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EDITOR’S TALK

BOARD OF CONSULTANTS 

รัังสรัรัค์์งานวิิจััยส่�ฐานข้้อมู่ลวิิชาการัรัะดัับสากล  
สวัสัดีีค่ะ่ ท่า่นผู้้�อ่า่นท่กุท่า่น 

 หากพูด้ีถึงึการสืบค่�นข้�อ่มูล้งานวัิจัยัต่า่งๆ ค่ณุค่ร้หรือ่อ่าจัารย์หลายๆท่า่นก็มูกัจัะแนะนำานกัเรียน นิสติ่ นกัศึกึษาให�สืบค่�นข้�อ่มูล้ดี�าน
การวัิจัยัจัากฐานข้�อ่มูล้ที่�มีูค่วัามูน่าเชืื่�อ่ถืึอ่ ซึ่ึ�งหนึ�งในนั �นก็คื่อ่ฐานข้�อ่มูล้ Scopus การไดี�ตี่พิูมูพ์ูในวัารสารระดีบันานาชื่าต่ิที่�ปรากฎอ่ย้่ในฐาน
ข้�อ่มูล้ Scopus จังึไมูเ่พีูยงเป็นการพิูสจ้ัน์ถึงึค่วัามูมีูค่ณุภาพูข้อ่งงานวัจิัยั แต่ย่งัเป็นบรรท่ดัีฐานในการประเมิูนค่วัามูสามูารถึข้อ่งนกัวัชิื่าการ และ
นกัวิัจัยัในปัจัจับุนั ท่ำาให�หลากหลายสำานกัพิูมูพ์ูให�ค่วัามูสำาค่ญักบัการผู้ลติ่วัารสารในศึาสต่ร์ต่า่งๆซึ่ึ�งรวัมูถึงึศึาสต่ร์ท่างดี�านวิัท่ยาศึาสต่ร์ฮาลาล
ให�เป็นที่�ยอ่มูรับในฐานข้�อ่มูล้ Scopus ซึ่ึ�งเป็นฐานข้�อ่มูล้ในระดีบัสากล ดีงันั �นฮาลาลอิ่นไซึ่ด์ีฉบบันี �จังึไดี�สรุปเกณฑ์์ข้อ่งฐานข้�อ่มูล้ Scopus ใน
การพิูจัารณาค่ณุภาพูข้อ่งวัารสาร ซึ่ึ�งท่า่นผู้้�อ่า่นสามูารถึอ่า่นเพิู�มูเต่ิมูไดี�ในค่อ่ลมัูน์ Halal Highlight นะค่ะ หวังัเป็นอ่ยา่งยิ�งวัา่ ฮาลาลอิ่นไซึ่ด์ี
ฉบบันี � จัะเป็นประโยชื่น์แก่ท่า่นผู้้�อ่า่นท่กุท่า่นนะค่ะ  

Creating Research Works towards World Academic Database 
Hello readers. 

 If we talk about seeking out for various research data, many teachers or professors often advise students to look for 
research information from reliable databases. One of them is Scopus. Thus, having works published in international journals 
indexed in Scopus database not only proves the quality of research, but it is also a criterion for evaluating the abilities of current 
scholars and researchers. As a result, many publishers focus on producing journals in various areas, including Halal science, 
in order to be indexed in Scopus, which is a world academic database. This issue of Halal Insight summarizes the criteria of 
Scopus database in determining the quality of a journal. You can read more about this in Halal Highlight column. I sincerely hope 
that Halal Insight this issue will be useful to all readers. 
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โค่ปอ่ง แค่ปวัวััฮาลาล กบัค่วัามูสำาเร็จัที่�ไมูห่ยดุีพูฒันา 
The Unstoppable Success of Ko Pong, the Halal Crispy 
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ข้า่วัสารศึน้ย์ฯ

กลไกข้อ่งกรดีไข้มูนัโอ่เมูก�า 3 ในการลดีปัญหาหลอ่ดีเลือ่ดีหวััใจั
และสมูอ่งตี่บ 
Mechanism of Omega-3 Fatty Acid Can Reduce 
Cardiovascular and Cerebrovascular Problems 

Research Synergy Foundation: พูนัธมิูต่รที่�ยอ่ดีเยี�ยมู
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อ่นัดีบัสง้สดุีข้อ่งวัารสารวัทิ่ยาศึาสต่ร์ฮาลาล
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ศึวัฮ. สำานกังานปัต่ต่านี เต่รียมูหนนุโรงพูยาบาล ในพืู �นที่�
ภาค่ใต่� เพืู�อ่รอ่งรับการพูฒันาศึน้ย์กลางการแพูท่ย์ฮาลาล
ข้อ่งประเท่ศึไท่ย (Halal Medical Hub)
HSC. Pattani Office Prepares to Assist Hospitals in 
Southern Area to Support the Development of Halal 
Medical Hub of Thailand

Skinimalism การดีแ้ลผิู้วัแบบมิูนิมูอ่ล เท่รนด์ีค่วัามูงามูยอ่ดีฮิต่ 
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ประเท่ศึไท่ยพูร�อ่มูลยุต่ลาดีโลก ค่วั�าโอ่กาสส้ค่่วัามูสำาเร็จั  จัากการ
เป็นเจั�าภาพูการประชื่มุูผู้้�นำาเข้ต่เศึรษฐกิจัเอ่เปค่ ค่รั �งที่� 29 
Thailand is Ready for Global Market and Seize Success 
Opportunity Through Hosting the 29th APEC Economic 
Leaders Meeting
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บท่ค่วัามูโดีย  รศ.ดร.วนัิัย ดะห์์ลันั
Written by  Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan

 ในท่างการแพูท่ย์ ร้� กลไกข้อ่งโรค่ไดี� เมืู�อ่ไหร่ การรักษาโรค่ก็ง่าย 
ปัญหาคื่อ่ร้� แล�วัท่วัา่ไมู่ใชื่่กลไกหลกั ต่�อ่งหาท่างศึกึษากนัใหมู่ กรณีการเกิดี
โรค่หวััใจัและหลอ่ดีเลอื่ดีก็เหมืูอ่นกนั ปัจัจับุนันิยมูเรียกกนัวัา่โรค่หลอ่ดีเลอื่ดี
เนื�อ่งจัากไมู่ไดี� เกิดีเฉพูาะหลอ่ดีเลือ่ดีหวััใจัที่�ท่ำาให� เกิดีภาวัะหวััใจัวัายหรือ่
หวััใจัข้าดีเลือ่ดีเท่า่นั �น ยงัเกิดีที่�หลอ่ดีเลือ่ดีสมูอ่งก่อ่ปัญหาสโต่รกหรือ่สมูอ่ง
วัายไดี�  นอ่กจัากนี �ยงัก่อ่ปัญหาหลอ่ดีเลือ่ดีตี่บต่นัอี่กหลายแห่ง กลายเป็น
ปัญหาที่�ค่ร่าชีื่วัิต่ผู้้� ป่วัยเป็นอ่ันดีบัต่�นๆในโลก จัึงต่�อ่งเร่งศึึกษากลไกหรือ่
สมูหุฐานข้อ่งโรค่ให�เข้�าใจักนัให�มูากหนอ่่ย 
  มีูงานวัิจัยัท่างการแพูท่ย์และโภชื่นาการจัากท่ั�วัโลกมูากเป็นหมืู�น
ชิื่ �นที่�หนัมูาสนใจักลไกการเกิดีโรค่หวััใจัและหลอ่ดีเลือ่ดี กระท่ั�งเข้�าใจัแล�วัวัา่
ปัญหาหลกัข้อ่งโรค่นี �อ่ย้่ที่�ไหน แต่ถ่ึึงร้� แล�วัเข้�าใจัแล�วัก็ยงัไมู่เพีูยงพูอ่ แพูท่ย์
และนกัวิัท่ยาศึาสต่ร์การแพูท่ย์อ่ยากร้� ให�ลกึและกวั�างข้วัางที่�สดุีเพืู�อ่หาหนท่าง
กำาจัดัีโรค่ร� ายที่�ไมู่ไดี� เกิดีจัากเชืื่ �อ่โรค่ที่�วั่านี � วังการแพูท่ย์ร้� วั่าปัญหาใหญ่คื่อ่
ภาวัะหลอ่ดีเลอื่ดีตี่บอ่นัเป็นผู้ลจัากไข้มูนัเลวัรวัมูถึงึโปรตี่นและเกลือ่แร่เข้�าไป
พูอ่กพูน้ในผู้นงัหลอ่ดีเลอื่ดีกระท่ั�งหลอ่ดีเลอื่ดีท่ำางานไมูไ่ดี� ศึกึษากนัต่อ่่จันเริ�มู
เข้�าใจักลไกการสะสมูไข้มูนั ร้� มูากจันกระท่ั�งพูบวั่ากลไกการเกิดีโรค่มูาจัาก
หลายปัจัจัยัผู้สมูผู้สานกนั การรักษาจังึต่�อ่งผู้สมูผู้สานหลายเท่ค่นิค่ แต่ยิ่�งร้�
กลไกการเกิดีโรค่มูากเท่า่ไหร่ กำาไรต่อ่่การรักษาโรค่ก็มีูมูากเท่า่นั �น 

 หนึ�งกลไกที่�ก่อ่ปัญหาหลอ่ดีเลือ่ดีตี่บคื่อ่ภาวัะอ่กัเสบ 
(inflammation) ที่�เกิดีบนหนงัหลอ่ดีเลือ่ดีท่ำาให�ผู้นงัหลอ่ดีเลือ่ดี
แต่กนำาไปส้ก่ารเกิดีลิ�มูเลือ่ดี (thrombosis) ปิดีบาดีแผู้ลกระท่ั�ง
ท่ำาให�หลอ่ดีเลือ่ดีที่�เดีิมูตี่บอ่ย้่แล� วั อ่ันเกิดีจัากการพูอ่กพู้น
ข้อ่งไข้มูนัในหนงัหลอ่ดีเลือ่ดีเกิดีภาวัะอ่ดุีต่นัเฉียบพูลนักระท่ั�ง
เลอื่ดีไหลไปเลี �ยงเซึ่ลล์บริเวัณนั �นไมูไ่ดี�ก่อ่ให�เกิดีภาวัะกล�ามูเนื �อ่
หวััใจัต่ายเกิดีปัญหาหวััใจัวัายที่�พูบกนับอ่่ยๆ ที่มูวัจิัยัจัากสถึาบนั 
Korolinska สวีัเดีน นำาโดีย ดีร.ฮิลดีรุ อ่าร์นาร์ดีอ่ต่ตี่ร (Hildur 
Arnardottir) ท่ำาการศึึกษากลไกการเกิดีภาวัะหลอ่ดีเลือ่ดีตี่บ
นำาผู้ลงานตี่พิูมูพ์ูในวัารสาร Journal of Clinical Investigation 
ปลาย ค่.ศึ.2021 ไดี�ผู้ลสรุปนา่สนใจัวัา่ดี�วัยกลไกข้อ่งกรดีไข้มูนั
โอ่เมูก�า 3 ในการยบัยั �งภาวัะหลอ่ดีเลือ่ดีหวััใจัและสมูอ่งตี่บที่�
เกิดีข้ึ �น 
 
 

 สิ�งที่�พูบคื่อ่กรดีไข้มูนัโอ่เมูก�าสามูกระตุ่�นกลไกการสร�าง
โปรตี่นชืื่�อ่วัา่ Resolvin ซึ่ึ�งเข้�าไปกระตุ่�นโปรตี่นต่วััรับ (receptor) 
GPR32 บนผู้นังหลอ่ดีเลือ่ดี ส่งสญัญาณเข้�าไปยับยั �งภาวัะ
อ่กัเสบ นั�นเอ่งที่�ท่ำาให�กลไกที่�นำาไปส้่การเกิดีลิ�มูเลือ่ดีหยุดีลง 
ผู้ลที่�ต่ามูมูาคื่อ่การสะสมูไข้มูนัในหลอ่ดีเลือ่ดีเกิดีอ่าการชื่ะงกังนั
กลไกการเกิดีภาวัะหลอ่ดีเลือ่ดีอ่ดุีต่นัเฉียบพูลนัจังึเกิดีข้ึ �นไมู่ไดี�
อ่ย่างนี �เอ่งที่�ท่ำาให� กรดีไข้มูันโอ่เมูก� า 3 ชื่่วัยป�อ่งกันปัญหา
หลอ่ดีเลือ่ดีตี่บท่ั �งบริเวัณหวััใจัและสมูอ่งอ่ย่างไดี�ผู้ล ร้� กลไกไวั�
จัะไดี�บริโภค่ปลาท่ะเลกนัให�มูากข้ึ �น

กลไกของกรดไขมันัโอเมัก้า 3
ในการลดปัญัหาหลอดเลือดหวัใจและสมัองตีีบ
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 Medically, the earlier we know about a disease’s 
mechanism, the easier its treatment is. The problem is, 
sometimes the mechanism is known, but that mechanism 
is not the main one. Thus, we must keep on searching 
and find a new way for treatment. This is also true for 
cardiovascular disease, which is now commonly referred 
to as vascular disease. It is called so because not only 
the coronary artery that can cause heart attack or cardiac 
ischemia, cerebrovascular can also cause stroke or brain 
failure.  
 Furthermore, it can cause many constricted blood 
vessels and become one of the top reasons that kills world 
population.  Therefore, mechanism or pathogenesis of 
disease should be studied instantly in order to understand 
the disease even more.  
 More than ten thousand of medical and nutritional 
studies from around the world are focusing on the mechanism
of cardiovascular disease. Until now, we understand where 
the main problem of this disease is. But just knowing it 
and understanding it, that is not enough. Physicians and 
medical scientists want to know about it as deeply and 
broadly as possible in order to find ways to eradicate this 
non-infectious disease. 

 Those in medical field know that the biggest problem is 
atherosclerosis, which is a result of bad fats, proteins, and minerals
accumulating in artery walls until the arteries become unable to 
function. Researchers continue to study until they start to understand 
the mechanism of fat accumulation. Until finally they found that the 
disease mechanism comes from many combined factors. Thus, the 
treatment requires a combination of techniques. The more we know 
about mechanism of the disease, the more advantages we gain in 
treating the disease.  
 One mechanism that contributes to atherosclerosis is 
inflammation on vessel walls which causes vessel walls to rupture, 
leading to the formation of blood clots (thrombosis). These blood clots 
fill in the wounds and cause acute obstruction to constricted blood 
vessels from accumulation of fat in artery walls. Finally, the blood cannot 
flow to nourish cells in that area and cause myocardial infarction or 
heart attack, which is a common problem today. A research team from 
Korolinska Institute, Sweden, led by Dr. Hildur Arnardottir, studied the 
mechanism of atherosclerosis. This study was published in the Journal 
of Clinical Investigation in late 2021. The interesting conclusion is about 

the mechanism of omega-3 fatty acid can help prevent coronary heart 
disease and cerebrovascular accident. 
 The research found that omega-3 fatty acid can activate 
synthesis mechanism of a protein called resolvin, which stimulates
GPR32 receptor on the artery walls and send signal to inhibit 
inflammation. That’s what stop the mechanism that leads to thrombosis. 
As a result, the accumulation of fat in blood vessels is interrupted. Thus, 
the mechanism of acute arteriosclerosis cannot occur. This explains
how omega-3 fatty acid can effectively help prevent problems regarding
atherosclerosis in both heart and brain. Since you already know about 
this mechanism, I hope you consume more marine fishes.
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ปัระเทศไทยพร้อมัลุยตีลาดโลก คว้าโอกาสส่�ความัสำาเร็จ  
จากการเป็ันเจ้าภาพการปัระชุุมัผู้่้นำาเขตีเศรษฐกิจเอเปัค ครั�งท่� 29

 ผู้่านไปเป็นที่�เรียบร� อ่ยแล�วั สำาหรับเวัที่การประชืุ่มูผู้้�นำาเข้ต่เศึรษฐกิจัเอ่เปค่ ค่รั �งที่� 29 ระหวั่างวันัที่� 18-19 พูฤศึจิักายน 2565 
ณ ศึน้ย์การประชื่มุูแหง่ชื่าต่สิริิกิต่ิ� กรุงเท่พูฯ โดียประเท่ศึไท่ยเป็นเจั�าภาพูการจัดัีงานประชื่มุู

 ซึ่ึ�งค่รั �งนี �การประชืุ่มูอ่ย้่ภายใต่�หวััข้�อ่หลกั คื่อ่ “เปิิดกุว้างสัร้างสััมพัันัธ์ิ 
เช่ื่�อมโยงกัุนั ส่ั�สัมดุล” การประชื่มุูในค่รั �งนี � ผู้้�นำาเข้ต่เศึรษฐกิจัเอ่เปค่ไดี�เหน็พู�อ่ง กบั
การนำาแนวัค่ิดีเศึรษฐกิจั BCG มูาข้บัเค่ลื�อ่นการฟืื้�นฟื้เ้ศึรษฐกิจัในยคุ่หลงัโค่วิัดี-19  
อ่ยา่งยั�งยืน สมูดีลุ และค่รอ่บค่ลมุู พูร�อ่มูรับมืูอ่ค่วัามูท่�าท่ายในอ่นาค่ต่ โดียที่�ประชื่มุูไดี�
หารือ่แนวัท่างสง่เสริมูการค่�าการลงท่นุที่�ยั�งยืนและเปิดีกวั�างเพืู�อ่ให�ภมิู้ภาค่เอ่เชีื่ย-แปซึ่ฟิิื้ก
ยงัค่งมีูพูลวัตั่และค่งค่วัามูสำาค่ญัท่า่มูกลางค่วัามูท่�าท่ายใหมู ่ ๆ และไดี�ถึอ่ดีบท่เรียน
จัากโค่วัิดี-19 เพืู�อ่กำาหนดีนโยบายสาธารณสขุ้และแนวัท่างการรับมืูอ่กบัวัิกฤต่การณ์
ในอ่นาค่ต่ โดียนำาเท่ค่โนโลยีดีิจิัท่ัลมูาส่งเสริมูค่วัามูเชืื่�อ่มูโยงในภ้มิูภาค่ที่�สะดีวัก
และปลอ่ดีภัย รวัมูท่ั �งนำาแนวัคิ่ดีโมูเดีลเศึรษฐกิจั BCG มูาเป็นต่วััเร่งการเปลี�ยน
ผู้่านไปส้่การฟืื้�นฟื้้เศึรษฐกิจัและเต่ิบโต่ระยะยาวัอ่ย่างสมูดีุล [2] ภายในงาน 
พูลเอ่กประยทุ่ธ์ จันัท่ร์โอ่ชื่า นายกรัฐมูนต่รีและรัฐมูนต่รีวัา่การกระท่รวังกลาโหมู ไดี�กลา่วัเปิดี
การประชืุ่มู APEC CEO Summit ผู้ลักดีันค่วัามูร่วัมูมืูอ่กับภาค่เอ่กชื่นส่งเสริมู

 เอเปค หรืือ กลุ่่�มความรื�วมมือทางเศรืษฐกิจในเอเชีียแปซิิฟิิก 
(Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC) ก่่อต้ั้�งขึ้้�นเม่ื่ �อเดืือน
พฤศจิกิ่ายน  พ.ศ. 2532  ณ  ก่รุุงแคนเบอรุร์ุา ปรุะเทศออสเตั้รุเลียี เป็นก่ารุรุวมื่ต้ั้วก่น้
รุะหว่างเขึ้ตั้เศรุษฐก่ิจิในภููมิื่ภูาคเอเชีียแปซิิฟิิก่ ในก่ารุส่งเสรุมิื่ความื่รุ่วมื่ม่ื่อ
ทางเศรุษฐก่จิิรุะหวา่งปรุะเทศในภูมิูื่ภูาคแลีะเป็นเวทีสำาหรุบ้ก่ารุแลีก่เปลีี�ยนขึ้อ้คิดืเหน็
เก่ี�ยวก่้บปรุะเด็ืนทางเศรุษฐก่ิจิที�ปรุะเทศสมื่าชีิก่สนใจิก่ารุดืำาเนินงานยึดืหลี้ก่
ฉ้ันทามื่ติั้ ความื่เท่าเทียมื่ก่้น แลีะผลีปรุะโยชีน์รุ่วมื่ก่้นขึ้องปรุะเทศสมื่าชีิก่ 
รุวมื่ 21 เขึ้ตั้เศรุษฐก่จิิ ได้ืแก่ ่ออสเตั้รุเลียี แคนาดืา ญีี่�ปุ่น เก่าหลีใีต้ั้ จินี ฮ่่องก่ง 
นิวซิแีลีนด์ื สหรุฐ้อเมื่รุกิ่า บรูุไน อินโดืนีเซิยี มื่าเลีเซิยี สงิคโปรุ ์ฟิิลีปิปินส ์ไทย จินี
ไทเป ชีลิี ีเมื่ก็่ซิโิก่ ปาปัวนิวก่นีิ เปรูุ รุส้เซิยี แลีะเวยีดืนามื่ [1]

การเจัริญเต่ิบโต่ที่�ค่รอ่บค่ลุมูและยั�งยืน พูร� อ่มูสร� าง
บรรยากาศึการดีำาเนินธุรกิจัที่�เปลี�ยนผู้่านไปส้่ดิีจิัท่ัล 
เป็นสญัญาณบวักให�แก่ภมิู้ภาค่เอ่เชีื่ย-แปซึ่ฟิิื้ก สะท่�อ่น
ให�เหน็วัา่ ภมิู้ภาค่เอ่เชีื่ย-แปซึ่ฟิิื้กพูร�อ่มูเดิีนหน�าท่ำาธรุกิจั
อ่ยา่งเต่ม็ูที่�อี่กค่รั �ง ซึ่ึ�งเป็นโอ่กาสในการฟืื้�นฟื้ค้่วัามูเชืื่�อ่มูโยง
รื �อ่ฟืื้�นค่วัามูสมัูพูนัธ์ และสานต่อ่่ค่วัามูร่วัมูมืูอ่ระหวัา่งกนั 
สำาหรับประเดีน็สำาค่ญัข้อ่งเอ่เปค่ปีนี � [3]   
 ถืึอ่เป็นค่วัามูสำาเร็จัข้อ่งประเท่ศึไท่ย ในการเป็น
เจั�าภาพูในการประชื่มุูค่รั �งนี � หวังัวัา่ในอ่นาค่ต่อ่นัใกล�นี �
ประเท่ศึไท่ยจัะไดี� รับโอ่กาสและค่วัามูร่วัมูมืูอ่ในดี�าน
ธุรกิจัจัากนานาประเท่ศึ เพิู�มูโอ่กาสมูล้ค่่าการส่งอ่อ่ก
สนิค่�าไท่ยไปยงัต่า่งประเท่ศึมูากข้ึ �น รวัมูท่ั �งสง่เสริมูการ
ท่่อ่งเที่�ยวัในประเท่ศึจัากชื่าวัต่า่งชื่าติ่ พูร� อ่มูท่ั �งไดี�แลก
เปลี�ยนอ่งค์่ค่วัามูร้� ดี�านวัิชื่าการผู้่านเท่ค่โนโลยีดีิจิัท่ลัที่�
เอื่ �อ่ประโยชื่น์ให�กบัค่วัามูก�าวัหน�าข้อ่งประเท่ศึไท่ยต่อ่่ไป  

เรียบเรียงโดีย  อริฟัันั แวห์ะมะ 
compiled by Erfun Waehama  
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[1]. ค่วัามูร่วัมูมืูอ่ท่างเศึรษฐกิจัในเอ่เชีื่ยแปซึ่ิฟิื้ก (APEC), ที่มูค่วัามูร่วัมูมืูอ่ระหวั่าง
ประเท่ศึ ฝ่่ายค่วัามูร่วัมูมืูอ่ระหวัา่งประเท่ศึ [อิ่นเท่อ่ร์เน็ต่]. 
[สืบค่�นเมืู�อ่วันัที่� 24 พูฤศึจิักายน 2565]. จัาก https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT
/InternationalCooperation/Pages/APEC.aspx. 
[2]. ผู้ลการประชื่มุูรัฐมูนต่รีเอ่เปค่ ค่รั �งที่� ๓๓, Ministry of Foreign Affairs [อิ่นเท่อ่ร์เน็ต่].
[สืบค่�นเมืู�อ่วันัที่� 24 พูฤศึจิักายน 2565]. จัาก https://www.apec2022.go.th/th/the-
33rd-apec-ministerial-meeting-amm-th/. 
[3].  นายกฯ เปิดีการประชืุ่มู APEC CEO Summit ผู้ลักดีันค่วัามูร่วัมูมืูอ่
 สร� างบรรยากาศึท่ำาธุรกิจัเปลี�ยนผู้่านส้่ดีิจิัท่ัล, workpointTODAY [อิ่นเท่อ่ร์เน็ต่]. 
[สืบค่�นเมืู�อ่วัันที่� 24 พูฤศึจิักายน 2565]. จัาก https://workpointtoday.com/
apec-ceo-summit/.

 The 29th  APEC Economic Leaders Meeting 
already passed during 18-19 November 2022 at Queen 
Sirikit National Convention Center, Bangkok. Thailand was 
the host of the meeting this year.  
 APEC or Asia-Pacific Economic Cooperation 
Group was established in November 1989 in Canberra, 
Australia. It is the collaboration among economic zones 
in Asia-Pacific region to promote economic cooperation 
between member countries of the region and to serve as 
a forum for exchanging ideas on economic issues in which 
member countries are interested in. APEC’s operation is 
based on consensus, equality, and common interests of 
21 member countries in the economic zones, which are 
Australia, Canada, Japan, South Korea, China, Hong 
Kong, New Zealand, United States, Brunei, Indonesia, 
Malaysia, Singapore, Philippines, Thailand, Chinese 
Taipei, Chile, Mexico, Papua New Guinea, Peru, Russia, 
and Vietnam. [1] 
 This year’s meeting was under the theme: “Open, 
Connect, Balance.” According to the meeting, leaders of 
economic regions agreed upon adopting BCG economic 
model to drive economic recovery in the post-COVID19 
era in a sustainable, balanced, and inclusive manner 
so that all members would be ready to cope with future 
challenges. The meeting discussed about guidelines to 
promote sustainable and open trade and investment so 
that Asia-Pacific region remains its dynamic and relevant 
amid new challenges. Lessons learned from COVID-19 
were also discussed to formulate public health policies 
and guidelines for dealing with future crises. Digital 
technology will be utilized to promote connection within 
regions that provide convenient and safety to people. BCG 
economic model will be used to accelerate the transformation

to economic recovery and long-term growth with balance. [2] 
In the event, General Prayut Chan-ocha, Prime Minister and 
Minister of Defense gave a welcome speech at APEC CEO Summit 
regarding collaboration with private sector, promoting inclusive and 
sustainable growth, and creating business atmosphere for 
transforming to digital era. All of this is a positive sign for 
the Asia-Pacific region and reflects that the region is ready to 
continue operating businesses fully once again. This is 
an opportunity to rebuild connection, rehabilitate relationship,
and continue cooperation between countries, which are the 
keywords of APEC this year. [3] 
 It is considered a success of Thailand in hosting this 
meeting. Hopefully, in the near future, Thailand will receive 
opportunities and business cooperation from many countries. This 
will increase the opportunity in exporting Thai products to foreign 
countries, as well as promoting domestic tourism to foreigners, and 
exchanging academic knowledge through digital technology that 
will further benefit the advancement of Thailand.
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เขี้ยนและเรียบเรียงโดีย  ซู่ไห์วน๊ัะ สัะอ ิ
Written and compiled by Suwainah Sa-i  

เท่รนด์ีค่วัามูงามูที่�กำาลงัมูาแรงในปี 2022 และยังค่งแรงอ่ย่างต่่อ่เนื�อ่ง
ในปี 2023 ก็คื่อ่การดีแ้ลผิู้วัแบบใชื่� เค่รื�อ่งประท่ินผิู้วัแบบน�อ่ยชิื่ �นหรือ่ 
Skinimalism นั�นเอ่ง ซึ่ึ�งการใชื่�เค่รื�อ่งประทิ่นผิู้วัแบบน�อ่ยชิื่ �นนี �เรียก
ไดี�วั่าเข้�ากบัสถึานการณ์โค่วัิดี-19 ไดี�อ่ย่างดีีสำาหรับเท่รนด์ี
การบำารุงผิู้วัและแต่่งที่�ไดี� รับค่วัามูนิยมูมูากข้ึ �นสำาหรับ
สภุาพูสต่รีหรือ่ค่นที่�ต่�อ่งใชื่�หน�ากากอ่นามูยัเป็นไอ่เท่มู
สำาค่ญัต่ดิีต่วััก่อ่นอ่อ่กจัากบ�าน การแต่ง่หน�าแต่ง่ต่า
กลายเป็นเรื�อ่งรอ่งลงไปเพูราะหน�ากากอ่นามูยั
ชื่ว่ัยปิดีบงัใบหน�าไปเกือ่บค่รึ�งหนึ�ง  

 กุารด่แลผิิวแบบ Skinimalism คื่อ่ เท่ค่นิค่การแต่่งหน� าและบำารุงผิู้วัให� ผิู้วั
ดี้สุข้ภาพูดีีแบบมิูนิมูอ่ลดี�วัยผู้ลิต่ภัณฑ์์ที่�ดีีที่�สุดีและเหมูาะกับสภาพูผิู้วัหน�าข้อ่งแต่่ละ
บคุ่ค่ล นั�นหมูายค่วัามูวั่าสาวัๆ สามูารถึลดีข้ั �นต่อ่นการบำารุงและแต่่งหน�าแต่�มูผิู้วั
ในแต่ล่ะวันั และชื่ว่ัยเผู้ยผิู้วัที่�แท่�จัริงให�เปลง่ประกายอ่อ่กมูาให�สวัยไดี�อ่ยา่ง
มิูนิมูอ่ลที่�สดุีและใชื่�เวัลาน�อ่ยที่�สดุีนั�นเอ่ง จัากที่�หลายค่นเค่ยฮิต่ใชื่�สกินแค่ร์
หลายต่ัวัและมีูข้ั �นต่อ่นบำารุงหลายสเต่็ป ก็หันมูาเลือ่กใชื่� ผู้ลิต่ภัณฑ์์
สกินแค่ร์แบบ Multitasking หรือ่ผู้ลติ่ภณัฑ์์ชื่นิดี All-in-One ที่�มีูค่ณุสมูบตั่ิ
ชื่่วัยบำารุงผิู้วัหลายอ่ย่างในต่วััเดีียวักนั อี่กท่ั �งยงัต่อ่บโจัท่ย์กบัสภาพูผิู้วั
ข้อ่งต่วััเอ่งมูากที่�สดุี ต่วััอ่ยา่งเชื่น่ เซึ่รั�มูที่�ชื่ว่ัยเรื�อ่งค่วัามูชืุ่มู่ชืื่ �นและกระจัา่ง
ใสในต่วััเดีียวักนั หรือ่เลือ่กใชื่�ค่ลีนเซึ่อ่ร์ที่�สามูารถึล�างท่ำาค่วัามูสะอ่าดี
ผิู้วัหน�าไดี�อ่ย่างลำ �าลกึโดียไมู่ต่�อ่งใชื่� โท่นเนอ่ร์ หรือ่ค่รีมูลบเค่รื�อ่งสำาอ่าง
หลายต่วััก่อ่นการล�างท่ำาค่วัามูสะอ่าดีผิู้วัหน�าก็ชื่่วัยให�ค่ณุประหยดัีเวัลา 
และลดีข้ั �นต่อ่นการท่ำาค่วัามูสะอ่าดีผิู้วัหน�า 

  เค่รื�อ่งสำาอ่างแบบ Multitasking นอ่กจัากชื่่วัยให�ค่ณุประหยดัีเวัลาใน
การดีแ้ลผิู้วัหน�า แล�วัยงัชื่ว่ัยลดีโลกร�อ่นไมูส่ิ �นเปลอื่งไปกบับรรจัภุณัฑ์์มูากมูาย และยงัชื่ว่ัยให�
ผิู้วัค่ณุไดี�พูกัผู้อ่่นจัากการใชื่�ผู้ลติ่ภณัฑ์์มูากมูายกวัา่จัะค่รบท่กุข้ั �นต่อ่นส้ก่ารดีแ้ลผิู้วัหน�าให�ดีเ้ป็นธรรมูชื่าติ่ โดียเลือ่กใชื่�
ผู้ลติ่ภณัฑ์์ที่�ดีีที่�สดุีเพีูยง 3 -4 ชิื่ �นก็เพีูยงพูอ่ และเต่มิูค่วัามูงามูในแบบ Back to Basics บท่ค่วัามูนี �ผู้้� เขี้ยนอ่ยากแนะนำา
ให�สาวัๆ ดีแ้ลและแต่ง่หน�าแบบงา่ยๆ สบายผิู้วักบั Skinimalism เท่รนด์ีประทิ่นผิู้วัลา่สดุีสำาหรับปีนี �ค่ะ่

- บริษัท่ สมัูปันนี จัำากัดี. (20 Novemver 2022). อ่ัปเดีต่ 7 เท่รนด์ีค่วัามูงามู-เมูค่อ่ัพู 2023 เต่รียมูต่ัวัก่อ่นใค่รจัะไดี� ไมู่ต่กเท่รนด์ี.
สืบค่�นเมืูอ่วันัที่� 23 พูฤศึจิักายน 2565 จัาก https://sistacafe.com/summaries/92771 
- Central. (24 November 2021). SKINIMALISM เท่รนด์ีผิู้วัดีีมูาแรงประจัำาปี 2021. สืบค่�นเมืูอ่วัันที่� 23 พูฤศึจิักายน 2565 
จัาก  https://www.central.co.th/e-shopping/skinimalism-the-hottest-skincare-makeup-trend-for-2021
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Skinimalism: Taking Care of Your Skin 
in a Minimal Way Becomes Popular Beauty Trend

 The beauty trend that was hot in 2022 and continues its 
hotness in 2023 is “Skinimalism” or skin care that requires less 
products. Using less skin care products is deemed to be suitable for 
COVID-19 situation and it becomes more and more popular among 
women and those who have face mask as a crucial item before 
leaving home. Wearing make-up becomes less important since face 
mask covers almost half of the face. Skinimalism is a make-up and 

skin care technique that will make your skin look healthy in 
a minimal way with the best products that are suitable 

for each individual facial skin type. That means 
all women can reduce their daily skincare and 

make-up processes. This way also helps 
reveal the real skin to shine out in the most 

minimal way and in the least amount of 
time. Many people who used to apply 
many skin care products and have 
many steps of nourishing their skin 
are now turning to use multitasking 
skincare products or all-in-one products
that combines many skin care properties.

 This trend also solves skin problems 
of everyone the most. Example of such 

products are such as a serum that helps 
moisturize and brighten in one bottle, or 

a cleanser that can clean your face deeply 
without using toner or several make-up removers 

before washing your face and help you save your time 
and reduce the process of facial cleansing. 

 Besides helping you save time on facial skin care routine; 
multitasking products also help reduce global warming by decreasing
the amount of wasted packaging. Also, it provides break time for 
your skin from exposing to variety of products before you complete 
all steps in taking care of your facial skin to look natural. Choose 
only the best 3-4 products. That is enough. You can be beautiful by 
going back to basics. Through this article, the author would like to 
recommend women to take care of their skin and to wear makeup in 
an easy and comfortable way with Skinimalism, the latest skin care 
trend of this year.
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รศ.ดร.วินัิัย ดะห์ลั์ันั ได้รบัเชิิญเป็็นัวิทิยากร
ท่� University Muhammadiyah Semarang (UNIMUS) 

 วัันที่� 18 พูฤศึจิักายน 2565 รศึ.ดีร.วัินัย ดีะห์ลัน ไดี� รับเชิื่ญจัาก University Muhammadiyah Semarang (UNIMUS) 
มูหาวัิท่ยาลยัต่ั �งอ่ย้ที่่�เมืูอ่งเซึ่อ่มูารัง (นั�งรถึมูาจัากสรุาการ์ต่�า 2 ชื่ั�วัโมูง) โดียมีู Assoc. Prof. Dr. Budi Santosa รอ่งอ่ธิการบดีีดี�านวิัชื่าการ
ให�การต่�อ่นรับ ซึ่ึ�งค่รั �งนี � รศึ.ดีร.วัินยั ดีะห์ลนั ไดี�บรรยายในหวััข้�อ่เรื�อ่ง Globalising Halal Standards with Standardization Approach
ซึ่ึ�งเกี�ยวัข้�อ่งกับมูาต่รฐานฮาลาล การประยุกต์่ใชื่� ระบบ HAL-Q การต่รวัจัวิัเค่ราะห์ท่างห�อ่งปฏิิบัต่ิการนิต่ิวัิท่ยาศึาสต่ร์ฮาลาลเป็นต่�น
ซึ่ึ�งมีูนกัศึกึษาและค่ณาจัารย์จัาก Halal Centre UNIMUS, หลกัสต้่ร Food and Nutrition, Food Technology เข้�าร่วัมูฟัื้งกวัา่ 550 ค่น 
 นอ่กจัากนี �ยงัไดี�มีูการลงนามูค่วัามูร่วัมูมืูอ่อี่กค่รั �ง ระหวัา่ง ศึวัฮ.และ UNIMUS ดี�านวัิชื่าการแลกเปลี�ยนนกัศึกึษาและบคุ่ลากรร่วัมูกนั
อี่กดี�วัย การต่�อ่นรับเป็นไปดี�วัยค่วัามูอ่บอุ่น่ โดียท่างมูหาวิัท่ยาลยั UNIMUS จัะสง่อ่าจัารย์และนกัศึกึษามูาดีง้าน และสร� างเค่รือ่ข้า่ยที่� ศึวัฮ.ใน
ชื่ว่ังเดืีอ่นมีูนาค่มู 2566 ต่อ่่ไป 

 November 18, 2022, Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan was invited by University Muhammadiyah Semarang (UNIMUS), located 
in Semarang (2-hour from Surakarta). Assoc. Prof. Dr. Budi Santosa, Vice President for Academic Affairs, came to provide warm 
welcome. In this regard, Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan gave a lecture on topic “Globalizing Halal Standards with Standardization 
Approach.” This topic is related to Halal standards, application of HAL-Q system, and analysis in Halal forensic laboratory, etc. 
There were more than 550 audiences among students and teachers from Halal Center UNIMUS, Food and Nutrition Program, and 
Food Technology Program. 
 Furthermore, another MOU was signed between the HSC and UNIMUS in academic exchange of students and personnel. 
The welcome ceremony was warmly organized. UNIMUS will send teachers and students to visit and build network at the HSC 
during March 2023. 

Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan was Invited 
as Guest Speaker at University Muhammadiyah Semarang (UNIMUS) 
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ศูนัย์วิทิยาศาสตรฮ์าลัาลั จุุฬาลังกรณ์์มห์าวิทิยาลััย แลัะสถาบันัมาตรฐานัฮาลัาลัแห์ง่ป็ระเทศไทย 
เข้้ารว่ิมการป็ระชุิมสมัชิชิาให์ญ่ครั�งท่� 17 (17th General Assembly) ข้อง OIC/SMIIC 

ณ์ นัครอสิตันับูลั สาธารณ์รฐัทูรเ์ค่ย
 
 วันัที่� 22 พูฤศึจิักายน 2565 เวัลา 08.30 -15.00 น. ต่ามูเวัลาท่�อ่งถิึ�น ต่วััแท่นประเท่ศึไท่ย โดียศึน้ย์วัิท่ยาศึาสต่ร์ฮาลาล จัฬุาลงกรณ์
มูหาวัิท่ยาลยั และสถึาบนัมูาต่รฐานฮาลาลแหง่ประเท่ศึไท่ย เข้�าร่วัมูการประชื่มุูสมูชัื่ชื่าใหญ่ค่รั �งที่� 17 (17th General Assembly) ข้อ่ง OIC/
SMIIC ณ นค่รอิ่สต่นับล้ ที่� โรงแรมู Sheraton Istanbul Ataköy ซึ่ึ�งรศึ.ดีร.วิันยั ไดี�มูอ่บหมูายให� รศึ.ดีร.ปกรณ์ ปรียากร และดีร.อ่าณฐั เดีน่ยิ�งโยชื่น์ 
เข้�าร่วัมูประชื่มุูดีงักลา่วั 
 โดียในชื่่วังพิูธีเปิดีการประชื่มุูเป็นการกลา่วัสนุท่รพูจัน์เรื�อ่งราวัที่�เกี�ยวัข้�อ่งกบั ค่วัามูสำาเร็จัข้อ่งการพูฒันาที่�ผู้่านมูา ปัญหาและค่วัามู
ท่�าท่ายที่�เกิดีข้ึ �น รวัมูท่ั �งค่วัามูสำาค่ญัข้อ่งการดีำาเนินงาน ให�สอ่ดีค่ล�อ่งกบัวัถีิึใหมูใ่นการพูฒันาต่ามูวัาระการพูฒันายั�งยืนข้อ่งอ่งค์่การสหประชื่าชื่าต่ ิ
ดี�วัยข้�อ่ต่กลงหลกัในเรื�อ่ง BCG Model, Climate Change, COP27 การพูฒันาท่รัพูยากรมูนษุย์ เศึรษฐกิจั สงัค่มูและสิ�งแวัดีล�อ่มู 
 รวัมูท่ั �งการพูฒันาโค่รงสร� างพืู �นฐานดี�านค่ณุภาพูท่ั �งในสว่ันข้อ่งการมูาต่รฐาน มูาต่รวัิท่ยา และการรับรอ่งค่ณุภาพูให�ท่รัพูยากรมูนษุย์ 
การวัิจัยัท่างวัิท่ยาศึาสต่ร์ เท่ค่โนโลยีและนวัตั่กรรมูกบัการรักษาเข้็มูมูุง่ข้อ่งการพูฒันาประเท่ศึอิ่สลามู ดี�วัยค่วัามูร่วัมูมืูอ่ระหวัา่งกนั ชื่่วัยเหลือ่
ซึ่ึ�งกนัและกนั กบัอ่งค์่กรเค่รือ่ข้า่ยดี�านมูาต่รฐานและมูาต่รวิัท่ยาท่ั �งระดีบัรัฐบาลและอ่งค์่การระหวัา่งประเท่ศึ 
 บคุ่ค่ลสำาค่ญัที่�นำาเสนอ่ค่วัามูค่ิดีหลกัค่รั �งนี �ประกอ่บดี�วัย 
 - Dr. Saad Alkasabi, President of the Saudi Standard and Metrology Institute 
 - Mr. Mahmut Sami Sahin, President of Turkish Standards Institution 
 - Mr. Saud Al-Khusaibi, President of the GCC Standization Organization (GSO) 
 - Mr. Sergio Mujica, Secretary General of International Organization 
for Standardization 
 - Mr. Yassin Brahim Taha, Secretary General of the Organization of 
Islamic Organization (OIC) 
 ในชื่่วังท่�ายข้อ่งภาค่พูิธีเปิดี Mr. Hasan Buyukdede รัฐมูนต่รีชื่่วัยวั่าการ
กระท่รวังอ่ตุ่สาหกรรมูและเท่ค่โนโลยี สาธารณรัฐท่ร์้เคี่ย กล่าวัแสดีงค่วัามูยินดีีใน
การพูฒันามูาต่รฐานเพิู�มูข้ึ �นเป็นอ่นัมูาก อ่นัจัะยงัประโยชื่น์ต่่อ่การพูฒันาเศึรษฐกิจั 
การค่�า และการลงท่นุระหวั่างกนัในวังกวั�าง กบัยืนยนัวั่าสาธารณรัฐท่ร์้เคี่ยยงัค่งให�
การสนบัสนนุ OIC/SMIIC ต่ลอ่ดีไป 
 โดียการประชื่มุู General Assembly นั �น จัะจัดัีข้ึ �นท่กุปี โดียปีนี �มีูสมูาชิื่กเข้�าร่วัมู
43 ประเท่ศึ ประเท่ศึสงัเกต่การณ์เข้�าร่วัมู 3 ประเท่ศึ ซึ่ึ�งการประชืุ่มูค่รั �งที่� 18 นั �น 
จัะจัดัีข้ึ �นที่�นค่รเมูกกะ ราชื่อ่าณาจักัร ซึ่าอ่ดีุีอ่าระเบีย ชื่ว่ังเดืีอ่น พูฤศึจิักายน 2023 ต่อ่่ไป 
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The Halal Science Center Chulalongkorn University and Halal Standard Institute 
of Thailand participated in the 17th General Assembly Held by OIC/SMIIC 

at Istanbul, Republic of Turkey  

 On November 22, 2022, at 8:30-15:00 local time, the Halal Science Center Chulalongkorn University and Halal Standard 
Institute of Thailand, representatives from Thailand, attended the 17th General Assembly of OIC/SMIIC in Istanbul at the Sheraton 
Istanbul Ataköy Hotel. Assoc. Prof. Dr. Winai assigned Assoc. Prof. Dr. Pakorn Priyakorn and Dr. Anat Denyingyhot to attend the 
meeting.  
 During the opening ceremony, the speeches related to achievements of previous developments, problems, and 
challenges was given, as well as the importance of working in accordance with the new way of development according to the United 
Nations Agenda for Sustainable Development with key agreements on BCG Model; Climate Change; COP27; and development
on human resource, economy, society, and environment. The speeches also covered topic related to development of quality 
infrastructure of standards, metrology, and quality assurance for human resource; research on science, technology, and innovation and 
maintaining the direction of Islamic country’s development with cooperation between network organizations relating to standards 
and metrology, both government agencies and international organizations. Keynote speakers who presented the main ideas were: 
 - Dr. Saad Alkasabi, President of the Saudi Standard and Metrology Institute 
 - Mr. Mahmut Sami Sahin, President of Turkish Standards Institution 
 - Mr. Saud Al-Khusaibi, President of the GCC Standization Organization (GSO) 
 - Mr. Sergio Mujica, Secretary General of International Organization for Standardization 
 - Mr. Yassin Brahim Taha, Secretary General of the Organization of Islamic Organization (OIC) 
 At the end of the opening ceremony, Mr. Hasan Buyukdede, Deputy Minister of Industry and Technology, Republic 
of Turkey, expressed his congratulations for the development of many standards. This will widely benefit the development of 
economy, trade, and investment between each other. He also reaffirmed that the Republic of Turkey will continue to support OIC/
SMIIC perpetually. 
 The General Assembly is held every year. This year, there were 43 country members and 3 observer countries 
participated. The 18th meeting will be held in Mecca, Kingdom of Saudi Arabia, during November 2023. 
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ศวิฮ.นัำาเสนัอนัวิตักรรมด้านัการตรวิจุวิเิคราะห์ก์ารป็นัเป็้� อนัเน้ั�อสัตวิต้์องห์า้ม
ในังานั ป็ระชุิมวิชิิาการ World Halal Summit 2022 

ณ์ นัครอสิตันับูลั สาธารณ์รฐัทูรเ์ค่ย 

 วันัที่� 26 พูฤศึจิักายน 2565 เวัลา 11.00-12.30 น. ต่ามูเวัลาท่�อ่งถิึ�น  
โดียดีร.อ่าณฐั เดีน่ยิ�งโยชื่น์ ผู้้�ชื่ว่ัยผู้้�อ่ำานวัยการ ไดี�รับการต่อ่บรับให�เป็น
วัทิ่ยากรในงาน ประชื่มุูวัชิื่าการ World Halal Summit ค่รั �งที่� 8 นำาเสนอ่
ใน Session ที่� 9 เรื�อ่ง Halal Testing Methods and New Techniques 
โดีย ดีร.อ่าณฐั ไดี�นำาเสนอ่ในหวััข้�อ่ “An Innovative Detection Tool for 
Quality Assurance by Multiplex HRMA and DNA Strip to Detect 
5 Non-Halal Animals for Halal Food Industry in Thailand” 
 ซึ่ึ�งเป็นการบรรยายเกี�ยวักบัการพูฒันาเท่ค่นิค่ท่างดีีเอ่็นเอ่ที่�มีู
ศึกัยภาพูสง้ในการต่รวัจัสอ่บดีีเอ่น็เอ่ข้อ่งสตั่ว์ัต่�อ่งห�ามู 5 ชื่นิดี ไดี�แก่ สกุร 
สนุขั้ แมูวั หน ้และลงิ สำาหรับห�อ่งปฏิิบตั่กิารใชื่�เท่ค่นิค่ Multiplex HRMA 
และสำาหรับภาค่สนามูใชื่� เท่ค่นิค่ DNA Strip ซึ่ึ�งการเข้�าร่วัมูในการนำาเสนอ่
ค่รั �งนี �เป็นการแสดีงศึกัยภาพูข้อ่งประเท่ศึไท่ยที่�มีูการใชื่�วิัท่ยาศึาสต่ร์ฮาลาล
ในการเฝ่�าระวัังต่รวัจัสอ่บผู้ลิต่ภัณฑ์์ฮาลาล นับเป็นกลยุท่ธ์สำาค่ัญ
อ่ยา่งหนึ�งในการยกระดีบัการแข้ง่ข้นัข้อ่งประเท่ศึไท่ยในเวัที่สากล แสดีงให�
เหน็ถึงึศึกัยภาพูข้อ่งประเท่ศึไท่ยในค่วัามูเป็นผู้้�นำาดี�านวิัท่ยาศึาสต่ร์ฮาลาล  
 ซึ่ึ�ง Session นี � ไดี� ข้ึ �นบรรยายพูร� อ่มูกับท่าง speaker 
จัากซึ่าอ่ดีุีอ่าระเบีย (SFDA) Ms.Rawan ALSHATHRI ซึ่ึ�งบรรยายเรื�อ่ง
การต่รวัจัปริมูาณแอ่ลกอ่ฮอ่ล์ในนำ �ายาป�วันปาก ดี�วัย GC-FID และ
จัาก บอ่สเนีย ฯ Dr.Midhad JASIC ที่�บรรยายเรื�อ่ง Lateral flow assay 
ที่�ต่รวัจั เนื �อ่สกุร 
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The HSC Presented Innovation on Prohibited Meat Contamination Analysis 
at World Halal Summit 2022 in Istanbul, Republic of Turkey 

 On 26th November 2022, 11:00-12:30 p.m. local time, Dr. Anat Denyingyhot, Assistant Director, was accepted as a guest 
speaker at the 8th World Halal Summit, in the 9th session on “Halal Testing Methods and New Techniques”. The topic that Dr. Anat 
presented was “An Innovative Detection Tool for Quality Assurance by Multiplex HRMA and DNA Strip to Detect 5 Non-Halal Animals 
for Halal Food Industry in Thailand.” 
 This topic was about the development of a highly efficient DNA technique for detecting the DNA of 5 prohibited animals, which 
are pigs, dogs, cats, rats, and monkeys. Multiplex HRMA technique will be used for laboratory and DNA Strip technique will be used in 
field study. 
 Participating in this presentation reflects the potential of Thailand in applying Halal science to trace and monitor Halal products. 
This occasion is counted as one of the key strategies to enhance Thailand’s competitiveness on international stage. Also, this demonstrates 
the potential of Thailand as leader in Halal science. 
 The session also included a speaker from Saudi Arabia (SFDA) Ms.Rawan Alshathri who lectured on the topic 
“The Determination of Alcohol Content in Mouthwash with GC-FID” and a speaker from Bosnia Dr.Midhad JASIC who lectured on the topic 
“Lateral Flow Assay for Pork Detection” 
 

เขี้ยนและเรียบเรียงโดีย ณัฐณิชื่ นิัโอ๊ะ
Written and Compiled  by Nattanich Nioh



เขี้ยนและเรียบเรียงโดีย ซู่ไนันีั มาห์ะมะ
Written and compiled by Sunainee Mahama

 นกัวิัจัยัอ่าศึยัค่วัามูมูุ่งมูั�นและค่วัามูอ่ดีท่นในการ
พูัฒนาแนวัคิ่ดีจัากท่ฤษฎี นำามูาแก� ปัญหาเพืู�อ่ต่อ่บโจัท่ย์
ค่วัามูต่�อ่งการข้อ่งสงัค่มู แต่ก่ระบวันการนั �นจัะยงัไมูแ่ล�วัเสร็จั
หรือ่จับแค่่เพีูยงการท่ำาวัิจัยัในห�อ่งปฏิิบตั่ิการ นัักุวิจัยและ
นัักุวิชื่ากุารทราบกุันัดีว�าจะต้ิองนัำาองค์์ค์วามร้่ที�ได้จากุ
กุารวจิยัไปิเผิยแพัร� ส่ั�สัาธิารณะ ไมูว่ัา่จัะเป็นการนำาเสนอ่
งานวัิจัยัในเวัที่ประชื่มุูวัิชื่าการ การเขี้ยนหนงัสือ่ แต่ร้่ปแบบ
ที่�นิยมูกันมูกัจัะเป็นการตี่พิูมูพ์ูบท่ค่วัามูวิัจัยัหรือ่บท่ค่วัามู
วัิชื่าการในวัารสารวิัชื่าการระดีบันานาชื่าต่หิรือ่ระดีบัชื่าต่ ิ
 วารสัารวิชื่ากุารระดับนัานัาชื่าติิที�ปิรากุฏ
ในัฐานัข้้อม่ลที�จัดทำาดัชื่นีั Scopus (Scopus Indexed 
Journals) ได้รับกุารพัจิารณาว�ามีช่ื่�อเสีัยงส่ังและค์งไว้
ซู่� งคุ์ณภาพัที� ส่ัง และยังรักุษามาติรฐานักุารติีพัิมพ์ั
ในัระดับสัากุลอีกุด้วย ดังนัั �นั นัักุวิจัยทั�วโลกุจ่งเล่อกุ
ใช้ื่วารสัารที�จดัทำาดชัื่นีั Scopus เพั่�อติพีัมิพ์ัผิลงานัวจิยั
ข้องตินั รวัมูถึงึเป็นการปรับปรุงค่วัามูก�าวัหน�าข้อ่งสถึาบนั
และผู้้�เชีื่�ยวัชื่าญในดี�านวัทิ่ยาศึาสต่ร์และวัทิ่ยาศึาสต่ร์สขุ้ภาพู
อี่กท่างหนึ�งดี�วัย การจััดีท่ำาดีัชื่นีชีื่ �วัดัีคุ่ณภาพูข้อ่งวัารสาร
วัิชื่าการข้อ่งฐานข้�อ่มูล้ Scopus ประกอ่บดี�วัย 4 ชื่นิดี ไดี�แก่ 
ระดีบัดีชัื่นีนกัวัิจัยั (h-Index), ค่า่ดีชัื่นีชีื่ �วัดัีระดีบัข้อ่งวัารสาร 
(CiteScore), SJR (SCImago Journal Rank) and SNIP 
(Source Normalized Impact per Paper) [1, 2]

ว�รสำ�รวิช�ก�รนั�นั�ช�ติิ
(Scopus indexed Journal)
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 การผู้ลติ่วัารสารวัิชื่าการที่�เข้�าเกณฑ์์พิูจัารณาต่ามู
เงื�อ่นไข้ฐานข้�อ่มูล้ที่�มีูค่วัามูน่าเชืื่�อ่ถืึอ่และมีูชืื่�อ่เสียงสง้ เชื่่น  
Scopus, Web of Sciences เป็นต่�น จัะชื่ว่ัยเพิู�มูสถึานะท่าง
วัิชื่าการ มีูอิ่ท่ธิพูลดีึงดีด้ีให�ผู้้� เขี้ยนบท่ค่วัามูวิัจัยัส่งผู้ลงาน
ตี่พิูมูพ์ู รวัมูถึึงเพิู�มูจัำานวันการอ่�างอิ่งผู้ลงานแก่บท่ค่วัามู
และนักวิัจััย [2] แล�วัจัะท่ำาอ่ย่างไร วัารสารวัิชื่าการดี�าน
วัิท่ยาศึาสต่ร์และเท่ค่โนโลยีฮาลาลสามูารถึเข้�าฐานข้�อ่มูล้
ที่�มีูดีชัื่นีชีื่ �วัดัีคุ่ณภาพูอ่ย่าง Scopus? [2, 3] สิ�งที่�จัำาเป็น
ต่�อ่งมีูเพืู�อ่ให�มีูค่ณุสมูบตั่ใินพิูจัารณาและนำาวัารสารวัิชื่าการ
เข้�าส้ฐ่านข้�อ่มูล้ที่�ไดี� รับค่า่ดีชัื่นีชีื่ �วัดัีค่ณุภาพูวัารสาร Scopus 
นั �น วัารสารนั �นจัะต่�อ่งมีู  

 จัากการสบืค่�นในฐานข้�อ่มูล้ระบบ Scopus ปัจัจับุนั 
ยังไมู่พูบวัารสารวิัชื่าการดี� านฮาลาล แมู� วั่าจัะมีูหลาย
หน่วัยงานท่ั�วัโลกที่�มูุ่งมูั�นและพูยายามูผู้ลกัดีนังานวัิชื่าการ
ดี�านฮาลาลส้่การยอ่มูรับสากล ท่ั �งนี �จัากค่วัามูสำาเร็จัข้อ่ง
ศึน้ย์วัิท่ยาศึาสต่ร์ฮาลาล จัฬุาลงกรณ์มูหาวัิท่ยาลยั (ศึวัฮ) 
ที่�ไดี�จัดัีการประชื่มุูวิัชื่าการและการตี่พิูมูพ์ูผู้ลงานที่�นำาเสนอ่
ในการประชื่มุู (Proceedings) จันสามูารถึเป็นที่�ยอ่มูรับและ
เข้�าฐานข้�อ่มูล้สากลแล�วันั �น จัึงเป็นก�าวัใหมู่ในการเติ่บโต่
ข้อ่ง ศึวัฮ ที่�กำาลงัจัดัีท่ำาวัารสารวัิชื่าการนานาชื่าต่ิ Journal 
of Halal Science Industry and Business (JHASIB) ที่�จัะ
ตี่พิูมูพ์ูและเผู้ยแพูร่ปีละ 2 ฉบบั ซึ่ึ�งจัะเริ�มูในปี 2566 เป็นต่�นไป 
 

 peer-reviewed ต่รวัจัสอ่บเนื �อ่หาบท่ค่วัามูที่�เผู้ย
แพูร่และเปิดีเผู้ยบนเวับ็ไซึ่ต์่  
 มีูเนื �อ่หาที่�เกี�ยวัข้�อ่งกบัผู้้�อ่า่นท่ั�วัโลก ซึ่ึ�งชืื่�อ่วัารสาร
มีูค่วัามูสำาค่ญั หากมีูชืื่�อ่ประเท่ศึ จัะถืึอ่วัา่เน�นไปที่�ภมิู้ภาค่ 
 จัะต่�อ่งเป็นภาษาอ่งักฤษ 
 จัะต่�อ่งมีูการเผู้ยแพูร่อ่ย่างสมูำ�าเสมูอ่ อ่ย่างน�อ่ย 
2 ค่รั �งต่อ่่ปี 
 มีูการลงท่ะเบียนรหสัวัารสาร ISBN 
 โดียท่ั�วัไป Scopus กำาหนดีให� วัารสารต่� อ่งมูี
ประวัตั่กิารตี่พิูมูพ์ู 2 ปีข้ึ �นไป 

[1] elsevier.com [internet]. Measuring a journal’s impact. [สืบค่�นเมืู�อ่วันัที่� 19 ธนัวัาค่มู 2565]; [ประมูาณ 1 น.] จัาก https://www.elsevier.com/
authors/tools-and-resources/measuring-a-journals-impact 
[2] scholastica [internet]. Why, when, and how to get your journals indexed in Scopus. 15 กรกฎาค่มู 2564 [สืบค่�นวันัที่� 19 ธนัวัาค่มู 2565]; 
[ประมูาณ 4 น.] จัาก  https://blog.scholasticahq.com/post/how-to-get-journals-indexed-scopus/ 
[3] elsevier.com [internet]. Pre-evaluation of Scopus submission. [สืบค่�นวันัที่� 19 ธนัวัาค่มู 2565]; [ประมูาณ 2 น.]
 จัาก https://www.readyforscopus.com/
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Scopus 
Indexed Journal
 Researchers are being determined and patient in 
developing ideas from theory to find solutions that meet the 
needs of society. However, the researching process would 
not be completed or just end in laboratory, researchers 
and academic scholars know well that they must present 
knowledge derived from research to the public, whether by 
presenting it in academic conferences, writing books, etc. 
The most popular format is usually in the form of publication 
of research articles or academic articles in international or 
national academic journals. 
 International academic journals that show in Scopus 
Indexed Journals are considered high reputation and high 
quality. These journals also maintain international publication
standards. Thus, researchers all over the world choose 
Scopus Indexed Journals to publish their research. In addition,
this is a way to enhance the advancement of institutions and 
experts in science and health science. The quality indexes 
for academic journals of Scopus database consist of 4 types: 
author-level index (h-Index), journal-level index (CiteScore), 
SJR (SCImago Journal Rank), and SNIP (Source Normalized 
Impact per Paper) [1, 2] 
 Creating academic journals that are qualified 
according to credible and highly reputable conditions of 
databases such as of Scopus, Web of Sciences, etc., would 
increase academic status of journals. This attracts authors to 
submit their papers for publication and increase the number 
of citations of articles and researchers [2]. The question is, 
how can Halal science and technology journals appear in 
database with quality index like Scopus? [2, 3] The answer 
is: the journal must have the following qualification in order 
to be qualified and accepted into Scopus database:

 It must be peer-reviewed so that the content of 
articles published and disclosed on websites are checked.  
 Its content must relate to readers around the world. 
In this case, the title of journal is important. If the title identifies 
name of a country, that journal is considered to be focused 
on such region. 
 It must be in English. 
 It must be publicized regularly, at least 2 times a year.  
 It must be registered ISBN. 
 In general, Scopus requires a journal to have at least 
2 years of publication history. 
 
 According to Scopus system database, Halal 
academic journals are not found currently; although many 
organizations around the world are committed in trying to 
push Halal academic works to be accepted internationally. 
Nonetheless, due to the success of the Halal Science Center 
Chulalongkorn University (HSC) in organizing academic 
conferences and publishing proceedings, Halal works 
are now being accepted and presented in international 
database. The HSC is making Journal of Halal Science 
Industry and Business (JHASIB), which will be published and 
disseminated twice a year, starting from 2023 onwards. This 
is considered a new step of the HSC’s growth. 
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แคปัวัวฮาลาล
กัับความสำำาเร็็จท่ี่�ไมห่ยุุดพััฒนา

 สวัสัดีีค่ะ่  วันันี � ค่อ่ลมัูภ์ Halal Talk เราจัะมูาพูด้ีค่ยุ
กบัคุ์ณพัียานั ปิระทานั ห์ร่อป้ิาแดง เจั�าข้อ่งธุรกิจัแปรร้ป 
โค่ปอ่ง แค่ปวัวััฮาลาล ชืื่�อ่ดีงัจัากภาค่เหนือ่กนัค่ะ่ มูาเริ�มูกนัที่�
ค่ำาถึามูแรกกนัเลยค่ะ่ 

 A: สวัสัดีีค่ะ่ ป�าชืื่�อ่ ค่ณุพีูยาน ประท่าน จัากบริษัท่ 
มูาต่า ฟื้้�ดีส์  จัำากดัี ค่ะ่ ธรุกิจัข้อ่งเราเริ�มูจัากต่อ่นที่�ยงัไมูพู่ร�อ่มูดี�วัย
การสง่ต่่อ่ธุรกิจัค่รอ่บค่รัวัจัากพู่อ่ส้ล่ก้ ป�าแดีงเป็นลก้ที่�ไดี� รับ
การส่งต่่อ่ธุรกิจัการค่รอ่บค่รัวัในการผู้ลิต่แค่ปวัวัั (หนงัปอ่ง) 
ต่อ่่จัากรุ่นพูอ่่  เรื�อ่งจัริงคื่อ่ป�าไมูไ่ดี�อ่ยากจัะรับชื่ว่ังในการผู้ลติ่
แค่ปวัวััต่อ่่เลยเพูราะต่วััเรารักสวัยรักงามู ไมูช่ื่อ่บกลิ�นค่าวัเนื �อ่  
และการผู้ลติ่แค่ปวัวััมีูข้ั �นต่อ่นเยอ่ะมูาก เพูราะเราท่ำากนัต่ั �งแต่่
รับเข้�าวัตั่ถึดุีิบสดีการโรงเชืื่อ่ดีจันถึึงบรรจัถุึงุและส่งข้ายต่ามู
ร� านค่�า และต่อ่นนั �นป�าเอ่งก็ยงัไมู่พูร� อ่มูจัริงๆ แต่่ก็หาร้� ไมู่วั่า
จัริงๆแล�วั “ค์วามไม�พัร้อม นัั�นัแห์ละที�เป็ินัข้้อได้เปิรียบ” 
การที่�เราจัะเริ�มูท่ำาสิ�งใดี สิ�งหนึ�ง ถึ�าต่�อ่งรอ่ให�พูร�อ่มู สมูบร้ณ์แบบ
ท่กุอ่ยา่ง ค่วัามูสำาเร็จัและค่วัามูยิ�งใหญ่อ่าจัจัะเกิดีข้ึ �นไดี�ยาก
และชื่� าเกินไป ค่วัามูไมู่พูร� อ่มูข้อ่งป�าจัึงเป็นจัุดีเริ�มูต่�นข้อ่ง
โรงงานเลก็ๆ ในหมู้บ่�านมูสุลมิูในอ่ำาเภอ่สารภี จังัหวัดัีเชีื่ยงใหมู ่
โรงงานผู้ลติ่อ่าหารแปรร้ป มูาต่า ฟื้้�ดีส์ ในปัจัจับุนั 

 A: หลายค่นอ่ยากมีูกิจัการ ธรุกิจัเป็นข้อ่งต่วััเอ่ง และมูอ่งเหน็
โอ่กาสที่�ผู้า่นเข้�ามูา แต่ส่ดุีท่�ายกลบัไมูล่งมืูอ่ท่ำาดี�วัยเหต่ผุู้ลที่�วัา่ “ยังไม�
พัร้อม” ป�าเอ่งใชื่�ประโยชื่น์จัากค่วัามูไมู่พูร� อ่มูข้อ่งป�า เปลี�ยนเป็นจัดุี
แข็้งข้อ่งต่วััเอ่ง  โดียถ่ึายท่อ่ดีผู้่านประสบการณ์ในการสร� างบริษัท่ข้อ่ง
ค่รอ่บค่รัวักบัลก้สาวัข้อ่งป�า รวัมูถึงึเรื�อ่งราวัข้อ่งกิจัการที่�เริ�มูต่�นท่ั �งที่�ป�า
ยงัไมูพู่ร�อ่มู แต่ต่่อ่นนี �มูนักลบัค่อ่่ยๆเต่บิโต่จันสามูารถึผู้ลติ่แบรนด์ีสนิค่�า
อ่าหารเข้�าส้ต่่ลาดีอ่าหารฮาลาลท่ั �งในและต่า่งประเท่ศึไดี� 

 A: ข้อ่เป็นกำาลงัใจัให�กบัค่ณุผู้้�อ่่านท่กุท่่านที่�มีูค่วัามูฝั่นอ่ยาก
จัะมีูธรุกิจัเป็นข้อ่งต่วััเอ่งค่ะ่ ข้อ่ให�อ่ยา่หยดุีฝั่น สิ�งสำาค่ญัคื่อ่การลงมืูอ่ท่ำา 
ปรับปรุง แก�ไข้ อ่ยา่ยอ่่ท่�อ่ต่อ่่อ่ปุสรรค่ ใสใ่จักบัสิ�งที่�ท่ำา และหมูั�นพูฒันา
ไปต่ลอ่ดี สกัวันัมูนัจัะต่�อ่งเป็นวันัข้อ่งเราค่ะ่ ป�าเป็นกำาลงัใจัให�กบัท่กุท่า่นค่ะ่ 

 Q: อสัลามูอ่าลยักมุูค์�ะป้าแดัง อยากที่รัาบถึงึท่ี่�มูาท่ี่�ไป
ในการัเรัิ�มูติน้ธิรุักจิั จัากหนงัปองฮาลาล ส่�แบรันดั ์โค์ปอง แค์ป
วิัวิฮาลาลค์�ะ

 Q: อะไรัค์ือค์วิามูที่้าที่ายข้องการัดัำาเนินธิุรักิจัในค์รัั�งน่�ค์ะ? 

 Q: สุดัท้ี่ายน่�  ป้ามู่อะไรัอยากฝากหรืัอแนะนำากับผู้่้อ�าน 
Halal talk ที่่�ยังมู่ค์วิามูฝันอย�างที่ำาธิุรักิจัข้องติัวิเองไหมูค์ะ? 

โคปัอง
สมัูภาษณ์และเรียบเรียงโดีย 

ชื่ิติาพัร ปิระทานั 

Interviewed by Chitaphon Pratan 
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 Hello! Today in column Halal Talk, we had talked to 
Khun Piyan Prathan or Aunt Daeng, the owner of a processed 
meat business Ko Pong, the famous Halal crispy fried cow 
skin in the northern region. Let’s start with the first question. 

A: Hello, my name is Phiyan Prathan from Mata Foods Co., 
Ltd. Our business started when we weren’t ready. It was 
a family business passed from father to child. I am the one 
who have to take care our family business of making crispy 
cow skin from my father.  The truth is that I did not want 
to take the business of making crispy cow skin because 
I concerned about nice image. I don’t like meaty smell. And 
the production of crispy cow skin requires a lot of steps. We 
manage everything from receiving raw materials from the 
slaughterhouse to packing and delivering them to be sold in 
stores. At that time, I was not really ready. But actually, by 
not being “ready” was the advantage.  When we have to start 
doing something, if we wait to be ready, if we wait for everything
to be perfect, success and greatness may be difficult to 
happen or too late. My “not-being-ready” is therefore the 
beginning of a small factory in a Muslim village in Saraphi 
district, Chiang Mai Province. And it becomes Mata Foods 
processed meat factory today.  

A: Many people want to have a business. Maybe they had seen 
an opportunity that come through. But in the end, they did not 
take action because they were “not ready yet.” I myself took 
advantage of my unreadiness. I turned it into strength. I pass on 
this experience of building a family company to my own daughter, 
including the story of the business that started even though I was 
not yet ready. But now, it has been gradually growing until it is 
able to produce a food brand that is selling in Halal food market 
both domestically and internationally. 

 A: I would like to encourage all readers who have a dream to have 
their own business. Please don’t stop dreaming. The important 
thing is to take action, improve it, correct it. Do not be discouraged
by obstacles. Pay attention to what you do and constantly move 
forward. Someday it will be your day. I wish for everyone’s success. 

The Unstoppable Success 
of Ko Pong, the Halal Crispy 
Fried Cow Skin  

Q: Assalamu Alaikum, Aunt Daeng. I would like to 
know about the origin of your business. From normal 
Halal crispy cow skin to Ko Pong brand, what was 
the story behind this?

Q : What are the challenges in running this business?

Q : Lastly, is there anything you would like to tell or 
recommend to our readers who dream of having their 
own business?
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Research Synergy Foundation: 
พัันธมิิตรที่่�ยอดเย่�ยมิในการสนับสนุนให้้ 
Thailand Halal Assembly ไปส่�อันดับส่งสุด
ของวารสารวิที่ยาศาสตร์ฮาลาล

 Research Synergy Foundation เป็นแพูลต่ฟื้อ่ร์มูข้อ่งกิจัการเพืู�อ่สงัค่มูในโลกอ่อ่นไลน์ที่�มูุง่เน�นการพูฒันาระบบนิเวัศึงานวัจิัยัท่ั�วัโลก 
เพืู�อ่ก่อ่กำาเนิดีนกัวิัชื่าการที่�โดีดีเดีน่ระดีบัโลก เราสร� างเค่รือ่ข้า่ยค่วัามูร่วัมูมืูอ่ระหวัา่งนกัวิัจัยั อ่าจัารย์ นกัวิัชื่าการ และผู้้�ปฏิิบตั่งิานท่ั�วัโลก เพืู�อ่ให�
ค่วัามูร้� จัากการวิัจัยัเป็นที่�ประจักัษ์ไดี�เร็วักวัา่เดีมิู อ่นัเป็นการชื่ว่ัยเหลอื่สงัค่มูและมูนษุยชื่าต่ไิดี�มูากยิ�งข้ึ �น ในฐานะอ่งค์่กรเพืู�อ่สงัค่มู เป�าหมูายข้อ่ง
เราคื่อ่การจัดัีหาระบบนิเวัศึและแพูลต่ฟื้อ่ร์มูสำาหรับการวัิจัยัที่�ดีีสำาหรับนกัวัิจัยั เพืู�อ่แบง่ปัน อ่ภิปราย และเผู้ยแพูร่แนวัค่ดิีข้อ่งพูวักเข้า นอ่กจัาก
นี � อ่งค์่กรข้อ่งเรายงัชื่ว่ัยปรับปรุงงานวิัจัยัข้อ่งท่กุท่า่นและชื่ว่ัยสง่เสริมูค่วัามูร้�  ดี�วัยเหต่นีุ �เอ่ง การสร� างค่ณุค่า่และอิ่ท่ธิพูลให�เกิดีข้ึ �นในสงัค่มูจังึเป็น
เรื�อ่งที่�เราให�ค่วัามูสำาค่ญัเป็นอ่นัดีบัต่�นๆ 
 
 ต่ั �งแต่ปี่ 2017 ถึงึ 2021 มีูนกัวิัชื่าการมูากกวัา่ 20,000 ค่น
เข้�าร่วัมูโค่รงการข้อ่งเรา ท่ั �งจัากท่วีัปเอ่เชีื่ย อ่อ่สเต่รเลีย แอ่ฟื้ริกา 
อ่เมูริกา และยโุรป ดี�วัยกบัจัำานวันสมูาชิื่กที่�เพิู�มูข้ึ �นโดียเฉลี�ยมูากกวัา่ 
5,000 ค่นในแต่ล่ะปี เราเสริมูสร�างระบบนิเวัศึการวัจิัยัท่ั�วัโลกอ่ยา่งต่อ่่
เนื�อ่งดี�วัยระบบสนบัสนนุที่�ประกอ่บไปดี�วัยสี�อ่งค์่กรซึ่ึ�งพูร�อ่มูชื่ว่ัยเหลอื่
สมูาชิื่กท่ั�วัโลก Research Synergy Foundation ยินดีีต่�อ่นรับบคุ่ค่ล 
อ่งค์่กร/สถึาบนั (มูหาวิัท่ยาลยั หนว่ัยงานภาค่รัฐ และภาค่เอ่กชื่น) เข้�า
ร่วัมูเป็นสว่ันหนึ�งข้อ่ง Global Research Ecosystem ข้อ่งเรา 

Written by...Miss Santy Rahmawati, 
Director Global Network & Operation,
Research Synergy Foundation, 
Indonesia

Compiled by Jasmin Manee
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 งานและแผู้นงานมูากมูายที่�เราท่ำาไวั�ต่ั �งแต่ปี่ 2017 จันถึงึ
ปัจัจับุนันั �นมีูหลากหลาย วัาระงานต่่าง ๆ ข้อ่งเรามูาจัากค่วัามู
ร่วัมูมืูอ่ข้อ่งท่กุอ่งค์่กรในระบบสนบัสนนุข้อ่ง Global Research 
Ecosystem ซึ่ึ�งก็คื่อ่ Scholarvein, ReviewerTrack, Research 
Synergy Institute และ Research Synergy Press ต่ั �งแต่่
ปี 2020 เป็นต่�นมูา  Research Synergy Foundation เป็นหนึ�ง
ในเกต่เวัย์อ่ย่างเป็นท่างการข้อ่ง Open Research Publishing 
Platform (https://f1000research.com/rsf) ที่�อ่ย้่ใน Scopus 
Q1 ในชืื่�อ่ F1000research ท่ั �งนี � RSF Gateway เชืื่�อ่วัา่การให�
นกัวิัจัยัเป็นศึน้ย์หน�าและศึน้ย์กลางข้อ่งกระบวันการเผู้ยแพูร่งาน
วัิจัยัจัะเป็นการปลดีล็อ่กและเสริมูพูลงัให�แก่ผู้้� เขี้ยนงาน – ไมู่ใชื่่
บรรณาธิการผู้้�ปรับแก� – ในการต่ดัีสนิใจัวัา่พูวักเข้าต่�อ่งการเผู้ยแพูร่
อ่ะไรและเผู้ยแพูร่เมืู�อ่ไหร่ และนำาเสนอ่แนวัท่างที่�ยั�งยืนเพืู�อ่ให�
มูั�นใจัวัา่จัะเกิดีการเผู้ยแพูร่งานวัจิัยัที่�ท่กุค่นท่ั�วัโลกเข้�าถึงึไดี�อ่ยา่ง
รวัดีเร็วั 
 
 นอ่กจัากนี � Research Synergy Foundation ยงัเป็น
พูนัธมิูต่รอ่ยา่งเป็นท่างการกบัวัารสาร Cogent OA ภายใต่�สำานกั
พิูมูพ์ู Taylor & Francis Group วัารสาร Cogent OA เป็นชื่ดุี
วัารสารต่อ่่เนื�อ่งที่�นำาเสนอ่หลากหลายสาชื่าวัชิื่า มีูข้อ่บเข้ต่เนื �อ่หา
ที่�กวั�าง และเปิดีให�ค่นท่ั�วัไปไดี�เข้�าถึงึ เป็นวัารสารที่�ชื่ว่ัยให�นกัวัิจัยั
แบง่ปันค่วัามูค่ดิีและสิ�งที่�พูวักเข้าค่�นพูบไดี�อ่ยา่งกวั�างข้วัางและมีู
ประสิท่ธิภาพูมูากที่�สดุีเท่่าที่�จัะสามูารถึท่ำาไดี�  วัารสารนานาชื่าต่ ิ
11 ฉบับมีูดีัชื่นีใน Scopus และ WOS แล�วั (https://www.
tandfonline.com/openaccess/cogentoa) การสนบัสนนุการ
จัดัีพิูมูพ์ูจัากผู้้� มีูสว่ันไดี�สว่ันเสียท่ำาให�โปรแกรมูข้อ่งเราค่รอ่บค่ลมุู
และสามูารถึเจัาะจังไปยงักระบวันการและผู้ลลพัูธ์การวิัจัยัท่าง
วัิท่ยาศึาสต่ร์ที่�มีูค่ณุภาพูและนา่เชืื่�อ่ถืึอ่ 

 เพืู�อ่ให�บรรลเุป�าหมูายข้อ่งอ่งค์่กร/มูหาวิัท่ยาลยั/สถึาบนัการ
ศึึกษา เรานำาเสนอ่วัาระการประชืุ่มูบางประการที่�สามูารถึชื่่วัยเหลือ่
ท่่านในการปรับปรุงงานวัิจัยัและการจัดัีพิูมูพ์ู วัาระสำาค่ญับางประการ
ที่�วั่านั �นไดี�แก่: (1) การประชืุ่มูนานาชื่าต่ิ: มีูวััต่ถึุประสงค์่เพืู�อ่สร� าง 
“จุดเปิลี�ยนั” ท่างโอ่กาสสำาหรับผู้้� เข้� าร่วัมู เพืู�อ่เผู้ยแพูร่งานวิัจััยข้อ่ง
พูวักเข้าไปท่ั�วัโลกและมีูผู้ลงานตี่พิูมูพ์ูท่างวัิท่ยาศึาสต่ร์ที่�มีูชืื่�อ่เสียง; (2) 
ค่ลนิิกสอ่นการเขี้ยนงานเชิื่งวิัท่ยาศึาสต่ร์และวิัชื่าการ: มีูวัตั่ถึปุระสงค์่เพืู�อ่
ให�กลยทุ่ธ์การเรียนร้� เป็นไปต่ามูเป�าหมูายและมีูเนื �อ่หาที่�เข้�มูข้�นเหมูาะสมู
แก่การจัดัีพิูมูพ์ูงานวัิจัยัในวัารสารนานาชื่าต่ิที่�มีูอิ่ท่ธิพูลสง้ใน Scopus/
WOS (3) การประชืุ่มูเชิื่งปฏิิบัต่ิการ: มีูวััต่ถึุประสงค์่เพืู�อ่เป็นเวัที่
การเรียนร้� ที่�มีูชีื่วัิต่ชีื่วัา เพืู�อ่เพิู�มูค่วัามูสามูารถึข้อ่งผู้้� เขี้ยนที่�เกี�ยวัข้�อ่งกบั
ท่กัษะการเขี้ยนเชิื่งวัิท่ยาศึาสต่ร์และค่ณุภาพูข้อ่งต่�นฉบบั (4) โปรแกรมู
การเรียนร้� และแบง่ปันค่วัามูร้� : มีูวัตั่ถึปุระสงค์่เพืู�อ่ให�เกิดีแนวัปฏิิบตั่ิที่�ดีี
ที่�สดุีและให�ค่ำาแนะนำาจัากผู้้�เชีื่�ยวัชื่าญ บรรณาธิการ และมูมุูมูอ่งข้อ่งผู้้�จัดัี
พิูมูพ์ูเพืู�อ่การปรับปรุงงานวัิจัยัและการจัดัีพิูมูพ์ู (5) โค่รงการเพืู�อ่สงัค่มู: 
มีูจัดุีมูุ่งหมูายเพืู�อ่มูอ่บพูลงัและกระตุ่�นสงัค่มูให�แบ่งปันค่ณุค่่าข้อ่งการ
สร� างโค่รงการที่�มีูอิ่ท่ธิพูลกบัพูวักเรา 
 
 ในบรรดีามูหาวิัท่ยาลยัและสมูาค่มูวิัจััย หนึ�งในพูนัธมิูต่รที่�
เราไดี� ร่วัมูมืูอ่ท่ำางานกันอ่ย่างยอ่ดีเยี�ยมู คื่อ่ศึ้นย์วัิท่ยาศึาสต่ร์ฮาลาล
จัุฬาลงกรณ์มูหาวิัท่ยาลัย ในแต่่ละปี เราร่วัมูกันจััดีงานประชืุ่มู
วัทิ่ยาศึาสต่ร์และเท่ค่โนโลยีฮาลาลนานาชื่าต่ ิ(IHSATEC 2021 และ 2022)
นอ่กจัากนี � เราไดี�เปิดีต่วััวัารสาร Journal of Halal Science, Industry, 
and Business (JHASIB) ที่�งาน IHSATEC 2022 ดี�วัย วัารสาร JHASIB 
ซึ่ึ�งจัดัีพิูมูพ์ูโดียศึน้ย์วัิท่ยาศึาสต่ร์ฮาลาล จัฬุาลงกรณ์มูหาวัิท่ยาลยั และ 
Research Synergy Foundation เรียนเชิื่ญนกัวัิชื่าการดี�านการศึกึษา
ท่กุท่า่นสง่ต่�นฉบบังานดี�านวัิท่ยาศึาสต่ร์มูาที่� JHASIB
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 Research Synergy Foundation is a digital social
enterprise platform that focuses on developing the 
Global Research Ecosystem towards outstanding global 
scholars. We build collaborative networks among 
researchers, lecturers, scholars, and practitioners 
globally for the realization of knowledge acceleration 
and to contribute more to society and humanity. As 
a social enterprise, our aim is to provide a good research 
ecosystem and platform for researchers to share, 
discuss, and disseminate their ideas. In addition, it 
helps you to improve your research and contribute to the 
knowledge. Therefore, creating social value and impact 
is our priority. From 2017 to 2021, more than 20.000 
scholars have participated in our programs from Asia, 
Australia, Africa, America, and Europe continents. With 
the average number of members increasing by more 
than 5.000 each year, we continuously strengthen the 
global research ecosystem by having four support 
systems ready to help members from across the world. 
Research Synergy Foundation welcomes all individuals, 

organizations/institutions (universities, governments, and 
private sectors) to be part of our Global Research Ecosystem. 
 
 There are various agendas (work and program) that we 
have already done since 2017 up to the present. The agendas 
come from all the support systems in the Global Research 
Ecosystem: Scholarvein, ReviewerTrack, Research Synergy 
Institute, and Research Synergy Press. Since 2020, Research 
Synergy Foundation has been one of the official gateways of 
the prominent Open Research Publishing Platform (https://
f1000research.com/rsf) that is already indexed in Scopus Q1, 
named F1000research. The RSF Gateway believes in putting 
researchers at the front and centre of the publishing process. 
It will enable and empower authors, not editors, to decide 
what they wish to publish and when and offers a sustainable 
way to ensure rapid, open-access research publication for all 
the world to see. In addition, Research Synergy Foundation 
has also become the official partner of Cogent OA journals 
under publisher Taylor & Francis Group. Cogent OA is 
a multidisciplinary series of broad-scope open-access 
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ทุุกๆวันัพุุธิ

ทุุกสำัปด�ห์์

และทุุกๆเดือนั

THA ACADEMY
“ แห์ลั่งเรียนัรู้ช่องทางให์มั่  

เพ่�อกุารอัพสุกุิลั 
แลัะเสุริมัสุร้างศักุยภาพ ”  

วิิทยาศาสุติร์แลัะเทคุโนัโลัยีฮาลัาลั

กุารติลัาดแลัะธุ์์รกุิจิฮาลัาลั

กุารศึกุษ์าแลัะพัฒนัาทักุษ์ะแห์่งอนัาคุติ

ประวิัติิศาสุติร์อิสุลัามั

พุบกับ

journals helping researchers share their ideas and discoveries
as widely and effectively as possible. Eleven international 
journals are already indexed in Scopus and WOS (https://
www.tandfonline.com/openaccess/cogentoa). The publication 
support from stakeholders makes our program inclusive and 
targeted to the qualified and credible scientific research 
process and output. To achieve the Organization/University/ 
Institution goal, we provide some agendas that can support 
you in research and publication enhancement. Some of the 
prominent agendas are: (1) International Conferences: It aims 
to create a “tipping point” of opportunities for participants 
to disseminate their research globally and have reputable 
scientific publication output; (2) Scientific and Academic Writing 
Coaching Clinics: It aims to provide a targeted and intensive 
learning strategy for publishing papers in high-impact Scopus/ 
WOS international journals; (3) Workshops: It aims to provide 
a vibrant learning forum to enhance the author’s capability of 
scientific writing skills and the manuscript’s quality; (4) Learning 
and Knowledge Sharing Programs: It aims to provide the best 
practice and guide from the experts, editors, and publishers’ 
perspectives in research and publication enhancement; (5) 
Social Programs: It aims to empower and encourage society 
to share the value of creating an impactful program with us. 
 

 One of the excellent partnerships and collaborations 
with the university and research association is with the Halal 
Science Centre Chulalongkorn University. Each year collaborating
in the International Halal Science and Technology Conference 
(IHSATEC 2021 and 2022). Moreover, we have launched the 
Journal of Halal Science, Industry, and Business (JHASIB) at 
the IHSATEC 2022. JHASIB published by The Halal Science 
Center, Chulalongkorn University and Research Synergy 
Foundation, invites all Education Scholars to submit the scientific 
manuscript to JHASIB. 



““ป็ระโยชิน์ัข้องระบบนัำาส่งป็ระโยชิน์ัข้องระบบนัำาส่งน่ัโอโซมน่ัโอโซม
ทางด้านัการผลิัตเคร้�องสำาอางทางด้านัการผลิัตเคร้�องสำาอาง

””  
 ทุ่กวัันนี �เราจัะไดี� ยินเรื�อ่งนาโนเท่ค่โนโลยีกันจันคุ่�นห้ เพูราะ
ปัจัจับุนัมีูสนิค่�ามูากมูายที่�ไดี�กลา่วัอ่�างถึงึวัสัดีนุาโนมูากข้ึ �น ในสว่ันงานวิัจัยั
และพูฒันาหลายๆวังการไดี�นำานาโนเท่ค่โนโลยีเข้�ามูามีูบท่บาท่มูากข้ึ �น
โดียเฉพูาะในดี�านเค่รื�อ่งสำาอ่างก็ไดี�รับค่วัามูสนใจัมูากข้ึ �น ในค่รั �งนี �ข้อ่กลา่วั
ถึึงอ่นภุาค่นีโอ่โซึ่มูซึ่ึ�งเป็นวัสัดีนุาโนชื่นิดีหนึ�งที่�มีูวัตั่ถึปุระสงค์่ในการดีแ้ล
ผิู้วัพูรรณ รวัมูท่ั �งดีแ้ลเส�นผู้มูให�เห็นผู้ลชื่ดัีเจันมูากข้ึ �นนั�นเอ่ง โดียมูุง่เน�น
ให�สารอ่อ่กฤท่ธิ�มีูการซึ่มึูผู้า่นไปยงัชื่ั �นผิู้วัหนงัที่�ต่�อ่งการไดี�ดีี มีูค่วัามูค่งต่วัั
ท่างดี� านเค่มีูหรือ่ดี� านกายภาพูเพืู�อ่ค่วัามูเสถีึยรและประสิท่ธิผู้ลให�
อ่อ่กฤท่ธิ�ยาวันานข้ึ �น นีโอ่โซึ่มูมีูข้�อ่ดีีที่�เหนือ่กวัา่ลิโปโซึ่มูคื่อ่มีูค่วัามูค่งต่วัั
ท่างเค่มีูดีีกวั่า เนื�อ่งจัากลิโปโซึ่มูมีูส่วันประกอ่บข้อ่งฟื้อ่สโฟื้ลิพิูดีที่�
สามูารถึสลายต่วััไดี�งา่ย นีโอ่โซึ่มูจังึเป็นต่วััเลอื่กที่�ดีีข้อ่งระบบนำาสง่ยาหรือ่
สารอ่อ่กฤท่ธิ�ที่�สนใจั เนื�อ่งจัากมีูค่วัามูเป็นพิูษต่ำ�าและสามูารถึค่วับค่มุูการ
อ่อ่กฤท่ธิ�เฉพูาะที่�ต่อ่่เซึ่ลล์เป�าหมูายไดี�ที่�สำาค่ญัคื่อ่มีูต่�นท่นุในการผู้ลิต่ต่ำ�า
เหมูาะสมูต่อ่่การนำาไปข้ยายฐานการผู้ลติ่ดี�านอ่ตุ่สาหกรรมูไดี� 
 นอ่กจัากนั �นดี�านการแพูท่ย์ก็นิยมู

วัจิัยัและพูฒันาดี�านระบบนำาสง่ยา
เชื่น่เดีียวักนั เนื�อ่งจัากสามูารถึชื่ว่ัย
แก� ปัญหาในการเพิู�มูการดีด้ีซึ่มึูยา
ก า ร ล ดี ค่ วั า มู เ ป็ น พิู ษ ข้ อ่ ง ย า 
ลดีการดืี �อ่ยา หรือ่ชื่ว่ัยให�ยาอ่อ่กฤท่ธิ�

ที่�อ่วัยัวัะเป�าหมูายไดี�มูากที่�สดุีเพืู�อ่
ประสิท่ธิผู้ลส้งสุดีข้อ่งการรักษา
โรค่นั �นๆไดี� 

 อ่นภุาค่นีโอ่โซึ่มู (Niosome) มีูลกัษณะเป็นถึงุท่รงกลมู หรือ่
vesical ที่�มีูโค่รงสร�างผู้นงัเซึ่ลล์สอ่งชื่ั �น เกิดีจัากการเรียงต่วััข้อ่งโมูเลกลุ
ที่�มีูค่ณุสมูบตั่ิมีูข้ั �วัและไมู่มีูข้ั �วัเข้�าดี�วัยกนัเป็นโมูเลกลุเดีี�ยวั จัากการ
ที่�นีโอ่โซึ่มูมีู vesical นี �ท่ำาให�สามูารถึกักเก็บสารสำาค่ัญหรือ่ยาใน
บริเวัณนี �ไดี�  โดียสารที่�มีูข้ั �วัจัะกกัเก็บในส่วันต่รงกลางข้อ่ง vesical 
สว่ันสารที่�ไมูมีู่ข้ั �วัจัะถึก้กกัเก็บไวั�บริเวัณสว่ันผู้นงัสอ่งชื่ั �นหรือ่ bilayer 
membrane จัากค่ณุสมูบตั่ดิีงักลา่วัจัะเห็นไดี�วัา่นีโอ่โซึ่มูสามูารถึนำาไปใชื่�
เป็นระบบนำาสง่ยาท่ั �งที่�มีูค่ณุสมูบตั่ชิื่อ่บและไมูช่ื่อ่บไข้มูนัไดี� (ร้ปที่� 2)[1,2] 
ดีังนั �น จัะเห็นไดี� วั่าโค่รงสร� างข้อ่งอ่นุภาค่นีโอ่โซึ่มูสามูารถึนำาไป
ประยกุต์่ใชื่�กบัสารสมูนุไพูรไท่ยหรือ่สารสกดัีที่�เราสนใจัไดี�หลากหลายชื่นิดี
เพืู�อ่เป็นการเพิู�มูมูล้ค่า่ให�กบัสนิค่�าไดี� สำาหรับต่วััอ่ยา่งอ่นภุาค่นีโอ่โซึ่มู
นำ �ามูนัหอ่มูระเหย (ร้ปที่� 2) และมีูรายงานวัา่ในอ่ตุ่สาหกรรมูเค่รื�อ่งสำาอ่าง
รายแรกที่�ผู้ลิต่นีโอ่โซึ่มูคื่อ่ L’Oreal จัดีสิท่ธิบตั่รในปี 1980 และนำา
มูาพูัฒนาเป็นผู้ลิต่ภัณฑ์์รายแรกโดีย Lancome [3] ผู้้� เขี้ยนหวััง
เป็นอ่ยา่งยิ�งวัา่บท่ค่วัามูดีงักลา่วัจัะเป็นประโยชื่น์แก่ผู้้�ที่�สนใจัในการนำา
แนวัค่ิดีนี �ไปต่อ่่ยอ่ดีเพืู�อ่เพิู�มูมูล้ค่่าให�กบัผู้ลิต่ภณัฑ์์เค่รื�อ่งสำาอ่างหรือ่
สารสกดัีสมูนุไพูรข้อ่งท่า่นไดี�ไมูมู่ากก็น�อ่ย 

ร่ปิที� 2 Essential oil loaded niosomes and their applications (3) 

(Figure 2)

ร่ปิที� 1 โค่รงสร� างนีโอ่โซึ่มู (Niosome) 
ที่�เต่รียมูโดียใชื่�  sorbitan monostearate
(Span-60) (2) 

Figure 1 Niosome structure that 
are prepared by using sorbitan 
monostearate (Span-60) (2) 
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Benefits of Niosomes 
as Drug Delivery System 
in Cosmetic Production 
 Nowadays, we often hear about nanotechnology until 
we are familiar with it. This is because today there are many 
products that claim using nanomaterials. In research and 
development field, the role of nanotechnology become greater 
in many industries, especially in cosmetics. 
 In this occasion, I would like to talk about niosome 
particles which are a type of nanomaterials used in skin 
and hair care that provide better results significantly. These 
nanoparticles help active ingredients to be absorbed into the 
desired skin layer better; and the active ingredients would be 
more chemically or physically stable. Thus, their stability and 
efficacy last longer. 
 The advantage of niosomes over liposomes is that 
they have better chemical stability. Since liposomes contain 
phospholipids that can be easily degraded, niosomes become 
a good option for drug delivery system and an interesting 
active ingredient. This is because they have low toxicity and 
are able to control action on specific area of target cells. And 
most importantly, they have low production cost. Thus, they 
are suitable to be used to expand industrial production base. 
Moreover, in medical sphere, niosomes are being researched 
and developed for drug delivery system as well since they can 
help solve many problems. They increase drug absorption,
reduce drug toxicity, reduce drug resistance, and assist drugs 
to act on target organ as much as possible for maximum 
effectiveness in treating certain disease. 
 Niosome particles are vesical with double cell wall 
structure. It is formed by the alignment of polar and non-polar 
molecules that become one single molecule. Due to these 

vesicles, niosomes enable the confinement of active substances
or drugs in this area. Polar substances are confined in the 
middle part of the vesical while non-polar substances are 
confined in the bilayer membrane. Because of these properties,
niosomes can be used as drug delivery system with both 
lipid-based and non-lipid-based. (Figure 2) (1,2)  
 As you can see, the structure of niosome particles 
can be applied to a variety of Thai herbal substances or 
extracts that we are interested in. This way we can add value 
to products, such as essential oils loaded niosomes. (Figure 2)
 It is reported that the first company in cosmetic industry that 
applied niosomes was L’Oreal. The company had it patented 
in 1980 and it was developed into the first product under the 
brand Lancome. (3) 

 The author sincerely hopes that this article will be, 
more or less, useful to those who are interested in applying 
this idea to add values to your cosmetic products or herbal 
extracts further.
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 ค่้่สมูรสในปัจัจัุบนัมูกัประสบปัญหาภาวัะมีูบุต่รยาก ซึ่ึ�งมีูสาเหต่หุลกัมูา
จัากค่ณุภาพูข้อ่งเสปิร์มูในเพูศึชื่าย และค่ณุภาพูข้อ่งไข้่ในเพูศึหญิง เนื�อ่งจัากการ
เปลี�ยนแปลงข้อ่งสภาพูแวัดีล�อ่มู การบริโภค่อ่าหาร และวิัถีึชีื่วัิต่ในสงัค่มูปัจัจัุบนั 
งานวัิจัยัเกี�ยวักบัการเสริมูอ่าหารดี�วัยแอ่สต่าแซึ่นธิน (Astaxanthin) เพืู�อ่ปรับปรุง
การเพูาะพูนัธุ์ในสตั่ว์ัเลี �ยงลก้ดี�วัยนมู และมูนษุย์ ไดี�มีูการจัดีสทิ่ธิบตั่รต่ั �งแต่ปี่ 1990 (1)
แอ่สต่าแซึ่นธินเป็นสารประกอ่บแค่โรที่นอ่ยด์ี (Carotenoid) สแีดีงที่�พูบมูากในสาหร่าย 
Haematococcus pluvialis  และสามูารถึพูบไดี�ในสตั่ว์ันำ �า เชื่น่ ปลาแซึ่ลมูอ่น กุ�ง และป ้(2) 
มีูคุ่ณสมูบตั่ิต่�านอ่นุมู้ลอิ่สระที่�ส้งกวั่าวิัต่ามิูนซีึ่ วัิต่ามิูนอี่ และบีต่า-แค่โรที่น เชื่่น 
มีูค่วัามูสามูารถึในการต่�านอ่นมุูล้อิ่สระ 100–500 เท่่าข้อ่ง แอ่ลฟื้า-วิัต่ามีูนอี่ และ 
15 เท่า่ข้อ่ง แค่โรที่นอ่ยด์ี (2) ซึ่ึ�งแค่โรที่นอ่ยด์ี มีูค่วัามูสามูารถึในการจับัอ่นมุูล้อิ่สระ
ประเภท่ Peroxyl radical ไดี� ดีีกวั่า Reactive oxygen species (ROS) ชื่นิดีอื่�น 
เพูราะสามูารถึละลายในนำ �ามูนัไดี�ดีี สามูารถึเข้�าส้เ่ยื�อ่หุ�มูเซึ่ลล์ลดีการเกิดีกระบวันการ 
ลพิิูดีเปอ่ร์อ่อ่กซึ่เิดีชื่นั (Lipid peroxidation) กำาจัดัี ROS สว่ันเกิน และลดีค่วัามูเสียหาย
ข้อ่งดีีเอ่น็เอ่ไดี� (2) สารในกลุมู่แค่โรที่นอ่ยด์ี มูกัถึก้นำา ไปใชื่�ผู้ลติ่ภณัฑ์์บำารุงสายต่าและ
บำารุงผิู้วัพูรรณท่ั �งในผู้ลติ่ภณัฑ์์เสริมูอ่าหารและเค่รื�อ่งสำาอ่าง (3) 

ดี�วัยค่วัามูสามูารถึในการต่�านอ่นมุูล้อิ่สระที่�สง้กวัา่สารประกอ่บประเภท่อื่�น แอ่สต่าแซึ่นธิน
จัึงถึ้กนำามูาใชื่� เป็นอ่าหารเสริมูสำาหรับการบำารุงสเปริ�มูในเพูศึชื่ายสำาหรับค่้่สมูรสที่�
มีูบุต่รยากและยงัมีูการศึึกษาวัิจัยัอ่ย่างต่่อ่เนื�อ่งในหลอ่ดีท่ดีลอ่ง สตั่ว์ั และมูนษุย์ 
การศึึกษาสำาค่ัญพูบวั่าแอ่สต่าแซึ่นธินท่ำาให�สเปริ�มูข้อ่งผู้้� ชื่ายวั่ายเร็วัข้ึ �น เมืู�อ่ให�
แอ่สต่าแซึ่นธิน 16 มิูลลกิรัมูต่อ่่วันั เป็นเวัลา 3 เดืีอ่น ในค่้ส่ามีูภรรยาที่�พูยายามูต่ั �งค่รรภ์
โดียไมู่ประสบค่วัามูสำาเร็จัมูานานกวั่า 12 เดืีอ่น และฝ่่ายชื่ายไดี� รับการวัินิจัฉัยวั่า

มีูค่ณุภาพูสเปริ�มูต่ำ�า การท่ดีลอ่งพูบวั่า 54.5% ข้อ่ง
ค่้่สามีูภรรยาที่�ไดี� รับแอ่สต่าแซึ่นธินมีูการต่ั �งต่ั �งค่รรภ์
เมืู�อ่เที่ยบกบั 10.5% ข้อ่งค่้ส่ามีูภรรยาที่�ไดี� รับยาหลอ่ก
ต่ั �งค่รรภ์ ซึ่ึ�งผู้ลลพัูธ์ที่�รวัดีเร็วันี �นกัวิัจัยัไดี�ต่ั �งท่ฤษฎีวั่า
เกิดีจัากค่วัามูสามูารถึข้อ่งแอ่สต่าแซึ่นธินในการกำาจัดัี
อ่อ่กซึ่เิดีชื่ั�น จัำานวันมูากที่�เกิดีข้ึ �นในต่วััสเปริ�มู (4) และ
ยังมีูผู้ลการวิัจััยอื่�นที่�ให�ผู้ลที่�ค่ล�ายกันไดี� รับการเผู้ย
แพูร่ก่อ่นหน�านี �ที่�สรุปไดี�วัา่แอ่สต่าแซึ่นธินชื่ว่ัยปรับปรุง
ค่ณุภาพูข้อ่งสเปริ�มู (5) ปัจัจับุนันกัวิัจัยัเชืื่�อ่วัา่การใชื่�
แอ่สต่าแซึ่นธินจัะเป็นประโยชื่น์ต่่อ่การปกป�อ่งรังไข้ ่
และชื่ว่ัยฟืื้�นฟื้ใ้นกรณีที่�รังไข้เ่สยีหายเนื�อ่งจัากสารต่�าน
อ่นมุูล้อิ่สระ ชื่ว่ัยต่�านการอ่กัเสบ และต่�านเซึ่ลล์มูะเร็ง 
ซึ่ึ�งมีูผู้ลการวัิจััยเบื �อ่งต่�นในห�อ่งปฏิิบัต่ิการ (6)และ
สตั่ว์ัท่ดีลอ่งแล�วั (7) 
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 Today, couples often face infertility problems. The main 
factor comes from the reducing quality of sperm in males and the 
quality of eggs in females due to the change of environment, food 
consumption, and way of life in today’s society. Research on astaxanthin
as diet supplementary to improve reproduction in mammals and 
humans has been patented since 1990 (1). Astaxanthin is a red 
carotenoid compound found in Haematococcus pluvialis algae and 
can be found in aquatic animals such as salmon, shrimp, and crab 
(2). It has higher antioxidant properties than those of vitamin C, 
vitamin E, and beta-carotene.  For example, its antioxidant capacity 
is 100–500 times more than alpha-vitamin E and 15 times more than 
carotenoids. (2) Carotenoids can capture peroxyl radical better than 
other reactive oxygen species (ROS) since it is well soluble in oil, able 
to enter cell membrane, reduces lipid peroxidation process, removes 
excess ROS, and reduces DNA damage (2). Substances in carotenoid 
group are often used in eye care and skin care products, both in food 
supplements and in cosmetics. (3) Due to its higher antioxidant 
capacity than other compounds, astaxanthin is used as a supplement 
for nourishing sperm in males for infertile couples. Astaxanthin is being 
studied continuously in test tubes, animals, and humans. An important 
study had found that astaxanthin makes men’s sperm swim faster.  
When given 16 mg of astaxanthin daily for 3 months in couples who 
had been trying unsuccessfully to conceive for more than 12 months 
and the males were diagnosed with having poor quality sperms, it was 
found that 54.5% of couples that took astaxanthin became pregnant, 
compared to 10.5% of couples that took placebo. Regarding this 
rapid result, the researchers theorized that it was due to astaxanthin’s 
ability in eliminating the large amounts of oxidation that occur in 
sperms (4). There are other studies with similar results that had been 
published before that concluded that astaxanthin helps improve sperm 
quality (5). Nowadays, researchers believe that using astaxanthin is 
beneficial for ovary protection, helps restore ovarian damage case 
due to antioxidants, and helps prevent inflammatory and cancer cells. 
All of these has been approved by preliminary research results in 
laboratory (6) and experimental animals. (7) 
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 อุ่ต่สาหกรรมูการแพูท่ย์เป็นหนึ�งในอุ่ต่สาหกรรมูเป�าหมูายที่�ภาค่รัฐ
ค่าดีวัา่จัะเป็นฟัื้นเฟืื้อ่งสำาค่ญัที่�จัะชื่ว่ัยเศึรษฐกิจัไท่ยในระยะ 5 – 10 ปีข้�างหน�า 
โดียเฉพูาะเมืู�อ่ประเท่ศึไท่ยไดี�อ่นัดีบัที่� 5 ข้อ่งโลก จัากการจัดัีอ่นัดีบัประเท่ศึ
ที่�มีูค่วัามูมูั�นค่งท่างสขุ้ภาพู (Global Health Security Index : GHS) ปี 2021 
โดียมูหาวิัท่ยาลยัจัอ่นส์ ฮอ่บกินส์ สหรัฐอ่เมูริกา หลงัสามูารถึบริหารจัดัีการ
ระบบสาธารณสขุ้ในชื่ว่ังการระบาดีข้อ่งโค่วัดิี–19 ไดี�อ่ยา่งมีูประสทิ่ธิภาพู ท่ำาให�
เป�าหมูายสำาค่ญัคื่อ่ การผู้ลกัดีนัให�ไท่ยก�าวัเข้�าส้ก่ารเป็น Medical Hub อ่ยา่ง
เต่ม็ูร้ปแบบมีูค่วัามูเป็นไปไดี�มูากข้ึ �น[1] 
 ศึน้ย์วัทิ่ยาศึาสต่ร์ฮาลาล จัฬุาลงกรณ์มูหาวัทิ่ยาลยั สำานกังานปัต่ต่านี 
เลง็เหน็โอ่กาสการเพิู�มูศึกัยภาพูดี�วัยการใชื่�วิัท่ยาศึาสต่ร์ เท่ค่โนโลยีและนวัตั่กรรมู
ฮาลาล เข้�ามูาสง่เสริมูการเป็น Medical Hub ข้อ่งประเท่ศึไท่ย ดีำาเนินโค่รงการ 
“กุารเพัิ�มขี้ดค์วามสัามารถด้านักุารแข้�งขั้นัทางด้านัระบบบริกุารสุัข้ภาพั
ฮาลาล เพั่�อรองรับกุารพัฒันัาศ่นัย์กุลางกุารแพัทย์ฮาลาลข้องปิระเทศไทย 
(Halal Medical Hub)” เพืู�อ่เพิู�มูขี้ดีค่วัามูสามูารถึดี�านการแข้ง่ข้นัข้อ่งประเท่ศึไท่ย 
โดียใชื่�อ่งค์่ค่วัามูร้� ท่างดี�านวิัท่ยาศึาสต่ร์และเท่ค่โนโลยีฮาลาลท่างดี�านสขุ้ภาพู
และการแพูท่ย์ส้ก่ารเป็นศึน้ย์กลางการแพูท่ย์ฮาลาลข้อ่งไท่ย อ่าทิ่เชื่น่ กิจักรรมู
การพูฒันาอ่งค์่ค่วัามูร้� ท่างดี�านวัิท่ยาศึาสต่ร์และเท่ค่โนโลยีฮาลาล เพืู�อ่เพิู�มู
ศึักยภาพูบุค่ลากรรอ่งรับการพูัฒนานวััต่กรรมูการบริการสุข้ภาพูฮาลาล 
การประกวัดีนวัตั่กรรมูดี�านสขุ้ภาพูฮาลาล รอ่งรับการเป็นศึ้นย์กลางฮาลาล
ดี�านการแพูท่ย์ข้อ่งประเท่ศึไท่ย รวัมูท่ั �งการพูัฒนาชื่่อ่งท่างการจััดีจัำาหน่าย
และสง่เสริมูการข้ายให�กบัผู้ลติ่ภณัฑ์์เพืู�อ่สขุ้ภาพูฮาลาลส้ต่่ลาดีฮาลาลสากล    
 ท่ั �งนี �เมืู�อ่วันัที่� 17 พูฤศึจิักายน 2565 ที่มูผู้้�บริหาร พูร�อ่มูบคุ่ลากรศึน้ย์
วัิท่ยาศึาสต่ร์ฮาลาล จัฬุาฯ สำานกังานปัต่ต่านี ไดี� เข้�าศึกึษาดีง้านโรงพูยาบาล
จัริยธรรมูรวัมูแพูท่ย์กระบี� อ่ำาเภอ่เมืูอ่ง จังัหวัดัีกระบี� เป็นโรงพูยาบาลข้นาดี 25 
เตี่ยง เพืู�อ่ศึกึษาแนวัท่างดีำาเนินงานในโค่รงการ “เพิู�มูขี้ดีค่วัามูสามูารถึดี�านการ
แข้ง่ข้นัท่างดี�านระบบบริการสขุ้ภาพูฮาลาลเพืู�อ่รอ่งรับการพูฒันาศึน้ย์กลางการ
แพูท่ย์ฮาลาลข้อ่งประเท่ศึไท่ย (Halal Medical Hub)”  

อ่ยา่งไรก็ดีี การจัะผู้ลกัดีนัให�อ่ตุ่สาหกรรมูการแพูท่ย์ข้อ่งไท่ย
ข้ึ �นแท่่นผู้้�นำาในอ่ตุ่สาหกรรมูการแพูท่ย์ค่รบวังจัร จันกลาย
เป็นศึน้ย์กลางท่างการแพูท่ย์นานาชื่าติ่อ่ย่างยั�งยืนนั �น ต่�อ่ง
อ่าศึยัค่วัามูร่วัมูมืูอ่จัากทุ่กภาค่ส่วัน ท่ั �งนโยบายสนบัสนุน
จัากภาค่รัฐที่�เอื่ �อ่ให� เกิดีการลงท่นุ หน่วัยงานที่�เกี�ยวัข้�อ่งกบั
การวิัจัยัและพูฒันาดี�านการแพูท่ย์ ค่วับค่้ก่บัการลงท่นุจัาก
ภาค่เอ่กชื่นที่�มีูค่วัามูพูร� อ่มูท่างดี�านอ่งค์่ค่วัามูร้�  ท่รัพูยากร 
และเงินลงทุ่น เพืู�อ่ให� เกิดีการพูัฒนาและการลงทุ่นอ่ย่าง
บร้ณาการ และเป็นไปในทิ่ศึท่างเดีียวักนัท่ั �ง Ecosystem[2]

1. Krungthai Compass จัากhttps://krungthai.com/Download/
economyresources/EconomyResourcesDownload_467Medical
_Hub.pdf สืบค่�นเมืู�อ่ 24 พูฤศึจิักายน 2565   
2. วัารสารเกษต่รศึาสต่ร์ธรุกิจัประยกุต์่ จัาก 
file:///D:/Downloads/kbsjournal,+Journal+editor,+4%20(1).pdf 
สืบค่�นเมืู�อ่ 24 พูฤศึจิักายน 2565    
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 “ The Halal Science Center Chulalongkorn University
Pattani Office Prepares to Assist Hospitals in Southern
Area to Support the Development of Halal Medical Hub 
of Thailand ”

 Medical industry is one of the targeted industries 
that the government expects it to be an important cog that will 
help Thai economy in the next 5-10 years, especially when 
Thailand ranks 5th in the world according to Global Health 
Security Index (GHS) in 2021 by Johns Hopkins University, 
USA. After being able to effectively manage its public health 
system during the COVID-19 outbreak, the crucial goal in 
pushing Thailand to become a full-fledged medical hub seems 
to be more possible.[1] 
 The Halal Science Center Chulalongkorn University 
Pattani Office sees the opportunity to increase its potential 
by using Halal science, technology, and innovation in 
promoting Thailand to become medical hub through the project 
“Increasing Competitiveness in Halal Health Service System 
to Support the Development of Thailand’s Halal Medical Hub.” 
The aim of this project is to increase Thailand’s competitiveness
by using knowledge of Halal science and technology relating 
to health and medicine to support Thailand in becoming center 
of Halal medicine. Activities in this project are such as activity 
to enhance knowledge of Halal science and technology to 
increase potential of personnel to support the development 
of innovative Halal health services, Halal health innovation 
contest to support Thailand as center of Halal medicine, as 
well as developing distribution channels and promoting sales 
for Halal health products to explore international Halal market. 
On November 17, 2022, the executive team together with 
personnel from the Halal Science Center Chulalongkorn University
Pattani Office visited Jariyatham Ruam Phaet Krabi Hospital, 
Muang District, Krabi Province, which contains 25 beds. 
The aim of this visit was to study the operational guidelines 
in the project. “Increasing Competitiveness in Halal Health 
Service System to Support the Development of Thailand in 
Becoming Halal Medical Hub” 

 In order to push Thailand’s medical industry to 
become leader in the comprehensive medical industry until 
it becomes sustainable international medical center, that 
requires cooperation from every sector, as well as supportive 
government policy that encourage investment, organizations 
involved in medical research and development, coupled 
with investment from private sector who is ready in terms of 
knowledge, resources, and investment capital. All of this is 
to achieve integrated development and investment that run 
in the same direction for the entire ecosystem. [2]
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แนัวทุ�งเกษติรอัจฉริยะ
Guidelines for Smart Agriculture  

 ต่ลาดีอ่าหารฮาลาลกำาลงัเป็นที่�น่าจับัต่ามูอ่งอ่ย่างมูากจัากผู้้�ผู้ลิต่อ่าหารท่ั�วัโลก 
เนื�อ่งดี�วัยค่า่ใชื่�จัา่ยในการบริโภค่อ่าหารข้อ่งชื่าวัมูสุลมิูราวั 2 พูนัล�านค่น กำาลงัเพิู�มูมูากข้ึ �น
กวั่าในอ่ดีีต่ ส่งผู้ลให�ต่ลาดีอ่าหารฮาลาลมูีมู้ลค่่าส้งถึึงราวั 7 แสนล�านเหรียญสหรัฐฯ
หรือ่ค่ดิีเป็น 15 เปอ่ร์เซึ่น็ต์่ข้อ่งมูล้ค่า่ต่ลาดีอ่าหารโลก อี่กท่ั �งพูบวัา่ประเท่ศึไท่ยมีูสดัีสว่ันการ
สง่อ่อ่กอ่าหารฮาลาลเพีูยง 1 เปอ่ร์เซึ่น็ต์่ข้อ่งโลก โดียสนิค่�าสง่อ่อ่กสว่ันมูากเป็นสนิค่�าวัตั่ถึดุีบิ
ฮาลาล เชื่น่ ข้�าวั นำ �าต่าล และสตั่ว์ันำ �า มูากกวัา่สนิค่�าอ่าหารฮาลาลแปรร้ป ซึ่ึ�งกำาลงัเป็นที่�
นิยมูมูากข้ึ �นใน กลุมู่ชื่าวัมูสุลมิู ดีงันั �นการเติ่บโต่ข้อ่งต่ลาดีอ่าหารฮาลาลจังึเป็นโอ่กาสให�
ผู้้�ประกอ่บการไท่ยหนัมูาปรับเปลี�ยนกลยทุ่ธ์เพืู�อ่ผู้ลิต่อ่าหารฮาลาลในร้ปแบบการแปรร้ป
เพืู�อ่รุกส้ต่่ลาดีโลกมูากข้ึ �น โดียจัะเห็นจัากการวิัจัยัต่ลาดีฮาลาล มีูรายงานวั่าในปี 2020 
ต่ลาดีอ่าหารและเค่รื�อ่งดืี�มูฮาลาลท่ั�วัโลก มีูมูล้ค่า่ 1,533,280 ล�านดีอ่ลลาร์สหรัฐ (48 ล�านล�านบาท่)
และประเมิูนวั่าจัะเพิู�มูข้ึ �นเป็น 2,285,190 ล�านดีอ่ลลาร์สหรัฐฯ (ราวั 71ล�านล�านบาท่)
ในปี 2026 มีูอ่ตั่ราการเต่บิโต่เฉลี�ยปีละ 20% ค่ดิีเป็นมูล้ค่า่เพิู�มูปีละ 560 พูนัล�านดีอ่ลลาร์สหรัฐ
(16.8 ล�านล�านบาท่) ซึ่ึ�งเป็นต่ลาดีใหมู่ที่�จัะสามูารถึเพิู�มูการสง่อ่อ่กสร� างงานสร� างอ่าชีื่พู
ใหมู่ๆ  สำาหรับเกษต่รกรและผู้้�ประกอ่บการข้อ่งไท่ยในยคุ่โค่วัิดี-19 

 อ่ย่างที่�ท่ราบกนัดีีวั่าในปีนี �ศึน้ย์วัิท่ยาศึาสต่ร์ฮาลาล จัฬุาลงกรณ์มูหาวิัท่ยาลยั 
(สำานกังานเชีื่ยงใหมู)่ จัะดีำาเนินโค่รงการ“การพูฒันาระบบค่วับค่มุูฟื้าร์มูอ่จััฉริยะในโรงเรือ่น 
โดียใชื่�นวัตั่กรรมูเท่ค่โนโลยีสมูยัใหมูแ่บบยั�งยืนภาค่เหนือ่ต่อ่นบน 1” ซึ่ึ�งสว่ันหนึ�งในโค่รงการ
มีูกิจักรรมูที่�นำาอ่งค์่ค่วัามูร้� ดี� านวัิท่ยาศึาสต่ร์และนวััต่กรรมูฮาลาลที่�พูัฒนาข้ึ �นมูา
ประยุกต์่ใชื่� ในการวัางระบบปฏิิบัต่ิท่างเกษต่รที่�ดีีและเหมูาะสมูเพืู�อ่รับประกันและ
รับผิู้ดีชื่อ่บต่่อ่สภาพูฮาลาลอ่ย่างถึ้กต่� อ่ง เสริมูเข้� าไปในการพูัฒนาระบบฟื้าร์มู
อ่ัจัฉริยะในโรงเรือ่นนี �ดี�วัย โดียเราจัะเข้�าไปส่งเสริมูและพูัฒนาอุ่ต่สาหกรรมูเกษต่ร
แปรร้ปต่ั �งแต่่ต่� นนำ �าจันถึึงปลายนำ �า โดียการพูัฒนาวััต่ถึุดีิบและกระบวันการ
ผู้ลิต่ที่�มีูคุ่ณภาพูไดี� มูาต่รฐานต่ามูหลักศึาสนบัญญัต่ิอิ่สลามู และส่งเสริมูการ
พูัฒนานวััต่กรรมูเพืู�อ่สร� างมู้ลค่่าเพิู�มูให� แก่อุ่ต่สาหกรรมูเกษต่รฮาลาล โดีย
เราจัะจััดีท่ำาข้� อ่กำาหนดีการปฏิิบัต่ิท่างเกษต่รที่� ดีีและเหมูาะสมูเพืู�อ่รับประกัน

และรับผิู้ดีชื่อ่บต่่อ่สภาพูฮาลาลอ่ย่างถึก้ต่�อ่ง 
(HAL-GAP) โดียเราจัะบร้ณาการมูาต่รฐาน
ฮาลาลให� เข้�ากบัมูาต่รฐานสากลที่�เกี�ยวัข้�อ่ง 
คื่อ่ GAP (Good Agriculture Practices) 
แล�วันำามูาใชื่�เพืู�อ่ค่วับค่มุูกระบวันการเพูาะปลก้
จัากนั �นเราจัะศึึกษาค่วัามูเป็นไปไดี� และ
การยอ่มูรับข้� อ่กำาหนดีท่างดี� านฮาลาล
ดี�านเกษต่รกรรมู แต่อ่่ยา่งไรก็ต่ามูการพูฒันา
บริการฮาลาลยังอ่ย้่ในระยะเริ�มูต่�น จัำาเป็น
ต่�อ่งมีูการเร่งพูฒันาเนื�อ่งจัากผู้้�ประกอ่บการ
ยงัข้าดีค่วัามูร้� ค่วัามูเข้�าใจัการประกอ่บธุรกิจั
บริการฮาลาลให�สอ่ดีค่ล�อ่งกบัค่วัามูต่�อ่งการ
ข้อ่งกลุ่มูผู้้�บริโภค่ เพืู�อ่ให�ผู้ลิต่ผู้ลพืูชื่ผู้กัและ
พืูชื่สมูุนไพูรสามูารถึนำาไปใชื่� เป็นวััต่ถึุดีิบ
สำาหรับผู้ลิต่ภัณฑ์์และบริการฮาลาลไดี�
อ่ย่างถึ้กต่�อ่ง อ่ันเป็นโอ่กาสเพิู�มูต่ลาดีและ
เพิู�มูมู้ลค่่าสินค่� าเกษต่รให� กับเกษต่รกรที่�
ร่วัมูโค่รงการไดี� อี่กท่างหนึ�งดี� วัย ซึ่ึ�งปัจัจััย
ต่า่งๆ เหลา่นี �ล�วันมีูสว่ันสำาค่ญัในการพูฒันา
ผู้้�ประกอ่บการฮาลาลให� เต่ิบโต่อ่ย่างยั�งยืน
และยกระดีับประเท่ศึไท่ยไปส้่การเป็นผู้้� นำา
ในต่ลาดีฮาลาลระดีบัโลก  

เรียบเรียงโดีย สลุยัญา เปี�ยมูชื่ยัวัฒัน์
Compiled by Sulaiya Piemchaiwat
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- HALAL   LANNA -

 Halal food market is gaining a lot 
of attention from food producers around the 
world. As food consumption expenditures
of approximately 2 billion Muslims are 
increasing more than in the past, the 
value of Halal food market is approximately
$700 billion, or 15 percent of the global 
food market value. It is also found that 
Thailand has only 1 percent of the world’s 
Halal food exports. Most of the exported 
products are Halal raw materials such as 
rice, sugar, and aquatic animals, rather 
than processed Halal food products
which are becoming more and more 
popular among groups of Muslim 
consumers.Therefore, the ongoing growth 
of Halal food market is an opportunity for 
Thai entrepreneurs. They should adjust 
their strategies and produce Halal food 
in the form of processed food in order to 
penetrate global market more.  
 According to the research on 
Halal market in 2020, the value of global 
Halal food and beverage market was 
$ 1,533,280 million (48 trillion baht) 
and it was estimated to increase to $ 
2,285,190 million (around 71 trillion baht) 

in 2026 with an average
annual  growth rate 
of 20%, representing
an annual added value of 
$ 560 billion (16.8 trillion 
baht). This is a new market

which can escalate exports
 and create more jobs for Thai 
farmers and entrepreneurs
 in the COVID-19 era. 

“เฉลมิูชื่ยั” สั�งข้ยายผู้ลเจัาะต่ลาดีฮาลาล 48 ล�านล�านบาท่ ลยุกลุมู่ประเท่ศึมูสุลมิู [อ่ินเต่อ่ร์เน็ต่].กรุงเท่พูฯ :ฐานเศึรษฐกิจั มูลัต่ิมีูเดีีย; 2565 
[สืบค่�นเมืู�อ่ 21 ธนัวัาค่มู 2565]. จัากhttps://www.thansettakij.com/economy/518775

 It is known well that this year the Halal Science Center Chulalongkorn 
University (Chiang Mai Office) will carry out the project “Developing Intelligent 
Farm Control System in Greenhouses by Using Modern Sustainable Innovative 
Technology in the Upper Northern Region 1.” Part of the project is an activity that 
would apply Halal science and innovation knowledge that is developed for setting 
agricultural practice system that is good and appropriate to guarantee and take 
responsibility for the soundness of Halal status. This will be added as a part in 
developing the smart farm system in greenhouses. 
 We would promote and enhance processed agricultural industry from 
upstream to downstream by developing quality raw materials and production 
processes that meet the standard of Islamic principles, as well as promoting the 
development of innovation to add value to Halal agricultural industry. We would 
prepare agricultural practices that are good and appropriate to guarantee and take 
responsibility for the correctness of Halal status (HAL-GAP). We would integrate 
Halal standard with relevant international standards, namely GAP (Good Agriculture 
Practices), and use it to control cultivation process. Afterward, we would study 
possibility and accept regulations regarding Halal agriculture.  
 However, the development of Halal services is still in the early stage and 
rapid advancement is needed since entrepreneurs still lack knowledge of how to 
manage Halal businesses and services that meet the need of consumers. That 
knowledge includes how to produce vegetables and herbs that can be used as raw 
materials for Halal products and services properly. This is another way to expand 
market and increase value of agricultural products for farmers participated in this 
project. These factors are all important in helping Halal entrepreneurs to develop 
and grow sustainably. As a result, this will push Thailand to become a leader in 
the world’s Halal market. 
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