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EDITOR’S TALK

BOARD OF CONSULTANTS 

อาหารเสริมโพรไบโอติิก อาหารที่่�เป็็นมากกว่่าอาหาร  
สวัสัดีีค่ะ่ ท่า่นผู้้�อ่า่นท่กุท่า่น 

 ปััจจุบัันกระแสอ่าหารสุขภาพมีีการเปัลี่ี�ยนแปัลี่งอ่ย่างก� าวักระโดีดี หน่�งในอ่าหารที่�ผู้้� บัริโภค่หันมีาให�ค่วัามีสนใจมีากข่ �น คื่อ่ 
อาหารเสริมโพรไบโอติกิ แมี�วัา่อ่าหารเสริมีโพรไบัโอ่ติกิจะมีีจำาหน่ายมีากมีายในติลี่าดีปััจจบุันั แติมี่ีน�อ่ยค่นนกัที่�จะติระหนกัร้� ถึง่ค่วัามีสำาค่ญั
ขอ่งสิ�งมีีชีีวัติิขนาดีจิ�วัหรือ่โพรไบัโอ่ติกิแลี่ะบัท่บัาท่ขอ่งโพรไบัโอ่ติกิที่�มีีติอ่่ร่างกายมีนษุย์ หากใค่รอ่ยากจะท่ราบัเพิ�มีเติมิีสามีารถึอ่า่นไดี�ในค่อ่ลี่มัีน์ 
Halal Highlight ฉบับัันี �ไดี� เลี่ยค่่ะ นอ่กจากนี �ยงัมีีเนื �อ่หาอื่�นๆที่�น่าสนใจไมี่วั่าจะเป็ันบัท่ค่วัาท่อ่พัเดีท่ดี�านวิัท่ยาศาสติร์ท่ั �งในแลี่ะติ่างปัระเท่ศ 
หวังัเป็ันอ่ยา่งยิ�งวัา่ ฮาลี่าลี่อิ่นไซด์ีฉบับัันี � จะเป็ันปัระโยชีน์แก่ท่า่นผู้้�อ่า่นท่กุท่า่นนะค่ะ 

Probiotic Food: The Food That Is More Than Just Food 
Hello readers. 

 Nowadays, the trend of healthy food has changed drastically. One of the foods that consumers are increasingly interested 
in is probiotic food. Although many probiotic supplements are available on markets today, few people are aware of the importance 
of these microorganisms, or probiotic, and the role they play in human body. For those who want to learn more about this, please 
find out more in column Halal Highlight of this issue. There are also other interesting contents such as articles about updated 
scientific news both domestically and internationally. I sincerely hope that this Halal Insight will be useful to all readers. 
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อ่าหารฟัังก์ชีนั อ่าหารโพรไบัโอ่ติกิ 
Probiotics as Functional Foods 

ขา่วัสารศน้ย์ฯ

สอ่่งนวัตัิกรรมีดี�านสขุภาพ ปัลี่กุนวัตัิกรรมีสร� างชีาติ ิปัั �นโมีเดีลี่ธุรุกิจ กบัั 
ศ.ภญ.ร.ติ.อ่.หญิง ดีร. สชุีาดีา สขุหร่อ่ง
Looking Through Innovation for Health, Initiate Innovation for Nation Building, 
and Create Business Model with Prof. Dr. Suchada Sukrong  

APEC 2022 การปัระชีมุีสดุียอ่ดีผู้้�นำาโลี่กกบััโอ่กาสเติิบัโติท่างเศรษฐกิจ 
The APEC 2022 and the World Leaders Summit Come with Economic Growth 
Opportunities 

ค่นนอ่นดีก่เสี�ยงเบัาหวัานแลี่ะโรค่หวััใจมีากกวัา่ค่นตืิ�นเชี�า 
People Who Stay Up Late Have a Higher Risk of Diabetes 
and Heart Disease than Those Who Wake Up Early 

ระบับัการนำาสง่ยาจากพืชี ส้เ่ปั�าหมีายที่�ติอ่บัสนอ่งติอ่่
การติ�านโรค่อ่�วัน  
Drug Delivery System from Plant Toward the Goal 
that Responds to Anti-Obesity 

เท่ค่โนโลี่ยี ถึงุหุ�มีสารสำาค่ญัจากพืชี (Phytosome) 
Phytosome Technology

มีาโซะยาวีั ปัระเพณีการเข�าสหุนตัิ 
Masuk Jawi: The Traditional Ceremony of 
Circumcision

เกษติรสมียัใหมีส่้ก่ารพฒันาอ่ยา่งยั�งยืน
Modern Agriculture for Sustainable Development 

เท่ปัเปั� แพลี่นท์่เบัสท่างเลี่ือ่กสำาหรับัค่นรักสขุภาพ 
Tempeh: An Alternative Plant-based Food for Health-
Conscious People 

เท่ค่โนโลี่ยีปััญญาปัระดีิษฐ์ (AI) กับัการปัระยุกต์ิใชี� ใน
อ่ตุิสาหกรรมีฮาลี่าลี่ 
Artificial Intelligence (AI) Technology and Its Application 
in Halal Industry
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บัท่ค่วัามีโดีย  รศ.ดร.วนัิัย ดะห์ลันั
Written by  Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan

 วังจรการนอ่นแลี่ะการตืิ�น (WAKE UP-SLEEP CYCLE) มีีผู้ลี่
ติ่อ่สุขภาพ แพท่ย์แลี่ะนักวิัท่ยาศาสติร์การแพท่ย์ร้� เรื�อ่งนี �กันดีีอ่ย้่แลี่� วั 
เพียงแติย่งัไมี่เข�าใจวั่าอ่ะไรคื่อ่เหติผุู้ลี่ที่�ท่ำาให�ค่นนอ่นดีก่ตืิ�นสายที่�เรียกวั่า 
“นักฮููกยามราติรี” (NIGHT OWL) เสี�ยงติอ่่โรค่โดียเฉพาะอ่ยา่งยิ�งเบัาหวัาน
ปัระเภท่ที่�สอ่งแลี่ะโรค่หวััใจแลี่ะหลี่อ่ดีเลี่ือ่ดีมีากกวัา่ค่นที่�นอ่นเร็วัตืิ�นเชี�าที่�
เรียกกนัวัา่ “นกตืิ�นเชี�า” (EARLY BIRD) เมืี�อ่ไมีร้่� ก็ติ�อ่งศก่ษาวัิจยัเพื�อ่ดีว้ัา่
วังจรการนอ่นการตืิ�นมีีผู้ลี่ติอ่่เมีแท่บัอ่ลี่ิซม่ีขอ่งสารอ่าหารให�พลี่งังานรวัมี
ถึง่การท่ำางานขอ่งฮอ่ร์โมีนในร่างกายอ่ยา่งไร 
 ที่มีวิัจัยท่างวัิท่ยาศาสติร์การแพท่ย์แห่งมีหาวัิท่ยาลี่ยัรัท่เกอ่ร์ 
(RUTGERS UNIVERSITY) รัฐนิวัเจอ่ร์ซี สหรัฐอ่เมีริกา เลี่ือ่กอ่าสาสมีคั่ร
สขุภาพดีีมีา 51 ค่น แบัง่เป็ันสอ่งกลีุ่ม่ีติามีพฤติกิรรมีการนอ่นแลี่ะการตืิ�น โดีย
กลีุ่ม่ีแรกเป็ันค่นนอ่นดีก่ตืิ�นสาย กลีุ่ม่ีที่�สอ่งเป็ันปัระเภท่นอ่นเร็วัตืิ�นเชี�า ท่ั �ง
สอ่งกลีุ่ม่ีมีีระยะเวัลี่าการนอ่นใกลี่�เคี่ยงกนั พฤติกิรรมีการบัริโภค่ไมีต่ิา่งกนั
นกั สว่ันสง้ นำ �าหนกัติวััจดัีอ่ย้ใ่นกลีุ่ม่ีเดีียวักนั แติกติา่งกนัเพียงวังจรการนอ่น
การตืิ�นเท่่านั �น โดียที่มีวัิจยัท่ำาการศก่ษาวัา่ร่างกายขอ่งแติล่ี่ะกลีุ่ม่ีมีีค่วัามี
สามีารถึในการใชี�ฮอ่ร์โมีนอิ่นซ้ลี่ินเพื�อ่สง่เสริมีการดีด้ีซม่ีกลี่โ้ค่สจากเซลี่ล์ี่
เพื�อ่นำาไปัจดัีเก็บัเป็ันพลี่งังานสะสมีติลี่อ่ดีจนการใชี�พลี่งังานไดี� ดีีเพียงใดี

 ในการท่ดีลี่อ่งท่ั �งสอ่งกลีุ่่มีกินอ่าหารที่�มีีแค่ลี่อ่รี�ใกลี่�
เคี่ยงกนั ติ�อ่งอ่ดีอ่าหารข�ามีคื่นเพื�อ่ท่ำาการติรวัจค่่าท่างชีีวัเค่มีี
ในเลืี่อ่ดี ในการศก่ษาดี�านการใชี�พลี่งังานขอ่งร่างกาย ท่ั �งสอ่ง
กลีุ่่มีถึ้กท่ดีสอ่บัดี�วัยการอ่อ่กกำาลี่งักาย 15 นาที่สอ่งค่รั �งโดีย
อ่อ่กกำาลี่งักายระดีบััปัานกลี่างหน่�งค่รั �งแลี่ะระดีบััหนกัหน่�งค่รั �ง 
ท่ำาการศก่ษาติิดีติอ่่กนันานหน่�งสปััดีาห์ ผู้ลี่การศก่ษาไดี�ข�อ่สรุปั
วัา่ค่นตืิ�นเชี�าร่างกายใชี�ไขมีนัเป็ันพลี่งังานท่ั �งในเวัลี่าพกัผู้อ่่นแลี่ะ
ระหวัา่งอ่อ่กกำาลี่งักายมีากกวัา่ค่นนอ่นดีก่ ท่ั �งค่นตืิ�นเชี�าร่างกาย
ยงัมีีค่วัามีไวัติ่อ่อิ่นซ้ลี่ินมีากกวั่าค่นนอ่นดีก่ ขณะที่�ค่นนอ่นดีก่
มีีปััญหาดี�านภาวัะดืี �อ่ติ่อ่อิ่นซ้ลี่ิน (INSULIN RESISTANCE) 
มีากกวัา่ โดียร่างกายติ�อ่งการอิ่นซล้ี่นิมีากข่ �นเพื�อ่ลี่ดีระดีบัันำ �าติาลี่
ในเลี่ือ่ดี อี่กท่ั �งร่างกายขอ่งค่นนอ่นดี่กยงัใชี�ค่าร์โบัไฮเดีรติเป็ัน
แหลี่ง่พลี่งังานมีากกวัา่การใชี�ไขมีนั  
 การศ่กษาวิัจัยไดี�ผู้ลี่สรุปัอ่อ่กมีาวั่าค่นนอ่นดี่กเสี�ยง
ติ่อ่การเกิดีโรค่เบัาหวัานปัระเภท่ที่�สอ่งรวัมีท่ั �งโรค่หัวัใจแลี่ะ
หลี่อ่ดีเลืี่อ่ดีมีากกวั่าค่นตืิ�นเชี� า ส่วันอ่ะไรที่�เป็ันสาเหติุจริงๆ
จำาเป็ันติ�อ่งท่ำาการศก่ษาเพิ�มีเติมิี งานวิัจยัชิี �นนี �ตีิพิมีพ์ในวัารสาร 
EXPERIMENTAL PHYSIOLOGY ฉบับััเดืีอ่นกนัยายน 2022 
จากผู้ลี่การวิัจยัดีงักลี่่าวั พวักเราอ่ยากมีีพฤติิกรรมีเป็ันนกฮ้ก
หรือ่นกตืิ�นเชี�า อ่ยากเสี�ยงติอ่่เบัาหวัานแลี่ะโรค่หวััใจหรือ่ไมีเ่หน็
ที่ติ�อ่งลี่อ่งเลี่ือ่กกนัเอ่าเอ่ง
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People Who Stay Up Late Have 
a Higher Risk of Diabetes and 
Heart Disease than Those Who 
Wake Up Early

 The sleep and wake cycle affects our health. Doctors 
and medical scientists know about this, but they still do not 
understand why those who stay up late and wake up late, 
known as the “night owls”, are more at risk of diseases, 
especially type II diabetes, and cardiovascular
disease than those who sleep early and wake up early, 
known as the “early birds”. Since we do not know the 
reason, we need to research to see how the sleep-wake 
cycle affects the metabolism of nutrients that provide 
energy, as well as how hormones function in the body. 
 A medical scientist research team at Rutgers 
University, New Jersey, USA, selected 51 healthy 
volunteers and divided them into two groups based 
on their sleeping and waking behaviors. The first 
group was those who slept late and woke up late. 

The second group was those who slept early and woke 
up early. Both groups had similar sleep durations. Their 
consumption behaviors were not much different. Their height 
and body weight were categorized in the same group. The 
only difference was their sleep-wake cycle. The research 
team looked at how well each group’s bodies could use the 
insulin hormone to promote the uptake of glucose from cells 
for energy storage and how well each group’s bodies could 
use energy. 

 In the experiment, both groups ate similar calorie meals. 
They needed to fast overnight for biochemical blood test to study 
body energy expenditure, both groups were tested with two times 
of 15-minute exercises, one was moderate exercise and the 
other was intensity exercise. The study was conducted for one 
consecutive week. The result of the study concluded that 
early risers used fat for energy both at rest time and during 
exercise more than those who slept late. Those who woke up 
early were also more sensitive to insulin than those who slept late. 
At the same time, late-night sleepers had more problems with 
insulin resistance. Their body needed more insulin to lower blood 
sugar levels. In addition, the body of those who slept late used 
carbohydrates as a source of energy rather than fat. 
 The study also concluded that people who stayed 
up late have a greater risk of developing type II diabetes and 
cardiovascular disease than those who woke up early. But what 
is the cause of it? This topic requires more study. This research 
was published in the Experimental Physiology journal, September 
2022 issue. According to the research result, we need to choose 
whether we want to be like owls or early birds. We can choose 
whether to be at risk of diabetes and heart disease or not. It is 
all depends on us.



เทคโนโลยีีปััญญาปัระดิิษฐ์ ์(AI) 
กับการปัระยุีกต์ใชใ้นอุตสาหกรรมฮาลาล

1.  AI กับการตรวจสอบความถููกต้องของเคร่�องหมายีฮาลาล

2.  AI กับการตรวจจับส่วนปัระกอบไมฮ่าลาลในฉลากบรรจุภััณฑ์์

3.  AI  กับการตรวจสอบการขาดิของหลอดิลมใน
กระบวนการเชอ่ดิสัตว์ปีักฮาลาล

Artificial Intelligence (AI) Technology and Its Application
 in Halal Industry

 ค่ำาวัา่ ปััญญาปัระดีิษฐ์ หรือ่ภาษาอ่งักฤษใชี�ค่ำาวัา่ ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) ซ่�งหมีายถึง่ เค่รื�อ่งจกัรที่�มีีฟัังก์ชีนัค่วัามี
สามีารถึในการท่ำาค่วัามีเข�าใจ การใชี�เหติผุู้ลี่แลี่ะเรียนร้� อ่งค์่ค่วัามีร้� ติา่ง ๆ ปััจจบุันั AI อ่ย้ร่อ่บั ๆ ติวััเราอ่ยา่งกลี่มีกลี่ืน อ่าจซอ่่นอ่ย้ใ่นสิ�งขอ่ง
หรือ่บัริการที่�เราใชี�กนัอ่ย้ท่่ั�วัไปั เชีน่ การสืบัค่�นข�อ่มีล้ี่ใน GOOGLE เป็ันติ�น [1] ในอ่ตุิสาหกรรมีอ่าหารมีีการนำา AI เข�ามีาใชี�ติรวัจสอ่บัแลี่ะ
ค่วับัค่มุีค่ณุภาพการผู้ลี่ิติอ่าหาร เชี่นเดีียวักบััอ่ตุิสาหกรรมีฮาลี่าลี่ มีีงานวัิจยัแลี่ะการพฒันาเท่ค่โนโลี่ยีใหมี่ๆ  ที่�จะเข�ามีาค่วับัค่มุีค่ณุภาพ
กระบัวันการผู้ลี่ติิอ่าหารฮาลี่าลี่ให�สามีารถึติรวัจสอ่บัไดี�รวัดีเร็วั แมีน่ยำาแลี่ะสอ่ดีค่ลี่�อ่งกบััศาสนบัญัญตัิิอิ่สลี่ามี ติวััอ่ยา่งการปัระยกุต์ิใชี�  AI 
ในอ่ตุิสาหกรรมีฮาลี่าลี่ เชีน่

 เพื�อ่ให� การเชืีอ่ดีสัติว์ัปีักเป็ันไปัอ่ย่างถึ้กติ�อ่งสอ่ดีค่ลี่�อ่งกับัหลี่ัก
ศาสบัญัญตัิอิิ่สลี่ามีดี�วัยการติดัีหลี่อ่ดีลี่มี หลี่อ่ดีอ่าหาร แลี่ะหลี่อ่ดีเลืี่อ่ดีท่ั �งสอ่ง 
ระบับัการติรวัจสอ่บัการแปัรร้ปัไก่อ่ตัิโนมีตัิิจ่งไดี�พฒันาเท่ค่โนโลี่ยีการติรวัจ
สอ่บัดี�วัยภาพ เพื�อ่ติรวัจสอ่บัแลี่ะจำาแนกวัา่ไก่นั �นเชืีอ่ดีฮาลี่าลี่หรือ่ไมี ่จง่พฒันา
โมีเดีลี่ AI ดี�วัยสถึาปััติยกรรมี RETINANETMASKRCNN มีี RESNET50 เป็ัน
แกนหลี่กั มีาใชี�เพื�อ่ติรวัจจบััการขาดีขอ่งหลี่อ่ดีอ่าหาร การปัระเมิีนผู้ลี่โมีเดีลี่
ให�ผู้ลี่ลี่พัธ์ุค่วัามีแมีน่ยำาขอ่งโมีเดีลี่เฉลี่ี�ย 92.8% [4]
 ดังนัั �นัจะเหน็ัได้ว่าเทคโนัโลยี AI ถููกนัำามาใช้้ในัอุติสาหกรรม
อาหารฮูาลาลในัหลากหลายมติ ิเพ่�ออำานัวยความสะดวกต่ิอผูู้้ผู้ลติิและ
ผูู้้บริโภค และรองรับการขยายติวัของอุติสาหกรรมฮูาลาลต่ิอไป 

 ในกระบัวันการติรวัจรับัวัตัิถึดุีิบัเพื�อ่การผู้ลี่ติิอ่าหารฮาลี่าลี่ หน่�งในขั �นติอ่นสำาค่ญัคื่อ่ การติรวัจสอ่บัค่วัามีถึก้ติ�อ่งขอ่งเค่รื�อ่งหมีาย
ฮาลี่าลี่ที่�มีีอ่ย้่หลี่ายปัระเท่ศท่ั�วัโลี่ก ที่�อ่าจท่ำาให�สบััสนวั่าเค่รื�อ่งหมีายฮาลี่าลี่แบับัขอ่งปัระเท่ศไหนเป็ันที่�ยอ่มีรับัแลี่ะน่าเชืี�อ่ถืึอ่ ดี�วัยเหตินีุ � 
HENDRICK แลี่ะค่ณะ [2] ไดี�พฒันาโมีเดีลี่ AI ที่�ผู้า่นการสอ่นมีาแลี่�วั (PRE-TRAIN MODEL) มีาพฒันาติอ่่ยอ่ดี ในการติรวัจสอ่บัเค่รื�อ่งหมีาย
รับัรอ่งฮาลี่าลี่จากปัระเท่ศติา่งๆ โดียโมีเดีลี่ที่�ไดี� รับัการพฒันาแลี่�วั นำามีาปัระยกุต์ิใชี�ในโท่รศพัท์่มืีอ่ถืึอ่เพื�อ่จำาแนกเค่รื�อ่งหมีายรับัรอ่งฮาลี่าลี่ 
โดียค่วัามีแมีน่ยำาขอ่งโมีเดีลี่อ่ย้ที่่�ระดีบัั 81.7%

 โดียท่ั�วัไปัสินค่�าฮาลี่าลี่สงัเกติไดี�จากเค่รื�อ่งหมีายรับัรอ่งฮาลี่าลี่ แติ่สินค่�า
ส่วันใหญ่ ไมี่มีีการรับัรอ่งฮาลี่าลี่ วัิธีุหน่�งคื่อ่การพิจารณาจากส่วันปัระกอ่บับัน
บัรรจุภณัฑ์์ ดี�วัยเหตินีุ � HAMID FADHILAH แลี่ะค่ณะ [3] ไดี�พฒันาการติรวัจจบัั
ส่วันปัระกอ่บับันฉลี่ากสินค่�าที่�ไมี่ไดี� รับัรอ่งฮาลี่าลี่ จากข�อ่มี้ลี่ภาพในบัรรจุภัณฑ์์
โดียใชี� โค่รงข่ายปัระสาท่เที่ยมีดี� วัยสถึาปััติยกรรมี CNN (CONVOLUTIONAL
NEURAL NETWORKS) มีาใชี� ในการจำาแนกแลี่ะติรวัจจบััส่วันปัระกอ่บัที่�ติ�อ่งห�ามี

เปัรียบัเที่ยบัในฐานข�อ่มี้ลี่ฮาลี่าลี่ ซ่�งค่วัามีแมี่นยำาขอ่ง
โมีเดีลี่ในการจำาแนกอ่ย้ที่่�ระดีบัั 98.08% 
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Artificial Intelligence (AI) Technology 
and Its Application in Halal Industry
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 The word “Artificial Intelligence” (AI) means a machine that can 
understand, to reason, and to learn various knowledge. Currently, AI is 
harmoniously all around us. It may be hidden in things or services that 
we commonly use, such as searching for information on Google, etc. 
[1] In the food industry, as well as in Halal industry, AI is used to inspect 
and control the quality of food production. There are new research and 
development of technologies for controlling the quality of Halal food 
production process so that it can be examined quickly, accurately, and 
in accordance with Islamic principles. Examples of AI application in 
Halal industry are such as: 
 
1.  AI and the Verification of Halal Certification Symbols  
 In the process of receiving raw materials for Halal food production,
one of the important steps is the verification of Halal certification symbols 
that exist in various countries around the world. This may cause confusion 
as to which country’s Halal symbol is acceptable and reliable. For this 
reason, Hendrick et al [2] developed a pre-train AI model to help verify 
the Halal certification symbols of different countries. The developed 

[1] AI ในชีีวัิติปัระจำาวันั [อิ่นเติอ่ร์เน็ติ]. กรุงเท่พฯ: Tohklom; 2564 
[สืบัค่�นเมืี�อ่ 22 ติลุี่าค่มี 2565]. จากhttps://tohklom.com/ai-in-
daily-life/
[2] Hendrick, C. -M. Wang, Aripriharta, C. -G. Jhe, P. -C. Tsu 
and G. -J. Jong. The Halal Logo Classification by Using NVIDIA 
DIGITS. 2018 International Conference on Applied Information 
Technology and Innovation (ICAITI). 2018:162-165. 
[3] H. Fadhilah, E. C. Djamal, R. Ilyas and A. Najmurrokhman. 
Non-Halal Ingredients Detection of Food Packaging Image 
Using Convolutional Neural Networks. 2018 International 
Symposium on Advanced Intelligent Informatics (SAIN). 
2018:131-136. 
[4] N. A. A. N. Muhammad, U. Khairuddin, R. Yusof, N. M. 
A. N. Azmi and R. Yunus. Esophagus Detection Using Deep 
Learning Method. 2021 International Conference on Electri-
cal, Communication, and Computer Engineering (ICECCE). 
2021:1-6.

model is applied in mobile phones to classify Halal certification symbols. 
The accuracy of this model is at 81.7%. 
 
2. AI and Non-Halal Ingredients Detection in Packaging Labels 
 Normally, Halal products can be recognized through Halal 
certification symbols. However, most products have no Halal certification. 
Thus, one method to check its Halal status is to look at the ingredients on 
packages. For this reason, Hamid Fadhilah et al [3] have developed the 
non-Halal certified ingredients detection on product labels from image data 
of packages by using Convolutional Neural Networks (CNN) to classify and 
detect prohibited components according to Halal database. The accuracy 
of this classification model is at 98.08%. 

3.  AI and Trachea Examination in Halal Poultry 
Slaughter Procedures 
 In order to properly slaughter poultry 
accordingly to Islamic principles that requires the 
trachea, esophagus, and two blood vessels to be 
cut, the automatic chicken processing examination 
system has been further developed by using visual 
inspection technology to check and classify whether
the chicken slaughtering is Halal or not. This AI model
is developed with the architecture of RetinaNet
MaskRCNN with ResNet50 as the main core to detect 
the cut of esophageal. The evaluation of this model 
shows an average model accuracy at 92.8% [4]. 

 Therefore, AI technology is used in Halal 
food industry in various aspects to facilitate producers 
and consumers, and to support the further expansion 
of Halal industry. 

References
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เทปัเป้ั (TEMPEH)
แพลนท์์เบสท์างเลือกสำาหรับัคนรักัสุขภาพ

เทมเป้ัค่ออะไร

มีปัระโยีชนอ์ยีา่งไร

วิธีกีารรบัปัระทาน

วิธีกีารเก็บรกัษา

 เท่มีเปั� เป็ันอ่าหารหมีักพื �นเมืีอ่งที่� มีีติ� นกำาเนิดีมีาจากปัระเท่ศ
อิ่นโดีนีเซีย มีีการบัริโภค่มีากวัา่ 400 ปีั โดียการนำาถึั�วัเปัลืี่อ่กอ่อ่่น ซ่�งนิยมีใชี�
เป็ันถึั�วัเหลืี่อ่งมีาติ�มีแลี่ะหมีกัดี�วัยเชืี �อ่ Rhizopus oligosporus ซ่�งเป็ันเชืี �อ่รา
สายพนัธุุ์ดีีที่�ชีว่ัยในกระบัวันการหมีกั จากนั �นหอ่่ดี�วัยใบักลี่�วัยหรือ่ถึงุพลี่าสติิก 
เมืี�อ่หมีกัค่รบั 48-72 ชีั�วัโมีง จะมีีลี่กัษณะเป็ันก�อ่น อ่ดัีแนน่ดี�วัยถึั�วัที่�ปักค่ลี่มุีไปั
ดี�วัยใยสีขาวัขอ่งรา เนื �อ่นุม่ี สามีารถึหั�นเป็ันชิี �นขนาดีติา่ง ๆ  เพื�อ่ปัระกอ่บัอ่าหาร

 เท่มีเปั�สามีารถึรับัปัระท่านแบับัสดีไดี� แติส่ว่ัน
ใหญ่นิยมีรับัปัระท่านโดียนำาไปัผู้า่นค่วัามีร�อ่นก่อ่น โดีย
นำาไปันำามีาหมีักซอ่สแลี่�วันำาไปัย่าง นำาไปัผู้ัดีกับัผู้ัก 
ชีบุัแปั�งท่อ่ดีเป็ันเท่มีปัรุะ ท่อ่ดี หรือ่น่�ง บั�างนำาไปับัดี 
เพื�อ่ปัระกอ่บัอ่าหารติา่ง ๆ 

 เท่มีเปั�หลี่งัสามีารถึเก็บัไดี�ในติ้� เยน็ถึง่ 10 วันั 
แลี่ะสามีารถึเก็บัในติ้�แชีแ่ข็งไดี�นาน ถึง่ 10 เดืีอ่น
 จากข�อ่มีล้ี่ที่�กลี่่าวัมีาข�างติ�น เท่มีเปั�จ่งเป็ัน
อ่าหารจากพืชี (PLANT-BASED FOOD) อี่กท่างเลี่อื่ก
ที่�นา่สนใจสำาหรับัผู้้�บัริโภค่แบับั FLEXITARIAN ที่�มีีการ
ลี่ดีการบัริโภค่เนื �อ่สตัิว์ัลี่งในบัางโอ่กาส แลี่ะผู้้�บัริโภค่
ปััจจบุันัที่�เริ�มีให�ค่วัามีสำาค่ญักบััการท่านอ่าหารที่�ดีีติอ่่
สขุภาพ 

 เท่มีเปั�แลี่ะถึั�วัเหลี่อื่งซ่�งเป็ันวัตัิถึดุีบิัหลี่กัในการผู้ลี่ติิ ถึก้นำาไปัศก่ษาวิัจยั
ท่างดี�านชีีวัเค่มีีแลี่ะค่ณุค่า่ท่างโภชีนาการเป็ันจำานวันมีาก โดียข�อ่มีล้ี่จาก USDA 
National Nutrient Database for Standard Reference, Release 21 พบัวัา่
เท่มีเปั�เป็ันแหลี่ง่ขอ่งโปัรตีิน ธุาติเุหลี่็ก แมีกนีเซียมี ฟัอ่สฟัอ่รัสแลี่ะแค่ลี่เซียมี 
แลี่ะพบัวัา่เท่มีเปั�มีีปัริมีาณค่าร์โบัไฮเดีรติแลี่ะโซเดีียมีที่�น�อ่ย เหมีาะสำาหรับัผู้้� ที่�
ติ�อ่งการลี่ดีอ่าหารปัระเภท่แปั�ง อ่าหารรสชีาติิเค่ม็ี นอ่กจากนี �ในปีั 2014 แลี่ะ
ในปีั 2015 มีีการศก่ษาวัิจยัโดีย Neacsu M แลี่ะค่ณะ แลี่ะ Leidy HJ แลี่ะค่ณะ 
พบัวัา่โปัรตีินปัริมีาณสง้ในเท่มีเปั� ชี่วัยให� ร้� สก่อิ่�มีท่�อ่งนานข่ �น สง่ผู้ลี่ให�ชี่วัยลี่ดี
ค่วัามีหิวัแลี่ะยงัชีว่ัยให�นำ �าหนกัลี่ดีลี่ง การศก่ษาวัิจยัขอ่ง Mohd Yusof H แลี่ะ
ค่ณะ ในปีั 2013 แลี่ะ Wang Y แลี่ะค่ณะ ในปีั 2004 ยงัพบัวัา่ในถึั�วัเหลี่ือ่ง ที่�
เป็ันวัตัิถึดุีิบัหลี่กัในการท่ำาผู้ลี่ติิเท่มีเปั� มีีสาร soy isoflavones แลี่ะ โปัรตีิน ซ่�ง
อ่าจชีว่ัยในการลี่ดีระดีบััค่อ่เลี่สเติอ่รอ่ลี่ในเลี่ือ่ดี นอ่กจากนี �งานวัิจยัในปีั 2017 
โดีย Holscher HD แลี่ะค่ณะ Rasmussen HE แลี่ะค่ณะ แลี่ะ McLoughlin 
RF แลี่ะค่ณะ พบัวัา่ prebiotics ในเท่มีเปั� มีีสว่ันชีว่ัยในระบับัยอ่่ยอ่าหารแลี่ะ
ชีว่ัยลี่ดีการอ่กัเสบัอี่กดี�วัย



TEMPEH: AN ALTERNATIVE PLANT-BASED FOOD 
FOR HEALTH-CONSCIOUS PEOPLE
What is tempeh? 

What are the benefits of tempeh? 

How to eat tempeh? 

Storage methods 

 Tempeh is a traditional fermented food 
originating from Indonesia. It has been consumed 
for more than 400 years. Tempeh can be made by 
boiling soft skin beans, commonly soybeans, and 
ferment them with Rhizopus oligosporus, which is a 
good strain of fungus that helps in the fermentation 
process. Then, the fermented beans will be wrapped 
in banana leaves or plastic bags. After 48-72 hours of 
fermentation, it will turn into a lump of stuffed beans 
covered in white mold webs. Its texture is soft and 
can be cut into pieces of various sizes for cooking. 

 Tempeh can be stored in the refrigerator for up to 10 days and 
can be stored in the freezer for up to 10 months. 
 According to the above information, tempeh is thus a plant-based 
food that counts as another interesting alternative for flexitarians who 
prefer to reduce meat consumption on some occasions and for current 
consumers who start to focus on eating healthy food.  

Tempeh can be eaten raw. However, most 
people prefer to cook it through heat. 
Firstly, they will marinate tempeh in sauce 
and grill it or stir fry with vegetables. It can 
be battered and deep-fried as tempura, 
fried, or steamed. Some people mash it to 
cook various dishes. 

 Tempeh and soybeans, which are the main 
ingredient for making Tempeh, have been used 
in numerous biochemical and nutritional studies. 
According to the USDA National Nutrient Database 
for Standard Reference, Release 21, tempeh is 
found as a good source of protein, iron, magnesium, 
phosphorus, and calcium. Also, it is found that 
tempeh has low carbohydrate and sodium, which is 
suitable for those who want to reduce starchy food 
and salty food. Moreover, in 2014 and 2015, studies 
by Neacsu M et al. and Leidy HJ et al. found that the 
high amount of protein in tempeh helps us to feel 
full longer. As a result, it helps reduce hunger and 
lose weight [5-6]. Studies by Mohd Yusof H et al. in 
2013 and Wang Y et al. in 2004 also found that in 
soybeans, the main ingredient in tempeh, contain 
soy isoflavones and protein, which may help in 
lowering blood cholesterol levels [8-9]. Additionally, 
studies in 2017 by Holscher HD et al., Rasmussen HE 
et al., and McLoughlin RF et al. found that prebiotics 
in tempeh also help boost the digestive system and 
reduce inflammation [10-11]. 
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ศููนย์์เรียี์นรีู�ชุุมชุนด้�านนวัตักรีรีมฮาลาล (HICOLEC) เข้�ารีว่ัมสรี�างเครีอืข้่าย์ 
ณ โรีงเรียี์นบ้�านชุุมพล (อ�นอารีศึีูกษาคารี) ต.ชุุมพล อ.องครีกัษ์ จ.นครีนาย์ก

 วันัพุธุที่� 5 ติลุี่าค่มี พ.ศ. 2565 เวัลี่า 14.30 ถึ่ง 16.00 น. ดีร.อ่าณัฐ เดี่นยิ�งโยชีน์ ผู้้� ชี่วัยผู้้�อ่ำานวัยการศ้นย์ฯ อ่.อ่าท่ร ดีะห์ลี่นั 
ผู้้�จดัีการมีล้ี่นิธิุมีฮุมัีมีะดีียะฮฺ พร� อ่มีดี�วัย นายสาริน เชีาวัสธีุุรนนท์่ แลี่ะนายฮาซมัี เจะบัากอ่ เจ�าหน�าที่� ศน้ย์วัิท่ยาศาสติร์ฮาลี่าลี่ จฬุาลี่งกรณ์
มีหาวิัท่ยาลี่ยั ลี่งพื �นที่�แลี่ะเข�าร่วัมีสร� างเค่รือ่ข่าย ณ โรงเรียนบั�านชีมุีพลี่ (อ่�นอ่ารีศก่ษาค่าร) ติ.ชีมุีพลี่ อ่.อ่งค่รักษ์ จ.นค่รนายก เพื�อ่แนะนำา
ศน้ย์เรียนร้� ชีมุีชีนดี�านนวัตัิกรรมีฮาลี่าลี่ รวัมีท่ั �งสร� างค่วัามีร่วัมีมืีอ่ในการสร� างกิจกรรมีแลี่ะหลี่กัสต้ิร (THINKING SCHOOL) 
 ท่ั �งนี � อ่.อ่าท่ร ดีะห์ลี่นั แลี่ะ ดีร.อ่าณฐั เดีน่ยิ�งโยชีน์ ไดี�สร� างแรงบันัดีาลี่ใจให�แก่นกัเรียนที่�เข�าร่วัมีรับัฟััง กลี่า่วัถึง่ การสร� างจิติสำานก่ 
ค่วัามีกติญัญู ้แลี่ะบัท่บัาท่ขอ่งนกัวัิท่ยาศาสติร์ โดียมีีค่ร้แลี่ะนกัเรียนเข�าร่วัมีรับัฟััง 80 ค่น

On Wednesday, October 5, 2022 from 2:30 p.m. to 4:00 p.m. Dr. Anat Denyingyhot, Assistant Director of the HSC; Ajarn Arthon 
Dahlan, Manager of Muhammadiyah Foundation; together with Mr. Sarin Chaowasuthiranon; and Mr. Hasam Jebakor, staff of the 
Halal Science Center Chulalongkorn University, participated in network building at Ban Chumphon School (On Aree Suksakan), 
Chumphon Subdistrict, Ongkharak District, Nakhon Nayok Province, to introduce the Halal Innovation Community Learning Center 
and to create cooperation in creating activities and courses. (Thinking School)
 In this regard, Ajarn Arthon Dahlan and Dr. Anat Denyingyhot provided motivational speech about raising awareness, 
gratitude, and the role of scientists to 80 audiences among teachers and students in this event.

The Halal Innovation Community Learning Center (HICOLEC) 
Participated in Network Building at Ban Chumpon School (Aon Aree Suksakan) 

Chumphon Subdistrict, Ongkharak District, Nakhon Nayok Province
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Holy Plant-Based EggFast ผลงานนวัตักรีรีมจากศููนย์์วัทิย์าศูาสตรีฮ์าลาล นครีนาย์ก 
และบ้รีษัิท Holy Food ผ่านรีอบ้สุด้ท�าย์อาหารี APEC 2022

 ก่อ่นการปัระชีมุีนานาชีาติิค่รั �งยิ�งใหญ่ในปัระเท่ศไท่ย APEC 2022 วันัที่� 18-19 พฤศจิกายน 2565 ณ ศน้ย์การปัระชีมุีแหง่ชีาติสิริิกิติติิ� 
ค่ณะท่ำางานจดัีการแขง่ขนัดี�านอ่าหาร APEC FUTURE FOOD FOR SUSTAINABILITY ชิีงรางวัลัี่นายกรัฐมีนติรีหน่�งลี่�านบัาท่ มีี 2,018 ที่มี
ท่ั�วัปัระเท่ศร่วัมีแขง่ขนั ค่ดัีเลี่ือ่กเหลี่ือ่ 21 ที่มีสดุีท่�ายหรือ่ 1.04% สำาหรับั 21 เขติเศรษฐกิจ APEC ในการแขง่ขนั ณ ศน้ย์การค่�าซีค่อ่นสแค่วัร์ 
ผู้ลี่ปัรากฏวัา่ “ทมี HOLY FOOD” ผู้า่นเข�ารอ่บัสดุีท่�าย
 ที่มี HOLY FOOD เป็ันการร่วัมีที่มีระหวัา่ง HICOLEC ศน้ย์เรียนร้� ชีมุีชีนดี�านนวัตัิกรรมีฮาลี่าลี่ แหง่ศน้ย์วัทิ่ยาศาสติร์ฮาลี่าลี่ จฬุาลี่งกรณ์
มีหาวิัท่ยาลี่ยั สำานกังานนค่รนายก (HICOLEC) ติั �งอ่ย้ ่ ณ ถึนนค่ลี่อ่ง 15 ติะวันัอ่อ่กสายกลี่าง ติ.ชีมุีพลี่ อ่.อ่งค่รักษ์ จ.นค่รนายก นำาที่มีโดีย 
ดีร.เกษิณี เกติเลี่ขา กบัั HOLY FOOD บัริษัท่เจ�าขอ่งรางวัลัี่ระดีบััโลี่ก REDDOT DESIGN แลี่ะอ่ีกหลี่ายรางวัลัี่โดียค่ณุนาเดีีย ดีะห์ลี่นั แลี่ะ
ค่ณุพงศ์พลี่ ยอ่ดีเมืีอ่งเจริญ ติั �งอ่ย้ ่ณ ถึนนพฒันาการ เขติสวันหลี่วัง 
 ผู้ลี่ติิภณัฑ์์ที่�สง่ปัระกวัดีคื่อ่ HOLY PLANT-BASED EGGFAST ซ่�งเป็ันจานอ่าหารเชี�าจากพืชีลี่�วัน แนวัค่ิดี รักษ์โลี่ก โปัรติีนสง้ โดีย
นวัตัิกรรมีไขจ่ากพืชี ขนมีปัังข�าวัเมีา่ภมิ้ีปััญญาจากอ่ดุีรธุานี ผู้กัอิ่นท่รีย์จากไร่เกษติรท่�อ่งถิึ�น หยอ่ดีค่วัามีเผู้็ดีจดัีจ�านสไติล์ี่ไท่ยดี�วัยซอ่สศรีราชีา
ไขผู่้ำา (ซปุัเปัอ่ร์ฟั้�ดี) ค่าร์บัอ่นอิ่มิีชีชีั�นติำ�าสดุี สร� างค่วัามียั�งยืนกวัา่ ใชี�โปัรตีินจากถึั�วัเขียวั ไมีเ่บีัยดีเบีัยนสตัิว์ั สนบััสนนุผู้ลี่ผู้ลี่ติิชีมุีชีน แฝงเอ่กลี่กัษณ์
ไท่ยในเวัที่สากลี่ การันตีิสภาพฮาลี่าลี่เติม็ีร� อ่ยดี�วัยการมีาติรฐานฮาลี่าลี่ HAL-Q วัตัิถึดุีิบั H-NUMBER ค่วับัค่้ ่HAL PLUS พฒันาจากสอ่งระบับั
สอ่งรางวัลัี่ระดีบััชีาติิสำานกันายกรัฐมีนติรี พ.ศ.2557 แลี่ะ 2564
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Holy Plant-Based EggFast, the Innovative Products of the Halal Science Center 
Nakhon Nayok and Holy Food company Passed the Final Round of 

APEC Food Contest 2022 

 Before the grand international conference APEC 2022 in Thailand took place during 18-19 November 2022 at Queen 
Sirikit National Convention Center, the working group conducted APEC Future Food for Sustainability Contest in which the winner 
would receive the prize of one million baht from the Prime Minister. There were 2,018 teams across the country participating in 
the competition at Seacon Square Department Store. Only 21 teams, or 1.04%, were selected for 21 APEC economic zones. And 
“Holy Food Team” passed the final round. 
 The Holy Food Team is a collaboration between the Halal 
Innovation Community Learning Center of the Halal Science Center
Chulalongkorn University, Nakhon Nayok Office (HICOLEC), 
located at Klong 15 Middle Eastern Road, Chumphon Subdistrict,
Ongkharak District, Nakhon Nayok Province, led by Dr. Kasinee Katelekha; 
and Holy Food, the company that won the RedDot Design world class 
award and many other awards, led by Ms. Nadia Dahlan and Mr. Pongphon 
Yodmuangcharoen, located on Phatthanakan Road, Suan Luang District.  
 The product submitted to the contest was Holy Plant-Based 
EggFast, which is a breakfast dish that is all plant -based under the concept 
“Save the Planet”. It contains high-protein from innovative plant-based 
eggs, Khao Mao bread  from the local wisdom of Udon Thani, and organic 
vegetables from local farms. The dish has Thai style hot and spicy flavor 
from Sriracha Wolffia sauce (Superfood). It is made with lowest carbon 
emission that promotes more sustainability by using mung bean protein. 
It does no harm to animals, supports products of local communities, and 
expresses Thai identity on international stage. It is guaranteed 100% Halal 
with HAL-Q standard, H-Number raw materials, coupled with HAL Plus 
that is developed from two systems, two national awards from the Prime 
Minister’s Office in 2014 and 2021. 
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ศููนย์์เรียี์นรีู�ชุุมชุนด้�านนวัตักรีรีมฮาลาล (HICOLEC)  
จดั้ปรีะชุุมเครีอืข้่าย์ภาคปรีะชุาสังคมเพื�อการีพัฒนาชุุมชุนอย่์างยั์�งยื์น ครีั�งที� 1 

 วันัพฤหสับัดีีที่� 3 เดืีอ่นพฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวัลี่า 08.30-16.30 น.  
ณ ศน้ย์เรียนร้�ชีมุีชีนดี�านนวัตัิกรรมีฮาลี่าลี่ (HICOLEC)  ศน้ย์วัทิ่ยาศาสติร์
ฮาลี่าลี่ จฬุาลี่งกรณ์มีหาวัิท่ยาลี่ยั มีล้ี่นิธิุมีฮุมัีมีะดีียะฮฺ ร่วัมีกบััอ่งค์่การ
บัริหารสว่ันติำาบัลี่ชีมุีพลี่ อ่ำาเภอ่อ่งค่รักษ์ จงัหวัดัีนค่รนายก จดัีปัระชีมุี
เค่รือ่ข่ายภาค่ปัระชีาสงัค่มีเพื�อ่การพฒันาชีุมีชีนอ่ย่างยั�งยืน ค่รั �งที่� 1 
โดียมีี ดีร.สิท่ธิุชีัย สวััสดีิ�แสน รอ่งผู้้� วั่าราชีการจังหวััดีนค่รนายก 
เป็ันปัระธุาน เปิัดีการปัระชีุมี โดียผู้้� เข� าร่วัมีปัระชีุมีปัระกอ่บัดี� วัย 
รศ.ดีร.วัินัย ดีะห์ลี่ัน ผู้้� อ่ำานวัยการศ้นย์วัิท่ยาศาสติร์ฮาลี่าลี่ จุฬาฯ 
นายพรชียั จุฑ์ามีาศ รอ่งผู้้�อ่ำานวัยการโค่รงการอ่นุรักษ์พนัธุุกรรมีพืชี
อ่นัเนื�อ่งมีาจากพระราชีดีำาริฯ ค่ณุสมีชีาย หวังัสวัสัดีิ� กรรมีการกลี่าง
อิ่สลี่ามีแห่งปัระเท่ศไท่ยผู้้�แท่นจงัหวัดัีนค่รนายก นายกอ่งค์่การบัริหาร
สว่ันติำาบัลี่ ในอ่ำาเภอ่อ่งค่รักษ์ ผู้้�แท่นหนว่ัยงานภาค่รัฐ ผู้้�แท่นวัดัี มีสัยิดี 
ชีมุีชีน ผู้้�แท่นภาค่ธุรุกิจ เจ�าหน�าที่�ศน้ย์วัทิ่ยาศาสติร์ฮาลี่าลี่ แลี่ะเจ�าหน�าที่�
อ่งค์่การบัริหารสว่ันติำาบัลี่ชีมุีพลี่ มีีผู้้� เข�าร่วัมีปัระชีมุีท่ั �งหมีดี 117 ค่น 
 วัตัิถึปุัระสงค์่ในการปัระชีุมีค่รั �งนี �เพื�อ่เป็ันการสร� างเค่รือ่ข่าย
ภาค่ปัระชีาสงัค่มี เปิัดีโอ่กาสให�ท่กุภาค่สว่ันไดี�แสดีงบัท่บัาท่ที่�มีีติอ่่การ
พฒันาสงัค่มีแลี่ะชีมุีชีน รวัมีถึ่งเพื�อ่สร� างค่วัามีติระหนกัในการท่ำางาน
ร่วัมีกนัเป็ันเค่รือ่ขา่ยเพื�อ่เป็ันโอ่กาสในการแลี่กเปัลี่ี�ยนเรียนร้�บัท่บัาท่ขอ่ง
แติล่ี่ะภาค่สว่ัน แลี่ะเพื�อ่เป็ันเวัที่ในการนำาเสนอ่แนวัค่ดิีโค่รงการเพื�อ่การ
พฒันาติอ่่หนว่ัยงานสถึานศก่ษา ปัระชีาชีน อ่งค์่กรปักค่รอ่ง สว่ันท่�อ่งถิึ�น
แลี่ะหน่วัยงานภาค่รัฐติ่อ่ไปั เพื�อ่ร่วัมีกันสร� างสรรค์่สงัค่มีแลี่ะพฒันา
ชีมุีชีน ส้ค่่วัามียั�งยืนติอ่่ไปั
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The Halal Innovation Community Learning Center (HICOLEC) 
Organized the 1st Civil Society Network Meeting for Sustainable Community Development 

 Thursday, November 3, 2022, from 8:30 a.m. to 4.30 p.m. at the Halal Innovation Community Learning Center (HICOLEC), 
the Halal Science Center Chulalongkorn University, Muhammadiyah Foundation, in collaboration with Chumphon Subdistrict Administrative 
Organization, Ongkharak District, Nakhon Nayok Province, organized the 1st Civil Society Network Meeting for Sustainable Community 
Development. Dr. Sittichai Sawatsaen, Deputy Governor of Nakhon Nayok Province, the chairman of the meeting, delivered opening speech. 
The participants included Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, the Founding Director of the Halal Science Center Chulalongkorn University; 
Mr. Pornchai Jutamas, Deputy Director of the Royal Initiative Plant Genetic Conservation Project; Mr. Somchai Wangsawat, the Central 
Islamic Committee of Thailand’s Representative from Nakhon Nayok Province; President of Subdistrict Administrative Organization in 
Ongkharak District; representatives from government agencies, representatives from temples, mosques, communities; representatives 
from the business sectors; staffs from the Halal Science Center; and officers of Chumphon Subdistrict Administrative Organization. In total, 
there were 117 people attending the meeting. 
 The purpose of this meeting was to create a network of civil society and to provide opportunities for all sectors to show their 
roles in social and community development; to create awareness regarding working together as a network which will create opportunity 
to exchange and learn about each sector’s role; and to serve as a platform to present ideas and projects for development for educational 
institutions, people, local government organizations, and government agencies so that all people can participate in creating society and 
develop communities towards sustainability. 

เขียนแลี่ะเรียบัเรียงโดีย ณัฐณิช้ นิัโอ๊ะ
Written and Compiled  by Nattanich Nioh



เขียนโดีย  ดร.เกษิ์ณี เกตุิเลขา 
Written  by Dr. Kasinee Katelakha,

15 HALAL INSIGHT | ISSUE 64 NOVEMBER 2022

- HALAL HIGHLIGHT-

อาหารีฟังัก์ชัุน อาหารีโพรีไบ้โอติก  
Probiotics as Functional Foods 

 รูปูแบบการูบรูโิภคอาหารูในปัจจุบันปรูบัเปล่ี่�ยนไปตามวิถ่ิีชี่วิติแลี่ะควิามรูู�ท่ี่�เกิดข้ึ้�นใหม่ทุี่กวินั 
ในอด่ตการูบรูโิภคเพ่ื่�อการูม่สุุขึ้ภาพื่ท่ี่�ด่เน�นการูรูบัปรูะที่านอาหารูตามหลัี่กโภชีนาการูแลี่ะควิามสุมดุลี่
ขึ้องอาหารู 5 หมู่ ปัจจุบันควิามรูู�ควิามเขึ้�าใจสุ่งผลี่ให�เกิดแนวิที่างการูบรูโิภคเพ่ื่�อการูม่สุุขึ้ภาพื่ท่ี่�ด่
รูปูแบบใหม่ ๆ  เกิดข้ึ้�นมากมาย หน้�งในจำานวินรูปูแบบการูบรูโิภคเหล่ี่านั�นค่อการูเพิื่�มอาหารูกลีุ่ม่โพื่รูไบโอติก
เพ่ื่�อปรูบัสุมดุลี่ขึ้องรูะบบแบคท่ี่เรูย่ในลี่ำาไสุ�ขึ้องเรูานั�นเอง 

 โพรไบัโอ่ติิกแบัค่ที่เรียกวั่าร� อ่ยสายพัน หลี่ายพันลี่�านติัวัอ่าศัยอ่ย้่ใน
ลี่ำาไส�มีนุษย์เรา เป็ันกลีุ่่มีปัระชีากรขนาดีใหญ่ที่�ไมี่เพียงอ่าศัยแติ่ยังส่งผู้ลี่ติ่อ่
กระบัวันการติา่งๆ ขอ่งร่างกาย   กลีุ่ม่ีปัระชีากรสิ�งมีีชีีวัิติเหลี่า่นี �ติ�อ่งการเส�นใยจาก
อ่าหาร (prebiotic) เพื�อ่การเติิบัโติ แลี่ะผู้ลี่ติิกรดีไขมีนัสายสั �น (short chain fatty) 
ซ่�งเป็ันเมีท่าโบัไลี่ต์ิ (metabolite) ที่�สำาค่ญัแลี่ะมีีบัท่บัาท่อ่ย่างยิ�งติ่อ่กลี่ไกขอ่ง
ร่างกาย ไมีเ่ฉพาะติอ่่ระบับัการยอ่่ยแลี่ะการดีด้ีซม่ีสารอ่าหาร แติร่วัมีถึง่กระบัวันการ
ติ่าง ๆ ไมี่เวั�นแมี�แติ่กลี่ไกขอ่งสมีอ่ง สำาหรับับัท่ค่วัามีนี �จะกลี่่าวัถึ่งบัท่บัาท่ขอ่ง 
โพรไบัโอ่ติิกที่�ส่งผู้ลี่ติ่อ่ภาวัะค่วัามีผู้ิดีปักติิขอ่งระบับัเมีติาบัอ่ลี่ิซ่มีแลี่ะผู้ลี่ติ่อ่
การจดีจำาขอ่งสมีอ่ง สว่ันผู้ลี่ขอ่งโพรไบัโอ่ติิกติอ่่ระบับัอื่�น ๆ มีีโอ่กาสจะมีาเลี่า่ให�
ฟัังกนัในเลี่ม่ีติอ่่ ๆ ไปั 
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 โรค่อ่�วันเป็ันโรค่หน่�งที่�เกี�ยวัข�อ่งกบััค่วัามีผิู้ดีปักติขิอ่งระบับั
เผู้ลี่าผู้ลี่าญอ่าหาร (metabolic disorder)  ซ่�งสาเหติปุัระการหน่�ง
ขอ่งค่วัามีผิู้ดีปักติิดีงักลี่า่วัคื่อ่ค่วัามีไมี่สมีดีลุี่ขขอ่งระบับัแบัค่ที่เรีย
ในลี่ำาไส�  (gut microbial dysbiosis) ซ่�งกระติุ� นให� เกิดีการ
เปัลี่ี�ยนแปัลี่งการดีด้ีซม่ีพลี่งังาน รวัมีถึ่งการแพร่ผู้่านขอ่งสารเค่มีี
กลีุ่ม่ี fasting-induced adipose factor ที่�เกี�ยวัข�อ่งกบััการค่วับัค่มุี
กลี่ไกการท่ำางานขอ่งเอ่นไซม์ีติา่ง ๆ  เชีน่ lipoprotein lipase activity 
แลี่ะเกี�ยวัข�อ่งติอ่่การติอ่บัสนอ่งติอ่่กลี่โ้ค่สแลี่ะอิ่นซล้ี่นิ [1] อี่กท่ั �งชีว่ัย
ลี่ดีกระบัวันการอ่กัเสบัแลี่ะภาวัะเค่รียดี (oxidative stress) ดีงันั �น
การค่วับัค่มุีภาวัะค่วัามีสมีดีลุี่ขอ่งแบัค่ที่เรียในลี่ำาไส�จง่สง่ผู้ลี่กระท่บั
เชิีงบัวักติ่อ่กระบัวันการรักษาผู้้� ป่ัวัยโรค่อ่� วัน โดียพบัวั่าผู้้� ป่ัวัย
โรค่อ่�วันที่�ไดี�รับั  Lactobacillus paracasei HII01 มีี total cholesterol
แลี่ะ ไขมีนัชีนิดี LDL ลี่ดีลี่ง ขณะที่�ไขมีนัชีนิดี HDL สง้ข่ �นเมืี�อ่เที่ยบั
กับักลีุ่่มีค่วับัค่มุีที่�ไดี� รับั placebo [2] กลี่ไกที่�น่าจะสามีารถึชี่วัย
อ่ธิุบัายผู้ลี่ขอ่ง probiotic นี �ไดี� ดีีคื่อ่ กลี่ไกการเปัลี่ี�ยนร้ปัขอ่งนำ �าดีี 
ที่�ถึก้กระติุ�นดี�วัยเอ่นไซม์ีไฮโดีรเลี่ส de-conjugation ขอ่งนำ �าดีีกระติุ�น
ให�เกิดีกระบัวันการ lipid malabsorption [3] 

 ไมี่เชืี�อ่ก็ติ�อ่งเชืี�อ่ ระบับัแบัค่ที่เรียในลี่ำาไส� ไมี่เพียงส่งผู้ลี่
ติ่อ่ระบับัการย่อ่ยขอ่งร่างกาย แติ่ยงัส่งผู้ลี่ติ่อ่ระบับัการจดีจำาขอ่ง
สมีอ่ง recognitive system [4] งานวิัจยัจำานวันมีากพบัวั่าค่วัามี
ไมีส่มีดีลุี่ขอ่งระบับัแบัค่ที่เรียในลี่ำาไส�สง่ผู้ลี่ให�เกิดีโรค่อ่ลัี่ไซเมีอ่ร์ใน
ผู้้�ป่ัวัยสง้อ่าย ุเนื�อ่งจากระบับัแบัค่ที่เรียในลี่ำาไส�แลี่ะสมีอ่งมีีการสื�อ่สาร
แบับัสอ่งทิ่ศท่าง แบัค่ที่เรียบัางชีนิดีที่�พบัในลี่ำาไส�สามีารถึผู้ลี่ิติ
สารเมีท่าโบัไลี่ท์่ที่�เป็ันพิษติอ่่เซลี่ล์ี่ปัระสาท่ ไดี�แก่ ลี่โิปัโพลีี่แซค่ค่าร์ไรด์ี
(lipopolysaccharide; LPS) แลี่ะ β-N-methylamino-L-alanine 
(BMMA) แลี่ะ เบัติ�า-อ่ะไมีลี่อ่ยด์ี (β-amyloids) ท่ำาให� เกิดีค่วัามี
เสยีหายแลี่ะการติายขอ่งเซลี่ล์ี่ปัระสาท่ นอ่กจากนี �ยงัสามีารถึสร� าง
เมีท่าโบัไลี่ต์ิที่�ท่ำาหน�าที่�ในการยบััยั �งการผู้า่นเข�า-อ่อ่ก ขอ่งสารที่�เป็ัน
พิษติอ่่เซลี่ล์ี่ปัระสาท่ [5] 

 กลีุ่่มีอ่าหารเสริมีโพรไบัโอ่ติิกมีีท่ั �งกลีุ่่มี dairy food เช่ีน 
โยเกิร์ติ แลี่ะ กลีุ่่มี non-dairy food เชี่น กิมีจิ (kimchi) ค่อ่มีบัช้ีา  
(kombucha) อ่าหารกลีุ่ม่ีนี �เกิดีจากกระบัวันการหมีกัดี�วัยแบัค่ที่เรีย
แลี่ะยีสต์ิชีนิดีดีี โดียแบัค่ที่เรียเหลี่่านี �เปัลี่ี�ยนนมีหรือ่นำ �าติาลี่เป็ัน
สารใหมี่ที่�มีีค่ณุสมีบัตัิิเป็ันกรดี เชี่นกรณีขอ่งโยเกิรต์ิคื่อ่กรดีแลี่กติิก 
หรือ่กรดีอ่ะซีติิกในกรณีขอ่งค่อ่มีบั้ชีา กรดีนี �ท่ำาให� อ่าหารหมีักมีี
รสเปัรี �ยวั มีีรสแลี่ะกลี่ิ�นเฉพาะติวัั ท่ำาให� ร้� สก่สดีชืี�น เสริมีภมิ้ีคุ่�มีกนัโรค่
ไดี�ดีี สอ่ดีค่ลี่�อ่งกบััหน่�งในแนวัท่างขอ่งอ่าหารแหง่อ่นาค่ติ 
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biol, 2016. 131: p. 227-246. 
5. Askarova, S., Umbayev, B., Masoud, A., Kaiyrlykyzy, A., Safarova, Y., 
Tsoy, A., Olzhayev, F., & Kushugulova, A. , The Links Between the Gut 
Microbiome, Aging, Modern Lifestyle and Alzheimer’s Disease. Frontiers 
in Cellular and Infection Microbiology, 2022. 

References

- HALAL HIGHLIGHT-



17 HALAL INSIGHT | ISSUE 64 NOVEMBER 2022

Probiotics 
as Functional Foods 

- HALAL HIGHLIGHT-

 Today’s dietary patterns adapt to new 
lifestyles and knowledge that emerges every 
day. In the past, consumption to promote good 
health focused on eating food based on principles 
of nutrition and the balance of 5 food groups. 
Nowadays, new knowledge and understanding
resulted in many new healthy consumption 
guidelines. One of these consumption guidelines is 
adding probiotic foods to balance our gut bacteria. 
Billions of probiotic bacteria from more than one 
hundred types live in human gut. They are large 
populations that not only live inside our body but 
also affect processes of our body. These living 
populations need dietary fiber (prebiotic) to grow 
and produce short chain fatty acids which are 
important metabolites and play a crucial role in 
the body’s mechanisms, not only for the digestive 
system and nutrient absorption, but also processes
including the brain mechanisms. In this article, 
we will discuss the role of probiotics on metabolic 
disorders and brain memory. As for the effects of 
probiotics on other systems, we will discuss them 
in the next issues. 

 Obesity is a disease associated with metabolic disorder. One 
of the causes of such disorder is an imbalance of the gut bacteria which 
induces changes in energy absorption, including the expression of 
fasting-induced adipose factor that relates to the regulation of various 
enzyme mechanisms such as lipoprotein lipase activity; and to the response 
to glucose and insulin [1]. Gut bacteria also reduces inflammatory process 
and oxidative stress. Thus, controlling the balance of bacteria in the gut 
has a positive impact on the treatment process of obese patients. It was 
found that obese patients who received Lactobacillus paracasei HII01 had 
less total cholesterol and LDL, while their HDL was increased compared to 
the control group that received placebo. [2] What could help explain the 
effect of this probiotic is the mechanism of bile acid transformation that is 
activated by de-conjugation hydrolase enzyme of bile acid which induces 
the process of lipid malabsorption [3] 
 Believe it or not, the gut bacteria system not only affects the body’s 
digestive system, but also affects the brain’s recognitive system. [4] 
Numerous studies have found that the imbalance in the gut bacteria system 
contributes to Alzheimer’s disease in elderly patients. Because the bacterial 
system in the gut and the brain has bidirectional communication. Certain 
bacteria found in the gut can produce metabolites that are toxic to neurons, 
such as Lipopolysaccharide (LPS), β-N-methylamino-L-alanine (BMMA), 
and β-amyloid. This causes neuronal damage and death. In addition, it 
can generate metabolites that prevent the entrance-exit of substances that 
are toxic to nerve cells. [5] 
 Probiotic supplements include dairy foods such as yogurt and 
non-dairy foods such as kimchi and kombucha. This group of food come 
from the fermentation process with good bacteria and yeast. These bacteria 
convert milk or sugar into new acidic substances, for example, lactic acid 
in yogurt and acetic acid in kombucha. These acids make fermented foods 
sour and possess unique taste and smell. These foods are refreshing and 
enhance immunity, which harmonize with one of the future food trends.
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สำ่องนัวััตกรรมด้้�นัสำุขภ�พ 
ปลุุกนัวััตกรรมสำร้�งช�ติ ป้�นัโมเด้ลุธิุรกิจ 
กับ ศ.ภญ.ร.ต.อ.หญิง ด้ร. สำุช�ด้� สำุขหร่อง 

 เรูาคงปฏิิเสุธไม่ได�วิา่ “นวัตักรีรีม” เปน็อก่ปจัจยั
สุำาคัญท่ี่�จะตัดสิุนวิ่าบรูษัิัที่ไหนจะอยู่รูอดหรูอ่ต�องปิด
ตัวิลี่ง เพื่รูาะการูแขึ้่งขึ้ันทุี่กวินัน่� ไม่ใชี่แค่การูแขึ้่งขึ้ันกัน
รูะหวิ่างธุรูกิจเท่ี่านั�น ยังต�องต่อสูุ�กับควิามต�องการูท่ี่�
ซัับซั�อนมากขึ้้�นขึ้องผู�บรูโิภคอก่ด�วิย  
 หากบรูษัิัที่ไหนไม่สุามารูถีคิดค�นหรูอ่สุรู�างสุรูรูค์ 
“นวััตกรีรีม” ให�ตอบโจที่ย์ควิามต�องการูขึ้องลูี่กค�า
ได� คงอาจจะต�องกลัี่บมาคิดใหม่ ในคอลัี่มน์น่�เรูาจะชีวิน
ท่ี่านผู�อ่านมาคุยกับ นักปั� นนวิัตกรูรูมคนเก่งจากรูั�วิ
จุฬาลี่งกรูณ์์มหาวิทิี่ยาลัี่ย ตัวิอย่างบรูษัิัที่ท่ี่�เกิดมาจาก
งานวิจิยัในห�องแลี่บกันค่ะ 

Q: ก่่อนอ่�นอยาก่ให้้อาจารย์แนะนำาตััวก่ับผู้้้อ่านห้น่อยนะคะ  

สมัีภาษณ์แลี่ะเรียบัเรียงโดีย 

นัารีญา วาเล๊าะ 

Interviewed by Nareeya Waloh 

A: อ่าจารย์ชืี�อ่อ่าจารย์จ๋า หรือ่ยศเติ็มีๆ ชืี�อ่ ศ.ภญ.ร.ติ.อ่.หญิง 
ดีร. สุชีาดีา สุขหร่อ่ง อ่าจารย์ปัระจำาภาค่วัิชีาเภสัชีเวัท่แลี่ะ
เภสชัีพฤกษศาสติร์ (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany) 
จฬุาลี่งกรณ์มีหาวัิท่ยาลี่ยั แลี่ะผู้้� ก่อ่ติั �งบัริษัท่  เฮิร์บั การ์เดีียน จำากดัี
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Looking Through Innovation for 
Health, Initiate Innovation for Nation 
Building, and Create Business Model 
with Prof. Dr. Suchada Sukrong 

Q: แนวคิดก่ารสร้างนวัตัก่รรมกั่บ 3 บทบาทท่�ท้าทาย 

Q: ก่ารสร้างผู้ลงานจาก่ pain point ส้่นวัตัก่รรม  

Q: สุดท้ายอาจารย์อยาก่ฝาก่อะไรก่ับผู้้้ท่�สนใจก่าร 
spin off ไปเป็น Startup มั�ยคะ 

ผู้ลงานนวัตัก่รรมเชิิงประจัก่ษ์์ 

A: จากติวััชีี �วัดัีขอ่งมีหาวัิท่ยาลี่ยัที่�มีกัจะเน�นผู้ลี่งานวัิชีาการ แลี่ะ
ผู้ลี่งานวัิจัยที่�ไดี� รับัการตีิพิมีพ์ในวัารสารวัิชีาการระดีับันานาชีาติ ิ
แติ่ถึ� าในวันัหน่�งเราไมี่มีีทุ่นท่ำาวัิจยั เราจะเอ่าเงินจากไหนมีาสร� าง
ผู้ลี่งาน โดียที่�เราเปัลี่ี�ยนมีมุีค่ดิีการเอ่างานขอ่งเรามีาท่ำาในสิ�งที่�สงัค่มี
อ่ยากไดี�  ติอ่บัโจท่ย์เชิีงพาณิชีย์ แลี่�วัเราเอ่ารายไดี�จากติรงนั �นมีา
ท่ำางานวัจิยัที่�เราอ่ยากท่ำา โดียที่�ไมีต่ิ�อ่งขอ่ใค่รเลี่ย นี�คื่อ่ค่ำาติอ่บัค่ะ่ แติ่
อ่าจารย์จะสร�างนวัตัิกรรมีผู้า่นการสร�างค่นไปัดี�วัย โดียรับับัท่บัาท่เป็ัน
ท่ั �ง อ่าจารย์ นกัสร� างนวัตัิกรรมี แลี่ะผู้้�ปัระกอ่บัการ ไปัพร�อ่มี ๆ กนั 

A: การ spin off ติ�อ่งติดัีสินใจเร็วั ถึ�าไมี่ติิดีปััญหาเรื�อ่งเงิน ถึ�าเรามีี
ค่วัามีฝัน แลี่�วัเห็นปัระโยชีน์ ปัระโยชีน์เกิดีกับัติวััเอ่ง ปัระโยชีน์เกิดี
กบััมีหาวัิท่ยาลี่ยั เกิดีกบััโลี่ก ก็ค่วัร spin off เพราะเวัลี่าเหลี่ือ่น�อ่ยท่ำา
อ่ะไรให� รีบัท่ำา ค่นที่�สนใจการ spin off อ่ายไุมี่ใชี่ปัระเดี็น เงินก็ไมี่ใชี่
ปัระเดีน็ ขอ่ให�ค่ณุมีี idea มีีแนวัคิ่ดีขอ่งผู้้�ปัระกอ่บัการ Entrepreneurial 
Mindset ค่วัามีสำาเร็จก็อ่ย้ไ่มีไ่กลี่เกินเอื่ �อ่มี 

 สเปัรย์ลี่ดีฝุ่ น PM2.5 “PhytFoon” (ไฟัท์่ฝุ่ น) ผู้ลี่งานนวัตัิกรรมี
ท่างสุขภาพที่�พัฒนาโดีย ศ.ภญ.ร.ติ.อ่.หญิง ดีร.สุชีาดีา สุขหร่อ่ง
รศ.ภญ.ร.ท่.หญิง ดีร.ภสัราภา โติวัิวัฒัน์ แลี่ะ อ่.ภก.ดีร.วันัชียั จงเจริญ
อ่าจารย์ค่ณะเภสัชีศาสติร์ จุฬาฯ เป็ันผู้ลี่ิติภัณฑ์์จากงานวัิจัย
แก�ปััญหาฝุ่ น PM2.5 ไดี�เป็ันอ่ยา่งดีีแลี่ะไดี�รับัรางวัลัี่ระดีบัันานาชีาติดิี�าน
นวัตัิกรรมี เหรียญท่อ่ง (Gold Medal) จากเวัที่ปัระกวัดี 15th International
Warsaw Invention Show, Poland Seoul International Invention 
Fair 2021, South Korea แลี่ะ 48th Geneva International Exhibition 
of Inventions, Switzerland 

 We can’t deny that “innovation” is another important 
factor that determines which company will survive or close down. 
Because today’s competition is not just about competing between
businesses, but also about competing with the increasingly
complex demands of consumers. Any companies that are unable to 
invent or create “innovation” that meet the needs of customers might 
have to try again and again. In this column, we would like to invite 
readers to talk to a smart innovation sculptor from Chulalongkorn
University and learn about an example of company that were 
born from research in laboratories. 

A: อ่าจารย์เริ�มีท่ำาบัริษัท่มีา 3 ปีัแลี่�วัค่ะ่ ติั �งแติพ่ฤศจิกายน 2563 โดียที่�
ไมี่ท่ราบัเลี่ยวั่าการจดัีติั �งบัริษัท่มีนัเป็ันยงัไง แติ่อ่ยากเป็ัน ปัระธุาน
บัริษัท่ (หวััเราะ) มีนัเป็ันค่วัามีฝัน อ่าจารย์ร่วัมีลี่งท่นุกบัั co-founder 
รศ.ภญ.ร.ท่.หญิง ดีร.ภสัราภา โติวิัวัฒัน์ เราก็มีาค่ดิีกนัวัา่เราจะมีาท่ำา
อ่ะไรที่�เป็ันปัระโยชีน์กนัจากค่วัามีเชีี�ยวัชีาญขอ่งเรากนัดีีกวัา่ ติอ่นนั �น
ฝุ่ นเป็ัน pain point หลี่กั อ่าจารย์ร้�สก่วัา่ติวััเอ่งเป็ันภมิ้ีแพ� แลี่�วัไมีมี่ีใค่ร
จดัีการกบััติ�นเหติไุดี� ค่นอื่�นไมีท่่ำา แลี่�วัท่ำาไมีเราถึง่ไมีท่่ำา ท่ำาไมีเราถึง่
ไมีค่่ิดี มีนัจะมีีจดุีที่�ร้� สก่อ่ยากส้�กบััมีนัท่ำาให�มีีแรงไปัส้เ่ปั�าหมีายไดี� ใน
ค่วัามีร้�ท่างเภสชัีกรรมี เราร้� จกัยานำ �าแขวันติะกอ่น อ่ยากให�ฝุ่ นที่�ลี่อ่ย
อ่ย้ใ่นอ่ากาศติกติะกอ่นให�ไดี�  จากนั �นก็ค่ิดีติอ่่วัา่ จะมีี mechanism 
หรือ่ข�อ่พิสจ้น์ท่างวัิท่ยาศาสติร์อ่ะไรที่�มีาติอ่บัโจท่ย์ไดี� แติเ่ราอ่าจจะ
ยงัไมีเ่ข�าใจฝุ่ นไดี�ดีีเราจง่ติ�อ่งหาค่วัามีเชีี�ยวัชีาญจากนกัวิัจยัร่วัมีจาก
ค่ณะวัทิ่ยาศาสติร์ สิ�งที่�อ่าจารย์อ่ยากจะบัอ่กคื่อ่ นวัตัิกรรมีท่ำาค่นเดีียวั
ไมีไ่ดี� เพราะโลี่กมีนัจะแค่บั แลี่ะจะท่ำาไดี�แค่ใ่นกะลี่าขอ่งค่ณุ เราไมีมี่ี
ท่างร้� จกัธุรรมีชีาติิขอ่งฝุ่ นดีีกวั่านกัฝุ่ น แติ่เรามีาจดัีการค่วัามีร้� ดี�าน
การลี่ะลี่ายโดียใชี�ค่วัามีร้�จากเภสชัีซ่�งเป็ันค่วัามีเชีี�ยวัชีาญขอ่งเรา เมืี�อ่
สร� างนวัตัิกรรมีสำาเร็จเราก็เริ�มีท่ำาการขายงานขอ่งเรา (Pitching) พด้ี
ในสิ�งที่�เค่�าอ่ยากฟััง ไปันั�งในหวััใจอี่กฝั�งนง่แลี่�วัลี่อ่งเดีาวัา่เค่�าอ่ยาก
ไดี�อ่ะไร หาค่นที่�สนใจที่�จะมีาซื �อ่งานวิัจยัไปัใชี�  ซ่�งเป็ันการขายแบับั
สทิ่ธิุการใชี�ปัระโยชีน์จากผู้ลี่งานวัจิยั หลี่ายค่นไมีซื่ �อ่ ไมีเ่ชืี�อ่ เพราะไมี่
เค่ยมีีมีาก่อ่นในโลี่กนี � แติอ่่าจารย์ก็พยายามีพิสจ้น์ดี�วัยวิัท่ยาศาสติร์ที่�
แนน่อ่นรอ่งรับั เค่�าก็เชืี�อ่ ก็ขายไดี� มีนัจง่เกิดีเป็ัน Startup รวัยข�ามีคื่น
จากไมีมี่ีเงิน กลี่ายมีาเป็ันสบิัลี่�าน ไมีใ่ชีม่ีาขายไดี�กำาไร 10 บัาท่ 20 บัาท่
เหมืีอ่น SME  การนำาเอ่าเท่ค่โนโลี่ยีที่�สร� างจากงานวิัจยัไปัก่อ่ให�เกิดี
ผู้ลี่กระท่บัเชิีงรายไดี� เชิีงพาณิชีย์ ซ่�งหลี่ายๆ มีหาวิัท่ยาลี่ยัในติ่าง
ปัระเท่ศ แลี่ะบัางมีหาวัิท่ยาลี่ยัในไท่ยก็มีีการท่ำา แติ่ในไท่ยยังไมี่
ค่อ่่ยเกิดีผู้ลี่ เนื�อ่งจากขาดีการบัริหาร การจดัีการแบับัมืีอ่อ่าชีีพ แลี่ะ
ค่วัามีจริงจงัในการหารายไดี� ติลี่อ่ดีจนนวัตัิกรรมีที่�มีีในมีหาวัิท่ยาลี่ยั
ไท่ยยงัน�อ่ยมีาก แลี่ะไมี่เพียงพอ่ให�เกิดีผู้ลี่ปัระโยชีน์อ่ย่างมีหาศาลี่ 
การ spin off ภายใติ� จุฬาฯ คื่อ่ค่วัามีไดี� เปัรียบัในการแข่งขัน 
(Competitive advantage) ที่�ค่นอื่�นไมี่มีี ถึ�าจฬุาฯ ไมี่สนบััสนนุก็
ไมีมี่ีวันันี � ค่วัามีชีว่ัยเหลี่ือ่จาก CU innovation Hub รวัมีท่ั �งลี่ก้ศษิย์ 
Ecosystem ขอ่งจุฬา ฯ สำาค่ญัมีากๆ จุฬาลี่งกรณ์มีหาวิัท่ยาลี่ยั
จง่เป็ัน role model ให�กบััมีหาวัิท่ยาลี่ยัอื่�น 
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- HALAL TALK -

Q: First of all, please introduce yourself to our readers. 

Q: Can you explain more about the way you create 
innovation from people’s pain point? 

Q: What is your concept of making innovation 
while playing 3 challenging roles at the same time? 

A: My name is Ja. My complete name title is Prof. Pharmacist, 
Police Captain, Dr. Suchada Sukrong, lecturer at the Department
of Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany, Chulalongkorn 
University, and founder of Herb Guardian Co., Ltd. 

A: I started my company 3 years ago since November 2020 
without knowing anything about establishing a company. However, 
I want to be a President of a company (laugh). It is my dream. 
The co-founder of this company is Assoc. Prof. Dr. Passarapa 
Towiwat. We brainstormed what we could do to benefit other 
from our expertise. 
 Back then, my main pain point was dust. I know I’m 
allergic to it. And no one could deal with its root cause. Since no 
one has yet started to deal with this issue, so why don’t we do 
it? Why don’t we try to figure this out. It was this point that I feel 
like I want to fight with it. This was the drive of my goal.  I know 
from pharmaceutical knowledge about suspension. I want the 
floating dust in the air to precipitate. After that, I thought of the 
mechanism or scientific prove that could solve the problem. But 
maybe we hadn’t understood dust well enough. Thus, we needed 
to seek help from experts which are co-researchers from Faculty 
of Science. What I want to add here is that one man cannot create 
innovation because one’s perspective is too shallow. You will only 
be able to work within your own worldview. There is no way that 
we will know the nature of dust better than dust experts. My job is 
to work on the knowledge of suspension by using pharmaceutical 
knowledge which is my expertise. After we succeeded in creating 
our innovation, we started the pitching process. We spoke what 
investors want to hear. We tried to step into the investors’ shoes 
and guess what they want. We seek those who are interested in 
our research, and we sell the right to utilize from our research. 
Many people didn’t buy it. Many didn’t believe it because it has 
never existed before in this world. However, I tried to prove it with 
precise scientific evidence until people believed it. And then it 
was sold, and we became a startup. We were rich overnight. From 
having no money to having ten million. We do not gain 10-20 baht 
of profits like an SME. 
 Using technology that are created from research to 
generate commercial revenue is what many universities in 
foreign countries and some universities in Thailand have done. 
But in Thailand, it’s still not fruitful due to lack of professional
management and seriousness in seeking to earn income. 
Also, innovations that exist in Thai universities are still very few 
and not enough to generate huge benefits. To spin off under 
Chulalongkorn University is a competitive advantage that others
don’t have. If Chulalongkorn University didn’t support us, we 
wouldn’t have today. The support from CU innovation Hub, 
including Chula 

A: University indicators tend to focus on academic performances
and number of research that have been published in international
academic journals. But what if one day we don’t have research 
funding, where are we going to get the money to create our 
works? So, I change my perspective. Our works must meet the 
commercial demand of societies. Then, we take what we gain 
from this channel to do the research that we want to do. We 
don’t need to ask for anyone’s money. And this is the answer. 
However, I also focus on creating innovation and creating 
human resource at the same time. My roles are teacher, innovator,
 and entrepreneur – all at once. 
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Q: Finally, would you like to give any advice to people 
who are interested to spin off and become a startup? 

Empirical Innovation 

A: To spin off you need to be quick in making decision. If you 
don’t have money problem, if you have a dream and see that 
your dream can benefit yourself, university, and the world, then 
you should spin off. Because there is little time left. You should 
be quick in seizing opportunity. For those who are interested 
to spin off, age is not the issue, money is not an issue. As long 
as you have an idea and an entrepreneurial mindset, success 
is not out of reach. 

 Spray to reduce PM2.5 dust “PhytFoon”, an innovation 
for health developed by Prof. Dr. Suchada Sukrong, Assoc. Prof. 
Dr. Passarapa Towiwat, and Prof. Dr. Wanchai Chongcharoen, 
lecturers of Faculty of Pharmacy, Chulalongkorn University. This 
product derives from the research that can greatly solve PM2.5 
problem. It received international awards for innovation such 
as Gold Medal from the 15th International Warsaw Invention 
Show, Poland; Seoul International Invention Fair 2021, South 
Korea; and 48th Geneva International Exhibition of Inventions, 
Switzerland. 

ทุุกๆวัันัพุธิ

ทุุกสำัปด้�ห์

แลุะทุุกๆเด้ือนั

THA ACADEMY
“ แห์ลั่งเรียนัรู้ช่องทางให์มั่  

เพ่�อกุารอัพสุกุิลั 
แลัะเสุริมัสุร้างศักุยภาพ ”  

วิิทยาศาสุติร์แลัะเทคุโนัโลัยีฮาลัาลั

กุารติลัาดแลัะธุ์์รกุิจิฮาลัาลั

กุารศึกุษ์าแลัะพัฒนัาทักุษ์ะแห์่งอนัาคุติ

ประวิัติิศาสุติร์อิสุลัามั

พบกับ
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- GLOBAL UPDATE -

เขียนแลี่ะเรียบัเรียงโดีย  ชี้รีนั นิัภารัติน์ั  
Written and compiled by Shereen Niparat 

APEC 2022 

การีปรีะชุุมสุด้ย์อด้ผู�น�าโลกกับ้โอกาสเติบ้โตทางเศูรีษฐกิจ

 ที่ราบกันด่ว่่าในช่่ว่งป็ลายปี็น่�จะม่การจัดป็ระชุ่มใหญ่่ APEC ซ่�งเป็็นสุดยอดการป็ระชุ่มผูู้้นำาระดับโลกเกิดขึ้ึ�น 
โดยป็ระเที่ศไที่ยได้รับเก่ยรติิให้เป็็นเจ้าภาพจัดการป็ระชุ่ม รว่มถ่ึงการป็ระชุ่มสุดยอดผูู้้นำาท่ี่�กำาลังจะจัดขึึ้�นระหว่่าง
ว่ันที่่� 18 – 19 พฤศจิกายน 2565 เรามาที่ำาคว่ามรู้จักการป็ระชุ่ม APEC กันค่ะ  

 APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) 
คื่อ่ เวัที่ค่วัามีร่วัมีมืีอ่ท่างเศรษฐกิจในภ้มิีภาค่เอ่เชีีย-แปัซิฟิัก 
ก่อ่ติั �งข่ �นเมืี�อ่ปีั 2532 โดียมีีเปั�าหมีายหลี่กัคื่อ่การสง่เสริมีการเปิัดี
เสรีการค่�าการลี่งท่นุ รวัมีถึง่ค่วัามีร่วัมีมืีอ่ในดี�านมิีติสิงัค่มีแลี่ะการ
พฒันาดี�านอื่�น ๆ อ่าทิ่ ค่วัามีร่วัมีมืีอ่ดี�านการเกษติร การสง่เสริมี
บัท่บัาท่สติรีในเศรษฐกิจ การลี่ดีค่วัามีเสี�ยงจากภยัพิบัตัิิ แลี่ะ
การพฒันาดี�านสาธุารณสขุ เพื�อ่นำาไปัส้่การสร� างค่วัามีเจริญ
เติิบัโติท่างเศรษฐกิจที่�ค่รอ่บัค่ลีุ่มี ยั�งยืน แลี่ะค่วัามีมีั�งค่ั�ง
ขอ่งปัระชีาชีนในภมิ้ีภาค่ ปััจจบุันั เอ่เปัค่มีีสมีาชิีกจำานวัน 21 
เขติเศรษฐกิจ ปัระกอ่บัดี�วัยมีหาอ่ำานาจท่างเศรษฐกิจขอ่งโลี่ก 
ไดี�แก่ สหรัฐอ่เมีริกา, จีน แลี่ะญี�ปัุ่ น แลี่ะปัระเท่ศอื่�น ๆ ไดี�แก่ 
อ่อ่สเติรเลี่ีย, บัร้ไน, แค่นาดีา, อิ่นโดีนีเซีย, เกาหลี่ีใติ�, มีาเลี่เซีย, 
นิวัซีแลี่นด์ี, ฟิัลี่ปิัปิันส์, สงิค่โปัร์, ไท่ย, ไติ�หวันั, ฮอ่่งกง, เมีก็ซโิก, 
ปัาปััวันิวักินี, ชิีลี่ี, เปัร้, รัสเซีย แลี่ะเวีัยดีนามี 
 ข�อ่มีล้ี่จากเวับ็ัไซต์ิเอ่เปัค่ 2022 โดียกระท่รวังการติา่ง
ปัระเท่ศไดี�กลี่า่วัถึง่หวััข�อ่หลี่กัขอ่งเอ่เปัค่ปีันี � กำาหนดีหวััข�อ่หลี่กั
คื่อ่ Open. Connect. Balance. หรือ่ “เปิัดีกวั�างสร� างสมัีพนัธ์ุ 
เชืี�อ่มีโยงกนั ส้ส่มีดีลุี่” เพื�อ่เปิัดีกวั�างส้ท่่กุโอ่กาสดี�านการค่�าแลี่ะ

การลี่งท่นุ การสง่เสริมีการรวัมีติวััท่างเศรษฐกิจในภมิ้ีภาค่ผู้่านมีมุีมีอ่งใหมี่
ที่�ไดี� เรียนร้� จากสถึานการณ์โค่วิัดี-19 เพื�อ่สร� างโอ่กาสท่างเศรษฐกิจให�แก่
ทุ่กภาค่ส่วันในสงัค่มี เชืี�อ่มีโยงในทุ่กมิีติิเพื�อ่ฟืั�นฟั้การเดีินท่างระหวั่างกัน
ที่�สะดีวักแลี่ะปัลี่อ่ดีภยั รวัมีท่ั �งเพิ�มีค่วัามีเชืี�อ่มีโยงท่างดีิจิท่ลัี่ แลี่ะส่งเสริมี
การเจริญเติิบัโติที่�เน�นสร� างสมีดีุลี่ในทุ่กดี�านมีากกวั่าสร� างกำาไร ผู้่านการ
ดีำาเนินธุรุกิจอ่ยา่งมีีค่วัามีรับัผิู้ดีชีอ่บัโดียค่ำานง่ถึง่สิ�งแวัดีลี่�อ่มี การสร� างค่วัามี
มีั�นค่งท่างอ่าหารแลี่ะการเกษติรเพื�อ่ค่วัามีเป็ันอ่ย้่ที่�ดีีขอ่งปัระชีาชีน ท่ั �งนี � 
ไท่ยไดี�นำาโมีเดีลี่เศรษฐกิจชีีวัภาพ เศรษฐกิจหมีนุเวีัยน แลี่ะเศรษฐกิจสีเขียวั
 (Bio-Circular-Green Economy Model หรือ่ BCG)  
 แลี่ะดี� วัยกับัค่วัามีร่วัมีมืีอ่ขอ่งกลีุ่่มีปัระเท่ศเอ่เปัค่ที่�มีีปัระชีากร
รวัมีกวัา่ 2900 ลี่�านค่น หรือ่ปัระมีาณ 1 ใน 3 ขอ่งโลี่ก มีีผู้ลี่ติิภณัฑ์์มีวัลี่รวัมี 
(GDP) รวัมีกนักวัา่ 53 ลี่�านลี่�านดีอ่ลี่ลี่าร์สหรัฐ หรือ่ปัระมีาณ 1700 ลี่�านลี่�าน
บัาท่ เกินค่ร่�งขอ่ง GDP โลี่กแลี่ะมีีมีล้ี่ค่่าการค่�ารวัมีกันเกือ่บัค่ร่�งหน่�งขอ่ง
การค่�าโลี่ก การปัระชีมุีเอ่เปัค่ในค่รั �งนี � ไท่ยในฐานะเจ�าภาพถืึอ่เป็ันโอ่กาสใน
การเติิบัโติแลี่ะผู้ลี่กัดีนัเศรษฐกิจขอ่งไท่ย โดียเฉพาะศกัยภาพอ่ตุิสาหกรรมี
ฮาลี่าลี่ท่ั �งดี�านอ่าหารแลี่ะการบัริการติา่งๆ ให�เกิดีค่วัามีร่วัมีมืีอ่ท่ั �งดี�านการค่�า
แลี่ะการลี่งท่นุขอ่งนกัลี่งท่นุติอ่่ไปั
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- GLOBAL UPDATE -

The APEC 2022 and the World Leaders Summit 
Come with Economic Growth Opportunities 

กระท่รวังการติ่างปัระเท่ศ.//(2565).//APEC2022.//สืบัค่�นเมืี�อ่ 10 พฤศจิกายน 

2565,/จาก/ https://www.apec2022.go.th/th/what-is-apec-th/ 

 It is well known that the APEC meeting, which is the 
ultimate global summit, will take place at the end of this year. 
Thailand is honored to host this conference, including the 
upcoming World Leaders Summit between 18-19 November. 
Let’s get to know what this APEC meeting is all about. 
 APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) is
a forum for economic cooperation in the Asia-Pacific region.
It was established in 1989 with the main goal to promote trade 
and investment liberalization, including cooperation in social 
dimensions and development in other areas, such as cooperation
in agriculture; promoting the role of women in the economy; 
disaster risk reduction; and development in public health. 
All of this aims to create the inclusive and sustainable economic 
growth and prosperity for the people of the region. Currently, 
APEC has 21 member economies, consisting of the world’s 
economic powers, such as the United States, China, and 
Japan; and other countries which are Australia, Brunei, Canada, 
Indonesia, South Korea, Malaysia, New Zealand, the Philippines, 
Singapore, Thailand, Taiwan, Hong Kong, Mexico, Papua New 
Guinea, Chile, Peru, Russia and Vietnam. 
 According to the APEC 2022 website, the Ministry of 
Foreign Affairs mentioned that the main topics of APEC this 

year is “Open, Connect, Balance.” The goals of this are to 
open up to all trade and investment opportunities; to promote 
regional economic integration through new perspectives 
learned from the COVID-19; to create economic opportunities 
for all sectors in society; to connect in all dimensions in order 
to revitalize traveling route that is convenient and safe to 
each other; also to increase digital connectivity and promote 
growth that emphasizes balancing in all aspects rather than 
making profits, through responsible business operations that 
take environment into account; to create food and agriculture 
security for well-being of the people. Currently, Thailand has 
adopted Bio-Circular-Green Economy Model or BCG already. 
Under the cooperation of APEC countries, the total population 
is more than 2900 million people, or about one third of the 
world; the GDP is more than 53 trillion US dollars, or about 
1700 trillion baht – more than half of the world’s GDP; and 
the combined trade value is almost half of the world’s trade. 
As the host of the meeting this year, APEC is counted as 
an opportunity for Thailand to grow and drive its economy, 
especially through the potential of Halal food industry and 
services, in order to create further cooperation in both trade 
and investment among investors.
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- TECHNOLOGY REVIEW -

เทคโนโลยี์ ถุงุหุ�มสารีส�าคัญจากพืชุ (PHYTOSOME)
PHYTOSOME TECHNOLOGY 

เขียนแลี่ะเรียบัเรียงโดีย  นัารีญา วาเล๊าะ  
Written and compiled by Nareeya Waloh  

ร้ปัที่� 1 โค่รงสร� างการจดัีเรียงติวััชีอ่งไฟัโติโซมี (ดี�านลี่า่ง) แลี่ะ ไลี่โปัโซมี (ดี�านบัน) [3]
The molecular organization of phytosome (lower segment) and liposome (upper segment)

 โดียท่ั�วัไปัการไดี� รับัสารสกัดีจากพืชีหรือ่สาร
พฤกษเค่มีี มีักอ่ย้่ในร้ปัแบับัขอ่งสารสกัดีหยาบัภายใน
แค่ปัซ้ลี่ เมืี�อ่เข�าส้่ร่างกายสารพฤกษเค่มีีจะดี้ดีซ่มีไดี� ไมี่
ดีีเนื�อ่งจากมีีขนาดีใหญ่แลี่ะไมี่ท่นติ่อ่สภาพค่วัามีเป็ัน
กรดี-เบัสขอ่งระบับัท่างเดีนิอ่าหารไดี� จง่มีีการนำาระบับันำา
สง่สมีนุไพรมีาใชี�มีากข่ �น โดียเฉพาะการเพิ�มีปัระสทิ่ธิุภาพ
ในการนำาส่งสารติ� านอ่นุมี้ลี่อิ่สระไปัส้่เปั�าหมีายเพื�อ่
การอ่อ่กฤท่ธิุ�ที่�ดีีในระบับัชีีวัภาพ 
 เท่ค่โนโลี่ยีระบับันำาส่งสารพฤกษเค่มีีที่�นิยมี
ในปััจจุบัันสามีารถึจำาแนกไดี�  6 ระบับั ไดี�แก่ ลี่ิโปัโซมี 
(liposomes) นีโอ่โซมี (niosomes) ท่รานสเฟัอ่โซมี 
(transfersomes) เอ่ท่โท่โซมี (ethosomes) เดีนไดีรเมีอ่ร์
(dendrimers) แลี่ะไฟัโติโซมี (phytosomes) ไฟัโติโซมี 
(phytosomes) คื่อ่ ถึุงหุ� มีสารสำาค่ัญจากพืชี โดียสาร
สำาค่ญัจะถึก้ลี่�อ่มีรอ่บัดี�วัยลี่ปิิัดี ซ่�งสร� างพนัธุะไฮโดีรเจนกบัั
ฟัอ่สฟัาทิ่ดีิลี่โค่ลี่ีน สามีารถึถึก้กกัเก็บัไดี�ในสว่ันแกนกลี่าง
แลี่ะสว่ันที่�เชืี�อ่มีติอ่่กบััสว่ันขอ่งฟัอ่สเฟัติ ดีงัร้ปัที่� 1 ข�อ่ดีีขอ่ง
ไฟัโติโซมี คื่อ่ การเพิ�มีปัระสทิ่ธิุภาพในการดีด้ีซม่ีในระบับั
ท่างเดีนิอ่าหาร เพิ�มีชีีวัปัระสทิ่ธิุผู้ลี่ ใชี�สารสำาค่ญัในปัริมีาณ
น�อ่ยลี่งเนื�อ่งจากเพิ�มีการนำาสง่ไดี�มีากข่ �น มีีค่วัามีค่งติวััสง้ 
แลี่ะอ่งค์่ปัระกอ่บัในระบับัมีีฤท่ธิุ�ปักปั�อ่งติบััอี่กดี�วัย [1]
 อ่ย่างไรก็ติามีเท่ค่โนโลี่ยีดีังกลี่่าวัยังเป็ันเพียง
การวิัจัยในระยะเริ�มีติ�นที่�ติ�อ่งมีีการปัรับัปัรุงในส่วันขอ่ง
การผู้ลี่ิติแลี่ะการนำาไปัใชี� เพื�อ่ให� เกิดีปัระโยชีน์ส้งสุดี
ยิ�งไปักวั่านั �นการพัฒนาสารที่�ใชี� เป็ันติัวัพาระบับัติ�อ่ง
มีีการพัฒนาเชี่นกันเ พื�อ่ลี่ดีค่วัามีเป็ันพิษขอ่งสาร 

เพิ�มีปัระสิท่ธิุภาพในการรักษา ติลี่อ่ดีจนค่วับัคุ่มีคุ่ณภาพขอ่งสารสำาค่ัญใน
การอ่อ่กฤท่ธิุ� ค่่าการลี่ะลี่ายในไขมีนัแลี่ะขนาดีโมีเลี่กุลี่ขอ่งสารสำาค่ญั จากการ
ศ่กษาพบัวั่าสารสกัดีหลี่ายชีนิดีแมี�วั่าจะมีีฤท่ธิุ�ท่างเภสชัีวิัท่ยาในหลี่อ่ดีท่ดีลี่อ่ง 
แติ่กลี่บััไมี่ให�ผู้ลี่ในการรักษาหรือ่ให�ผู้ลี่เพียงเลี่็กน�อ่ย เนื�อ่งจากค่่าการลี่ะลี่ายใน
ไขมีนัติำ�าแลี่ะขนาดีขอ่งโมีเลี่กลุี่ที่�ใหญ่ซ่�งเป็ันอ่ปุัสรรค่ในการดีด้ีซม่ีสารสำาค่ญัเข�า
ส้ก่ระแสเลี่ือ่ดี สารสกดัีสมีนุไพรหลี่ายชีนิดีที่�มีีขั �วั เชีน่ ฟัลี่าโวันอ่ยด์ี (Flavonoids)
 เท่อ่ร์พีนอ่ยด์ี (Terpenoids) แท่นนิน (tannins) แซนโท่น (xanthones) เมืี�อ่
นำามีาใชี�กับัระบับันำาส่งยาดีงัที่�ไดี�กลี่่าวัไปัแลี่�วัข�างติ�น ชี่วัยให�สารสำาค่ญัในการ
อ่อ่กฤท่ธิุ�มีีการดีด้ีซม่ีผู้า่นเมีมีเบัรนไดี�ดีีข่ �นซ่�งสง่ผู้ลี่ให�เพิ�มีชีีวัปัระสทิ่ธิุผู้ลี่ขอ่งติวััยา
ไดี�โดียที่�สารสำาค่ญัดีงักลี่า่วั สามีารถึไปัยงัอ่วัยัวัะเปั�าหมีาย เชีน่ ติบัั สมีอ่ง หวััใจไดี�
มีากกวัา่สารสกดัีที่�ไมีไ่ดี�ถึก้บัรรจใุนระบับันำาสง่ ดีงันั �นจะเห็นไดี�วัา่การนำาสง่สมีนุไพร 
โดียการพัฒนาในร้ปัแบับัระบับันำาส่งนวััติกรรมีใหมี่ท่ำาให� เพิ�มีปัระสิท่ธิุภาพใน
การใชี�สมีนุไพรไดี�อ่ยา่งคุ่�มีค่า่แลี่ะก่อ่ให�เกิดีปัระโยชีน์สง้สดุี
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PHYTOSOME TECHNOLOGY
 Normally, we can receive extracts from plants, or phytochemicals, through the form of crude extract inside capsules. Once 
ingested, phytochemicals would be poorly absorbed due to their large size and inability to resist acid-base condition of gastrointestinal 
tract. Therefore, herbal delivery systems have been utilized more, especially for a better result in boosting efficiency of antioxidant 
delivery to the target in biological system.

 Currently, phytochemical delivery systems can be classified into six systems: liposomes, niosomes, transfersomes, ethosomes,
and dendrimers, and phytosomes. Phytosomes are vesicles of active ingredients from plants. These active ingredients are surrounded
by lipids which form hydrogen bond with phosphatidylcholine. Phytosomes can be stored in the core and interface to phosphate 
region as shown in Figure 1. The advantages of phytosomes are that they help increase absorption efficiency in gastrointestinal tract, 
increase bio-efficacy, resulting in using less active ingredient due to increasing delivery and high stability. The components in the 
system also have liver protective effects. [1] 
 However, this technology is still in the early stages of research and requires improvements in terms of production and 
application to achieve utmost efficacy. Furthermore, the development of substances used as carriers of the system must also be 
developed in order to reduce toxicity of the substances; to increase treatment efficiency; as well as to control the quality of active 
ingredients, fat solubility, and molecular size of active ingredients. 
 Studies have shown that many extracts have pharmacological effects in vitro. However, they do not provide healing effect 
or provide only little effect due to low solubility in fat and large molecular size, which prevents the absorption of active ingredients 
into blood stream. When many herbal extracts with polarity, such as flavonoids, terpenoids, tannins, xanthones, are applied to drug 

Trade Name Active Substances Purpose of Use

เมล็ดองุ่นัในัรูปแบบไฟโติโซม 
Grape seed (Leucoselect) 

phytosome

โปรไซยานิัดนิั 
Procyanidins from vitis vinifera

นัำาส่งสารต้ิานัอนุัมูลอสิระ ต้ิานัมะเร็ง 
Antioxidant, Anticancer

โสมในัรูปแบบไฟโติโซม 
Ginseng phytosome

จนิัเซนัโนัไซด์ 
Ginsenosides from Panax ginseng

สร้างสารภมูคุ้ิมกันั 
Immunomodulator

แปะก๊วยในัรูปแบบไฟโติโซม 
Ginko select phytosome

ฟลาโวนัอยด์ 
Flavonoids from Ginko biloba

ช้ะลอความแก่ 
Anti-aging, Protects Brain

บลิเบอร์รี� ในัรูปแบบไฟโติโซม 
Bilberry (Mertoselect) 

phytosome

แอนัโทไซยาโนัไซด์ 
Anthocyanosides 

from Vaccinium myritillus

ต้ิานัอนุัมูลอสิระ 
เพิ�มความแขง็แรงของหลอดเล่อด  

Antioxidant Improvement 
of Capillary Tone

ใบบวับกในัรูปแบบไฟโติโซม 
Centella phytosome

เทอร์ปีนั 
Terpenes from Centella asitica 

บำารุงสมอง 
และโรคผู้ิดปกติขิองผู้ิวหนััง 

Brain tonic, Vein and Skin Disorder

delivery system as described above, 
they assist active ingredients to be 
absorbed better through membrane.
 This results in the increase of 
bio-efficacy of drug. The active 
ingredients can reach the target 
organs such as liver, brain, and 
heart more than extracts that are 
not contained in delivery system. 
Therefore, it is clear that the delivery 
of herbs through the development 
of new innovative delivery system 
can increase efficiency of herbs in 
a cost-effective manner and with 
maximum benefits. 
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Drug Delivery System from Plant Toward the Goal that Responds to 
Anti-Obesity

 โรคุอ้วินัเป็นัปญัห์าส์ุข็ภาพที�มักัุมีัผลัเสุี�ยงต่ิอกุารเกิุดภาวิะโรคุแทรกุซู้อนั
ที�ร้ายแรง เช่นั โรคุเบาห์วิานัชนัิดที� 2 โรคุมัะเร็ง โรคุห์ัวิใจิ แลัะโรคุระบบทางดินั
ห์ายใจิ รวิมัถึงโรคุโคุวิดิ-19 เป็นัติน้ั [1-3] โรคุอ้วินัเป็นัสุภาวิะกุารสุะสุมัข็องไข็มันััที�
ผิดปกุติิห์รือมัากุเกุินัไป สุาเห์ติ์สุ่วินัห์นัึ�งเกุิดจิากุผู้คุนัมัีไลัฟ์สุไติล์ัที�เปลัี�ยนัแปลัง
ไปแบบสุมัยัให์ม่ัแลัะมัพีฤติิกุรรมักุารกุนิัอาห์ารที�ไมัด่ตีิอ่สุข์็ภาพ กุารสุรา้งรปูแบบ

กุารใช้ชีวิิติที� เห์มัาะสุมัแลัะปรับพฤติิกุรรมันัั�นัมัีคุวิามัสุำาคุัญมัากุติ่อ
คุวิามัสุำาเรจ็ิในักุารลัดนัำ�าห์นักัุ แต่ิกุารมัรีะเบียบวินิัยัอย่างสุมัำ�าเสุมัอเป็นั

สุิ�งที�ท้าทายมัากุติามัด้วิยเช่นักุันั 

 ยารักษาโรค่หรือ่ผู้ลี่ิติภณัฑ์์อ่าหารเสริมีจากพืชีสมีนุไพรเป็ัน
ท่างเลืี่อ่กหน่�งที่�ผู้้�ค่นกลี่บััมีาให�ค่วัามีสนใจนิยมีกนัอ่ยา่งแพร่หลี่ายอี่กค่รั �ง 
ซ่�งปััจจบุันัผู้้�ค่นท่กุเพศท่กุวัยัใสใ่จในการดีแ้ลี่สขุภาพมีากข่ �นแลี่ะให�ค่วัามี
สำาค่ญัในการเลืี่อ่กบัริโภค่โดียติระหนกัถึง่ค่ณุโภชีนการที่�จะไดี�รับั ท่ั �งจาก
อ่าหารมืี �อ่หลี่กัหรือ่แมี�กระท่ั�งสรรหาผู้ลี่ติิภณัฑ์์เสริมีอ่าหารเพื�อ่เสริมีสร�าง
สขุภาพ ท่างดี�านงานวัจิยัสารอ่อ่กฤท่ธิุ�ขอ่งสารสกดัีจากสมีนุไพรติา่งๆ ไดี�
รายงานในงานติพิีมีพ์ขอ่งนกัวิัท่ยาศาสติร์ท่ั�วัโลี่ก พบัวัา่สมีนุไพรที่�มีีฤท่ธิุ�

แสดีงอ่อ่กท่างชีีวัภาพที่�สามีารถึชีว่ัยรักษาโรค่อ่�วันไดี�ระดีบััสง้ แมี�จะใชี�ใน
ปัริมีาณน�อ่ย เชีน่ สาร EGCG (EPIGALLOCATECHIN GALLATE) สกดัี
จากชีาเขียวั [3] สารเค่อ่ร์ค่ิวัมิีน (Curcumin) จากขมิี �นชีนั [4] แลี่ะสาร
พฤกษเค่มีีอื่�นๆ อี่กมีากมีาย แติย่งัมีีข�อ่จำากดัีในการขนสง่แลี่ะปัลี่ดีปัลี่อ่่ย
สารสำาค่ญัในร่างกายผู้้�ป่ัวัยที่�บัริเวัณเปั�าหมีายที่�ติ�อ่งการรักษา เท่ค่โนโลี่ยี
ที่�ก�าวัหน�าลี่ำ �าสมียัอ่ยา่งรวัดีเร็วัแลี่ะค่วัามีติ�อ่งการขอ่งผู้้�ค่นท่ำาให�กระติุ�น
การขยายติวััขอ่งการวิัจยัดี�านยารักษาจากสมีนุไพรแลี่ะผู้ลี่ิติภณัฑ์์จาก
ธุรรมีชีาติิเพื�อ่พฒันาระบับัการนำาสง่ยาที่�เป็ันนวัตัิกรรมีใหมี่ เชี่น ไลี่โปั
โซมี (liposomes) นีโอ่โซมี (niosomes) แลี่ะไฟัโติโซมี (phytosomes) 
ที่�ปัระยกุต์ิใชี�ในการนำาสง่ยาท่างการรับัปัระท่าน  

 ระบับัการนำาสง่ยาหรือ่สารพฤกษเค่มีีสำาค่ญัในร้ปัแบับั
ไฟัโติโซมี (phytosomes) เป็ันการห่อ่หุ�มีสารสำาค่ญัไวั�ภายใน
อ่นุภาค่ที่�มีีฟัอ่สฟัาติิดิีลี่โค่ลีี่นบัริเวัณผิู้วัรอ่บันอ่ก เพื�อ่รักษา
ค่ณุภาพแลี่ะค่วัามีค่งติวััขอ่งฤท่ธิุ�ท่างชีีวัภาพในระบับัลี่ำาไส�แลี่ะ
ระบับัเมีติาบัอ่ลี่ิซ่มีขอ่งร่างกาย [5] ท่ำาให�สามีารถึนำาส่งสาร
อ่อ่กฤท่ธิุ�ไดี�ยงับัริเวัณเปั�าหมีายแลี่ะเพิ�มีปัระสทิ่ธิุภาพการดีด้ีซม่ี
ไปัใชี� ไดี�มีากข่ �นอี่กดี�วัย ซ่�งปััจจุบัันไฟัโติโซมี (phytosomes) 
สามีารถึเติรียมีผู้ลี่ติิซำ �าแลี่ะระดีบััอ่ตุิสาหกรรมีไดี� 

ร้ปัที่� 1 เปัรียบัเที่ยบัโค่รงสร�างขอ่งระบับันำาสง่ยา (Han HS, Koo SY, Choi KY, 2022)
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Drug Delivery System 
from Plant Toward the 
Goal that Responds to 
Anti-Obesity
 Obesity is a health problem that often increases 
the risk of serious complications such as type 2 diabetes, 
cancers, heart diseases, and respiratory diseases which 
include COVID-19. [1-3] Obesity is the condition of abnormal
or excessive accumulation of fat. Part of the reason is that 
people’s lifestyle has changed to the modern one that 
promotes unhealthy food consumption. Establishing the 
right lifestyle and adjusting behaviours are very critical to 
weight loss success. But being consistently disciplined is 
also very challenging. 
 Medicines or dietary supplements from herbal plants 
are one of the alternatives that people turn to and become 
more popular again. Nowadays, people of all genders and 
ages pay more attention to healthcare and concern with their 
diet selection. They are aware of nutritional benefits they will 
receive from the main meals and even looking for dietary 
supplements to enhance their health. 

 In the field of research on active ingredients of 
various herbal extracts, there were reported in publications
of scientists around the world that some bioactive herbs 
have been found to help treat high levels of obesity, 
even when they are used in small amounts. Examples of 
these herbs are EGCG (EPIGALLOCATECHIN GALLATE) 
that can be extracted from green tea [3], curcumin from 
turmeric, [4] and many other phytochemicals. However, 
there are limitations in terms of transportation and release 
of important substances in patients’ body to the target area 
that needs to be treated. Rapidly advancing technology
and people’s needs have spurred an expansion of 
research on herbal medicines and products from natural to 
develop innovative drug delivery systems such as liposomes,
niosomes, and phytosomes that can be applied in oral 
drug delivery. 
 Drug delivery system or crucial phytochemicals 
in the form of phytosomes is the encapsulation of active 
substances within phosphatidylcholine loaded particles 
on periphery in order to maintain the quality and stability 
of bioactivity in the intestinal and metabolic systems [5]. 
This makes it possible to deliver active ingredients to 
target area and increase absorption efficiency. Currently, 
phytosomes can be prepared for reproduction and 
industrial scale.

[1] Shende, P., & Narvenker, R. (2021). Herbal nanotherapy: A new 
paradigm over conventional obesity treatment. Journal of Drug 
Delivery Science and Technology, 61, 102291. 
[2] Umar, H., Idris, M., Kavaz, D., Ghali, U. M., Usman, A. G., & 
Rizaner, N. (2022). Nanoencapsulation of nutraceuticals and dietary 
supplements for effective delivery. In Applications of Nanotechnol-
ogy in Drug Discovery and Delivery (pp. 27-44). Elsevier. 
[3] Huang, J., Wang, Y., Xie, Z., Zhou, Y., Zhang, Y., & Wan, X. 
(2014). The anti-obesity effects of green tea in human intervention 
and basic molecular studies. European journal of clinical nutrition, 
68(10), 1075-1087. 
[4] Kasprzak-Drozd, K., Oniszczuk, T., Gancarz, M., Kondracka, 
A., Rusinek, R., & Oniszczuk, A. (2022). Curcumin and Weight 
Loss: Does It Work?. International Journal of Molecular Sciences, 
23(2), 639. 
[5] Dinda, B., Dinda, M., Roy, A., & Dinda, S. (2020). Dietary plant 
flavonoids in prevention of obesity and diabetes. Advances in 
protein chemistry and structural biology, 120, 159-235. 
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 หน่�งในพิธีุกรรมีที่�สำาค่ัญอี่กอ่ย่างหน่�งใน
ศาสนาอิ่สลี่ามี คื่อ่ การเข�าสหุนตัิขอ่งชีาวัมีสุลี่มิี ค่ำาวัา่ 
สหุนตัิ ที่�ค่นไท่ยนิยมีเรียก มีาจากค่ำาวัา่ คี่ติาน ในภาษา
อ่าหรับั หมีายถึง่ พิธีุการขลี่บิัหนงัหุ�มีปัลี่าย [1] ในท่าง
ภาค่ใติ�ติอ่นลี่่างจะเรียกการเข�าสหุนตัิวั่า มีาโซะยาวีั 
ซ่�งเป็ันภาษามีลี่าย้ถิึ�น แปัลี่ค่วัามีหมีายอี่กนัยคื่อ่ 
การเข�ารับัอิ่สลี่ามี การเข�าสหุนตัินิยมีเริ�มีท่ำาในวัยัเดี็ก
ท่ั �งหญิงแลี่ะชีาย โดียเด็ีกหญิงจะนิยมีท่ำาติั �งแติ่ค่ลี่อ่ดี 
สว่ันในเดีก็ชีายนั �น จะเริ�มีเข�าสหุนตัิติั �งแติอ่่าย ุ6-15 ปีั
ซ่�งแติกติา่งจากท่างแถึบัปัระเท่ศอ่าหรับัที่�นิยมีท่ำาติั �งแติ่
แรกเกิดี  
 พิธีุการเข�าสหุนตัิถืึอ่เป็ันงานสำาค่ญัอี่กงานนง่
ที่�นิยมีจัดีข่ �นอ่ย่างยิ�งใหญ่ในสมีัยก่อ่น แลี่ะมีีการ
เติรียมีงานกนัลี่ว่ังหน�า ท่ั �งการลี่�มีวัวัั แพะหรือ่แกะ เพื�อ่
เลี่ี �ยงแก่แขกที่�เข�าร่วัมีงาน ญาติพีิ�น�อ่ง รวัมีถึง่ชีาวับั�าน
ในแถึบับัริเวัณนั �น [2] นอ่กจากนี �ยงัมีีขบัวันแหข่อ่งเดีก็ๆ 
ที่�เข�าร่วัมีพิธีุ โดียการแหร่อ่บัหมี้บ่ั�าน ซ่�งในท่างศาสนา
อิ่สลี่ามีการเข�าสหุนตัินั �น ถืึอ่เป็ันการดีแ้ลี่สขุลี่กัษณะ 
ค่วัามีสะอ่าดีขอ่งเดีก็ค่นนั �นให�สมีบัร้ณ์ยิ�งข่ �น โดียหลี่งั

จากท่ำาพิธีุการเข�าสหุนตัิเสร็จสิ �นแลี่�วั เดีก็ค่นนั �นจะเติบิัโติไปัอี่กขั �น เมืี�อ่ใกลี่�
ถึง่เวัลี่าเข�าพิธีุ เดีก็ๆ จะติ�อ่งท่ำาค่วัามีสะอ่าดีชีำาระร่างกาย นุง่ผู้�าขาวัมี�าหรือ่
ผู้�าถึงุผืู้นเดีียวัแลี่ะเข�าส้ก่ารเข�าสนุตัิในลี่ำาดีบััถึดัีไปั 
 การเข�าสหุนตัิในสมียัก่อ่นจะท่ำาโดียโต๊ิะมีเ้ดีง็ที่�มีีปัระสบัการณ์แลี่ะ
ค่วัามีชีำานาญ ซ่�งติา่งจากในปััจจบุันัที่�ไดี�รับัค่วัามีนิยมีน�อ่ยลี่ง เนื�อ่งจากมีีการ
แพท่ย์ที่�ท่นัสมียั ปัลี่อ่ดีภยั ภาวัการณ์แท่รกซ�อ่นน�อ่ย แลี่ะยงัมีีการดีแ้ลี่หลี่งั
การผู้า่ติดัี โดียสว่ันใหญ่แผู้ลี่จากการผู้า่ติดัีเข�าสหุนตัินั �น จะใชี�เวัลี่าปัระมีาณ 
3-5 วันั หรือ่นานกวัา่นั �น แติกติา่งจากสมียัก่อ่นจะใชี�เวัลี่านานถึง่ 15 วันัเลี่ย
ที่เดีียวั นอ่กจากนี � การเข�าสหุนตัินั �นยงัชีว่ัยลี่ดีการติดิีเชืี �อ่ท่างเดีินปััสสาวัะ
ในเดีก็เลี่ก็ ลี่ดีการเกิดีมีะเร็งปัากมีดีลี่ก้ในเดีก็ผู้้�หญิง ลี่ดีการเกิดีโรค่ติิดีติอ่่ 
HPV ในผู้้�ชีายแลี่ะลี่ดีมีะเร็งปัากมีดีลี่ก้ในหญิงที่�เป็ันค่้น่อ่นไดี�อี่กดี�วัย [3] 
 

มาโซะยาวีี ประเพณีีการเข้้าสุุหนััต
Masuk Jawi: The Traditional Ceremony of Circumcision 
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Masuk Jawi: 
The Traditional Ceremony 
of Circumcision
 One of the important rituals in Islam is circumcision or “sunat”. 
The word “sunat” that Thais use to refer to circumcision comes from the 
Arabic word “khitan”, which means the ceremony of circumcision [1]. 
In the deep south of Thailand, this ceremony of circumcision is called 
Masuk Yawi, which is a word in Malay dialect. Another meaning of this 
word is “to submit to Islam”. Circumcision is usually done in childhood 
for both girls and boys. For girls, it is often done since birth. For boys, 
it usually starts at the age of 6-15 years, which is different from many 
Arab countries that circumcision often takes place since birth. 
 Circumcision ceremony is considered a great event in the past. 
People would prepare for this event in advance. They would slaughter
cow, goat, or sheep for the guests who attended the ceremony, 
which were usually relatives and nearby neighbors. [2] There would 
also be a parade of children who were about to be circumcised. The 
parade would run around the village. According to Islamic teaching, 
circumcision is considered a proper way to take care of the children’s 
hygiene.  After the circumcision ceremony is ended, the children will 
grow further another step. As the time for the ceremony approaches, 
the children must clean themselves, wear a loincloth or a sarong, and 
enter the next process. 

 In the past, circumcision was done by 
Tok Mudeng, the expert in circumcision with lots of 
experiences. Nowadays, things are different due to 
modern medicine that is safe, causes less complication,
and provides post-operation care. Mostly, the wounds 
from circumcision today will take about 3-5 days, or 
longer, to be healed. Before, it took up to 15 days. 
In addition, circumcision helps reduce urinary tract 
infections in young children, reduce incidence of 
cervical cancer in girls, reduce incidence of HPV in 
men and cervical cancer in their partners. [3]
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 ดี�วัยเมืีอ่งไท่ยเป็ันพื �นที่�ที่�เหมีาะสมีกบััการอ่ย้อ่่าศยัร่วัมี
กบััธุรรมีชีาติอิ่ยา่งเกิดีปัระโยชีน์สง้สดุี อ่าชีีพเกษติรกรจง่ถืึอ่เป็ัน
รายไดี�หลี่กัมีาอ่ยา่งชี�านาน แมี�ในปััจจบุันัค่นรุ่นใหมีจ่ำานวันมีาก
จะเลี่ือ่กเข�ามีามีอ่งหางานท่ำาในเมืีอ่งหลี่วังรวัมีถึ่งเลี่ือ่กท่ำางาน
ปัระเภท่อื่�น ๆ มีากข่ �น แติ่เกษติรกรก็ยงัถืึอ่เป็ันหวััใจสำาค่ญัที่�
ชี่วัยสร� างผู้ลี่ผู้ลี่ิติให�กับัค่นไท่ยแลี่ะอี่กหลี่ายลี่�านค่นบันโลี่กมีี
อ่าหารดีี ๆ ไดี�ท่านเพื�อ่ดีำารงชีีวัิติอ่ย้ต่ิลี่อ่ดี  
 เลี่ขาธิุการสำานกังานเศรษฐกิจการเกษติร (สศก.) เผู้ย
ผู้ลี่วัเิค่ราะห์ภาวัะเศรษฐกิจการเกษติร ในไติรมีาส 2 ขอ่งปีั 2565 
(เมี.ย.-มิี.ย.) ขยายติวััเพิ�มีข่ �น 5.7% จากชีว่ังเดีียวักนัขอ่งปีัก่อ่น ซ่�ง
ขยายติวััเติบิัโติดีีติอ่่เนื�อ่ง จากไติรมีาสแรกขอ่งปีั 2565 ที่�ขยายติวัั
4.1% เนื�อ่งจากสภาพอ่ากาศที่�เอื่ �อ่อ่ำานวัยมีากข่ �น ปัริมีาณนำ �า
ในอ่่างเก็บันำ �าแลี่ะแหลี่่งนำ �าธุรรมีชีาติิมีีเพียงพอ่ ปัระกอ่บักับั
ราค่าสนิค่�าเกษติรหลี่ายชีนิดีอ่ย้ใ่นเกณฑ์์ดีี ท่ำาให�เกษติรกรขยาย
การเพาะปัลี่ก้มีากข่ �น 
 ศน้ย์วัิท่ยาศาสติร์ฮาลี่าลี่ จฬุาลี่งกรณ์มีหาวิัท่ยาลี่ยั 
จ่งไดี� ให�ค่วัามีสำาค่ัญกับัมีาติรการสนับัสนุนที่�จะชี่วัยให�การ
สร� างมีล้ี่ค่า่ในภาค่เกษติรดีำาเนินการไดี�อ่ย่างติอ่่เนื�อ่ง สามีารถึ
ค่วับัคุ่มีคุ่ณภาพสินค่�าเกษติรไดี�อ่ย่างแมี่นยำา จ่งมีีการจดัีท่ำา
โค่รงการการพฒันาระบับัค่วับัค่มุีฟัาร์มีอ่จัฉริยะในโรงเรือ่น โดีย
ใชี�นวัตัิกรรมีเท่ค่โนโลี่ยีสมียัใหมีแ่บับัยั�งยืน ภาค่เหนือ่ติอ่นบัน 1
ซ่�งเป็ันโค่รงการที่�มีุง่เน�นการยกระดีบััอ่ตุิสาหกรรมีแปัรร้ปัเกษติร
แลี่ะสมีนุไพรไท่ยดี�วัยเท่ค่โนโลี่ยีดีิจิท่ลัี่แลี่ะมีาติรฐานฮาลี่าลี่ 
ติลี่อ่ดีท่ั �งห่วังโซ่อุ่ปัท่าน จ่งมีีค่วัามีจำาเป็ันที่�จะพัฒนาท่ักษะ
เกษติรกรติั �งแติ่ติ�นนำ �าในพื �นที่�ภาค่เหนือ่ ให� เข� าใจเท่ค่โนโลี่ยี
การเพาะปัลี่ก้สมียัใหมีแ่ลี่ะมีาติรฐานฮาลี่าลี่เพื�อ่การเกษติร แลี่ะ
การพฒันาศกัยภาพขอ่งผู้้�ปัระกอ่บัการแปัรร้ปัสนิค่�าเกษติรให�มีี
มีาติรฐานฮาลี่าลี่แลี่ะมีาติรฐานเพื�อ่การสง่อ่อ่ก รวัมีถึ่งพฒันา
ชี่อ่งท่างติลี่าดีผู้้�บัริโภค่มีสุลี่ิมีในติ่างปัระเท่ศท่ั �งแบับัอ่อ่ฟัไลี่น์
แลี่ะอ่อ่นไลี่น์ 

 การปัระยุกต์ิเท่ค่โนโลี่ยีดีิจิท่ัลี่เป็ันการนำาเอ่าระบับัค่วับัคุ่มีแลี่ะ 
Monitoring ปััจจยัติา่งๆ ที่�จำาเป็ันติอ่่การเจริญเติิบัโติขอ่งพืชี เชี่น การใชี�นำ �า 
อ่ณุหภมิ้ี แลี่ะค่วัามีชืี �น เป็ันติ�น ดี�วัยหลี่กัเท่ค่โนโลี่ยีสมียัใหมี ่ IoT (Internet 
of Things) โดียการติิดีติั �งอ่ปุักรณ์เซ็นเซอ่ร์ (Sensor) แลี่ะอ่ปุักรณ์ค่วับัค่มุี 
(Controller) ภายในโรงเรือ่น สง่ข�อ่มีล้ี่ไปัยงัเซร์ิฟัเวัอ่ร์ โดียเกษติรกรหรือ่ผู้้�ใชี�
งานสามีารถึสั�งการแลี่ะสามีารถึเรียกดีก้ารรายงานผู้ลี่ในร้ปัแบับัข�อ่มีล้ี่หรือ่
กราฟัผู้่านท่างหน�าเวั็บัไซต์ิ (Website) ท่ำาให�สามีารถึลี่ดีติ�นท่นุการผู้ลี่ิติใน
กระบัวันการเพาะปัลี่ก้แลี่ะเพิ�มีผู้ลี่ผู้ลี่ติิให�สามีารถึสง่อ่อ่กติลี่าดีไดี�อ่ยา่งเพียง
พอ่ ท่ั �งนี �ยงัลี่ดีการใชี�เวัลี่าแลี่ะแรงงานค่นอี่กดี�วัย นอ่กจากนั �นศน้ย์วัทิ่ยาศาสติร์
ฮาลี่าลี่ จุฬาลี่งกรณ์มีหาวัิท่ยาลี่ยั ไดี�นำาอ่งค์่ค่วัามีร้� ดี�านวัิท่ยาศาสติร์แลี่ะ
นวัตัิกรรมีฮาลี่าลี่ที่�พฒันาข่ �นมีาปัระยกุต์ิใชี�ในการวัางระบับัปัฏิบัตัิทิ่างเกษติร
ที่�ดีีแลี่ะเหมีาะสมีเพื�อ่รับัปัระกันรับัผิู้ดีชีอ่บัติ่อ่สภาพฮาลี่าลี่อ่ย่างถึ้กติ�อ่ง 
เพิ�มีเติิมีแลี่ะเสริมีเข� าไปัในการพัฒนาระบับัฟัาร์มีอ่ัจฉริยะในโรงเรือ่นนี �
ดี�วัย เพื�อ่ให�ผู้ลี่ิติผู้ลี่ พืชีผู้กั พืชีสมีนุไพรสามีารถึนำาไปัใชี� เป็ันวัตัิถึดุีิบัสำาหรับั
ผู้ลี่ิติภัณฑ์์แลี่ะบัริการฮาลี่าลี่ไดี� อ่ย่างถึ้กติ� อ่ง อ่ันเป็ันโอ่กาสเพิ�มีติลี่าดี 
เพิ�มีมี้ลี่ค่่าสินค่�าเกษติรให�กับัเกษติรกรที่�ร่วัมีโค่รงการไดี�อ่ีกท่างหน่�งดี� วัย 
เนื�อ่งจากติลี่าดีผู้ลิี่ติภณัฑ์์แลี่ะบัริการฮาลี่าลี่ท่ั�วัโลี่กขยายติวััรวัดีเร็วั ปัระกอ่บั
กบััสินค่�าผู้ลี่ิติภณัฑ์์แลี่ะบัริการฮาลี่าลี่ขอ่งไท่ยยงัเป็ันที่�ติ�อ่งการขอ่งติลี่าดี
ฮาลี่าลี่โลี่กอ่ยา่งติอ่่เนื�อ่ง 

เรียบัเรียงโดีย  มาลารินั  ศรีมูลคำา   
compiled by Malarin Srimoolkum  
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- HALAL   LANNA -

 Thailand is located in an area where it can fully gain benefit 
from nature. The country’s main income has always been from farmers’ 
work for a long time. Today, many from the new generations choose to 
work in the capital city and look for other types of job. Farmers, however, 
are still the key factor that help Thais and millions of world citizen to 
have good food for survival.  
 The Secretary-General of the Office of Agricultural Economics 
revealed the analysis of agricultural economy in the second quarter of 
2022 (April-June) that it grew by 5.7% compared to the same period 
of last year. It continued to grow well from the first quarter of 2022 by 
4.1% due to more favorable weather conditions. The amount of water 
in reservoirs and natural water sources were sufficient. In addition, the 
prices of many agricultural products were in good range, resulting in 
the capability of farmers to cultivate more.  
         The Halal Science Center Chulalongkorn University attaches 
great importance to supportive measures that will help create values for 
agricultural sector continuously and help control quality of agricultural 

products precisely. Therefore, a project to develop smart farm 
control system in glasshouse is conducted by using sustainable 
and modern innovative technology in the upper northern region 

1. This project focuses on upgrading processed agricultural crops 
and herbs industry in Thailand by using digital technology and Halal 

standard throughout the supply chain. Thus, it is important to 
upskill farmers from the upstream of the northern area so that 
they understand technologies that are being used in modern

agriculture and the Halal standard for agriculture. 
Furthermore, enhancing potential of entrepreneurs; creating

 processed agricultural products that are guaranteed
by Halal standard and meet exporting standard; and 

developing channels to reach Muslim consumers in 
other countries both offline and online are also crucial.  
Digital technology is applied in control system and in 
monitoring factors that are necessary to plant growth 
such as water usage, temperature, and humidity. 
The Internet of Things is used in installing censoring 
devices and controller inside the glasshouse. Then, 
data will be sent to server. Farmers or users can put 
order and view reports in the form of data or graphs 
on website. Thus, the production cost in cultivation 
process can be reduced and the produce is enough 
for the market’s demand by this way. It also reduces 
time spent and labor.  
 The Halal Science Center Chulalongkorn 
University applies the knowledge of Halal science 
and innovation in setting system for good agricultural 
practice in order to guarantee and take responsibility for 
Halal condition. This is in addition to the development
of intelligent farm system in glasshouse. Thus, 
vegetables and herbs can be properly used as raw 
materials for Halal products and services. This is the 
opportunity to expand markets and also a way to 
increase product values for farmers who participate 
in the project since the market of Halal products and 
services rapidly expand and Halal products and 
services from Thailand are continuously in need of 
world Halal market.  
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