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EDITOR’S TALK

BOARD OF CONSULTANTS 

ความฉลาดของแต่่ละบุุคคลกัับุทฤษฎีีพหุุปััญญา 
สวัสัดีีค่ะ่ ท่า่นผู้้�อ่า่นท่กุท่า่น 

 การที่�เราอ่ยากจะพัฒันาศักัยภาพัขอ่งค่นค่นหน่�งให� ดีี และดีง่ศักัยภาพัขอ่งเขาอ่ย่างมีีประสิท่ธิิภาพัไดี�  เราจะต้�อ่งเข�าใจค่วัามีฉลาดี
เฉพัาะดี�านขอ่งค่นค่นนั �นก่อ่นวัา่เขามีีค่วัามีฉลาดีดี�านใดี จง่จะสง่เสริมีศักัยภาพัขอ่งค่นค่นนั �นไดี�อ่ยา่งเต้ม็ีที่� ค่นบางค่นมีีค่วัามีฉลาดีดี�านภาษา 
บางค่นมีีค่วัามีฉลาดีดี�านร่างกาย ในขณะที่�บางค่นก็มีีค่วัามีฉลาดีในหลายๆดี�านจนน่าประหลาดีใจ ซึ่่�งการท่ำาค่วัามีเข�าใจท่ฤษฎีีพัหปัุญญา
ไมี่เพีัยงจะสามีารถท่ำาให� เราพัฒันาศักัยภาพัในดี�านที่�เราถนดัีแล�วั แต้ย่งัสามีารถพัฒันาศักัยภาพัดี�านอ่่�นๆเพิั�มีข่ �นไดี�  สว่ันรายละเอี่ยดีท่ฤษฎีี
พัหปัุญญาแต้ล่ะดี�านมีีอ่ะไรบ�างนั �น สามีารถอ่า่นเพิั�มีเต้ิมีไดี�ใน Halal Highlight ไดี�เลยนะค่ะ นอ่กจากนี �ยงัมีีบท่ค่วัามีอ่่�นๆที่�นา่สนใจ ไมีว่ัา่จะ
เป็นผู้ลกระท่บจากโรค่อ่�วันเร่ �อ่รังต้อ่่สมีอ่ง อ่ตุ้สาหกรรมีเค่ร่�อ่งสำาอ่างจากพ่ัชสมีนุไพัร การท่อ่่งเที่�ยวัวิัถีเกษต้ร การสำารวัจดีวังจนัท่ร์ค่รั �งแรกขอ่ง
โลกอ่าหรับ ขา่วัสารท่ั �งในและต้า่งประเท่ศั หวังัเป็นอ่ยา่งยิ�งวัา่ฮาลาลอิ่นไซึ่ด์ีฉบบันี �จะเป็นประโยชน์แก่ท่า่นผู้้�อ่า่นนะค่ะ 

Intelligence of Each Individual and Theory of Multiple Intelligences 
Hello readers. 

 If we want to develop an individual’s potential and pull out his potential effectively, first we need to understand what the 
specific intelligences of that person are. This way we will be able to promote the potential of that person to the fullest. Some people 
are language smart. Some people are body smart. And, astoundingly, some people are smart in many aspects. Understanding 
the theory of multiple intelligences will not only enable us to develop our potential within our expertise, but it will also enable us 
to develop more potential in other aspects. You can find out more about Multiple Intelligences Theory in Halal Highlight column. 
There are also other interesting topics in this issue, such as effects of chronic obesity on the brain, herbal cosmetics industry, 
agricultural tourism, Arab world’s first moon mission, domestic and international news. I sincerely hope that this issue of Halal 
Insight will be useful to all our readers. 
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Beauty Industry derived from Herb  

“Superfood from Seaweed”: 
Food of the Future that is Rich in Nutrition 

Multiple Intelligence Theory and Individual’s Intellectual Potential  

สมัีผู้สัชีวัิต้ชนบท่ ท่อ่่งเที่�ยวัวิัถีเกษต้ร เท่รนด์ีใหมีก่ำาลงัมีา 
ณ ศัน้ย์การเรียนร้�บ�านแมีจ่ำานงค์่ ต้.ชมุีพัล อ่.อ่งค่รักษ์ จ.นค่รนายก
Experience Rural Life in Trendy Agricultural Tourism at Ban 
Mae Chamnong Learning Center, Chumphon Subdistrict, 
Ongkharak District, Nakhon Nayok Province. 

อ่�วันเร่ �อ่รังก่อ่ปัญหาสมีอ่ง 

เค่ร่�อ่งด่ี�มีโพัรไบโอ่ต้กิส์จากนำ �าผู้กัและผู้ลไมี� 
Probiotic Drinks from Fruits and Vegetable Juices 

แผู้น่เส�นใยนาโนส้บ่รรจภุณัฑ์์ถนอ่มีอ่าหาร 
Electrospun Nanofibers for Food Packaging 

วัิท่ยาศัาสต้ร์เท่ค่โนโลยี และนวัตั้กรรมีฮาลาล (Halal 
Science Innovation) กบัการสง่เสริมีท่กัษะที่�สำาค่ญั
ในศัต้วัรรษที่� 21 
Halal Science Innovation and the Promotion of 
Crucial Skills in the 21st Century

มีสุลมิีลำาปางโดีดีเดีน่เคี่ยงค่้เ่ม่ีอ่งรถมี�า 
Muslims in Lampang: Stand Out Alongside the 
City of Horse-drawn Carriages

อ่ตุ้สาหกรรมีค่วัามีงามีจากพ่ัชสมีนุไพัร 

ท่ฤษฎีีพัหปัุญญากบัค่วัามีฉลาดีขอ่งบคุ่ค่ล 

การสำารวัจดีวังจนัท่ร์ค่รั �งแรกขอ่งโลกอ่าหรับ 
Arab World’s First Lunar Exploration

ขา่วัสารศัน้ย์ฯ

“ซึ่เ้ปอ่ร์ฟู้้�ดีจากสาหร่าย” 
อ่าหารแหง่อ่นาค่ต้แหลง่อ่ดุีมีดี�วัยโภชนาการ 
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	 มีคีำำถามีมีานานแล้ว้ว่าคำวามีอ้ว้นก่อ่้ผล้เสียีต่อ่้สีมีอ้ง

บ้้างไหมี ในเม่ี�อ่มีีรายงานมีากข่ �นวั่าผู้้� ป่วัยโรค่อ่�วัน นอ่กจากมีี
ปัญหาเบาหวัานเพิั�มีข่ �นแล�วัยงัพับค่วัามีเสี�ยงต้่อ่โรค่อ่ลัไซึ่เมีอ่ร์
มีากข่ �นดี�วัย กระท่ั�งค่าดีการณ์กนัวัา่ภายใน ค่.ศั.2050 หร่อ่ พั.ศั.2593
จะมีีค่นอ่�วันเร่ �อ่รังป่วัยดี�วัยเบาหวัานและอ่ลัไซึ่เมีอ่ร์มีากถ่ง 100 
ล�านค่นท่ั�วัโลก น่าห่วังถ่งขนาดีนั �น ร้� กนัมีาก่อ่นแล�วัวั่าโรค่อ่�วัน
เร่ �อ่รังก่อ่ให�เกิดีเบาหวัานไดี�ค่อ่่นข�างแน ่ท่วัา่ท่ำาให�เกิดีปัญหาอ่ลัไซึ่เมีอ่ร์
ดี�วัยหร่อ่เปลา่ ยงัเป็นข�อ่สงสยัอ่ย้ ่ในเม่ี�อ่เกิดีค่ำาถามีจำาเป็นต้�อ่งมีี
ค่ำาต้อ่บ ลอ่งไปดีก้นัดีีกวัา่ค่ำาต้อ่บที่�ไดี�มีานั �นมีีวัา่อ่ยา่งไร 
 งานวัจิยัที่�ท่ำาเพ่ั�อ่หาค่ำาต้อ่บในเร่�อ่งนี � นำาโดียศัาสต้ราจารย์
ซึ่ินฟู้้ โจวั (Xin-Fu Zhou) นักวัิจัยดี� านประสาท่วิัท่ยาและ
รอ่งศัาสต้ราจารย์ ลาริซึ่า โบรอ่ฟู้สกายา (Larisa Bobrovskaya) 
แห่งมีหาวิัท่ยาลยัเซึ่าท์่อ่อ่สเต้รเลียโดียศัก่ษาในหนท้่ดีลอ่งอ่าย ุ
8 สปัดีาห์ให�ไดี� รับอ่าหารไขมีนัสง้เป็นเวัลา 30 สปัดีาห์ กระท่ั�ง
เกิดีโรค่อ่�วันและเบาหวัาน ค่วัามีสามีารถในการรับร้� เลวัลง เกิดี
โรค่ซึ่ม่ีเศัร� าและโรค่อ่ลัไซึ่เมีอ่ร์ หนที้่�มีีค่วัามีบกพัร่อ่งท่างสมีอ่ง
เหลา่นี �มีีแนวัโน�มีที่�จะมีีนำ �าหนกัต้วััมีากข่ �นเน่�อ่งจากการเผู้าผู้ลาญ
เกิดีปัญหา 

 

 ในการท่ดีลอ่งค่รั �งนี � หน้บางส่วันเป็นหน้อ่ลัไซึ่เมีอ่ร์ที่�
เกิดีจากการดีดัีแปลงพัันธิุกรรมี เม่ี�อ่ให� กินอ่าหารที่�มีีไขมีันส้ง
พับวั่าการรับร้� ท่างสมีอ่งลดีลงเน่�อ่งจากเกิดีการเปลี�ยนแปลง

ท่างพัยาธิิวัิท่ยาในสมีอ่ง แสดีงวั่าอ่าหารไขมีันส้งสมัีพัันธ์ิกับ
โรค่ท่างสมีอ่งรวัมีท่ั �งอ่ลัไซึ่เมีอ่ร์จริง งานวิัจยัชิ �นนี �ตี้พิัมีพ์ัในวัารสาร 
Metabolic Brain Disease ศัาสต้ราจารย์ Bobrovskaya สรุปไวั�
น่าสนใจวั่า “ปััญหาโรคอ้้วนเร้�อ้รังนอ้กจากจะก่อ้ให้เกิดปััญหา
เบาหวานแล้้วยัังบั�นทอ้นระบบปัระสาทส่วนกล้าง ทำาให้เกิด
ความผิิดปักติิทางจิติเวชรุนแรงขึ้้�นด้วยั”  

 การบริโภค่อ่าหารไขมีันส้งหร่อ่แมี�กระท่ั�งนำ �าต้าลส้ง
ก่อ่ปัญหาท่ำาให�นำ �าหนักต้วััเพิั�มีข่ �น เกิดีพััฒนาการท่ำาให� ด่ี �อ่ต้่อ่
อิ่นซึ่้ลิน ผู้ลต้่อ่เน่�อ่งที่�พับค่่อ่ค่นอ่�วันเสี�ยงต้่อ่โรค่ซึ่่มีเศัร� าท่ั �งมีี
เบาหวัานเพิั�มีข่ �นอี่ก ค่วัามีเสี�ยงต้อ่่โรค่ในระบบประสาท่และสมีอ่ง
เพิั�มีข่ �นเป็นสอ่งเท่่า ผู้ลการวัิจัยจ่งเน�นยำ �าถ่งค่วัามีสำาค่ัญขอ่ง
การแก� ปัญหาโรค่อ่� วัน เดิีมีที่เค่ยให� ระวัังเร่� อ่งโรค่เบาหวัาน
ที่�ต้ามีมีากบัโรค่อ่�วัน ต้อ่่ไปจำาต้�อ่งระวังัเร่�อ่งโรค่อ่ลัไซึ่เมีอ่ร์ และ
ค่วัามีผิู้ดีปกต้ทิ่างจิต้อ่่�นๆพัร�อ่มีกนัไปดี�วัย ประมีาท่ไมีไ่ดี�เลย

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

- ACADEMY GURU -
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- ACADEMY GURU -

It has long been questioned whether obesity has 
a negative effect on the brain or not. As more 
and more people become obese, besides higher 
chance to get diabetes, there is also an increased 
risk of Alzheimer’s disease. It is estimated that by 
2050, there will be up to 100 million chronic obese 
people suffering from diabetes and Alzheimer’s 
worldwide. This issue should be taken into serious 
consideration. It was already known that chronic 
obesity can lead to diabetes. But does it cause 
Alzheimer’s as well? This is still in doubt. Anyway, 
when there is a question, there must be an an-
swer. Let’s see what the answer is going to be.

 Research done to find answer to this issue was led 
by Professor Xin-Fu Zhou, a neuroscientist researcher, and 
Associate Professor Larisa Bobrovskaya of the University 
of South Australia. The study was conducted in 8-week-old 
mice which were fed high fat diet for 30 weeks until they 
had obesity and diabetes. Their ability to perceive became 
worse. They suffered from depression and Alzheimer’s. Also, 
these brain-impaired mice tended to gain weight because of 
metabolic problem. 
 In this experiment, some mice were suffered from 
Alzheimer’s caused by genetic modification. When fed 
with high-fat diet, cognitive decline was observed due to 
pathological changes in the brain. This means that high-fat diets 
are actually linked to brain diseases, including Alzheimer’s.
This study was published in “Metabolic Brain Disease” Journal. 
Professor Bobrovskaya interestingly concluded that “Chronic
obesity not only causes diabetes but also deteriorates 
the central nervous system, which leads to more serious 
psychiatric disorders.” 
 Consumption of high-fat or even high-sugar foods 
can cause weight gain which will develop insulin resistance. 
Consequently, obese people are at an increased risk of both 
depression and diabetes, and the risk of diseases in their 
nervous system and brain doubles. The result of this study, 
therefore, emphasized the importance of solving obesity 
problems. I used to remind people to be careful of diabetes 
that comes with obesity. But from now on, we have to also be 
careful of Alzheimer’s disease and other mental disorders. We 
cannot be careless.

Chronic Obesity Can Cause 
Brain Problems

อ่า่นบท่ค่วัามีอ่่�นไดี�ที่�เพัจ :
 Dr.Winai Dahlan
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- INDUSTRY CORNER -

 สาหร่ายเป็นอี่กหน่�งวัตั้ถดุีบิที่�นกัวิัจยัและฟู้้�ดีสต้าร์ท่อ่พััท่ั�วัโลก
ต้า่งๆ  ล�วันให�ค่วัามีสนใจ เน่�อ่งจากเจริญเต้บิโต้ไดี�งา่ยท่ั �งในแหลง่นำ �าจ่ดี 
และนำ �าเค่็มี อี่กท่ั �งสาหร่ายยังมีีหลากหลายสายพัันธิุ์ซึ่่�งอุ่ดีมีไปดี�วัย
สารอ่าหารที่�เป็นประโยชน์[1] โดียนกัโภชนาการเปรียบเที่ยบสาหร่าย
ให� เป็นอ่าหารที่�ค่รบวังจรดี�านโภชนาการเพัราะอ่ดุีมีไปดี�วัยวัิต้ามิีนท่ั �ง
วัติ้ามิีนบี ซีึ่ อี่ และเค่ มีีกรดี โอ่เมีก�า 3 โปรต้นี กรดีอ่ะมีโิน และโพัลฟีีู้นอ่ล
ซึ่่�งช่วัยในการต้�านอ่นุมี้ลอิ่สระและลดีภาวัะการอ่ักเสบขอ่งร่างกาย
จง่ท่ำาให�สาหร่ายข่ �นแท่น่เป็นซึ่เ้ปอ่ร์ฟู้้�ดีใหมีที่่�ต้�อ่งจบัต้าในปี 2022 นี � ซึ่่�ง
ซึ่้เปอ่ร์ฟู้้�ดี ค่่อ่ อ่าหารที่�อุ่ดีมีไปดี�วัยคุ่ณค่่าท่างโภชนาการระดีับส้ง 
ให�ค่ณุประโยชน์กบัร่างกาย มีีประโยชน์ต้อ่่สขุภาพัในระดีบัที่�เหน่อ่กวัา่
อ่าหารท่ั�วัไปท่ำาให�สขุภาพัแข็งแรง ป�อ่งกนัโรค่ต้่าง ๆ อี่กท่ั �งสาหร่าย
ยงัต้อ่บโจท่ย์เท่รนด์ีอ่าหารสขุภาพัไปพัร� อ่มีกับการดีแ้ลรักษาโลกจ่ง
เป็นสิ�งใหมี่ในวังการอ่ตุ้สาหกรรมีอ่าหาร[2], [3] ในปัจจุบนัมีีบริษัท่
และฟู้้�ดีสต้าร์ต้อ่ปัให�ค่วัามีสนใจเพ่ั�อ่นำามีาผู้ลิต้เป็นอ่าหารอ่ย่างเช่น
บริษัท่สต้าร์ท่อ่พััขอ่งอ่อ่สเต้รียที่�ช่�อ่วั่า SPIRULIX ต้ั �งอ่ย้่ในรัฐโลเวัอ่ร์
อ่อ่สเต้รีย เริ�มีท่ำาการเพัาะสาหร่ายสไปร้ลนิา่มีาต้ั �งแต้ปี่ 2017 โดียเริ�มี
จากฟู้าร์มีขนาดีเลก็ ซึ่่�งสาหร่ายสไปร้ลนิา่เป็นที่�เป็นที่�ร้� จกัและถก้นำามีา
ใช�เป็นอ่าหารท่ั�วัไปในท่วีัปเอ่เชียแต้ส่ำาหรับโลกต้ะวันัต้กยงัค่งมีีมีมุีมีอ่ง
แบบเค่ล่อ่บแค่ลงต้่อ่อ่าหารชนิดีนี �อ่ย่างในประเท่ศัอ่อ่สเต้รียกลบัไมี่
เป็นที่�ร้� จักมีากนักและไมี่นิยมีที่�จะนำามีารับประท่านอ่าหารจ่งท่ำาให� 
SPIRULIX ต้ั �งใจที่�นำาสาหร่ายชนิดีนี �มีาพัฒันาเป็นอ่าหารที่�คุ่�นเค่ย เชน่ 
แค่ร็กเกอ่ร์ เน่�อ่งจากอ่าหารชนิดีนี �มีีสว่ันประกอ่บขอ่งสาร  โอ่เมีก�า 3 
และธิาต้เุหลก็ในปริมีาณสง้ซึ่่�งเป็นที่�ต้�อ่งการในหมี้ผู่้้� ที่�รับประท่านอ่าหาร
แพัสนต์้เบส [3], [4]  

 ท่ั �งนี �สาหร่ายไดี� รับการขนานนามีจากอ่งค์่การ
นาซึ่่าและอ่งค์่การสหประชาชาต้ิวั่าเป็น ‘อ่าหารแห่ง
อ่นาค่ต้’และยงัไดี� รับค่วัามีนิยมีรับประท่านเป็นอ่าหาร
ซึุ่ปเปอ่ร์ฟู้้�ดีเติ้บโต้อ่ย่างต้่อ่เน่�อ่ง[5] ดีังนั �นจ่งเป็น
โอ่กาสขอ่งสต้าร์ต้อ่ปัและผู้้�ประกอ่บการฮาลาลในการนำา
วััต้ถุดีิบหร่อ่สารสกัดีจากสาหร่ายซึ่่�งไมี่มีีค่วัามีเสี�ยง
ท่างดี�านหะรอ่มีหร่อ่สิ�งต้�อ่งห�ามีต้ามีหลกัการศัาสนา
อิ่สลามีมีาเป็นวัตั้ถดุีิบหร่อ่สารสกดัีท่ดีแท่นเพ่ั�อ่นำาไปใช�
ในอ่ตุ้สาหกรรมีฮาลาลในการต้อ่่ยอ่ดีพัฒันาผู้ลิต้ภณัฑ์์
หร่อ่ซึ่่�งยกระดีบัสนิค่�าฮาลาลเพ่ั�อ่เพิั�มีชอ่่งท่างการแขง่ขนั
ในต้ลาดีอ่นาค่ต้ไดี�อี่กดี�วัย. 

เรียบเรียงโดีย ฟััครูดดนีั ติาเปาะโต๊ิะ
Compiled  by Fakrutdin Tapohtoh
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“Superfood 
from Seaweed”: 
Food of the 
Future that is 
Rich in 
Nutrition

 Seaweed is another raw material that researchers and food start-ups 
around the world are all interested in since it grows easily in both freshwater 
and saltwater. In addition, there are many species of seaweed that are rich in 
beneficial nutrients. [1] Nutritionists view seaweed as a food that has complete 
nutrition because it is rich in vitamins B, C, E and K; contains omega-3 fatty acids, 
proteins, amino acids, and polyphenols, which help fight free radicals and reduce 
inflammation in the body. All of this has made seaweed a new superfood that 
should be focused on in 2022. Superfood is a food that is rich in high nutritional 
values. It gives benefits to your body in a superior level compared to conventional 
foods. It helps you to be healthy and prevent various diseases. Seaweed also 
fits with the trend of healthy food and saving the world, which is new in the food 
industry. [2-3] Currently, there are companies and food start-ups that are interested
in using seaweed as ingredient in food production. For example, an Austrian 
start-up company called SPIRULIX based in Lower Austria has been cultivating 
spirulina since 2017 by starting from a small farm. Spirulina is known and used as 
a common food in Asia, but in the Western world there is a skeptical view of this 
food. In Austria, for example, it is not very well known and not popular for eating. 
Therefore, SPIRULIX intends to develop it into familiar foods such as crackers 
due to its high amount of omega-3 and iron, which are in demand among people 
who eat plant-based food. [3-4] Seaweed has been acknowledged by NASA 
and the United Nations as ‘Food of the Future’. Its popularity has been growing 
continuously as a superfood. [5] Therefore, it is an opportunity for start-ups and 
halal entrepreneurs to use seaweed as raw material or extracts from seaweed, 
which has no risk of Haram or prohibited ingredients according to Islamic princi-
ples, in Halal industry. This could help develop their products, uplift Halal products, 
and widen sales channels in the future market as well.



เขียนและเรียบเรียงโดีย เนัติรนัภา อ้้นัเต่ิา 
Written and Compiled  by Netnapa Ontao
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Beauty Industry derived from Herb  

 สมุนุไพร (Herbs) หมีายถง่ พ่ัชที่�ใช�ท่ำาเป็นเค่ร่�อ่งยา 
อ่าหาร เค่ร่�อ่งด่ี�มี อ่าหารเสริมี เป็นสารอ่อ่กฤท่ธิิ�ในเค่ร่�อ่งสำาอ่าง 
แต้ง่กลิ�น แต้ง่สใีนอ่าหารและยา ต้ลอ่ดีจนใช�เป็นสารกำาจดัีศัตั้ร้
พ่ัช สำาหรับการนำาสมีนุไพัรแต้่ละชนิดีมีาใช�ประโยชน์นั �นบาง
ชนิดีใช� เฉพัาะส่วันต้่างๆ เช่น ใบ เหง�า และต้�น โดียนำามีาใช�
ประโยชน์ดี�วัยวัธีิิต้า่งๆ เชน่ นำาเฉพัาะสว่ันที่�เป็นขอ่งเหลวัในสว่ัน
ขอ่งพ่ัชมีาใช�โดียต้รง หร่อ่นำาสว่ันขอ่งพ่ัชมีาต้�มีกบันำ �า เป็นต้�น 
 ปัจจบุนัสมีนุไพัรถก้นำามีาใช�ในอ่ตุ้สาหกรรมีค่วัามีงามี
กันอ่ย่างแพัร่หลาย เน่�อ่งจากมีีราค่าไมี่ส้ง ต้�นทุ่นไมี่ส้งมีาก  
ซึ่่�งการนำาไปใช�สว่ันใหญ่เป็นการนำาวิัท่ยาศัาสต้ร์และเท่ค่โนโลยี
ต้่างๆ มีาใช� เพ่ั�อ่การนำาเอ่าสารอ่อ่กฤท่ธิิ�สำาค่ัญมีาใช� ใน
อ่ตุ้สาหกรรมีค่วัามีงามี อ่ยา่งเชน่ เค่ร่�อ่งสำาอ่าง อ่าหารเสริมี และ
อ่่�นๆ ในส่วันขอ่งต้ลาดีอ่ตุ้สาหกรรมีค่วัามีงามีนั �นก็มีีแนวัโน�มี
ที่�ดีี สร� างมีล้ค่า่ สร� างแบรนด์ีต้า่งๆ จนเกิดีเป็นรายไดี�ค่อ่่นข�างสง้
ให�กบัประเท่ศัต้า่งๆ ท่ั�วัโลก ซึ่่�งสดัีสว่ันต้ลาดีขอ่งอ่ตุ้สาหกรรมี
ค่วัามีงามีท่ั�วัโลก ดีังนี � ภ้มิีภาค่เอ่เชีย ค่ิดีเป็น ร� อ่ยละ 46, 
ภมิ้ีภาค่อ่เมีริกาเหน่อ่ ค่ดิีเป็น ร�อ่ยละ 24, ภมิ้ีภาค่ยโุรปต้ะวันัต้ก  
ค่ิดีเป็น ร� อ่ยละ 18, ภมิ้ีภาค่ละต้นิอ่เมีริกา ค่ิดีเป็น ร� อ่ยละ 8, 
ภมิ้ีภาค่ยโุรปต้ะวันัอ่อ่ก ค่ดิีเป็น ร� อ่ยละ 6 และ ภมิ้ีภาค่แอ่ฟู้ริกา 
ค่ดิีเป็น ร�อ่ยละ 3 โดียอ่ตุ้สาหกรรมีค่วัามีงามีท่ั�วัโลกท่ำายอ่ดีขาย
รวัมีกนัไดี�มีากถง่ 5 แสนล�านดีอ่ลลาร์สหรัฐต้อ่่ปี หร่อ่ประมีาณ 
15.5 ล�านล�านบาท่ต้อ่่ปี  

 นอ่กจากนี �ยงัมีีการประเมีินดี�วัยวัา่ ในปี 2568 มีล้ค่า่อ่ตุ้สาหกรรมี
ค่วัามีงามีจะเพิั�มีข่ �นอี่ก อ่ย้่ที่� 7.2 แสนล�านดีอ่ลลาร์สหรัฐ หร่อ่ประมีาณ 
22.3 ล�านล�านบาท่ และในปี 2570 มีล้ค่า่อ่ตุ้สาหกรรมีค่วัามีงามีจะเพิั�มีข่ �น 
เป็น 7.9 แสนล�านดีอ่ลลาร์สหรัฐ หร่อ่ประมีาณ 24.4 ล�านล�านบาท่ และ
จากข�อ่มีล้การเต้บิโต้อ่ตุ้สาหกรรมีค่วัามีงามี ปี 2553 จนถง่ปี 2562: เพิั�มีข่ �น
เป็น 4.6% ค่ิดีเป็นมีล้ค่า่รวัมี 5 แสนล�านดีอ่ลลาร์สหรัฐ หร่อ่ประมีาณ 15.6 
ล�านล�านบาท่ ซึ่่�งมีีมีล้ค่า่เป็นผู้ลติ้ภณัฑ์์ต้า่งๆ ดีงันี �  
 1. ผู้ลติ้ภณัฑ์์ขอ่งใช�สว่ันต้วัั ค่ดิีเป็น 2.4 แสนล�านดีอ่ลลาร์สหรัฐ 
 (7.3 ล�านล�านบาท่) 
 2. ผู้ลติ้ภณัฑ์์ดีแ้ลสภาพัผิู้วั ค่ดิีเป็น 1.4 แสนล�านดีอ่ลลาร์สหรัฐ 
 (4.4 ล�านล�านบาท่) 
 3. เค่ร่�อ่งสำาอ่างสีสนั ค่ิดีเป็น 7.2 หม่ี�นล�านดีอ่ลลาร์สหรัฐ 
 (2.2 ล�านล�านบาท่) 
 4. เค่ร่�อ่งหอ่มี ค่ดิีเป็น 5.1 หม่ี�นล�านดีอ่ลลาร์สหรัฐ (1.6 ล�านล�านบาท่) 
 ท่ั �งนี �พ่ัชและสมีนุไพัรที่�สร� างมีล้ค่า่ผู้ลติ้ภณัฑ์์ต้า่งๆ จากอ่ตุ้สาหกรรมี
ค่วัามีงามีที่�มีีการเต้ิบโต้สง้ข่ �นเร่�อ่ยๆ อ่าจเป็นแนวัท่างประเท่ศัไท่ยที่�จะให�
ค่วัามีสนใจเป็นประเท่ศัที่�ผู้ลติ้พ่ัชสมีนุไพัรเพิั�มีมีากข่ �น ส้ก่ารสร� างรายไดี�ให�กบั
ประเท่ศั และเศัรษฐกิจขอ่งประเท่ศัไท่ยที่�อ่าจจะมีีแนวัโน�มีที่�ดีีข่ �นไดี�อี่กดี�วัย
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BEAUTY INDUSTRY DERIVED 
FROM HERB 
 Herbs are plants that are used to make medicine, 
food, beverages, dietary supplements, active ingredients in 
cosmetics, color and flavor additives in food and medicine. 
Herbs are also used as pesticide and insecticidal agents. In 
terms of utilization, each herb must be used differently. Some 
we use only specific part of the herb, such as its leaves, 
rhizomes, and trunks. These parts are utilized in numerous 
ways, such as applying only the liquid of the trunk directly, or 
boiling the herb with water, etc. 
 Today, herbs are widely used in beauty industry 
because its price is not high and thus making the total cost 
to be not very expensive. Most herbs used in beauty industry, 
such as cosmetics, food supplements, etc., are in the form of 
extracted active ingredients using science and technology. 
The beauty industry market has good prospects. It creates 
values. Many brands are made. All of this results in a relatively 
high income for various countries around the world. 
 The market share of global beauty industry is as 
follows: Asia 46%, North America 24%, Western Europe 18%, 
Latin America 8%, Eastern Europe 6% and Africa 3%. The 
global beauty industry generates combined sales of up to 500 
billion US dollars per year, or about 15.5 trillion baht per year. 

 In addition, it is also estimated that in 2025, the beauty industry value will increase to 720 billion US dollars, or about 
22.3 trillion baht. And in 2027, the beauty industry’s value will increase to 790 billion US dollars or approximately 24.4 trillion baht. 
According to the data of beauty industry growth from 2010 to 2019: the growth increases 4.6%, the total value is 500 billion US 
dollars, or about 15.6 trillion baht. The values according to the products are as follows: 
 1. Personal care products $240 billion (7.3 trillion baht) 
 2. Skin care products $140 billion (4.4 trillion baht) 
 3. Colorful cosmetics $72 billion (2.2 trillion baht) 
 4. Fragrances $51 billion (1.6 trillion baht) 
 Plants and herbs can create values for various products in 
the beauty industry, which is growing continuously. Thus, this might 
inspire Thailand to become a country that produce more herbs 
to create more income for the country and improve the nation’s 
economy.

1.เหม่ีอ่นพัระอ่าทิ่ต้ย์ “โลกแหง่ค่วัามีงามี” เปลี�ยนไป? เจาะต้ลาดี มีอ่งเท่รนด์ี ภายใต้�วัิกฤต้โิค่วัิดี” [อ่อ่นไลน์].ไท่ยรัฐอ่อ่นไลน์ 14 มิีถนุายน 2564 

[ส่บค่�นเม่ี�อ่วันัที่� 24 มีี.ค่. 2564].จาก https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2114796
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ลงน์ามความรึ่วมมือสู่งเสูรึิมสูิน์ค้าฮาลาล รึะหุว่าง หุน์่วยงาน์ WISE มาเลเซีย กัับุ ศวฮ. และ สูมฮท.

The MOU to Promote Halal Products Between WISE Malaysia and the HSC and HSIT 

 วันัที่� 7 มิีถนุายน 2565 เวัลา 18.00 น. เป็นต้�นไป ศัน้ย์วัิท่ยาศัาสต้ร์ฮาลาล จฬุาลงกรณ์มีหาวัิท่ยาลยั โดีย รศั.ดีร.วัินยั ดีะห์ลนั 
ผู้้�อ่ำานวัยการ พัร� อ่มีดี�วัยสำานกังานค่ณะกรรมีการกลางอ่ิสลามีแห่งประเท่ศัไท่ย โดีย พัล.ต้.ต้.สริุนท่ร์ ปาลาเร่ และสถาบนัมีาต้รฐานฮาลาล
แหง่ประเท่ศัไท่ย โดีย รศั.ดีร.ปกรณ์ ปรียากร ร่วัมีประชมุีหาร่อ่ค่วัามีร่วัมีม่ีอ่การดีำาเนินงานดี�านวัิชาการฮาลาลและสร� างเค่ร่อ่ขา่ยธิรุกิจระหวัา่ง
ประเท่ศัและลงนามีค่วัามีร่วัมีม่ีอ่ MOU กบั หนว่ัยงาน WISE ( World Integreted Supply Ecosystem) มีาเลเซีึ่ย ซึ่่�งเป็นหนว่ัยงานที่�สง่เสริมี
สนิค่�าฮาลาล การสง่อ่อ่กสนิค่�า การฝ่ึกอ่บรมีและบริการฮาลาลที่�เกี�ยวัข�อ่ง ซึ่่�งมีี Dato’ Sri Dr.Hilmi bin Haji Yahya , Chairman เป็นผู้้� ร่วัมีประชมุี
และร่วัมีลงนามี 
 ในการประชมุีไดี�หาร่อ่ค่วัามีร่วัมีม่ีอ่ดี�านวัิชาการและภาค่ธิรุกิจฮาลาล เพ่ั�อ่หาผู้้�ประกอ่บการไท่ย สง่สนิค่�าและผู้ลติ้ภณัฑ์์ฮาลาลไปยงั
กลุม่ีประเท่ศัยโุรป รวัมีถง่การจดัีอ่บรมีให�ผู้้� เกี�ยวัข�อ่งในการผู้ลติ้สนิค่�าฮาลาล เป็นต้�น  ซึ่่�งในอ่นาค่ต้ จะมีีการร่วัมีม่ีอ่เพ่ั�อ่สง่เสริมีสนิค่�าฮาลาลไท่ย
ในต้า่งประเท่ศัต้อ่่ไป

 On June 7, 2022, at 6:00 p.m. onwards, the Halal Science Center Chulalongkorn University by Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan,
the Founding Director, along with the Central Islamic Council of Thailand by Pol. Maj. Gen. Surin Palare, and the Halal Standards 
Institute of Thailand by Assoc. Prof. Dr. Pakorn Priyakorn joined the meeting to discuss cooperation on Halal academic operations 
and build international business networks and signed an MOU with WISE (World Integreted Supply Ecosystem), Malaysia, which 
is an agency that promotes Halal products, export of goods, trainings, and related Halal services. Dato’ Sri Dr.Hilmi bin Haji Yahya 
was the Chairman also attended the meeting and signed the MOU.  
 The meeting discussed cooperation in Halal academic and business to find Thai entrepreneurs who deliver Halal goods 
and products to European countries, as well as to organize trainings for those involved in the production of Halal products. In the 
future, there will be cooperation to promote Thai Halal products abroad. 
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คณะจากัสูถาน์ทูต่ฟิลิปัปัิน์สู์ เชิิญ ศวฮ.เข้ารึ่วมบุรึรึยายใน์ Halal Conference ณ กัรึุงมะน์ิลา

Delegation from the Embassy of the Philippines Invited the HSC 
to attend Halal Conference in Manila 

 วันัศักุร์ที่� 17 มิีถนุายน 2565 เวัลา 10.00 น. ศัวัฮ. ให�การต้�อ่นรับ ค่ณะจากสถานท่ต้้ฟิู้ลปิปินส์ ประจำาประเท่ศัไท่ย นำาโดีย ค่ณุ Althea 
Karen ANTONIO, Commercial Counselor ที่�ปร่กษาการพัาณิชย์ และ Dr. Jhino Ilano, Assistant Director, Export Marketing Bureau,
 the  Philippine Department of Trade and Industry (DTI-EMB) ในโอ่กาสเข�าพับ  รศั.ดีร.วิันยั ดีะห์ลนั ผู้้�อ่ำานวัยการ เพ่ั�อ่ปร่กษาหาร่อ่ค่วัามีร่วัมีม่ีอ่
ดี�านการค่�า การส่งอ่อ่ก สินค่�าฮาลาลระหวั่างไท่ยและฟิู้ลิปปินส์ แลกเปลี�ยนข�อ่มีล้ขอ่งหน่วัยงานการรับรอ่งฮาลาลระหวั่างสอ่งประเท่ศั 
และโอ่กาสท่างการต้ลาดีขอ่งสนิค่�าและผู้ลติ้ภณัฑ์์ฮาลาลขอ่ง 2 ประเท่ศั ส้ต่้ลาดีโลก ท่ั �งนี � Dr. Jhino ยงัไดี�ท่าบท่ามีเรียนเชิญ รศั.ดีร.วัินยั 
เข�าร่วัมีบรรยายใน Halal Conference ณ กรุงมีะนิลา ประเท่ศัฟิู้ลปิปินส์ ที่�กำาหนดีจะจดัีข่ �นในเด่ีอ่นสงิหาค่มีหร่อ่กนัยายน 2022 นี �ดี�วัย

 On Friday, June 17, 2022, at 10:00 am., the HSC welcomed delegation from the Embassy of Phillippines in Thailand 
led by Mr. Althea Karen ANTONIO, Commercial Counselor, and Dr. Jhino Ilano, Assistant Director, Export Marketing Bureau, 
the Philippine Department of Trade and Industry (DTI-EMB). On this occasion, the delegation met Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, 
the Founding Director of the HSC to discuss cooperations on trade, exporting Halal products between Thailand and the Philippines,
exchanging information of Halal certification agencies between the two countries, and exploring marketing opportunities of 
Halal products of both countries to world market. Dr. Jhino invited Assoc. Prof. Dr. Winai to attend Halal Conference in Manila, 
Philippines, which is scheduled to be held in August or September 2022 as well. 
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เอกัอัครึรึาชิทูต่บุรึูไน์ เข้าปัรึึกัษา แลกัเปัลี�ยน์ข้อคิดเหุ็น์เกัี�ยวกัับุศักัยภาพด้าน์ฮาลาลของไทย

Ambassador of Brunei Consulted and Exchanged Views 
on the Potential of Thailand’s Halal Works 

 วันัพัธุิที่� 22 มิีถนุายน 2565 เวัลา 10.00 น. ดีร.พัรพิัมีล มีะหะหมีดัี ผู้้�ชว่ัยผู้้�อ่ำานวัยการศัน้ย์ฯ และ น.ส.มีนฤดีี เข็มีท่ำา ผู้้�อ่ำานวัยการ
ฝ่ึายบริหาร ให�การต้�อ่นรับ นางสาวับศุัรา กาญจนาลยั เอ่กอ่คั่รราชท่ต้้ ณ บนัดีาร์เสรีเบกาวันั ประเท่ศับร้ไน พัร�อ่มีดี�วัยเจ�าหน�าที่�กรมีเอ่เชียต้ะวันัอ่อ่ก
เข�าพับหาร่อ่เพ่ั�อ่แลกเปลี�ยนข�อ่ค่ิดีเหน็เกี�ยวักบัศักัยภาพัดี�านฮาลาลขอ่งไท่ย โอ่กาสและค่วัามีท่�าท่ายสำาหรับภาค่รัฐและภาค่เอ่กชนไท่ย  
 ท่ั �งนี � ท่่านเอ่กอ่ัค่รราชท่้ต้บุศัรา ไดี�ยกประเดี็นข� อ่จำากัดีการนำาเข� าสินค่� าขอ่งบร้ไนที่�ระบุวั่าต้�อ่งไมี่มีีปริมีาณขอ่งแอ่ลกอ่ฮอ่ล์ 
(Alchohal Free) ในผู้ลิต้ภณัฑ์์อ่าหาร และการรับรอ่งฮาลาลในผู้ลิต้ภณัฑ์์ที่�เป็นเน่ �อ่สดี ซึ่่�งท่างกระท่รวังศัาสนาขอ่งบร้ไนจะต้�อ่งเข�าไป
ต้รวัจสอ่บ ณ สถานที่�การผู้ลติ้ ในปัจจบุนับคุ่ค่ลากรขอ่งหนว่ัยงานไมีเ่พีัยงพัอ่ จง่ท่ำาให�เกิดีปัญหาการนำาเข�าสนิค่�าไปยงับร้ไน ท่ั �งที่�บร้ไนมีีกำาลงัซ่ึ่ �อ่สง้ 
ท่างสถานท่ต้้ไท่ย จง่เลง็เห็นวัา่น่าจะเป็นโอ่กาสที่�ดีีที่�ไท่ยเราจะเข�าไปร่วัมีม่ีอ่กบักระท่รวังศัาสนาในการหาแนวัท่างการยอ่มีรับมีาต้รฐานและ
ขั �นต้อ่นการรับรอ่งฮาลาลขอ่งไท่ย และท่่านเอ่กอ่คั่รราชท่ต้้บศุัรายงัไดี�สนใจในงานวัิจยัที่�สามีารถต้อ่่ยอ่ดีไปท่างธิุรกิจไดี�  โดียเฉพัาะชดุี Strip 
Test สตั้ว์ัต้�อ่งห�ามี อี่กท่ั �งไดี�เชิญชวันให� ศัวัฮ. นำาค่ณะไปยงับร้ไนเพ่ั�อ่สร� างค่วัามีร่วัมีม่ีอ่ท่ั �งดี�านวัิชาการ งานวัิจยั และสนบัสนนุผู้้�ประกอ่บการ
ฮาลาลให�นำาสนิค่�าเข�าไปขายในบร้ไน อี่กดี�วัย

 On Wednesday, June 22, 2022, at 10:00 a.m. Dr. Pornpimol Mahamad, Assistant Director of the HSC, and Ms. Monrudee 
Khemtam, Management Director, welcomed Ms. Busara Kanchanalai, Ambassador of Thailand to Bandar Seri Begawan, Brunei, 
together with officials from the Department of East Asia who came to visit and discuss about Thailand’s potential on Halal works 
as well as opportunities and challenges for Thai government and private sectors. The Ambassador raised the issue of Brunei’s 
restrictions on import products that food products must not contain alcohol (Alcohol-Free) and fresh meat products must be Halal 
certified which requires the Ministry of Religion of Brunei to inspect production site. At present, the personnel of the agency are 
not enough. Therefore, problems regarding importing goods to Brunei arise, despite the fact that Brunei has high purchasing
power. The Embassy of Thailand, thus, foresees that it is a good opportunity for Thailand to cooperate with the Ministry of 
Religion in finding ways for Thailand’s Halal standards and procedures to be accepted. Ambassador Bussara was also interested 
in research that can be further developed into businesses, especially the strip test kits to detect DNA of forbidden animals. She 
also invited the HSC to bring delegation to Brunei to build cooperation in academics and research on Halal works and to support 
Halal entrepreneurs to bring their products to Brunei. 
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บุรึิษัท Hyrax Oil เข้าเยี�ยมชิม ศวฮ.

Hyrax Oil Company Visited the HSC 

 ในวันัอ่งัค่ารที่� 12 กรกฎีาค่มี 2565 เวัลา 10:00 น. ศัน้ย์วัิท่ยาศัาสต้ร์ฮาลาล จฬุาฯ นำาโดีย รศั.ดีร.วัินยั ดีะห์ลนั ผู้้�อ่ำานวัยการศัน้ย์ฯ 
พัร� อ่มีดี�วัย ดีร.อ่าณฐั เดีน่ยิ�งโยชน์ ผู้้�ช่วัยผู้้�อ่ำานวัยการศัน้ย์ฯและที่มีนกัวิัจยัให�การต้�อ่นรับค่ณะจากยก้นัดีา Mr. Mohamad Zaharudin Bin 
Zainuddin - General Manager International Sales และ Mr. Alhaj Habib Kagimu - Associate Director & Global Advisor จากบริษัท่ 
Hyrax Oil เข�าเยี�ยมีชมีศัก่ษาดีง้านโดียมีี ดีร.เกษิณี เกต้เุลขา และ นายนนัท่ชยั แดีงวัจิิต้ร์ ไดี�บรรยายถง่ค่วัามีเป็นมีาขอ่งศัน้ย์ กิจกรรมีต้า่งๆและ
พันัธิกิจที่�ผู้า่นมีา พัร� อ่มีท่ั �งพัด้ีค่ยุแลกเปลี�ยนข�อ่มีล้เกี�ยวักบัเค่ร่�อ่งหมีายฮาลาลและอ่าหารฮาลาล ท่ั �งนี �ท่างค่ณะจากยก้นัดีามีีค่วัามีประท่บัใจ
และช่�นชมีในกิจกรรมีขอ่งศัน้ย์วัิท่ยาศัาสต้ร์ฮาลาลเป็นอ่ยา่งมีาก

 On Tuesday, July 12, 2022, at 10:00 am., the Halal Science Center, Chulalongkorn University, led by Assoc. Prof. 
Dr. Winai Dahlan, the Founding Director of the HSC, along with Dr. Anat Denyingyhot, Assistant Director, and the Research 
Team welcomed the delegation from Uganda, Mr. Mohamad Zaharudin Bin Zainuddin - General Manager International Sales and 
Mr. Alhaj Habib Kagimu - Associate Director & Global Advisor from Hyrax Oil Company who came for site visit. Dr. Kasinee Katelakha
and Mr. Nantachai Dangwichit provided brief history of the HSC, its activities, and missions. There were discussing and exchanging
information about Halal symbols and Halal food. The delegation from Uganda was impressed and appreciated the activities of 
the Halal Science Center. 

เขียนและเรียบเรียงโดีย มุุธุิรดา กุระเด่�อ้งเดช
 Written and Compiled  by Mathurada Kraduangdet
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MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY 
AND INDIVIDUAL’S INTELLECTUAL 
POTENTIAL 
ทฤษ์ฎีีพห์์ปัญญา
กุับคุวิามัฉลัาดข็องบ์คุคุลั

1.ปััญญาด้าน์ภาษา 
(ความฉลาดใน์กัารึเลือกัใชิ้คำา): 

2. ปััญญาด้าน์ต่รึรึกัะ – คณิต่ศาสูต่รึ์ 
(ความฉลาดใน์เร่ึ�องต่วัเลขและกัารึใหุ้เหุตุ่ผล): 

3. ปััญญาด้าน์กัารึมองเหุ็น์-พ้�น์ที�
(ความฉลาดใน์กัารึสูรึ้างจิน์ต่ภาพ): 

นกัจิต้วิัท่ยาไดี�ถกเถียงกนัเร่�อ่งค่วัามีฉลาดีขอ่งมีนษุย์
มีาอ่ย่างยาวันาน ค่วัามีฉลาดีขอ่งมีนุษย์เรามีีกี�
ประเภท่? นกัจิต้วัิท่ยาค่นหน่�งช่�อ่ Robert Sternberg 
ไดี� เสนอ่แนวัคิ่ดีเกี�ยวักับค่วัามีฉลาดีหลายดี� านวั่า
สามีารถจำาแนกอ่อ่กเป็นค่วัามีฉลาดีเชิงวิัเค่ราะห์ 
ค่วัามีฉลาดีเชิงสร� างสรรค์่ และค่วัามีฉลาดีในการอ่ย้่
กบัโลกแห่งค่วัามีจริง ต้อ่่มีาไดี�มีีการเสนอ่ท่ฤษฎีีใหมี่
เกี�ยวักบัค่วัามีฉลาดีหลายดี�าน หร่อ่ท่ฤษฎีีพัหปัุญญา 
โดียนกัจิต้วิัท่ยาช่�อ่ Howard Gardner แมี�วัา่นกัวัิจยั
บางค่นจะโต้�แย�งท่ฤษฎีีขอ่งเขา แต้ก็่นา่แปลกที่�ท่ฤษฎีี
พัหุปัญญากลับไดี� รับค่วัามีนิยมีและถ้กนำามีาใช� ใน
การเรียนการสอ่นโดียนกัการศั่กษาหลายค่นท่ั�วัโลก
จนถง่ท่กุวันันี � [2-4] พัหปัุญญา 9 ประการที่� Gardner [6]
ระบไุวั�  ไดี�แก่:

ค่่อ่ค่วัามีสามีารถในการเข�าใจและใช�ภาษาพั้ดีและ
ภาษาเขียนไดี� เป็นอ่ย่างดีี บุค่ค่ลนั �นอ่าจเชี�ยวัชาญ
ภาษาใดีภาษาหน่�งหร่อ่มีากกวั่า และสามีารถใช�
ภาษาเพ่ั�อ่ส่�อ่สารสิ�งที่�เขาต้�อ่งการกบัอี่กฝ่ึายไดี�อ่ยา่งมีี
ประสทิ่ธิิภาพั ผู้้� ที่�มีีค่วัามีสามีารถดี�านนี �เหมีาะสมีที่�จะ
ประกอ่บอ่าชีพั นกัจิต้วัทิ่ยา นกัการศัาสนา นกัปราชญ์ 
นกักฎีหมีาย ค่ร้ และนกัเขียน 

ค่่อ่ค่วัามีสามีารถในการใช� ต้รรกะและท่ักษะท่าง
ค่ณิต้ศัาสต้ร์ในการแก� ปัญหา บุค่ค่ลนั �นมีีวัิธีิค่ิดีอ่ย่าง
เป็นระบบ สามีารถค่ิดีเป็นมีโนภาพัและนามีธิรรมีไดี� 
ผู้้� ที่�มีีค่วัามีสามีารถดี�านนี �เหมีาะสมีที่�จะประกอ่บอ่าชีพั 
นกัวิัท่ยาศัาสต้ร์ วัิศัวักร นกัโปรแกรมีเมีอ่ร์ค่อ่มีพิัวัเต้อ่ร์ 
และนกับญัชี 

ค่่อ่ค่วัามีสามีารถในการจดัีการและสร�างภาพัในจิต้นาการ
เพ่ั�อ่แก� ปัญหา ค่วัามีสามีารถหลกัขอ่งค่นที่�ฉลาดีท่างนี �
ค่่อ่การสร� างจินต้ภาพั การให�เหต้ผุู้ลเชิงปริภมิ้ี การปรับ
แต้ง่ภาพั ท่กัษะดี�านกราฟิู้กและศิัลปะ และจินต้นาการ
เชิงรุก ผู้้� ที่�มีีค่วัามีสามีารถดี�านนี �เหมีาะสมีที่�จะประกอ่บ
อ่าชีพั สถาปนิก จิต้รกร วัิศัวักร นกับนิ และประต้มิีากร 

เขียนและเรียบเรียงโดีย ดร. นััจวา ยานัยา สัันัติวิรกุุล 
Written and Compiled  byDr. Najwa Yanya Santiworakun
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4. ปััญญาด้าน์กัารึเคลื�อน์ไหุวทางรึ่างกัาย  
(ความฉลาดทางรึ่างกัาย): 
ค่่อ่ค่วัามีสามีารถในการค่วับค่มุีจิต้ใจและร่างกายไปพัร�อ่มี ๆ  กนัในกิจกรรมี
ท่างกายภาพั เชน่ กีฬาต้า่ง ๆ  การเต้�นรำา งานฝีึม่ีอ่ และอ่่�น ๆ  บคุ่ค่ลที่�มีีค่วัามีฉลาดี
ประเภท่นี �มีีแนวัโน�มีที่�จะเค่ล่�อ่นไหวัร่างกาย ท่ำากิจกรรมีต้า่ง ๆ และค่วับค่มุี
ร่างกายไดี�ดีี นอ่กจากนี � เม่ี�อ่ต้�อ่งใช�ท่กัษะท่างกายภาพั ค่นกลุม่ีนี �ก็สามีารถ
จบัจงัหวัะไดี�ดีีอี่กดี�วัย ผู้้�ที่�มีีค่วัามีสามีารถดี�านนี �เหมีาะสมีที่�จะประกอ่บอ่าชีพั 
นกักีฬา นกัเต้�น ศัลัยแพัท่ย์ และชา่งฝีึม่ีอ่

5. ปััญญาด้าน์ดน์ต่รึี (ความฉลาดทางเสูียง): 
ค่่อ่ค่วัามีสามีารถในการจบัจงัหวัะและเสียง บคุ่ค่ลในกลุ่มีนี �จะเก่งในการ

จดีจำา ค่ิดี และแต้่งเพัลง โท่นเสียง และจงัหวัะ ผู้้� ที่�มีีค่วัามีสามีารถดี�านนี �

เหมีาะสมีที่�จะประกอ่บอ่าชีพั นกัแต้ง่เพัลง วัาท่ยกร นกัดีนต้รี และนกัร� อ่ง

6. ปััญญาด้าน์ปัฏิิสูัมพัน์ธิ์กัับุผู้อื�น์ 
(ความฉลาดใน์กัารึอยู่รึ่วมกัับุผู้คน์):
ค่่อ่ค่วัามีสามีารถในการเข�าใจและโต้�ต้อ่บกบัผู้้� อ่่�นอ่ยา่งมีีประสทิ่ธิิภาพัดี�วัย

ท่กัษะการส่�อ่สารท่ั �งท่างวัาจาและอ่วัจันภาษา บคุ่ค่ลที่�มีีค่วัามีฉลาดีในกลุม่ีนี �

เก่งในการประเมิีนอ่ารมีณ์ แรงจง้ใจ ค่วัามีปรารถนา และค่วัามีต้ั �งใจขอ่ง

ค่นรอ่บข�าง ผู้้� ที่�มีีค่วัามีสามีารถดี�านนี �เหมีาะสมีที่�จะประกอ่บอ่าชีพั ค่ร้ 

นกัพัฒันาสงัค่มี นกัแสดีง และนกัการเม่ีอ่ง 

7. ปััญญาด้าน์กัารึปัฏิิสูัมพัน์ธิ์ต่่อต่น์เอง  
(ความฉลาดด้าน์กัารึรึู้จักัต่น์เอง): 
ค่่อ่ค่วัามีสามีารถในการเข�าใจต้นเอ่ง ร้� จดุีแข็งและจดุีอ่่อ่นขอ่งต้นเอ่ง และ

สามีารถใช�ค่วัามีร้�นั �นกำาหนดีแผู้นชีวัติ้ขอ่งต้นเอ่งไดี� ผู้้�ที่�มีีค่วัามีสามีารถดี�านนี �

เหมีาะสมีที่�จะประกอ่บอ่าชีพั นกัจิต้วัิท่ยา นกัการศัาสนา และนกัปราชญ์ 

8. ปััญญาด้าน์กัารึเข้าใจธิรึรึมชิาต่ิ 
(ความฉลาดด้าน์ธิรึรึมชิาต่ิ):
ค่่อ่ค่วัามีสามีารถในการแยกแยะระหวัา่งสิ�งมีีชีวัิต้ (พ่ัช สตั้ว์ั) เช่นเดีียวักบั

การต้ระหนกัในการมีีอ่ย้่ขอ่งสิ�งมีีชีวัิต้ประเภท่ต้่าง ๆ ในโลก บคุ่ค่ลกลุ่มีนี �

ชอ่บที่�จะอ่ย้ร่ายล�อ่มี สำารวัจ และเรียนร้� เกี�ยวักบัสิ�งมีีชีวัติ้ต้า่งสายพันัธิุ์รอ่บต้วัั

ผู้้� ที่�มีีค่วัามีสามีารถดี�านนี �เหมีาะสมีที่�จะประกอ่บอ่าชีพั นกัพัฤกษศัาสต้ร์ 

สตั้วัแพัท่ย์ เชฟู้ และบลอ็่กเกอ่ร์ดี�านการท่อ่่งเที่�ยวั

9. ปััญญาใน์กัารึคิดใครึ่ครึวญ 
(ความฉลาดใน์กัารึใชิ้ชิีวิต่): 
ค่วัามีสามีารถในการใช�ค่่านิยมีโดียรวัมีและสญัชาต้ญาณในการท่ำาค่วัามี

เข�าใจผู้้� อ่่�นและโลกรอ่บต้วัั ผู้้� ที่�มีีค่วัามีสามีารถดี�านนี �เหมีาะสมีที่�จะประกอ่บ

อ่าชีพั นกัเขียน และนกัปราชญ์ 

ในอ่ดีีต้ ศักัยภาพัท่างปัญญาขอ่งแต้่ละค่นจะถก้วัดัีโดียอ่าศัยัค่วัามีฉลาดี
ท่างค่ณิต้ศัาสต้ร์และภาษาเท่า่นั �น ดีงันั �น ผู้้� ที่�มีีค่ะแนนวัดัีไอ่คิ่วัต้ำ�าจะถ่อ่วัา่
ไมีฉ่ลาดี แต้น่ั�นหมีายรวัมีถง่ค่วัามีฉลาดีท่กุดี�านขอ่งค่นค่นหน่�งหร่อ่ไมี?่ ใน
ท่างกลบักนั ท่ฤษฎีี MI ขอ่ง Gardner นั �นแสดีงให�เหน็วัา่ ค่นเราแต้ล่ะค่นมีี
ค่วัามีฉลาดีในแบบขอ่งต้วััเอ่ง และแต้ล่ะค่นสามีารถมีีค่วัามีฉลาดีที่�แต้กต้า่ง

กนัไดี�ถ่ง 9 ประเภท่ ซึ่่�งนั�นท่ำาให�พัวักเขามีี
ลกัษณะเฉพัาะขอ่งแต้ล่ะบคุ่ค่ล ท่ฤษฎีี MI 
นี �มีีผู้ลกระท่บอ่ย่างมีากต้่อ่การปฏิิร้ปและ
การพัฒันาการศั่กษา การศั่กษาหลายชิ �น
แสดีงให�เหน็วัา่ จากการนำาท่ฤษฎีี MI นี �ไป
ใช�ในห�อ่งเรียน เราสามีารถปรับปรุงท่กัษะ
การเรียนร้� ขอ่งนกัเรียน และนกัเรียนเอ่งก็
สามีารถเข�าใจต้วััเอ่งมีากข่ �นวั่าพัวักเขามีี
ค่วัามีสามีารถอ่ะไร [3-5] ในฐานะพั่อ่แมี่
หร่อ่นกัการศัก่ษา เราค่วัรสง่เสริมีให�เดีก็ ๆ 
ท่ำาในสิ�งที่�พัวักเขารัก เน่�อ่งจากแต้ล่ะอ่าชีพั
อ่าจต้�อ่งการค่วัามีฉลาดีดี�านใดีดี�านหน่�ง
เป็นการเฉพัาะ หร่อ่ต้�อ่งอ่าศัยัค่วัามีฉลาดี
มีากกวัา่ 2-3 ดี�านเพ่ั�อ่ให�ประสบค่วัามีสำาเร็จ
ในสายอ่าชีพันั �น ๆ นอ่กจากนี � เราค่วัรให�
เดี็ก ๆ ไดี�ลอ่งสำารวัจให�มีากข่ �นในกิจกรรมี
ที่�หลากหลายกับผู้้� เชี�ยวัชาญที่�เหมีาะสมี 
ดีงันั �น ดี�วัยวิัธีิการเรียนร้� และฝ่ึกฝึนที่�ถก้ต้�อ่ง 
แต้ล่ะค่นยอ่่มีสามีารถพัฒันาศักัยภาพัท่าง
ปัญญาขอ่งต้นเอ่งไดี�อ่ยา่งมีีประสทิ่ธิิผู้ล
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MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY 
AND INDIVIDUAL’S INTELLECTUAL 
POTENTIAL

Psychologists have debated individual intelligence for such 
a long time. How many types of intelligence exist in each 
individual? One of the psychologists, namely Robert Sternberg,
proposed the idea of multi-intelligence that could be 
categorized into analytical intelligence, creative intelligence, 
and practical intelligence. And later, the new theory of 
multiple intelligence has been proposed by another 
psychologist, Howard Gardner [1]. However, some researchers
argued in his theory. Surprisingly, his theory of multiple 
intelligence has been popular and implicated in the classes 
by many educators around the world till today [2-5]. The nine 
multiple intelligences described [6] by Gardner are: 
1- Linguistic Intelligence (Word Smart): The ability to understand
and use spoken and written language very well. It could 
be a mastery of one particular language or more than one 
language. The person can manipulate language to express 
what he needs to the other very effectively. The potential 
careers that are suitable for this intelligence are psychologist, 
spiritual leader, philosopher, lawyer, teacher, and journalist 
2- Logical- Mathematical Intelligence (Number/Reasoning 
Smart): The ability to use logic and mathematical skills to 
solve problems. The person has a systematic way of think-

ing. He can think conceptually and abstractly. The potential 
careers that are suitable for this intelligence are scientist, 
engineer, computer programmer and accountant 

3- Visual-Spatial Intelligence (Picture Smart): The ability to 
manipulate and create mental images to solve problems. 
Core capacities include mental imagery, spatial reasoning, 
image manipulation, graphic and artistic skills, and an active 
imagination. The potential careers that suitable for this 
intelligence are architect, artist, engineer, pilot, and sculptor 
4- Bodily Kinesthetic Intelligence (Body Smart): The ability to 
manipulate one’s mind and body at once in physical activities, 
for example sports, dance, craft, etc. The person tends to be 
good at body movement, performing actions, and physical 
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control and he also has a good sense of timing when using phys-
ical skills. The potential career that suitable for this intelligence 
are Athletes, dancers, surgeons and craftmen. 
5- Musical Intelligence (Sound Smart): The ability to sense rhythm 
and sound. The person is good at recognizing, thinking, and 
composing musical pitches, tones, and rhythms. The potential 
careers that are suitable for this intelligence are composers, 
conductors, musicians, and vocalists 
6- Interpersonal Intelligence (People Smart): The ability to 
understand and interact with other people effectively by both 
verbal and non-verbal communication skills. The person is good 
at assessing the emotions, motivations, desires, and intentions of 
those around him. The potential careers that are suitable for this 
intelligence are teachers, social workers, actors, and politicians. 
7- Intrapersonal Intelligence (Self Smart): The ability to have 
insight into the self. The person knows his own strengths and 
weakness and utilizes that knowledge to direct his life plan. The 
potential careers that are suitable for this intelligence are psychol-
ogists, spiritual leaders, and philosophers 

8- Naturalistic Intelligence (Nature Smart): The ability to discriminate
among living things (plants, animals) as well as sensitivity to other 
living things in the world. The person loves to nurture, explore, and 
learn about other species surrounding him. The potential careers 
that are suitable for this intelligence are botanists, veterinarians, 
chefs, and travel bloggers. 
9- Existential Intelligence (Life Smart): The ability to use collective 
values and intuition to understand others and the world around 
them. The potential career that suitable for this intelligence are 
writers and philosophers. 

In the past, the intellectual potential of the individual would 
only be measured based on mathematical and linguistic 
intelligences. So those who are getting lower scores for the 
IQ test will be considered not smart. So, does this imply all 
intelligence of the individual? On the other hand, Gardner 
MI theory shows that each individual is smart in their own 
ways and the individual can have differences in 9 types 
of intelligence which make them a unique character of 
each individual. This MI theory has a significant impact on 
educational reform and development. Many studies showed 
that the implication of this MI theory in the classroom could 
improve the student’s learning skills and the students could 
understand themselves more on what terms they are capable 
of [3-5]. So as a parent or educator, we should encourage 
them to do what they love. Each career may require specific 
intelligence or combine more than 2-3 types of intelligence to 
succeed in the career path. And let the student explore more 
diverse types of activities with the right expertise. Hence, by 
using the right way of learning and practicing, the intellectual 
potential of each individual could be improved effectively.
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EXPERIENCE RURAL LIFE IN TRENDY AGRICULTURAL 

TOURISM AT BAN MAE CHAMNONG LEARNING CENTER, 

CHUMPHON SUBDISTRICT, ONGKHARAK DISTRICT, 

NAKHON NAYOK PROVINCE.

	 “ท่่อ้งเท่ี�ยววิถีเก่ษต่ร”	เป็นร้ปแบบการท่อ่่งเที่�ยวัที่�กำาลงัจะข่ �นมีาเป็นกระแสหลกัหลงั COVID-19 จาก
ค่วัามีเห็นขอ่งผู้้� เชี�ยวัชาญหลายค่นที่�มีอ่งวัา่ การท่่อ่งเที่�ยวัแบบนี �ต้อ่บโจท่ย์ท่ั �งการหลีกหนีพ่ั �นที่�ชมุีชนหนาแน่น

 ไดี�ประสบการณ์ก่�งผู้จญภยั ไดี� เรียนร้� เร่�อ่งสิ�งแวัดีล�อ่มีและสขุภาพั โดียกลุ่มีประเท่ศัเอ่เชียต้ะวันัอ่อ่กเฉียง
ใต้� ค่่อ่จุดีหมีายที่�น่าจะไดี�ประโยชน์จากเท่รนด์ีนี �มีากที่�สุดี วัันนี �ผู้้� เขียนจะพัาไปร้� จักกับศั้นย์การเรียนร้�

บ�านแมี่จำานงค์่ โดียคุณจำานังค์ วันัห์วัง (ฮััจยะห์์ฮัาบีเบาะห์์) เจ้าขอ้งและผูู้้กุ่อ้ติั �งศูนัย์กุารเรียนัรู้
บ้านัแมุ่จำานังค์

- HALAL TALK -

สมัีภาษณ์และเรียบเรียงโดีย 

สัารินั เชาวสุัธีิรนันัท์์

Interviewed by Sarin Chaovasuteeranon
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เล่่าถึึงความเป็็นมาแล่ะจุุดเริ่่�มต้้นของการิ่เปิ็ดศููนย์์
การิ่เริ่ีย์นริู่้บ้้านแม่จุำานงค์

กิจุกริ่ริ่มภาย์ในศููนย์์การิ่เริ่ีย์นริู่้บ้้านแม่จุำานงค์

 เดีิมีที่ก่อ่นที่�จะมีาเปิดีศัน้ย์การเรียนร้� ฯ มีะท่ำานามีาก่อ่นใน
ต้อ่นนั �น กศัน. เข�ามีาสอ่นอ่าชีพัให�กบัค่นในชมุีชน และหาบ�านที่�จะ
สามีารถใช�พ่ั �นที่�เป็นแหลง่เรียนร้� และสอ่นอ่าชีพัให�กบัค่นในชมุีชนไดี� 
บวักกบัแมีจ่ำานงค์่เอ่งเป็นค่นชอ่บเรียนร้� อ่ย้แ่ล�วั จง่ไดี�เสนอ่ให�ใช�บ�าน
ขอ่งต้วััเอ่งเป็นพ่ั �นที่�ในการสอ่น ซึ่่�งต้ำาบลชมุีพัล ณ ต้อ่นนั �นไดี� เป็น
ต้ำาบลสขุภาวัะ และอ่ยากให�มีีแหลง่เรียนร้�  ท่างอ่งค์่การบริหารสว่ัน
ต้ำาบล (อ่บต้.) เลยติ้ดีต้อ่่ขอ่ให�บ�านแมีจ่ำานงค์่เป็นแหลง่เรียนร้� ฯ และมีี
การร่วัมีม่ีอ่กบัโค่รงการขอ่งสำานกังานกอ่งท่นุสนบัสนนุการสร� างเสริมี
สขุภาพั (สสส.) ในการหากลุม่ีหร่อ่ค่ณะมีาศัก่ษาดีง้านที่�นี� และเม่ี�อ่มีี
สอ่นอ่าชีพัมีากข่ �นท่างอ่งค์่การบริหารสว่ันจงัหวัดัีนค่รนายก (อ่บจ.) 
จง่เลง็เหน็ถง่ค่วัามีสามีารถขอ่งแหลง่เรียนร้�บ�านแมีจ่ำานงค์่ แล�วันำาป�าย
ศัน้ย์การเรียนร้� แมี่จำานงค์่มีาลง และจดีท่ะเบียนเป็นภาค่ประชาชน
เลยเปลี�ยนจากแหล่งการเรียนร้� เป็นศั้นย์การเรียนร้� จนถ่งปัจจุบัน 
นอ่กจากนี �ยงัไดี� รับการสนบัสนนุจากค่ณุชยัณรงค์่ มิีนศัรี อ่ดีีต้นายก
อ่บต้.ชุมีพัล ในการต้�อ่นรับนักท่่อ่งเที่�ยวัต้่างชาต้ิ จ่งท่ำาให� ศั้นย์
การเรียนร้�บ�านแมีจ่ำานงค์่เป็นที่�ร้� จกัมีากข่ �นขอ่งจ.นค่รนายก โดียพ่ั �นที่�
ขอ่งศัน้ย์การเรียนร้� ท่ั �งหมีดีมีีประมีาณ 5 ไร่ แบง่เป็นสวัน 4 ไร่ และ
ที่�อ่ย้อ่่าศัยั 1 ไร่

 กิจกรรมีที่�นี�มีีหลายอ่ยา่งให�นกัท่อ่่งเที่�ยวัและค่ณะที่�มีาศัก่ษา
ดีง้านไดี�เลอ่่กท่ำา ไมีว่ัา่จะเป็นการท่ำาไมี�กวัาดีดีอ่กหญ�า นำ �ายาล�างจาน 
นำ �ายาปรับผู้�านุม่ี ค่รีมีอ่าบนำ �า ยาสระผู้มี นำ �าสมีนุไพัร (กระชาย/นำ �าขิง) 
ซึ่่�งท่ำาจากสมีนุไพัรที่�ปลก้เอ่งภายในศัน้ย์การเรียนร้� นี � การท่ำาไขเ่ค่ม็ีจาก
ดีินปลวัก ซึ่่�งสามีารถสอ่นเป็นอ่าชีพัให�กบัผู้้� ที่�สนใจไดี�ดี�วัย และยงัมีี
การให�ค่วัามีร้� เร่�อ่งการท่ำาเกษต้ร (แบบอ่อ่ร์แกนิค่) การปลก้ต้�นไมี� ปลก้
ผู้กั โดียพ่ัชที่�ปลก้จะเป็นพัวักพ่ัชผู้กัสวันค่รัวั และที่�เดีน่ค่่อ่ผู้กัสลดัีต้า่งๆ 
การท่ำาสวันจะเป็นการปลก้แบบผู้สมีผู้สาน ท่ำาให�มีีผู้ลผู้ลติ้ท่างการเกษต้ร
เก็บเกี�ยวัต้ลอ่ดีท่ั �งปี เชน่ ไมี�ไผู้ต่้ง หร่อ่กล�วัย ปลก้ค่รั �งเดีียวั สามีารถเก็บ
เกี�ยวัผู้ลผู้ลติ้ไดี�ต้ลอ่ดี หร่อ่มีะละกอ่ขอ่งที่�นี�มีีอ่ย้ ่50 ต้�น แต้อ่่อ่กผู้ลไมีท่่นั
เน่�อ่งจากมีีอ่อ่ร์เดีอ่ร์มีาสั�งที่�สวันต้ลอ่ดี ผู้กัและผู้ลไมี�ในสวันก็มีีท่ั �งเก็บ
กินเอ่ง ขายดี�วัย แจกดี�วัย และเอ่ามีาท่ำากบัข�าวัให�กบัแขกที่�มีาดีง้าน
ที่�ศัน้ย์ฯดี�วัย โดียขอ่งข่ �นช่�อ่ที่�ใค่รมีาแล�วัต้�อ่งลอ่งเลย ค่่อ่ นำ �าพัริกกะปิ
ท่านกบัผู้กัลวัก และแกงส�มีใต้� โดียท่างศัน้ย์สามีารถรอ่งรับกลุม่ีหร่อ่
ค่ณะที่�มีาศัก่ษาดีง้านไดี�มีากสดุี 50-60 ค่น หากมีากกวัา่นั �น จะแบง่เป็น 
2 รอ่บ ซึ่่�งจะมีีที่มีงานที่�มีีค่วัามีร้�และค่วัามีเชี�ยวัชาญในการสอ่นและให�
ค่ำาแนะนำา นอ่กจากนี �ที่�นี�ยงัเปิดีเป็นโฮมีสเต้ย์ให�นกัท่อ่่งเที่�ยวัไดี�เข�ามีา
พักัไดี�ดี�วัยประมีาณ 20 ค่น มีีท่ั �งแบบเป็นห�อ่ง แบบเป็นบ�านสำาหรับกลุม่ี
ที่�มีาเป็นค่รอ่บค่รัวั และสามีารถกางเต้�นท์่ไดี� โดียมีีลก้สาวัค่่อ่ค่ณุ ปริศันา 
กอ่งอ่นนัต์้เดีช ชว่ัยดีแ้ลและบริหารงานท่ั �งหมีดีในสว่ันขอ่งโฮมีสเต้ย์
และในต้อ่นนี �ท่างศัน้ย์ฯมีีแมีวัอ่ย้่กวั่า 50 ต้วัั ให�นกัท่่อ่งเที่�ยวัและ
ค่ณะที่�มีาดีง้าน รวัมีถง่ผู้้�ที่�รักแมีวัไดี�เข�ามีาเยี�ยมีชมี ซึ่่�งในอ่นาค่ต้จะเปิดี
เป็นค่าเฟู่้แมีวัต้อ่่ไป 

ทุุกๆวัันัพุุธิ

ทุุกสำัปด�ห์์

และทุุกๆเดือนั

THA ACADEMY
“ แห์ลั่งเรียนัรู้ช่องทางให์มั่  

เพ่�อกุารอัพสุกุิลั 
แลัะเสุริมัสุร้างศักุยภาพ ”  

วิิทยาศาสุติร์แลัะเทคุโนัโลัยีฮาลัาลั

กุารติลัาดแลัะธุ์์รกุิจิฮาลัาลั

กุารศึกุษ์าแลัะพัฒนัาทักุษ์ะแห์่งอนัาคุติ

ประวิัติิศาสุติร์อิสุลัามั

พุบกับ
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- HALAL TALK -

เป็ิดมาแล่้วก่�ป็ี ผล่ต้อบ้ริ่ับ้เป็็นอย์่างไริ่บ้้าง

Experience Rural Life in Trendy Agricultural Tourism 
at Ban Mae Chamnong Learning Center, Chumphon 
Subdistrict, Ongkharak District, Nakhon Nayok 
Province.

 ถ�านบัต้ั �งแต้่ยงัเป็นแหล่งเรียนร้� ฯจนถ่งปัจจุบนัที่�เป็นศัน้ย์
การเรียนร้�ฯก็เปิดีมีาแล�วั 7 ปี (ต้ั �งแต้ปี่ 2558) ไดี�ผู้ลต้อ่บรับดีีมีาก เวัลามีี
ค่ณะมีาดีง้านแล�วัมีีการสรุปผู้ลจากการเข�าร่วัมีแหลง่การเรียนร้�ต้า่ง  ๆศัน้ย์
การเรียนร้�บ�านแมีจ่ำานงค์่จะเป็นที่�ช่�นชอ่บและถก้ใจมีากที่�สดุี แมีจ่ำานงค์่
บอ่กวัา่จากที่�สอ่บถามีเค่�าบอ่กวัา่เจ�าขอ่งต้�อ่นรับดีี มีีค่วัามีเป็นกนัเอ่งแถมี
ยงัไดี�อ่ปุกรณ์ที่�ท่ำากนัเอ่งจากกิจกรรมีกลบับ�านไปดี�วัย 

 ในชว่ังสถานการณ์การแพัร่ระบาดีขอ่ง COVID-19 ในสว่ันขอ่ง
การท่อ่่งเที่�ยวัมีีผู้ลกระท่บอ่ยา่งมีาก จากที่�เค่ยเปิดีรับค่ณะเข�ามีาศัก่ษาดี้
งาน จาก 2 ค่รั �ง/เด่ีอ่น เหลอ่่ 1 ค่รั �ง/เด่ีอ่น หร่อ่ชว่ังที่�ระบาดีหนกัๆบางที่ 3 
เด่ีอ่น/ค่รั �ง ต้อ่นนั �นท่างศัน้ย์ฯก็มีีการนำาผู้กัจากในสวัน เชน่ กระชายและ
นำ �าขิง มีาต้�มีขาย ต้อ่นนั �นขายดีีมีากในสว่ันโฮมีสเต้ย์ต้�อ่งปิดีบริการเลย 
รับเฉพัาะชว่ังรับปริญญาขอ่งนิสติ้ที่� มีศัวั. อ่งค่รักษ์ 

 หลงัจากการสมัีภาษณ์ แมีจ่ำานงค์่ไดี�เดีินเข�าไปในค่รัวัและ
ต้ำานำ �าพัริกกะปิให�ท่านค่้ก่บัผู้กัลวักในสวัน ผู้้�เขียนขอ่ย่นยนัและค่อ่นเฟิู้ร์มี
อี่ก 1 เสยีงเลยวัา่ผู้้�อ่า่นท่กุท่า่นต้�อ่งมีาลอ่งให�ไดี�สกัค่รั �ง จะไดี�ร้� วัา่อ่ร่อ่ย
สมีค่ำารำ�าลอ่่หร่อ่ไมี ่หลงัจากนั �นก็ไดี�พัาผู้้�เขียนเดีนิเยี�ยมีชมีสวัน ต้อ่่ดี�วัย
พัาลงเร่อ่แล�วัพัายเร่อ่ไปต้ามีท่�อ่งสวันซึ่่�งแมีจ่ำานงค์่ลงม่ีอ่พัายเร่อ่ดี�วัย
ต้วััเอ่งเลย ในระหวัา่งการเที่�ยวัชมีสวัน แมีจ่ำานงค์่จะค่อ่ยอ่ธิิบายถง่พ่ัชผู้ล
ต้า่ง  ๆเป็นบรรยากาศัที่�เต้ม็ีไปดี�วัยค่วัามีร้�สก่อ่บอุ่น่ ประท่บัใจค่นเม่ีอ่งหร่อ่
ค่นกรุงที่�ไมีเ่ค่ยสมัีผู้สัมีาก่อ่นอ่ยา่งแนน่อ่น หากใค่รกำาลงัมีอ่งหาถง่สถานที่�
ท่อ่่งเที่�ยวัเชิงเกษต้รในวันัหยดุี เพ่ั�อ่ใช�เวัลาวัา่งกบัค่นในค่รอ่บค่รัวั และ
หลกีหนีค่วัามีวัุน่วัายในเม่ีอ่งมีาสมัีผู้สักบับรรยากาศัสดุีชิล สไต้ล์บ�านนา
ไมีใ่กล�ไมีไ่กลจากกรุงเท่พัฯมีากแล�วัละก็ อ่ยา่ลม่ีแวัะมีาที่�ศัน้ย์การเรียนร้�
บ�านแมีจ่ำานงค์่แหง่นี � เป็นการใช�เวัลาอ่ย้ก่บัธิรรมีชาต้ไิดี�อ่ยา่งคุ่�มีค่า่สดุี ๆ

พิิกัดศููนย์์การิ่เริ่ีย์นริู่้บ้้านแม่จุำานงค์
 85 มี.1 ต้.ชมุีพัล อ่.อ่งค่รักษ์ จ.นค่รนายก 26120
 Tel : 094-159-5739 ค่ณุจำานงค์่ วันัหวังั หร่อ่ 
 065-665-9282 ค่ณุปริศันา กอ่งอ่นนัต์้เดีช
 E-mail : prissana.tee333@gmail.com 
 Facebook : บ�านแมีจ่ำานงค์่ นค่รนายก

“Agricultural tourism” is a form of tourism that is about to 
become mainstream after COVID-19, according to the opinions 
of many experts who view that this type of tourism responds to 
customers’ needs: avoiding dense community areas; providing 
semi-adventure experience; and giving knowledge about the 
environment and health. Southeast Asian countries are desti-
nations that seem to benefit from this trend the most. Today, I 
will introduce you to Baan Mae Chamnong Learning Center by 
Mrs. Chamnong Wanwang (Hajjah Habibah), the owner and 
founder of Mae Chamnong Learning Center.
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- HALAL TALK -

Please tell us about the history and the beginning of Ban Mae Chamnong 
Learning Center.

What are activities that Ban Mae Chamnong 
Learning Center provide to visitors?

 Before open the Learning Center, I used to do farming. At that time, the NFE (Office of 
Non-Formal and Informal Education) wanted to teach occupational skills to people in the community. 
They were looking for a house that can be used as a learning space and teach careers to people 
in the community. Personally, I am eager to learn new things.  So, I offered my house as teaching 
space. At that time, Chumphon Sub-district was Sukhapawa Sub-district. People wanted to have a 
learning place. Thus, the Sub-District Administrative Organization (SAO) contacted Mae Chamnong’s 
house for using the space as a learning space. And there is a cooperation with Thai Health Promotion 
Foundation (THPF) in finding groups to study here.
 And when careers were taught more and more, Nakhon Nayok Provincial Administrative 
Organization (PAO) saw the ability of Ban Mae Chamnong learning space. They created sign for 
Mae Chamnong Learning Center and registered it as a public sector. Therefore, it has changed from 
a learning space to a learning center until now. Moreover, it received support from Khun Chainarong 
Minsri, former Prime Minister of Chumphon Sub-District Administrative Organization in welcoming 
foreign tourists. As a result, Ban Mae Chamnong Learning Center is more well known in Nakhon 
Nayok. The total area of the learning center is approximately 5 rai, divided into 4 rai for garden and 
1 rai for residence.

 There are many activities here for tourists and study 
groups to choose, such as making grass broom, dishwashing 
liquid, fabric softener, shower cream, shampoo, herbal drinks 
(fingerroot/ginger) which are made from home-grown herbs 
in this learning center. You can learn how to make salted eggs 
from termite mound soil which can become career for those 
who are interested. We also provide knowledge on farming 
(organic) and planting. Most plants here are vegetables 
and what is outstanding is greens for salad. Our garden is 
mixed planting, so we have agricultural products for harvest 
throughout the year. We have bamboo groves and bananas 
which we planted just once but we can harvest crops all the 
time. There are 50 papaya trees here, but now we have no 
fruits because there are people who come to our garden and 
buy them all the time. Vegetables and fruits in the garden are 
eaten, sold, distributed, and used for cooking for guests who 
come to study at the center. The famous dishes that anyone 
who has come here must try is chili shrimp paste with boiled 
vegetables and southern Kaeg Som. The center can accept 
guests up to 50-60 people. If the guests are more than that, it 
will be divided into 2 rounds. There will be a team equipped 

with knowledge and expertise accompany the guests to teach and 
give advice. In addition, this place is also open as homestay for 
tourists, which can take about 20 people. There are both private 
rooms and houses for groups and families. Moreover, tourists can 
stay in tents as well.  My daughter, Khun Prisana Konganandech, 
is taking care and managing all the homestay affairs. And now the 
center has more than 50 cats for tourists and guests to enjoy. Cat 
lovers can come to visit. In the future, this place will launch a cat 
café as well. 
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How many years has it been open? 
How was the feedback?

Ban Mae Chamnong Learning Center.

 If we count from when this place was still a learning 
space until now, this learning center has been open for 7 
years (since 2015) and it has received exceptionally valuable 
feedback. When a group come to study, they will be asked 
for satisfaction of each learning center. Ban Mae Chamnong 
Learning Center will be the most liked and satisfied. According
to what I hear from our guests, they said the owner is very 
welcoming, staffs are friendly. And they also get handmade 
stuffs from the activities back home.
       During the COVID-19 pandemic, tourism was affected
badly. From having been open for groups to visit 2 times/
month, the number was decreased to 1 time/month. During 
the peak of the pandemic, sometimes 3 months/time. At that 
time, the center also brought vegetables from the garden to 
make products for sales such as fingerroot and ginger juice. 
They were sold very well. As for the homestay, we had to close 
it completely. We accepted guests only during the graduation 
period of students at SWU, Ongkarak.

       After the interview, Mae Chamnong walked into the 
kitchen and made chili shrimp paste for us to eat with blanched 
vegetables which were picked from the garden. I can affirm and 
confirm all readers that you must come and try it once so that you 
know whether it is delicious like other people say or not. After that, 
Mae Chamnong took me to walk around the garden. Then, we took 
a boat and Mae Chamnong paddle along the garden by herself. 
While visiting the garden, Mae Chamnong kept explaining about 
various crops. It was an atmosphere full of warmth. I am sure this 
will impress those who live in the city who has never experience 
something like this before. Anyone who is looking for agricultural 
attractions to spend time on in vacation with family and wanting 
to escape from the hustle and bustle of the city to experience 
the chilling atmosphere of countryside that is not very far from 
Bangkok, don’t forget to visit this Ban Mae Chamnong Learning 
Center. It is the best way to spend time with nature.

85 Moo 1, Chumphon Subdistrict, Ongkharak District, Nakhon 
Nayok Province 26120
 Tel : 094-159-5739 Mrs. Chamnong Wanwang or
  065-665-9282 Ms. Prissana Konganandech
       E-mail : prissana.tee333@gmail.com 
 Facebook : Mae Chamnong House, Nakhon Nayok

- HALAL TALK -
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- GLOBAL UPDATE -

Arab World’s First Lunar Exploration 

 หลงัจากยานอ่วักาศัลำาแรก “Hope” ขอ่งสหรัฐอ่าหรับเอ่มิีเรต้ส์ (UAE) เดีินท่างถ่งส้่วังโค่จรดีาวัอ่งัค่าร
แล�วัในเด่ีอ่นกมุีภาพันัธ์ิ 2564 ลา่สดุี UAE เผู้ยเต้รียมีสง่ยานหุน่ยนต์้โรเวัอ่ร์สำารวัจดีวังจนัท่ร์  “ราชดิ” (The Rashid 
lunar rover) แต้ะพ่ั �นดีวังจนัท่ร์สำาเร็จให�ภายในเด่ีอ่นพัฤศัจิกายนปีนี � หากสำาเร็จจะกลายประวัตั้ศิัาสต้ร์การลงจอ่ดีบน
ดีวังจนัท่ร์ค่รั �งแรกขอ่งโลกอ่าหรับ 
 ศัน้ย์อ่วักาศั Mohammed bin Rashid ไดี� รับเป�าหมีายจากรัฐบาล UAE โค่รงการสำารวัจดีวังจนัท่ร์ให�ไดี�
ภายในปี 2567 ลา่สดุียานหุน่ยนต์้ราชิดีขนาดี 10 กิโลกรัมี กำาลงัท่ดีสอ่บขั �นสดุีท่�ายดี�านแรงสั�นสะเท่่อ่นและสญุญากาศั
ท่างค่วัามีร� อ่นในฝึรั�งเศัสเพ่ั�อ่เต้รียมีค่วัามีพัร�อ่มีในสภาพัแวัดีล�อ่มีที่�รุนแรงในระหวัา่งการปลอ่่ยจรวัดีและการบินใน
อ่วักาศั และถก้สง่ไปยงัเยอ่รมีนัเพ่ั�อ่ต้ิดีต้ั �งเข�ากบัเค่ร่�อ่งบนิลงจอ่ดีขอ่งญี�ปุ่ นที่�เรียกวัา่ Hakuto-R Mission 1 ซึ่่�งสร� าง
โดียบริษัท่เอ่กชนในญี�ปุ่ น Ispace Inc. ภายในเด่ีอ่นกนัยายนยานหุ่นยนต์้ราชิดีจะถก้สง่ไปยงัดีวังจนัท่ร์ดี�วัยจรวัดี 
SpaceX Falcon 9 ในศัน้ย์อ่วักาศั Florida’s Kennedy Space Centre โดียใช�เวัลาประมีาณสามีเด่ีอ่นกวัา่จะถง่
ดีวังจนัท่ร์ [1-2]

เรียบเรียงโดีย ดร. อั้ซอ้ารีย์ สุัขสุัวรรณ
Compiled  by Dr. Acharee Suksuwan

https://www.space.com/united-arab-emirates-announces

-moon-rover-rashid

https://www.siasat.com/model-of-rashid-rover-on-display-at-iac-2021-in-

dubai-2216453/
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 เป�าหมีายขอ่งการลงจอ่ดีขอ่งยานหุน่ยนต์้ราชิดีค่่อ่ปลอ่่งภเ้ขาไฟู้ Atlas หร่อ่
ที่�เรียกวั่า Lake of Dreams ที่�เกิดีจากการไหลขอ่งลาวัาบะซึ่าลาต้ิก ซึ่่�งเป็นพ่ั �นที่�ที่�ยงั
ไมี่ไดี�สำารวัจ Lacus Somniorum ต้ั �งอ่ย้่ท่างดี�านต้ะวันัอ่อ่กเฉียงเหน่อ่ขอ่งดีวังจนัท่ร์ 
ภารกิจจะใช�เวัลาค่ร่�งหลงัพัระจนัท่ร์เต้ม็ีดีวังหร่อ่ 14 วันัขอ่งโลก และมีีวัตั้ถปุระสงค์่เพ่ั�อ่
ศัก่ษาค่ณุสมีบตั้ขิอ่งดิีน หิน การเค่ล่�อ่นที่�ขอ่งฝึุ่ น พัลาสมีาบนผิู้วัดีวังจนัท่ร์ ปรากฏิการณ์
โฟู้โต้อิ่เลก็ท่ริก และธิรณีวัทิ่ยาวัา่มีีค่วัามีแต้กต้า่งกนัอ่ยา่งไรบ�างบนดีวังจนัท่ร์ ยานหุน่ยนต์้
ราชิดีจะใช�ระบบส่�อ่สารดี�วัยพัลงังานจากแผู้งโซึ่ลาร์เซึ่ลล์ก่อ่นจะเข�าส้โ่หมีดีจำาศีัลเพ่ั�อ่ให�
สามีารถยงัท่ำางานไดี�ต้อ่่ไปในค่่นพัระจนัท่ร์เต้ม็ีดีวังที่�มีีอ่ณุหภมิ้ีที่�เย่อ่กแขง็ (-183 °C) และ
รอ่จนกวัา่ดีวังอ่าทิ่ต้ย์ข่ �นอี่กค่รั �งบนจดุีลงจอ่ดีเพ่ั�อ่สง่ข�อ่มีล้และภาพักลบัมีายงัโลกโดียใช�
กล�อ่งค่วัามีละเอี่ยดีสง้ [1-2] 
 ภารกิจไปดีวังจนัท่ร์นี �เป็นส่วันหน่�งขอ่งยทุ่ธิศัาสต้ร์ดี�านอ่วักาศัขอ่ง UAE ซึ่่�ง
ท่างรัฐบาลยงัมีีแผู้นจะสง่ยานสำารวัจไปยงัแถบดีาวัเค่ราะห์น�อ่ยระหวั่างดีาวัอ่งัค่ารกบั
ดีาวัพัฤหสับดีี ให�ไดี�ในชว่ังปี 2573 เน่�อ่งจาก UAE ต้�อ่งการลดีการพั่�งพัานำ �ามีนัลงและ
ผู้ลกัดีนัให�ธิรุกิจสำารวัจอ่วักาศัขยายต้วััอ่ยา่งรวัดีเร็วัดี�วัยการพัฒันาขีดีค่วัามีสามีารถท่าง
วัทิ่ยาศัาสต้ร์และเท่ค่โนโลยี นอ่กจากนี �โค่รงการอ่วักาศัดีงักลา่วัยงัสร�างแรงบนัดีาลใจขอ่ง
ผู้้�ค่นไปส้ค่่วัามีหวังัและสร� างประวัตั้ิศัาสต้ร์หน�าใหมีใ่ห�กบัประเท่ศั และท่ำาให�ประชาชน
เกิดีภาค่ภมิ้ีใจในการใช�ค่วัามีร้� และท่กัษะขอ่งพัวักเขาเพ่ั�อ่รับใช�ประเท่ศัและมีนษุยชาต้ ิ
[1-2]  

[1] UAE’s Rashid Rover to land on the moon in next few months. ส่บค่�นเม่ี�อ่ 5 สงิหาค่มี 2565 

จาก https://www.zawya.com/en/world/middle-east/uaes-rashid-rover-to-land-on-the-moon-in-next-few-months-r88gw1e9 

[2] UAE’s Moon mission chief ‘excited but feeling the pressure,’ as Rashid rover nears launch.ส่บค่�นเม่ี�อ่ 5 สงิหาค่มี 2565 

จาก https://www.thenationalnews.com/uae/2022/06/17/uaes-moon-mission-chief-excited-but-feeling-the-pressure-as-rashid-rover-nears-launch/
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Arab World’s First Lunar Exploration
 After the United Arab Emirates’ (UAE) first spacecraft “Hope” reached 
Mars orbit in February 2021, recently the UAE revealed that the country is 
preparing to launch a robotic lunar rover called “Rashid to the Moon” which aims 
to successfully touch the lunar surface by November of this year. If this mission 
is successful, it will become the history of the Arab world’s first moon landing. 
 The Mohammed bin Rashid Space Center has received a target from the 
UAE government for its lunar exploration program by 2024. The latest 10-kilogram 
Rashid robot is undergoing final vibration and thermal vacuum tests in France to 
prepare itself in extreme environment during rocket launch and space flight. It 
was also sent to Germany to be installed with a Japanese lander called Hakuto-R 
Mission 1 which was built by a private company in Japan called Ispace Inc. By 
September, Rashid to the Moon will be sent to the moon by SpaceX Falcon 9 
rocket in Florida’s Kennedy Space Center. It will take about three months to reach 
the moon [1-2]. 

          The landing destination of 
Rashid robot is at Atlas Crater, also 
known as the Lake of Dreams, formed 
by the flow of basaltic lava. This is an 
unexplored area. Lacus Somniorum 
is located on the northeastern side 
of the moon. The mission will take 
halfway after the full moon or 14 Earth 
days. The purpose of this mission is 
to study the properties of soil, rocks, 
dust movement, plasma on the lunar 
surface, photoelectric phenomenon, 
and how different geology is on the 
moon. Rashid to the Moon will use 
communication system that runs by 
solar panels before going into hibernation
so that it can continue to function on a 
full moon night where the temperature 
is freezing (-183 °C). Then, it will wait 
until the sun rises again on the landing 
spot to deliver data and images back 
to Earth using high-resolution cameras. 
[1-2] 
 This mission to the moon is 
part of the UAE’s space strategy. The 
government also has a plan to send a 
probe to the asteroid belt between Mars 
and Jupiter by 2030. This is due to the 
fact that UAE is seeking to reduce its 
dependence on oil and to accelerate 
its space exploration business by 
developing scientific and technological 
capabilities. In addition, the aforementioned
space program has inspired people to 
hope and make a new history for the 
country. It makes people proud to use 
their knowledge and skills to serve the 
country and humanity. [1-2]
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 แผู้น่เส�นใยนาโน (nanofibers) ที่�เต้รียมีดี�วัยเท่ค่นิค่อิ่เลก็โต้รสปินนิง
เป็นหน่�งในนวัตั้กรรมีบรรจภุณัฑ์์แอ่ค่ที่ฟู้ โดียสามีารถบรรจสุารอ่อ่กฤท่ธิิ�ใน
วัสัดีบุรรจภุณัฑ์์ไดี�มีากและมีีพ่ั �นที่�ผิู้วัสมัีผู้สัต้่อ่ปริมีาต้รที่�สง้ มีีค่วัามีพัรุนสง้
สามีารถดีด้ีซึ่บัไดี�ดีี วัสัดีบุรรจภุณัฑ์์สามีารถผู้ลติ้ไดี�จากพัอ่ลเิมีอ่ร์เกรดีอ่าหาร 
(food grade) ท่ั �งที่�มีาจากธิรรมีชาต้ิไมี่วั่าจะเป็นพัอ่ลีแซึ่ค่ค่าไรด์ี ที่�นิยมีใช�
ไดี�แก่ เซึ่ลลโ้ลส เซึ่ลลโ้ลสแอ่ซึ่เิท่ต้และไค่โต้ซึ่าน หร่อ่โปรตี้น ไดี�แก่ เจลาต้นิ
และเซึ่อี่น หร่อ่มีาจากการสงัเค่ราะห์ เช่น poly(L-lactic acid) (PLA) โดีย
เท่ค่นิค่อิ่เลก็โต้รสปินนิง ประกอ่บดี�วัยสว่ันเก็บสารละลายพัอ่ลเิมีอ่ร์ อ่ปุกรณ์
ค่วับค่มุีการไหลขอ่งสารละลายพัอ่ลเิมีอ่ร์ เค่ร่�อ่งจา่ยศักัย์ไฟู้ฟู้�ากำาลงัสง้ และ
ต้วััเก็บเส�นใย (collector) ซึ่่�งมีีวัิธีิการค่่อ่ให�สนามีไฟู้ฟู้�าเข�าไปที่�ปลายเข็มี
และสว่ัน collector เม่ี�อ่สารละลายจะอ่อ่กจากปลายเข็มี หลงัจากนั �นต้วััท่ำา
ละลายจะระเหยอ่อ่กท่ำาให�เกิดีเส�นใยพัอ่ลเิมีอ่ร์บนต้วััเก็บเส�นใย ซึ่่�งสารอ่อ่ก
ฤท่ธิิ�ต้า่งๆ ที่�ผู้สมีเข�าไปกบัพัอ่ลเิมีอ่ร์ก็จะเกิดีการเรียงต้วัับนเส�นใยแล�วัค่อ่่ยๆ 
ปลดีปลอ่่ยฤท่ธิิ�อ่อ่กมีา [2] 
 การประยกุต์้ใช�แผู้น่เส�นใยนาโนในการถนอ่มีอ่าหารประเภท่ขอ่งสดี
อ่ยา่งพ่ัชผู้กัผู้ลไมี� รวัมีถง่เน่ �อ่สตั้ว์ั และผู้ลติ้ภณัฑ์์เบเกอ่ร์รี� จะชว่ัยย่ดีอ่ายกุาร
เก็บรักษาไดี�นานข่ �น ซึ่่�งสามีารถป�อ่งกนัการเจริญขอ่งเช่ �อ่แบค่ที่เรีย เช่ �อ่รา และ
ป�อ่งกนัการเกิดีอ่อ่กซึ่เิดีชนัไดี�ดีีกวัา่บรรจภุณัฑ์์ท่ั�วัไป ถ่อ่วัา่เป็นนวัตั้กรรมีการ
พัฒันาบรรจภุณัฑ์์ที่�มีีค่วัามีสำาค่ญัต้อ่่อ่ตุ้สาหกรรมีการเกษต้รและอ่าหารต้อ่่ไป
ไดี� [5]

Electrospun Nanof ibers for Food Packaging

 นวััต้กรรมีการพััฒนาบรรจุภัณฑ์์เพ่ั�อ่การถนอ่มี
อ่าหารมีีค่วัามีสำาค่ญัในการชว่ัยย่ดีอ่ายกุารเก็บรักษาอ่าหาร
ให�นานข่ �น ปราศัจากการเน่าเสียอ่นัเกิดีจากจลุินท่รีย์ต้่างๆ 
หร่อ่กระบวันการท่างเค่มีี การรักษาค่ณุภาพัอ่าหาร รวัมีถง่การ
พัฒันาบรรจภุณัฑ์์รักษ์โลก ลดีขยะ ลดีมีลพิัษ ซึ่่�งเท่ค่โนโลยี
บรรจภุณัฑ์์ปัจจบุนัอ่ย้ใ่นร้ปแบบ บรรจภุณัฑ์์อ่จัฉริยะ (smart 
packaging) บรรจุภัณฑ์์แอ่ค่ที่ฟู้ (active packaging)
และบรรจภุณัฑ์์ฉลาดี (intelligent packaging) [1] 
 สำาหรับบรรจภุณัฑ์์แอ่ค่ที่ฟู้ (active packaging) 
เป็นบรรจภุณัฑ์์ที่�ชว่ัยย่ดีอ่ายกุารเก็บรักษาโดียใช�วัสัดีหุร่อ่สาร
อ่อ่กฤท่ธิิ�ที่�ชว่ัยต้�านเช่ �อ่แบค่ที่เรีย (anti-microbial packaging)
ต้� านเช่ �อ่รา (anti-fungal packaging) ต้� านการเกิดี
อ่อ่กซึ่เิดีชนั  (anti-oxidant packaging) มีีค่วัามีสามีารถใน
การดีด้ีซึ่บัค่วัามีช่ �น และสามีารถปลดีปล่อ่ยเอ่ธิานอ่ลและ
ค่าร์บอ่นไดีอ่อ่กไซึ่ด์ี[2] [3] [4] 

ร้ปที่� 1 [2] 
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Electrospun Nanofibers 
for Food Packaging
 Packaging development innovation for food 
preservation is important in helping extend the shelf life 
of food. These innovations help keep food from spoiling 
due to various microorganisms or chemical processes. It 
also helps maintain food quality. Packaging development
innovation includes the development of eco-friendly 
packaging, reducing waste, reducing pollution. Examples 
of current packaging technologies are smart packaging, 
active packaging, and intelligent packaging [1] 
         Active packaging is a packaging that extends 
shelf life by using materials or active ingredients that 
are anti-microbial, anti-fungal, and anti-oxidation. These 
packages could absorb moisture and can release ethanol 
and carbon dioxide. [2-4] 

 Nanofibers prepared by electrospinning 
technique is one of the active packaging innovations which 
enables the higher loading of active agents into packaging
materials, contains large surface-to-volume ratios, high 
porosity, and well absorbed. Packaging materials can 
be made from food grade polymers that are derived 
from nature such as polysaccharides. The most used 
polysaccharides are cellulose, cellulose acetate, and 

chitosan; or proteins, including gelatin and zein. Food grade 
polymers that are derived from synthetics are poly (L-lactic 
acid) (PLA). Electrospinning technique consists of a polymer 
solution storage, device to control the flow of polymer solution, 
high power potential distributor, and collector. The method is 
to let an electric field enter the needle tip and the collector. 
When the solution is about to leave the needle tip, the solvent 
will evaporate. This forms a polymer fiber on the fiber collector.
Various active ingredients mixed with the polymer will be 
arranged on the fibers and gradually unleash its ability. [2] 
 Application of nanofiber sheets in preservation of 
fresh foods such as vegetables and fruits, including meat and 
bakery products, will help extend shelf life for a longer time. It 
can prevent the growth of bacteria and fungi. It also prevents 
oxidation better than conventional packaging. This can be 
considered as an innovation in the development of packaging 
that is important to agriculture and the food industry. [5]

ร้ปที่� 2  [5] 

1. Drago E, Campardelli R, Pettinato M, Perego P. Innovations in Smart 
Packaging Concepts for Food: An Extensive Review. Foods. 2020;9(11). 
2. Topuz F, Uyar T. Antioxidant, antibacterial and antifungal elec-
trospun nanofibers for food packaging applications. Food Res Int. 
2020;130:108927. 
3. Qian M, Liu D, Zhang X, Yin Z, Ismail BB, Ye X, et al. A review of active 
packaging in bakery products: Applications and future trends. Trends 
in Food Science & Technology. 2021;114:459-71. 
4. Carpena M, Nuñez-Estevez B, Soria-Lopez A, Garcia-Oliveira P, Prieto 
MA. Essential Oils and Their Application on Active Packaging Systems: 
A Review. Resources. 2021;10(1). 
5. Min T, Zhou L, Sun X, Du H, Zhu Z, Wen Y. Electrospun functional 
polymeric nanofibers for active food packaging: A review. Food Chem. 
2022;391:133239. 
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Probiotic 
Drinks from 
Fruits and 
Vegetable 
Juices

 เค่ร่�อ่งด่ี�มีโพัรไบโอ่ต้ิกส์เป็นเค่ร่�อ่งด่ี�มีเพ่ั�อ่สขุภาพั
ที่�กำาลงัไดี� รับค่วัามีนิยมีในปัจจบุนั เค่ร่�อ่งด่ี�มีโพัรไบโอ่ติ้กส์ที่�
พับโดียท่ั�วัไปจะเป็นกลุม่ีผู้ลติ้ภณัฑ์์โพัรไบโอ่ติ้กส์จากนมี ซึ่่�งมีี
ข� อ่จำากัดีในการบริโภค่สำาหรับผู้้� บริโภค่บางกลุ่มี เช่น ผู้้� ที่�
ไมี่สามีารถย่อ่ยแลค่โต้สในนมีวัวััไดี�  (Lactose intolerant) 
ผู้้� ที่�แพั� โปรตี้นนมี หร่อ่ผู้้� ที่�รับประท่านมีังสวิัรัต้ ดีังนั �นจ่งมีี
การพัฒันาผู้ลิต้ภณัฑ์์โพัรไบโอ่ติ้กส์ที่�ไมี่ใช่นมี (Non-dairy 
probiotic products) มีากข่ �นเพ่ั�อ่เป็นท่างเล่อ่กให�ผู้้�บริโภค่ 
โดียใช�วัตั้ถดุีบิจากพ่ัชโดียเฉพัาะอ่ยา่งยิ�งนำ �าผู้กัและผู้ลไมี�  
 เค่ร่�อ่งด่ี�มีโพัรไบโอ่ติ้กส์จากนำ �าผู้กัและผู้ลไมี�  ท่ำาไดี�
โดียการนำานำ �าผู้กัหร่อ่ผู้ลไมี�มีาผู้า่นกระบวันการพัาสเจอ่ไรเซึ่ชั�น
และเต้ิมีหร่อ่หมีกัดี�วัยจลุินท่รีย์โพัรไบโอ่ต้ิกส์ที่�อ่ณุหภมิ้ีและ
เวัลาที่�เหมีาะสมี โพัรไบโอ่ต้ิกส์ที่�นิยมีใช�จะเป็นแบค่ที่เรีย
ที่�ผู้ลติ้กรดีแลค่ต้กิ (Lactic acid bacteria) โดียเฉพัาะอ่ยา่งยิ�ง
บิฟิู้โดีแบค่ที่เรียมี (Bifidibacterium) และแล็กโท่บาซึ่ิลลสั 
(Lactobacillus) เค่ร่�อ่งด่ี�มีโพัรไบโอ่ต้กิส์จากนำ �าผู้กัและผู้ลไมี�
นอ่กจากจะมีีจุลินท่รีย์โพัรไบโอ่ต้ิกส์ที่�มีีประโยชน์แล�วั ยัง
มีีสารอ่อ่กฤท่ธิิ�ท่างชีวัภาพั (Bioactive compounds) หร่อ่ 
สารพัฤกษเค่มีี (Phytochemicals) เชน่ สารประกอ่บฟีู้นอ่ลกิ 
(Phenolic compounds) และแค่โรที่นอ่ยด์ี (Carotenoids) 
ซึ่่�งเป็นสารต้�านอ่นมุีล้อิ่สระอี่กดี�วัย สิ�งที่�นา่สนใจค่่อ่ งานวัิจยั
ต้า่งๆ พับวัา่ กระบวันการหมีกัดี�วัยโพัรไบโอ่ติ้กส์ สามีารถเพิั�มี
ปริมีาณสารพัฤกษเค่มีีและฤท่ธิิ�ต้�านอ่นุมีล้อิ่สระขอ่งนำ �าผู้กั
ผู้ลไมี�ไดี� ท่ั �งนี �เน่�อ่งจากเอ่นไซึ่ม์ีจากจลุนิท่รีย์สามีารถ
เปลี�ยนสารฟีู้นอ่ลิกเชิงซึ่�อ่นให�อ่ย้่ใน
ร้ปอิ่สระ และยังสามีารถย่อ่ยผู้นัง
เซึ่ลล์พ่ัชท่ำาให�สารประกอ่บฟีู้นอ่ลิก
หร่อ่แค่โรที่นอ่ยด์ีถ้กปลดีปล่อ่ยอ่อ่ก
มีาไดี�มีากข่ �น [1,2] 
 มีีการรายงานวั่าเค่ร่� อ่งด่ี�มี
โพัรไบโอ่ต้ิกส์จากนำ �าผู้ักและผู้ลไมี� มีี
ผู้ลดีีต้่อ่การป�อ่งกนัภาวัะไขมีนัในเล่อ่ดี
ส้งดี� วัย การศั่กษาวัิจัยในผู้้� ที่� มีีภาวัะ
ไขมีนัในเล่อ่ดีผิู้ดีปกต้ิ (Dyslipidemia) 
พับวัา่การด่ี�มีเค่ร่�อ่งด่ี�มีผู้กัและผู้ลไมี�ที่�ผู้สมี
โพัรไบโอ่ต้ิกส์ เป็นเวัลา 30 วันั สามีารถ
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Probiotic Drinks from Fruits 
and Vegetable Juices 

ลดีระดีบัค่อ่เลสเต้อ่รอ่ล (Cholesterol) ไต้รกลีเซึ่อ่ร์ไรด์ี 
(Triglyceride) และ แอ่ล ดีี แอ่ล (LDL) และเพิั�มีระดีบั
ค่อ่เลสเต้อ่รอ่ลชนิดีดีีหร่อ่ เอ่ช ดีี แอ่ล (HDL) เม่ี�อ่เที่ยบกบั
กลุม่ีค่วับค่มุีที่�ด่ี�มีนำ �าผู้กัผู้ลไมี�ที่�ไมีมี่ีโพัรไบโอ่ต้กิส์ นอ่กจากนี �
ยงัพับวัา่ภาวัะอ่อ่กซึ่เิดีชั�นขอ่งไขมีนั (Lipid peroxidation) 
และภาวัะเค่รียดีอ่อ่กซึ่เิดีชั�น (Oxidative stress) ลดีลงอี่กดี�วัย [3]
อ่ยา่งไรก็ต้ามีการศัก่ษาดีงักลา่วัยงัค่งต้�อ่งการข�อ่มีล้การวิัจยั
เพิั�มีเต้ิมี เพ่ั�อ่ให�ท่ราบถ่งประโยชน์ต้่างๆ ขอ่งเค่ร่�อ่งด่ี�มี
โพัรไบโอ่ติ้กส์จากนำ �าผู้กัและผู้ลไมี�ต้อ่่สขุภาพั ซึ่่�งเป็นอี่กหน่�ง
ผู้ลติ้ภณัฑ์์ท่างเล่อ่กเพ่ั�อ่สขุภาพั 

 1. Liu, Y., Chen, H., Chen, W., Zhong, Q., Zhang, G., 
& Chen, W. (2018). Beneficial effects of tomato juice fermented 
by Lactobacillus plantarum and Lactobacillus casei: antioxida-
tion, antimicrobial effect, and volatile profiles. Molecules (Basel, 
Switzerland), 23(9), 2366.  
 2. Mantzourani, I., Terpou, A., Bekatorou,

 A., Mallouchos, A., Alexopoulos, A., 
Kimbaris, A., . . . Plessas, S. (2020). 
Functional pomegranate beverage 
production by fermentation with a novel 
synbiotic L. paracasei biocatalyst. Food 
Chemistry, 308, 125658.  
 3. Siripun, P., Chaiyasut, C., 
Lailerd, N., Makhamrueang, N., Kaewarsar,
 E., & Sirilun, S. (2022). A Pilot Study 
of whether or Not Vegetable and 
Fruit Juice Containing Lactobacillus 
paracasei Lowers Blood Lipid Levels 
and Oxidative Stress Markers in Thai 

Patients with Dyslipidemia: A Randomized Controlled 
Clinical Trial. Applied Sciences, 12(10), 4913.  
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 Probiotic drinks are popular healthy drinks of today. The most 
common probiotic beverages are from dairy, which has limitations for 
certain groups of consumers. These consumers are those who are 
unable to digest lactose in cow’s milk (lactose intolerant), those who are 
allergic to milk proteins, or those who eat vegetarian. Therefore, more 
non-dairy probiotic products are being developed as alternatives for 
consumers. Plant-based ingredients are being used, especially fruits 
and vegetable juices. 

 Probiotics drinks from fruits and vegetable juices can be made 
by pasteurizing fruits or vegetable juices and adding or fermenting 
with probiotic microorganisms at the right temperature and time. The 
most commonly used probiotics are lactic acid bacteria, especially 
Bifidobacterium and Lactobacillus. Besides having beneficial probiotic 
microorganisms, probiotics drinks from fruits and vegetable juices also 
contain bioactive compounds or phytochemicals such as phenolic 
compounds and carotenoids, which are antioxidants. Interestingly, 
various studies have found that the fermentation process with probiotics
can enhance the level of phytochemicals and antioxidant activity of 
fruits and vegetable juices. This is because microbial enzymes can 
convert phenolic complexes into free form. They are also able to digest 
plant cell walls, allowing more phenolic compounds or carotenoids to 
be released. [1,2] 
 It has been reported that probiotic drinks from fruits and vegetable
juices can prevent hypercholesterolemia well. Research conducted 
among people with dyslipidemia found that drinking fruit and vegetable 
beverages with probiotics for 30 days can reduce level of cholesterol, 
triglycerides, and LDL. It can also increase levels of good cholesterol 
or HDL compared to the control group who drank vegetable and fruit 
juices without probiotics. Moreover, it was found that lipid peroxidation 
and oxidative stress were also reduced. [3] However, further research 
is still needed in order to know health benefits of probiotic drinks from 
fruits and vegetable juices which are alternative non-dairy functional 
probiotic products.
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วิท่ยาศาสีต่ร์เท่คำโนโล้ยี	แล้ะนวัต่ก่รรมีฮาล้าล้	

(Halal Science Innovation)  

ก่บั้ก่ารส่ีงเสีริมีทั่ก่ษะท่ี�สีำคัำญในศต่วรรษที่�	21

 การเปลี�ยนแปลงที่�เกิดีข่ �นอ่ยา่งรวัดีเร็วั ในปัจจบุนัเปลี�ยนผู้า่นไปส้ย่คุ่ดีจิิท่ลั 
สง่ผู้ลต้อ่่การเปลี�ยนแปลงขอ่งสงัค่มี วัิถีชีวัิต้ในท่กุ ๆ มิีต้ ิการพัฒันาขอ่งเท่ค่โนโลยี
ค่อ่มีพัิวัเต้อ่ร์นั �น จะเข� ามีาท่ดีแท่นงานที่�มีนุษย์เค่ยท่ำาไดี�อ่ย่างมีีประสิท่ธิิภาพั
มีากกวัา่เดีิมี ท่ำาให�ค่วัามีต้�อ่งการในต้ลาดีแรงงานเปลี�ยนไปในอ่นาค่ต้อ่นัใกล� [1] 
นักเรียนมีัธิยมีปลายซึ่่�งอ่ย้่ในช่วังแห่งการเรียนร้� และค่�นหาต้นเอ่ง จะต้�อ่งมีีการ
พัฒันาท่กัษะให�มีีค่วัามีสอ่ดีค่ล�อ่งกบัการเปลี�ยนแปลงที่�เกิดีข่ �นในศัต้วัรรษที่� 21 นี � 
 โดีย World Economic Forum (WEF) ไดี�นำาเสนอ่บท่ค่วัามีที่�นา่สนใจใน
หวััข�อ่ New Vision for Education ซึ่่�งไดี�ระบถุง่ท่กัษะที่�มีีค่วัามีสำาค่ญั และต้อ่บโจท่ย์
กบันกัเรียนในยคุ่นี � ไวั� เป็น 3 ท่กัษะ ไดี�แก่ 
 1. กุลุ่มุท์ักุษะความุรู้พ้่ �นัฐานัในัชีวิติประจำาวันั (Foundational 
Literacies) ประกอ่บไปดี�วัย ท่กัษะการใช� วิัท่ยาศัาสต้ร์กบัสิ�งรอ่บต้วัั (Scientific 
Literacy) ท่กัษะการใช�เท่ค่โนโลยี (ICT Literacy) และ ท่กัษะการเป็นผู้้�ประกอ่บการ 
(Entrepreneurship)
  2. กุลุ่มุท์กัุษะท์ี�ใช้ในักุารจดักุารปัญห์าและความุท้์าท์ายในัรูปแบบ
ให์มุ่ท์ี�ไมุ่เคยเกุดิข้ �นัมุากุ่อ้นัในัโลกุยุคเกุ่า (Competencies) ไดี�แก่ ท่กัษะการ
วัเิค่ราะห์ปัญหา (Critical Thinking) ท่กัษะการแก�ปัญหาอ่ยา่งสร�างสรรค์่ (Creativity)
รวัมีท่ั �งท่กัษะการส่�อ่สารและการท่ำางานร่วัมีกบัผู้้�อ่่�น (Communication and Collaboration) 
 3. ท์ักุษะเพ้่�อ้สัร้างความุเปลี�ยนัแปลงให้์แกุ่สัังคมุ (Character 
Qualities) อ่นัไดี�แก่ ค่วัามีเป็นผู้้�นำา (Leadership) ค่วัามีสงสยัใค่ร่ร้�  (Curiosity) 
และค่วัามีพัยายามีในการบรรลเุป�าหมีายที่�ต้ั �งไวั� (Persistence/Grit) ซึ่่�งท่กัษะต้า่ง ๆ
ที่�กล่าวัมีาข�างต้�นนั �น [2] การศั่กษาในห�อ่งเรียนเพีัยงอ่ย่างเดีียวัอ่าจไมี่เพีัยงพัอ่
อี่กต้อ่่ไป 

 ศั้น ย์ วัิ ท่ยาศัาต้ ร์ ฮ าลาล  จุฬา ลงก รณ์
มีหาวิัท่ยาลยั สำานกังานปัต้ต้านี ไดี�จดัีกิจกรรมี Halal 
Science Competition & Health Care Innovation 
Camp 2022 โดียเป็นการเปิดีพ่ั �นที่�แห่งการเรียนร้� ผู้่าน
การประกวัดีโค่รงงานวัิท่ยาศัาสต้ร์ ขอ่งนักเรียนใน
ระดีบัมีธัิยมีปลาย เป็นการต้อ่่ยอ่ดีท่กัษะค่วัามีร้� พ่ั �นฐาน
(Foundational Literacies) ร่วัมีกบัการพัฒันาท่กัษะการ
จดัีการค่วัามีท่�าท่าย (Competencies) และสง่เสริมีท่กัษะ
การสร� างค่วัามีเปลี�ยนแปลงให�แก่สงัค่มี (Character
Qualities) เพ่ั�อ่ให�นกัเรียนมีีค่วัามีพัร�อ่มีกบัในการเรียนร้�
และสร� างท่กัษะที่�จำาเป็นในศัต้วัรรษที่� 21 

เขียนโดีย อ้มีุนั มุะห์มัุด

Written by Ameen Mhamad 
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Halal Science Innovation and 
the Promotion of Crucial Skills in the 21st Century 
 The rapid changes that are taking place today are 
transforming into the digital age. This results in many changes 
in society and lifestyle in every dimension. The development 
of computer technology will replace human works more 
efficiently than before. As a result, the demands in labor market 
will change in the near future. [1] High school students who are 
in the learning and self-discovery stage need to develop their 
skills to keep up with changes in the 21st century. 
 The World Economic Forum (WEF) has introduced 
an interesting article titled New Vision for Education, which 
identifies 3 important skills that students in this era need to 
develop as follows:  

 1. Foundational Literacies: This consists of scientific 
literacy, ICT literacy, and entrepreneurial skills.  
 2. A group of skills used to manage problems and new 
challenges that have never existed before (Competencies): 
This includes critical thinking, creativity in solving problems, 
and communication and collaboration skills.  
 3. Skills that will create change to society. (Character 
Qualities): This includes leadership, curiosity, and persistence/
grit. To develop above mentioned skills, [2] classroom education
alone may not be sufficient. 

The Halal Science Center Chulalongkorn University, Pattani 
Office, launched an activity called “Halal Science Competition 
& Health Care Innovation Camp 2022.” This is to open a learning 
space through science project contests for high school students. 
It is an extension of basic knowledge skills (Foundational Liter-
acies) together with developing challenge management skills 
(Competencies) and promoting skills that will create change to 
society (Character Qualities) so that students are ready to learn 
and build the skills needed in the 21st century.  

 [1] Maytwin Pitipornvivat. 21st-Century Skill : ท่กัษะแหง่ศัต้วัรรษ
ที่� 21, BASE Playhouse [อิ่นเต้อ่ร์เน็ต้]. [ส่บค่�นเม่ี�อ่ 25 กรกฎีาค่มี 2565]. จาก 
https://corporate.baseplayhouse.co/21st-century-skill 
 [2] Mengyu Annie Luo. Fostering Social and Emotional Learning 
through Technology, World Economic Forum March 2016, World Economic 
Forum [อิ่นเต้อ่ร์เน็ต้]. [สบ่ค่�นเม่ี�อ่ 25 กรกฎีาค่มี 2565]. https://www3.weforum.
org/docs/WEF_New_Vision_for_Education.pdf 
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 อ่ยา่งที่�ท่ราบกนัดีีวัา่มีีชาวัมีสุลมิีกระจายอ่ย้ท่่ั�วัโลก
การเข�ามีาขอ่งมีสุลมิีในลำาปางจง่ไมีไ่ดี�มีีเพีัยงกลุม่ีเดีียวั ท่ั �งยงั
ไมี่ไดี� มีีการศั่กษาอ่ย่างเป็นระบบเท่่าใดีนัก แต้่จากบท่
สมัีภาษณ์อ่าจกลา่วัเบ่ �อ่งต้�นไดี�วัา่ ชาวัมีสุลมิีในลำาปาง รุ่นแรกๆ
นั �นนา่จะสบ่เน่�อ่งมีาจากปัญหาการเม่ีอ่งในกลุม่ีประเท่ศัอิ่นเดีีย
ที่�มีีการแยกเป็น อิ่นเดีีย ปากีสถาน บงักลาเท่ศั (จะมีีผู้ลต้อ่่การ
อ่พัยพัมีาขอ่งชาวัอ่ินเดีียซึ่ิกข์-ฮินดีด้ี�วัย) มีีการระบวุั่า เค่ยมีี
ยามีรักษาค่วัามีปลอ่ดีภยัให�แก่คุ่�มีหลวังเจ�าผู้้�ค่รอ่งนค่รลำาปาง 
อ่าจจะมีากบัฝึรั�งอ่งักฤษที่�เป็นท่ั �งเจ�าอ่าณานิค่มีที่�อิ่นเดีีย และ
พัอ่่ค่�าไมี�เจ�าสำาค่ญัในลำาปาง ซึ่่�งน่าจะสอ่ดีค่ล�อ่งกบัค่ำาบอ่กเลา่
ที่�วัา่ สารถีรถมี�ากลุม่ีแรกๆ นั �นเป็นแขกปาท่าน (มีสุลมิีที่�มีาจาก
ปากีสถาน) มีสัยิดีหลงัแรกก็สร� างบริเวัณประต้ห้วััเวีัยง ใกล�วัดัี
หวััเวีัยงหร่อ่วัดัีเชต้ชุ่�อ่ปัจจบุนั ปัจจบุนัไดี�สร� างต้ก่แถวัให� เช่า 
เพ่ั�อ่นำารายไดี�สมีท่บกบัมีสัยิดีอ่ลัฟู้าลาฮฺ ซึ่่�งเป็นเขต้พ่ั �นที่�ใกล�
กบัคุ่�มีหลวังนั�นเอ่ง ขณะที่�ชาวัมีสุลมิีประกอ่บอ่าชีพัเป็นสารถี
รถมี�าโดียสาร แต้่ในเวัลาต้อ่่มีาอ่าชีพัดีงักลา่วัต้กเป็นขอ่งค่น
พ่ั �นเม่ีอ่งไปในที่�สดุี นอ่กจากนั �นยงัมีี ชาวัมีสุลมิีจากบงักลาเท่ศั 
เรียกวัา่ บงักาลี มีสุลมิีมีลายจ้ากอ่ยธุิยา มีสุลมิีจากจีน ที่�เรียก
กนัวัา่ จีนฮอ่่ แนน่อ่นวัา่แต้ล่ะแหง่ก็มีีรายละเอี่ยดีชีวัติ้ที่�ต้า่งกนั
ไป ซึ่่�งไมีส่ามีารถจะเหมีารวัมีไดี�วัา่ มีสุลมิีลำาปางเป็นอ่ยา่งไร
ไดี�อ่ยา่งต้ายต้วัั 

 ยา่นที่�อ่ย้อ่่าศัยัขอ่งมีสุลมิีลำาปาง มีกัจะสอ่ดีค่ล�อ่งกบัอ่าชีพัการเลี �ยง
สตั้ว์ัอ่นัไดี�แก่ วัวัั แพัะ ที่�ต้�อ่งอ่าศัยับริเวัณพัอ่สมีค่วัร ดีงัปรากฏิพ่ั �นที่�ใหญ่ ไดี�แก่
บริเวัณ ปงแขก บ�านวังัหมี�อ่ ต้.ต้�นธิงชยั ริมีแมี่นำ �าวังัที่�มีีการเลี �ยงวัวัักนัอ่ย่าง
เป็นลำ�าเป็นสนั ท่ั �งนี �ยงัมีีบริเวัณหมี้บ่�านสขุสวัสัดีิ� ต้.พัระบาท่ บริเวัณแยกเพัญ็
ท่รัพัย์ ต้.สบตุ้�ย บริเวัณท่างข่ �นวัดัีมีอ่่นพัระยาแชย่า่น สว่ันดี�านอ่าหารขอ่งมีสุลมิี 
จะมีีร� านร� านน่งเป็นร� านข�าวัซึ่อ่ยอิ่สลามี อ่ย้่ตี้นสะพัานรัษฎีาภิเศัก ฝัึ�งต้ำาบล
เวีัยงเหน่อ่ ซึ่่�งข�าวัซึ่อ่ยนบัเป็นอ่าหารขอ่งชาวัจีนฮอ่่ ซึ่่�งมีีท่ั �งที่�เป็นจีนมีสุลมิีและ
ไมี่ใช่จีนมีสุลิมีที่�เข�ามีาผู้สมีผู้สานกบัวิัถีชีวัิต้ค่นพ่ั �นเม่ีอ่ง จนกลายเป็นค่วัามี
เข�าใจผิู้ดีไปวัา่เป็นอ่าหารพ่ั �นเม่ีอ่งขอ่งค่นเหน่อ่ซึ่่�งวัฒันธิรรมีที่�ปรากฏิข่ �นล�วัน
เกิดีจากการแลกเปลี�ยนกันนั�นเอ่ง ร� านอ่าหารมีุสลิมีในจังหวัดัีลำาปางมีีอี่ก
มีากมีาย หากใค่รไดี�แวัะไปเที่�ยวั หร่อ่ผู้า่นมีาท่างจงัหวัดัีนี � อ่ยา่ล่มีแวัะไปชิมี
กนัไดี�เลย
 

 

 ท่�ายนี �ขอ่ฝึากจงัหวัดัีลำาปางซึ่่�งเป็นจงัหวัดัีเลก็ๆ แต้มี่ีเร่�อ่งราวัมีากมีาย
ให�ไดี�ต้ิดีต้ามีกนั ไมี่วัา่จะเป็นค่วัามีเป็นมีาขอ่งมีสัยิดีแต้ล่ะแหง่ ค่วัามีเป็นอ่ย้่
ขอ่งค่นในชมุีชนนั �นๆ ซึ่่�งเกิดีจากการผู้สมีผู้สานระหวัา่งหลายวัฒันธิรรมี ท่ำาให�
เกิดีค่วัามีแต้กต้า่งกนัไปในแต้ล่ะพ่ั �นที่� ซึ่่�งนบัเป็นเสนห์่อ่ยา่งหน่�งชวันให�เราไดี�
ต้ิดีต้ามีกนั

ขอ่บค่ณุร้ปภาพั https-//www.silpa-mag.com/wp-content/uploads/2020/09/H1

1.บนิมีซ้ึ่า.ชาวัมีสุลมิีในลำาปาง (อ่อ่นไลน์). 2015. ส่บค่�นเม่ี�อ่วันัที่� 17 
สงิหาค่มี 2565]. จาก https://www.gotoknow.org/posts/304697
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Muslims in Lampang: Stand Out Alongside the 
City of Horse-drawn Carriages

 It is known widely that there are Muslims scattered all over the 
world. The arrival of Muslims in Lampang did not come from only a group of 
Muslims. In addition, there are not many studies about this, but according to 
the interviews with people, it can be said that the first Muslims in Lampang 
probably emerged due to political problems in India when it was divided into 
India, Pakistan, and Bangladesh. (This affected the immigration of Indian 
Sikhs - Hindus as well).
 It is reported that there used to be security guards to protect the 
ruler of Lampang. These guards might accompany English people who were 
both colonialists in India and important timber merchants in Lampang. This 
seems to go well with the saying that the first group of coachmam are Pathan 
(Muslims from Pakistan). 
 The first mosque was built around Hua Wiang Gate, near Wat Hua 
Wiang or Wat Chetu at present. Currently, a building for rent is being built 
to contribute money to Alflah Mosque which located in the area near Khum 
Luang. The profession of Muslims in the past was coachman. But later this 
occupation was eventually covered by the natives.
 There are also Muslims from Bangladesh that are called Banga-
di, Malay Muslims from Ayutthaya, and Muslims from China known as Ho 
Chinese. Of course, each has different lifestyle details. Thus, we cannot 
generalize and identify what Lampang Muslims are exactly. 

 The residential area of Lampang 
Muslims often corresponds to animal husbandry,
such as cows and goats, which requires a 
reasonable space. An example of such area 
is Pong Khaek, Ban Wang Mo, Ton Thong Chai 
Subdistrict, along the Wang River where cattle 
are bred widely. There are also the area of 
Suksawat Village, Phra Bat Subdistrict; Phen Sap 
Intersection, Sop Tui Subdistrict; and the 
entrance to Mon Phraya Chae Yan Temple.
 As for  Musl im food, there is 
a Muslim Khao Soi restaurant at the foot of 
Ratsadaphisek bridge, on the side of Tambon 
Wiang Nuea. Khao Soi is considered the food 
of Ho Chinese. Ho Chinese can be Muslims 
and non-Muslims, both have been blended 
with the indigenous lifestyle. It became a 
misconception that Khao Soi is a local food 
of the northern people. This happened due to 
exchange of cultures. There are many Muslim 
restaurants in Lampang. If anyone has visited 
or traveled pass this province, don’t forget to 
stop by and try them.
 Finally, I would like to invite you all to 
take Lampang Province into consideration. It 
is a small province, but there are many things 
to explore such as the history of each mosque, 
the lifestyle of people in each community 
which is caused by the combination of many 
cultures, resulting in differences in each area. 
All of this is a charm that invites us to explore.

ขอ่บค่ณุร้ปภาพั https://www.rpttravel.in.th/ลำาปางเม่ีอ่งรถมี�า/
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