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EDITOR’S TALK

BOARD OF CONSULTANTS 

การนอนหลัับ ใครว่่าไม่่สำำาคัญ  
สวััสดีีค่่ะ ท่่านผู้้�อ่่านทุ่กท่่าน 

 หากให�เราพูด้ีถึงึกจิวัตัรประจำาวันัในหนึ�งวันัวัา่เราไดี�ท่ำาอ่ะไรไปบ้�าง เราจะนกึถึงึ อ่าหารท่ี�เราท่าน งานท่ี�เราท่ำา การอ่อ่กไปสงัสรรค่ห์รอื่
ไปอ่อ่กกำาลังักายกับ้เพืู�อ่นฝู้ง โดียที่�หลัายๆท่่านอ่าจจะลืัมนกึถึึงอี่กหนึ�งกจิกรรมที่�เราท่ำาทุ่กวันั นั�นค่อื่ การนอ่นหลับั้ ค่นสว่ันใหญ่มั่กจะไม่ไดี�ใสใ่จ 
หรือ่ให�ค่วัามสำาค่ัญ่กับ้การนอ่นเท่่าท่ี�ค่วัร แต่ปฏิิเสธไม่ไดี�เลัยวั่าค่นเราใช้�เวัลัากับ้การนอ่นหลัับ้ถึึง 1 ใน 3 ขอ่งกิจกรรมท่ั�งหมดีในแต่ลัะวััน ซึ่ึ�งนั�น
เป็นหนึ�งในสัญ่ญ่าณที่�บ้่งบ้อ่กวั่าการนอ่นหลัับ้นั�นเป็นเรื�อ่งที่�สำาคั่ญ่ ท่ำาไมเราถึึงต�อ่งนอ่นหลัับ้ มันสำาคั่ญ่กับ้เราจริงหรือ่ ฮาลัาลัอ่ินไซึ่ดี์ฉบ้ับ้นี�
มีค่ำาตอ่บ้ให�ทุ่กท่่านค่่ะ สามารถึอ่่านเพูิ�มเติมไดี�ในค่อ่ลััมน์ Halal Highlight ค่่ะ ซึ่ึ�งนอ่กจากศาสตร์แห่งการหลัับ้แลั�วั Halal Highlight ฉบ้ับ้นี�ยังมี
เค่ลั็ดีลัับ้การนอ่นหลัับ้ท่ี�ดีีมาฝูากท่่านผู้้�อ่่านทุ่กท่่านดี�วัยนะค่ะ ท่ั�งนี�ฮาลัาลัอ่ินไซึ่ดี์ฉบ้ับ้นี�ยังมีเนื�อ่หาสาระดีีดีีอ่ีกมากมาย หวัังเป็นอ่ย่างยิ�งวั่า
ฮาลัาลัอ่ินไซึ่ดี์ฉบ้ับ้นี�จะเป็นประโยช้น์ต่อ่ท่่านผู้้�อ่่านนะค่ะ 

Who Says Sleeping is Not Important? 
Hello readers. 

 If we are talking about our day-to-day activities that we do, we would think of the food we eat, the work we do, going out 
to socialize or exercise with friends. Many of you may forget to think about another activity that we do every day like sleeping. 
Most people often do not pay attention or focus on sleep as they should. However, it cannot be denied that people spend about 
1/3 of their daily activities sleeping. That is one of the signs that suggests sleeping is important. Why do we need sleep? Is it really 
important to us? This issue of Halal Insight has an answer for everyone. You can read more about this topic in Halal Highlight 
column. In addition to the science of sleep, Halal Highlight column of this issue also provides tips for a good sleep for all readers. 
Halal Insight of this issue also contains many good contents. I sincerely hope that this issue of Halal Insight will be useful to all 
readers. 
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 ข่าวัน่าห่วังจากหน่วัยงาน ETDA กระท่รวังดิีจิทั่ลัเพืู�อ่
เศรษฐกิจแลัะสังค่ม ระบุ้วั่าค่นไท่ยใช้�อิ่นเท่อ่ร์เน็ตเฉลีั�ยมากกว่ัา 
11 ช้ั�วัโมงต่อ่วััน เพิู�มขึ�นจาก พู.ศ.2556 ถึึงสามเท่่า ค่นไท่ยใช้�ดีวังตา
มอ่งจอ่ภาพูแอ่ลัอ่ีดีีจากค่อ่มพูิวัเตอ่ร์หรือ่โมบ้ายโฟ้นมากกวั่าค่รึ�งวััน 
แสงสวัา่งจากจอ่ภาพูเหลัา่นี�มแีสงสฟ้ี้าหรอื่นำ�าเงนิค่ลัื�นค่วัามถีึ� 380-480 
นาโนเมตรแท่รกอ่ย้่ดี�วัย นี�ค่ือ่ปัญ่หา

 โดียปกติแสงสวั่างท่ี� เป็นแสงสีขาวัมีค่วัามยาวัค่ลัื�น 
400-700 นาโนเมตร มีค่วัามยาวัค่ลัื�นช้่วังแสงสีฟ้้าถึึงนำ�าเงินแลัะม่วัง
อ่ย้่ในช้่วังนี�ดี�วัย ก่อ่ปัญ่หาท่ี�เรียกวั่า Blue light effect ค่นไท่ยเรียกวั่า 
“ปััญหาแสังสัีฟ้้า” ซึ่ึ�งเป็นข�อ่จำากัดีขอ่งการแปลัภาษา สีฟ้้าสำาหรับ้ค่น
ไท่ยคื่อ่ Light blue ปญั่หาจริงมาจากสีนำ�าเงินซึ่ึ�งเป็น Navy blue จะเรียก
วั่าสีฟ้้าก็ไม่เป็นไร เข�าใจให�ตรงกันก็แลั�วักันวั่าเป็นช้่วังแสงสีฟ้้า นำ�าเงิน 
ไปจนถึึงสีม่วัง ซึ่ึ�งมีค่วัามยาวัค่ลัื�นค่่อ่นข�างสั�น แสงสีฟ้้าเหลั่านี�ผู่้าน
กระจกตาเข�าไปยังเลันส์ตา ไปจนกระท่บ้จอ่ภาพูหรือ่จอ่ประสาท่ตา
ดี�านหลัังดีวังตาท่ี�เรียกวั่าเรตินา (Retina) บ้ริเวัณนี�มีจุดีที่�เรียกวั่า
มาค่ล้ัา (Macula) เปน็จดุีที่�รบั้ภาพูค่มช้ดัีที่�สดุี ท่ั�วับ้รเิวัณเรตนิามเีซึ่ลัลั์
รับ้แสงอ่ย่้มากนับ้เป็นลั�านเซึ่ลัล์ั โดียเป็นเซึ่ลัล์ัช้นิดีแท่่งที่�รับ้สีขาวัดีำา 
120 ลั�านเซึ่ลัลั ์ช้นดิีกรวัยที่�รบั้สตีา่งๆอ่กี 6 ลั�านเซึ่ลัลั ์ประสทิ่ธภิาพูขอ่ง
ดีวังตาคื่อ่เซึ่ลัลัแ์ท่ง่ไวัต่อ่การรับ้แสงสว่ัางมาก แสงน�อ่ยนิดีก็รบั้ไดี� ขณะ
ท่ี�เซึ่ลัลัก์รวัยสามารถึแยกแยะสไีดี�มากกวัา่ 7 ลั�านเฉดีส ีนี�เปน็เหตผุู้ลัท่ี�
เราค่วัรถึนอ่มดีวังตาขอ่งเราไวั�  

 แสงสีฟ้้าให�พูลัังงานส้งเรียกวั่า High Energy Visible Light 
หรือ่ HEV พูลัังงานส้งกระตุ�นโมเลักุลัโปรตีนแลัะไขมันขอ่งเลันส์ตา
หรือ่เรตินาหรือ่แม�กระท่ั�งขอ่งเหลัวัในดีวังตา ก่อ่อ่นุม้ลัอิ่สระ (Free 
radicals) ขึ�นมาไดี� อ่นุม้ลัอิ่สระรบ้กวันโปรตีนไขมันแลัะสารอิ่นท่รีย์
ต่างๆในดีวังตาเกิดีปัญ่หาตาเสื�อ่ม ในงานวัิจัยจากมหาวัิท่ยาลััย
เดีรสเดีน เยอ่รมนี ค่.ศ.2011 พูบ้วั่าหากใช้�ดีวังตามอ่งจอ่ค่อ่ม
นาน 3 ช้ั�วัโมงแสงสีฟ้้าที่�มีค่วัามยาวัค่ลัื�น 411 นาโนเมตร แท่รกอ่ย่้

ท่ำาให�จอ่ภาพูแลัะเลันส์ตาเสื�อ่ม เกิดีปัญ่หา ARMD มาค่้ลัาเสื�อ่ม 
ต�อ่กระจก แลัะสารพูัดีปัญ่หาขอ่งดีวังตาท่ี�เรียกวั่า CVS หรือ่ 
Computer Vision Syndrome  
 แก�ปญั่หาไดี�โดียลัดีการมอ่งจอ่ค่อ่มพูวิัเตอ่ร ์จอ่โมบ้ายโฟ้น
นานเกินไป ลัดีแสงจอ่ลังหน่อ่ย ใช้�แนวัท่าง 20-20-20 หมายถึึง
เมื�อ่มอ่งจอ่นาน 20 นาท่ ีหนัไปมอ่งท่างอ่ื�นไกลั 20 ฟ้ตุ นาน 20 วันิาท่ี
ปรับ้แสงโดียรอ่บ้อ่ย่าให�มืดีหรือ่จ�าเกินไป ในท่างโภช้นาการเลืัอ่ก
บ้ริโภค่ผู้ักผู้ลัไม�สีส�ม สีแดีง สีเหลัือ่ง หรือ่ผัู้กใบ้เขียวัเข�มให�มาก 
เนื�อ่งจากมีเม็ดีสีที่�สามารถึสะสมบ้ริเวัณเรตินาหรือ่ในดีวังตาช้่วัย
ดี้ดีกลัืนแสงสีฟ้้าไดี� ป้อ่งกันตาเสื�อ่มกันง่ายๆอ่ย่างนี�

เซึ่ลัลั์รับ้แสงบ้ริเวัณจอ่ประสาท่ตา

ป้อ้งกันัปั้ญหาจอตาเสื่่�อม
จากัแสงสีฟ้า้กัันหน่อย 

บ้ท่ค่วัามโดีย  รศ.ดร.วินััย ดะห์ลันั
Written by Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan  
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Let’s Prevent Macular 
Degeneration Caused 
by Blue Light

 Alarming news from ETDA, Ministry of Digital 
Economy and Society indicates that the average time that 
Thais spend on the internet is more than 11 hours per day, 
a three-fold increase from 2013. Thais use their eyes on 
LED screens of computers or mobile phones for more than 
half a day. The light from these screens contains blue light 
with the frequency of 380-480 nm. And that is a problem. 
 Typically, normal white light has a wavelength 
of 400-700 nm. The blue-violet wavelength is also in this 
range, causing a problem called the Blue Light Effect. Thai 
people call it “Light-Blue Light Problem”, which reflects the 
limitation of language translation. The blue color for Thai 
people is light blue. But the real problem comes from the 
blue color of navy blue. It’s okay to just call it blue, if we all 
understand that it covers the spectrum of light blue, navy 
blue, to violet blue, which has a relatively short wavelength. 
This blue light passes through the cornea into the lens of 
the eye, until it hits the retina behind the eye. Retina has 
an area called macula which processes sharpest images. 
There are millions of photoreceptor cells throughout the 
retina: 120 million cells are of rod type that process black 
and white colors and 6 million cells of cone type that process 
different colors. One of the eyes’ potentials is that their rod 
cells are very sensitive to light. Even very scarce light can 
be processed by our eyes, while cone cells can distinguish 

over 7 million shades of color. This is why we should protect our eyes. 
 Blue light that provides high energy is called High Energy 
Visible Light or HEV. High energy excites protein and lipid molecules 
of the eye’s lens or retina, or even the fluid in the eye, which can cause 
free radicals. Free radicals interfere with proteins, fats, and various 
organic substances in the eye, causing macular degeneration. A study 

from the University of Dresden, Germany, 2011, found that if the eyes 
were used to look at computer screen for 3 hours, the imperceivable 
blue light with a wavelength of 411 nm can cause retina and lens 
deterioration, resulting in ARMD, macular degeneration, cataracts, and 
various eye problems known as CVS or Computer Vision Syndrome. 
This problem can be solved by reducing computer and mobile screen 
time and lower screen brightness. Apply the 20-20-20 method: take 
a 20-second break after 20 minutes of screen gazing and focus your 
attention on something 20 feet away. Make sure the ambient light is 
not too dim or too bright. In terms of nutrition, consume a lot of fruits 
and vegetables in orange, red, yellow color, or dark green leafy 
vegetables. These plants contain pigments that can accumulate in 
the retina, helping the eyes to absorb blue light. This is the easy way 
to prevent eye deterioration.
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 เมื�อ่ เนื�อ่วััวั หม้ ไก่ แกะ ฯลัฯ ท่ี�ค่นนิยมบ้ริโภค่กันมานาน 
กำาลังัเพิู�มปริมาณค่ารบ์้อ่นให�กับ้โลัก โดียเฉพูาะการผู้ลิัตเนื�อ่วัวััที่�ไดี�
ปลั่อ่ยก๊าซึ่เรือ่นกระจกถึึง 4.3 กิกะตันต่อ่ปี ซึ่ึ�งส้งกวั่าประเท่ศญ่ี�ปุ�น
การปล่ัอ่ยก๊าซึ่เรือ่นกระจกอ่ย่้ 1.2 กิกะตันต่อ่ปี[1] ซึึ่�งเราในฐานะ
ผู้้�บ้ริโภค่จะร้�ไดี�อ่ย่างไรวั่าผู้ลัิตภัณฑ์์ท่ี�เราเลัือ่กบ้ริโภค่มีการปลั่อ่ย
กา๊ซึ่เรือ่นกระจกอ่อ่กมามากน�อ่ยเพีูยงใดี ปจัจบุ้นัจงึมีการกำาหนดีค่า่ 
Carbon Footprint ขึ�นมา ซึ่ึ�งนับ้เป็นตัวัช้ี�วััดีสำาค่ัญ่ในอุ่ตสาหกรรม
อ่าหารท่ี�ต�อ่งให�ค่วัามสนใจ  

วััดีรวัมอ่ย้ใ่นรป้ขอ่งตนั (กโิลักรมั) ขอ่งก๊าซึ่ค่าร์บ้อ่นไดีอ่อ่กไซึ่ด์ีเท่ยีบ้เท่่า
โดียท่ี�ก๊าซึ่เรือ่นกระจก (GHG) มี 7 ช้นิดี ไดี�แก่ ค่าร์บ้อ่นไดีอ่อ่กไซึ่ดี์ 
(CO2), มีเท่น (CH4), ไนตรัสอ่อ่กไซึ่ด์ี (N2O), ไฮโดีรฟ้ลั้อ่อ่โร-
ค่าร์บ้อ่น (HFCs), เพูอ่ร์ฟ้ลั้อ่อ่โรค่าร์บ้อ่น (PFCs), ซึ่ัลัเฟ้อ่ร์เฮกซึ่ะ-
ฟ้ลั้อ่อ่ไรดี์ (SF6) แลัะไนโตรเจนไตรฟ้ลั้อ่อ่ไรดี์ (NF3) โดีย Carbon 
Footprint  แบ้่งอ่อ่กเป็น 2 ประเภท่หลัักไดี�แก่ Carbon Footprint  
ขอ่งอ่งค่ก์รแลัะ Carbon Footprint ขอ่งผู้ลัติภณัฑ์์ [2] จากท่ี�กลัา่วัมา
ข�างต�น การลัดีการปลั่อ่ยก๊าซึ่เรือ่นกระจกเพืู�อ่ลัดีภาวัะโลักร�อ่น 
จงึเปน็หน�าท่ี�ขอ่งผู้้�ท่ี�เกี�ยวัข�อ่งท่กุภาค่สว่ัน ท่ั�งภาค่อ่ตุสาหกรรมแลัะ
ภาค่เกษตรกรรมในฐานะผู้้�ผู้ลิัต ภาค่บ้ริการในฐานะผู้้�ขับ้เค่ลัื�อ่น
กิจกรรม รวัมถึึงภาค่ประช้าช้นในฐานะผู้้�บ้ริโภค่ การเลัือ่กซึ่ื�อ่สินค่�า
หรอื่บ้ริการท่ี�มกีารปล่ัอ่ยก๊าซึ่เรือ่นกระจกน�อ่ย จงึเป็นท่างเลืัอ่กหนึ�ง
ที่�ผู้้�บ้ริโภค่จะมีส่วันร่วัมในการบ้ริหารจัดีการก๊าซึ่เรือ่นกระจก 
แลัะยงัเปน็กลัไกท่างการตลัาดี ในการกระตุ�นให�ผู้้�ผู้ลิัตพัูฒนาสนิค่�า 
ท่ี�ลัดีการปล่ัอ่ยกา๊ซึ่เรอื่นกระจกตามค่วัามต�อ่งการขอ่งผู้้�บ้ริโภค่ดี�วัย 

 Carbon Footprint  คืือ ปริมิาณการิ
ปล่่อยก๊าซเริอืนกริะจกท้ั้�งหมดท่ั้�เกิดจากผลิ่ตภ้ัณฑ์์ 
ท่ั้�ปล่่อยออกมาตล่อดห่วงโซ่การิผลิ่ตภ้ัณฑ์์หริอื
บริิการิตล่อดว้ฏจ้กริชี่วิต หริือจากกิจกริริม
การิดำาเนินงานขององค์ืกริ

 ปัจจุบ้ันในแต่ลัะประเท่ศ จึงมีเค่รื�อ่งหมาย Carbon Footprint  
ท่ี�จะตดิีบ้นสนิค่�าหรอื่ผู้ลัติภณัฑ์์ตา่ง ๆ  เพืู�อ่เปน็การแสดีงข�อ่มล้ัให�ผู้้�บ้รโิภค่
ไดี�ท่ราบ้วัา่ ตลัอ่ดีวััฏิจกัรช้วีัติขอ่งผู้ลัติภณัฑ์์เหลัา่นั�นมกีารปลัอ่่ยกา๊ซึ่เรอื่น
กระจกอ่อ่กมาปริมาณเท่่าไหร่ ซึ่ึ�งจะช้่วัยในการตัดีสินใจช้ื�อ่ขอ่งผู้้�บ้ริโภค่ 
แลัะกระตุ�นให�ผู้้�ประกอ่บ้การปรบั้เปลัี�ยนเท่ค่โนโลัยใีนการผู้ลัติให�เปน็มติร
กบั้สิ�งแวัดีลั�อ่มมากยิ�งขึ�น ในหลัายประเท่ศเริ�มมกีารนำา มาใช้�ท่ั�งในอ่งักฤษ 
ฝูรั�งเศส สวัสิเซึ่อ่รแ์ลันด์ี แค่นาดีา ญี่�ปุ�น แลัะเกาหลีั เปน็ต�น แลัะในอ่นาค่ต
ยังมีการเรียกร�อ่งให�สินค่�าท่ี�นำาเข�าจากประเท่ศไท่ยต�อ่งติดีเค่รื�อ่งหมาย 
Carbon Footprint  อ่ีกดี�วัย [3] 

[1] ท่ำาไมการเลืัอ่กกินเฉพูาะอ่าหารท่ี�ผู้ลัิตในท่�อ่งถิึ�นอ่าจไม่ไดี�ช่้วัยลัดีโลักร�อ่นอ่ย่างท่ี�เรา

เค่ยเข�าใจ? [อิ่นเตอ่ร์เน็ต]. กรุงเท่พูฯ: ไท่ยพัูบ้ลิัก�า ; 2563 [สืบ้ค่�นเมื�อ่ 2 มกราค่ม 2566]. 

จาก https://thaipublica.org/2020/02/eat-carbonfootprint/ 

[2] Carbon Footprint [อ่ินเตอ่ร์เน็ต]. กรุงเท่พูฯ: bsi ; 2565 [สืบ้ค่�นเมื�อ่ 2 มกราค่ม 2566]. 

จาก https://shorturl.asia/KxB31 

[3] ค่าร์บ้อ่นฟุ้ตพูริ�นท่์ขอ่งผู้ลัิตภัณฑ์์. [อ่ินเตอ่ร์เน็ต]. กรุงเท่พูฯ: อ่งค์่การบ้ริหารจัดีการ

ก๊าซึ่เรือ่นกระจก (อ่งค์่การมหาช้น) ; 2565 [สืบ้ค่�นเมื�อ่ 2 มกราค่ม 2566]. จาก http://thai-

carbonlabel.tgo.or.th 
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What is Carbon Footprint? Why Is the 
Food Industry Interested in It? 
 Beef, pork, chicken, lamb, etc. that people have been 
consuming for a long time have been creating more and more 
carbon footprints for the world. Beef production produces 4.3 gigatons 
of greenhouse gas emissions per year, which is 1.2 gigatons higher 
than Japan’s greenhouse gas emissions per year [1]. As consumers, 
how can we know about the quantity of greenhouse gas emissions of 
the products we consume? Currently, the carbon footprint measure 
has been determined. This counts as an important indicator in the 
food industry that should be considered closely. 
 Carbon footprint is the total amount of greenhouse 
gas emissions generated by a product starting from the product 
or service chain to the product’s life cycle, or from the operational 
activities of a corporation. Carbon footprint is measured in tons 
(kilograms) of carbon dioxide equivalent. There are 7 types of 
greenhouse gases (GHG): carbon dioxide (CO2), methane (CH4), 
nitrous oxide (N2O), hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons 
(PFCs), sulfur hexafluoride (SF6), and nitrogen trifluoride (NF3). 
Carbon footprint can be divided into two main categories: corporate 
carbon footprint and product carbon footprint [2]. Thus, reducing 
greenhouse gas emissions to diminish global warming is the duty of 
all involved parties: industrial and agricultural sectors as producers; 
service sector as one who manage awareness activities; and public 
sector as consumers. Choosing products or services that emit less 
greenhouse gases is therefore a way that consumers can be involved 
in greenhouse gases management. This is also a market force that 
will encourage manufacturers to develop products that reduce 
greenhouse gas emissions according to the needs of consumers. 

 Today, each country has carbon labels on products 
to inform consumers how much greenhouse gas emissions 
emitted throughout the life cycle of a product. This will help 
consumers in decision making and encourage entrepreneurs
to use production technology that is more environmentally 
friendly. In many countries, such technology is started to 
be used, such as in England, France, Switzerland, Canada, 
Japan and Korea. In the future, products imported from 
Thailand will be demanded to carbon labels as well. [3]
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HALAL HEALTH & BEAUTY

 อ่งค่ก์ารอ่นามยัโลัก (World Health Organization: 
WHO) ไดี�ให�ค่วัามหมายขอ่งค่ำาวั่า “สัุขภาพ” ไวั�วั่า “สัุขภาพ 
(Health) หมายถึึง สัุขภาวะที่ี�สัมบูรณ์ ที่ั�ง 4 มิติิ คืือ มิติิ
ที่างด้านัร่างกุาย จติิใจ สังัคืม และจิติวิญญาณ มใิช่เ่พียง
แคื่ปัราศจากุโรคืหรือคืวามพิกุารเที่่านัั�นั” แต่ค่วัามหมาย
ขอ่ง “สัุขภาพ ในัทัี่ศนัะอิสัลาม” จะเน�นในมิติดี�าน 
“จิติวิญญาณ (spiritual well-being)” เป็นสำาค่ัญ่ เพูราะ
อ่สิลัามมีหลักัค่วัามศรัท่ธาท่ี�เกี�ยวัข�อ่งสมัพัูนธกั์บ้พูระผู้้�เปน็เจ�า
ค่ือ่ มีค่วัามศรัท่ธาในอ่ัลัลัอ่ฮฺ ฉะนั�นการดี้แลัสุขภาพูขอ่ง
ท่่านนบ้ีม้ฮัมหมัดี(ซึ่.ลั.)นั�นจึงเป็นสิ�งสำาค่ัญ่ ถึือ่วั่าเป็นจำาเป็น
(วัายิบ้)[4] ท่่านไดี�กล่ัาวัถึึงสุขภาพูไวั�อ่ย่างกวั�างขวัางแลัะ
ค่รอ่บ้ค่ลัุมปัจจัยต่างๆ ดีังท่ี�ท่่านนบ้ีมุฮัมหมัดี(ซึ่.ลั.) กลั่าวัวั่า

 การรักษาสุขภาพูให�สมบ้้รณ์แข็งแรง แต่หากปลั่อ่ย
ปลัะลัะเลัยไม่ใส่ใจ หรือ่กระท่ำาการใดี ๆ แน่นอ่นย่อ่มท่ำาให�
ร่างกายแลัะสุขภาพูนั�นอ่่อ่นแอ่ ท่่านนบี้ม้ฮัมหมัดี(ซึ่.ลั.) 
ไดี�กลั่าวัถึึงโรค่ภัยไข�เจ็บ้ถึึง 37 ช้นิดีแลัะพูืช้สมุนไพูร 61 ช้นิดี
ดี�วัยกันท่ี�เกี�ยวัข�อ่งกับ้การรักษาแลัะสุขภาพู [2]

 “คว�มโปรดปร�น 2 ประก�ร 
ทำ่ �คนสว่นใหญ่มั่กจะหลงลืม คือุ ก�รม่
สุขภ�พทำ่ �ดี และก�รม่เวล�ว่�ง”  

 (บุ้ค่อ่รี)[1]

 ท่่านให�ค่วัามสำาค่ัญ่ถึึงค่วัามสะอ่าดีเป็นอ่ย่างมาก ท่่านไดี�
กล่ัาวัวัา่ “คืวามสัะอาดนัั�นั เป็ันัส่ัวนัหนัึ�งของกุารศรัที่ธิา” (อ่ะหมดัี
แลัะมุสลิัม) ปัจจุบ้ันจะเห็นไดี�ว่ัาสุขอ่นามัยส่วันบุ้ค่ค่ลัท่ี�ดีีนั�นมี
ค่วัามสำาค่ญั่อ่ย่างยิ�ง ท่ั�งเหตุผู้ลัท่างดี�านสุขภาพูแลัะเหตุผู้ลัท่างสังค่ม 
การรักษาค่วัามสะอ่าดีขอ่งมือ่แลัะร่างกายเป็นสิ�งสำาค่ัญ่ในการยับ้ยั�ง
การเจริญ่เติบ้โตแลัะแพูร่กระจายขอ่งเช้ื�อ่โรค่แลัะค่วัามเจ็บ้ป�วัย 
ถึอื่เปน็สขุนสิยัขั�นพืู�นฐานท่ี�มปีระโยช้น์ตอ่่สขุภาพูขอ่งเรา แลัะปกปอ้่ง
ค่นรอ่บ้ข�างขอ่งคุ่ณไดี�อ่ีกดี�วัย ท่่านนบ้ีม้ฮัมหมัดี(ซึ่.ลั.) ไดี�ตำาหนิอ่ย่าง
รนุแรงตอ่่พูฤตกิรรมตา่งๆ ขอ่งมนษุยที์่�ท่ำาลัายสุขภาพูแลัะสิ�งแวัดีลั�อ่ม
หรือ่ ค่วัามมักง่าย การถึ่ายทุ่กข์หรือ่ท่ิ�งขอ่งเสียต่างๆ ลังในแหลั่งนำ�า 
บ้นท่างสัญ่จร[3] 

 นี�เป็นส่วันหนึ�งขอ่งการดี้แลัสุขภาพูขอ่งท่่านนบ้ีม้ฮัมหมัดี 
(ซึ่.ลั.) ท่ี�ท่่านให�ค่วัามสำาค่ัญ่กับ้ดี้แลัร่างกายขอ่งเราเพูราะการมี
สขุภาพูที่�ดีเีปน็ตวััช้ว่ัยให�เราปอ้่งกนัโรค่ภยัตา่งๆ ไดี� ท่ำาให�เรามสีขุภาพู
จิตใจที่�ดีี ยังมีกิจวััตรต่าง ๆ รวัมถึึงสมุนไพูรที่�ใช้�รักษาโรค่ขอ่งท่่าน
นบ้มีฮั้มหมดัี(ซึ่.ลั.) ท่ี�ท่่านปฏิิบ้ตัแิลัะกลัา่วัถึึงอ่กีมากมายที่�ช้วันให�ท่า่น
มาลัอ่งศึกษาหาข�อ่ม้ลัต่อ่ไป 

เขียนโดีย อาณัติิ มะติิมุ
Written by Anat matimu
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HALAL HEALTH & BEAUTY

 The World Health Organization or WHO has given 
the meaning of “health” that it means complete well-being in 
all four dimensions: physical, mental, social, and spiritual. 
It is not just the absence of disease or disability. However, 
the meaning of “health” in Islamic perspective focuses on 
“spiritual well-being” since Islam encompasses a principle 
of faith related to relationship with God, namely one’s faith in 
Allah. Taking care of one’s health is crucial and considered 
necessary (wajib) [4].  Prophet Muhammad(SAW) mentioned 
about health extensively and covered various factors. He said: 
“There are two favors that most people tend to forget: good 
health and free time” (Bukhari) [1] 
 Now, we may be in perfect health. But if we neglect 
and do not take proper care of our health, or do things that 
are harmful to it, that will undeniably weaken our body and 
health. Prophet Muhammad(SAW) mentioned 37 diseases 
and 61 medicinal plants related to healing and health. [2] 
He placed great importance on cleanliness. He said, 
“cleanliness is part of the faith.” (Ahmad and Muslim)  
 Nowadays, we can witness that good personal 
hygiene is very important due to both aspects of health and 
social aspect. Keeping your hands and body clean is essential 
to deter the growth and spread of germs and illnesses. This is 
a basic personal hygiene habit that is beneficial to our health. 
And this habit can protect those around you as well. Prophet 
Muhammad(SAW) severely reprimanded various behaviors 
of human beings that destroy health and environment, such 

How Prophet Muhammad (SAW) 
Took Care of His Health 

as being careless, defecate or leave wastes in water sources or on thoroughfares.[3] 
 The aforementioned is part of the health care from the life of Prophet Muhammad.(SAW) He placed importance on 
health care because having good health can protect us from various diseases, help us to maintain sound mental health. 
There are many more of Prophet Muhammad’s tradition (SAW) and medicinal herbs that he practiced and mentioned. All 
of this invites you to study further. 

[1] อ่.อ่าศิส พูทิ่กัษค์่มุพูลั.(2549). เอ่กสารวิัช้าการอ่งค์่ค่วัามร้�อ่สิลัามกับ้สภุาวัะ.แผู้นงานสร�างเสริมสขุภาวัะมุสลัมิไท่ย. ค่ณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลังกรณ์มหาวิัท่ยาลัยั.กรุงเท่พู 

[2] Hussain M Musharraf.(2018). Prophetic medicine is the cheapest, safest and the best remedy in the prevention and treatment of hypertension 

(high blood pressure). Int J Mol Biol Open Access. 2018;3(5):245-250. 

[3] นพู.กศิดีิษ ศรีสง่า. (2548). หนังสือ่การแพูท่ย์ตามแนวัท่างท่่านศาสดีามุฮัมมัดี ช้ลั.. กรุงเท่พู:ศศนพู. (หนังสือ่แปลั)  
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HALAL NEWS

ศวฮ. ให้้ก�รต้้อนัรับอ�จ�รย์์และนัักศึกษ�จ�ก IPB University ประเทศอินัโดนัีเซีีย์

The HSC Welcomed Lecturers and Students from IPB University, 
Indonesia

 วัันจันท่ร์ท่ี� 16 มกราค่ม พู.ศ. 2566 เวัลัา 13.00 - 15.00 น. รศ.ดีร.วัินัย ดีะห์ลััน ผู้้�อ่ำานวัยการศ้นย์วัิท่ยาศาสตร์ฮาลัาลั จุฬาลังกรณ์
มหาวิัท่ยาลััย (ศวัฮ.) พูร�อ่มดี�วัย ดีร.พูรพูิมลั มะหะหมัดี ผู้้�ช้่วัยผู้้�อ่ำานวัยการศ้นย์ฯ ดีร.เกษิณี เกตุเลัขา นักวัิจัย แลัะนางสาวัซึ่้ไนนี มาหะมะ
 เจ�าหน�าท่ี�บ้ริการวัิท่ยาศาสตร์ ให�การต�อ่นรับ้ค่ณะจาก IPB University ประเท่ศอ่ินโดีนีเซึ่ีย โดียมีนักศึกษา 26 ค่น แลัะอ่าจารย์ 2 ค่น
 วััตถึุประสงค่์ในการเข�าศึกษาดี้งานค่รั�งนี�เพืู�อ่เรียนร้�เกี�ยวักับ้มาตรฐานฮาลัาลัขอ่งประเท่ศไท่ยแลัะพูันธกิจขอ่งศวัฮ.เพืู�อ่เป็นแนวัท่าง
ให�นักศึกษาไดี�นำาอ่งค่์ค่วัามร้�ค่รั�งนี�เป็นประโยช้น์ต่อ่ไปในอ่นาค่ต ทั่�งนี�ท่างค่ณะให�ค่วัามสนใจในระบ้บ้ HAL-Q ที่�ช้่วัยเตรียมค่วัามพูร�อ่มใน
การขอ่รับ้รอ่งฮาลัาลัขอ่งโรงงานผู้ลัิตอ่าหารในประเท่ศไท่ย อ่ีกท่ั�งไดี�เยี�ยมช้มห�อ่งปฏิิบ้ัติการนิติวัิท่ยาศาสตร์ฮาลัาลัอ่ีกดี�วัย

 Monday, January 16, 2023, from 1:00 PM - 3:00 PM. Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, the Founding Director of the Halal 
Science Center Chulalongkorn University together with Dr. Pornpimol Mahamad, Assistant Director of the HSC; Dr. Kasinee 
Katelakha, Researcher; and Ms. Sunainee Mahama, Scientist, welcomed a delegation from IPB University, Indonesia, which 
consisted of 26 students and 2 professors. 
 The purpose of this visit was to learn about Thailand’s Halal standard and the HSC’s missions so that students can utilize 
the knowledge and take it as beneficial guideline in the future. The delegation was interested in HAL-Q system that helps food 
factories in Thailand prepare for requesting Halal certification. The delegation also visited Halal Forensic Science Laboratory.
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รศ.ดร.วินััย์ ดะห้์ลันั ได้รับก�รแต้่งต้ั�งเป็นัที�ปรึกษ�คณะกรรมก�รสำภ�เครือข่่�ย์
ช่่วย์เห้ลือด้�นัมนัุษย์ธิรรมข่องสำำ�นัักจุฬ�ร�ช่มนัต้รี 

 Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan is 
Appointed as Advisor to Committee of
Council for Humanitarian Networking
of Sheikhul Islam of Thailand 

 วัันจันท่ร์ท่ี� 23 มกราค่ม พู.ศ. 2566 เวัลัา 10:00 น. เป็นต�นไป รศ.ดีร.วัินัย ดีะห์ลััน ผู้้�อ่ำานวัยการศ้นย์วัิท่ยาศาสตร์ฮาลัาลั จุฬาลังกรณ์
มหาวัิท่ยาลััย (ศวัฮ.) พูร�อ่มดี�วัย นางสาวัมนฤดีี เข็มท่ำา ผู้้�อ่ำานวัยการฝู�ายบ้ริหาร ดีร.พูรพูิมลั มะหะหมัดี ผู้้�ช่้วัยผู้้�อ่ำานวัยการศ้นย์ฯ แลัะ
นายปรัช้ญ่า ฉิมวิัเศษ รอ่ง ผู้อ่.สถึาบ้ันมาตรฐานฮาลัาลัแห่งประเท่ศไท่ย  ให�การต�อ่นรับ้ คุ่ณอ่นุสรณ์ ศรีอ่ดุีลัย์พูันธ์ุ เลัขานุการสภาเค่รือ่ข่าย
ช้่วัยเหลัือ่ดี�านมนุษยธรรม สำานักจุฬาราช้มนตรี แลัะดีร.อ่ารีฟ้ีน ยามา นักวัิจัยประจำาศ้นย์มุสลัิมศึกษา จุฬาฯ
 เนื�อ่งดี�วัยจฬุาราช้มนตรไีดี�มคี่ำาสั�งท่ี� 7/2565 ลังวัันท่ี� 16 ธนัวัาค่ม 2565 เรื�อ่ง แตง่ตั�งให� รศ.ดีร.วิันยั ดีะหลั์ัน เปน็ที่�ปรกึษาค่ณะกรรมการ
สภาเค่รือ่ข่ายช้่วัยเหลัือ่ดี�านมนุษยธรรมขอ่งสำานักจุฬาราช้มนตรี  โดียมีวัตัถึุประสงค่์เพูื�อ่ให�การดีำาเนินงานช้่วัยเหลัือ่ดี�านมนุษยธรรมขอ่งสำานัก
จุฬาราช้มนตรีเป็นไปอ่ย่างมีประสิท่ธิภาพูมากยิ�งขึ�น

 Monday, January 23, 2023 at 10:00 AM., 
Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, the Founding Director of 
the Halal Science Center Chulalongkorn University (HSC), 
together with Ms. Monruedee Khemtham, Executive Director; 
Dr. Pornpimol Mahamad, Assistant Director; and Mr. Prachya 
Chimwiset, Deputy Director of Halal Standards of Thailand, 
welcomed Mr. Anusorn Sriadulphan, Secretary of Council 
for Humanitarian Networking of Sheikhul Islam of Thailand  
and Dr. Arifin Yama, Researcher at Muslim Studies Center.
 Due to Sheikhul Islam of Thailand’s order No. 
7/2565 dated 16 December 2022 regarding appointing 
Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan as Advisor to Committee of 
Council for Humanitarian Networking of Sheikhul Islam of 
Thailand, the objective of this is to make Sheikhul Islam of 
Thailand’s works on humanitarian aid become more efficient.



เรียบ้เรียงโดีย ณัฐณิช่ นัิโอ๊ะ
Compiled by Nattanich Nioh
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ศวฮ. ให้้ก�รต้้อนัรับคณะจ�กมห้�วิทย์�ลัย์เทคโนัโลย์ีร�ช่มงคลกรุงเทพ 
คณะเทคโนัโลย์ีคห้กรรมศ�สำต้ร์

The HSC Welcomed Rajamangala University of Technology Krungtep, 
Faculty of Home Economics Technology

 วัันอ่ังค่ารท่ี� 24 มกราค่ม พู.ศ. 2566 เวัลัา 13.30 - 16.00 น. รศ.ดีร.วัินัย ดีะห์ลััน ผู้้�อ่ำานวัยการศ้นย์วัิท่ยาศาสตร์ฮาลัาลั จุฬาลังกรณ์
มหาวัิท่ยาลััย (ศวัฮ.) มอ่บ้หมายให� ดีร.อ่ัซึ่อ่ารีย์ สุขสุวัรรณ ให�การต�อ่นรับ้ค่ณะจากมหาวัิท่ยาลััยเท่ค่โนโลัยีราช้มงค่ลักรุงเท่พู ค่ณะเท่ค่โนโลัยี
ค่หกรรมศาสตร์ นำาโดียอ่าจารย์กฤติกา นรจิตร แลัะนักศึกษา 8 ค่น
 วััตถึุประสงค่์ในการเยี�ยมช้มค่รั�งนี�เพืู�อ่ให�นักศึกษาไดี�เรียนร้�ประสบ้การณ์จริงดี�านวัิท่ยาศาสตร์แลัะเท่ค่โนโลัยีการอ่าหาร 
โดียดีร.อ่ัซึ่อ่ารีย์ไดี�บ้รรยายถึึงที่�มาขอ่ง อ่าหารฮาลัาลั ตามบ้ท่บั้ญ่ญ่ัติท่างศาสนาอ่ิสลัาม แลัะการขอ่รับ้รอ่งมาตรฐานฮาลัาลัในประเท่ศไท่ย 
อ่ีกท่ั�งไขข�อ่สงสัยในเรื�อ่ง ปริมาณแอ่ลักอ่ฮอ่ลั์ในนำ�ายาบ้�วันปากแลัะซึ่อ่สโช้ยุ รวัมไปถึึงเรื�อ่งการปนเป้�อ่นขอ่งหม้ในอ่าหารฮาลัาลัจากข่าวั
ท่ี�ผู้่านมา จึงท่ำาให�นักศึกษาหลัายค่นเกิดีค่วัามสนใจท่ี�อ่ยากจะฝูึกงานท่ี�ห�อ่งปฏิิบ้ัติการนิติวัิท่ยาศาสตร์ฮาลัาลั

 Tuesday, January 24, 2023, from 1:30 PM. - 4:00 PM. Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, the Founding Director of the Halal 
Science Center Chulalongkorn University (HSC) assigned Dr. Acharee Suksuwan to welcome a delegation from Rajamangala 
University of Technology Krungthep. Faculty of Home Economics Technology, led by Ajarn Krittika Norachit with 8 students. 
 The objective of this visit was to allow students to learn from real experiences in food science and technology.
Dr. Acharee described the origin of Halal food according to Islamic principles and how to apply for Halal certification in Thailand. 
He also clarified about alcohol content in mouthwash and shoyu sauce as well as the contamination of pork in Halal food from the 
past news. As a result, many students were interested in taking an internship at the Halal Forensic Science Laboratory.
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The Science of Sleep 

 กุารนัอนัหลับ ถึือ่เป็นอ่ีกหนึ�งกลัไกขอ่งร่างกาย เพูื�อ่เป็นการสร�างเกราะ
ป้อ่งกันจากภายในส้่ภายนอ่ก แม�วั่าในช้่วังที่�เราหลัับ้เราอ่าจจะไม่ร้�สึกตัวั แต่เซึ่ลัลั์
บ้างเซึ่ลัลั์กลัับ้ตื�นตัวัแลัะท่ำางานในเวัลัากลัางค่ืน 
 วังจรการนอ่นหลัับ้ขอ่งค่นเราสามารถึแบ้่งอ่อ่กไดี�เป็นสอ่งช้่วังดี�วัยกัน 
ไดี�แก่ ช้่วังหลัับ้ธรรมดีา หรือ่ท่ี�ภาษาอ่ังกฤษเรียกว่ัา non-rapid eye movement 
(NREM) sleep แลัะ ช้ว่ังหลับั้ฝัูน หรือ่ที่�ภาษาอั่งกฤษเรียกว่ัา rapid eye movement 
(REM) sleep. ช้่วังหลัับ้ธรรมดีา (NREM) สามารถึแบ้่งย่อ่ยเป็น 3 ระยะ (ระยะ 1, 
ระยะ 2 แลัะ 3) วังจรการหลัับ้ขอ่งค่นเราจะเริ�มต�นจากวังจร NREM ระยะท่ี� 1 แลัะ
ค่อ่่ยๆเข�าส้ว่ังจร NREM ระยะท่ี� 2, 3 ตามลัำาดีบั้ จากนั�นถึอ่ยกลัับ้ไปยงัวังจร NREM 
ระยะท่ี� 2 แลัะสุดีท่�ายเข�าส้่วังจร REM แลั�วัจึงถึอ่ยกลัับ้ NREM ระยะ 2 อ่ีกค่รั�งก่อ่น
จะเริ�มวังจรการหลับั้รอ่บ้ใหม ่ในแตล่ัะค่นื ระหวัา่งการหลับั้เราจะสร�างวังจรดีงักลัา่วั
ประมาณ 4- 5 ค่รั�ง ซึ่ึ�งอ่าจกินเวัลัาตั�งแต่ 90-120 นาท่ี [1] 

เขียนโดีย ดร.นััจวา ยานัยา สัันัติิวรกุุล
Written by Dr. Najwa Yanya Santiworakun
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 ระยะเริ�มง่วง (NREM ระยะที่ี� 1) เป็นช้่วังเริ�มต�นขอ่งวังจร
การหลัับ้ ซึ่ึ�งร่างกายจะใช้�เวัลัาประมาณ 5-10 นาท่ี ซึ่ึ�งในช้่วังนี�กลั�ามเนื�อ่
จะเริ�มผู้อ่่นค่ลัาย  อ่ตัราการหายใจแลัะช้พีูจรจะเริ�มเต�นช้�าลัง รา่งกายกำาลังั
เตรียมค่วัามพูร�อ่มสำาหรับ้การนอ่นหลัับ้ โดียในช่้วังนี�สมอ่งยังค่งท่ำางาน
แลัะเริ�มสร�างค่ลัื�นเธต�า (theta wave) ซึ่ึ�งจะเกิดีขึ�นบ้ริเวัณส่วันหน�าขอ่ง
สมอ่ง (brain’s frontal lobe)

 ระยะหลับลึกุ (NREM ระยะทีี่� 3) เราจะเรียกการนอ่นหลัับ้
ช้่วังนี�วั่า การนอ่นระดีับ้เดีลัต�า (delta sleep) เพูราะเป็นช้่วังท่ี�สมอ่งเริ�ม
สร�างค่ลัื�นเดีลัต�า ซึึ่�งในช้่วังนี�กลั�ามเนื�อ่จะเริ�มผู้่อ่นค่ลัายเต็มท่ี� ค่วัามดัีน
โลัหิต อ่ัตราการเต�นขอ่งช้ีพูจรแลัะอ่ัตราการหายใจจะเริ�มลัดีลังถึึงอ่ัตรา
ท่ี�ตำ�าที่�สุดี เป็นช้่วังท่ี�ร่างกายขอ่งเราผู่้อ่นค่ลัายอ่ย่างเต็มท่ี�แลัะไม่รับ้ร้�ต่อ่
สิ�งรอ่บ้ตัวั ร่างกายเข�าส่้ห�วังการหลัับ้ลัึก ในช้่วังนี�ร่างกายจะเริ�มท่ำาการ
ซึ่่อ่มแซึ่มตัวัเอ่งในส่วันต่างๆ โดียมีการหลัั�งฮอ่ร์โมนการเจริญ่เติบ้โต 
ซึ่ึ�งรวัมไปถึึงการเสริมสร�างระบ้บ้ภ้มิคุ่�มกัน ในขณะเดีียวักันสมอ่งจะเริ�ม
ประมวัลัผู้ลัในส่วันขอ่งค่วัามท่รงจำาจากประสบ้การณ์ท่ี�เราไดี�เจอ่แลัะ
เรียนร้�มาในแต่ลัะวััน  

 ระยะหลบัติื�นั (NREM ระยะทีี่�  2) เป็นช้ว่ังรอ่ยต่อ่ระหว่ัางการ
เริ�มหลัับ้ไปจนถึึงหลัับ้ลัึก ค่นส่วันใหญ่่จะใช้�เวัลัาประมาณ 50% ขอ่งการ
นอ่นในช้่วังระยะนี� เป็นช้่วังท่ี�เรารับ้ร้�สิ�งรอ่บ้ตัวัน�อ่ยลัง อุ่ณหภ้มิร่างกาย
ลัดีลัง ดีวังตาหยุดีการเค่ลัื�อ่นไหวั เป็นช่้วังท่ี�ร่างกายเริ�มผู้ลัิตค่ลืั�นสมอ่ง
ร้ปแบ้บ้หนึ�งท่ี�เรียกวั่า sleep spindles ซึ่ึ�งมีส่วันสำาค่ัญ่ต่อ่การสร�างค่วัาม
ท่รงจำาระยะสั�นท่ี�เกิดีขึ�นระหวั่างวััน

 ระยะหลับฝัันั (REM) เป็นช้่วังท่ี�สมอ่งจะเริ�มตื�นตัวั ท่ำางานใกลั�
เค่ยีงกับ้ช่้วังเวัลัาที่�ตื�น  มกีารเค่ลัื�อ่นไหวัไปมาขอ่งตาอ่ย่างรวัดีเร็วั มอี่ตัรา
การเต�นแลัะหายใจท่ี�เรว็ัขึ�น เป็นช่้วังที่�สมอ่งสร�างจนิตนาการแลัะเกดิีค่วัามฝัูน
สมอ่งเกดิีการประมวัลัผู้ลัสิ�งใหม ่ๆ  แลั�วัเปลัี�ยนค่วัามจำาระยะสั�นเปน็ค่วัาม
จำาระยะยาวั 

การนอนหลัับในแต่่ลัะช่่วง มีีความีสำำาคัญแต่กต่่างกันไป 

 การหลัับ้ในระดีับ้ NREM ระยะที่� 3 แลัะ REM ไม่
เพีูยงช่้วัยในการปรับ้สมดุีลัขอ่งฮอ่ร์โมนต่างๆเพืู�อ่ให�ร่างกาย
แลัะระบ้บ้ภ้มิคุ่�มกันท่ำางานไดี�อ่ย่างมีประสิท่ธิภาพูแลั�วั แต่ยัง
เปน็ช้ว่ังเวัลัาท่ี�เกดิีการหลัั�งสารช้ะลัอ่วััยขอ่งสมอ่งเรยีกวัา่ brain 
derive neurotrophic factor ซึึ่�งจะท่ำาหน�าที่�ซึ่อ่่มแซึ่ม กำาจดัีขอ่ง
เสีย แลัะช้ะลัอ่วััยให�กับ้สมอ่ง [2] การหลัับ้ท่ี�ดีียังมีผู้ลัโดียตรง
ตอ่่การหลัั�งขอ่งฮอ่รโ์มนอ่ิ�มท่ี�ช้ื�อ่วัา่  ฮอ่รโ์มนเลัปตนิ leptin ท่ำาให�
เรามีร้ปร่างท่ี�สมส่วัน ช้่วัยเร่งการเผู้าผู้ลัาญ่ไขมันให�เป็นปกติ 
 เห็นอ่ย่างนี�แลั�วั หลัายๆค่นค่งอ่ยากจะท่ราบ้กันแลั�วั
วั่ามีเค่ลั็ดีลัับ้อ่ะไรบ้�างท่ี�ท่ำาให�เรานอ่นหลัับ้ไดี�ดีียิ�งขึ�น 

 กุารนัอนัให้ติรงเวลา การฝึูกร่างกายให�นอ่นเป็น
เวัลัาทุ่กวัันจะท่ำาให�กลัไกการนอ่นหลัับ้ระบ้บ้นาฬิกาช้ีวัิต 
(circadian clock) ท่ำางานไดี�ตามปกติ  
 ปัดิไฟ้ที่กุุคืรั�งเวลานัอนั เนื�อ่งจากแสงมีผู้ลัโดียตรง
ต่อ่การหลัั�งฮอ่ร์โมนค่วับ้คุ่มการนอ่นท่ี�ช้ื�อ่ว่ัา เมลัาโท่นิน
(melotonin) ซึ่ึ�งฮอ่ร์โมนจะหลัั�งไดี�ดีีในท่ี�มืดี  

 สัร้างบรรยากุาศห้องนัอนัให้เหมาะสัม ห�อ่งนอ่น
ค่วัรจะเปน็ท่ี�ท่ี�เงยีบ้ มอี่ณุหภ้มิท่ี�ไม่ร�อ่นหรือ่หนาวัจนเกนิไป ไม่
วัางนาฬกิาตรงกบั้ตำาแหนง่ท่ี�ตามอ่งเหน็จากที่�นอ่น ไมค่่วัรวัาง
อ่ปุกรณอ์่เิลัก็ท่รอ่นกิสใ์นห�อ่งนอ่น ไมว่ัา่จะเปน็ท่วีั ีหรอื่โท่รศพัูท่์
มอื่ถืึอ่ เนื�อ่งจากแสงสีฟ้้าจากอ่ปุกรณ์อ่เิลัก็ท่รอ่นิกสม์ผีู้ลัในการ
ลัดีการหลัั�งขอ่งฮอ่ร์โมนเมลัาโท่นิน [3] 
 งดกุารที่านัอาหารที่ี�มีคืาเฟ้อีนัเป็นอ่งค์่ประกอ่บ้ 
เนื�อ่งจากค่าเฟ้อ่ีนจะท่ำาให�ร่างกายตื�นตัวัมากขึ�น  
 งดกุารอา่นันัยิายหรือดหูนัังสัยองขวัญ เนื�อ่งจาก
จะท่ำาให�หัวัใจมีอ่ตัราการเต�นที่�เร็วัขึ�น ซึึ่�งมีผู้ลัท่ำาให�ร่างกายต�อ่ง
ใช้�เวัลัาในการปรับ้โหมดีในการหลัับ้นานขึ�นกว่ัาอั่ตราการเต�น
ขอ่งหัวัใจจะลัดีลัง 
 ที่ำาจิติใจให้สังบนิั�ง การนั�งสมาธิหรือ่การลัะหมาดี
มีส่วันช่้วัยให�ร่างกายปรับ้โหมดีการหลัับ้จากค่ลัื�นเบ้ต�าส้่ค่ลัื�น
แอ่ลัฟ้าไดี�เร็วัขึ�น  
 ท่ั�งนี�หากท่า่นผู้้�อ่า่นไดี�ท่ำาวิัธีที่�ที่�กลัา่วัไปเบื้�อ่งต�นแลั�วั
ยังนอ่นไม่หลัับ้ ค่วัรรีบ้ไปพูบ้แพูท่ย์เพืู�อ่หาสาเหตุต�นต่อ่การ
นอ่นไม่หลัับ้กันนะค่ะ
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Each phrase of our sleep 
is important in its own way.  

THE SCIENCE OF SLEEP 
 Sleep is another mechanism of the body to create protective shield from within against outside harms. Although we are 
inactive during our sleep, some cells are active and work at night. 
 Human sleep cycle can be divided into two phases: 1) non-rapid eye movement (NREM) sleep and 2) rapid eye 
movement (REM) sleep. During NREM, it can be divided into 3 stages (stage 1, 2, and 3). Our sleep cycle starts from NREM 
stage 1 and slowly moves to NREM stage 2 and 3 respectively. After that, it gets back to NREM stage 2 and finally moves to 
REM, and then gets back to NREM stage 2 again before starting a new sleep cycle. Each night, we make about 4-5 times of 
this cycle during sleep, which may take 90-120 minutes. [1]

 Falling Asleep (NREM Stage 1): This is the beginning stage of sleep cycle. The body will take about 5-10 minutes, 
during which the muscles will begin to relax, and respiratory and pulse rate begin to slow down. The body is preparing to sleep. 
During this time, the brain is still active and begins producing theta waves, which occur in the brain’s frontal lobe. 
 Light Sleep (NREM Stage 2): This is the transition between falling asleep and deep sleep. Most people spend about 
50% of their sleep during this phase. It is when we perceive less of our surroundings. Our body temperature decreases. Our 
eyes stop moving. This is when the body begins to produce sleep spindles, which play an important role in formation short-term 
memories that take place during the day. 
 Slow Wave Sleep (NREM Stage 3): We call this stage “delta sleep” because it is when our brain starts producing delta 
waves. During this phase, muscles begin to fully relax. Blood pressure, pulse rate, and respiratory rate begin to drop to the 
lowest. Our body is fully relaxed and unaware of the surroundings, entering deep sleep mode. During this time, the body will 
begin to repair itself by secreting growth hormones as well as strengthening the immune system. At the same time, the brain 
begins to process memories from our daily experiences and learnings. 
 REM Sleep (REM): During this time, our brain starts to be alert and works close to waking hours. What happens is 
rapid eye movements, faster heart rate, and faster respiratory rate. In this phrase, the brain creates imagination and dreams. It 
processes new things and turns short-term memories into long-term memories. 



 Sleeping during NREM stage 3 and REM not only helps balance various hormones for the body and immune 
system to work with efficacy, but it is also the time when an anti-aging substance from the brain is secreted, which is 
called “brain derive neurotrophic factor”. This substance is responsible for repairing, detoxing, and delaying aging 
the brain [2]. Good sleep also directly affects the secretion of satiety hormone called “leptin” which helps us maintain 
proper body shape and accelerates fat burning.
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 Hereby, many of you might want to know some tips for 
better sleep. 
 Sleep on time. Training the body to sleep at a certain 
time every day will allow the sleep mechanism of the biological 
clock (circadian clock) to work normally. 
 Turn off the lights every time you sleep. Because 
light has a direct effect on the secretion of a sleep-regulating 
hormone called melatonin, which is better secreted in the dark. 
 Create a suitable atmosphere for the bedroom. The 
bedroom should be a quiet place with a balanced temperature 
that is not too hot or too cold. Do not place the clock in a position 
where it can be seen from the bed. Electronic devices should 
not be placed in the bedroom, be it TV or mobile phone. This is 
because blue light from electronic devices affects the reduction 
of melatonin secretion [3]. 
 Avoid foods that contain caffeine as a component. 
Because caffeine will make the body more alert. 
 Avoid reading horror novels or watching horror movies. 
Because this can accelerate the heart rate, resulting in the body 
taking longer time to adjust to sleep mode since it must wait for 
the heart rate to be decreased. 
 Calm your mind down. Meditation or prayer helps the 
body to adjust from beta waves to alpha waves faster. 
 
 Nevertheless, if anyone has done all the methods 
mentioned above and still cannot sleep, you should hurry to 
see a doctor to find the root cause of insomnia.
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มิตรไมตรี 
Dinnig café 
มิตริภัาพ คืุณภัาพ แล่ะคืวามอริอ่ย 
ในจังัหวัดัปััตตานีี

จุุดเริ่่�มต้้น...
และแนวคิ่ดในการิ่เปิิดริ่้านอาหาริ่

แนวคิด่ในการิ่ต้้�งชื่่�อริ่า้นและการิ่ต้กแต่้งริ่า้น

 สวััสดีีครับั คุณผู้้�อ่่านทุุกทุ่าน HALAL TALK 
คอ่ลััมน์น้� เรัาจะพาทุุกทุ่านไปพ้ดีคุยกับเจ�าขอ่งธุุรักิจ
รั�านอ่าหารัชื่่�อ่ดัีง ในกลัางเมือ่งปัตตาน้กันครับั จะม้
แนวัคิดีอ่ะไรัทุ้�นา่สนใจบ�างนั�น เรัาไปพบเจ�าขอ่งเรัากัน
เลัยดีีกวัา่ครับั

 ผู้มช้ื�อ่นัูรดีนั วันัสัุไลมานั เจ�าขอ่งร�านมิตรไมตรี 
Dinnig café  จุดีเริ�มต�นขอ่งร�านเริ�มจากค่วัามรักแลัะช้อ่บ้

ที่�เป็นสารตั�งต�น ดี�วัยผู้มเอ่งเป็นลั้กแม่ค่�าท่ำาอ่าชี้พูค่�าขาย
จึงไดี�รับ้อิิ่ท่ธิพูลัจากค่รอ่บ้ค่รัวัซึ่ึ�งเป็นจุดีเริ�มต�นท่ี�จะท่ำา
ธรุกจิเกี�ยวักบั้การค่�าขาย โดียผู้มช้อ่บ้เดีนิท่างเพืู�อ่เปน็การ
ค่�นหาโอ่กาสในช้ีวัิตทั่�งในแลัะต่างประเท่ศ ระหวั่างนั�น
ผู้มไดี�สัมผัู้สแลัะศึกษากับ้ธุรกิจดี�านร�านอ่าหารแลัะผู้มไป
บ้ันทึ่กเรื�อ่งราวัต่าง ๆ เกี�ยวักับ้ร�านอ่าหารทั่�งท่ี�เป็นจุดีเดี่น
แลัะจุดีดี�อ่ยที่�ผู้มไดี�สัมผัู้สเพืู�อ่เป็นข�อ่ม้ลัประกอ่บ้การเปิดี
ร�านอ่าหารขอ่งผู้ม หลัังจากนั�นผู้มก็ไดี�ท่ำาแผู้นธุรกิจโดีย
การวัาดีฝัูนต่างลังบ้นกระดีาษก่อ่นที่�จะลังมือ่ท่ำาโดียมีการ
เริ�มวัางตั�งแต่ช้ื�อ่ร�าน โลัโก� สถึานท่ี� แลัะประเภท่ร�านอ่าหาร 
แลัะอ่กีอ่ยา่งท่ี�เปน็แรงผู้ลักัดีนัในการเปดิีร�านอ่าหารโดียผู้ม
มอ่งเห็นน�อ่งในพืู�นที่�มีค่วัามสามารถึแต่ไม่มีพืู�นที่�ในการ
ท่ำางานท่ำาให�เป็นแรงผู้ลัักในการสร�างพืู�นที่�ท่ำางานให�ท่ำา
น�อ่งแสดีงศกัยภาพูในการท่ำางานอ่กีดี�วัยโดียผู้มเริ�มจาก
การเปิดีร�านแบ้บ้ขายบ้นรถึ (Food Truck) จนกลัาย
มาเป็นร�านอ่าหารในปัจจุบ้ัน

 ร�านมิตรไมตรีเป็นช้ื�อ่กลัาง ๆ ซึ่ึ�งผู้มเอ่งก็ช้อ่บ้ค่ำาต่าง ๆ ท่ี�ให�ค่วัามหมายเช้ิงบ้วัก
ซึ่ึ�งวััฒนธรรม ศาสนา แลัะวัิถึีช้ีวัิตไหนก็ต�อ่งการค่ำาแบ้บ้นี�จึงใช้�ค่ำานี�ตั�งเป็นช้ื�อ่ร�าน โดียตอ่น
ท่ี�เปิดีร�านแบ้บ้ขายบ้นรถึ (Food Truck) ช้ื�อ่ มิตรไมตรี to go ต่อ่มาหลัังจากเปิดีก็ไดี�ใช้�ช้ื�อ่ 
มิตรไมตรี Dining Café ซึึ่�งให�อ่ารมณ์มันไม่ใช่้แค่่ร�านอ่าหารอ่ย่างเดีียวัแต่มันท่ี�ที่�รับ้แขกดี�วัย
โดียร�านมีลัักษณะโกดัีงเก่าแลัะมาปรับ้เป็นร�านอ่าหารมีตกแต่งแบ้บ้ดิีบ้ ๆ สไตล์ัค่าเฟ้� แลัะ
การแตง่ร�านที่�มกีลัิ�นอ่ายแลัะอ่ตัลักัษณข์อ่งช้าวัปตัตาน ีให�บ้รรยากาศโปรง่สบ้ายอ่ากาศถึา่ยเท่สะดีวัก
ผู้่อ่นค่ลัาย แลัะให�เหมือ่นลัักษณะเป็นพืู�นท่ี�พูบ้ปะ พู้ดีคุ่ยปล่ัอ่ยพูลัังงานค่วัามค่ิดีแลัะพืู�นที่�มาสังสรรค์่
กับ้ค่รอ่บ้ค่รัวัอ่ีกดี�วัย
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จุุดเด่นของริ่้านคิ่ออะไริ่

อยากฝากอะไริ่
ถึึงคินที่่�เปิิดริ่้านอาหาริ่

 ร�านเราจะช้้เด่ีนเมน้เนื�อ่ซึ่ึ�งเป็นพูระเอ่กโดียคั่ดีสรรวััตถึุดีิบ้คุ่ณภาพู
พูรีเมี�ยมช้ั�นเลัิศท่ี�ส่งตรงจากอ่อ่สเตรเลัีย แลัะวััตถึุดีิบ้อ่าหารท่ะเลัท่ี�มีคุ่ณภาพู 
ค่ัดีสรรวิัธีการปรุงวััตถุึดีิบ้ให�อ่อ่กมาเป็นอ่าหารไท่ย อ่าหารมลัาย้ อ่าหารฝูรั�ง
โดียเช้ฟ้ผู้้�เช้ี�ยวัช้าญ่ให�คุ่ณมั�นใจวั่าจะไดี�รสช้าติที่�อ่ร่อ่ยที่�สุดี แลัะจัดีเสิร์ฟ้
อ่ย่างเป็นศิลัปะสวัยงามบ้นจาน ให�คุ่ณไดี�รับ้ประท่านอ่าหารพูรีเมี�ยมที่�สุดีใน
บ้รรยากาศสุดีพูิเศษ ท่ำาให�คุ่ณไดี�รับ้ประสบ้การณ์อ่ย่างไม่มีท่ี�ไหนเหมือ่นแลัะ
มีเมน้ให�เลัือ่กมากมาย เช้่น เมน้เนื�อ่กระท่ะร�อ่น เบ้อ่ร์เกอ่ร์เนื�อ่ เนื�อ่สไลัดี์ เมน้
อ่าหารชุ้ดี อ่าหารจานเดีียวั อ่าหารท่านเลั่นแลัะอ่ื�น ๆ อ่ีกมากมาย นอ่กจากนี�
ยังมีขนมหวัาน เค่�ก แลัะกาแฟ้สดีให�เลัือ่กอ่ีกมากมาย ร�านเดีียวัค่รบ้ จบ้เลัย
โดียเราจะใช้�สโลัแกนร�านวั่า มิตรภาพู คุ่ณภาพู แลัะค่วัามอ่ร่อ่ย

 การเปิดีร�านอ่าหารมิตรไมตรีที่� ไดี�รับ้การตอ่บ้รับ้เป็นอ่ย่างดีี
อ่ย่างหนึ�งคื่อ่การทุ่่มเท่จริงจังแลัะค่วัามจริงใจกับ้ล้ักค่�าทั่�งในงานบ้ริการแลัะ
ดี�านคุ่ณภาพูขอ่งวััตถุึดีบิ้ถึึงแม�ว่ัาลัก้ค่�าไม่สามารถึเห็นกระท่ะในค่รัวัไดี�แต่ผู้ม
เช้ื�อ่วั่าลั้กค่�าสามารถึสัมผู้ัสไดี�มันเป็นค่วัามรับ้ผู้ิดีช้อ่บ้แลัะอ่ามานะน์อ่ีกดี�วัย

49 บ้�านกำาปงก้ ถึนนสฤษดีิ� ตำาบ้ลั สะบ้ารัง อ่ำาเภอ่
เมือ่งปัตตานี จังหวััดีปัตตานี 94000 (หลัังโรง
พูยาบ้าลัปัตตานี ข�างโรงเรียนบ้�านสะบ้ารัง) 

Facebook : มิตรไมตรี Dining Café 

สัมภาษณ์แลัะเรียบ้เรียงโดีย
ฟ้ัคืรูดดินั  ติาเปัาะโติ๊ะ

Interviewed and compiled by
Fakruddin Tapohtoh
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MITMAITRI DINNIG CAFÉ: 
Friendship, Quality, and Deliciousness 
in Pattani
 Hello, all readers. Halal Talk this issue would like to 
introduce you to the famous restaurant owner in the middle 
of Pattani city. What are some interesting concepts of his 
business? Let’s meet him now.

The beginning and concept of restaurant.
 My name is Noordine Wansulaiman, the owner of Mitmaitri Dinnig Café. 
It all starts from my own love and passion. I am the son of a merchant. So, I was 
influenced by my family, and that was the starting point for me to do this business. 
I like to travel, both domestically and internationally, to explore opportunities for 
life. Meanwhile, I seek experience and studied about restaurant businesses. 
I took down stories about restaurants, both the strengths and weaknesses that 
I have observed. This is information for consideration before I decided to have 
my own restaurant.

 After that, I made a business plan. I wrote 
my dreams on paper before taking action. I started 
by selecting the name of the shop, logo, location, 
and type of restaurant. Another thing that pushed 
me to open a restaurant was the fact that I see our 
local brothers and sisters who have talents, but 
they don’t have a place to work. This encouraged 
me to create a working space so these people can 
exercise their potential.  At first, I opened a food truck 
before it became a restaurant like today.

HALAL TALK
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The concept behind the restaurant’s 
name and decoration.

What would you like to say 
to those who have their own
restaurants?

What is 
the highlight of your restaurant?

 Mitmaitri is a neutral name. Personally, I like words 
that have positive meaning. Any culture, religion, and way 
of life needs such words. So, I use this word as the name of 
my restaurant. When my restaurant was a food truck, it was 
named “Mitmaitri to Go”. Later after the restaurant opened, it 
was named “Mitmaitri Dining Café”, which gives the feeling that 
this place is not just a restaurant, it’s also a place where you 
can welcome your guests. The location where the restaurant
is now was an old warehouse. Inside the restaurant is designed 
in rough style with the vibes and identity of Pattani people. 
The atmosphere is airy, comfy, and relaxing. It is like a meeting 
space where people come to release their ideas and energy. 
It is also a space for family gathering as well.

 We are famous for our beef dishes, which are 
considered the heroes of our restaurant.  We select premium 
quality ingredients that are delivered directly from Australia, 
as well as our quality seafood. With these raw ingredients, we 
finely cook Thai food, Malay food, and Western food by our 
expert chefs. You can be certain that you will taste the most 
delicious food that is served beautifully on the plates. Here 
you will eat the most premium food in a special atmosphere. 
It will be an experience you gain like in no other restaurant. 
We have many menus for you to choose from such as grilled 
beef in hot pan, beef burger, sliced beef, set menu, a la carte 
menu, appetizers, and many more. We also serve various 
desserts, cakes, and fresh coffee. Our restaurant provides 
you with everything, no need to go elsewhere. Our slogan is: 
friendship, quality, and deliciousness.

 Mitmaitri restaurant has been well received. 
The reasons for this lie in dedication, earnestness, and 
sincerity to customers both in our service and the quality 
of raw materials. Even though our customers can’t see 
the pans in our kitchen, I believe that they can feel it. 
It is our responsibility and amanah.

Location: 49 Ban Kampong Ku, Sarit Road, Sabarang 
Subdistrict, Mueang Pattani District Pattani Province 
94000 (behind Pattani Hospital, next to Ban Sabarang 
School)
Facebook : Mitmaitri Dining Café
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 การแช้่แช้็งเซึ่ลัลั์ไข่ นวััตกรรมลั่าสุดีในการช้่วัยการสืบ้พูันธ์ุหรือ่เจริญ่พูันธ์ุ (Assisted Reproductive Technology) ที่�ร้�จักกันดีี
ในอ่ีกช้ื�อ่หนึ�ง ค่ือ่ การฝูากไข่ ซึ่ึ�งมีการพูัฒนากระบ้วันการเก็บ้รักษาค่วัามอุ่ดีมสมบ้้รณ์ขอ่งเซึ่ลัล์ัสืบ้พัูนธ์ุหญ่ิง กลัุ่มค่นท่ี�ยังโสดี หรือ่ยังไม่มี
ค่้ค่่รอ่ง เมื�อ่ผู้้�หญิ่งอ่ายุมากขึ�นจำานวันไข่แลัะคุ่ณภาพูจะลัดีลังเรื�อ่ยๆ อ่าจนำาไปส้ส่ภาวัะการมีบ้ตุรยาก เพิู�มภาวัะแท่�งบุ้ตรไดี�ง่าย เพูราะฉะนั�นจึง
มีการฝูากไข่แลัะการแช้่แข็งไข่เพูื�อ่นำามาปฏิิสนธิในช้่วังเวัลัาท่ี�เหมาะสม หรือ่ช้่วังท่ี�พูร�อ่มมีบุ้ตร มีการศึกษาจากท่ั�วัโลักพูบ้วั่า ผู้้�หญ่ิงโสดีท่ี�มีการ
ศึกษาระดีับ้ส้ง มีแนวัโน�มท่ี�เริ�มฝูากไข่ขอ่งตนเอ่งในช้่วังวััยสามสิบ้ตอ่นท่�ายๆ จนถึึงอ่ายุสี�สิบ้ต�นๆ เนื�อ่งจากยังค่งกำาลัังหาค่้่ค่รอ่ง [1, 2, 4 ] แต่
เท่ค่โนโลัยีฝูากไข่ อ่าจเป็นเท่ค่โนโลัยีแห่งค่วัามหวััง หรือ่กลัายเป็นเท่ค่โนโลัยีแห่งค่วัามเศร�าสำาหรับ้กลัุ่มผู้้�หญ่ิงเหลั่านี� 

 “กุารแช่่แข็งเซลล์ไข่” (Oocyte cryopreservation) หรือ่ 
การฝูากไข่ (Egg freezing) เป็นศาสตร์ช้ีวัท่างการแพูท่ย์สมัยใหม่ 
ที่�นำานวััตกรรมท่างวัิท่ยาศาสตร์แลัะเท่ค่โนโลัยี มาพูัฒนาแลัะแก�
ปัญ่หาในท่างการแพูท่ย์ โดียการเก็บ้ไข่นี�เป็นการแช่้แข็งแบ้บ้ตกผู้ลัึก
แก�วั (verification) [3, 5] โดียใช้�สารรักษาค่วัามเย็นเข�าแท่นท่ี�ปริมาณ
นำ�าในเซึ่ลัลั์แลัะลัดีอุ่ณหภ้มิลังอ่ย่างรวัดีเร็วั เพืู�อ่ป้อ่งกันการเป็นผู้ลัึก
นำ�าแข็งค่ริสตัลั (ice crystal-free) ซึ่ึ�งจะท่ำาให�เซึ่ลัลั์หยุดีท่ำางาน จะไม่
เกดิีการเปลัี�ยนแปลังใดีในระหวัา่งที่�ถ้ึกแช้แ่ขง็ ท่ำาให�สามารถึรกัษาแลัะ
ค่งประสิท่ธิภาพูขอ่งเซึ่ลัลั์ไข่ไวั�สภาพูเดีิม วัิธีนี�เพิู�มค่วัามสำาเร็จเมื�อ่นำา
มาปฏิิสนธิภายหลัังในเวัลัาท่ี�พูร�อ่ม

การฝากไข่่ เทคโนโลยีีแห่่งความห่วงั 
ห่รอืเทคโนโลยีีแห่่งความเศรา้ 
สำำาห่รบัอนาคต
Elective Egg Freezing: 
Technology of Hope or Technology of Sadness for the Future?

สัมภาษณ์แลัะเรียบ้เรียงโดีย ซูไนันัี มาหะมะ
Written and Compiled by Sunainee Mahama
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Elective Egg Freezing: Technology of Hope 
or Technology of Sadness for the Future?
 Egg cell freezing is the latest innovation that helps solve 
problems regarding reproduction or fertility (Assisted Reproductive 
Technology). It is also known as social egg freezing.  The process 
aims to preserve the fertility of female germ cells in group of women 
who are single or do not have spouses. As women age, the number 
and quality of eggs gradually decrease. This may lead to infertility and 
increase the chance of having a miscarriage. Therefore, many choose 
to freeze their eggs for fertilization at the right time or when they are 
ready to have children. Studies from around the world have found that 
single women with high education tend to start freezing their eggs 
in late thirties until the early forties if they are still looking for a mate. 
[1, 2, 4] But this egg freezing technology is the technology of hope or 
technology of sadness for these women?

 Oocyte cryopreservation or egg freezing is modern 
biomedical science that uses innovation of science and 
technology to solve medical problems. The process utilized in 
cryopreservation is vitrification.  [3, 5] Cryoprotectants are used 
to replace the amount of water in cells and to rapidly reduce 
temperature to prevent the formation of ice crystals that can 
damage the cells. This way no changes will occur while the 
cells are being frozen. This makes it possible to preserve and 
maintain the efficiency of oocyte in its original state. This method 
increases success rate once the eggs are later fertilized when 
the owner is ready.

TECHNOLOGY REVIEW
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Oxytocin ฮอร์์โมนแห่่งความร์กั ความผููกพััน
Oxytocin: Hormone of Love and Intimacy

 ฮอ่ร์โมนเปน็สารเค่มที่ี�ผู้ลัติไดี�จากระบ้บ้ต่อ่ม
ไร�ท่่อ่แลั�วัปล่ัอ่ยเข�าส้่กระแสเลืัอ่ดีเพืู�อ่ไปท่ำาหน�าที่�ยัง
อ่วััยวัะเป้าหมาย ค่ำาวั่า ฮอร์โมนั มาจากภาษากรีก 
ค่ือ่ Hormao มีค่วัามหมายวั่ากระตุ�นหรือ่เค่ลัื�อ่นไหวั 
ฮอ่ร์โมนมีหลัายกลัุ่ม หากแบ่้งตามโค่รงสร�างท่าง
เค่มีพูบ้ว่ัามี 3 กลัุ่มใหญ่่ ไดี�แก่ กลัุ่มเปปไท่ด์ี โปรตีน 
แลัะสเตียรอ่ยดี์ โดียมีหน�าที่�สำาค่ัญ่ต่อ่การพูัฒนา
ร่างกายแลัะการตอ่บ้สนอ่งต่อ่การเปลัี�ยนแปลังขอ่ง
สิ�งแวัดีลั�อ่ม โดียค่วับ้ค่มุการท่ำางานขอ่งร่างกายหลัายดี�าน
ไดี�แก ่ดี�านการเจรญิ่เตบิ้โต ระบ้บ้สบื้พัูนธ์ุ เมตาบ้อ่ลัซิึ่มึ
หรอื่การเผู้าผู้ลัาญ่สารอ่าหาร รวัมถึึงดี�านจติใจอี่กดี�วัย 
[1,2] หลัายค่นค่งคุ่�นหแ้ลัะร้�จกักนัดีแีลั�วัวัา่ Dopamine 
แลัะ Serotonin เป็นฮอ่ร์โมนแหง่ค่วัามสุข แต่ค่รั�งนี�จะ
ขอ่เลั่าถึึงฮอ่ร์โมน Oxytocin ซึ่ึ�งเป็นฮอ่ร์โมนอ่ีกช้นิดี
หนึ�งท่ี�มีผู้ลัต่อ่ค่วัามสุขเช้่นเดีียวักันค่่ะ 
 Oxytocin หรือ Love hormone ท่ี�ร้�จักกัน
ในนามฮอร์โมนัแห่งคืวามรักุคืวามผููกุพันั ซึึ่�งเป็น
ฮอ่รโ์มนช้นดิีหนึ�งที่�พูบ้ไดี�ในเพูศหญ่งิแลัะช้าย ถ้ึกสร�าง
จากต่อ่มใต�สมอ่ง มีท่ำาหน�าที่�หลัักในการกระตุ�นการ
ค่ลัอ่ดีในหญิ่งตั�งค่รรภ์ เนื�อ่งจากจะถ้ึกหลัั�งอ่อ่กมา
ปริมาณมากในขณะค่ลัอ่ดีบุ้ตรแลัะการให�นมบุ้ตร 
ตลัอ่ดีจนกระตุ�นการสร�างนำ�านม จนส่งผู้ลัให�เกิดีเป็น

ค่วัามสัมพูันธ์ระหวั่างแม่กับ้ลั้กไดี�ตั�งแต่ค่ลัอ่ดีนั�นเอ่ง ในปัจจุบ้ันมีการใช้� Oxytocin 
ช้นดิีสงัเค่ราะหเ์ปน็ยากระตุ�นการค่ลัอ่ดีล้ักอ่กีดี�วัย ทั่�งนี�ฮอ่รโ์มน Oxytocin สามารถึสร�าง
ไดี�จากการกระตุ�นดี�วัยพูฤติกรรมต่าง ๆ  ขอ่งมนุษย์ เช้่น การสัมผู้ัส การโอ่บ้กอ่ดี แลัะการ
มีเพูศสัมพูันธ์ เป็นต�น ส่งผู้ลัให�เกิดีเป็นค่วัามสัมพูันธ์ ค่วัามรัก ค่วัามผู้้กพัูนระหว่ัางแม่
กับ้ลั้ก เพูื�อ่น หรือ่แม�กระท่ั�งค่้่รัก แลัะมีรายงานกลั่าวัวั่าสาร Oxytocin สามารถึลัดีระดีับ้
ขอ่งฮอ่ร์โมนค่อ่ติซึ่อ่ลัแลัะลัดีการท่ำางานขอ่งระบ้บ้ประสาท่ sympathetic จงึสง่ผู้ลัท่ำาให�
ลัดีค่วัามวิัตกกังวัลั ลัดีค่วัามเค่รียดี แลัะลัดีอ่าการปวัดีไดี�เช่้นเดียีวักัน [2,3] นอ่กจากนั�น
แลั�วัเรายังสามารถึไดี�รับ้ฮอ่ร์โมน Oxytocin จากการรับ้ประท่านอ่าหารจำาพูวักกลั�วัย 
แลัะปรับ้เปลีั�ยนพูฤติกรรมกันด้ีนะค่ะ ถัึ�วัเหลืัอ่ง มาค่าหรือ่โสมเปร้ กระเที่ยมเขียวั 
เมลั็ดีขึ�นฉ่าย เมลั็ดีโป๊ยกั�ก แลัะเมลั็ดียี�หร่าอ่ีกดี�วัย [1]  ฉะนั�นหากผู้้�อ่่านท่่านใดีต�อ่งการ
สร�างค่วัามรักค่วัามผู้้กพัูนตลัอ่ดีจนการมีปฏิิสัมพูันธ์ท่างสังค่มท่ี�ดีีให�มีมากขึ�นก็ลัอ่งหัน
มารับ้ประท่านผู้ลิัตภัณฑ์์ท่ี�ผู้ลัิตจากกลั�วัยหรือ่ถัึ�วัเหลัือ่งกันดี้นะค่ะเพืู�อ่กระตุ�นให�มีการ
หลัั�งสาร Oxytocin ให�มีมากขึ�นนั�นเอ่งค่่ะ

เรียบ้เรียงโดีย บัดดารีหย๊ะ โสั๊ะสัันัสัะ
Compiled by Baddariyah Sohsansa
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Oxytocin:
Hormone of Love 
and Intimacy

(1) B. Monica and S. Ioan. Biochemistry of Hormones that Influences Feelings. Annals of Pharmacovigilance & Drug Safety. 2019, 1(1):1-5
(2) W. Ping, W. Stephani C, L. Xiaoyu Liu, J. Shuwei, W. Xiaoran, L. Tong, Y. Jiawei, P. Vladimir, and W. Yu-Feng. Neural Functions of 
Hypothalamic Oxytocin and its Regulation. American Society for Neurochemistry. 2022, 14: 1–33
(3) M. Kerstin Uvna and P. Maria Petersson. Physiological effects induced by stimulation of cutaneous sensory nerves, with a focus on oxytocin. 
Current Opinion in Behavioral Sciences. 2022, 43:159–166

 Hormones are chemicals produced 
by endocrine system and are released into 
bloodstream to act on target organs. The word
 hormone comes from Greek word “Hormao”,
which means stimulation or movement. 
There are several groups of hormones. 
If divided according to chemical structure,
there are 3 large groups of hormones: peptides,
proteins, and steroids. 
 Hormones play an important role in 
body’s development and response according
to changes of environment. Hormones control
many aspects of body’s functions such as body 
growth, reproductive system, metabolism
or nutrient metabolism, and including 
psychological aspects. [1,2] Many might 
be familiar with or already know about 
dopamine and serotonin that they are happy 
hormones. But this occasion, I would like to 
talk about oxytocin, which is another hormone
that affects happiness.
 Oxytocin or “Love hormone” is known 
to be the hormone of love and commitment.
It is a hormone found in females and males, 
made from pituitary gland. Oxytocin is 
the main hormone that works to induce 
labor in pregnant women. It is secreted in 

large amounts during childbirth and breastfeeding. It also stimulates milk 
production, resulting in mother and child bond that happens since birth.
 Currently, synthetic oxytocin is used as drug to induce childbirth. 
Oxytocin can be stimulated by human behavior such as touching, hugging, 
and having sex, etc., resulting in the forming of relationship, love, and bond 
between mother and child, friends, or lovers. Oxytocin has been reported 
to reduce level of cortisol and activity of sympathetic nervous system. Thus, 
it can help reduce anxiety, stress, and pain [2,3]. Oxytocin can also be 
obtained from eating foods such as bananas, soybeans, maca or Peruvian 
ginseng, green garlic, celery seeds, anise seeds, and fennel seeds. [1] 
Therefore, if any readers want to create more love, bond, as well as good 
social interactions, you can try eating products made from bananas or 
soybeans to stimulate more oxytocin release.
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GLOBAL UPDATE

 การพูฒันาอ่าหารจากพูชื้ (plant-based food) เกดิีขึ�นเนื�อ่งจากข�อ่กังวัลัเรื�อ่งค่วัามยั�งยนืแลัะค่วัามมั�นค่งท่างอ่าหารที่�กำาลังัจะกอ่่
ให�เกดิีปญั่หาในอ่นาค่ต เพูราะปัญ่หาการเพิู�มขึ�นขอ่งประช้ากรโลักสวันท่างกับ้ท่รพัูยากรธรรมช้าติท่ี�ม ีอ่าหารจากพืูช้ท่ี�พูฒันาขึ�นในปจัจบุ้นั
มทัี่�งกลัุม่ที่�เป็นผู้ลัติภัณฑ์เ์ลัยีนแบ้บ้ผู้ลัติภณัฑ์ ์dairy products กลัุม่ผู้ลัติภณัฑ์เ์ลัยีนแบ้บ้เนื�อ่สัตวัป์ระเภท่ตา่ง ๆ  กลัุม่ผู้ลัติภณัฑ์์เลัยีนแบ้บ้
ผู้ลัิตภัณฑ์์จากสัตวั์ เป็นต�น โดียสินค่�าในกลัุ่ม plant-based dairy food นั�น นับ้เป็นกลุ่ัมที่�ไดี�รับ้ค่วัามสนใจจากผู้้�บ้ริโภค่มากท่ี�สุดี โดียมี
การค่าดีการณ์ม้ลัค่่าการตลัาดีท่ี� 22,293.4 ลั�านเหรียญ่สหรัฐ ในปี 2030 [1] จากการศึกษาโดีย IRI ระบุ้วั่า ปัจจุบ้ันผู้้�บ้ริโภค่ท่ี�เลัือ่กสินค่�า
ท่างเลัือ่กจากพูืช้ค่ือ่กลัุ่มผู้้�มีรายไดี�ส้ง ขณะที่�วััยรุ่นมีแนวัโน�มในการซึ่ื�อ่มากกวั่ากลุ่ัมผู้้�ส้งอ่ายุ โดียปัจจัยที่�จะผู้ลัักดีันให�ผู้้�บ้ริโภค่เลัือ่กซึ่ื�อ่
อ่าหารจากพูืช้แลัะท่ำาให�สินค่�ากลัุ่มนี�เติบ้โตต่อ่ไปไดี�ค่ือ่ คุ่ณค่่าท่างโภช้นาการ จิตสำานึกต่อ่สังค่ม แลัะอ่ายุการเก็บ้รักษา [2]

 วััตถึุดีิบ้ที่�นิยมใช้�ในการพูัฒนา plant-based dairy milk ไดี�แก่อ่ัลัมอ่นดี์ 
ถึั�วัเหลัือ่ง ข�าวัโอ่๊ต มะพูร�าวั แลัะข�าวั ผู้ลัิตภัณฑ์์จากพูืช้เหลั่านี�มีข�อ่ดีีต่าง ๆ  มากมาย ไม่
เฉพูาะลัดีมลัภาวัะแลัะปญั่หาสิ�งแวัดีลั�อ่มตา่ง ๆ  เท่า่นั�น แตย่งัมคี่ณุค่า่ท่างโภช้นาการสง้ 
มวีัติามนิแลัะเกลัอื่แรส่ง้ มคี่ารโ์บ้ไฮเดีรต ไฟ้เบ้อ่ร ์แลัะโปรตนีท่ี�เปน็ประโยช้นต์อ่่รา่งกาย 
แต่กระนั�นข�อ่จำากัดีบ้างประการก็ท่ำาให�สินค่�ากลัุ่มนี�ยังไม่เป็นที่�นิยมจากผู้้�บ้ริโภค่เท่่าท่ี�
ค่วัร ข�อ่จำากัดีใหญ่่ข�อ่หนึ�งเลัยค่ือ่เรื�อ่งรสช้าติ กลัิ�น แลัะเนื�อ่สัมผู้ัส ท่ี�ผู้้�บ้ริโภค่ยังไม่คุ่�นช้ิน
เพูราะยังติดีรสช้าติ กลัิ�น แลัะเนื�อ่สัมผู้ัสขอ่งผู้ลัิตภัณฑ์์จากสัตวั์อ่ย้่ 

 อ่าหารจากพืูช้ในมิติใหม่ที่�น่าสนใจจึงน่าจะ
เป็นการใช้�เท่ค่โนโลัยีขั�นส้งในการศึกษาเช้ิงลัึกแลัะ
การปรับ้ปรุงคุ่ณสมบั้ติขอ่งผู้ลิัตภัณฑ์์ท่างเลืัอ่กจาก
พูืช้กลัุ่มต่าง ๆ เพูื�อ่ให�มีลัักษณะท่ั�งรสสัมผู้ัส เนื�อ่สัมผู้ัส 
กลัิ�น สสีนั แลัะลักัษณะอ่ื�น ๆ  ให�ใกลั�เค่ยีงผู้ลัติภณัฑ์์จาก
สัตว์ัมากที่�สุดี เพืู�อ่ให�ผู้ลิัตภัณฑ์์จากพืูช้สามารถึตอ่บ้
โจท่ย์ค่วัามต�อ่งการขอ่งผู้้�บ้รโิภค่ท่กุกลัุม่ไดี�แลัะสามารถึ
อ่ย้่รอ่ดีในตลัาดีอ่าหารแห่งอ่นาค่ตไดี�ต่อ่ไป

เขียนโดีย ดร.เกุษิิณี เกุติุเลขา 
Written by Dr. Kasinee Katelakha
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GLOBAL UPDATE

 The development of plant-based food emerges due to concerns regarding sustainability and food security 
that are looming over the future since the world’s population is increasing contrasted to the existing natural resources. 
Plant-based foods that have been developed today include imitation dairy products, imitation meats, imitation animal 
products, etc. Products in the plant-based dairy food category receive the most attention from consumers. It is estimated 
that its market value would be $22,293.4 million in 2030 [1].
 According to a study by IRI, current consumers who choose plant-based alternatives are high-income groups, 
while teenagers tend to buy more than the elderly. The factors that drive consumers to buy plant-based foods and push 
this group of products to grow further are nutritional value, social consciousness, and shelf life [2]
 Popular raw materials used in the development of plant-based dairy milk include almonds, soybeans, oats, 
coconut, and rice. These plant-based products have many advantages. Not only do they help reduce pollution 
and environmental problems, but they also contain high nutritional value, high in vitamins and minerals, provide 
carbohydrates, fiber, and protein that are beneficial to the body.
 However, some limitations make this group of products not as popular among consumers as they should be. 
One big limitation is their taste, flavor, and texture that consumers are still not familiar with because they are used to the 
taste, flavor, and texture of products from animals. 
 Thus, what is interesting in the new dimension of plant-based 
food seems to be the use of advanced technology in in-depth study 
and improvement of the properties of various plant-based alternative 
products to create taste, texture, smell, color, and other characteristics 
that are as close to animal products as possible. This way plant-based 
products can meet the needs of all consumer groups and survive in 
the food market of the future.

New Dimension of Plant-Based Dairy Food
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เขียนแลัะเรียบ้เรียงโดีย ฮาซัม เจะบากุอ
Written and compiled by Hasam Chebako

 อาหารฮาลาลแห่งอนัาคืติ หมายถึึง อ่าหารฮาลัาลั
ท่ี�ผู้่านหรือ่ไม่ผู้่านกระบ้วันการแปรร้ป มีค่วัามปลัอ่ดีภัย (ตอ่ยยิบ้) 
กับ้การบ้ริโภค่ สามารถึสอ่บ้ย�อ่นกลัับ้ไดี�ตลัอ่ดีกระบ้วันการผู้ลิัต 
ใช้�วััตถุึดีิบ้ ส่วันผู้สมอ่าหารท่ี�สภาพูฮาลัาลั หรือ่กระบ้วันการผู้ลิัต
ท่ี�ถ้ึกต�อ่งตามบั้ญ่ญ่ัติศาสนาอิ่สลัาม ลัดีผู้ลักระท่บ้ต่อ่สิ�งแวัดีลั�อ่ม 
ลัดีการใช้�ท่รัพูยากร มวีัธิจีดัีการเพืู�อ่ลัดีการสญ้่เสียอ่าหารในการผู้ลิัต 
มผีู้ลัพูลัอ่ยไดี�ส่งต่อ่ไปผู้ลิัตสินค่�าเพิู�มมล้ัค่่า แลัะใช้�เท่ค่โนโลัยีสมัยใหม่
ในการผู้ลัิต เพืู�อ่ค่งคุ่ณภาพูหรือ่คุ่ณค่่าท่างโภช้นาการโดียไม่ใช้�
สารเค่ม ีเพิู�มลัดีสารอ่าหารบ้างอ่ย่างเพืู�อ่ประโยช้น์ตอ่่การบ้รโิภค่ แลัะ
ไม่พูบ้สิ�งท่ี�ต�อ่งห�ามตามหลัักศาสนาอ่ิสลัาม 

 จากข�อ่ม้ลั [3] ม้ลัค่่าการส่งอ่อ่กสินค่�าไท่ยในปี 2565 
(มกราค่มถึึงตลุัาค่ม) มกีารส่งอ่อ่กมล้ัค่า่รวัม 8,325,090.82 ลั�านบ้าท่
เพิู�มขึ�นจากปี 2564 ร�อ่ยลัะ 16.67 [4] สำาหรับ้การส่งอ่อ่กอ่าหาร
แห่งอ่นาค่ตไท่ย ตั�งแต่ป ี2014 ถึงึ 2022 โดียคิ่ดีเป็นสดัีสว่ันการส่งอ่อ่ก
อ่าหารแหง่อ่นาค่ตมสีดัีสว่ันอ่ย่้ท่ี�ร�อ่ยลัะ 9 ขอ่งอ่าหารท่ั�งหมดี ถึ�าค่ดิี
เปน็มล้ัค่า่การส่งอ่อ่กในป ี2565 เป็นรายกลัุม่สินค่�าแหง่อ่นาค่ต กลัุม่ 
Functional Food and Drinks สง่มาก ไดี�แก ่โปรตนีจากพูชื้ เค่รื�อ่งดืี�ม
ท่ี�ไดี�จากการหมัก กลัุ่ม Prebiotic (โยเกิร์ต) อ่าหารแลัะเค่รื�อ่งปรุงรส

เพืู�อ่สขุภาพู กลัุม่ Novel Food สง่อ่อ่กมาก ไดี�แก ่ผู้งผัู้กแลัะผู้ลัไม� จิ�งหรดีี 
แลัะสินค่�าแมลัง กลุ่ัม Medical Food อ่าหารที่�ใช้�ในท่างการแพูท่ย์
แลัะกลัุ่ม Organic Food ส่งอ่อ่กมาก ไดี�แก่ ทุ่เรียนแลัะทุ่เรียนแช้่แข็ง
อ่ินท่รีย์ ข�าวัหอ่มมะลัิอ่ินท่รีย์ ข�าวักลั�อ่งอ่ินท่รีย์ มังคุ่ดีอ่ินท่รีย์ แลัะ
มะพูร�าวัอ่ินท่รีย์ อ่าหารแห่งอ่นาค่ตไท่ยในตลัาดีอ่าเซึ่ียน ม้ลัค่่า 
42,222 ลั�านบ้าท่ ประเท่ศที่�ส่งอ่อ่กมากสุดี ไดี�แก่ เวีัยดีนาม กัมพู้ช้า 
เมียนมาร์ ฟ้ิลัิปปินส์ แลัะสิงค่์โปร์ ตลัาดีสหรัฐอ่เมริกา ม้ลัค่่า 16,097 
ลั�านบ้าท่ ตลัาดีสหภาพูยุโรปแลัะสหราช้อ่าณาจักร ม้ลัค่่า 9,079 
ลั�านบ้าท่ ตลัาดีจีน ม้ลัค่่า 8,357 ลั�านบ้าท่ แลัะตลัาดีอ่อ่สเตรีย ม้ลัค่่า 
3,761 ลั�านบ้าท่ สำาหรบั้อ่าหารฮาลัาลัแหง่อ่นาค่ตมแีนวัโน�มจะเตบิ้โต
ไดี�ยังไงบ้�างในตลัาดีกลัุม่อ่งค่ก์ารค่วัามร่วัมมอื่อิ่สลัาม (Organisation 
of Islamic Cooperation-OIC) [6] ในปี 2564 สินค่�าอ่าหารฮาลัาลั
ที่�ประเท่ศไท่ยส่งอ่อ่กไปยังกลุ่ัมประเท่ศ OIC ม้ลัค่่าการส่งอ่อ่กรวัม 
4,188.37 ลั�านเหรียญ่สหรัฐ นับ้เป็นสัดีส่วัน 12.13% ขอ่งม้ลัค่่า
การสง่อ่อ่กอ่าหารทั่�งหมดีขอ่งไท่ย ขยายตวััจากปที่ี�ผู้า่นมา 4.12% แลัะ
ม้ลัค่่าการส่งอ่อ่ก ตั�งแต่มกราค่มถึึงตุลัาค่ม 2565 สินค่�าอุ่ตสาหกรรม
เกษตร มมีล้ัค่า่สง้ถึึง 116,078.73 ลั�านบ้าท่ ค่ดิีเปน็อ่ตัราการขยายตวัั
ค่อื่ 65.29%  แลัะมปีระเภท่สนิค่�าการสง่อ่อ่กส้งสดุี 5 อ่นัดีบั้แรก ไดี�แก่ 
ธัญ่พูืช้, ขอ่งปรุงแต่งจากเนื�อ่สัตวั์ ปลัา สัตวั์นำ�า, นำ�าตาลัแลัะขนมท่ำา
จากนำ�าตาลั, ขอ่งปรุงแต่งจากธัญ่พูืช้ แป้ง สตาร์ช้ หรือ่นม ผู้ลัิตภัณฑ์์
อ่าหารจำาพูวักพูาย, ขอ่งปรุงแต่งเบ็้ดีเตล็ัดีที่�บ้ริโภค่ไดี� โดียส่งไปยัง
ประเท่ศกลัุม่ OIC โดียมมีล้ัค่า่สง้สดุี 5 อ่นัดีบั้แรก ไดี�แก ่มาเลัเซึ่ยี มล้ัค่า่
ส่งอ่อ่ก 1,193.57 ลั�านเหรียญ่สหรัฐ, อ่ินโดีนีเซึ่ีย 885.77 ลั�านเหรียญ่
สหรฐั, สหรฐัอ่าหรบั้เอ่มเิรตส ์228.64 ลั�านเหรยีญ่สหรฐั, อ่ยีปิต ์225.18 
ลั�านเหรียญ่สหรัฐ, เยเมน 165.00 ลั�านเหรียญ่สหรัฐ ยังมีโอ่กาส
ขยายตลัาดีไปยังประเท่ศที่�ไม่ใช่้มุสลิัม ไดี�แก่ อ่ินเดีีย จีน สิงค่โปร์
โดียตลัาดีกลัุ่มนี�ก็เป็นตลัาดีเป้าหมายส่งอ่อ่กสินค่�าอ่าหารฮาลัาลั
ที่�สำาคั่ญ่ [7] เนื�อ่งจากลั�วันมีกลุ่ัมช้าวัมุสลิัมที่�มีอ่ัตราเพิู�มขึ�น
อ่ย่างต่อ่เนื�อ่ง ผู้ลิัตภัณฑ์์แพูลันท่์เบ้ส (Plant-based) [5] ซึึ่�งเป็น
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ผู้ลิัตภัณฑ์์จากพืูช้ร�อ่ยเปอ่ร์เซ็ึ่นต์ ถึ�าแปลัตามตรง ค่ือ่ ฐานพืูช้ 
ใช้�พูชื้เป็นอ่งค่ป์ระกอ่บ้หลักั ไมม่วัีัตถึดุีบิ้จากเนื�อ่เข�ามาเกี�ยวัข�อ่ง 
จงึเปน็อ่าหารแห่งอ่นาค่ตประเภท่หนึ�งแลัะยงัเปน็อ่าหารฮาลัาลั
แหง่อ่นาค่ตอี่กดี�วัย ปจัจบุ้นันี�ตลัาดีอ่าหารแห่งอ่นาค่ตเริ�มเติบ้โต
มากขึ�น อ่าหารฮาลัาลัแห่งอ่นาค่ตจึงมีค่วัามสำาคั่ญ่กับ้กลัุ่ม
อ่งค่์การค่วัามร่วัมมือ่อ่ิสลัาม เพูราะผู้้�บ้ริโภค่มีค่วัามเช้ื�อ่มั�นใน
ผู้ลัิตภัณฑ์์อ่าหารฮาลัาลั มีมาตรฐานฮาลัาลัท่ี�ไดี�รับ้การยอ่มรับ้ 
จึงเป็นโอ่กาสกับ้ผู้้�ประกอ่บ้การอ่าหารฮาลัาลัแห่งอ่นาค่ต
ท่ี�จะไปเติบ้โตในตลัาดีกลัุ่มอ่งค่์การค่วัามร่วัมมือ่อิ่สลัาม 
(Organisation of Islamic Cooperation-OIC)

 ประเท่ศไท่ยมีจุดีแข็งหลัายดี�าน มีภาค่รัฐตระหนัก
ถึึงค่วัามสำาค่ัญ่ขอ่งตลัาดีฮาลัาลัในกลุ่ัมอ่งค่์การค่วัามร่วัมมือ่
อ่ิสลัามแลัะพูร�อ่มสนับ้สนุนผู้้�ประกอ่บ้การให�มีค่วัามพูร�อ่มแลัะ
เพิู�มศักยภาพูในการผู้ลัิตสินค่�าอ่าหารฮาลัาลัแห่งอ่นาค่ต เพูราะ
ไท่ยมีวััตถุึดีิบ้ที่�ฮาลัาลั ท่ี�มีค่วัามหลัากหลัายแลัะมีเอ่กลัักษณ์
ท่ี�โดีดีเดี่น ดีังนั�น ประเท่ศไท่ยจึงเป็นอ่ีกหนึ�งประเท่ศท่ี�มีศักยภาพู
ในการผู้ลิัตแลัะส่งอ่อ่กสินค่�าอ่าหารฮาลัาลัแห่งอ่นาค่ตไปยังกลัุม่
ตลัาดีมุสลัิม รวัมท่ั�งตลัาดีท่ี�ไม่ใช้่มุสลัิมแต่มีค่วัามต�อ่งการบ้ริโภค่
สินค่�าอ่าหารฮาลัาลัแห่งอ่นาค่ต

[1] สมาค่มการค่�าอ่าหารไท่ยอ่นาค่ตไท่ย
[2] สำานักงานมาตรฐานสินค่�าแลัะอ่าหารแห่งช้าติ
[3] ศ้นย์เท่ค่โนโลัยีสารสนเท่ศแลัะการสื�อ่สาร สำานักงานปลััดีกระท่รวัง
พูาณิช้ย์ โดียค่วัามร่วัมมือ่จากกรมศุลักากร
[4] ประมวัลัผู้ลัข�อ่ม้ลั โดียสมาค่มค่�าอ่าหารอ่นาค่ตไท่ย
[5] Dahlan W. (2022. December 5). อ่ย่าเข�าใจว่ัา “แพูลันท์่เบ้ส” ค่ือ่
ผู้ลัิตภัณฑ์์จากพูืช้ร�อ่ยเปอ่ร์เซ็ึ่นต์. https://www.facebook.com/photo?fbi
d=689908912504885&set=a.524610072368104
[6] https://www.facebook.com/RoundtableTH/photos
/a.1092133997641530/2154749768046609/?type=3
[7] https://www.pewresearch.org/religion/2017/04/05/the-changing
-global-religious-landscape/pf_17-04-05_projectionsupdate_change-
310px/
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Future Food
Mil Bath %Growth

2020 2021 2022 Total 2021 2022

Functional Food and Drinks 95,796 75,277 95,106 266,179 7% 26%

Medical Food 81 53 69 203 -14% 30%

Novel Food 1,022 872 1,082 2,976 19% 24%

Organic Food 1,698 918 1,798 4,414 -33% 96%

All Future Food 98,597 77,120 98,055 273,772 7% 27%
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 Halal future foods means Halal foods that: have or 
haven’t been processed; are safe (Tayyib) to consume; can 
be traced throughout the production process; use Halal raw 
materials and ingredients; have sound production process 
according to Islamic principles; help reduce environmental 
impact; reduce resource consumption; apply management 
method to reduce food waste in production; create by-products
that can become value-added products; utilize modern 
technology in production to maintain quality or nutritional 
values without using chemicals; increase or decrease some 
nutrients for the benefits of consumers; and are not found 
anything forbidden according to Islamic principles.
 According to the data, [3] the value of Thai exports 
in 2022 (January to October) has the total export value at 
8,325,090.82 million baht, which is 16.67% increase from 
2021. [4] Concerning export of Thailand’s future foods since 
2014 to 2022, the proportion of future foods is 9 percent of the 
total food. The lists of future food products that were exported 
the most in 2022 were: functional food and drinks, such as 
plant-based proteins, beverages from fermentation; probiotic 
(yogurt), food and seasoning for health; novel food such as 
fruits and vegetables powder, crickets, and insect products; 
medical food; and organic food such as organic durian and 
organic frozen durian, organic jasmine rice, organic brown 
rice, organic mangosteen, and organic coconut. Thailand’s 
future foods in ASEAN market was worth 42,222 million baht. 
The countries that exported the most were Vietnam, Cambodia,
Myanmar, the Philippines, and Singapore. The US market 
was worth 16,097 million baht. The EU and UK market was 
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worth 9,079 million baht. As for Halal future foods, how is it likely 
to grow in the OIC (Organization of Islamic Cooperation-OIC) 
market? [6] In 2021, Halal food products that Thailand exported
to OIC countries had a total export value at 4,188.37 million 
USD, which was 12.13% of the total value of Thai food exports, 
4.12% increase from the previous year. According to the export 
value from January to October 2022, the value of agro-industrial 
products was as high as 116,078.73 million baht, representing 
an expansion rate of 65.29%. The top 5 export categories were 
cereals; processed products from meats, fish, aquatic animals; 
sugar and confectionery made from sugar; processed cereal, 
flour, starch, or milk, pie products; and miscellaneous consumable
processed products. The top 5 OIC countries that provided 
highest export value to Thailand were Malaysia, with an export 
value of 1,193.57 million USD; Indonesia, 885.77 million USD, 

United Arab Emirates 228.64 million USD, Egypt 225.18 
million USD, Yemen 165.00 million USD. There is also an 
opportunity to expand market of non-Muslim countries 
such as India, China, and Singapore. These countries are 
important target markets for Halal food exports [7] since 
all of them have group of Muslim population that increase 
continuously. Plant-based products [5] that are made from 
plant one hundred percent is, literally, product that is based 
on plants; uses plants as the main component; and contains
no ingredients from meat. Thus, plant-based food is 
a type of future food, just like Halal future foods. Nowadays, the 
future foods market is starting to grow more. Thus, Halal future 
foods is important to OIC countries since consumers would 
have confidence in Halal food products that are certified by 
approved Halal standards. Therefore, it is an opportunity for 
entrepreneurs of Halal future food to grow in the OIC market. 
 Thailand has many strengths. Its government is aware 
of the importance of Halal market in the OIC countries and 
is prompt to support entrepreneurs to get ready and boost 
potential in producing Halal future food products since Thailand
has variety of raw materials that are Halal and outstandingly 
unique. Thus, Thailand is another country that has potential in 
producing and exporting Halal future foods to Muslim markets
as well as non-Muslim market that has demand for Halal 
future foods.
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ยกระดับผู้้้ประกอุบก�รอุ�ห�ร วิส�หกิจร�ยยอุ่ยทำั�งภ�คบรกิ�รและภ�คก�รผู้ลิต 
ผู้ลิตภัณฑ์์อุ�ห�รจงัหวัดปัตต�น่ด้วยวิทำย�ศ�สตร์และนวัตกรรมฮ�ล�ล

 ตลัาดีอ่าหารแลัะเค่รื�อ่งดีื�มฮาลัาลัทั่�วัโลักมี
มล้ัค่า่1,533,280 ลั�านดีอ่ลัลัาร์สหรัฐ (48 ลั�านลั�านบ้าท่) 
ในปี 2020 แลัะประเมินวั่าจะเพิู�มขึ�นเป็น 2,285,190 
ลั�านดีอ่ลัลัาร์สหรัฐ (ราวั 71 ลั�านลั�านบ้าท่) ในปี 2026 
มีอ่ัตราการเติบ้โตเฉลัี�ยปีลัะ 20% ค่ิดีเป็นม้ลัค่่าเพิู�ม
ปีลัะ 560 พูันลั�านดีอ่ลัลัาร์สหรัฐ (16.8 ลั�านลั�านบ้าท่) 
ซึ่ึ�งเป็นตลัาดีใหมที่่�จะสามารถึเพิู�มการส่งอ่อ่ก สร�างงาน
สร�างอ่าช้ีพูใหม่ ๆ สำาหรับ้เกษตรกรแลัะผู้้�ประกอ่บ้การ
ขอ่งไท่ยในยุค่โค่วัิดี 19 นี� สืบ้เนื�อ่งจากรัฐบ้าลัไดี�จัดีตั�ง
ค่ณะท่ำางานฮาลัาลัไท่ยแลันด์ี (Thailand Halal Taskforce)
มีหน�าที่�เร่งรัดีการขยายค่วัามร่วัมมือ่ดี�านการลังทุ่น
แลัะการค่�าสินค่�าเกษตรแลัะอ่าหารมาตรฐานฮาลัาลั
ซึ่ึ�งมีม้ลัค่่าตลัาดีกวั่า 30 ลั�านลั�านเหรียญ่สหรัฐ โดีย
ค่ณะท่ำางานชุ้ดีนี� เดีินหน�าขยายค่วัามร่วัมมือ่ใน
ทุ่กมิติท่างเศรษฐกิจรวัมทั่�งเร่งดีำาเนินการโค่รงการ
การลังทุ่นเขตส่งเสริมอุ่ตสาหกรรมเกษตรฮาลัาลัใน 
5 จงัหวััดีภาค่ใต� ค่อื่ ยะลัา นราธิวัาส ปตัตานี สตล้ั แลัะ
สงขลัา ภายใต�กรอ่บ้ระเบ้ยีงเศรษฐกจิฮาลัาลัภาค่ใต� [1]
ท่ั�งนี�จังหวััดีปัตตานีมีเป้าหมายการพัูฒนาแลัะตัวัช้ี�วััดี
“เกุษิติรกุรรมยั�งยืนั ผูลิติภัณฑ์์ฮาลาลคืุณภาพ 
ทีุ่นัที่างสัังคืมเข้มแข็งภายใติ้สัังคืมพหุวัฒนัธิรรม
เขม้แขง็และสันััติสิัขุ” โดียผู้ลัติภณัฑ์ฮ์าลัาลัค่ณุภาพู 
หมายถึึง การนำาปรชั้ญ่า วัถิึปีฏิิบ้ตัขิอ่งศาสนาอ่สิลัามใน
สว่ันขอ่งฮาลัาลัมาเปน็กรอ่บ้ในการผู้ลัติเพืู�อ่การบ้รโิภค่
เช้ิงพูาณิช้ย์ ที่�มีเป้าหมายแลัะกำาหนดีให�จังหวััดีเป็น
ศน้ยก์ลัางขอ่งแหลัง่ผู้ลัติผู้ลัติภณัฑ์์ฮาลัาลัที่�มคี่ณุภาพู 

ไดี�มาตรฐานสากลัแลัะเป็นมิตรต่อ่สิ�งแวัดีลั�อ่ม พูร�อ่มท่ั�งยกระดัีบ้อุ่ตสาหกรรม
ฮาลัาลัแลัะผู้้�ประกอ่บ้การฮาลัาลัให�มีศักยภาพูแลัะเพิู�มขีดีค่วัามสามารถึ
ท่างการแข่งขัน [2] ทั่�งนี�จังหวััดีจึงไดี�มีการจัดีโค่รงการอ่บ้รมเชิ้งปฏิิบั้ติการ
“กุารพัฒนัาศักุยภาพผูู้ปัระกุอบกุาร วิสัาหกุิจรายย่อย ทัี่�งภาคืบริกุาร 
(รา้นัอาหาร) และภาคืกุารผูลติิผูลติิภณัฑ์อ์าหาร ภายใติโ้คืรงกุารยกุระดบั
ผูู้ปัระกุอบกุารอาหารฮาลาลอย่างคืรบวงจร” มีวััตถึุประสงค่์เพืู�อ่พูัฒนา
ศักยภาพูแลัะเพิู�มอ่งค่์ค่วัามร้�ดี�านมาตรฐานฮาลัาลั การพูัฒนาผู้ลัิตภัณฑ์์แลัะ
บ้รรจภุณัฑ์์ แลัะการผู้ลัติ หรอื่ การท่ำาร�านอ่าหารให�ถ้ึกสขุลักัษณะแลัะสอ่ดีค่ลั�อ่ง
กับ้มาตรฐานฮาลัาลั พูร�อ่มกับ้พูัฒนาดี�านตลัาดีอ่อ่นไลัน์ 
 ในการอ่บ้รมค่รั�งนี�มวีัทิ่ยากรจากศน้ย์วัทิ่ยาศาสตร์ฮาลัาลั จฬุาลังกรณ์
มหาวิัท่ยาลััย สำานักงานปัตตานีร่วัมเป็นวิัท่ยากรให�ค่วัามร้�ในหัวัข�อ่เรื�อ่ง 
ค่วัามร้�ทั่�วัไปดี�านมาตรฐานฮาลัาลั แนวัท่างกระบ้วันการผู้ลัติสนิค่�าแลัะการตาม
มาตรฐานฮาลัาลั  ปญั่หาการปนเป้�อ่นแลัะกระบ้วันการการตรวัจสอ่บ้ผู้ลิัตภัณฑ์์
ท่างห�อ่งปฏิิบั้ติการนิติวัิท่ยาศาสตร์ฮาลัาลั แลัะขั�นตอ่นแลัะกระบ้วันการในการ
ยื�นขอ่การรับ้รอ่งมาตรฐานฮาลัาลัอ่ีกดี�วัย 

เขียนแลัะเรียบ้เรียงโดีย ฟ้ัคืรุดดีนั ติาเปัาะโติ๊ะ
Written and compiled by fakrutdin tapohtoh
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         [1] รัฐบ้าลัไท่ย, ดี�านเศรษฐกิจ, 2565 [อ่ินเตอ่ร์เน็ต]. [สืบ้ค่�น
เมื�อ่ 23 ธนัวัาค่ม 2565] จาก    https://www.thaigov.go.th/news/
contents/details/52928.
         [2] จังหวััดีปัตตานี, แผู้นปฏิิบ้ัติราช้การประจำาปีงบ้ประมาณ 
พู.ศ. 2566, 2565 [อิ่นเตอ่ร์เน็ต]. [สืบ้ค่�นเมื�อ่ 23 ธันวัาค่ม 
2565] จาก http://www.pattani.go.th/files/com_strate-
gy/2022-10_76d2cada534d8b6.pdf. 
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 Raising the Level of  Food 
Entrepreneurs, Microenterprises
from Both Service Sector and 
Manufacturing Sector, and Food 
Products of  Pattani with Halal 
Science and Innovation
 The global Halal food and beverage market was worth 1,533,280 
US dollars (48 trillion baht) in 2020 and is expected to increase to 
2,285,190 US dollars (about 71 trillion baht) in 2026 with an average 
annual growth rate of 20%, representing an additional value of 560 
million US dollars per year (16.8 trillion baht). This is a new market that 
can increase exports, create jobs and new careers for Thai farmers and 
entrepreneurs in this COVID-19 era. 
 The government has set up Thailand Halal Taskforce whose 
responsibility is to accelerate the expansion of cooperation in investment 
and trade in agricultural products and Halal food, which has market 
value of over 30 trillion US dollars. This working group has continued to 
expand cooperation in all economic dimensions, including accelerating 
investment projects in Halal agro-industrial promotion zones in 5 southern
provinces: Yala, Narathiwat, Pattani, Satun, and Songkhla under 
the framework of Halal Economic Corridor of Southern Region. [1]
 Pattani has its own development goal and indicator: “Sustainable
Agriculture, Quality Halal Products, and Strong Social Cost Under 
a Strong and Peaceful Multicultural Society.” “Quality Halal Products” 
means applying philosophy and practices of Islam in the Halal part as 
framework for production aimed at purposeful commercial consumption, 
and designating the province as center of quality Halal products that 
meet international standards and is environmentally friendly. This goes 
along with raising the level of Halal industry and Halal entrepreneurs 
in order to develop their potential and increase competitiveness. [2] 
The province has therefore organized a workshop called “Developing 
Potential of Entrepreneurs, Microenterprises from Both Service Sector 
(Restaurant) and Manufacturing Sector, Under the Project to Raise 
Comprehensive Halal Food Entrepreneurs.” The objective of this is to 
develop potential and increase knowledge regarding Halal standard; 
product and packaging development; production development; how to 
manage restaurant to maintain hygiene and comply with Halal standard; 
as well as online marketing development.

 In this workshop, speakers from the Halal 
Science Center Chulalongkorn University Pattani 
Office were co-lecturers on topics of General 
Knowledge of Halal Standard; Guidelines on 
Production Process and Applying Halal Standard; 
Problem regarding Contamination and Product 
Inspection Process in Halal Forensic Laboratory; 
and Procedure and Process in Applying for Halal 
Certification.
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 การพูฒันาระบ้บ้ค่วับ้ค่มุฟ้ารม์อ่จัฉรยิะใน
โรงเรือ่น โดียใช้�นวััตกรรมเท่ค่โนโลัยีสมัยใหม่แบ้บ้
ยั�งยืน ภาค่เหนือ่ตอ่นบ้น ไดี�แก่ จังหวััดีเช้ียงใหม่ 
เช้ียงราย ลัำาพู้น ลัำาปาง แม่ฮ่อ่งสอ่น
 ในโลักยุค่ 4.0 ที่�เท่ค่โนโลัยีพัูฒนาแลัะ
ก�าวัไกลัไปมากในทุ่กอุ่ตสาหกรรม จนรวัมไปถึึง
ภาค่การเกษตรที่�หลัายค่นค่ิดีวั่าไดี�ถ้ึกทิ่�งให�ลั�าหลััง
ยุค่ 4.0 นี�ไป แต่ในแท่�ท่ี�จริงแลั�วั เท่ค่โนโลัยีดี�าน
การเกษตรก็ไดี�มีพูัฒนาการอ่ย่างก�าวัหน�าเป็น
อ่ย่างมาก โดียใช้�เท่ค่โนโลัยีที่�หลัากหลัายเข�ามา
เพืู�อ่พัูฒนากระบ้วันการดี�านการเกษตรให�มีผู้ลัผู้ลิัต
เพิู�มขึ�นมีขีดีค่วัามสามารถึในการแข่งขันมากขึ�น 
แลัะมีพูัฒนาการอ่ย่างมั�นค่ง ยั�งยืน

 ท่างศน้ย์วัทิ่ยาศาสตร์ฮาลัาลั จฬุาลังกรณ์
มหาวัิท่ยาลััย  ไดี�ท่ำาการวัิเค่ราะห์แลัะสำารวัจตลัาดี
สนิค่�าฮาลัาลัท่ั�งในแลัะต่างประเท่ศเพืู�อ่นำามาช่้วัยเหลัอื่
ในการพูฒันาผู้ลัติภณัฑ์์ให�กบั้ท่างผู้้�ประกอ่บ้ฮาลัาลั
ในประเท่ศไท่ย จนท่ำาให�ผู้้�ประกอ่บ้การไดี�มอ่งเห็น
โอ่กาสใหม่ๆ  ช้ี�เปา้ลัก้ค่�ากลัุม่ใหม ่จากการวัเิค่ราะห์
แลัะสำารวัจตลัาดียังสามารถึลัดีค่วัามเสี�ยงให�กับ้
ผู้้�ประกอ่บ้การให�พูัฒนาผู้ลัิตภัณฑ์์ให�ตรงต่อ่
ค่วัามต�อ่งการขอ่งตลัาดี เพืู�อ่ให�สามารถึนำาข�อ่ม้ลั
เหลั่านี�มาใช้�สร�างโอ่กาสแลัะกลัยุท่ธ์ท่างการตลัาดี
ให�กับ้ผู้้�ประกอ่บ้การสินค่�าฮาลัาลัไท่ยดี�วัย ใน
หลัายปีท่ี�ผู้่านมาท่างศ้นย์วัิท่ยาศาสตร์ฮาลัาลั 

สัำารวจกุารติลาด ฮาลาล สัมาร์ที่ฟ้าร์ม

จุฬาลังกรณ์มหาวัิท่ยาลััยสามารถึนำาเอ่าผู้ลัิตภัณฑ์์มากกวั่า 100 ผู้ลัิตภัณฑ์์ขึ�น
วัางขายบ้นแพูลัตฟ้อ่ร์มช้ั�นนำาทั่�งในประเท่ศแลัะต่างประเท่ศไดี� แลัะมียอ่ดีการ
ซึ่ื�อ่ขายเกิดีขึ�นจรงิ สร�างรายไดี�ให�กับ้ผู้้�ประกอ่บ้การสินค่�าฮาลัาลัขอ่งไท่ย โดียมีขั�นตอ่น
กระบ้วันการเก็บ้รวับ้รวัมแลัะวิัเค่ราะห์ข�อ่ม้ลัจากพูฤติกรรมขอ่งผู้้�บ้ริโภค่ในแต่ลัะ
ประเท่ศ ศึกษาปัจจัยที่�มีผู้ลัต่อ่การซึ่ื�อ่สินค่�าอ่อ่นไลัน์รวัมไปถึึงข�อ่ม้ลัสินค่�าอ่าหาร
ขอ่งไท่ยท่ี�มีศักยภาพูในการส่งอ่อ่กในแต่ลัะประเท่ศ มีการวัิเค่ราะห์จากแนวัเท่รนต์
ท่ี�กำาลัังมาแรง ภาพูรวัมท่างการตลัาดี ช้่อ่งท่างการซึ่ื�อ่ขายสินค่�า แพูลัตฟ้อ่ร์ม
อ่อ่นไลัน์ที่�เป็นที่�นิยมในแต่ลัะประเท่ศ ข�อ่ม้ลัการขายสินค่�าขอ่งไท่ย (ส่งอ่อ่ก) จาก
สถึติจิำานวันประช้ากรตา่งประเท่ศมยีอ่ดีสั�งซึ่ื�อ่ หรอื่การบ้รโิภค่สนิค่�าฮาลัาลั  รวัมไป
ถึึงการอ่อ่กแบ้บ้บ้รรจุภัณฑ์์ ท่ี�สามารถึตอ่บ้สนอ่งค่วัามต�อ่งการเหลั่านั�นไดี�ในท่ันท่ี 
ซึ่ึ�งเป็นพืู�นฐานขอ่งข�อ่กำาหนดีท่างการตลัาดีอ่ย่าง Trends, Overview, Sale Channel,
 Platform , Thai Product (Export), Sales Data, Statistics, Packaging Designs 
 6 AgTechge the future of “Agriculture” in Thailand  หรือ่ 6 เท่รนด์ี 
ท่ี�สามารถึช่้วัยเปลัี�ยนอ่นาค่ต เกษตรไท่ยในปี  2023 ข�อ่มล้ัจากสำานกังานนวััตกรรม
แห่งช้าติ (อ่งค์่การมหาช้น) ไดี�แก่ 1) DIGI ใช้�ประโยช้น์จากการเก็บ้ข�อ่ม้ลัดี�าน
การเกษตรที่�เหมาะสม แม่นยำาแลัะมีประสิท่ธิภาพูส้งสุดี 2) ROBOTIC นวััตกรรม
เค่รื�อ่งจักรกลัเกษตร หุ่นยนต์โดีรน แลัะระบ้บ้อ่ัตโนมัติต่างๆ เพืู�อ่ช้่วัยให�เกษตรกร
ประหยัดีเวัลัาแลัะแรงงาน 3) BIOTECH การประยุกต์ศาสตร์ค่วัามร้� เพืู�อ่พูัฒนา
จุลิันท่รีย์ที่�การใช้�งานท่างการเกษตร การดัีดีแปลังยีน ปรับ้ปรุงพูืช้หรือ่สัตวั์ ให�เกิดี
เป็นผู้ลัิตภัณฑ์์ ธุรกิจ แลัะแนวัท่างการแก�ไขปัญ่หา ดี�านการเกษตร 4) PROCESS 
ช้่วัยเพิู�มประสิท่ธิภาพูกระบ้วันการผู้ลัิต ค่วับ้คุ่มปัจจัยการเติบ้โตขอ่งพูืช้แลัะสัตวั์ 
โดียไม่ต�อ่งกังวัลัเรื�อ่งค่วัามเสียหายขอ่งผู้ลิัตผู้ลั 5) LOGI&POST บ้รรจุภัณฑ์์ท่ี�
ยดืีอ่ายแุลัะเกบ็้รกัษา กระบ้วันการ ยดืีอ่ายแุบ้บ้ไม่ใช้�สารเค่ม ีรวัมถึึงระบ้บ้การตรวัจสอ่บ้
ค่ณุภาพูผู้ลัผู้ลิัตท่ี�สะดีวักแม่นยำา ไม่ท่ำาลัายผู้ลัผู้ลิัต แลัะนวััตกรรมที่�ใช้�ในการขนส่ง
ไดี�รวัดีเร็วัหลัังการเก็บ้เกี�ยวั 6) SERVICE การเช้่ายืมนวััตกรรมดี�านการเกษตร 
บ้รกิาร แพูลัตฟ้อ่รม์ขายผู้ลัผู้ลิัตการเกษตรอ่อ่นไลัน ์ไมต่�อ่งผู้า่นพูอ่่ค่�าค่นกลัาง แลัะ
ช้่วัยเช้ื�อ่มโยงเกษตรกรกับ้ผู้้�บ้ริโภค่

เขียนแลัะเรียบ้เรียงโดีย ช่ิติาพร ปัาที่านั
Written and compiled by Chitaporn Pathan
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 โดียท่างศ้นย์วัิท่ยาศาสตร์ฮาลัาลั จุฬาลังกรณ์
มหาวัิท่ยาลััย ไดี�เลั็งเห็นวั่า smart farm ในภาค่การเกษตร
เกิดีขึ�นไดี�จริงในประเท่ศไท่ย ท่ั�งปัจจุบ้ันมีการต่อ่ยอ่ดีแลัะ
ปรบั้รป้แบ้บ้ให�เกษตรกรท่ั�วัไปสามารถึเข�าถึึงในต�นทุ่นที่�ไม่
สง้นักแลัะขยายอ่ย่างทั่�วัถึึงมากขึ�น นี�จึงเป็นก�าวัสำาค่ญั่ขอ่ง
ประเท่ศไท่ยในการใช้�เท่ค่โนโลัยดีีจิทิ่ลััเพืู�อ่พูฒันาค่ณุภาพู
แลัะประสิท่ธิภาพูการท่ำาเกษตรสมัยใหม่ หรือ่ Smart Farm 
ที่�เป็นร้ปธรรมจนสามารถึสร�างผู้ลิัตภัณฑ์์เพืู�อ่ส่งอ่อ่กไป
ต่างประเท่ศไดี�

 Many might think that the world in industry 
4.0 era where technology of every industry has been 
developing and advancing very far, agricultural sector 
has been left behind. In fact, agricultural technology
has been developing greatly as well. Various 
techno log ies  a re  be ing  used  to  deve lop 
agricultural processes to increase productivity and 
competitiveness. It has been developing in a stable 
and sustainable way.
 The Halal Science Center Chulalongkorn 
University has been analyzing and doing survey 
regarding market of Halal products both domestically
and internationally to help Halal entrepreneurs 
in Thailand develop their products. This allows 
entrepreneurs to see new opportunities and target 
new customers. Analyzing and surveying the market 
can also reduce the risk that entrepreneurs must take 
regarding product development that should meet the 
demands of the market. Such information can create 
opportunities and marketing strategies for Thai Halal 
entrepreneurs. For several years, the Halal Science 
Center Chulalongkorn University has put more than 
100 products to be sold on leading domestic and 

 The Development of Smart Farm 
Control System in Greenhouses Using 
Sustainable Modern Technological
Innovations in the Upper Northern
Region, which are Chiang Mai, 
Chiang Rai, Lamphun, Lampang, and 
Mae Hong Son.

international platforms with actual transactions. This helps generate income 
for Thai Halal entrepreneurs. The process includes collecting and analyzing 
data from customer behavior in each country, studying factors that affect 
online purchases, including information of food products from Thailand that 
have potential to be exported in each country. Popular trends are analyzed, as 
well as the overview of marketing; sales channels; popular online platforms in 
each country; sales data of (export) Thai products according to statistics on 
number of populations in countries that have purchasing orders or consume 
Halal products; and packaging design. 
 According to National Innovation Agency (Public Organization), 
the 6 AgTech for the future of “agriculture” in Thailand or 6 trends that can 
change the future of Thai agriculture in 2023 are: 1) DIGI – DIGI utilizes 
collected agricultural data that is suitable, accurate, and most efficient. 
2) ROBOTIC – Innovations of agricultural machinery, drone robots, and 
automation systems to help farmers save time and labor. 3) BIOTECH – 
BIOTECH is utilizing science and knowledge to develop microorganisms for 
agricultural applications, gene modification, transforming plants and animals 
to create products, businesses, and finding solutions to agricultural problems.
4) PROCESS – This helps increase efficiency of production process, control 
growth factors of plants and animals without having to worry about damage of 
produces. 5) LOGI&POST – Packaging that preserves products and extends 
products’ shelf life without using chemicals. It also includes a product quality 
inspection system that is convenient and accurate, does not destroy products.
It is an innovation that can be used to transport produce quickly after 
harvest. 6) SERVICE – Leasing agricultural innovations, services, platforms 
for selling agricultural products online without having to rely on middleman. 
It also helps link farmers and consumers.
 The Halal Science Center Chulalongkorn University has foreseen 
that Smart Farm can indeed appear in Thailand. Currently, models of Smart 
Farm have been developed and adjusted so that all farmers can access it at 
low cost and Smart Farm can expand more thoroughly. This is an important 
step of Thailand in utilizing digital technology to concretely improve quality 
and efficiency of modern farming or Smart Farm to create products for export 
to other countries. 

6 เท่รนด์ี “AgTech” เปลัี�ยนอ่นาค่ต “การเกษตร” ไท่ย. สำานักงาน
นวัตักรรมแห่งช้าติ (อ่งค์่การมหาช้น) [อิ่นเตอ่ร์เน็ต] [สืบ้ค่�นเมื�อ่วัันที่� 
27 ธนัวัาค่ม 2565] มาจาก https://www.nia.or.th/AgTechTrends
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