพในพื �นที่�อ่นัดีามุนัตั้อ่่ไป
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เรียู่บเรียู่งโดียู่ อาซู่เยาะ ลาเติะ  
Compiled by Arseeyoh Lateh



 After the COVID-19 pandemic which caused economy and tourism to slow 
down, Department of Health Service Promotion; Ministry of Public Health, together 
with network partners, shared an idea to develop the southern provinces of Andaman 
coast to acquire potential in medical tourism, as well as health and wellness tourism. 
This kind of tourism provides health services as a key element in attracting tourists 
and investors, which will further drive the economy of Thailand.  
 Currently, Thailand is recognized as one of the top five health tourism 
destinations in the world. The market value of Thai health tourism is likely to increase 
continuously. Supporting and expanding this kind of tourism will elevate economic 
value and generate great income to Thailand [1]. This is also match with the nation’s 
strategy that aims to focus on enhancing Thailand’s potential in various aspects, 
as well as seeking more opportunities in world stage. 
  In order to push Thailand to become center of medical and health services, 
it is carried out by building Andaman Wellness Economic Corridor (AWC), consisting 
of Phuket, Phang Nga, Krabi, Ranong, Trang and Satun. Developing the 10 targeted 
industries in AWC will be spotlighted on, for example, medical treatment, spa, hotel, 
medicine/food for health, health tourism, Halal long stay, and soft power, etc. [2] 
 The Halal Science Center Chulalongkorn University, Pattani Office, has 
carried out projects to raise the standard of Halal food service in hospitals in the 
southern border provinces. We develop personnel’s potential by equipping them 
with knowledge and understanding until they are able to work on Halal standards. We 
integrate guidelines of both Halal standards and food safety standards. We promote 
and monitor production process and make sure that the food is safe for consumers. 
We help make Halal products and services in the market meet international standards 
and to be accepted on international level. All of these are our operation to support and 
develop standards of Halal food production and services in healthcare facilities, as 
well as establishments for well-being, to finely support the development of Andaman 
Wellness Economic Corridor (AWC). 

 On September 14, 2022, the 
representative of Deputy Director of the 
HSC Pattani Office attended a meeting 
to discuss about the cooperation with 
Prince of Songkla University, Phuket 
Campus. The executives have a plan 
to develop Phuket Town into a Medical 
City. There is a plan to build Songkhla 
Nakarin Hospital Phuket and to produce 
medical personnel, nurses, as well as 
to promote entrepreneurs in Andaman 
area to accommodate the increasing 
number of tourists from medical tourism. 
Combining the strengths of both universities
is believed to further promote the 
development of health-based economy 
in Andaman area. 

[1] ค่ลงัสื�อ่ประช้าสมัุพนัธ์ิ์. เดิีนหน�าปั �นกลุมุ่จงัหวัดัี
ภัาค่ใตั้�ฝัั่�งอ่นัดีามุนั (Andaman Wellness Corridor : 
AWC) ส้เ่มืุอ่งมุหาอ่ำานาจดี�านสขุ้ภัาพ [อิ่นเตั้อ่ร์เน็ตั้]. 
นนท่บรีุ: กระท่รวังสาธิ์ารณิสขุ้, กรมุสนบัสนนุบริการ
สขุ้ภัาพ; 2565 [สืบค่�นเมืุ�อ่วันัที่� 29 กนัยู่ายู่น 2565]. 
จาก: https://bit.ly/3SISWGI 
[2] การพฒันาเข้ตั้ระเบียู่งเศูรษฐกิจเวัลเนสอ่นัดีามุนั 
(Andaman Wellness Economic Corridor : AWC) 
[อิ่นเตั้อ่ร์เน็ตั้]. นนท่บรีุ: กระท่รวังสาธิ์ารณิสขุ้, กรมุ
สนบัสนนุบริการสขุ้ภัาพ; 2565 [สืบค่�นเมืุ�อ่วันัที่� 29 
กนัยู่ายู่น 2565]. จาก: https://bit.ly/3SEhaSD 
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 สำาหรับค่อ่ลมัุน์นี � เรามุาวั่ากนัดี�วัยู่เรื�อ่งการสร� างโอ่กาสให�กบั
กลุ่มุเกษตั้รกรในการพฒันาและเพิ�มุโอ่กาสท่างการตั้ลาดีในกลุ่มุสินค่�า 
COSMETIC โดียู่พฒันาผู้่านกระบวันการที่�เป็นนวัตัั้กรรมุในการแปรร้ป 
ซึ�งกิจกรรมุหนึ�งที่�ศู้นย์ู่วัิท่ยู่าศูาสตั้ร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ิมุหาวัิท่ยู่าลยัู่ 
สำานกังานเชี้ยู่งใหมุ ่ไดี�จดัีท่ำาคื่อ่การพฒันาผู้ลติั้ภัณัิฑ์์บนฐานนวัตัั้กรรมุเพื�อ่
สร� างมุล้ค่า่ ซึ�งการพฒันาผู้ลติั้ภัณัิฑ์์ในกิจกรรมุนี �เป็นการพฒันาศูกัยู่ภัาพ
ข้อ่งผู้้�ประกอ่บการอี่กข้ั �นหนึ�งเพื�อ่ตั้�อ่งการพัฒนาผู้ลิตั้ภััณิฑ์์ที่�ผู้่านการ
แปรร้ปเบื �อ่งตั้�นข้อ่งผู้้�ประกอ่บการที่�เป็นเกษตั้รกร ตั้อ่่ยู่อ่ดีผู้ลติั้ภัณัิฑ์์เพื�อ่
เน�นภัาพลกัษณ์ิข้อ่งตั้วััสนิค่�า และนำาแนวัค่ิดีเชิ้งนวัตัั้กรรมุเข้�าไปผู้นวักใช้�  
ท่ั �งนี �เพื�อ่สร� างมุล้ค่า่ให�กบัผู้ลติั้ภัณัิฑ์์ที่�มุาจากการเกษตั้ร วัตัั้ถูดุีบิจากพืช้ไร่
โดียู่ในการพฒันาผู้ลติั้ภัณัิฑ์์ข้อ่งผู้้�ประกอ่บการนั �น ไดี�นำาเอ่าเท่ค่โนโลยีู่ที่�
ช้่วัยู่สกดัีสารสำาค่ญัข้อ่งตั้วััผู้ลิตั้ภัณัิฑ์์มุาวัิเค่ราะห์และพฒันา เพื�อ่ให�ไดี�
สนิค่�าประเภัท่เค่รื�อ่งสำาอ่างและตั้อ่บโจท่ย์ู่ค่วัามุตั้�อ่งการข้อ่งกลุมุ่ผู้้�บริโภัค่
ที่�รักสุข้ภัาพสินค่� าในตั้ลาดีมุ้ลค่่าส้ง ซึ�งในการจัดีกิจกรรมุดีังกล่าวัมีุ
ผู้้� ประกอ่บการให�ค่วัามุสนใจเข้� าร่วัมุและสมุัค่รเข้� าร่วัมุกิจกรรมุ โดียู่
เกษตั้รกรที่�เข้�าร่วัมุไดี�นำาวัตัั้ถูดุีิบที่�เป็นพืช้เศูรษฐกิจ และวัตัั้ถูดุีิบพื �นบ�าน
เข้�ามุาพฒันา ไมุว่ัา่จะเป็น เปลือ่กเมุลด็ีกาแฟและกรีนบีนที่�เหลือ่จากการ
ผู้ลิตั้เมุลด็ีกาแฟ กหุลาบสายู่พนัธิ์ุ์ตั้า่งๆ ที่�มีุอ่ยู่้่ นอ่กเหนือ่จากการท่ำาช้า

PRODUCT DEVELOPMENT & INNOVATION

และกลีบดีอ่กกหุลาบอ่บแห�ง ข้มิุ �นช้นัสดีที่�ปลก้เป็นจำานวัน
มุากมีุค่ณุิภัาพสง้ รวัมุท่ั �งมีุการรับรอ่ง ORGANIC  ข้มิุ �นช้นั
ข้� าวัหอ่มุมุะลิท่ับทิ่มุชุ้มุแพซึ�งมีุสารอ่าหารอุ่ดีมุไปดี� วัยู่
วัติั้ามิุนที่�ดีีตั้อ่่ผิู้วัและค่ณุิค่า่ท่างโภัช้นาการสง้ โดียู่นำาในสว่ัน
ข้อ่งจมุก้ข้�าวัและรัมุข้�าวัที่�เกิดีจากการสีข้�าวั มุาใช้�ในการ
แปรร้ป ใบมิุ �นท์่หลวัง (เนียู่มุหเ้สือ่) ซึ�งเป็นสมุนุไพรพื �นบ�าน
เศูษไมุ�กฤษณิาที่�เหลือ่จากกระบวันการกลั�น เป็นตั้�น โดียู่
หลังจากที่�ผู้้� ประกอ่บการกลุ่มุเกษตั้รกรไดี� เข้� ามุาร่วัมุ
บมุ่เพาะเชิ้งปฏิบตัั้ิการในพฒันาการผู้า่นกระบวันการกลั�น
เพื�อ่ให�ไดี�สารสกดัีสำาค่ญั พบวัา่สามุารถูนำาสารสกดัีสำาค่ญัที่�
กลั�นไดี�มุาพฒันาเป็นสนิค่�าประเภัท่ ค่รีมุอ่าบนำ �า ผู้ลติั้ภัณัิฑ์์
บำารุงเส�นผู้มุ นำ �ามุนัหอ่มุระเหยู่ ผู้ลติั้ภัณัิฑ์์บำารุงผิู้วั ท่ั �งนี �เมืุ�อ่
ไดี� ร้ปแบบผู้ลิตั้ภััณิฑ์์ที่�ตั้�อ่งการแล�วั ข้ั �นตั้่อ่ไปจะเป็นการ
นำาเสนอ่ผู้ลิตั้ภัณัิฑ์์ส้่ตั้ลาดีในร้ปแบบ PROTOTYPE เพื�อ่
ท่ำาการท่ดีสอ่บตั้ลาดี การศูกึษาข้�อ่มุล้และวิัเค่ราะห์ตั้ลาดี 
(PRODUCT STP) เพื�อ่เตั้รียู่มุค่วัามุพร�อ่มุผู้ลติั้ภัณัิฑ์์ให�พร�อ่มุ
อ่อ่กส้ต่ั้ลาดี (PRODUCT ATTRIBUTES, BENEFIT, VALUE)
 การวัางจำาหน่ายู่ตั้ามุร� านค่�าที่�กำาหนดี ตั้ามุเวัลา
ที่�กำาหนดี ตั้ามุปริมุาณิที่�กำาหนดีจากการดีำาเนินการไดี� มีุ
การประสานงานร� านเพื�อ่สขุ้ภัาพ GOOD HEALTH อ่ำาเภัอ่
เมืุอ่งเชี้ยู่งใหมุ ่จงัหวัดัีเชี้ยู่งใหมุ ่โดียู่การนำาเสนอ่ข้�อ่มุล้และ
จดุีเดีน่ข้อ่งสนิค่�า และจากการท่ดีสอ่บตั้ลาดีเป็นเวัลา 1 เดืีอ่น

เขี้ยู่นโดียู่ ม่าลารินั  ศร่มู่ลคำา
Written by Malarin Srimoonkum
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พบวัา่การรับร้�และผู้ลตั้อ่บรับจากกลุมุ่ลก้ค่�าเป�าหมุายู่ให�การตั้อ่บรับ
เป็นอ่ยู่่างดีี ส่วันใหญ่ให� ค่วัามุสนใจกับค่อ่นเซ็ป กรีนบิวัตีั้ � 
การไมุใ่สส่ารอ่นัตั้รายู่ และการใช้�ไฮโดีรซอ่ลจากฟาร์มุอ่อ่แกนิก 
ถืูอ่เป็นจดุีข้ายู่ที่�ดีีและสร�างค่วัามุสนใจข้อ่งลก้ค่�าไดี�เป็นอ่ยู่า่งมุาก 
เพราะลก้ค่�ารับร้� วัา่ไฮโดีรซอ่ลเป็นนำ �ากลั�นธิ์รรมุช้าติั้ ที่�มีุค่ณุิค่า่ใน
การดีแ้ลและบำาบดัีผิู้วั อี่กท่ั �งกลิ�นข้อ่งผู้ลิตั้ภัณัิฑ์์ก็เป็นจดุีหนึ�งที่�
กระตัุ้�นการตั้ดัีสนิใจซื �อ่ข้อ่งกลุมุ่ลก้ค่�าไดี�มุากข้ึ �น

 This column we will talk about creating opportunities
for farmers to develop cosmetic products and enhance 
market opportunities through innovative processing. One of 
the activities that the Halal Science Center Chulalongkorn 
University, Chiang Mai Office has conducted is product 
development based on innovation to create values. This 
product development activity is another step to enhance 
entrepreneurs’ potential. It aims to develop products that 
are preliminary processed by farmer entrepreneurs. This 
activity focuses on product image and integrating innovative
ideas to create values for products from agricultural materials.
 During the process of product development, we 
utilize technology that helps extract important substances 
contained in products for further analysis and development 
in order to create cosmetic products that meet the needs 

of health-concerned consumers and to create products of high value 
market. This activity received attention from entrepreneurs, and many 
applied to join the activity. Farmers that participated in this activity 
brought raw materials from cash crops and local raw materials to 
develop, such as coffee bean husks and green beans that are left 
over from coffee bean production; different types of roses besides 
those for tea making and dried rose petals; high quality and quantity 
of fresh turmeric, including certified organic turmeric; Tub Tim Chum 
Phae jasmine rice which is rich in nutrients and vitamins that are good 
for skin and contains high nutritional value. Part of the germ and rum 
from milling are used in processing.; Mexican mint (Neum Hu Suea), 
which is a local herb; and scraps of Agarwood that are left over from 
distillation process.

 After the farmer entrepreneurs joined this workshop and 
developed their raw materials through refining process that provide 
important extracts, they found that the distilled essential extracts can 
be developed into shower cream, hair care, essential oil, and skin 
care products. Once the desired products were made, next step was 
to bring the products to market in prototype form for market testing, 
data study, and market analysis (Product STP). This is to prepare 
products for sale in the market. (Product Attributes, benefit, Value)
      As for distribution channels, those who are interested can 
buy products at designated stores, at specified time, and in specified 
quantity. We coordinated with Good Health shop in Mueang Chiang 
Mai District, Chiang Mai. According to the presentation about product 
information and strengths, and from 1 month of market testing, the 
products had reached target customer groups and received good 
responses. Most customers paid attention to concept of green beauty 
with no harmful substances and the use of hydrosols from organic 
farms. This counted as a great selling point that gain lots of customer 
interest. Because customers know that hydrosol is a natural distilled 
water that are good for skin care and treatment. Moreover, the smell 
of product is another point that stimulates customers’ purchase 
decision-making even more.

PRODUCT DEVELOPMENT 
& INNOVATION

ที่�มุา : Herbalstudio [อ่อ่นไลน์] [สืบค่�นเมืุ�อ่วันัที่� 28 ก.ยู่.  2565] จาก 
https://th- th.facebook.com/herbalstudionatural/
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