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 ค่ะน้องๆ และคุณผู้อ่านทุกท่าน
 โลกเราเผชิญกับโควิด-๑๙ มาค่อนปีแล้ว เป็นความโชคดีของคนไทยที่

ระมัดระวังตัวเอง ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของแพทย์และสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จน
กลายเป็นประเทศล�าดับต้นๆ ที่ทั่วโลกยกย่องว่ารับมือกับโควิด-๑๙ ได้ดีที่สุดประเทศ
หนึ่งในโลก

ในขณะเดยีวกันโควดิ-๑๙ ก็เปล่ียนพฤตกิรรมและวถิชีวีติของผูค้นโดยสิน้เชงิ โดย
เฉพาะน้องๆ เยาวชนที่ทิศไทห่วงใย เพราะเป็นวัยที่อยู่ในช่วงรอยต่อของสารพันสิ่ง
มากมาย ฉบับนี้จึงมีบทความพิเศษว่าด้วยชีวิตที่ปรับเปลี่ยนเมื่อมีโควิด-๑๙ ทั้งการ
เรยีน การท�างาน การออกนอกบ้านสูพ่ืน้ทีส่าธารณะ การดแูลตวัเอง และการท่องเทีย่ว 
เป็นการปรับเพื่อใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขยิ่งขึ้น

โควิด-๑๙ ท�าให้คนว่างงาน ขาดรายได้นานหลายเดือน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยราษฏรห่างไกล ทรงมีพระ
ราชด�าริให้ด�าเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิดอย่างจริงจัง ช่วยให้เกษตรกรมี
รายได้เลี้ยงครอบครัวยามวิกฤติขับขันเช่นนี้

ช่วงนี้เราก้าวสู่ช่วงฤดูฝนเต็มรูปแบบ คอลัมน์ “สุขภาพน่ารู้” ของคุณหมอจึงขอ
พูดถึงโรคไข้เลือดออกเป็นกรณีพิเศษ เพราะในหลายปีมานี้ ผู้ป่วยจากโรคนี้มักเป็นวัย
รุ่นและวัยท�างานเพิ่มขึ้น คอลัมน์ “นวัตกรรม” มาพร้อมกับหลายสิ่งประดิษฐ์น่าทึ่งของ
บุคลากรทางการแพทย์ของไทยในช่วงโควิด-๑๙ อ่านแล้วชื่นชมและภูมิใจเหลือเกิน
ค่ะ

แม้จะยังเที่ยวไกลๆ ไม่ได้ และต้องเที่ยวอย่างใส่ใจเพิ่มขึ้น ทิศไทก็อยากแนะน�า 
“วิหารเซียน” จังหวัดชลบุรี ให้รู้จัก ไปที่เดียวได้เที่ยวหลายอย่าง ทั้งประวัติศาสตร์และ
ชมวิวทิวทัศน์ เป็นของดีของชลบุรีที่น้องๆ เยาวชนน่าจะชมได้อย่างสนุกนะคะ

ยังมีคอลัมน์ที่น่าสนใจหลากหลาย ทั้งสัมภาษณ์เยาวชนคนต้นแบบ และเยาวชน
รอบโลกสู้โควิด-๑๙ 

และอย่าลืมนะคะว่าทิศไทมีทั้งตัวเล่มและ E book บนเว็บไซต์ nif-tidthai.org ให้
เลือกตามอัธยาศัยค่ะ

บทบรรณาธิการ

สวัสดี
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พิมพ์ที่
โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (๑๙๘๗) จ�ากัด
เลขที่ ๑๘ ซอยประชาอุทิศ ๓๓ 
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐

ห้ามจ�าหน่าย
เผยแพร่เป็นอภินันทนาการส�าหรับ
โรงเรียน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป 
จากมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ



เรื่องและภาพ : สิงหรา
พระมหากรุณาธิคุณ

โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ต้านภัยโควิด-๑๙

๔



 มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริา
 ลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูหั่ว ทรงมพีระมหากรณุาธิคณุพระราชทานโครงการ

ฟาร์มตวัอย่างต้านภยัโควดิ-๑๙ ด้วยมุง่หวงัให้ประชาชนที่ได้รบัผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีรายได้และพึ่งพาตนเอง รวมทั้งมีความรู้จากการ
ท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ อกีทัง้เพือ่ให้ฟาร์มตวัอย่างได้รับการพฒันาผลติผลทางการเกษตร
ให้เป็นสถานทีศ่กึษาดงูานและให้ความรูด้้านการเกษตร การปศสุตัว์ ทีถ่กูต้องแก่ประชาชน 
โดยโครงการพระราชทานดังกล่าว ด�าเนินการที่โครงการฟาร์มตวัอย่างในสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั่วประเทศ 

หนึ่งในโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชด�าริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์       
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คือโครงการฯที่หนองหมากเฒ่า 
บ้านนาค�า ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมืองสกลนคร โครงการฯแห่งนี้ด�าเนินการแบ่ง
พื้นที่ จ�านวน ๒๗ ไร่ จัดท�าเป็น โคก หนอง นา โมเดล และระบบธนาคารน�้า
ใต้ดิน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน�้าและพ้ืนที่การเกษตร ซ่ึงมีการผสมผสานกับ
ภูมิปัญญาพื้นบ้านให้มีความสอดคล้องกัน โดยให้ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการเลกิ
จ้างงานเข้ามาท�างานในโครงการ จ�านวน ๒๗ คน ในระยะที ่๑ เป็นเวลา ๒ เดอืน จ้างงาน
วันละ ๓๐๐ บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นราษฎรในพื้นที่ พร้อมจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ การปลูกพืช และการเลี้ยงสัตว์ 

พระ
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ในโอกาสทีท่ศิไทได้เข้าเยีย่มชมโครงการฯ พบว่าราษฎร
ที่เข้าร่วมโครงการ ท�าการเตรียมเพาะช�าต้นกล้า เช่น      
ผักกาดขาว กวางตุ้ง ข้าวโพด ฟักทอง และคะน้า เพื่อน�า   
ไปปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ เป็นการช่วยเหลือชาวบ้านให้มี
ความรูจ้ากการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ และน�าไปสร้างอาชพีใน
ที่ดินของตนเอง ด้วยวิธีดังกล่าวพวกเขาจะได้มีแหล่งอาหาร
ที่ปลอดภัยส�าหรับตนเอง ครอบครัว และชุมชน อย่างถาวร
และยั่งยืนต่อไป

ย้อนหลงัไปเมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๔ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิติิ ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระ 

ราชด�าเนนิเยีย่มราษฎรในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ในเวลานัน้มรีาษฎรถวายฎกีาเพือ่
ขอความช่วยเหลอืในการท�าอาชพีต่างๆ ซึง่พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลอืโดย
ทรงให้จัดหาพื้นที่เพื่อสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้น ชื่อ “ฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่า ใน
พระราชด�าริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” 

ทางโครงการฯ ได้จ้างชาวบ้านเข้ามาท�างาน
กว่าร้อยคน โดยมอบพื้นที่ซึ่งมีทั้งหมด ๑๕๐ ไร่ 
ให้ดแูลคนละ ๑ งาน ให้ปลูกพชืผกัสวนผสม ห้าม
ตัดต้นไม้ ห้ามเผาหญ้า หรือกิ่งไม้ทุกชนิด พืช
ผักทุกชนิดล้วนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีการ
ปลกูพชืที่ให้ผลผลติเป็นระยะเวลาทีต่่างกนั ท�าให้
เกษตรกรได้ขายผลผลิตทุกวัน พร้อมทั้งมีความรู้
ทางเกษตร สามารถน�าไปประกอบอาชีพได้จริง รวม
ทั้งได้น�าเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมมา
ใช้ในการผลิตแหล่งอาหารทีป่ลอดสารพษิ ด้วยการ
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แสดงขั้นตอนและวิธีการน�าเทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้ให้
เหมาะสม 

ผลผลติทีไ่ด้จากฟาร์ม ส่วนหนึง่นอกจากจะเป็นผกัสดปลอด
สารพษิแล้ว ยงัเป็นอาหารปรงุส�าเรจ็ ส่งไปขายยงัห้างสรรพสนิค้า 
อาทิ แม็คโคร และโรงแรมชั้นน�าหลายแห่ง อีกส่วนหนึ่งน�าไป
ขายในท้องถิ่น เป็นสินค้าโอทอปในร้านของฟาร์มเอง และส่วน
หนึ่งจัดใส่รถตู้โมบายออกไปขายตามตลาดในอ�าเภอต่างๆ

ทีโ่ครงการนี ้เกษตรกรจะเข้ามารบัการฝึกเป็นรุน่ๆ ละ ๖ เดอืน 
ให้ปลูกพืชหมุนเวียนท่ีจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไปขายได้ทุก
วัน ปัจจุบันมีเกษตรกรที่เข้ามารับการฝึกอบรมเป็นจ�านวนมาก 
ฝึกอาชีพและน�าความรู้กลับไปใช้กับพ้ืนท่ีนาของตนเองและ
ครอบครวัแล้วไม่น้อยกว่าพนัคน ส่วนหนึง่ส่งผลติผลกลบัมาจ�าหน่าย
ให้กับฟาร์มตัวอย่าง บางส่วนที่ไม่มีที่ท�ากิน หรือไม่สะดวกที่จะ
กลบัไปประกอบเกษตรกรรมในพ้ืนทีข่องตนเอง กเ็ป็นลูกจ้างของ
ฟาร์มตัวอย่างต่อไป มีรายได้ทุกวัน

ทกุวนันี ้ ฟาร์มตวัอย่างสามารถเลีย้งตวัเองได้อย่างสม�า่เสมอ 
และยังสามารถทูลเกล้าฯ ถวายเงินคืน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปแล้ว ๑๕ 
ล้านบาท จากทีพ่ระองค์พระราชทานเงนิทนุเร่ิมต้น ๗ ล้านบาท 

๗



 
ส่วนชีวิตความเป็นอยู ่ของชาวบ้านที่เป็นสมาชิก
ฟาร์มตัวอย่าง และไม่ได้เป็นสมาชิกมีความเป็นอยู่ 
ดขีึน้มาก เพราะนอกจากท�างานทีฟ่าร์มตวัอย่างแล้ว 
เกษตรกรที่ว่างเว้นจากการงาน ยังได้รับการฝึกฝน
และเรียนรู้เรื่องงานศิลปาชีพ ท�าให้มีรายได้เพิ่มอีก
ทางหนึ่งด้วย เพราะทุกคนล้วนน้อมน�าแนวทางพระ
ราชด�าร ิ เศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในชวีติประจ�าวนักนั
ทั่วหน้า

เป็นอีกหนึ่งน�้าพระทัยที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาว
ไทย โดยเฉพาะในกลุม่เกษตรกรทีเ่ป็นอาชีพหลกัของ
ชาวไทย ซึ่งต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติโควิด-๑๙ ให้
ได้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว ได้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัย
ใหม่ และน�าเข้ามาใช้ร่วมกับอาชีพของตนได้ต่อไป
อย่างยั่งยืน 

ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้าน
ภัยโควิด-๑๙ ต่างส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั และสมเดจ็พระนางเจ้า
สริกิิต์ิ พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง 
ที่ได้พระราชทานโครงการนี ้ ช่วยเหลอืราษฎรทีเ่ดอืด
ร้อน เพื่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ ยังความ
ปลื้มปีติและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่ 
สุดมิได้  

๘



เรียบเรียง : วิณีนารถ พันธุ์วุฒิ
ภาพ : สมชาย หงวนเสงี่ยม

ศาสตร์พระราชา

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ไปด้วย 
อย่างไรกต็าม ในการด�าเนนิงานนัน้จะต้องค�านงึ

ถึงสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และสังคมวิทยา
ของแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันด้วยเสมอ ดัง
พระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความ
ตอนหนึ่งว่า

“...การพฒันาจะต้องเป็นไปตามภมูปิระเทศทาง
ภมูศิาสตร์ และภมูปิระเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคม 
วทิยา ภมูปิระเทศตามสังคมวทิยา คอืนสิยัใจคอของ
คนเรา จะไปบังคับให้คนคิดอย่างอื่นไม่ได้ เราต้อง
แนะน�า เราเข้าไปช่วยโดยท่ีจะคิดให้เขาเข้ากบัเราไม่ได้ 
แต่ถ้าเราเข้าไปแล้ว เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจรงิๆ
แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ 

เป็น

๙

  ที่ประจักษ์ชัดว่าโครงการอันเน่ืองมาจาก
  พระราชด�าร ิ ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว 
รัชกาลที่ ๙ กว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ล้วนมีเป้าหมาย
หลักเบื้องต้นให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มทีีท่�า
กนิเลีย้งครอบครวัได้อย่างยัง่ยนื ทัง้นีก้ารด�าเนนิงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ นอกจากแนว 
ทางและหลักการแห่งความส�าเร็จจะต่อยอดไปสู่การ
สร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้เกษตรกรต้นแบบได้ถ่าย 
ทอดประสบการณ์ในการด�าเนินชีวิตตามแนวพระ
ราชด�าริแล้ว การพฒันายังต้องก้าวไปตามขัน้ตอน เพือ่
ให้ชมุชนมคีวามเข้มแขง็ก่อน แล้วจงึมกีารพฒันาต่อ
ไปเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ ขณะเดียว 
กนักจ็ะต้องอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
ส่งเสริมความรู้เทคนิควิชาการสมัยใหม่พร้อมๆกัน



๑๐

ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง”
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมา

จากพระราชด�าริ จงัหวัดสกลนคร คอื ค�าอธิบายทีเ่ป็น
รูปธรรมแห่งพระราชด�ารัสนี้

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถ
บพติร พระราชทานพระราชด�ารใิห้จดัตัง้สถานทีส่�าหรบั
การศึกษา ทดลอง วิจัย และสร้างต้นแบบการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับภูมิศาสตร์และภูมิสังคมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยพระองค ์ทรงเลือกอาณาบริ เวณกว ่า 
๑๓,๓๐๐ ไร่ ของบ้านนานกเค้า ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอ
เมอืง จังหวัดสกลนคร เป็นแบบจ�าลองในการแก้ปัญหา
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงส่ง
เสริมอาชีพท่ีสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิต

ราษฎร อันเป็นที่มาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

ในการด�าเนนิงาน พระองค์ทรงน�าส่วนราชการ
ท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาท�างานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ 
โดยมีประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมาย ทรงวาง
ระบบชลประทาน สนับสนุนการด�าเนินงานกิจกรรม
โครงการ พร้อมทั้งพัฒนาแหล่งน�้า สนับสนุนพื้นที่
เกษตรกรรมในหมูบ้่านต่างๆ ท่ีอยู่รอบศนูย์ฯ พระองค์
ทรงแบ่งพื้นที่กว่า ๒,๓๐๐ ไร่ ส�าหรับด�าเนนิกจิการ
ต่างๆ และอกีกว่า ๑,๑๐๐ ไร่รกัษาไว้เป็นพืน้ทีป่่า

เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๒๖ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เสด็จทอดพระเนตรตรวจสภาพพื้นที่
บรเิวณ บ้านนานกเค้า และเสด็จพระราชด�าเนนิเข้าไป
ถึงพ้ืนท่ีบริเวณท่ีจะก่อสร้างอ่างเก็บน�้าตาดไฮใหญ่ 



ซึ่งเป็นศูนย์กลางระบบชลประทานในการส่งน�้าหล่อ
เลี้ยงพื้นที่ป่า โดยให้ฝายช่วยกระจายสายน�้า สร้าง
ความชุม่ชืน้อย่างต่อเนือ่ง พระองค์ทรงมีพระราชด�าริ
ก่อสร้างฝายจ�านวนมากเพื่อชะลอน�้าให้มีความชุ่ม
ชื้นตลอดเวลา และลักษณะของฝายชะลอน�้าจะช่วย
ไม่ให้น�้าไหลจากเทือกเขาลงมาด้วยความเร็วและรุน 
แรง จนชะหน้าดินเสยีหาย จงึท�าให้พืน้ท่ีมคีวามสมบรูณ์
เพิ่มมากขึ้น

ในการป้องกนัป่า พระองค์มพีระราชด�ารใิห้ปลกู
ต้นไม้ลงในใจคน ให้ราษฎรเข้าใจคุณค่าของป่า หัน
มาช่วยกนัดแูลแทนการบกุรกุ ควบคูก่บัการฟ้ืนฟแูละ
อนุรักษณ์ป่า ทฤษฎีการปลูกป่าของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เป็นการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก โดย
ให้รกัษาพืน้ท่ีสภาพป่าไว้ โดยการจดัท�าฝาย ใช้ระบบ
ชลประทานมาช่วยในการฟื้นฟูป่า

ทั้งนี้ทรงตระหนักว่า ป่าเป็นต้นก�าเนิดของน�้า 
ไม่มีป่าไม่มนี�า้ ไม่มีน�า้ไม่มชีวีติ และเมือ่พืน้ป่าทีก่ลบั
มาอุดมสมบูรณ์ เป็นดังสายธารชีวิต จึงนับว่าเป็น
ความส�าเร็จของการศกึษาพฒันาป่าไม้ ของศนูย์ศกึษา
การพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริอย่าง
เห็นได้ชัด  

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าร ิได้น�าผลส�าเรจ็ทีโ่ดดเด่นมาจดัท�าหลกัสูตร
ฝึกอบรมจ�านวน ๒๖ หลักสูตร เพื่อเป็นแนวทาง
พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ตัวอย่างเช่น หลักสูตรสายธารแห่งชีวิต เป็น
หนึง่ในหลกัสตูรด้านการศกึษาพัฒนาปรบัปรงุบ�ารงุดนิ 
การจัดการดิน การแก้ปัญหา เพื่อเพิ่มผลผลิตพืช 
การแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมด้วยการส่งเสริมการใช้
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน 

หลักสูตรดังกล่าวสอนการปลูกหญ้าแฝก เพ่ือ
การรักษาหน้าดิน และเก็บความชื้นในแปลงเกษตร 
สอนท�าปุ๋ยหมักชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี รวม
ทั้งแนะน�าการท�าปุ๋ยสั่งตัด ซึ่งหมายถึงการใช้ปุ๋ยเคมี
ตามชุดดิน และ ค่าวิเคราะห์ดินปัจจุบัน ซึ่งพัฒนา
โดยน�าข้อมูลดิน พืช การจัดการดิน รวมทั้งผลตอบ 
แทนทางเศรษฐศาสตร์มาค�านวณในคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรมการปลูกพืชที่สลับซับซ้อน แต่ท�า 

ได้ง่ายส�าหรับเกษตรกรน�าไปใช้  ทั้งนี้เพื่อให้
เกษตรกรใช้ปุ ๋ยได้ถูกต้องตามชนิดและ
ปริมาณที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังได้เพิ่ม
หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ในแหล่งดิน

เสือ่มโทรม เพือ่สนบัสนุนการท�าเกษตรอนิทรย์ี
โดยเริ่มจากนาข้าวด้วย
ด้านการศกึษาพฒันาข้าว ประกอบด้วยหลักสตูร

การผลติข้าวครบวงจร โดยส่งเสรมิการปลกูข้าวพนัธุ์
ด ี สร้างขบวนการผลิตข้าวที่มีมาตรฐาน สามารถ
จ�าหน่ายได้ราคาดี รวมทั้งการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ที่หลากหลาย ภายใต้การด�าเนินงานของสหกรณ์

๑๑



ด้านการศึกษาพัฒนา
เกษตรกรรม ประกอบด้วย 
กจิกรรมส่งเสริมอาชีพ ๖ อย่าง 
ได้แก่

กิจกรรมพชืสวน แนะน�าการ
ปลกูลิน้จีท่ีเ่จรญิเตบิโตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์นอกฤดูกาล 

กจิกรรมพชืไร่ สนบัสนนุการปลกูกระเจีย๊บแดง
สายพนัธุซ์ดูานที่ให้ดอกสแีดงสด ปลกูง่ายได้ผลผลติ
สงู รวมทัง้พืชตระกลูถัว่ โดยเฉพาะถัว่ลสิงเพือ่การค้า 

กิจกรรมยางพารา ส่งเสรมิการผลิตยางพาราครบ
วงจร และยงัสาธติการปลกูสมนุไพรในสวนยางพารา
เพื่อเป็นรายได้เสริม

กิจกรรมเพาะเห็ด ให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ด
เศรษฐกิจโดยเฉพาะเห็ดนางฟ้าท่ีออกผลผลิตตลอด
ทั้งปี และเห็ดพื้นบ้าน ได้แก่เห็ดขอนขาวที่ราษฎร
ในท้องถิ่นนิยมบริโภค

กจิกรรมแปรรปูผลผลติทางการเกษตร ส่งเสรมิ
การน�าพืชผลมาแปรรูปเป็นผลิตพันธุ์อาหารที่เก็บ
รกัษาได้นาน อกีทัง้ยงัสามารถเพิม่มลูค่าสินค้า ได้แก่ 
การผลิตวุ้นเส้นจากถั่วเขียวและถั่วพุ่ม

กจิกรรมเกษตรผสมผสาน จดัหลกัสูตรท�าฟาร์ม
จิง้หรดี เพ่ือสร้างรายได้ควบคู่กบัสร้างประโยชน์แบบ
ผสมผสานโดยใช้มูลของจิ้งหรีดเป็นปุ๋ยในแปลง
เกษตร เช่นเดียวกับหลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อ
ควบคุมศัตรูพืชผลไม้โดยไม่ต้องใช้สารเคมี เช่นการ
เลีย้งไก่และห่านในสวนผลไม้ ได้ประโยชน์จากมลูเป็น
ปุ๋ย เกษตรกรมีรายได้จากการจ�าหน่ายสัตว์ปีกควบคู่
ไปกับผลไม้

ด้านการศกึษาพฒันา
หม่อนไหม ส่งเสริมการ
ปลูกหม่อนพันธุ์สกลนคร
ที่ปลูกง่าย ทนแล้ง และ
ต้านทานโรครากเน่า โดยมีหลักสตูรให้ความรู้เกีย่วกับ
กระบวนการผลิตเส้นไหมอย่างครบวงจร

ด้านการศกึษาพฒันาส่งเสรมิอาชพีอตุสาหกรรม
ในครอบครวั มหีลกัสูตรการผลติผ้าย้อมครามเพือ่สร้าง
อาชีพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑๒



ด้านการศึกษาพัฒนาการปศุสัตว์ มีผลส�าเร็จ
จาก ๓ ด�ามหัศจรรย์คือ ไก่ด�าภูพาน สุกรภูพาน และ
โคด�า โคทาจิมะ (โคเนื้อ) ซึ่งสัตว์ทั้ง ๓ ชนิดนี้เองที่
มีสายพันธุ์โดดเด่น ช่วยสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้
เกษตรกรอย่างมาก 

ด้านการศึกษาพัฒนาการประมง หลักสูตรการ
เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงปลานิลแดงร่วม
กับการเลี้ยงเป็ดบาบารี่ลูกผสมในบ่อครัวเรือน และ
การเลี้ยงกบในกระชังแบบครบวงจร

ด้านการศึกษาพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ส่งเสรมิให้เกษตรกรในพืน้ทีน้่อมน�าเอาแนวพระราชด�าริ
ทฤษฎีใหม่ไปสร้างรากฐานที่ยั่งยืน โดยมีเจ้าหน้าที่
คอยแนะน�าให้ค�าปรกึษา ดแูลความเป็นอยูอ่ย่างใกล้
ชิดอย่างต่อเนื่อง เน้นการท�าเกษตรแบบผสมผสาน
ตามพระราชด�าริ

จากตัวอย่างความส�าเร็จ ต่อยอดไปสู่การสร้าง
ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้เกษตรกรต้นแบบได้ถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการด�าเนนิชวิีต ตามแนวพระราชด�าร ิ
และเผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนาอาชีพด้านต่างๆ 
ไปสู่ประชาชนที่เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ท�ากิน ก่อ
เกิดเครือข่ายที่ขยายผลส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง

จนถึงปัจจุบัน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ ได้หย่ัง
รากลึกลงบนพื้นแผ่นดินภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผล
ส�าเร็จของการพฒันา และสาธิต
ให้ราษฎรได้เข้ามาศกึษาดงูาน
ด้านต่างๆ พร้อมกัน เพือ่เป็นต้น

แบบในการพฒันาคณุภาพชวีติ และเป็นรากฐานความรู้
ที่ช่วยพลิกฟื้นแผ่นดินแห้งแล้งกันดาร ให้กลายเป็น
ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ สมดังพระราชปณิธานที่ทรง
มุง่หวงัให้ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด�ารแิห่งนี ้ เป็นเสมอืนพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตท่ีิ
มชีวีติ แม่แบบของการพัฒนาของภาคตะวนัออกเฉียง
เหนือที่สร้างความเจริญสืบไป 

ความส�าเร็จท่ีปรากฏนี้สื่อถึงความจริงท่ีว่า 
‘ศาสตร์พระราชา’ คือเข็มทิศที่น�าทางราษฎรให้เดิน
รอยตามพระราชปณิธานแห ่งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่๙ ทีท่รงมุง่หวังให้มกีารพฒันา
และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกภูมิภาคอย่างแท้จริง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ  

๓๑๔ บ้านนานกเค้า ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐

โทร. ๐๔๒-๗๔๗๔๕๘ ต่อ ๙ ประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน ๐๔๒-๗๔๗๔๕๘ ต่อ ๖๐๙, ๑๑๒   

๑๓



เรื่อง : เพลินเพิน ภาพ : สิงหรา
ยอดเยาวชน

 การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและ
 อวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ 
ครั้งที่ ๑๓ (13th IESO) ระหว่างวันที่ ๒๖ 
สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ เมือง
แทก ูประเทศเกาหลใีต้ ประเทศไทยสามารถ
คว้าเหรียญเงินและทองแดงมาได้ โดย 

วฒุนัินท์ ตนประเสรฐิ หรอื ปังปอนด์ จากโรงเรยีนเบญจมราชทูศิ 
จ.ราชบุรี ซึ่งเข้าร่วมแข่งขันในฐานะผู้แทนฯ คว้า ๑ เหรียญ
ทองแดง และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ITFI (International 
Team Field Investigation) ถือเป็นความส�าเร็จของเด็กไทยที่
พิสจูน์ว่า ไม่ว่าจะเรยีนอยูท่ีไ่หนกส็ามารถก้าวเข้าสูเ่ส้นทางโอลมิปิก
วิชาการได้ด้วยการเข้าค่ายสอวน.ที่มีอยู่ทั่วประเทศ
 

วุฒินันท์ ตนประเสริฐ  
เด็กบ๊วยหลังห้อง

สู่เวทีโอลิมปิกวิชาการ 

หลังกลับมาจากโรงเรียน 
ผมจะมาทบทวนสิ่งที่ตัวเอง
เรียนมาทั้งวัน ใช้เวลา

ประมาณ ๑ ชั่วโมง แต่สำาหรับ
คณิตจะใช้วิธีหาโจทย์เก่าจาก

อินเทอร์เน็ตและหยิบโจทย์ขึ้นมาทำา

ผล

๑๔



เด็กเรียนไม่เก่ง
ตอนอยู่ในช่วงอนุบาลผมเป็นเด็กที่บวกลบเลขช้ามาก ขั้นที่หนักสุดคือช่วงป.๔ 

ได้ที่เกือบสุดท้ายของห้อง เราก็คิดมาตลอดว่า เราน่าจะเป็นเด็กไม่เก่งแหละ แต่พอ
ขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ความคิดผมเริ่มเปลี่ยน และคิดได้เองว่า ถ้าเราปล่อยชีวิต
ไปอย่างนี้เรื่อยๆ เราไม่น่าจะสอบเข้าโรงเรียนดีๆ ได้ เลยไปหาซื้อหนังสือมาอ่านด้วย
ตวัเองชือ่ Super Science สรปุวิทยาศาสตร์ ม.ต้น เพือ่ให้เราสามารถสอบเข้าโรงเรยีน
เบญจมราชทูศิได้ ตอนเด็กๆ คณุพ่อเสกสรร และคณุแม่รตัตยิา ตนประเสรฐิ จะค่อนข้าง
สนับสนุนในเรื่องหนังสือเรียนที่เราไปซ้ือ ท่านจะยินดีหากเราขอซ้ือหนังสือเรียนและ
ต�าราต่างๆ ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญอันยิ่งใหญ่ของผมเลย เพราะเราเริ่ม
รู้สึกสนุกกับวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น อ่านแล้วเข้าใจ

เข้าสู่เส้นทางสอวน.
ช่วงมัธยมศึกษาตอนต้น ผมรู้สึกว่าเราสนใจคณิตศาสตร์ ฝึกท�าโจทย์เลขแล้ว

รู้สึกสนุกดี จนได้มีโอกาสแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International 
Mathematical Olympiad หรือ IMO) 
จากนั้นก็เข้าช่วงมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้มี
โอกาสเดินตามเส้นทางโอลิมปิกวิชาการ
อย่างจริงจัง คือเริ่มจากค่าย สอวน. ซึ่ง
จะมท้ัีงหมดสองค่าย หรอืสามค่ายส�าหรับ
บางศนูย์ จากนัน้สอบคดัเลอืกเพือ่เข้าค่าย 
สอวน. ผ่านค่ายแรกมาค่ายที่ ๒ จนได้
คดัเลอืกเป็นผูแ้ทนประเทศไทยไปแข่งขนั
วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศโอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๓ (IESO 2020)

๑๕



๑๖

วฒุนัินท์กบัคณุพ่อและคณุแม่
ผูเ้ป็นก�าลงัใจและสนบัสนนุทุกทาง

บ้านเมืองของประเทศเกาหลีใต้
การแข่งขันล่าสุดจัดขึ้นท่ีเกาหลีใต้ท่ีเมืองแทกูในช่วงปลาย

สิงหาคมปีที่แล้ว ซึ่งผมรู้สึกประทับใจในภูมิประเทศของบ้านเมืองเขา
มากๆ เกาหลีใต้ล้อมรอบด้วยภูเขาเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นเวลาที่มีลมพัด
มาปะทะภูเขา ก็จะท�าให้ภูมิอากาศของประเทศเย็นจนถึงหนาวจัดใน
ฤดูหนาว 

สอวน.และพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
เด็กสอวน.ทุกคนจะรู้กันดีว่า มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 

และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา มีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ    
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงอุปถัมภ์ 
ซึง่เป็นความโชคดขีองเด็กไทยทกุคนทีส่นใจในด้านการเรยีน ท�าให้พวก
เรามีโอกาสได้แสดงความสามารถและมีแหล่งความรู้ในการที่จะใช้
ต่อยอดทางการศึกษา 

ถึงแม้ว่าเพื่อนๆ เยาวชนอาจจะไม่ได้ไปถึงขั้นเป็นตัวแทนระดับ
ประเทศ แต่เพียงได้เข้ามาตามค่ายต่างๆ ก็ท�าให้ได้ความรู้มากมาย
ติดตัวกลับไป แค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วล่ะครับ

ความฝันในวัยเด็ก
ผมเกิดและเติบโตทีร่าชบรุ ี เขตอ�าเภอวดัเพลงซึง่เป็นท่ีราบลุม่ต�า่

บริเวณทศิตะวนัออกของจังหวดั มพีืน้ทีเ่ชือ่มต่อกบัจงัหวดัสมทุรสงคราม 
ภมิูทศัน์บ้านผมจะล้อมรอบด้วยป่าภูเขา เราจะมองเหน็เทอืกเขาตะนาวศรี
ในทุกๆ ที่ 



ถ้าถามว่า ตอนเด็กๆ อยากเป็นอะไร สิ่งที่ผมฝันก็แค่อยากเป็นคน
ขับรถแบ็กโฮลคันใหญ่ๆ เพราะที่บ้านเราท�ากิจการนี้อยู่แล้ว แต่พอได้เข้า
มาศกึษาด้านธรณวีทิยา ได้รูจั้กรปูแบบของแร่ต่างๆ ท�าให้ผมสนใจในความ
เป็นนกัธรณวีทิยามากขึน้ ได้รูจั้กแร่หินท่ีน�าไปใช้ผลติจานกระเบือ้งต่างๆ ซึง่
ก็ไม่แน่ว่า อนาคตผมอาจจะท�างานวิจัยด้านนี้ก็ได้ครับ  

IESO สร้างมิตรภาพอันงดงาม
ผมรู้สึกดีใจมากครับที่ได้เข้าค่ายสอวน. โดยเฉพาะค่าย IESO ที่ท�าให้

ผมได้เพื่อนดีๆ มาเยอะมาก อย่างที่บอกว่า การมาเข้าค่ายไม่จ�าเป็นต้อง    
ได้เป็นตัวแทนอย่างเดียว เราได้รับความรู้ ได้เพื่อน และได้สิทธิพิเศษอีก
มากมาย อยากชวนให้ทกุคนมาลองเข้าค่ายสอวน.นีด้ ู ผมรบัรองเลยว่าเส้น
ทางนี้จะไม่ท�าเพื่อนๆ เสยีเวลาโดยเปล่าประโยชน์อย่างแน่นอน

๑๗



๑๘

ใครๆ ก็ติดเกม
จริงๆ ต้องบอกว่า ผมเองก็เป็นเด็กติดเกมคนหนึ่ง แต่จะ

เล่นเกมเพือ่ใช้พกัสมอง ผมอยากท�าอะไรเรือ่ยๆ หลายอย่าง แต่
ส่วนตัวค่อนข้างชินกับการเขียนภาษาซี และจาวามากกว่า โดย
เลือกเล่นเกมเวลาที่เราต้องการผ่อนคลายจริงๆ

เคล็ดลับอ่านหนังสือ ๑ ชั่วโมง
หลงักลบัมาจากโรงเรยีน ผมจะมาทบทวนสิง่ทีตั่วเองเรยีน

มาทั้งวัน ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง แต่ส�าหรับคณิตจะใช้วิธีหา
โจทย์เก่าจากอินเทอร์เน็ตและหยิบโจทย์ขึน้มาท�า ยิง่ได้เจอโจทย์
เยอะ เราก็จะยิ่งรู้สึกท้าทาย และเป็นการฝึกปรือฝีมือมากขึ้น 
ไปอีก

อนาคตที่วางไว้
ผมอาจจะไปสอบเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษเพื่อเป็นนัก

วิจัยจริงจัง แต่ที่แน่ๆ ประเทศไทยของเราก็มีสิ่งที่น่าสนใจเช่น
กัน ตอนนี้ผมอยากไปภาคอีสานมาก เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
หนิทราย และย้อนไปถึงยคุไดโนเสาร์ โดยเฉพาะทีจ่งัหวดักาฬสนิธุ์ 
ซึ่งก็หวังว่าจะได้ไปจริงๆในเร็ววันนี้ครับ

และมาถงึวนันี ้ทิศไท ขอร่วมแสดงความยนิดีกบั วฒุนัินท์ 
ตนประเสริฐ ที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อที่ University of 
Leeds (rank 6th) ในสาขาของ Geophysics Bsc (ธรณีวิทยา 
และ ธรณีฟิสิกส์) ณ เมือง ลีดส์ ประเทศสหราชอาณาจักร ด้วย
ทนุโอลมิปิกวิชาการ สมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒันา 
กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ ตามทีห่นุ่มน้อยคนเก่งของเรา
ฝันไว้ อกีไม่นานนกั ประเทศไทยเราจะมนีกัวิจยัทีมี่คณุภาพเพิม่
อีกหนึ่งคน มาเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา สมดังเจตนารมย์ที่
เคยฝากไว้ในบทสัมภาษณ์นี้     



เรื่อง : เพลินเพลิน ภาพ : พิมพ์ณัฐ  
Sport Hero

กุลวุฒิ วิทิตศานต์
หนุ่มน้อยมหัศจรรย์ 

ความหวังใหม่ของวงการ
ลูกขนไก่ไทย 

จากแค่เริ่มต้นตีแบดมินตันเพื่อความสนุกสนาน 
แต่มีอย่างหนึ่งที่คอยกวนใจเขาเช่นกัน 

นั่นคือโรคภูมิแพ้อากาศ 
เขาจึงใช้กีฬาเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรง 

ทั้งยังเริ่มฝึกซ้อมอย่างจริงจังเพื่อลงแข่งขัน
ระดับยุวชน และเยาวชนภายในประเทศ

 ตุลาคมปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ธงไทยได้โบกสะบัด ณ เมืองคาซาน ประเทศ
 รสัเซีย จากการการแข่งขนัแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกรายการ “บดัีบเบลิยู

เอฟ เวลิด์ จเูนยีร์ แชมเปียนชพิส์ ๒๐๑๙” ณ คาซาน ยิมนาสติกส์ เซน็เตอร์ เมืองคาซาน 
ซ่ึงแชมป์เก่าสองสมยัซ้อนอย่าง “ววิ” กลุวฒุ ิวทิติศานต์ ก็ไม่ท�าให้คนไทยผดิหวัง ด้วย
การก้าวข้ึนรับต�าแหน่งแชมป์สามปีซ้อนได้สมใจคนไทยทัง้ประเทศ สร้างประวตัศิาสตร์
เป็นนกัแบดมนิตนัชายเดีย่วคนแรกของโลกท่ีคว้าแชมป์เยาวชนโลกได้ถงึ ๓ สมัยติดต่อ

เดือน

๑๙



กัน และเป็นคนไทยคนที่สอง ต่อจาก “เมย์” 
รัชนก อินทนนท์ ผู้เคยคว้าแชมป์หญิงเดี่ยว 
ระหว่างปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔  

ปัจจุบัน “วิว” รั้งอันดับมือ ๔๘  ของ
โลกในรุ่นทั่วไป เมื่อปี ๒๕๖๒ เขาลงแข่งขัน
ไปแล้ว ๑๕ รายการ คว้าแชมป์ได้ทั้งหมด 
๕ รายการ และรองแชมป์ ๑ รายการ

จุดเริ่มต้นเล่นแบดมินตัน
ช่วงวิวอายุ ๗ ขวบ เขามีโอกาสตาม 

คุณพ่อ (ณัฐวัชร วิทิตศานต์) ซึ่งเป็นครูสอน
แบดมินตันไปที่สนามแบดบ่อยๆ เรียกว่า 
คณุพ่อไปไหนววิไปด้วย จนเกดิการติดใจเพราะ
เป็นกีฬาทีส่นกุสนาน เล่นได้ทกุช่วงอายไุม่ว่า
จะเป็นเด็ก วัยรุ่นหรือคนสูงอายุ และสามารถ
หาทีเ่ล่นง่าย จะเล่นตรงไหนกไ็ด้ขอแค่มอีปุกรณ์

แบดมินตันเอาชนะโรคภูมิแพ้
จากแค่เริ่มต้นตีแบดมินตันเพื่อความ

สนุกสนาน แต่มีอย่างหนึ่งที่คอยกวนใจเขา
เช่นกันนัน่คอืโรคภมูแิพ้อากาศ เขาจึงใช้กฬีา
เพือ่รักษาสขุภาพให้แขง็แรง ทัง้ยังเริม่ฝึกซ้อม

อย่างจริงจงัเพือ่ลงแข่งขนัระดบัยุวชน และเยาวชนภายในประเทศ จนได้เข้าสงักดัชมรม
แบดมินตันเสนานิคม ภายใต้การดูแลของไตรรงค์ ลิ่มสกุล และเมตไตรย์ อมาตยกุล

แข่งขันครั้งแรกในวัย ๙  ขวบ
เมื่อสิบปีที่แล้ว วิวลงแข่งขันในรุ่นอายุต�่ากว่า ๙ ปี และเริ่มประสบความส�าเร็จ 

ได้รับรางวลัชนะเลศิอย่างสม�า่เสมอ ตลอดช่วง ๓-๔ ปี ถัดมา จัดได้ว่าเขาเป็นหนึ่งใน
นักกฬีารุ่นเยาวชนทีม่คีวามโดดเด่น ประสบความส�าเร็จอย่างสม�า่เสมอและย้ายเข้าโรงเรยีน
แบดมินตันบ้านทองหยอดเมื่ออายุ ๑๓ ปี

๒๐



ลงแข่งขันในระดับชาติครั้งแรก 
วิวลงแข่งขันรายการแบดมิน ตันเยาวชนชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทยเป็นครั้งแรก ใน รุ่นอายุต�่ากว่า ๑๔ ปีและได้รับ
รางวัลชนะเลิศ หลังจากนั้ นเขาได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการ
เดียวกันทุกปีจนถึง พ.ศ. ๒๕๖๐

รางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ 
ววิเข้าร่วมการแข่งขนัรายการแบดมินตนัเยาวชนชงิแชมป์

เอเชียรุ่นอายุต�่ากว่า ๑๕ ปีเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ วิวยั งคงเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องจนถึง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศในรุ่นอายุต�่ากว่า ๑๗ ปี

ช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา วิวสามารถเก็บแต้ม
การแข่งขันแบดมินตัน “ฟินนิช โอเพ่น ๒๐๑๙” ทัวร์นาเมนต์
ระดับ International Chall enge ณ เมืองวานตา ประเทศ
ฟินแลนด์ ซึ่งวิวก็สามารถคว้าแชมป์ประเภทชายเดี่ยวในการ
แข่งขันแบดมินตันครั้งนี้เช่นกัน

แชมป์เยาวชนโลกประเภทชายเดี่ยวคนแรกของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ ถือเป็นปีทองของวิวเพราะเขายังคงเก็บแต้ม

รางวลัชนะเลิศในหลายรายการ ส�าคญั รวมถงึสร้างประวัตศิาสตร์
เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยว ข อ งไทยคนแรกที่คว้าแชมป์
แบดมินตันเยาวชนโลกได้ส�าเร็จ ด้วยวัยเพียง ๑๖ ปี ๕ เดือน 
และยังคงรักษาแชมป์ครั้งที่  ๒  อย่างต่อเนื่องใน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และปีนี้เองก็กลายเป็นแชมป์สมัยที่ ๓  ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่วิวจะ
สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้  นับเป็นการปิดการแข่งขันที่สวย 
งามและน�าความภูมิใจมาสู่พวกเราชาวไทย

ย�้าชัยชนะกับคู่แข่งจากฝรั่งเศส
ในรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก ประเภทชาย

เดี่ยวล่าสุด วิวในฐานะมือหนึ่ ง เยาวชนโลก และมือ ๑ ของ
รายการ ได้พบกับ คริสโต โปปอฟ มือ ๑๒ เยาวชนโลก และมือ 
๑๐ ของรายการจากฝรั่งเศส ซึ่ง ทั้งคู่เพิ่งพบกันมาในรอบแปด
ทีมสุดท้ายประเภททีม ซึ่ง “วิว” เป็นฝ่ายก�าชัยไปสองเกมรวด

และเมื่อต้องโคจรมาพบกันอีกครั้ งในรอบชิงชนะเลิศ
ประเภทบุคคล วิวก็สามารถตอกย�้า ชัยชนะไปอีกครั้งสองเกม
รวด ด้วยคะแนน ๒๑-๘ , ๒๑-๑๑ สร้างประวัติศาสตร์ เป็นนัก
แบดมินตันชายเดี่ยวคนแรกของโลกท่ีคว้าแชมป์เยาวชนโลกได้
ถึง ๓ สมัยติดต่อกัน  

๒๑



สองฮีโร่ของวิว
หากถามถึงนักแบดในดวงใจของวิว เขามีสองคนคือ เรือตรี บุญศักดิ์ พลสนะ 

อดีตนักแบดมินตันชายมือ ๑ ทีมชาติไทย ซึ่งเคยขึ้นอันดับสูงสุดมือ ๔ ของโลก รวม
ถึง ลี ชอง เหว่ย นักกีฬาแบดมินตันชาวมาเลเซียที่ประสบความส�าเร็จสูงสุดโดยครอง
มือหนึ่งของโลกติดต่อกันตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ และเพิ่งประกาศแขวนแร็คเกตไป
เมื่อปีที่แล้ว หลังจากมีปัญหาสุขภาพ ยุติเส้นทางนักตบลูกขนไก่ลงไว้ที่ ๑๙ ปี

ฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น 
วิวมุ่งมั่นกับความเร็วในการตีลูกแบด พัฒนาร่างกายให้แข็งแรงขึ้น คู่แข่งที่เขา

คิดว่าน่ากลัวคือนักแบดจากจีน ด้วยรูปร่างสูงใหญ่และพลังในการตีอันหนักหน่วง ดัง
นั้นการมุ่งมั่นฝึกให้ร่างกายแข็งแรงมีพละก�าลังมากพอที่จะสู้กับคู่แข่งได้ จึงเป็นสิ่งที่
วิวให้ความส�าคัญมากที่สุดในตอนนี้

ความหวังใหม่ของคนไทย 
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ 

กล่าวว่า “ในอดีตนักแบดมินตันชายเดี่ยวที่ขึ้นจากระดับเยาวชนไปเล่นรุ่นทั่วไปต้องใช้
เวลานานไม่ต�่ากว่า ๕ ปีกว่าจะประสบความส�าเร็จ แต่วิวใช้เวลาเพียง ๔ ปี ซึ่งเขาได้
พิสูจน์ตัวเองถึงศักยภาพที่มีอยู่ว่าสามารถก้าวขึ้นไปเล่นในระดับโลกได้ ขอให้อยู่ใน
ระเบียบวินัยและเป็นนักกีฬาที่ดีเช่นนี้ต่อไป”

ส�าหรับผลงานล่าสุดได้ท�าการแข่งขนัในศกึแบดมินตนั “บาร์เซโลน่า สเปน มาสเตอร์ 
๒๐๒๐” สามารถคว้าต�าแหน่งรองแชมป์ และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้รับการ
จัดอันดับโลกจากสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ (BWF) “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ขยับ
มือจากอันดับ ๓๒ ของโลก ขึ้นมาเป็นมืออันดับ ๒๘ ของโลก

เพือ่นๆ เยาวชน สามารถให้ก�าลังใจววิได้ทีเ่ฟซบุค๊ : Facebook.com/ViewKunlavut 

๒๒



• ร้อยละ ๗๙.๘ คุ้นเคยลงทะเบียนผ่าน
  แอปพลิเคชันต่างๆ

• ร้อยละ ๗๙.๑ ดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น

• ร้อยละ ๖๔.๒ ดูแลสุขภาพส่วนรวมมากข้ึน

• ร้อยละ ๖๒.๖ ศกึษาเล่าเรยีนออนไลน์มากขึน้

• ร้อยละ ๖๐.๖ แต่งกายใช้หน้ากากอนามัย
  เป็นแฟชั่น ดูดีมีสไตล์มากขึ้น

• ร้อยละ ๕๖.๖ คบหาพบปะผู้คนเฉพาะกลุ่ม
  มากขึ้น

• ร้อยละ ๕๕.๒ ท�างานจากที่บ้าน
  (Work from Home) มากขึ้น

เรื่อง : พริบพรี
Special New Normal

ปรับวิถีชีวิตหลังวิกฤติ
โควิด-๑๙

ในวิกฤติ

๒๓

 โควิด-๑๙ ที่คงจะกินระยะเวลาอีก
 ยาวนาน New Normal หรือความ
 ปกติใหม่ ได้รบัการพูดถงึและน�ามา
ใช้อกีคร้ัง คร้ังนีข้ยายวงครอบคลมุไปถึงภาคธุรกิจ การ
ศึกษา ชีวิตประจ�าวัน การเรียน การท�างาน สังคม 
และการท่องเที่ยว

ส�านกัวิจยัซเูปอร์โพล (Super Poll) สถาบนัวิจัย
ความสขุชมุชนและความเป็นผู้น�า ท�าการส�ารวจความ
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนเรื่อง 
จรติใหม่ประชาชนหลงัพ้นโควดิ-๑๙ กรณีศกึษาประชาชน
ทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จ�านวน ๑,๒๕๕ ตัวอย่าง 
ผลสรุปบางส่วนออกมา ดังนี้

• ร้อยละ ๘๖.๒ สั่งสินค้าเดลิเวอรี่มากขึ้น
 • ร้อยละ ๘๓.๗ พดูคุย ตดิโลกโซเชยีลมากขึน้ 

 • ร้อยละ ๘๑.๕ ใช้เทคโนโลยีสื่อสาร โซเชียล
  มีเดียมากขึ้น



๒. การเรยีนในห้องเรยีนเหมาะส�าหรบัโรงเรยีนท่ี
มนีกัเรยีนจ�านวนไม่มาก และมพีืน้ทีม่ากพอให้สามารถ
ปฏิบัติตามนโยบาย social distancing เพื่อรักษา 
ระยะห่าง และการดแูลสุขอนามยัของนกัเรยีนได้อย่าง
เข้มข้นและเคร่งครัด ควบคูก่บัการให้นกัเรยีนทุกคน
ต้องใส่หน้ากากอนามัย และหมั่นท�าความสะอาดมือ
ด้วยแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนต้องหมั่น
ฆ่าเชื้อโรคทุกจุดในโรงเรียนอย่างสม�่าเสมอ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดซ�้า

๓. การเรียนแบบผสมผสานออนไลน์และ  
ออฟไลน์ เหมาะส�าหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ท่ีมจี�านวน
นกัเรียนมาก และไม่มปีระสบการณ์จดัการเรยีนการสอน
แบบออนไลน์มาก่อน ในมุมของ Globish แนะน�าให้ 
แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม เพื่อสลับวันให้
นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน กลุ่มละ ๒ วันต่อสัปดาห์ 
ในขณะที ่๓ วนัทีเ่หลอืให้นกัเรยีนเข้าเรยีนผ่านระบบ
ออนไลน์จากท่ีบ้าน เพ่ือให้วันที่นักเรียนมาเรียนท่ี
โรงเรียน ทางโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอน
ในห้องเรียนแบบรักษาระยะห่างได้ รวมทั้งสามารถ
ดแูลสุขอนามยัของนกัเรยีนอย่างเข้มข้น และเพ่ือการ
เรียนรู้ที่ได้ประสิทธิผล แนะน�าให้โรงเรียนเลือกวิชา
ท่ีมีการปฏิบัติหรือต้องท�างานร่วมกันมาจัดการเรียน
ในห้องเรยีน ในขณะท่ีวชิาอืน่ให้จดัการเรยีนการสอน
ผ่านออนไลน์

๔. การเรียน Home School คาดว่าการเรียน
การสอนในรูปแบบนี้จะมีเพิ่มขึ้นในประเทศไทย 
เนื่องจากผู ้ปกครองอาจมีความกังวลเรื่องความ
ปลอดภัยของบุตรหลานจากโรคภัยไข้เจ็บ มลพิษ
มลภาวะ และภัยคกุคามอ่ืน ผูป้กครองจะเป็นผูจ้ดัการ
เรยีนการสอนในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัผู้เรยีน ซึง่อาจ
จะเป็นการเรียนออนไลน์ควบคู่กับการจัดครูเฉพาะ
วิชาเข้ามาสอนที่บ้านโดยประยุกต์กับหลักสูตรของ
กระทรวงการศกึษา ท้ังน้ี เหมาะกับกลุม่เด็กท่ีมคีวาม
ต้องการพิเศษ และเด็กที่มีปัญหาโรคประจ�าตัวท่ีมี

“ความปกติใหม่” ของภาคการศึกษาไทย 
บุคลากรทางการศึกษาจ�านวนมากหันมาปรับ

ตัวเพื่อใช้เทคโนโลยีในการท�างานทางไกล เช่น การ
ประชุมออนไลน์ การจดัการเอกสารออนไลน์ผ่านคลาวด์ 
(Cloud) เป็นต้น การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมดงักล่าว 
แม้ว่าจะไม่ได้เปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน
โดยตรง แต่น่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน
ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ จึงมีแนวโน้ม
ที่จะด�าเนินต่อไป แม้การระบาดสิ้นสุดลง

ปรากฏการณ์ของโควิด-๑๙ ที่ท�าให้นักเรียนไม่
ได้ไปโรงเรียน ครูจัดการเรียนการสอนไม่ได้เหมือน
ทีผ่่านมา ท�าให้เกดิความตระหนกัรู้ใหม่ถงึสิง่ทีม่คีวาม
ส�าคัญและจ�าเป็นแท้จริงต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
เช่น หลักสูตรแกนกลางที่มีอยู่เดิมเทอะทะเกินไป
และไม่เหมาะกับบริบทของเด็กแต่ละคน และ กฎ
เกณฑ์เรื่องการแต่งกายและการไว้ทรงผมไม่มีความ
ส�าคัญเมื่อเด็กเรียนรู้อยู่ที่บ้าน เป็นต้น

ในมุมมองของ Globish สตาร์ทอัพสอนภาษา
อังกฤษออนไลน์ของคนไทยที่ก�าลังประสบความ
ส�าเร็จอย่างสูง มองว่ารูปแบบการเรียนการสอนหลัง
โควิด-๑๙ จะมี ๔ รูปแบบที่สอดคล้องกับ New   
Normal ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความเหมาะ
สมกับขนาดของแต่ละโรงเรียน ได้แก่

๑. การเรียนผ่านระบบออนไลน์ ๑๐๐% เหมาะ
กับโรงเรียนที่มีความพร้อมทั้งด้านระบบการเรียน
การสอนและหลักสูตรส�าหรับการเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ และผู้ปกครองต่างมีความพร้อมในการให้
ความช่วยเหลอืสนบัสนนุ รวมท้ังมเีคร่ืองมอืสนบัสนุน
การเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บแลต    
สมาร์ทโฟน และอินเทอร์เนต็ การเรยีนการสอนจ�าเป็น
ต้องพฒันารปูแบบให้มคีวามน่าสนใจ และเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

๒๔



  แยกส�ารบั หรอืนัง่ทีโ่ต๊ะท�างานของตวัเอง
๓. มาตรการเตรียมพร้อมด้านสถานที่
 • ดูแลท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 
  อาจตดิตัง้เครือ่งฟอกอากาศเพิม่เตมิ หรอื
  ติดพัดลมดูดอากาศเพื่อช่วยให้อากาศ
  หมุนเวียนและถ่ายเทได้สะดวก

 • ท�าสัญลักษณ์แสดงจุดเสี่ยงเพื่อให ้
  พนกังานเพิม่ความระมัดระวงั เช่น บรเิวณ
  ทีจ่บัประต ูหรอื โต๊ะส่วนกลางทีใ่ช้ร่วมกนั

 • แบ่งพ้ืนที ่Safe Zone โดยก่อนเข้าบรเิวณนี้ 
  อาจเพิ่มการคัดกรองให้เข้มข้นขึ้น เช่น 
  มกีารตรวจวดัอุณหภมู ิมเีจลล้างมอื หรอืมี
  อุปกรณ์ป้องกันให้ใส่ ก่อนเข้าพื้นที่
๔. มาตรการด้านสุขอนามัยของพนักงาน
 • ลดการสมัผสั เช่น เปลีย่นจากการเชค็อิน 

  ด้วยการสแกนนิว้ มาใช้แอปพลเิคชัน่เชค็
  อินแบบระบุพิกัดผ่านมือถือแทน
 • หมัน่ท�าความสะอาดจดุทีม่กีารสมัผสับ่อย 
  และให้แม่บ้านบันทึกเวลาการท�าความ
  สะอาดครัง้ล่าสดุในแต่ละจุด เพือ่ให้คนใน
  ส�านกังานรบัทราบ
 • เตรียมอุปกรณ์ป้องกันให้พร้อม เช่น  

  หน้ากากผ้า เจล แอลกอฮอล์ เฟซชีลด์ 
  หรือชุด PPE
๕. มาตรการด้านการสื่อสาร

 • จดัประชมุเพือ่สือ่สารจดุประสงค์ ระเบยีบ
  ปฏิบัติ และผลกระทบที่ปรับเปลี่ยนให้
  พนกังานทราบ และเพือ่เปิดช่องให้พนกังาน
  สามารถสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็
  ถึงข้อกังวลใจต่างๆ
 • ท�าแคมเปญส่ือสารในส�านกังานเพ่ือสร้าง
  ความตระหนักในการป้องกันโควิด-๑๙ 
  เช่น มโีปสเตอร์ให้ความรูเ้ร่ืองการป้องกนั 
   หรือจัดท�าป้ายรณรงค์ด้านสุขอนามัยใน
  ที่ท�างาน เช่น ป้ายเตือนให้ล้างมือ ใส่
  หน้ากากผ้าหรอืหน้ากากอนามยั สวมใส่
  ถุงมือระหว่างปฏิบัติงานให้เห็นเด่นชัด
  ในส�านกังาน
 • จดัอบรมพนกังานแบบออนไลน์เพือ่เตรียม
  ความพร้อมก่อนกลบัมาท�างานทีส่�านักงาน

ความเสี่ยงหากต้องออกไปเรียนที่โรงเรียน
สิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความส�าคัญคือการพัฒนาการ

เรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพโดยการพัฒนารูป
แบบการเรยีนรู้แบบอนิเตอร์แอ็คทฟี ให้ผู้เรยีนมส่ีวน
ร่วมกับผู้สอนเสมือนหรือดีกว่าการเรียนในชั้นเรียน

“ความปกติใหม่” ของคนวัยท�างาน
ขณะท่ีทศิไทฉบบันีเ้ผยแพร่ บรษิทัต่างๆ เริม่ให้

พนักงานกลับมาท�างานที่ส�านักงานกันมากขึ้นแล้ว 
อย่างไรกต็าม การกลบัมาท�างานคร้ังนี ้เราไม่สามารถ
ท�างานแบบปกติเหมือนตอนโรคยังไม่ระบาดได้ แต่
จ�าเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความปกติใหม่
เพือ่ป้องกนัอนัตรายจากไวรัส เพราะถงึแม้ว่าปัจจุบนั
ประเทศไทยจะสามารถยับยั้งการระบาดและมียอดผู้
ติดเชื้อที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในความเป็นจริงโรค
ยงัไม่หายไปไหน และยังไม่มวัีคซนีใดท่ีผ่านการทดสอบ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์            
Adecco จงึร่วมมอืกบั Ranstad และ Manpower จดั
ท�าคู่มือส�าหรับองค์กร จากตัวอย่างกว่า ๔๐๐ กรณี 
จาก ๑๓ ประเทศ มาสรุปเป็น ๕ มาตรการจ�าเป็น
ส�าหรับองค์กรเพื่อป้องกันโควิด-๑๙ ดังนี้

๑. มาตรการด้านการบริหารจัดการ

 • ตั้งทีมดูแลเรื่องโควิดโดยเฉพาะ

 • เหลือ่มเวลาการเข้าออกงานและพกักลาง
  วนั เพื่อลดการแออัดในการใช้สถานที่
๒. มาตรการเว้นระยะห่าง
 • จดัโต๊ะท�างานใหม่ นัง่ท�างานห่างกนั หรอื
  สร้างแผงกั้น
 • ท�าสัญลักษณ์ social distancing ใน
  ส�านกังาน เช่น ก�าหนดต�าแหน่งระยะห่าง
  ระหว่างทีน่ัง่ ทีน่ัง่ไหนห้ามใช้ ท�าเส้นแบ่ง 

  จุดรอคิวที่เครื่องซีรอกซ์
 • ห้องรับประทานอาหาร จดัโต๊ะใหม่เพือ่เว้น 

  ระยะระหว่างกัน การรับประทานอาหาร ให้ 

๒๕



“ความปกตใิหม่” ในการเข้าสงัคมและดแูลตวัเอง
เว็บไซต์ธรรมนิติได้เผยแพร่ข้อมูลการส�ารวจ

ของซุปเปอร์โพลและน�าเสนอแนวทางชีวิตวิถีใหม่
ของคนไทยไว้ ดังนี้คือ

๑. การใช้เทคโนโลย ีและอนิเทอร์เนต็ เทคโนโลยี
ควบคู่กับอินเทอร์เน็ตจะเข้ามามีบทบาทกับการใช้
ชีวิตมากขึ้น ที่จากเดิมมีมากอยู่แล้ว แต่ในสังคมยุค 
New Normal สิง่เหล่านีจ้ะเข้าไปอยู่ในแทบทุกจงัหวะ
ชีวิต ไม่ว่าจะเป็น การเรียนออนไลน์ การท�างานที่
บ้าน การประชมุออนไลน์ การซือ้สนิค้าออนไลน์ การ
ท�าธรุกรรม และการผ่อนคลายชวีติรปูแบบต่างๆ อย่างดู
หนัง ฟังเพลง

๒. การเว้นระยะห่างทางสังคม ผู้คนในสังคม
จะเห็นความส�าคัญของการเว้นระยะห่างที่เป็นแนว 
ทางการใช้ชวีติช่วงวกิฤติโควดิ-๑๙ และจะด�าเนนิชวิีต
แบบนั้นต่อไป โดยรักษาระยะห่างทางกายภาพเพิ่ม
ขึ้น และใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการสื่อสาร
และการใช้ชีวิต ลดการปฏิสัมพันธ์ การไปในสถานที่
สาธารณะ และเน้นการท�ากิจกรรมที่บ้านมากขึ้น

๓. การดูแลใส่ใจสุขภาพทั้งตัวเองและคนรอบ
ข้าง โดยเกิดความคุ้นชินจากช่วงวิกฤติโควิด-๑๙ ที่
ต้องดูแลด้านสุขภาพและความสะอาดเพื่อป้องกัน
การแพร่เชือ้ ดงันัน้พฤตกิรรมการใช้หน้ากากอนามยั 
เจลแอลกอฮอล์ การล้างมืออย่างถูกวิธี และหมั่น
สงัเกตตวัเองเมือ่ไม่สบายจะยงัคงมต่ีอไป รวมถงึการ
หันมาใส่ใจสุขภาพ การออกก�าลังกาย และการท�า
ประกันสุขภาพจะมีแนวโน้มมากขึ้น

๔. การสร้างสมดุลชีวิต การมีโอกาสได้ท�างาน
ที่บ้าน ลดจ�านวนวันการเข้าบริษัท หรือการลดการ
พบปะผู้คนในสังคม หันมาใช้ชีวิต และท�างานที่บ้าน 
ท�าให้ผู ้คนมองเห็นแนวทางท่ีจะสร้างสมดุลชีวิต
ระหว่างอยู่บ้านมากขึ้น และจะเป็นแนวทางในการ
ปรับสมดุลชีวิตระหว่างเวลาส่วนตัว การงาน และ
สังคมให้ลงตัวมากยิ่งขึ้น

“ความปกตใิหม่” ความเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีความปกติใหม่ถูกน�ามาใช้มากข้ึนในช่วง

เวลาท่ีเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ 
แต่ทว่าบนอทุยานแห่งชาติเทอืกเขาบโูด หมูท่ี ่๒ ต�าบล
จอเบาะ อ�าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเสมือนครัว
ขนาดใหญ่เลี้ยงคนในชุมชน ชาวบ้านที่นี่กลับไม่ต้อง
เปลีย่นแปลงชวีติมากนกั เพียงสวมใส่หน้ากากอนามยั
เมื่อต้องออกนอกบ้านและอยู่ในที่ชุมชน

มะแซ มะแกซง ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน
บ้านต้นตาล เล่าว่า อยากให้ทุกคนทีก่�าลงัประสบปัญหา
จากโรคโควิด-๑๙ ใช้ชีวิตแบบ New Normal ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ซึ่งจะช่วยสร้างฐาน
ให้กบัชวีติอย่างมัน่คง ถึงแม้จะมีวกิฤตอะไรมากระทบ 
ก็สามารถพึ่งพาตนเองได้

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงพระราชทานแนว
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง ซึง่เป็นพ้ืนฐานของมนษุย์ 
ให้พึ่งพาตนเองได้และช่วยให้รอดพ้นวิกฤตการณ์ 
หลายคนน�าทฤษฎีนี้ไปปรับใช้ ไม่ใช่ว่าจะต้องปลูก
ผัก เลี้ยงปลา แต่คือท�าอะไรก็ได้ที่เราถนัด พึ่งพา
ตนเองได้ พอมี พอกิน พอใช้ เหลือก็แบ่งปัน หรือ
ขาย ซึ่งแท้จริงแล้ว New Normal ก็คือการกลับมา
ใช้ชวิีตเรยีบง่าย รูจั้กประมาณตน ซึง่จะเป็นภมูคุ้ิม 
กันชีวิตในระยะยาวอย่างมั่นคง สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็น
เรื่องแปลกใหม่อะไรเลย ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงมี   
พระราชด�าริและทรงช้ีแนะพสกนิกรชาวไทยมาเนิ่น
นานแล้ว วิกฤตการณ์โควิด-๑๙ ระบาด ก็แค่มาเร่ง
กระบวนการเหล่านั้นให้เร็วขึ้น ให้เห็นภาพชัดขึ้น

เช่ือว่าหลายคนท่ีเดินตามแนวพระราชด�าริ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์มาตลอด แทบจะไม่
ได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากนักจากโควิด-๑๙ 

“ความปกติใหม่” ของการท่องเที่ยว
เมื่อยุคของการท่องเที่ยวเปลี่ยนไป โควิด-๑๙ 

ท�าให้เราระวังที่จะออกไปไหนมากขึ้น ส่งผลให้การ
ท่องเท่ียวชะลอตวั และคาดว่าเม่ือการท่องเท่ียวกลับ
ฟื้นคืนมา เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆ 
อย่างในระหว่างการเดินทาง ซึ่งเกิดเป็นความปกติ
ใหม่ของการท่องเทีย่ว มาดกูนัว่า Travel New Normal 
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้ามีอะไรบ้าง
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เครื่องบินสะอาดปลอดภัยในทุกขั้นตอน ที่
สนามบินมีการเว้นระยะห่างที่นั่ง เว้นระยะห่างใน
การเข้าคิวจองตั๋ว เจ้าหน้าที่มีการแต่งกายรัดกุม ใส่
หน้ากากอนามัย ถุงมือ บนเครื่องบินก็นั่งเว้นที่ว่าง 
อาหารให้เราหยิบเองเพื่อลดการสัมผัส มีการฆ่าเชื้อ
ก่อนทุกครั้ง

โรงแรมสะอาด ที่พักต่างๆ หันมาร่วมมือกัน
รกัษาความสะอาดอย่างเข้มข้น ทัง้ฉดียาฆ่าเชือ้ ล้าง
แอร์ ท�าความสะอาดเครื่องนอน ข้าวของเครื่องใช้
ในห้องเป็นอย่างดี ในหลายโรงแรมจะมีป้ายบอกว่า
ห้องนี้ได้ท�าความสะอาดเรยีบร้อย 

นวตักรรมการเว้นระยะห่าง เราจะเห็นความเป็น
ระเบยีบเรียบร้อยในการเข้าควิต่อแถว ความน่ารกัใน
การออกแบบตกแต่งสถานที่ให้เว้นระยะห่างทางสงัคม 

มาตรการการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว การเข้า
ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มีจุดตรวจคัดกรอง มีการ
ป้องกันความปลอดภัยต่างๆ เช่น มีเจลแอลกอฮอล์
ทุกที่ ให้คนเข้าชมสวมหน้ากากอนามัย มีการเว้น
ระยะห่างในการเข้าคิวในจุดต่างๆ หรือจ�ากัดจ�านวน
คนที่เข้าไปไม่ให้มากจนเกินไป 

เที่ยวกลุ่มเล็กๆ ไม่รวมกับคนอื่น เราจะเห็น
การเที่ยวกับกรุ๊ปทัวร์กลุ่มใหญ่น้อยลง เพราะไม่ต้อง 
การเท่ียวรวมกบัใครเพ่ือลดความเสีย่งในการพบปะผู้อืน่ 

ความสะอาดปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง ฝึก
ตัวเองให้กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และเว้นระยะ
ห่างมาตั้งสามสี่เดือนจนชินแล้ว หากจะออกไปเที่ยว
ที่ไหนก็จะตรวจตราดูว่าต้องมีความสะอาดปลอดภัย
มากกว่าหรือเท่ากับที่บ้าน 

นัง่ห่างๆ อย่างห่วงๆ เนือ่งจากมาตรการ Social 
Distancing ท�าให้สายการบิน รถบัส รถไฟ ต้องขาย
ตั๋วแบบเว้นระยะห่าง เว้นเบาะที่นั่ง หรือเว้นแถว ดัง
น้ันจะท�าให้ขายตั๋วได้น้อยลงในจ�านวนที่นั่งเท่าเดิม 
เพราะฉะนั้นราคาตั๋วอาจแพงขึ้น รวมถึงจองได้ยาก
ขึ้น เพราะต้องแย่งกันมากขึ้นนั่นเอง ใครอยากเดิน
ทางช่วงน้ีก็อย่าลืมวางแผนและจองตั๋วไว้ล่วงหน้าต้ัง
แต่เนิ่นๆ ด้วย

จองคิวเข้าอุทยานจ�ากัดคนเข้า เพื่อเป็นการ
ควบคุมไม่ให้สถานที่ท่องเที่ยวมีคนมากเกินไปจน
เกิดความแออัด ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ ท�าให้
เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค บางสถานที่อย่าง “อุทยาน

แห่งชาต”ิ ในประเทศไทยกว็างแผนจ�ากดันกัท่องเทีย่ว 
โดยจะต้องจองออนไลน์หรือซื้อตั๋วล่วงหน้า อีกทั้งใน
ช่วงที่ผ่านมาที่อุทยานแห่งชาติทั่วไทยต้องปิดให้
บรกิารเนือ่งจากโรคโควดิ-๑๙ ท�าให้เราได้เหน็ภาพของ
สัตว์ป่าออกมาโชว์ตัวกันมากข้ึนเนื่องจากไม่มีมนษุย์
รบกวน ทางอทุยานฯ จงึได้มองถึงความเป็นไปได้ท่ี   
จะให้ปิดพื้นที่อุทยานแต่ละแห่งอย่างน้อย ๓ เดือน 
เพื่อให้ธรรมชาติได้หยุดพักฟื้น เราอาจจะท่องเที่ยว
ในอทุยานแห่งชาติในเวลาทีส่ัน้ขึน้ แต่สามารถรกัษา
สภาพธรรมชาติได้มากขึ้นนั่นเอง

สัญลักษณ์แสดงความปลอดภัย เพื่อเป็นการ
สร้างความมัน่ใจให้กบันกัท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเทีย่วฯ กระทรวง
สาธารณสุข หอการค้าไทย และผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย จึงได้ร่วมกันท�าโครง 
การแนวทางความปลอดภยัด้านสขุอนามยั Amazing 
Thailand Safety & Health Administration หรือ 
SHA โดย ททท.จะมอบตราสัญลักษณ์ SHA เพื่อ
เป็นการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ
ของสถานประกอบการ ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อ
มั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการได้ในอนาคต 
และยังเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านสุขอนามัยให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยต่อ
ไปด้วย

เราเชื่อว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัว
และอยู่รอดได้อย่างดีที่สุดชนิดหนึ่งบนโลกใบนี้ การ
เข้ามาของโควดิ-๑๙ ในระยะแรกอาจท�าให้เราไม่คุน้ชนิ 
เกดิความอดึอดัล�าบากใจกจ็ริง แต่เมือ่ต้องอยูด้่วยกนั
นานวันเข้า ก็จะเริ่มเล็งเห็นมุมมองที่ดีงาม สะดวก 
สะอาด ปลอดภัย และปรับตัวให้กลมกลืนได้ในท้าย
ที่สุด  
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สานฝันเยาวชน
เรื่อง : พิมพ์ภัทร  
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 ธรุกจิบรกิารสขุภาพ หรอืธุรกิจทีเ่กีย่ว 
 ข้องกับการดูแลสุขภาพโดยบุคลากร
 ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและ

จากหน่วยบริการสุขภาพอื่นๆ เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มี
แนวโน้มการเติบโตสูง และจะมีบทบาทต่อเศรษฐกิจ
ในอนาคตอันใกล้ 

การเข้าสู่สังคมสูงวัย ประกอบกับนโยบายสนับ 
สนุนของภาครัฐซึ่งต้องการส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน 
(Medical Hub of ASEAN) ท�าให้สายงานอาชีพด้าน
การแพทย์ ทั้งแพทย์ พยาบาล รวมถึงฝ่ายสนับสนุน
เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้น 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เล็งเห็นถึงความจ�าเป็น
ในการผลิตบุคลากรเพื่อช่วยสนับสนุนการท�างาน
ของแพทย์และพยาบาล จึงจัดตั้ง หลักสูตรบริหาร 
ธรุกจิบณัฑติ สาขาวิชาเลขานกุารทางการแพทย์ คณะ
วทิยาการจดัการ เพือ่ผลติบัณฑติเลขานกุารทางการ
แพทย์ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน โดยเร่ิมเปิด
การเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นมา

สายสนับสนุนเติมเต็มการบริการด้านสุขภาพ
“โรงพยาบาลมีบุคลากรหลากหลายวิชาชีพ แต่

บคุลากรสายสนบัสนนุกลบัมไีม่เพยีงพอ รศ.ดร.ศโิรจน์ 
ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความ
เหน็ว่า หากเราผลิตบคุลากรด้านน้ีขึน้มากจ็ะช่วยเติม
เต็มบริการด้านสาธารสุขได้อย่างดีเยี่ยม” 

ผศ.ดร.ปวีณา สปิลเลอร์ ประธานกรรมการ
บริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขา 
นกุารทางการแพทย์ เล่าถงึทีม่าของการจดัตัง้หลกัสูตร
นี้ว่า จากการท�าวิจัยจากโรงพยาบาลท่ัวประเทศถึง
ความต้องการของโรงพยาบาล 
พบว่าส่วนใหญ่มีความต้อง 
การบุคลากรที่จะมาจัดการ
ด้านงานเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง 
และการประสานงานต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงพยาบาล

“เดิมคนท่ีต้องดูแลงาน
ส่วนนีคื้อ พยาบาล ซึง่เราทราบ
กนัดว่ีา พยาบาลมภีาระหน้าท่ี

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปัจจุบัน

ผศ.ดร.ปวีณา สปิลเลอร์
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รบัผดิชอบมากมายอยูแ่ล้ว ทัง้ดแูลผูป่้วย ประสานงาน
กับแพทย์และญาติของผู้ป่วย แล้วยังต้องมาท�างาน
เอกสาร จดัสรรจดัซือ้อปุกรณ์การแพทย์ คย์ีเวชระเบยีน
อีก ท�าให้มีงานล้นมือ ความมุ่งหมายของเราจึงตั้งใจ
ผลิตบุคลากรที่จะเข้ามาท�างานในส่วนงานส�านักงาน
และบริหาร เพื่อให้แพทย์กับพยาบาลท�าหน้าที่ของ
ตนเองได้เต็มที่”  

รวมสหวิชาทั้งด้านบริหารธุรกิจและด้านการแพทย์
การร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิา

เลขานกุารทางการแพทย์ ประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ 
อาจารย์ด้านบรหิารธรุกจิ อาจารย์ด้านเทคโนโลยสีาร 
สนเทศ และอาจารย์ด้านการแพทย์ ซึ่งได้รับความ
อนเุคราะห์จากอาจารย์แพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
น�าโดยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์ 
มาช่วยร่างหลักสูตร

“เลขานุการด้านการแพทย์เปรียบเสมือนหัว
จกัรส�าคญัในการสือ่สาร จงึต้องมีความรูด้้านการแพทย์ 
รู้จักศัพท์แพทย์ รู้ว่าท�าอย่างไรจึงจะคุยกับแพทย์ได้ 
ท�าอย่างไรจึงจะแปลความหมายของการตรวจรักษา
พยาบาลให้คนไข้ทั่วไปเข้าใจ 

นอกจากนั้นยังต้องมีความสามารถด้านการ
บริหารจดัการงานภายในโรงพยาบาลทัง้หมด เพือ่ให้
สามารถท�างานเชื่อมโยงประสานงานจากผู้บริหาร
มายังแพทย์ฝ่ายต่างๆได้ และต้องมีความทันโลกทัน
เทคโนโลยีด้วย” 

ผศ.ดร.ปวีณา สปิลเลอร์ อธิบายและให้ข้อมูล
เพิ่มเติมว่า สัดส่วนการเรียนวิชาการด้านการแพทย์
และการบริหารจดัการจะอยู่ที ่๕๐-๕๐ โดยในรายวชิา
ต่างๆ จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องโรงพยาบาลและ
การบริหารงานในโรงพยาบาล แม้รายวิชาศกึษาทั่วไป

ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานในโรงพยาบาลโดยตรง ทาง
สาขาวิชาก็ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ผู้สอนให้
แทรกกรณีศึกษาเกี่ยวกับโรงพยาบาลเข้าไปด้วย 

“ส่ิงส�าคญัอกีอย่างคอื การฝึกปฏบัิต ิการท�างาน
ในปัจจุบันไม่ได้พิจารณาที่ผลการเรียนอย่างเดียว 
แต่จะดวู่าสามารถท�างานได้จรงิหรอืไม่ ถ้ารูแ้ค่ในต�ารา 
ปฏบิตังิานจรงิไม่ได้กห็างานท�ายาก เป้าหมายส�าคัญ
ของเราคือบัณฑิตที่จบสาขานี้จะต้องมีงานท�า ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ และเมื่อเข้าท�างานแล้วจะต้องท�างานได้
จรงิ จงึเป็นทีม่าของการจดัท�าหลกัสตูรทีม่กีารฝึกปฏบิตัิ
และฝึกงานทุกชั้นปี” 

นักศึกษาช้ันปีที่หนึ่งจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
เรือ่งการวางตวั การตดิต่อประสานงานกบัแผนกและ
องค์กร เพือ่เตรยีมความพร้อมในการฝึกปฏบัิติในฝ่าย
ต่างๆ ของโรงพยาบาลในชั้นปีต่อไป โดยในช้ันปี   
ที่สองและสามนักศึกษาจะฝึกปฏิบัติที่โรงพยาบาล
เป็นเวลา ๒ เดือน และในชั้นปีที่สี่จะฝึกงานเป็นเวลา 
๔ เดือนหรือหนึ่งภาคการศึกษา

ประสบการณ์จากรุ่นพี่
ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ หมื่นบุญมี 

เป็นหนึง่ในบณัฑติซึง่ส�าเรจ็หลกัสตูร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขา 
นกุารทางการแพทย์ บคุลากรประจ�า
ภาควชิาปฏบิตักิารฉกุเฉนิ การเเพทย์
และสาธารณภยั มหาวทิยาลัยนวมิน 
ทราธิราช ปัจจบุนัก�าลงัศกึษาต่อระดบั
ปรญิญาโท หลักสตูรการจัดการความ
เสี่ยงและภัยพิบัติ บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วีรยุทธเล่าว่าช่วงมัธยมปลายที่ก�าลังหาข้อมูล

วีรยุทธ หมื่นบุญมี 
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นอกจากนีวี้รยทุธยงัเสรมิว่า กจิกรรมทีห่ลกัสตูร
จัดข้ึนก็ช่วยเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้สอนจะบูรณาการความรู้เข้า
กับเนื้อหารายวิชาและจัดโครงการ เช่น วิชาการเงิน 
จะมีการลงพื้นที่จัดโครงการบริการวิชาการให้ความรู้
ด้านการบริหารการเงินในชุมชนใกล้มหาวิทยาลัย 
หรือในรายวิชาด้านสุขภาพก็จะมีโครงการร่วมกับ
คณะพยาบาลในการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน

โอกาสในตลาดแรงงาน
ผศ.ดร.ปวีณา กล่าวว่า ธุรกิจสายสุขภาพก�าลัง

เติบโต ตลาดแรงงานด้านการแพทย์ในประเทศไทย
จึงยังเปิดกว้างอีกมาก ในปัจจุบันมีโรงพยาบาลเปิด
ใหม่มากมาย โรงพยาบาลทีม่อียูแ่ล้วกข็ยายสาขาหรอื
สร้างตึกใหม่ ชาวต่างชาติที่อยากจะเข้ามาใช้บริการ
ด้านสาธารณสุขในประเทศไทยมีมากขึ้นเรื่อยๆ 

“ชาวต่างชาติอยากเข้ามาผ่าตัดและรักษาใน
ประเทศไทยเราเพราะค่าบริการด้านการแพทย์ของ
เราไม่แพงแต่บริการดีมาก หลายคนจึงอยากบินมา
รักษาและถือโอกาสมาเที่ยวด้วย กลายเป็น medical 
tourism ซึ่งก�าลังเป็นที่นิยม” 

ส�าหรับโอกาสเติบโตของสายงานเลขานุการ
ด้านการแพทย์ ผศ.ดร.ปวีณาให้ข้อมูลว่า บัณฑิตที่

ศกึษาต่อในระดับมหาวทิยาลยั ตัง้ใจจะเลอืกสาขาวชิา 
ที่จบแล้วมีโอกาสได้งานท�าแน่นอน เมื่อทราบว่า
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดหลักสูตรเลขานุการด้าน
การแพทย์ จงึลองเข้าไปดเูนือ้หารายวิชาของหลกัสตูร
จึงเกิดความสนใจ

“ผมสนใจด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอยู่แล้ว พอ
อ่านข้อมูลพบว่าหลักสูตรน้ีเป็นสหวิชาที่รวมหลาย
ศาสตร์ เรียนทัง้บริหารและด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์
ไปด้วยกัน เรามีโอกาสเติบโตในสายงานบริหารธุรกิจ
ด้านการแพทย์ และตลาดงานในส่วนนีก้ค่็อนข้างกว้าง 
รู้สึกว่าตอบโจทย์อย่างที่เราต้องการจึงสมัครเข้ามา
เรียน” 

วรียุทธเล่าต่อว่า วชิาเรยีนในชัน้ปีทีห่นึง่จะเป็น
วิชาพ้ืนฐานด้านบริหารธุรกจิ เมือ่ขึน้ชัน้ปีทีส่องจงึจะ
เริ่มมีรายวิชาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพมากขึ้น และ
เม่ือถึงช้ันปีที่สามและสี่จะเป็นการเรียนวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการ

“เราต้องเรียนทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เรยีนกายวภิาค ยาและผลติภณัฑ์ยา การดแูลสขุภาพ
ตนเอง และการจัดประชุมทางการแพทย์ ส่วนด้าน
บริหารธรุกจิกต้็องเรยีนการจดัการ การเงิน การบัญชี 
และการตลาด ฟังดเูป็นสองสาขาวิชาทีเ่หมือนจะเข้า
กันไม่ได้แต่กลับเข้ากันได้อย่างลงตัวครับ 

วิชาที่หลักสูตรเน้นมากอีกวิชาคือ วิชาภาษา
อังกฤษ มีเรียนหลายรายวิชา ทั้งภาษาอังกฤษเกี่ยว
กบัเลขานกุารและภาษาองักฤษเก่ียวกับทางการแพทย์” 
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เรียนจบสาขานี้สามารถท�างานในหน่วยงานทางด้าน
การแพทย์และผู้บริหารในส�านักงานองค์กรภาครัฐ
และเอกชน ท�างานในส�านักงานของโรงพยาบาลได้
ทุกฝ่าย และสามารถเติบโตขึ้นไปได้ถึงระดับรองผู้
อ�านายการหรือผู้ช่วยผู้อ�านวยการของโรงพยาบาล 
นอกจากนี้ยังสามารถท�างานเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
การในบริษัทเวชภัณฑ์ และผู้ประกอบการธุรกิจด้าน
สุขภาพอื่นๆ ได้อีกด้วย 

คุณสมบัติที่เหมาะสม
ผศ.ดร.ปวณีา ให้ความเห็นว่า ผูท้ีเ่หมาะจะเรยีน

สาขาวิชาเลขนุการด้านการแพทย์จะต้องมีความใฝ่รู้ 
พร้อมที่จะเรียนรู้ส่ิงใหม่เพื่อต่อยอดความรู้ของ
ตนเอง เพราะการท�างานในโรงพยาบาลจะต้องปรับ
ตัวอยู่เสมอ จึงควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความ
ยืดหยุ่น รวมถึงมีบุคลิกภาพที่ดีด้วย

“ตลาดแรงงานของสาขาวิชาเลขานุการด้าน
การแพทย์ยังเปิดกว้าง แต่เราตั้งใจจะผลิตบุคลากรที่
มีมาตรฐาน ไม่เน้นแค่ปริมาณแต่ต้องมีคุณภาพครบ
ถ้วน เพื่อให้งานสายสนับสนุนในธุรกิจด้านสุขภาพมี
ความโดดเด่นข้ึนและสามารถช่วยงานบุคลากรด้าน
การแพทย์ได้อย่างสมบรูณ์” ผศ.ดร.ปวณีากล่าวทิง้ท้าย

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เปิดรบัผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรอืเทยีบเท่าจากสถาบนัการศกึษา
ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรองวทิยฐานะ เปิดรบั
แบบ Admission และรับตรงอิสระ 

คุณสมบัติเฉพาะ. น�้าหนักต้องสัมพันธ์กับส่วนสูง 
 BMI 20-29. มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรค
 ติดต่อ
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 
ห้องพักหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ 
อาคาร ๓ ชั้น ๔ ห้อง ๓๔๔ มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต 
ถนนราชวิถ ีแขวงดุสิต เขตดุสิต กรงุเทพ 

มหานคร ๑๐๓๐๐ 
โทร ๐๒-๒๔๔๕-๗๒๕ 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เว็บไซต์ 
www.medsec.dusit.ac.th 
หรอื Facebook Fanpage: Medsec57    



ตำ�ร�เล่มใหญ่
เรื่อง : คะริน ภาพ : สิงหรา

 ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนับเป็น
 แหล่งค้นพบซากอารยธรรมเก่าแก่ของโลก ไม่

ว่าจะเป็นวฒันธรรมเครือ่งป้ันดนิเผาทีบ้่านเชียง หรือการ
ขดุเจอฟอสซลิไดโนเสาร์จ�านวนมาก เม่ือกว่า ๔๐ ปีที่
แล้ว จนกลายเป็นพพิธิภณัฑ์ระดบัชาตแิละดงึดูดนกัท่อง
เที่ยวนานาชาติในวันนี้

แหล่งไดโนเสาร์เทือกเขาภูเวียง
ซากดึกด�าบรรพ์ไดโนเสาร์ช้ินแรกของไทยพบ

ที่อ�าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ 
โดยนายสุธรรม แย้มนิยม อดีตนักธรณีวิทยาของกรม
ทรพัยากรธรณ ี ขณะส�ารวจแร่ยเูรเนยีมในหมวดหนิเสาขวั
ทีอ่ทุยานแห่งชาตภิเูวยีง บรเิวณห้วยประตตูหีมา กระดูก
ชิ้นนี้มีความกว้างยาวประมาณ ๑ ฟุต จากการเปรียบ
เทียบพบว่ามีลักษณะใกล้เคียงกับไดโนเสาร์ ซอโรพอด
ซึง่มีขนาดใหญ่ ยาวประมาณ ๑๕ เมตร และจากการ
ตรวจสอบพบว่าเป็นส่วนปลายล่างสุดของกระดูกต้นขา
ของไดโนเสาร์จ�าพวกกินพืช

ตะลุยโลกล้านปีที่
พิพิธภัณฑไ์ดโนเสาร์ภูเวียง
ภาค
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การส�ารวจไดโนเสาร์ที่ภูเวียงเริ่มต้นอย่างจริงจังในปี พ.ศ. ๒๕๒๔     
นายเชงิชาย ไกรคง นกัธรณวีทิยาจากกรมทรพัยากรธรณี ได้พาคณะนกัส�ารวจ
โบราณชวีวทิยาไทยและฝรัง่เศสขึน้ไปส�ารวจกระดูกไดโนเสาร์ บรเิวณยอดห้วย
ประตูตีหมา อ�าเภอภูเวียง คณะส�ารวจพบกระดูกไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่ 
รวมทั้งฟันจระเข้ กระดองเต่า ฟันและเกล็ดปลาโบราณ จากการส�ารวจใน 
เวลาต่อมาพบกระดกูไดโนเสาร์อกีหลายชนดิ จงึมกีารจดัตัง้ศนูย์ศกึษาวจิยัและ
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง โดยความร่วมมือของกรมทรัพยากรธรณี การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า
วิจัยซากดึกด�าบรรพ์อย่างเป็นระบบของนักธรณีวิทยา ทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้แก่
เยาวชนและผู้สนใจด้วย

๕ โซนสนุก ตะลุยโลกล้านปีไม่รู้จบ
ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ แบ่งส่วนนิทรรศการออกเป็น ๕ โซน
โซน ๑ ก�าเนิดจักรวาล วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิต และเรื่องราวของไดโนเสาร์

ทั่วโลก เป็นเรื่องเกี่ยวกับก�าเนิดจักรวาล วัฏจักรการเกิดและสลายของหิน 
ก�าเนิดสิ่งมีชีวิต ซากดึกด�าบรรพ์ในมหายุคพาลีโอโซอิก ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่
ก�าเนิดในทะเลจนถึงยุคไดโนเสาร์ มีตั้งแต่ก�าเนิดไดโนเสาร์ วิวัฒนาการของ
ไดโนเสาร์ และการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ ๖๕ ล้านปีก่อน มี
หลักฐานส�าคัญคือ การพุ่งชนของอุกกาบาตลูกใหญ่ที่บริเวณประเทศเม็กซิโก
ในปัจจบุนั ทีม่แีรงระเบิดมากกว่าระเบดิไฮโดรเจนเป็นล้านๆ เท่า จนท�าให้เกดิ
ภัยพิบัติรุนแรงจนสิ่งมีชีวิตในโลกขณะนั้นสูญพันธุ์เป็นจ�านวนมาก รวมทั้งเป็น 
การสิ้นสุดยุคไดโนเสาร์

๓๓



โซน ๒ ไดโนเสาร์ในแหล่งเทือกเขาภูเวียง 
น�าเสนอซากดึกด�าบรรพ์ ไดโนเสาร์ชิ้นแรกใน
ประเทศไทย และไดโนเสาร์ทีพ่บในประเทศไทย โดย
เฉพาะที่พบในแหล่งขุดค้นภูเวียงนั้นมีถึง ๕ สาย
พนัธุ ์ ในโซนนีย้งัมเีรือ่งราวของธรณวิีทยาเทือกเขา
ภเูวยีงและประวตักิารค้นพบ อนัเนือ่งจากเทอืกเขา
ภเูวยีงมลีกัษณะเป็นแอ่งกระทะ เป็นแหล่งรวมซาก 
ดกึด�าบรรพ์เก่าแก่จ�านวนมาก สนันิษฐานว่าเป็นแหล่ง
อาศัยของสัตว์ดึกด�าบรรพ์ในยุคโลกล้านปี มีแผน 
ผังการขุดค้นพบขนาดใหญ่ที่บรรจุหลุมขุดค้นทั้ง 
๙ หลุม พร้อมตัวอย่างซากดึกด�าบรรพ์ที่ขุดค้นได้ 
ถัดมาเป็นซากดึกด�าบรรพ์ในมหายุคมีโซโซอิก มี
ช่วงอายุตั้งแต่ ๒๕๑ - ๒๖๕ ล้านปีมาแล้ว ซึ่งอาจ
พูดว่าเป็นมหายุคที่สัตว์เลื้อยคลานครองโลกก็ได้

โซน  ๓ ห้องปฏบิตักิารด้านซากดกึด�าบรรพ์ 
ธรณีวิทยาและซากดึกด�าบรรพ์ในจังหวัดขอนแก่น 
ชมห้องปฏิบัติการของนักธรณีวิทยาผ่านกระจกใส 
และใกล้ๆ กันจะเป็นมุมที่รวบรวมซากดึกด�าบรรพ์
ที่ขุดพบในจังหวัดขอนแก่น

โซน ๔ สวนไดโนเสาร์ ตกแต่งเป็นสวนป่า
ยุคดึกด�าบรรพ์ที่มีหุ่นไดโนเสาร์ขนาดเท่าตัวจริง 
แต่งเติมด้วยแสงและเสียงร้องของไดโนเสาร์ เข้า
บรรยากาศโลกยุคไดโนเสาร์

โซน ๕ ยุคเทอร์เชียรี การใช้ประโยชน์หนิแร่ 
และห้องเทดิพระเกยีรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

๓๔



ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเวียงเก่า จังหวัด
ขอนแก่น ๔๐๑๕๐ เปิดทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. หยุด
ทุกวันจันทร์ ** ยกเว้นวันจันทร์ที่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดให้บริการปกติ **

เว็บไซต์ http://www.dmr.go.th
ค่าบริการ คนไทย ผู้ใหญ่ ๒๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท คนต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๖๐ บาท 

เด็ก ๓๐ บาท 
การเดินทาง โดยรถยนต์ จากกรงุเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข ๑ (ถนน

พหลโยธิน) ถึงจงัหวดัสระบรุ ีตรงหลกักม.ที ่๑๐๗ แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๒ (ถนน
มิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ถึงจังหวัดขอนแก่น ระยะทาง ๔๔๙ กิโลเมตร

รถโดยสารประจ�าทาง เส้นทางกรุงเทพฯ-ขอนแก่น จากสถานีขนส่งสายตะวัน
ออกเฉียงเหนือ(หมอชิต ๒) มีบริการทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๗ ชั่วโมง และ
ใช้เส้นทางหลวงสาย ๒๐๓๘ ไปอ�าเภอชมุแพ อ�าเภอภเูวยีง พพิิธภณัฑ์อยูก่่อนถงึอทุยานฯ 
ประมาณ ๓ กิโลเมตร  

โซนนีแ้สดงเรือ่งราวในยุคเทอร์เชียร ี ท่ีน�าเสนอหินและแร่ในประเทศไทย อปุกรณ์
ส�ารวจทางธรณวิีทยา ปิโตรเลียมและธรณพีบิตัภัิย ซึง่เป็นภารกจิหนึง่ของกรมทรพัยากร 
ธรณี  ในการให้ความรู้ เฝ้าระวังและเตือนภัยในเรื่องของธรณีพิบัติภัยทุกประเภท ใน
ขณะท่ีห้องเทิดพระเกียรตสิมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ี เราจะได้ซาบซึง้และตระหนักในพระราชกรณยีกจิของพระองค์ท่าน
ด้านธรณีวิทยา ทรงสนพระราชหฤทัยในทุกภารกิจด้านธรณีวิทยาของบ้านเมือง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านวิชาการทุกแขนง

นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ยังจัดพื้นที่ด�าเนินงานและ
จัดแสดงส่วนส�ารวจและวิจัย ส่วนอนุรักษ์ ส่วนคลังตัวอย่าง เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ได้
ทั้งความเพลิดเพลิน ได้ตื่นเต้นกับสิ่งมีชีวิตยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยด�ารงชีวิตอยู่บนผืนดิน
เดยีวกนักบัเราเมือ่หลายล้านปีมาแล้ว เป็นท้ังแหล่งพักผ่อนและใช้เวลาร่วมกนักบัคนใน
ครอบครัวหรือเพ่ือนฝูงอย่างมีประโยชน์ อีกท้ังช่วยให้การท่องเท่ียวไทยคึกคักย่ิงข้ึน
อีกด้วย

๓๕



เรื่อง : พิม ภาพ : สิงหรา
ศ�สนศิลป์สย�ม

 พระธาตุพนม วรมหาวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิด
 วรมหาวิหาร ประดิษฐาน ณ ริมฝั่งแม่น�้าโขง ต�าบลธาตุพนม 
อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหล่ียมจตุรัส
ก่อด้วยอิฐ มีก�าแพงล้อมองค์พระธาตุ ๔ ชั้น องค์พระธาตุตั้งอยู่บนภู
ก�าพร้า ซึง่เป็นเนนิดนิสงูจากพืน้ธรรมดาประมาณ ๓ เมตร ภายในบริเวณ
มีบึงขนาดใหญ่เรียกว่าบึงธาตุพนม ในวันเพ็ญเดือน ๓ ถึง แรม ๑ ค�่า 
เดือน ๓ ของทุกปีจะมีงานประจ�าปีเพื่อเป็นการนมัสการพระธาตุพนม

พระธาตพุนมเป็นพระธาตเุจดย์ีทีมี่ความเก่าแก่ในดนิแดนล้านช้าง ตาม
ต�านานอรุงัคธาตกุล่าวว่า สร้างเมือ่ พ.ศ. ๘ เป็นทีป่ระดษิฐานพระอรุงัคธาตุ 
(กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชาวนครพนมยึดม่ันและ
เคารพบูชาพระธาตุพนมด่ังเป็นสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธ
ศาสนา

วดัพระธาตพุนมวรมหาวิหาร  เป็นวัดเก่าแก่ท่ีมปีระวัตคิวบคูม่ากบัองค์
พระธาตุพนม และเชื่อมโยงวัดส�าคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) 
โดยในต�านานอุรังคนิทานกล่าวถึงการก่อสร้างพระธาตุพนมในยุคแรกว่า 
พระมหากัสสปเถระซึ่งเป็นพุทธสาวกองค์ส�าคัญ พร้อมด้วยพระอรหันต์ 

วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร 
ประสานความศรัทธาพุทธศาสนิกชน
สองริมฝั่งโขง

วัด

๓๖



๕๐๐ องค์ น�าพระอุรังคธาตุมาจากประเทศอินเดียแล้วร่วมกับเจ้าพญาทั้ง ๕ นคร คือ 
พญาสวุรรณภิงคาร ผูค้รองเมอืงหนองหานหลวง พญาค�าแดง ผูค้รองเมอืงหนองหานน้อย 
พญาจลุณพีรหมทัต ผูค้รองแคว้นสิบสองจไุทย พญาอนิทปฐนคร ผู้ครองแคว้นเขมร
โบราณ พญานนัทเสน ผู้ครองอาณาจกัรศรโีคตรบรูณ์ (โคตรบูร) ก่อสร้างองค์พระธาตุพนม  
ที่ดอยกปณคีรี หรือภูก�าพร้าอยู่ในอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ เมื่อสร้างพระธาตุพนมเสร็จ 
พระมหากัสสปเถระ เหล่าพระอรหันต์ และเจ้าพญาเสด็จกลับไปแล้ว พระอินทร์และ
เหล่าเทพยดาทัง้ปวงกเ็สดจ็มาฉลองพระธาตเุป็นการใหญ่ นบัเป็นงานพระธาตคุรัง้แรก

เมือ่สร้างเสรจ็แล้วก็ได้อญัเชญิพระอรุงัคธาต ุ(กระดกูส่วนหน้าอก) ของพระสัมมา
สมัพทุธเจ้าทีพ่ระมหากสัสปเถระน�ามาจากอนิเดยีประดิษฐานไว้ข้างใน แม้ตามต�านาน
จะกล่าวว่าพระธาตุพนมสร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๘ แต่จากหลักฐานทางโบราณคดีเท่าที่
ปรากฏ สันนิษฐานได้ว่า องค์พระธาตุพนมน่าจะสร้างข้ึนในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 
๑๒-๑๔ ซึ่งหลักฐานส�าคัญที่ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ คือ ภาพสลักอิฐแบบโบราณที่
ประดับอยู่บริเวณส่วนเรือนธาตุของพระธาตุพนมอันมีลักษณะรูปแบบคล้ายศิลปะ
ทวารวดแีบบฝีมือของช่างพ้ืนเมอืง จากหลกัฐานดงักล่าวยงัเชือ่มโยงเส้นทางพุทธธรรม
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ทีพ่ทุธศาสนาเข้าสูภ่มูภิาคนีก้ว่าสองพนัปี สอดคล้องทาง
ต�านานและหลักฐานทางโบราณคดีของวัดเขาพระอังคาร นอกจากนี้ในโบสถ์ยังมีภาพ
จติรกรรมฝาผนงัเรือ่งราวพทุธชาดกเป็นภาษาองักฤษ และใบเสมาพนัปี มีศาสนสถาน
และโบราณวัตถุอันล�้าค่า มีใบเสมา ๘ คู่ ตั้งอยู่ ๘ ทิศ  

องค์พระธาตพุนมได้รบัการบรูณะมาหลายครัง้ โดยเฉพาะตัง้แต่สมยัของพระเจ้า
โพธิศาลราช แห่งอาณาจักรล้านช้าง (ราว พ.ศ. ๒๐๗๒ - ๒๑๐๓) พระองค์ได้เสด็จลง
มาบรูณะและสถาปนาวดัพระธาตพุนมขึน้เป็นพระอารามหลวง จากนัน้เป็นต้นมาจงึได้
เกิดเป็นประเพณีที่ผู้ครองอาณาจักรล้านช้างในสมัยต่อๆ มาจะลงมาบูรณะปฏิสังขรณ์
วดัพระธาตพุนมเป็นประจ�าแทบทกุพระองค์ การบรูณะครัง้ส�าคญัทีจ่�าเป็นต้องกล่าวถงึ
คอื การบรูณะของท่านราชครโูพนสะเมก็จากเมอืงเวียงจนัทร์ เมือ่ พ.ศ. ๒๒๓๓-๒๒๓๕ 
โดยช่างจากนครเวียงจันทน์ ในการบูรณะครั้งนั้นท�าให้พระธาตุพนมได้รับอิทธิพลรูป
แบบส่วนยอดมาจากพระธาตุหลวงที่นครเวียงจันทน์ ซึ่งน่าจะเป็นการก�าหนดรูปแบบ
ทีแ่น่นอนขององค์พระธาตุพนมตัง้แต่นัน้มา และได้กลายเป็นแบบฉบบัของงานก่อสร้าง
องค์พระธาตุองค์อื่นๆ ในภาคอีสานตอนบน  

๓๗



การบูรณะปรากฏอีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๔๔๔ พระอุมัชฌาย์ทา   
วิคบูรพา จังหวัดอุบลราชธานี พระอาจารย์มั่น พระอาจารย์เลากับ
คณะได้ธุดงค์มาถึงวัดพระธาตุพนม จึงคิดจะบูรณะปฏิสังขรณ์ โดย
เชิญพระครูวิโรจน์รัตโนบล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นผู้มี
ความรูท้างการช่างมาซ่อม การบรูณะปฏสิงัขรณ์ครัง้น้ันประกอบด้วย
การกะเทาะปูนเก่าที่ช�ารุดแล้วโบกใหม่ ทาสีประดับกระจก กระเบื้อง
เคลือบ และลงรักปิดทองที่ยอด ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๘๓ มีการบูรณะ
อกีครัง้โดยรฐับาลสมยันัน้ได้มอบหมายให้ พลตรหีลวงวจิติรวาทการ 
รัฐมนตรีและอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นด�าเนินการบูรณะพระธาตุ 
นับเป็นการบรูณะคร้ังส�าคญัโดยมกีารซ่อมแซมเทคอนกรตี เสรมิเหลก็
จากส่วนเหนือฐานหรือพระธาตุชั้นที่ ๑ ขึ้นไปจนถึงยอดสุด แล้ว
ต่อยอดให้สูงขึ้นไปอีก ๑๐ เมตร เพิ่มฉัตรทองค�าเหนือยอดองค์พระ
ธาต ุ(เฉพาะฉตัรทองค�าทีด่�าเนนิการสร้างใหม่แทนฉตัรองค์เก่า สร้าง
แล้วเสร็จและน�าไปประดิษฐานเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗)

ใน พ.ศ. ๒๕๑๘ พระธาตุพนมล้มทลายลงทั้งองค์ เนื่องจาก
ความเก่าแก่ขององค์พระธาตพุนม และประจวบกบัระหว่างนัน้ฝนตก
พายพัุดแรงตดิต่อกนัหลายวนั ประชาชนทัง้ประเทศได้ร่วมบรจิาคทุน
ทรัพย์และรัฐบาลด�าเนินการก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นใหม่ตามแบบ
เดมิ เสร็จสิน้เม่ือปี ๒๕๒๒ มีการประกอบพธีิบรรจพุระบรมสารรีกิธาตุ  
ในองค์พระธาตุ และของมีค่ามากมายนับหมื่นชิ้น โดยเฉพาะฉัตร
ทองค�าบนยอดพระธาตุซึ่งมีน�้าหนักถึง ๑๑๐ กิโลกรัม ปัจจุบันองค์
พระธาตุ มีฐานกว้างด้านละ ๑๒.๓๓ เมตร สูง ๕๓.๖๐ เมตร เป็น
เจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสูงแลดูสง่างาม

พระธาตุพนมนี้เป็นท่ีเคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงประชาชน
ลาวด้วย ในฤดูเทศกาล เพ็ญเดือน ๓ ของทุกปี พุทธศาสนิกชนหลั่ง
ไหลมาจากทุกสารทิศเพื่อร่วมพิธีสมโภชและนมัสการพระธาตุพนม 

๓๘



ลกัษณะเด่นด้านสถาปัตยกรรมพระธาตพุนม รปูลกัษณะ
พระธาตเุป็นรปูสีเ่หลีย่มก่อด้วยอฐิ มลีวดลายสลกัลงบนแผ่น
อฐิสวยงามมาก มซีุม้ซ้อนกนัสามชัน้ ลดหลัน่กนัลงมา แล้ว
จงึถงึองค์พระสถปู เบือ้งบนยอดพระธาตหุุม้ทองค�าประดบั
พลอยสวยงามมาก 

ศิลปะพระธาตุพนม พระธาตุพนมเป็นปราสาทที่ร่วม
สมัยกับศิลปะขอมต้นเมืองพระนคร ราวพุทธศตวรรษที่ 
๑๔-๑๕ โดยศกึษาจากโครงสร้างทางศลิปกรรม การประดบั
ลวดลาย และเทียบเคียงจากศิลปะรอบข้างอย่างพระธาตุ
อิงฮัง และพระธาตุโพ่น แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว ซึง่เดิมทกีเ็คยเป็นปราสาทขอม
มาก่อนเช่นกัน จากการศึกษาหลักฐาน
เหล่านี้ท�าให้ทราบว่า ศิลปะที่พระธาตุ 
พนมในยคุแรกนัน้ เป็นศลิปะทีม่กีารผสม
ผสานจากหลายสายด้วยกัน ทั้งศิลปะ
แบบขอมก่อนพระนคร (พุทธศตวรรษ
ที่ ๑๒-๑๔) ต้นพระนคร (พุทธศตวรรษ
ที ่๑๕) และจามแบบหมเีซิน (พุทธศตวรรษ 
ที่ ๑๕) ผสมผสานกับศิลปะดั้งเดิมคือ
ศลิปะทวารวด ี (พทุธศตวรรษที ่ ๑๒-๑๖) 
โดยศาสนาพราหมณ์ฮินดูและรูปแบบ
ทางศิลปกรรมนั้นรับมาจากช่างทางฝั่ง
ประเทศลาวที่อยู ่อาศัยอยู ่ตามลุ ่มน�้า 
เซบั้งไฟ ซึ่งอาจจะเคลื่อนย้ายมาจากพระธาตุอิงฮัง หรือ
ฝั่งตรงข้ามกับพระธาตุพนมก็เป็นได้ 

ความงดงามแห่งสถาปัตยกรรมขององค์พระธาตพุนม 
ความขรึมขลังของวัดพระธาตุพนม จิตคารวะของพุทธ 
ศาสนกิชนทกุผูทุ้กนามทีเ่ข้าไปสกัการะบชูา บ่งบอกว่าพุทธ 
ศาสนสถานแห่งนี ้ คอื สถานทีย่ดึเหนีย่วจติใจของผูค้นสอง
ฝั่งโขงอย่างแท้จริง   

๓๙



เรื่อง : คะริน ภาพ : สิงหรา
ชวนเที่ยว

 เป็นสองประเทศทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางประวัตศิาสตร์มายาวนาน ต้ังแต่
 ระดับรัฐสู่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวจีนที่เข้ามาพึ่งพระบรม

โพธิสมภารแห่งพระมหากษัตราธิราชเจ้า ได้น�าเอารากฐานวัฒนธรรมด้ังเดิมของตน
มาสูสั่งคมไทย จนหลอมรวมเป็นสองวฒันธรรมไทย-จนีทีน่่าสนใจและทรงคณุค่า เหน็
ได้จากวัดวาอาราม ศาสนสถาน ศาลเจ้า หรือสิ่งปลูกสร้างอันเนื่องในศรัทธาความเชื่อ
ของชาวจีนที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในเมืองไทย

อเนกกุศลศาลา หรือที่รู้จักในนาม “วิหารเซียน” ณ ต�าบลห้วยใหญ่ อ�าเภอ
บางละมุง จงัหวัดชลบุร ีเป็นสถานทีร่วมงานศลิปะไทย-จนีชัน้สงูทีส่�าคญัยิง่ของประเทศไทย 
อาจารย์สง่า กลุกอบเกยีรต ิ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานญุาตจากพระบาทสมเดจ็
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ให้
สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในมงคลวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยได้รับพระราชทานที่ดินในบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่วัด
ญาณสังวรารามอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ มาส�าหรับด�าเนินการ ทั้งทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานฤกษ์ในการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๓๑ เวลา 
๐๙.๑๙ น. และพระราชทานนามอาคารนี้ว่า “อเนกกุศลศาลา”

อเนกกุศลศาลาใช้เวลาด�าเนินการก่อสร้างกว่า ๔ ปีจึงส�าเร็จลุล่วง พระบาท
สมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รชักาลที ่๙ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ 
และทรงมอบหมายให้มูลนธิิอเนกกุศลศาลา (วหิารเซยีน) เป็นผูรั้บผดิชอบในการบรหิาร
งานต่อไป

อเนกกุศลศาลา  
วิหารเซียน
นฤมิตกรรมรังสรรค์แห่งยุคสมัย

ไทย-จีน

รูปหล่ออาจารย์สง่า กุลกอบเกียรติ
ผู้ก่อตั้งวิหารเซียน

๔๐



ทิศไท เดินทางมาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมงดงามยิ่งใหญ่ของวิหารเซียนในเช้าตรู่
ของวันที่มีอากาศแจ่มใส โดยได้รับเกียรติจาก คุณจินตนา กุลกอบเกียรติ กรรมการ
และผู้จัดการ มูลนิธิอเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรุณาเล่า
เรื่องราวอันน่ามหัศจรรย์และน�าชมวิหารเซียนอย่างเป็นกันเอง

สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของวิหารเซียนเป็นงานก่อสร้างใน
แบบชั้นสูงของจีน อันเกี่ยวเนื่องและสืบสานสู่ศรัทธาในทางพุทธศาสนา 
ผนวกกับความเชื่อในลัทธิเต๋าและขงจื๊อแบบดั้งเดิม การจัดวางต�าแหน่ง
ของสิ่งปลูกสร้างมีทิศทางถูกต้องตามหลักวิชาภูมิลักษณ์ (ฮวงจุ้ย) การ
ประดับตกแต่งตัวอาคารก็ได้ซ่อนความหมายในเชิงคตินิยมความเช่ือ
ทางเทววิทยาของจีนไว้อย่างแยบยล

เมื่อมองจากด้านหน้า เราจะเห็นอาคารแบบจีนสูง ๓ ชั้น ราย
รอบด้วยกลุ่มศาลาเก๋งบริวาร บนหลังคาตกแต่งด้วยประติมากรรมงาน
ปั้นติดกระเบื้องรูปมังกรและหงส์อย่างชดช้อยเป็นจ�านวนมาก ตามแบบ
ประติมากรรมโบราณที่ใช้ถ้วยชามมาตัดแต่งประดับบนงานปูนปั้นและ
เสริมแต่งด้วยงานลงรักปิดทอง ซึ่งตามความเชื่อของชาวจีนนั้น มังกร
และหงส์ถือเป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตราธิราชเจ้าและพระราชินี 

ประติมากรรมงานป้ันรปูมงักรในอเนกกุศลศาลามท้ัีงหมด ๓๑ ตวั 
ตามปีที่ได้รับพระราชทานฤกษ์ในการก่อสร้าง (ปี พ.ศ. ๒๕๓๑) ตรง
กลางหลังคาตั้งรูปเทพเจ้า “ฮก ลก ซิ่ว” สัญลักษณ์ของความร�่ารวย 
อ�านาจวาสนาและอายุยืนยาว ขนาดสูง ๒.๔๐ เมตร ด้านข้างสองด้าน
เป็นรูปปั้นของ “ซิยิ่งกุ้ย รบกับ ไก๊โซวบุ๋น” และ “ซิเต็งซาน รบกับ    
ฮวงหลีฮั่ว”

ด้วยความที่ชื่อในภาษาจีนของวิหารเซียนคือ “ต้า ผู่ อี่” (แต้จิ๋ว) หรือ “ต้าน ฝู 
เยวี้ยน” (จีนกลาง) ซึ่งมีความหมายว่า “สถานที่ที่มีบรรยากาศดั่งสรวงสวรรค์” เราจึง
ได้พบกับบรรยากาศร่มเย็นงดงามของสวนเขียวสงบด้วยร่มเงาหมู่ไม้น้อยใหญ่ดุจ
วมิานตัง้แต่ก้าวเท้าเข้าก�าแพงร้ัวของบรเิวณวหิารเซยีน เมือ่ผ่านเข้าประตูใหญ่ด้านหน้า
อาคาร เราจะได้สักการะรูปหล่อแปดเซียนข้ามทะเล รูปหล่อโลหะขนาดสูงใหญ่ที่มี
ความละเอยีดและวจิติรงดงาม ประดษิฐานบนแท่นหินแกรนติ เทพเจ้าทัง้ ๘ องค์นี ้ ได้
รบัความเคารพจากชาวจนีอย่างมาก แต่ละองค์มีเอกลกัษณ์เป็นแบบอย่างในอารยธรรม
ต่างกัน ทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งสิริมงคลของชาวจีนอีกด้วย

คุณจินตนา กุลกอบเกียรติ



นอกจากน้ี บริเวณลานด้านหน้ายงัมีรปูหล่อและหนิแกรนติแกะสลักให้ชืน่ชมและ
สกัการะเป็นจ�านวนมาก รวมถึงศาลาสกัการบชูา เพ่ือให้ผูม้าเทีย่วชมได้สกัการะสิง่ศกัดิส์ิทธ์ิ
ทั้งปวง 

ตวัวหิารเซยีนสูง ๓ ชัน้ แต่ละชัน้มสีิง่ทีน่่าสนใจและต้องใช้เวลาพนิจิอย่างละเอยีด
ลออ แนะน�าให้มาแต่เช้าตรู่ เพื่อค่อยๆ ละเลียดชมอย่างไม่รีบร้อน 

ภายในตัวอาคารชัน้ล่างประกอบด้วยห้องโถงใหญ่ ห้องโถงชัน้ใน 
ห้องประทบั และห้องรบัรอง สองห้องแรกต้ังแสดงงานศลิปกรรมจีนและ
ภาพจิตรกรรมจีนท้ังของโบราณและงานร่วมสมัยที่งดงามตื่นตา
จ�านวนมากมาย ที่น่าสนใจมากคือ หุ่นทหารดินเผาและรถม้าส�าริด
จากสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ เป็นหุ่นทหารดินเผาจ�านวน ๑๒ ตัว และรถม้า
ส�ารดิ ๒ ชดุ ซึง่ได้ขดุค้นพบทีส่สุานจิน๋ซฮ่ีองเต้ เมืองซอีาน อาจารย์สง่า 
กุลกอบเกียรติ ได้รับมอบเป็นพิเศษจากรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

ส�าหรับในห้องประทับ ประดิษฐานรูปหล่อโลหะปิดทองของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสฉลองพระ 
ชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ งานศิลปกรรมชิ้นสุดยอด
ในห้องนี้ได้แก่ ชดุพระเก้าอีป้ระทบัส�าหรบัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 
ซึ่งเป็นงานไม้แกะสลักของจีนเรื่องราวสามก๊ก มีความวิจิตรด้วยราย
ละเอียดที่บรรจงสลักลงในเนื้อไม้และรูปทรงขนาดใหญ่สง่างาม จัดท�า
ขึ้นในสมัยราชวงศ์เช็ง (อายุกว่า ๑๓๐ ปี) ท�าจากไม้สื่อถังมู่ ซึ่งมี
ความงดงามในตัวเอง หาได้ยาก และมีมูลค่าสูง

บรเิวณห้องโถงใหญ่ ห้องโถงชัน้ใน และบรเิวณชัน้สองของอาคาร 
ประดิษฐานเทวรูปเทพเจ้าหรือเซียนผู้วิเศษท่ีชาวจีนเคารพบูชาหลาย
องค์ เพื่อให้ผู้คนได้สักการบูชาด้วยความสะดวก เทพเจ้าเหล่านี้สร้าง
ขึ้นตามความเช่ือหรือตามพงศาวดารของผู้ที่เป็นเลิศในด้านใดด้าน
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หนึ่ง บูชาเพื่อร�าลึกถึงบุญคุณที่ท่านเหล่านั้นได้สร้างไว้ในอดีต
ตัวอย่างรูปหล่อเทวรูปโบราณบริเวณห้องโถงใหญ่และห้องโถงชั้นในของ

อาคารชั้นล่าง มีอาทิ รูปหล่อโบราณพระกวนอิมโพธิสัตว์ ประทับยืนด้วยความ
สูงถึง ๓.๕ เมตร ชาวจีนเคารพนับถือพระกวนอิมโพธิสัตว์มากกว่าองค์อื่นใด 
เพราะเป็นผูเ้มตตาสรรพสิง่ท้ังหลายโดยไม่เลือกว่าจะเป็นสตัว์นรก มนุษย์ หรอื
สัตว์เดรัจฉาน

เมื่อเดินขึ้นมาถึงบริเวณชั้นสอง เราจะได้สักการะ เทวรูปประธานวิหาร  
วิสุทธิเทพลือท่งปิง (โจวซือ) หนึ่งใน ๘ เทพเซียน เป็นเทวรูปหล่อขนาดใหญ่
ปิดทองตลอดทั้งองค์ บริเวณชั้นนี้เปิดประตูระเบียงด้านหน้าโล่งกว้าง ให้เรา
เดินสูดอากาศสดชื่นพร้อมชื่นชมรูปหล่อที่ตั้งอยู่นอกอาคารได้ รูปหล่อที่เห็น
โดดเด่นอยู่กลางแจ้งคือ รูปหล่อท่ามวย ๑๘ อรหันต์ของเส้าหลิน และรูปหล่อ
ชุดวิถีชาวจีน แสดงให้เห็นประเพณีและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวจีน 
ศาลาขนาดเลก็ซ้ายขวาเป็นห้องศลิปกรรมไทย จัดแสดงงานศลิปกรรมไทยร่วม
สมยั เช่น ภาพจิตรกรรมชุดแปดมหาราชไทย รปูหล่อชดุพระประจ�าวนัปิดทอง 
ศิลปะแบบคันธราราช หุ่นกระบอกไทย เป็นต้น

บรเิวณชัน้สามของอาคารวหิารเซยีนประดษิฐาน พระพทุธชนิราชจ�าลอง 
ปั้นและหล่อโดย จ่าทวี บูรณเขตต์ ศิลปินแห่งชาติสาขาประติมากรรม เพื่อให้
ผูม้าเทีย่วชมได้สกัการะเป็นสริมิงคลแก่ชวีติ และได้รบัความอิม่เอบิใจจากพทุธ
ศลิป์ไทยอันงดงามประณีต รอบๆ ประดับภาพพุทธประวัติที่อ่อนช้อยน่ามอง 
เตม็ไปด้วยชวีติชวีาจ�านวน ๑๕ รปู เล่าเรือ่งของพระพทุธองค์อย่างลกึซึง้ตัง้แต่
ประสูติ ตรัสรู้ จนถึงปรินิพพาน

เล่ามาทัง้หมดนีเ้ป็นเพยีงเสีย้วน้อยนดิของอเนกกศุลศาลา ยงัมรีายละเอยีด
อีกมากมายที่กล่าวถึงได้ไม่หมด เพราะสถานที่จริงนั้นต้องใช้เวลาและหัวใจใน
การดื่มด�่า ค่อยๆ ชมอย่างตั้งอกตั้งใจ ทุกอย่างที่นี่ล้วนมีความหมาย มีคุณค่า 
เป็นความทุม่เทอย่างแรงกล้าของผู้สร้าง รวมงานช่างฝีมอืผูเ้ป็นเอกในทกุแขนง
ของชาติ เพือ่ให้เป็นแหล่งศกึษาค้นคว้าความรู้ในทางศิลปวฒันธรรมไทยและจนี
ในระยะยาว รวมทัง้เป็นสถานทีป่ระดษิฐานสิง่ศักดิส์ทิธิจ์�านวนมากเพือ่ให้ผูเ้ข้า
มาเยี่ยมชมได้กราบไหว้สักการะ เป็นที่พึ่งพาทางใจ เป็นมงคลชีวิตและได้รับ
ความปีตใิจ พร้อมกันนี ้ ยงัเป็นการร�าลกึถึงบรรพชนท่ีได้สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม
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ชั้นสูงในหลายแขนงและอนุรักษ์สืบทอดต่อกันมาให้ชนรุ่นหลัง
ได้ซึมซับและภาคภูมิใจในเชื้อชาติของตน

การเดินทาง ใช้เส้นทางเดยีวกับวดัญาณสงัวราราม คอื จาก
ถนนสุขุมวิท ผ่านพัทยาใต้มาทางหาดจอมเทียน เลยโรงแรม
แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน และโรงแรมโอเชียน มารีน่าไป 
ให้ชดิซ้าย จะมป้ีายบอกทางไปวดัเขาชีจรรย์ ให้เลีย้วซ้ายเข้าไป 
ก่อนถึงวัดญาณสังวราราม ประมาณ ๑ กิโลเมตร พบทางแยก
ขวาริมอ่างเก็บน�้าบ้านอ�าเภอ ให้เลี้ยวเข้าไปตามป้ายบอกทาง 
จะเห็นวิหารจีนโดดเด่น

วิหารเซียนเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ค่า
เข้าชมคนละ ๕๐ บาท เด็กอายุต�่ากว่า ๑๐ ปี นักเรียน นักศึกษา
และข้าราชการในเคร่ืองแบบ พระภิกษุ สามเณร แม่ช ีและนกับวช
ในศาสนาอืน่ ไม่เสียค่าเข้า หมายโทรศพัท์ ๐๓๘-๓๔๓-๕๕๕-๖

ประวัติอาจารย์สง่า กุลกอบเกียรติ ผู้ก่อตั้งวิหารเซียน
อาจารย์สง่า กุลกอบเกียรติ (พ.ศ. ๒๔๖๘-๒๕๔๖) เป็น

คนกรุงเทพฯ โดยก�าเนิด เติบโตที่ประเทศจีน เป็นผู้เผยแพร่
วัฒนธรรมไทย - จีน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย - จีน

อาจารย์สง่า เป็นผูท้ีเ่ชีย่วชาญด้านฮวงจุย้ และมชีือ่เสยีงมาก 
ได้ใช้ศาสตร์ในการช่วยเหลอืคน สนองงานในสมเดจ็พระสงัฆราช 
เกีย่วกบัการจดัวางต�าแหน่งของศาสนสถาน ผลงาน
อันล�้าค่าของอาจารย์สง่า คืออเนกกุศลศาลา หรือ 
วิหารเซียน ศูนย์รวมศิลปกรรมล�้าค่าไทย - จีน ที่
ส�าคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

ด้วยคุณงามความดีของท่าน ญาตแิละลกูศษิย์
ได้สร้างรปูหล่อขึน้เพ่ือเป็นการประกาศเกียรตคิณุของท่าน
ให้ปรากฏสบืไป  



สุขภ�พน่�รู้
เรื่อง : นายแพทย์อนันต์ โลหะพัฒนะบ�ารุง
ภาพประกอบ : นัดเดียว

 ฤดฝูนมโีรคร้ายทีเ่ราต้องเผชญิอกีหนึง่โรคคอื “โรคไข้เลอืดออก” จากสถานการณ์ 
 ไข้เลอืดออกในเดอืนมกราคม-ส้ินเดอืนมถินุายน ปี ๒๕๖๓ กองควบคมุโรคตดิต่อ 

ส�านกัอนามยั กรงุเทพมหานคร สรปุตวัเลขรายงานผูป่้วยโรคไข้เลอืดออก ประเทศไทย
มีจ�านวนผู้ป่วยสะสมมากถึงกว่าสองหมื่นราย มีผู้เสียชีวิตสะสม ๑๒ ราย และมีแนว
โน้มท่ีจะมผู้ีป่วยเพิม่สงูขึน้เร่ือยๆ ปัจจบุนัพบว่า ผูป่้วยท่ีเสยีชีวติส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวยัรุน่
และผู้ใหญ่ (อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป) เพิ่มขึ้น ซึ่งมักจะมีปัจจัยเสี่ยงจากปัญหาสุขภาพอื่นๆ 
ร่วมด้วย เช่น น�้าหนักเกินมาตรฐาน มีโรคประจ�าตัว ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง    
เบาหวาน เป็นต้น 

ความน่ากลวัของเชือ้ไข้เลอืดออกคอื ยงุทีม่เีชือ้สามารถแพร่เชือ้ได้ตลอดอายขุัย
ของยุง (ระยะเวลาประมาณ ๑ เดือน) และสามารถส่งต่อเชื้อไปยังไข่ ท�าให้ลูกยุงเป็น
พาหะของโรคได้ตั้งแต่เกิด จากเหตุผลดังกล่าวจึงท�าให้โรคไข้เลือดออกเกิดการระบาด
ได้ง่าย หากไม่สามารถควบคุมประชากรยุงลายให้ดี

สาเหตุของโรค
ไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า “ไวรัสเดงกี” (Dengue Virus) เชื้อ 

ไวรัสนี้ติดต่อในคนโดยการถูกยุงลายกัด ซึ่งทั้งยุงลายบ้าน (มักวางไข่ในภาชนะซึ่งมีน�้า
ในบ้าน) และยุงลายสวน (มักวางไข่ในที่ที่มีน�้าขังนอกบ้าน) สามารถน�าเชื้อไวรัสนี้ได้ 
เชื้อไวรัสเดงกีนี้มีระยะฟักตัวในยุงลายประมาณ ๘-๑๐ วัน หลังจากที่ถูกกัดจะมีระยะ
ฟักตัวในคนประมาณ ๕-๘ วัน

ไข้เลือดออก 
ภัยร้ายใกล้ตัวในฤดูฝน

ใน
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เชื้อไวรัสเดงกีปัจจุบันมี ๔ ชนิด (เรียกว่าไวรัส
เดงกี ๑, ๒, ๓, และ ๔ ตามล�าดับ) หลังจากติดเชื้อ
ชนิดหนึ่งจะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อชนิดนั้นไปตลอดแต่จะ
มีภมิูคุม้กนัต่อชนดิอืน่ในช่วงสัน้ๆ หลงัจากนัน้สามารถ 
ติดเชื้อชนิดอื่นได้อีก ดังนั้น หากเคยเป็นโรคไข้เลือด
ออกแล้ว ก็ยังมีโอกาสเป็นได้อีก

หลังจากได้รับเชื้อ ผู้ป่วยที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ
ไข้เลือดออกจะมีอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา 
ปวดเมื่อยตามร่างกาย หน้าแดง ปวดท้อง คลื่นไส้
อาเจียน บางรายอาจมีอาการทางเดินหายใจเช่นเจ็บ
คอ ไอ น�้ามูกร่วมด้วย ท�าให้แยกได้ยากจากโรคติดเชื้ออื่นเช่น ไข้หวัดใหญ่ อาการดัง
กล่าวจะเป็นอยู่ประมาณ ๓-๗ วัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายเป็นปกติโดยไม่มีภาวะแทรก 
ซ้อน บางรายอาจพบผื่นแดงตามร่างกายหลังจากไข้ลง ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าหายจาก  
โรคแล้ว

อย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยส่วนน้อยที่เกิดอาการรุนแรงเนื่องจากเชื้อไวรัสท�าให้เกล็ด
เลอืดต�า่ และมกีารร่ัวของน�า้เลือดออกนอกเส้นเลอืด ท�าให้ระบบไหลเวยีนโลหิตล้มเหลว
เกิดภาวะช็อก (ความดันโลหิตต�่า)จนเสียชีวิตได้ 

การด�าเนินโรคของโรคไข้เลือดออกเดงกี แบ่งได้เป็น ๓ ระยะ ได้แก่
ระยะไข้ 
ผู้ป่วยจะมีไข้สูงเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน ส่วนใหญ่ไข้จะสูงเกิน ๓๘.๕ องศา

เซลเซียส บางรายอาจมีอาการชักเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเด็กที่เคยมีประวัติชักมาก่อน  
ผู้ป่วยมักจะมีหน้าแดง (flushed face) ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะไม่มีอาการน�้ามูกไหลหรือ
อาการไอ เบื่ออาหาร อาเจียน และไข้จะสูงลอยอยู่ ๒-๗ วัน อาจพบมีผื่นแบบ        
erythema หรือ maculopapular ซึ่งมีลักษณะคล้ายผื่น rubella ได้ อาการเลือดออกที่
พบบ่อยคอื ท่ีผวิหนงั การท�า tourniquet test ให้ผลบวกได้ตัง้แต่ ๒-๓ วนัแรกของโรค 
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ร่วมกับมีจุดเลือดออกเล็กๆ กระจายตาม
แขน ขา ล�าตัว รักแร้ อาจมีเลือดก�าเดา
หรือเลือดออกตามไรฟัน ในรายที่รุนแรง
อาจมีอาเจียนและถ่ายอุจจาระเป็นเลือด 
ซึ่งมักจะเป็นสีด�า (melena) ส่วนใหญ่จะ
คล�าตับ โตได้ประมาณวันที่ ๓-๔ นับแต่
เริ่มป่วย ในระยะที่ยังมีไข้อยู่ ตับจะนุ่ม
และกดเจ็บ

ระยะวิกฤติ/ช็อก
ประมาณ ๑ ใน ๓ ของผู้ป่วยไข้

เลอืดออกเดงก ีจะมอีาการรนุแรง มภีาวะ
ไหลเวยีนโลหิตล้มเหลวเกดิขึน้ ซึง่ส่วนใหญ่
จะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับที่มีไข้ลดลงอย่าง
รวดเร็ว เวลาที่เกิดช็อกจึงขึ้นอยู่กับระยะ

เวลาที่มีไข้ อาจเกิดได้ตั้งแต่วันที่ ๓ ของโรค (ถ้ามีไข้ ๒ วัน) หรือเกิดวันที่ ๘ ของโรค 
(ถ้ามีไข้ ๗ วนั) ภาวะชอ็กทีเ่กิดขึน้นีจ้ะมกีารเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ถ้าไม่ได้รับการ
รกัษาผูป่้วยจะมอีาการแย่ลง และจะเสียชวีติภายใน ๑๒-๒๔ ชัว่โมง หลงัเริม่มภีาวะชอ็ก

ระยะฟื้นตัว
ระยะฟ้ืนตวัของผูป่้วยค่อนข้างเรว็ ในผูป่้วยที่ไม่ชอ็กเมือ่ไข้ลดส่วนใหญ่กจ็ะดขีึน้ 

ส่วนผู้ป่วยช็อกถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกต้องทันท่วงทีจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ระยะ
ฟื้นตัวมีช่วงเวลาประมาณ ๒-๓ วัน ผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นอย่างชัดเจน

มาตรการ “๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค” จากกรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค ขอแนะน�าให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่ป้องกัน

ตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด โดยยึดหลัก “๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค” คือ
เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง
เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
เก็บน�้า ภาชนะใส่น�้าต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ 
ทั้งนี้จะสามารถป้องกันได้ถึง ๓ โรค ในคราวเดียวกัน คือ โรคไข้เลือดออก โรค

ติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย รวมถึงควรสังเกตอาการของตนเอง หากมี
อาการไข้สูงมากโดยฉับพลัน ปวดเมื่อย หน้าตาแดง อาจมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขน
ขา ข้อพับ  ดังนั้น ถ้ามีไข้สูง ๒-๓ วันไม่หายหรือไม่ดีขึ้น ต้องรีบไปพบแพทย์ที่โรง
พยาบาลโดยเร็วเพื่อรับการวินิจฉัย เพราะหากเข้ามารับการวินิจฉัยช้า  อาจเป็นเหตุ
ส�าคัญท�าให้มีโรคแทรกซ้อนรักษายากขึ้นและเป็นปัจจัยที่ท�าให้เสียชีวิตได้

พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะพบผู้ป่วยได้ง่าย เพราะ
ประชากรกระจุกตัว ดังนั้น พวกเราที่อาศัยและท�างานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ
พักในหอพักหรือคอนโดมิเนียม ควรส�ารวจลูกน�้ายุงลายตามแจกันต้นไม้ ถาดรองน�้า
ตามต้นไม้ หรือแหล่งน�้าขังที่ใสสะอาด หากพบลูกน�้า ยุงลาย ให้คว�่าหรือท�าลายแหล่ง
นั้นทันที และหมั่นเปลี่ยนน�้าเป็นประจ�า หรือใส่ปลากินลูกน�้า เช่น ปลากัด เป็นต้น 
เพื่อท�าลายต้นตอของโรคไข้เลือดออก  

๔๗



แรงบันด�ลใจ
เรื่อง : พริบพรี   

๔๘

 ชื่อเล่นน่ารักน่าเอ็นดูของสาวน้อย
 คนนีเ้ป็นภาษาเหนอื แปลว่า “แมงมมุ” 
 คุณพ่อคุณแม่ตั้งมาให้คล้องจองกับ

น้องสาวคนที่สอง “ก�าปอ” หรือแมงปอ และน้องคน
เล็ก “ก�าปั้น” รวมเป็นสาวน้อยสามใบเถาจากจังหวัด
อุตรดิตถ์ที่แม้จะขาดนาวาชีวิตตั้งแต่เยาว์วัย เพราะ
คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตตั้งแต่น้องก�าปุ๊นอายุยังน้อย 
แต่เธอก็ใช้ชวิีตอย่างสดใส มองโลกในแง่ดี สงัเกตจาก
รอยยิ้มเบิกบานและน�้าเสียงมั่นอกมั่นใจ

น้องก�าปุ ๊น มีชื่อจริงว่า ภิชลดา ณ พิกุล 
ปัจจุบันก�าลังเรียนชั้นปีที่ ๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พืน้เพมาจากจงัหวดัอตุรดติถ์ 
เมืองที่ก�าปุ๊นบอกว่าเล็กๆ สองทุ่มก็มืดแล้ว

“น้องก�ำปุ๊น” 
ภิชลดา ณ พิกุล

สู่รั้ววิศวกรรมฯ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

สาวน้อยจากอุตรดิตถ์

“กำาปุ๊น”

ตัง้ใจเรียนในห้อง เคล็ดลบัเรียนให้ส�าเร็จของก�าปุน๊
ก�าปุน๊เล่าว่าเรยีนสายวทิย์มาตัง้แต่มธัยมศึกษา

ตอนต้น โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เธอไม่เรียนพิเศษ
เลย ตั้งใจเรียนในห้องอย่างเดียว เพราะทางบ้าน 
(คุณลุงคุณป้ารับอุปการะแทนคุณพ่อคุณแม่ท่ีจากไป
ตั้งแต่ยังเล็ก) ค่อนข้างขาดแคลน และเธอยังมีน้อง
สาวอีกสองคน เหตุที่ชอบเรียนสายวิทย์เพราะไม่มี
หัวด้านศิลป์เลย ส่วนต้นแบบในการเรยีนคือคุณครู
หมวดวิทย์ซึ่งพยายามให้เธอมาเรียนห้องเรียนพิเศษ 
เพราะเห็นว่าการเรียนใช้ได้ อีกทั้งพยายามหาทุนให้
เพราะห้องเรียนพิเศษค่าใช้จ่ายสูง

ทางบ้านก�าปุ๊นสนับสนุนการเรียนโดยให้เวลา
อ่านหนงัสอืและท�าการบ้านเตม็ที ่ พอกลบัจากโรงเรยีน 
ก�าปุน๊จะท�างานบ้านก่อนครึง่ชัว่โมงแล้วค่อยไปท�าการ
บ้าน อ่านหนังสือ เสาร์อาทิตย์ค่อยช่วยซักผ้าถูบ้าน
เพิ่มเติม ด้วยความเป็นพี่สาวคนโตก็จะช่วยสอนวิชา
ที่น้องไม่เข้าใจ



๔๙

“จฬุาชนบท” ทุนเปลีย่นชวีติ
เมื่อน้องก�าปุ๊นเรียนมัธยมปลาย ก็ได้รับการ

แนะแนวจากคุณครูและรุ ่นพ่ีที่มาจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ท�าให้เธอได้รู้จักทุนจุฬาชนบทซึ่งเป็น
ทุนสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ก�าปุ๊นจึง
ย่ืนคะแนนเพื่อพิจารณาเพราะค่าใช้จ่ายในการเรียน
ต่อสูงมาก ทางกรรมการทุนฯ ก็มาเยี่ยมบ้านและ
สัมภาษณ์เพื่อประกอบการพิจารณา 

ก�าปุ๊นเล่าว่าเตรียมตัวสอบเข้าคณะวิศวกรรม 
ศาสตร์โดยอ่านหนังสือเยอะมาก ดาวน์โหลดข้อสอบ
เก่ามาท�าบ้าง ท�าโจทย์นับไม่ถ้วน ในแต่ละวันเน้น
ท�าข้อสอบถึงตีหนึ่งตีสอง พออยู่ชั้นมัธยม ๖ ครูเห็น
ว่าเราใกล้สอบแล้ว ก็ส่งไปเรียนเพิ่ม โดยไปเรียนฟรี
กับคณุครูประจ�าวชิาภาษาองักฤษ และอาจารย์พเิศษ
วิชาคณติศาสตร์ทีเ่พือ่นรูจ้กัและอยากช่วยเหลอืก�าปุน๊
ด้วย

เหตุผลท่ีก�าปุ ๊นอยากเรียนวิศวกรรมศาสตร์
เพราะส่วนตัวชอบคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์มาก เธอไม่
อยากเรียน Pure Science เพราะลงลึกเกินไป อยาก
เรียนแบบประยุกต์มากกว่า ส่วนตัวไม่ค่อยชอบชีวะ 
เคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงน่าจะตรงเป้าสุด

ตอนนั้นตั้งเป้าว่าอยากเรียนวิศวะไฟฟ้า อยาก

เรยีนให้ตรงสายงาน เพ่ือจะได้ท�างานให้ตรงด้วย การ
เรียนแขนงนี้สามารถท�างานได้ทั้งการไฟฟ้าหรือ
บริษัทเอกชน เพราะวิศวะไฟฟ้าจะไปได้หลายแขนง 

“ตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัย โครงการหนูเป็น
รอบสองค่ะ เป็นทนุเลอืกได้หนึง่คณะ เราก็เลือกคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ตั้งใจว่าต้องได้ รอบแรกยื่นผลงาน
ก่อน แต่ไม่ได้ไปสัมภาษณ์ คิดว่ายื่นรอบสองพร้อม
ได้รับทุนน่าจะดีกว่า เลือกคณะนี้และยื่นทุนนี้เดือน
มีนาคม ประกาศผลเมษายน ลุ้นมาก ข้อสอบยาก
มากค่ะ สอบฟิสิกส์ เคมี ชีวะ รอบสองใช้คะแนน
ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และภาษาไทยกับอังกฤษ เลือก 
๕ คน หนูได้อันดับสาม ตอนที่ทราบผลคือดีใจมาก
ที่ได้ทุนและได้เรียนในมหาวิทยาลัยชั้นน�า”

ปรับตวัด้วยวนัิยในตวัเอง
การเป็นเด็กต่างจังหวัดและต้องมาเรียนใน

กรุงเทพมหานคร น้องก�าปุ๊นบอกว่าต้องปรับตัวมาก 
ต้องมาอยู่หอใน ไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองแล้ว เราต้อง
มีวินัยในตัวเอง ไม่มีใครควบคุมแล้ว เราต้องควบคุม
ตัวเอง คุณพ่อคุณแม่บุญธรรมบอกให้ต้ังใจเรียนนะ 
อย่านอกลูน่อกทางนะ ระหว่างเรยีนสามปีกก็ลบับ้าน
บ้าง คิดถึงก็โทรหาที่บ้านทุกสัปดาห์



๕๐

น้องก�าปุ๊นเล่าถึงเพื่อนๆ ว่า เธอเลือกคบเพื่อน
ที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจ ช่วยกันเรียนกับเพื่อน ไม่ต้อง
ไปวิง่แข่งกบัใคร เรียนมาสามปีถอืว่าหนกัพอตวั เด็ก
กรงุเทพฯพืน้ฐานแน่นกว่า จงึต้องพยายามมากขึน้ใน
ด้านการอ่านหนงัสือ เวลาสอบต้องอ่านเพิม่ขึน้ กดดัน
บ้างเพราะเพือ่นๆ เก่งมาก เธอเล่าว่าผลการเรยีนอยู่
ปานกลาง เป็นการเรยีนทีท้่าทายความสามารถ ก�าลงั
จะเลือกสาขาแยกไปอีกในเทอมสองของปีสาม 

ค่าย สอวน. จุดเริ่มต้นของความชอบวิศวะ
ก�าปุน๊รู้จักมูลนธิิ สอวน. (มลูนิธิส่งเสรมิโอลมิปิก

วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ใน
พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์) เพราะได้
เรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์คณิต คุณครูจะให้
สอบโครงการ สอวน. ทุกคนทุกปีตั้งแต่เรียนมัธยม
สาม เนื่องจากเป็นโครงการที่ตรงกับหมวดของเธอ 
สามารถน�าไปใส่ในแฟ้มสะสมผลงานได้ 

“ค่าย สอวน. จะเรียนเพิ่มเติมให้ลึกขึ้น เนื้อหา
จะเหมือนเรียนมหาวิทยาลัยเลย รู้สึกยากมาก หนู
สอบติดสาขาฟิสิกส์ตอนมัธยมห้า ได้ไปเข้าค่ายที่
มหาวิทยาลัยนเรศวร เรียน ๑๕ วันตั้งแต่เช้าถึงค�่า 
เนื้อหาแน่นมาก เรียนฟิสิกส์ เรียนท�าการทดลอง 
รู้สึกว่าการทดลองสนุกมาก ท�าให้เราเห็นการปฏิบัติ
จริงมากกว่าทฤษฎีที่เรียนในห้องเรียน ท้ายค่ายจะมี

การสอบวดัความรูเ้พือ่เรยีนต่อค่ายถดัไป หนกูส็อบตดิ
ค่ายสองมาแบบงงๆ ค่ายสองมีการให้ทุนส�าหรับเดก็
ขาดแคลนด้วย มลูนธิขิองสมเดจ็พระพีน่างฯ และสมเด็จ
พระเทพฯ ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
มาก ตื้นตันใจมาก เพราะเราได้น�าเงินส่วนนี้ไปช่วย
ค่าเทอมหนูและน้องๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในครอบครัว 
ท�าให้รู้ว่าความพยายามของเราไม่เสียเปล่า และเพิ่ง
รู้ว่ามีทุนแบบนี้ด้วย”

ก�าปุ๊นเข้าเรียนค่ายสองของ สอวน. เพิ่มเติม
อีก ๑๕ วัน ท�าให้รู้สึกว่าไปทางนี้ได้เหมือนกัน “ลอง
พยายามทางนี้ต่อไป อาจจะดีกับเรา ได้รู้จักเพื่อน
ต่างโรงเรยีนทัง้รุน่พีรุ่น่น้อง และเป็นสาเหตหุลกัทีท่�า 
ให้หนูอยากเรียนวิศวกรรมศาสตร์ค่ะ”

ก�าปุ๊นรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงให้ความช่วยเหลือเด็กต่าง



๕๑

จังหวัดที่ขาดแคลน ให้ได้มีโอกาสเติมเต็มในส่วนที่
ไม่สามารถช่วยเหลอืตวัเองได้  รวมทัง้ได้แบ่งเบาภาระ
ครอบครัวอีกด้วย  

แรงบันดาลใจส่งถึงน้องๆ ที่ขาดโอกาสด้าน
ทุนทรัพย์

ตลอดเวลาของการพดูคยุ ก�าปุน๊ยิม้และหวัเราะ
แจ่มใสจนเราอดถามไม่ได้ว่าคุณพ่อคุณแม่บุญธรรม
มีค�าสอนอะไรที่ท�าให้เธอชื่นบานจนเรารู้สึกได้บ้าง
หรือไม่

เธอตอบว่าท้ังสองท่านสอนให้ขยันหมั่นเพียร 
มองโลกในแง่ดี และรู้จักอดออม

ช่วงท้ายก�าปุ๊นฝากถึงเยาวชนรุ่นน้องและเป็น
เด็กต่างจังหวัดไว้ว่า “โครงการ สอวน. เป็นโครงการ
ที่ดี ถ้าเราสามารถตั้งใจอ่านหนังสือและสอบได้ค่าย
สองค่ายสาม เราก็จะได้ทุนการศึกษา ถ้าเรามีความ
พากเพียรพยายาม ท�าตามเป้าหมาย ไขว่คว้าโอกาส 
แม้จะเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ขาดแคลน เราก็จะได้รับ
โอกาสมาเรียนในสถาบันชั้นแนวหน้าอย่างนี้ได้ค่ะ”

โครงการทุนจุฬาฯ ชนบท มีโครงการด้านทุน
การศึกษา ที่ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียน 
ที่ยากจนในชนบทได้เข้ามาเรียนที่จุฬาฯ ปัจจุบันมี
คณะท่ีเปิดรบันสิิตใหม่จากโครงการทนุจฬุาฯ ชนบทน้ี 
หลายคณะ ได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะทันต
แพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวช ศาสตร์ 
ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
พาณชิยศาสตร์และการบญัช ีคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และ
คณะอักษรศาสตร์ เป็นต้น

ส่วนเกณฑ์ในการคัดเลือก จะมีการตรวจสอบ
คะแนนและประวัติของผู้สมัคร โดยจะน�าผลคะแนน
การสอบวัดความรู้ต่างๆ มาพิจารณาเปรียบเทียบ
กับข้อมูลของผู้สมัครแต่ละราย และมอบหมายให้
กรรมการตรวจสภาพข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะครอบ 
ครัวของผู ้สมัคร พร้อมทั้งเดินทางไปตรวจสอบ
สภาพบ้านของผู้สมัครในต่างจังหวัด ซ่ึงหลังจาก
ด�าเนินการเสร็จเรียบร้อย คณะกรรมการจะร่วมกัน
พิจารณาโดยละเอียดอีกครั้งก่อนที่จะเรียกตัวผู้สมัคร
ที่เห็นควรมารายงานตัว เพ่ือสอบสัมภาษณ์ และ
เข้าอบรมพิเศษก่อนเข้าเรียนในภาคเรียน

ครอบครัวอบอุ่นของก�าปุ๊น
คุณพ่อคุณแม่บุญธรรมและน้องสาวทั้งสอง



เรื่อง : แพรชมพู ภาพ : บอมบ์
รักษ์โลก

๘ พฤติกรรมกอบกู้โลกจากมลพษิในอากา
ศ

 ทางอากาศ กับ มลภาวะทางอากาศ เป็นเรื่องเดียวกัน
 มลพิษทางอากาศ หมายถึง ภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่

สงูกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอทีจ่ะท�าให้เกิดอนัตรายแก่มนษุย์ สัตว์ พชื หรอืทรพัย์สนิ
ต่างๆ ส่วน มลภาวะทางอากาศ เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะและความเป็นอยู่
ของประชาชน

คนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่ามลพิษทางอากาศเกิดจากควันพิษท่ีมาจากรถยนต์ ซึ่ง
ในความเป็นจริงมลพิษหรือมลภาวะทางอากาศ เกิดขึ้นได้จาก ๒ สาเหตุหลักๆ คือ 
เกิดจากฝีมือมนุษย์ และเกิดจากธรรมชาติ เราจะเห็นได้ว่ามลภาวะทางอากาศนั้น
สามารถเกิดขึ้นได้รอบๆตัวเราและเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไขได้ยาก

ถงึแม้จะเป็นปัญหาใหญ่ท่ีแก้ไขได้ยาก แต่เรากส็ามารถช่วยลดมลภาวะดงักล่าวได้
ด้วยตวัเรา เพราะปัญหามลพษิส่วนหนึง่ไม่ใช่เรือ่งของใครคนใดคนหนึง่ เป็นเรือ่งทีเ่รา
ทกุคนต้องช่วยกนั วธีิการแก้ปัญหาต่างๆ ทีร่ะบไุว้นัน้เป็นสิง่ท่ีก�าลังเกดิขึน้ท่ัวโลก และ
ทุกคนต่างร่วมกันเรียกร้องให้เกิดขึ้น

ถ้าพูดแบบนี้ เราคงนึกไปถึงนวัตกรรมมากมายที่ช่วยลดโลกร้อน ท�าอากาศให้
เย็นลง นึกถึงเครื่องย่อยสลายขยะที่เป็นปัญหาโลก หรือเครื่องผลิตออกซิเจน อุปกรณ์

มลพิษ

๕๒



๘ พฤติกรรมกอบกู้โลกจากมลพษิในอากา
ศ

สร้างน�้าสะอาด และหลายๆ อย่าง โดยอาจลืมไปว่า ที่จริงมีวิธีง่ายกว่านั้น การปรับ
เปลีย่นวถีิชวีติประจ�าวันของเรานีแ่หละ ท่ีช่วยให้โลกน่าอยู่ขึน้ได้ ด้วยพฤตกิรรม ๘ อย่างที่
สามารถแก้ไขเพื่อกอบกู้โลกจากปัญหามลพิษในอากาศได้

ลดกนิเนือ้ สนบัสนนุพืชออร์แกนิก มกีารคาดการณ์ว่า การ
ปศุสัตว์ได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแก่โลกสูงถึง ๑๔.๕-๑๘% และ
อาจจะมากไปถึง ๕๑% นี่คือเหตุผลที่การกินเนื้อสัตว์มากท�าให้
อากาศแย่ลง เพราะใช้พลงังานในการสร้างอาหารแก่สตัว์จ�านวน
มาก หากลดการกินเนื้อเปลี่ยนไปเป็นกินพืชแทน จะช่วยลด
การสูญเสียป่า ทางที่ดีเลือกกินผักออร์แกนิกเพื่อลดการใช้ปุ๋ย
เคมีด้วย

ประหยัดพลังงานมากขึ้น มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 
๗๓% จากภาคพลังงาน เช่น การผลิตไฟฟ้า ดังนั้น ยิ่งใช้ไฟฟ้า
มากเท่าไหร่ ยิง่สนบัสนนุการท�าลายอากาศมากขึน้ แก้ไขได้ด้วย
การประหยัดพลังงาน จากสิ่งเล็กๆ เช่น เปลี่ยนหลอดไฟขนาด

พอเหมาะ หรือหลอดประหยัดไฟ ถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์ และทีวีที่ไม่ใช้งาน ปิดหลอด
ไฟทกุดวงภายในบ้านเมือ่ไม่ได้ใช้งาน กระตกิน�า้ร้อน ไม่ควรใส่น�า้จนเตม็กระตกิ ควรใส่
น�้าให้พอเหมาะกับจ�านวนคน และเมื่อน�้าร้อนเดือดแล้วควรถอดปล๊ักออกทุกครั้ง 
เป็นต้น

ใช้พลังงานทางเลอืกหมนุเวียน พลงังานสะอาดที่ใช้ได้ เช่น พลงังานแสงอาทติย์ 
พลังงานลม ช่วยให้อากาศดีไม่ท�าลายอากาศ เลือกเติมน�้ามันชีวภาพ เช่น ไบโอดีเซล 
เอทานอล เพือ่ลดการใช้พลงังานประเภทน�า้มนั นอกจากเป็นการรกัษาสิง่แวดล้อมแล้ว 
ยังประหยัดเพราะมีราคาถูกกว่าอีกด้วย นอกจากนี้ ไม่ขับรถเร็ว หากขับในระยะทาง
ไกลควรใช้ความเร็วไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะช่วยประหยัดน�้ามันได้ถึงร้อยละ 
๒๐ และยังช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้อีกด้วย

น�าขยะมาใช้ใหม่ ขยะที่ทับถมกันมากจะปล่อยก๊าซมีเทนจ�านวนมาก ซึ่งก่อให้
เกิดก๊าซเรือนกระจก ท�าให้อากาศเสีย ลดขยะด้วยการน�าของใช้ท่ียังใช้ได้มาใช้ใหม่ 

๕๓



จงึเป็นทางออกหนึง่ ใช้วธิพีกพากล่องใส่อาหาร ลดการใช้ถงุพลาสตกิ โดยการเปลีย่น
มาใช้ถุงกระดาษหรือถุงผ้าแทน หรือเลือกสินค้าที่ไม่ต้องมีหีบห่อมากมายนักจะดีกว่า

เดินทางแบบไม่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ การ
เดิน และปั่นจักรยาน เป็นค�าตอบที่ดีมากส�าหรับประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ช่วยลด
การใช้พลงังาน ลดมลพษิในอากาศได้ดมีาก หรอืถ้าจ�าเป็นต้องมรีถ ให้เลอืกซือ้รถยนต์
ทีมี่ขนาดเหมาะสมกบัขนาดครอบครวั และประโยชน์ในการใช้งาน รวมทัง้เลอืกรุ่นท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

อยู่กับอากาศธรรมชาติ หากไม่ร้อนเกินไปจนทนไม่ไหว หรือไม่หนาวจัดเกินไป 
การอยู่ภายใต้อากาศตามฤดูกาล ก็ช่วยลดปัญหามลพิษและอากาศเป็นพิษได้ การใช้
เครือ่งปรบัอากาศมากเกนิไปท�าให้อากาศโดยรวมร้อนขึน้ ปรบัเปลีย่นการใช้เฉพาะเมือ่
จ�าเป็น หรือจัดบ้านให้เย็น ปลูกต้นไม้มากขึ้น ก็ช่วยได้ เพราะต้นไม้สามารถดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ และต้นไม้ยังให้ร่มเงาให้ความร่มรื่น หากไม่มีพื้นที่ในการ
ปลูกก็สามารถปลูกไม้กระถาง โดยปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้เช่นกัน

มส่ีวนร่วมในการสร้างเมอืงคณุภาพ นบัวนัเมอืงมกีารกระจกุตวัมากขึน้ ประชากร
มากขึน้ มกีารใช้พลังงานทกุด้านมากขึน้ หนัมาช่วยกันปรบัปรงุโครงสร้างพฒันาเมอืง 
การใช้การขนส่งที่ผลิตก๊าซคาร์บอนต�่า กระตุ้นเตือนกันและกันเพ่ือให้เมืองรับมือกับ
ปัญหาได้ดีขึ้น

จดัท�าส�านกังานสเีขยีว ตรวจสอบว่าส�านกังานใช้อปุกรณ์ทีม่ส่ีวนปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกหรือไม่ หนัมาใช้การก่อสร้างอาคารท่ีประหยดัพลงังาน ใช้แผงพลงังานแสงอาทติย์ 
หรือใช้ฟิล์มดักความร้อนเพื่อประหยัดพลังงาน เป็นต้น

นอกจากแนวทางการลดมลภาวะทางอากาศเหล่านี้ที่ท�าได้ง่ายๆ ด้วยตัวเราเอง
แล้ว การปลูกจิตส�านึกให้ทุกคนตระหนักถึงผลกระทบจากมลภาวะเป็นพิษที่เกิดจาก
การกระท�าของคนเรา ยังเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนอีกด้วย  

๕๔



เรื่อง : อินทุอร
Role Model 

 ปีทีแ่ล้ว งานแฟร์หวัใจสีเขยีวอย่าง Cactus and 
 Succulent Fair จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๑๕ เป็นการ

รวมตัวของผู้ที่สนใจและชื่นชอบต้นกระบองเพชรและ
ไม้อวบน�า้โดยเฉพาะ ภายในงานมกีารประกาศแชมป์คน
ใหม่ นั่นคือ “แจ็ค” พงศ์กาญจน์ ตังคจิวางกูร เจ้าของ
รางวัล The Best in Show เจ้าตัวเป็นนักสะสมและเพิ่ง
เข้าประกวดเป็นครั้งแรก ทิศไทจึงอยากชวนเยาวชนที่
ก�าลังนิยมชมชอบการปลูกต้นไม้ มารับรู้ถึงจุดเริ่มต้น 
ความตัง้ใจ และน�าเคล็ดลับความส�าเรจ็นี้ไปเป็นต้นแบบ
กันค่ะ 

พงศ์กำญจน์ ตังคจิวำงกูร
แชมป์กระบองเพชร
ขวัญใจสายกรีนรุ่นใหม่

เมื่อ

๕๕



 

จบบริหารฯจากจุฬาฯ
ผมเรียนบรหิารธุรกจิ (บธ.บ.) จากคณะพาณชิยศาสตร์และ

การบญัชี จุฬาลงกรณ์มาหาวทิยาลยั ปัจจบุนั ท�างานด้านมาร์เกต็ติง้
อยู่ที่เอสซีจี หรือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด ส่วนใหญ่ท�างาน
ด้านการวางแผนการตลาด วเิคราะห์ข้อมลูทางการตลาดโดยท�างาน
ที่นี่มา ๑๑ ปีแล้วครับ

จุดเริ่มต้นของคนรักต้นไม้
ผมชอบปลูกต้นไม้ตั้งแต่เด็กๆ อย่างช่วง ม.๔ ผมเรียนที่

หอวัง พอมีงานเกษตรแฟร์ ก็มักจะไปเดินเล่นกับเพื่อน สิ่งที่
ท�าให้ประทบัใจคอืกล้วยไม้ ถ้าเหน็ตามท้องตลาดเราจะเห็นเฉพาะ
แค่กล้วยไม้ทีเ่ราซือ้มาบชูาพระ จะไม่เคยเหน็กล้วยไม้ขนาดใหญ่ๆ 
หน้าตาแปลกๆ ซึ่งมีสีสันสวยงามสะดุดตา สิ่งนี้เหมือนเป็นตัว
จดุประกายให้เรา ตอนนัน้กซ็ือ้มาเล้ียงนะครับแต่ไม่รอด แต่กไ็ม่
หยุดความพยายาม เลี้ยงมาเรื่อยๆ จนมีเรือนเพาะช�า ตอนนี้
เลี้ยงมาทั้งหมด ๑๔ ปีแล้วครับ

เริ่มสนใจกระบองเพชรเมื่อไรคะ
ตอนนั้นพี่ที่เลี้ยงกล้วยไม้ด้วยกันมาเริ่มหันมาเลี้ยงกระบองเพชรแล้ว และพูดถึง

กระบองเพชรบ่อยมากจนเราเริ่มสนใจ ยิ่งเห็นสีสันของยิมโน ตามพวกเพจที่ซื้อขาย
โพสต์บ่อยๆ กค่็อยๆ จดุชนวนความชอบ เพราะกล้วยไม้ท่ีผมเล้ียงส่วนใหญ่ตอนแรกๆ 
จะเป็นสีเขียวอย่างเดียว แต่ยิมโนต่างกัน มันมีสีสันแม้จะยังไม่มีดอกเลยด้วยซ�้า คิด
ว่าเป็นไม้ที่น่าสนใจ จนตอนนี้เลี้ยงมาได้ ๓ ปีแล้วครับ
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เสน่ห์ของยิมโน
ยมิโน ชือ่เตม็คอื ยิมโนคาไลเซียม (Gymnocalycium) เป็นหนึง่ในสกลุแคคตัส  

ผมชอบยมิโนสายพนัธ์ุเดียวกนั แต่อาจจะมสีสัีนต่างกนั ด้วยลวดลาย ลูกเล่นไล่โทนสี ดู
แล้วมีความหลากหลาย เป็นลูกไม้หลายสี อย่างพันธุกรรมจากต้นพ่อต้นแม่ กจ็ะมสีาย
พนัธ์ุอืน่ๆแฝงอยู่ ความสนกุอยู่ตรงทีจ่ะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรให้คนปลูกได้ลุ้น ผม
เองเป็นนักสะสมจาก ๔-๕ ต้น จนตอนนี้มีเป็นพันต้นแล้วครับ ไม้ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้ดู 
นานๆ จะแบ่งมาขาย เพราะเรารักจริงๆ

ตอนซื้อแรกๆ จากเล็กๆ ราคาไม่สูงนัก เราเลือกจากสีสันที่คิดว่ามีแวว จากนั้น
ก็เริ่มศึกษา ผสมดินปลูกไม้ได้เอง และขอเคล็ดลับจากพี่ที่แนะน�าในเพจ ซึ่งปรากกฎ
ว่าเป็นคนท�างานที่เอสซีจีเหมือนกัน ข้อดีของแคคตัสคือเลี้ยงง่าย ทนแดดทนฝน ต่าง
กับกล้วยไม้ ไม่ต้องรดน�้าทุกวันก็อยู่ได้

เข้าสู่วงการประกวด 
มีน้องท่ีสนิทกันชวนมางานบ้านและสวนเพื่อเอาไม้ไปประกวดปลายปีที่แล้ว 

ปกติผมจะค่อนข้างหวงไม้ ถ้าเป็นการประกวดที่ต้องทิ้งต้นไม้ของเราไว้ที่งาน ผมจะ
ไม่ไปเลย เพราะไม่ชอบที่ต้องค้างไม้ไว้อยู่อย่างนั้น แต่งานนี้คือประกวดแค่วันเดียว 
เลยยอมไป ผลปรากฏว่า เราได้รางวลัสูงสดุ กรรมการตัดสนิจากรปูแบบลวดลาย ความ
สมมาตรรอบต้น โทนสี และลวดลายพิเศษ วันนั้นผมเอายิมโนไป ๓ ต้น และได้รางวัล
ทุกต้น ความเห็นของคณะกรรมการคือเป็นสีพิเศษกว่าทั่วไป พอได้รางวัลนี้มาก็รู้สึก
ภูมิใจมากๆ และท�าให้คนรู้จักเราเยอะมากขึ้นด้วย
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การเลือกไม้ยิมโน
ปกติเวลาที่ได้เมล็ดมาเพาะ ๑ พอตจะได้ราว ๒๐๐-๓๐๐ ต้น เพื่อ

ให้เราแยกออกมากระถางเดี่ยว พ่อค้าแม่ค้าจะเริ่มออกขายในตลาด เรา
จะเห็นสทีีก่ระจายรอบต้น แต่จะยิง่เหน็มากขึน้ในวนัท่ีโตราว ๗๘ เซน็ตเิมตร 
จะเริ่มรู้สึกว่า ไม้สวยแล้ว ลวดลายชัดเจน ซึ่งแล้วแต่พันธุกรรมของไม้
นั้นๆ ครับ

เทคนิคการดูแลต้นไม้
ผมคิดว่าคนชอบต้นไม้ต้องใส่ใจดูแลทุกวันอยู่แล้ว เพื่อปรับสภาพ

แวดล้อมให้เข้ากับเขามากที่สุด ส�าคัญสุดเราต้องดูว่า สภาพแวดล้อม
บริเวณทีจ่ะปลูกเหมาะหรอืไม่เหมาะกบัไม้แบบไหน เช่น ร้อนไปก็ไม่ควร
เลีย้งพชืทีต้่องการความเยน็ อย่างยมิโนทีผ่มเลีย้งถอืเป็นกระบองเพชรที่
ชอบน�้ามากกว่าสกุลอื่น น้องๆ ที่สนใจสามารถเข้าไปร่วมกลุ่มเพจ “มือ
ใหม่หัดปลูกกระบองเพชร” จะได้ความรู้เพื่อการปลูกอย่างถูกต้อง

สิ่งที่ได้จากการปลูกต้นไม้
เราได้ท�าสิง่ทีช่อบในทกุวนั และผ่อนคลายความเครยีดหลงัการท�างาน 

ทัง้มแีนวโน้มว่าจะเลีย้งชพีได้ในอนาคต เป็นการฝึกตวัเราด้วยว่าจะสามารถ
ปลูกต้นไม้ให้ออกมาสวยงดงามเพียงใด นอกจากได้ความสุขแล้วยังได้
สังคมเพื่อนใหม่ๆ ที่ชอบอะไรๆ เหมือนกัน

ฝากถึงเยาวชน
ถ้าเริ่มรู้ว่า เราชอบอะไร ผมอยากให้ลองศึกษา หรือลงมือท�าเลย

ว่า เราชอบสิ่งนั้นจริงหรือไม่ หากชอบจริงก็ลงมือท�าอย่างจริงจัง อย่า
มัวแต่คิดครับ เพราะเราไม่มีวันรู้เลยว่า จะมีอะไรรอเราอยู่บ้าง อยากให้
ทุกคนตั้งใจและพยายามเพื่อความส�าเร็จในอนาคตครับ  
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เก็บม�เล่�
เรื่อง : กอแก้ว

๗๗ ปี หนังสือเจ้าชายน้อย 
๑๒๐ ปี ผู้ประพันธ์ 

และ ๑๑๑ ปี การค้นพบดาว 
B 612

ด้วยเสน่ห์อันลึกลับของภาพและเนื้อหา 
ท�าให้วรรณกรรม “เจ้าชายน้อย” ตพิีมพ์ไปแล้วกว่า 
๓๘๐ ภาษา ใน ๖๒ ประเทศ ในจ�านวนนั้นมีภาษา
ท่ีผ่านการแปลอย่างอศัจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นภาษาท่ีไม่ 
มีอยู่จริงอย่างภาษาออเรเบช ในภาพยนตร์สตาร์
วอร์ส ภาษาเฮยีโรกลิฟิกส์ของอยีปิต์โบราณ ภาษา
เอสเปอรนัโต ท่ียูเอน็พยายามจะให้เป็นภาษากลาง
ของโลก ภาษามอร์ส (รหัสมอร์ส) เจ้าชายน้อย
ฉบับอักษรเบรลล์ ฯลฯ นอกจากนั้นยังถูกดัดแปลง
เป็นภาพยนตร์ แอนเิมชัน่ ของสะสม ดนตร ี แฟชัน่ 
ต่างๆ อีกนับไม่ถ้วน และยังเป็นแรงบันดาลใจให้
เกิดหน่วยงานและองค์กรสาธารณะประโยชน์ต่างๆ 
เกี่ยวกับสิทธิเด็ก สุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม การบิน และดาราศาสตร์

เพ่ือร่วมร�าลึกถึงเรื่องราวของหนังสือเล่ม
หนึง่ท่ีนกัปรชัญาชาวเยอรมัน มาร์ตนิ ไฮเดกเกอร์
ยกย่องว่าเป็น ผลงานชิ้นส�าคัญที่สุดแห่งศตวรรษ

ของฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (Thammasat Museum of    
Anthropology) จึงชวนไปชมนิทรรศการ “ เจ้าชายน้อย : หนังสือ การสะสมและการ
สนทนาข้ามวัฒนธรรม” ซึ่งน�าเสนอเกี่ยวกับผู้ประพันธ์ เนื้อหาของวรรณกรรมผ่าน
การแปล การจัดแสดงสิ่งของสะสม ร่วมสร้างบทสนทนาใหม่ๆ ผ่านมุมมองของการ
เผชิญหน้าทางวัฒนธรรมและบทบาทของพิพิธภัณฑ์ในโลกร่วมสมัย

ในห้องแสดงนทิรรศการ คาแรกเตอร์ของเจ้าชายน้อย และเพ่ือนผองบนดาวอืน่ๆ 
ทั้งสุนัขจิ้งจอก พระราชา ชายขี้เมา ดอกกุหลาบ นักธุรกิจ คนจุดโคม งู ฯลฯ  ท�าจาก
เซรามิก สดใสอยูใ่นตูก้ระจกใส งานชดุนีเ้ป็นงานทีส่ร้างสรรค์ข้ึนใหม่จากศลิปินเซรามิก    
ชาวสโุขทยั ภารจุร์ี บญุชุม่ ท่ีถ่ายทอดรายละเอยีดของตวัละครไว้ท่ามกลางเนนิทะเล
ทรายที่อ้างว้าง และยังมีของสะสมจากนักสะสมอีกหลายคน ที่แบ่งปันเรื่องราวของ
เจ้าชายน้อยในรูปแบบต่างๆ มาจัดแสดงเอาไว้ 

นิทรรศการเปิดให้เข้าชมถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๙.๓๐-
๑๕.๓๐ น. โดยมวีทิยากรน�าชมนิทรรศการทุกวนัองัคาร-ศกุร์ วนัละ ๒ รอบ (๑๐.๐๐ น. 
และ ๑๔.๐๐ น.) ผู้สนใจโปรดลงทะเบียนเข้าชมล่วงหน้าได้ทาง https://rb.gy/exoxsv
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การปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพาน
พระปกเกล้า หรือก็คือโครงสร้างเดิมของโครงการรถไฟฟ้าลาวาลิน ที่ถูกทิ้งร้าง ไม่ได้ใช้ประโยชน์มานาน
กว่า ๓๐ ปี ได้รับการเรียกขานกันจนติดปากว่า “สะพานด้วน” ให้กลายเป็นทางเดิน และทางจักรยานข้าม
แม่น�้าเจ้าพระยา เพื่อเชื่อมต่อระบบการสัญจรระหว่างฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนคร โดยมีต้นไม้ และพืชพันธุ์ให้
ความร่มรื่นตลอดเส้นทาง นับเป็นสวนลอยฟ้าข้ามแม่น�้าแห่งแรกของประเทศไทย และแห่งแรกของโลก

จดุเด่นแรกของสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาคอืมทีางเดนิและทางจกัรยาน ระยะทางยาวประมาณ ๒๘๐ เมตร 
กว้าง ๘.๕๐ เมตร ติดตั้งราวกันตกความสูง ๒-๓ เมตร รวมทั้งติดตั้งลิฟต์ส�าหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุที่มา
ใช้บริการ เพื่อให้ทุกคนสามารถมาใช้บริการได้อย่างทั่วถึง

ด้านภูมิสถาปัตยกรรม มุ่งเน้นการใช้งาน บ�ารุงรักษาง่าย เลือกใช้พันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ
ของกรุงเทพมหานคร มีต้นมะกอกน�้าเป็นไม้ยืนต้นหลัก และพันธุ์พืชอีกนานาชนิด อาทิ ชาข่อย ใบต่าง
เหรียญ รัก หญ้าหนวดแมว ยี่โถ ชงโค ต้อยติ่ง เอื้องหมายนา เป็นต้น ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
ต้นไม้ให้เมือง อีกทั้งพืชบนสวนลอยฟ้ายังมีประโยชน์กับแมลงและระบบนิเวศโดยรวมด้วย

เมื่อเป็นสวนลอยฟ้า ก็ต้องได้ชมวิวทิวทัศน์อันงดงาม จุดชมวิวที่นี่แบ่งออกเป็น ๓ จุด ออกแบบให้มี
จุดชมวิว ๓๖๐ องศา ประกอบด้วย ลานอรุณรุ่ง ลานใจเจ้าพระยา และลานตะวันรอน เพื่อส่งเสริมให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์ค แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครที่มีชีวิตชีวา เราจะได้เห็นวิวที่สวยงามของแม่น�้า
เจ้าพระยา และอาคารสถานที่ส�าคัญที่อยู่โดยรอบสองฝั่งแม่น�้า อาทิ สะพานพระพุทธยอดฟ้า ชุมชนกุฎีจีน 
พระปรางค์วัดอรุณ และอาคารไปรษณียาคาร เป็นต้น

สวนลอยฟ้าเจ้าพระยาเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ - 
๒๐.๐๐ น. และต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดของส�านักงานสวนสาธารณะ กทม. สามารถเดินทางโดยสารรถ
ประจ�าทางมาลงที่ใต้สะพานพทุธ หรือเดนิทางด้วยเรือด่วนเจ้าพระยาขึน้ท่ีท่าเรือสะพานพทุธ (เฉพาะเรอืด่วนธง
สส้ีม) และเรือประจ�าทาง (แบบธรรมดา ไม่มีธง) รวมถึงการใช้บรกิารรถไฟฟ้า MRT มาลงทีส่ถานสีนามไชย

สวนลอยฟ้ามีีทีน่ัง่พกัผ่อนพร้อมชมววิแม่น�า้เจ้าพระยา
นอกจากพ้ืนทีส่เีขียวของสวนสอยฟ้าเจ้าพระยาแล้ว ด้าน
ล่างของสะพานท้ังสองฝั่งมีสวนสารธารณะให้ประชาชน
ได้มาเดนิและว่ิงออกก�าลงักาย มเีครือ่งออกก�าลงักายกลาง
แจ้ง และลานสนามบาสฯ ที่เตรียมไว้ให้ทุกคนสามารถ
มาใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพกับการออกก�าลังกาย

สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา
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“คุง้บางกะเจ้า” คอื พืน้ทีส่่วนหนึง่ท่ีเป็นบรเิวณโค้งน�า้ของแม่น�า้เจ้าพระยา ซึง่มรีปูร่างคล้ายกระเพาะหมู 
ครอบคลุมพื้นที่กว้างถึง ๖ ต�าบลของ อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ต�าบลบางกะเจ้า 
ต�าบลบางน�้าผึ้ง ต�าบลบางกอบัว ต�าบลบางกระสอบ ต�าบลบางยอ และ ต�าบลทรงคะนอง คิดเป็นพื้นที่
ประมาณ ๑๒,๐๐๐ ไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ มติคณะรัฐมนตรีก�าหนดให้ “คุ้งบางกะเจ้า” เป็นพื้นที่สีเขียว เหมาะ
แก่การเพาะปลูก โดยไม่อนุญาตให้ท�าการก่อสร้างตึกหรืออาคารท่ีมีความสูงเกินกว่าท่ีก�าหนด และเม่ือปี 
๒๕๔๙ นิตยสาร Time ได้ยกให้พื้นที่บางกะเจ้าเป็น The Best Urban Oasis of Asia หรือที่เรียกว่า เป็น 
ปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย แม้ระยะเวลาจะผ่านมาหลายสิบปี สถานที่แห่งนี้ยังถือว่าเป็น “ปอด” ฟอก
อากาศให้กรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรปราการ ได้อย่างดีเสมอมา

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ “คุ้งบางกะเจ้า” จะเป็นการปั่นจักรยานลัดเลาะไปเรื่อยๆ ใน
พืน้ทีส่เีขยีวทีก่�าลงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วและเส้นทางป่ันจกัรยานยอดฮติ เพราะเป็นเหมอืนแหล่งผลติออกซเิจน
ให้คนเมืองด้วยพื้นที่สวนกว่า ๒๐๐ ไร่ ร่มรื่นเย็นชื้นเพราะมีต้นไม้นานาพันธุ์ มีไม้ใหญ่และรากไทรปกคลุม 
บางพื้นที่มีอุโมงค์ต้นไม้ที่ตระการตา มีวิถีชีวิตเกษตรกรรมที่น่าสนใจ และภูมิปัญญาชาวบ้านที่น่าค้นหา โดย
มีจุดแวะชมและท�ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

โปรแกรมการท่องเทีย่วแนะน�าในคุง้บางกะเจ้า มีอาท ิ เยีย่มชมสวนมะม่วงน�า้ดอกไม้ (มะม่วงน�า้ดอกไม้       
คุ้งบางกะเจ้า มะม่วง GI ล่าสุดของไทย) เยี่ยมสวนไม้ประดับ (โกสน หมากแดง และหมากผู้หมากเมีย) ชม
สวนเกษตรผสมผสานครบวงจร วิสาหกจิชุมชนหตัถศาสตร์เพือ่สุขภาพ วสิาหกิจชมุชนบ้านธูปหอมสมุนไพร 
กิจกรรมท�าธูปหอมสมุนไพร ท�าผ้ามัดย้อม บริการโฮมสเตย์

ปัจจุบัน ชุมชนบางกะเจ้ายังคงเป็นปอดของกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ผ่อนคลายของผู้ชื่นชอบการ   
ขี่จักรยานท่องเที่ยวและนักเดินทางผู้โปรดปรานวิถีชุมชน

ชุมชนบางกะเจ้า
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๕ หลักสูตรออนไลน์จากทั่วโลกช่วงโควิด-๑๙
ปัจจุบันมีคอร์สเรียนออนไลน์ ๕ คอร์สที่ทุกคนสามารถสมัครเรียนได้ฟรี มีหลักสูตรมากมาย

เหมาะกบัคนทกุวยั ตัง้แต่เดก็ประถม ครอบคลมุไปถงึระดบัมหาวทิยาลยั และมหีลกัสตูรเฉพาะด้าน
ทีเ่หมาะกับวัยท�างานให้เลือกทดสอบฝีมือและพัฒนาทักษะ โดยจะมีวิดีโอสรุปความรู้มาให้เข้าใจง่าย 
ก่อนท�าแบบทดสอบกันด้วย ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด
นิตยสารไทมส์ ไฮเออร์ เอดูเคชัน ซึ่งตีพิมพ์ ๑,๐๐๐ อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกเป็น

ประจ�าทุกปี ให้ มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดครองอันดับ ๑ ในปีล่าสุด มหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งนี้เปิด
ให้เรียนผ่านระบบออนไลน์หลายวิชาด้วยกันในรูปแบบของ หนังสือ วิดีโอ และพ็อดคาสท์ วิชาที่น่า
สนใจ เช่น ท�าความเข้าใจเชคสเปียร์ องค์ประกอบการวาดรูป ชีวจริยธรรมขั้นพื้นฐาน การริเริ่มสร้าง
ธุรกิจ แนวโน้มทางประชากรศาสตร์และปัญหาในโลกสมัยใหม่

๒. มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ส่วนหนึ่งของหลายวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดให้สมัครเรียน ได้แก่
ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน
ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน
ภาษาอารบิกขั้นพื้นฐาน
ลัทธิมาร์กซ์
การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
๓. มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เปิดให้สมัครเรียน
วรรณคดีโบราณชิ้นเอกของโลก
การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในความขัดแย้งและภัยพิบัติ
อาหารและหลักการทางฟิสิกส์และวิศวกรรม
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น(ช่วงปี ๑๘๕๐-๑๙๓๐)
สถาปัตยกรรมพื้นฐาน
๔. มหาวทิยาลยัอมิพเีรยีล คอลเลจ ลอนดอน เปิดให้สมคัรเรยีน 
การบัญชีขั้นพื้นฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน
การเงินขั้นพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
๕. Chula MOOC
คอร์สเรียนออนไลน์โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เหมาะส�าหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ

ประชาชนทีส่นใจแสวงหาความรูใ้นรปูแบบออนไลน์ ก�าหนดการเข้าเรยีนขึน้อยูก่บัแต่ละรายวชิา โดย
ผู้เข้าเรียนจะได้รับ Certificate of Completion เมื่อเข้าเรียนผ่านเกณฑ์ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ใน
แต่ละรายวิชา ตัวอย่างหลักสูตรที่น่าสนใจ เช่น

การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุและโทรทัศน์
English for Job Hunters
ท�าอย่างไรให้สินค้า Go Inter ขายได้ขายดี และดังข้ามโลก
การสร้าง Infographics What & How?
การตลาดในศตวรรษที่ ๒๑  
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เรื่อง : มิกะ 
ภาพประกอบ : นัดเดียว

In Trend Sport & Game

 กล่าวถงึกีฬาทีส่ามารถน�ามาใช้เป็นศลิปะป้องกนั 
 ตวัในชีวิตประจ�าวัน คนส่วนใหญ่คงนึกถึงกีฬา
ประเภทมวยไทย ยูโด เทควันโด ในขณะที่ “ยิวยิตสู” 
หรือ “ยูยิตสุ” อาจจะอยู่ในความสนใจไม่มากเท่า แต่
ขอบอกว่าสองสามปีมานี ้ เป็นชนิดกฬีาทีก่�าลงัมาแรง
ทีเดียว!
 
‘ยิวยิตสู’ มาจากไหน

ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง “ยิวยิตสู” ว่า ‘จูจุสึ’ 
(Jūjutsu) มีความหมายว่า ‘ศิลปะของความอ่อน’ 
เทคนคิทีใ่ช้ในการต่อสู้ประกอบไปด้วยการทุ่ม ต่อย เตะ 
กอดล็อคคู่ต่อสู้ เป็นการต่อสู้กับอาวุธด้วยมือเปล่าที่
มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า นิกอน คอร์ยุ ยิวยิตสู ก�าเนิดมา
ยาวนานตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. ๒๑๑๖ ตามบันทึกในหลัก
ฐานทางประวตัศิาสตร์ และมกีารบ่งบอกถงึระบบการ
ต่อสู้ในสนามรบที่สามารถใช้ร่วมกับอาวุธชนิดต่างๆ

ในสมัยก่อน ยิวยิตสู ถือเป็นศิลปะการป้องกัน
ตัวที่ค่อนข้างอันตรายต่อคู่ต่อสู้ ด้วยท่าทางที่เป็น
เอกลักษณ์โดยเฉพาะไม่เหมือนใคร ท�าให้ศิลปะการ
ป้องกันตัวชนิดนี้ดูเหมือนจะโด่งดังแค่ในประเทศ
ญี่ปุ่น และไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าไหร่ อย่างไรก็ตาม 
ชาติเจ้าของต้นต�ารับยิวยิตสูอย่างประเทศญี่ปุ่น มี
การพัฒนาอีกหนึ่งศิลปะการป้องกันตัวท่ีคล้ายๆ  
กับยิวยิตสู ที่คนไทยหลายๆ คนต่างรู้จักกันดี นั่น
คือ ‘ยูโด’ เป็นการตัดทอนการฝึกท่าอันตรายที่ใช้
สังหารคู่ต่อสู้โดยตรงออกไป เน้นการทุ่มเป็นหลัก มี
กดล็อค หักแขน รัดคอ เหมือนกัน แต่จะเบากว่า
ยิวยิตสูพอสมควร

อย่างไรก็ดี ยิวยิตสู ได้รับการพัฒนาและลด
ความรนุแรงลงมาเรือ่ยๆ จนกลายเป็นหนึง่ในกฬีาเช่น
เดียวกับยูโดในปัจจุบัน เทคนิคการต่อสู้แบบ ยิวยิตสู 
กลายเป็นพืน้ฐานของการต่อสูมื้อเปล่า ทางการทหาร

ยิวยิตสู 
ศิลปะป้องกันตัว

ที่ก�ำลังมำแรง!

ถ้า
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เช่นในกองทพัสหราชอาณาจกัร กองทพัสหรฐัอเมรกิา 
หรอืกองทัพรัสเซีย มีการฝึกที่เน้นไปในเรื่องของการ
ทุม่ กดลอ็คคูต่่อสู้ ลอ็คข้อต่อต่างๆ ของร่างกาย รวม
ถึงการรัดคอท�าให้คูต่่อสูเ้พลีย่งพล�า้ แต่ในการฝึกซ้อม
นัน้จะมกีารสอนท่าล้มทีถู่กต้องเพือ่ให้เกิดการฝึกซ้อม
ที่ปลอดภัย ไม่ได้ท�าให้คู่ต่อสู้ถึงขั้นเสียชีวิตแต่อย่าง
ใด และปัจจุบันยิวยิตสูได้รับการบรรจุเข้าแข่งขันใน
มหกรรมกฬีาต่างๆ เหมอืนกับศิลปะการป้องกันตวัชนดิ
อื่นๆ แล้ว
 
‘ยิวยิตสู’ ในปัจจุบัน

มีการฝึกฝนสืบทอดต่อกันมาเรื่อยๆ และแพร่
หลายไปนอกญ่ีปุน่ ทีส่�าคญัยงัพฒันาไปไกลถงึประเทศ
บราซลิ และได้ก�าเนดิ ‘บราซเิลยีน ยวิยิตส’ู เน้นการ
ต่อสูใ้นท่านอนมากกว่าแบบด้ังเดมิ สไตล์คล้ายๆ มวย
ปล�้าที่จับคู่แข่งล็อคข้อต่างๆ ท�าให้คู่ต่อสู้เคลื่อนไหว
ได้ช้าลง และก�าลังเป็นที่นิยมอย่างมาก ซึ่งนักกีฬา
โดยเฉพาะในศิลปะการต่อสู้แบบผสม หรือ MMA มี
การไปเรยีนทกัษะ บราซิเลยีน ยิวยติส ูกนัแทบทุกคน 
เพราะมีประโยชน์ต่อการน�ามาใช้ในสังเวียนแข่งขัน 
กระทัง่สภุาพสตรกีนิ็ยมเรยีนเพือ่ใช้เป็นศลิปะป้องกัน
ตัวในยามคับขัน

‘ยิวยิตสู’ สู่ประเทศไทย
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ยิวยิตสู ถูกน�ามาเผย

แพร่ในไทยอย่างเป็นทางการ แต่ยังไม่เป็นที่นิยม มี
การตั้งศูนย์ฝึกหรือโรงเรียนฝึกทักษะอย่างเป็น
กิจจะลักษณะ เช่น โรงฝึกเรนบูกัน (โรงฝึกยิวยิตสู
แรกของไทย) ห้องยิมของโรงเรียนเทพศิรินทร์ ที่มี 
ชื่อเสียงมากในการฝึกสอนยิวยิตสู ก�าเนิดนักยิวยิตสู
ทีเ่ก่งกาจของไทยอย่างมากมาย อาท ิ ฉลวย อศัวนนท์ 
ประจันต์ วัชรปาน จ�ารัส ศุภวงศ์ แถม สุดกังวาล 
ปิ่น วิจารณ์บุตร เชษฐ์ วิลิตกุล ส�าราญ สุขุม ซึ่งบาง
คนในนี้เป็นผู ้ ท่ี รับวิชายูโดเข้ามาเผยแพร่ต่อใน
ประเทศไทย

ยวิยติส ู กลายมาเป็นหนึง่ในกฬีาท่ีเริม่เป็นทีน่ยิม
มากขึ้นเรื่อยๆ มีการตั้งกฎกติกา มีอุปกรณ์ในการ
ฝึกซ้อม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ มีการแข่งขัน
ระดับทวีป ระดับโลก ซึ่งเป็นกีฬาที่คล้ายๆ ยูโด แต่ 
มีรายละเอียดที่มากกว่า มีเทคนิคการเตะ ต่อย ล็อค 
รดัคอ ทุม่ หกัแขน และปัจจุบนัมกีารแข่งขนัอย่างเป็น
ทางการในประเทศไทย มสีมาคมยวิยิตสแูห่งประเทศ 
ไทย มอีาจารย์ปราโมทย์ เมษะมาน เป็นนายกสมาคมฯ 
คนแรก ซึง่ ณ ปัจจุบนั ไทยกม็นัีกกฬีายวิยติสลูงท�า 
การแข่งขันในรายการต่างๆ ทั่วโลกมาตลอด

๖๔



ยิวยิตสู ได้รับการบรรจุเข้าสู่มหกรรมกีฬาเป็น
ครั้งแรกในรายการเอเชียน มาร์เชียล อาร์ต เกมส์ 
๒๐๐๙ ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งตอนนั้นแข่งขันกันที่
ศนูย์ฝึกเยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญีปุ่่น ดนิแดง 
ใช้เวลาแข่ง ขัน ๓ นาที (ยกเดียว) แบ่งออกเป็นฝ่าย
แดงและฝ่ายน�้าเงิน นักกีฬาจะต้องแต่งชุดยิวยิตสู  
สขีาว คาดสายแบ่งแดงและน�า้เงนิ สวมนวมเปิดนิว้มือ 
พร้อมใส่สนบัขาคลุมหลงัเท้าด้านในชดุ รวมไปถงึต้อง
ใส่กระจับป้องกันจุดส�าคัญและฟันยาง ซึ่ง ณ เวลา
นัน้ ไทยท�าผลงานได้ยอดเยีย่ม คว้าไป ๓ เหรยีญทอง 
๒ เหรียญเงิน และ ๒ เหรียญทองแดง ซึ่งหลังจาก
นั้นเป็นต้นมา ยิวยิตสูก็กลายเป็นกีฬาที่มีการจัดการ
แข่งขันกนัอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นชงิแชมป์เอเชยี 
หรือชิงแชมป์โลก

๖๕

นอกจากนี้ ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส ์ 
๒๐๑๘ ที่ประเทศอินโดนีเซีย ยิวยิตสูก็ถูกบรรจุให้มี
การแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ถือเป็นครั้งแรกที่กีฬาชนิด
นี้เข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกมส์อย่างเป็นทางการ

สมาคมกีฬายิวยิตสูแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าส่ง
นักกีฬาเข้าชิงชัยโอลิมปิก ๒๐๒๔

ถงึจะเป็นสมาคมกฬีาเลก็ๆ ทีอ่ยูร่ะหว่างการเผย
แพร่และพัฒนา เพื่อให้เป็นที่รู้จักและเล่นแพร่หลาย
เหมือนกีฬาต่อสู้อย่างยูโดและเทควันโด โดยเฉพาะ
ชนิดหลังที่ดังเป็นพลุแตก หลังสร้างผลงานในเวที
โอลิมปิกเกมส์มาหลายครั้ง

ยิวยิตสู อาจจะยังไม่เปรี้ยงปร้างแต่การพัฒนา
ไม่เคยหยดุอยูก่บัที ่สมาคมกฬีายวิยติสแูห่งประเทศไทย 
ภายใต้การน�าของ พลอากาศเอก ชูชาต ิ บญุชยั นายก
สมาคมกีฬายิวยิตสูแห่งประเทศไทย เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 
๒๕๕๒ มีจุดประสงค์ที่แน่วแน่คือ สร้างเด็กให้มีฝีมือ
และพัฒนากฬีาชนดินีใ้ห้เป็นท่ียอมรบั ทัง้ในแง่ผลงาน
และระบบการท�างานของสมาคม พวกเขาพยายาม
ผลักดนัยวิยติสเูข้าสูม่หกรรมกฬีาในประเทศ เริม่ตัง้แต่
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬามหาวิทยาลัย และกีฬา
แห่งชาติ ซึ่งก็ประสบความส�าเร็จได้บรรจุในทุกทัวร์
นาเมนต์ แถมการตอบรบัเพ่ิมมากขึน้ในทุกครัง้ หรือ
แม้กระทั่งการมีส่วนร่วมผลักดันให้ยิวยิตสูบรรจุใน
กีฬาซีเกมส์และเอเชียนเกมส์

สมาคมฯ เริม่พัฒนาจากเดก็เลก็มาเดก็โต เพราะ
หวงัผลในวนัข้างหน้า โดยเฉพาะโอกาสสู่โอลิมปิเกมส์ 
๒๐๒๔ ที่ประเทศฝรั่งเศส สมาคมฯ จึงส่งนักกีฬา
แข่งขันเก็บคะแนนโลก เพื่อให้ได้สิทธิ์แข่งขันระดับ
เวิลด์เกมส์ เพราะกีฬาที่แข่งขันในเวิลด์เกมส์ มักจะ
ต่อยอดสู่โอลิมปิกเกมส์

ส�าหรับเยาวชนและผู ้สนใจกีฬาที่เป็นศิลปะ
ป้องกันตัวแขนงน้ี สามารถติดตามรายละเอียดหรือ
กิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ได้ที่ เฟซบุ๊ก : Ju-Jitsu 
THAI ซึ่งเป็นเพจอย่างเป็นทางการของสมาคมกีฬา
ยิวยิตสูแห่งประเทศไทยนั่นเอง  



เรื่อง : กอแก้ว 
นวัตกรรม

 สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-๑๙ ท่ีกนิ
 เวลากว่าค่อนปี ๒๕๖๓ กลายเป็นแรงบันดาลใจ
ให้เกิดนวัตกรรมต่างๆ ขึ้นมามากมาย และท�าให้รู้ว่า
สิ่งประดิษฐ์ของคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก!

ขอหยิบยก ๙ นวัตกรรมที่เห็นแล้วทั้งทึ่งและ
ชื่นชมผู้คิดค้น มาฝากกันค่ะ

๑. หุ่นยนต์เวสตี ้(Wastie) เกบ็ขยะตดิเช้ือ และ
หุน่ยนต์ฟูด้ด้ี (Foodie) ส่งอาหาร-ยาในหอผูป่้วย สอง
นวตักรรมน้ีเป็นของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
มหิดล ผนกึความร่วมมอืกบัศนูย์การแพทย์กาญจนา
ภเิษก คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายต่อการติดเชื้อและ
ทดแทนงานหนักของบุคลากรทางการแพทย์ในโรง
พยาบาล

จดุเด่นของนวตักรรมทัง้ ๒ ชิน้คอื หุน่ยนต์เวสตี้ 
เก็บขยะติดเชื้อ ประกอบด้วย AGV แบบระบบน�า 
ทางด้วยเทปแม่เหล็ก และแขนกล (CoBot) ส�าหรับ
ยกถังขยะโหลดขึน้ โดยมีระบบกล้อง Machine Vision 
ในการจ�าแนกประเภทวัตถุและต�าแหน่ง สามารถรับ
น�้าหนักบรรทุกได้ถึง ๕๐๐ กิโลกรัม โดยที่มีชุดตรวจ

จับที่ท�าให้การเคลื่อนที่มีความเที่ยงตรงและแม่นย�า 
เมื่อถึงจุดรับขยะ จะอ่านบาร์โค้ด แล้วยกถังขยะติด
เชื้อไปยังกระบะจัดเก็บ สามารถขนส่งขยะติดเชื้อได้
ถึง ๑๐ ตันต่อวัน ช่วยลดปัญหาการหยุดชะงักของ
การบริการขนส่งจากปัญหาการติดเชื้อของบุคลากร
ได้มากกว่า ๕๐%

ส่วนหุ่นยนต์ฟูด้ดี ้ ส่งอาหาร-ยาในหอผูป่้วย จาก
การออกแบบกลไกอัตโนมัติให้ส่งถาดอาหารเข้าสู่จุด
หมายแบบไม่ต้องมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง ช่วยลด
การสัมผัสตรงกับผู้ป่วย โดยใช้ระบบน�าทางอัจฉริยะ

๙ สิ่งประดิษฐพ์ิชิตโควิด-๑๙
ใน

๖๖



ด้วยข้อมูลแผนที่ในตัวหุ่นยนต์
แบบ QR-Code Mapping สามารถ
รบัน�า้หนกัได้ถึง ๓๐-๕๐ กิโลกรมั 
ความเรว็ในการเคลือ่นที ่๘ เมตร
ต่อนาท ีจดจ�าพิกดัและค�าสัง่ตาม
ทีบ่นัทกึไว้ในแต่ละควิอาร์โค้ด เน้น
การขนส่งครัง้ละมากๆ สามารถน�า
ส่งอาหาร ๓ มื้อ เวชภัณฑ์และ
อุปกรณ์ ไปยังห ้องผู ้ป ่วยได ้
ประมาณ ๒๐๐ คนต่อวัน

๒. ชุดตรวจวินิจฉัยจาก
น�า้ลาย จากกการคดิค้นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบด ีความ
พิเศษของชุดตรวจดังกล่าวคือจะรู้ผลการตรวจภาย 
ใน ๑ ชั่วโมง นอกจากจะสะดวกรวดเร็วแล้ว ยังช่วย
ลดความแออัดในการใช้ตู ้ตรวจเชื้อและประหยัด
อุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ ด้วย

๓. ระบบติดตามผู้ติดเชื้อเพื่อใช้ในการควบคุม
โรค ด้วยโปรแกรม DDCcare เป็นระบบติดตามและ
ประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-๑๙ ซึ่ง
จะต้องกักตัวอยู่ภายในที่พักอาศัยเป็นเวลา ๑๔ วัน 
กรมควบคุมโรคจะประเมินความเสี่ยงจากข้อมูล
สขุภาพท่ีได้จากระบบ เพือ่ให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลือ
ได้ทันท่วงทีเมื่อผู้ป่วยมีอาการ นวัตกรรมชิ้นนี้เกิด
จากความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรค ส�านักงาน
พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ และหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง

๔. ระบบ MELB Platform พฒันาโดยศนูย์ความ 
เป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) เพื่อให้แพลต 
ฟอร์มดงักล่าวเป็นศนูย์กลางในการเชือ่มโยงระหว่างผู้ที่

ประสงค์จะบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีจ�าเป็นใน
การรักษาและป้องกันโควิด-๑๙ และหน่วยงานที่ขอ 
รับบริจาค

๕. ระบบ TeleHealth หรอื บรกิารทางการแพทย์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และภาคเอกชน เป็น 
การให้ค�าปรกึษาทางการแพทย์แก่ผูป่้วยผ่านโทรศพัท์ 
หรือการสื่อสารผ่านระบบ video conference ผู้ป่วย
และแพทย์สามารถเห็นหน้ากนั ช่วยให้แพทย์สามารถ
ซกัประวตัผิูป่้วย สัง่ตรวจร่างกาย และประเมนิสภาวะ
ทางจิตใจของผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยังโรง
พยาบาล สามารถติดตามการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ท่ีอยู่ห่างไกล อกีทัง้หน่วยงานทางการแพทย์สามารถ
รับ-ส่งข้อมูลด้านการแพทย์ เช่น ภาพเอ็กซเรย์ ผล
ตรวจจากทางห้องปฏิบัติการ ภาพถ่าย หรือคลิป
วดิโีอ รวมถงึข้อมลูประวัตผิูป่้วยจากเวชระเบยีนไปให้
แพทย์เพ่ือวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาผ่าน
ทางอีเมล์

๖. ระบบ Logistics เกิดจากการพัฒนาร่วมกัน
ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ
กระทรวงสาธารณสขุ เพือ่แก้ปัญหาการแจกจ่ายอปุกรณ์
ทางการแพทย์ ซึง่ท่ีผ่านมาการส่งอปุกรณ์การแพทย์
จากแหล่งผลิตและแหล่งรับบริจาคหลายแห่งไปยัง
โรงพยาบาลต่างๆ ไม่สอดคล้องต่อความต้องการ บาง
แห่งได้รบัของบางอย่างมากเกนิไป ในขณะท่ีบางแห่ง
ขาดแคลน 

๗. Smart Hospital โรงพยาบาลศริิราชได้พฒันา
รปูแบบการบรกิารสุขภาพดจิทัิล ด้วยนวตักรรม ๒ ตวั 
คอื “แอปพลเิคชัน Siriraj Connect” (ศริิราช คอนเน็ก) 

๖๗



เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงข้อมูลการให้
บริการสุขภาพในรูปแบบออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือ
ถือ ด้วยการแจ้งเตือนวันนัดหมายล่วงหน้าและเลื่อน
นดัเองได้ การเชค็อนิลงทะเบยีนตรวจด้วยตนเองจาก
ที่บ้านเพื่อยืนยันเวลานัดก่อนเข้าพบแพทย์ สามารถ
เชค็คิวเจาะเลือดและรบัยา ค้นหาและบนัทึกข้อมลูยา
ได้ด้วยตนเองเพียงแค่สแกนคิวอาร์โค้ด และ “เครือ่ง
รบัช�าระค่ารกัษาพยาบาลอตัโนมตั”ิ (Self-Payment 
Kiosk) เพือ่ตอบรับสงัคมไร้เงนิสดโดยผู้ป่วยสามารถ
ช�าระค่ายาและค่ารักษาพยาบาลได้หลายรูปแบบ ไม่
ว่าจะเป็น คิวอาร์โค้ด บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ
เงินสด เป็นการเพิ่มช่องทางการช�าระเงินค่ารักษา
พยาบาลให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

๘. Portable Chest x-ray : CXR ภายใต้ 
โครงการปัญญาประดิษฐ์ ส�าหรับการวิเคราะห์ภาพ
เอก็ซเรย์ทรวงอก ในการตรวจคดักรองโรคปอดอกัเสบ
จากเชือ้ไวรัสโควิด-๑๙ เป็นความร่วมมือระหว่าง เครือ
โรงพยาบาลพญาไทและเครอืโรงพยาบาลเปาโล หน่วย
งานพนัธมติรภาครัฐ สนับสนุนทุนวิจัยโดย กระทรวง
การอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรม โดย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา
ศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ที
เซลส์ (TCELS) ช่วยลดภาระของ
หน่วยงานและบุคลากรทางการ
แพทย์ ในการด�าเนนิงานช่วงสถาน 
การณ์แพร่ระบาดของโรคโควดิ-๑๙

ระบบ Chest x-ray 
คือการเอ็กซเรย์ปอด 
ด้วยระบบ AI มศีกัยภาพ
ท�าให้รู ้โรคหลายชนิด 
เช่น ปอดบวม วัณโรค 

และโรคอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนือ่งกบัปอด สามารถรูผ้ล
ได้ภายในเวลาไม่ถงึ ๑๐ นาที ด้วยค่าใช้จ่ายต�่า

๙. มวิเทอร์ม-เฟสเซนซ์ (MuTherm-Face Sense) 
เครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี
กล้องอินฟาเรดผนวกระบบตรวจจับใบหน้าบุคคล
อตัโนมตั ิ(Face detection) โดยไม่มข้ีอจ�ากดัแม้สวม
หน้ากากอนามัย มีระบบประมวลผลท่ีรวดเร็วแม่น 
ย�าภายใน ๐.๑ วินาที สามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้
ครัง้ละหลายคนพร้อมกนัในระยะห่างสงูสดุ ๑.๕ เมตร 
จงึช่วยลดระยะเวลารวมถงึลดความเสีย่งจากความใกล้
ชิดของเจ้าหน้าที่และผู้รับการตรวจคัดกรอง พร้อม
รองรับการเชื่อมต่อและจัดเก็บข้อมูลผ่านเครือข่าย
การสื่อสารหลากหลาย

ทีมวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ (PHT) กลุ่มวิจัย
อปุกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ (SSDRG) และ
ทมีวิจยัความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ (SEC) กลุม่ 
วจิยัการสือ่สารและเครอืข่าย (CNWRG) ศนูย์เทคโน 
โลยอีเิลก็ทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-
สวทช.) ร่วมกันพัฒนาให้ “มิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์” มี
ขนาดกะทัดรัด น�้าหนักเบา รูปทรงทันสมัย ในราคา
ที่สนับสนุนให้ผู้ผลิตไทยเข้าถึงได้ หวังลดการพึ่งพา
เทคโนโลยต่ีางประเทศ สามารถติดตัง้ใช้งานได้หลาก
หลาย ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล โรงเรียน เรือนจ�า 
สถานีขนส่งสาธารณะ สถานีรถไฟฟ้า MRT / BTS 
ห้างสรรพสนิค้า ไปจนถงึงานสมัมนา มหกรรมต่างๆ 
เป็นต้น

นอกจาก ๙ นวัตกรรมเหล่านี้ ยังมีสิ่งประดิษฐ์
จากฝีมือคนไทยเพื่อพิชิตโควิด-๑๙ ที่อยู่ในระหว่าง
วิจัยและพัฒนาอีกหลายชิ้น หากเป็นรูปเป็นร่างและ
ผลทดลองส�าเรจ็ ทศิไทจะน�ามาฝากในฉบบัต่อไป   

๖๘



Friendship beyond Frontiers
เรื่อง : คะริน

Melodies of Friendship 
สายสัมพันธ์ ๗๐ ปี ไทย-กัมพูชา

 โอกาสที่ปี ๒๕๖๓ เป็นปีครบรอบ ๗๐ ปี 
 การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างไทยและกัมพูชา สองประเทศเพื่อน
บ้านท่ีมีรากฐานร่วมทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อันยาวนาน จึงมี
การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในชื่อ “Melodies 
of Friendship” โดยใช้ดนตรีสากลเป็นตวักลาง
ในการเชือ่มความสมัพนัธ์ระหว่างสองประเทศ

นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้
ประสานงานโครงการ เล่าว่า ไทยและกมัพูชา  
มีความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในทุกระดับท้ัง
รัฐบาล เอกชน และภาคประชาชน รวมถึง
ด้านการศึกษาท่ีมีการแลกเปลี่ยนบุคลากร
มาเผยแพร่วฒันธรรม แลกเปล่ียนเรยีนรูอ้งค์
ความรู้ซึ่งกันและกัน

ใน

๖๙
นายชัยสิริ อนะมาน ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี



การแสดงดนตรีในครั้งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมเฉลิม
ฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ ซึ่งจะมีขึ้นตลอดทั้งปี ๒๕๖๓ 
ณ ประเทศกมัพชูา เพือ่ส่งเสรมิความสมัพันธ์และความเป็นมติร
ระหว่างกันในทุกระดับ ถือเป็นการต่อยอดความส�าเร็จจากการ
จัดการแสดงคอนเสิร์ตโดยคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูเมื่อ
ปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบและได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมาก
จากพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี และพระมหา
วีรกษัตรีย์ นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดา ที่ได้เสด็จฯ 
ทอดพระเนตรการแสดงในครั้งนั้น

ส�าหรบัการแสดงดนตรีในครัง้นี ้มกีารบรรเลงบทเพลงพระ
ราชนพินธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และบทเพลงพระราชนิพนธ์
ของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ พระบรมรัตนโกศ ที่ทรงมี
พระอัจฉรยิภาพด้านดนตร ี เป็นทีป่ระจักษ์ในระดับนานาชาต ิ จงึ
เป็นโอกาสพเิศษทีจ่ะท�าให้ประชาชนทัง้ไทยและกัมพชูาได้ทราบ
ถึงพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระ
องค์ รวมถงึได้รับฟังวงดรุยิางค์ฟิลฮาร์โมนกิแห่งประเทศไทย ซ่ึง
เป็นวงออร์เคสตราช้ันน�าของไทย บรรเลงดนตรสีดแบบ Big Band 
เตม็วง และยังเป็นการกระชับความสมัพนัธ์ระหว่างประชาชนในทุก
ระดับผ่านเสียงดนตรี นอกจากนี้ สอท. ณ กรุงพนมเปญได้เชิญ
แขกส�าคัญชาวกัมพูชา คณะทูตานุทูต เยาวชน และสื่อมวลชน
กัมพูชาเข้าร่วมรับชมการแสดงในครั้งนี้ด้วย

๗๐



นายชยัสริเิล่าเพิม่เตมิว่า “คณะนกัดนตรี
ไทยได้รับค�าชมจากผู้เข้าชมการแสดง ด้วย
การบรรเลงบทเพลงท่ีหลากหลาย ท�าให้ผูช้ม
ที่มีพ้ืนฐานทางดนตรีแตกต่างกันสามารถ
เพลิดเพลินไปกับการแสดงได้อย่างทั่วถึง

เมือ่ไปส่งเสด็จฯ พระบาทสมเดจ็พระบรม
นาถ นโรดม สหีมนุ ีทีร่ถยนต์พระท่ีนัง่ พระองค์
มพีระราชด�ารัสชืน่ชมทีน่�าเพลงพระราชนพินธ์
ของพระราชบดิาของพระองค์ท่านมาบรรเลง  
ทรงมีพระเกษมส�าราญ ถือเป็นการจัดงาน
ที่ประสบความส�าเรจ็ในเร่ืองของความสมัพนัธ์
โดยใช้วฒันธรรมเข้ามาเป็นตวัเชือ่มนโยบาย
ทางด้านการฑูต” 

การแสดงดนตรีในครั้งนี้ นอกจากจะ
เป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางดนตรี
ของพระมหากษัตริย์ของทั้งสองประเทศแล้ว 
ยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และศิลป
วฒันธรรมไทยในกมัพูชา รวมถงึกระชับความ
สัมพันธ์ระหว่างประชาชนในทกุระดบั ถอืเป็น 
การด�าเนนิการทตูวฒันธรรมท่ีประสบผลส�าเร็จ
อย่างงดงาม  
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เรื่อง : มิสเตอร์ High T.
โลกดิจิทัล

 เรือ่งฝันเฟ่ืองอกีต่อไป เมือ่คแูลป (KULAP) หรือ บรษิทั ซาโตช ิจ�ากดั บรษิทั
 สตาร์ทอัพฟินเทคสัญชาติไทย สามารถเปิดเว็บเทรดแบบ Decentralized 
แห่งแรกในไทยได้แล้ว

Decentralized exchange คอืการซ้ือขายแลกเปลีย่นสินทรัพย์ดจิทัิลแบบกระจาย
ศนูย์ ข้อดขีองการท�าธุรกรรมการเงนิแบบ Decentralize คือ ทุกคนสามารถท�าธรุกรรม
การเงินผ่านระบบที่ชื่อ บล็อกเชน (Blockchain) ซึ่งมีความปลอดภัยสูงมาก ทั้งนี้
ระบบ Decentralize ยังท�าให้เราท�าธุรกรรมการเงินต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ได้ร้อย
เปอร์เซนต์ ไม่ต้องเสียเวลาเพื่อไปฝากเงิน โอนเงิน หรือถอนเงินอีกต่อไป เมื่อตัด
ตวักลาง ค่าบรกิารย่อมถกูลง และทีดี่ทีส่ดุคอืมีความปลอดภยัสงูมาก ทกุรายการในการ
ท�าธุรกรรมจะรวบรวมไว้บนบอร์ดกลาง (Cloud) เพื่อความโปร่งใส 

ส�าหรับคูแลป คือ แพลตฟอร์มทางการเงินรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน 
ในการให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลแบบกระจายศูนย์ ที่ประกอบธุรกิจ
อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของทางการ อันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการได้ 

คูแลปก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๖๑ โดย พลากร ยอดชมญาณ นัฐพล นิมากุล และศรัณย์ 
แสงสมบูรณ์ ทั้งสามคนต่างมีวิสัยทัศน์ตรงกันว่าต้องการสร้างระบบการให้บริการทาง 
การเงินรูปแบบใหม่ที่รวดเร็ว มีค่าธรรมเนียมต�่า และทุกคนเข้าถึงได้ โดยใช้เทคโนโลยี
บลอ็กเชน และเม่ือต้นเดอืนมิถนุายนทีผ่่านมา คแูลปคือหนึง่ในผูไ้ด้รบัใบอนญุาตในการ

คูแลป ทีมนักพัฒนาไทยก้าวสู่ฝั่งฝัน 
ผลักดันสกุลเงินดิจิทัลเกิดขึ้นแล้วในไทย!
ไม่ใช่

๗๒



ประกอบธรุกจิสินทรัพย์ดิจิทัลจากกระทรวงการคลัง ภายใต้ 
พ.ร.บ.การประกอบธรุกจิสนิทรพัย์ดิจทิลั (Digital Asset) โดย
หลังจากนี้ คูแลป จะต้องเตรียมระบบให้ ก.ล.ต. เข้าตรวจ 
เพื่อเปิดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการต่อไป

คูแลป ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะไม่มีการถือ
ครองทรพัย์สนิของลกูค้า ผูใ้ช้งานเพยีงแค่เชือ่มต่อ Hardware 
Wallet หรือกระเป๋าเงินดิจิทัลของตนเอง ก็สามารถเข้าใช้
บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ โดยไม่ต้องน�าสินทรัพย์
ดิจิทัลมาฝากไว้กับตัวกลาง หรือผู้ให้บริการแต่ฝ่ายเดียว

การท�างานของแพลตฟอร์มของคูแลป
คูแลปใช้ Algorithm หรือกระบวนการคัดสรรทาง

คอมพิวเตอร์ เพื่อค�านวณหาอัตราแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ ที่
เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งานแบบอัตโนมัติ ผู้ใช้
งานจะได้ราคาท่ีเหมาะสมทีสุ่ด ณ ช่วงเวลานัน้ และสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายด้วยเทคโนโลยีบล็อคเชน เป็น 
การเพิม่ความมัน่ใจ ลดข้อผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ รวมถงึเพิม่
ความสะดวกสบายให้กบัผูใ้ช้งานท้ังในฝ่ังผู้ซือ้ ผู้ขาย โดยไม่
ต้องผ่านตวักลางทีอ่าจมข้ีอจ�ากดัหลายอย่าง

ท่ามกลางความยินดีของบริษัทฯ พลากร ยอดชมญาณ CEO และ Co-Founder 
ของคูแลปได้ให้สมัภาษณ์กับเวบ็ไซต์ Beartai ว่า ในอนาคตสินทรัพย์ต่างๆ จะถกูแปลง
มาเป็นสนิทรพัย์ดจิทิลั เพือ่ท�าให้การถ่ายโอนมลูค่ามากขึน้ และจะท�าให้ปรมิาณธรุกรรม
การแลกเปลี่ยนมูลค่าสินทรัพย์ในโลกดิจิทัลสูงขึ้นมาก ทางบริษัทฯ เห็นโอกาสนี้ จึง
ได้สร้างแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล

คแูลปหวงัทีจ่ะเป็นส่วนหนึง่ของโครงสร้างพ้ืนฐานใหม่ ในการเป็นผู้ให้บรกิารแลก
เปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลภาคธุรกิจ เหมือนบริษัทระดับโลกอย่างวีซ่า (Visa) ที่ท�าเรื่อง
การแลกเปลี่ยนค่าเงิน ส่วนคูแลป จะเน้นเรื่องการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งคาด
ว่าจะได้รับการตอบรับจากหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่สนใจน�าเทคโนโลยีบล็อกเชน 
ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ

เราคนไทยทุกคนน่าจะต้องเริ่มศึกษาระบบการเงินนี้อย่างจริงจัง เพราะโลกสมัย
นี้ก้าวหน้าไปเร็วกว่าที่คิดไว้จริงๆ

-ข้อมูลเพิ่มเติมของเว็บไซต์คูแลป : https://swap.kulap.io/  

๗๓



เรื่อง :  พิมพ์ภัทร
เยาวชนรอบโลก

 ระบาดของโรคโควดิ-๑๙ กลายเป็นภยัคุกคามประชากรโลก สร้างความเสียหาย
 ใหญ่หลวงต่อระบบสาธารณสุข ชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงระบบเศรษฐกิจของ

แต่ละประเทศ กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือไอเอ็มเอฟ (IMF) คาดว่าปี ๒๕๖๓ 
เศรษฐกจิโลกจะหดตวัถงึร้อยละ ๔.๙ ซึง่อาจกลายเป็นจดุตกต�า่ท่ีสุดนบัจากภาวะเศรษฐกจิ
ตกต�่าครั้งใหญ่หรือ Great Depression ในช่วงปี พ.ศ.๒๔๗๓

คนกลุ่มใหญ่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้ คือกลุ่มคน
รุ่นใหม่ซึ่งเพิ่งเรียนจบและเข้าสู่ตลาดแรงงานในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
สายพันธุ์ใหม่

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization – IOL) 
ระบุว่า การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ส่งผลกระทบต่อคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเรียนจบและเริ่ม
ต้นท�างานมากทีส่ดุ โดยเรียกคนกลุม่นีว่้า “คนรุน่ลอ็กดาวน์” (Lockdown Generation) 
และเตือนว่า หากไม่ได้รบัการสนบัสนนุจากผู้มส่ีวนเก่ียวข้อง แรงงานในรุ่นนีอ้าจประสบ
ปัญหาในระยะยาว

เจเนอเรชั่นล็อกดาวน์กับปัญหาตลาดแรงงาน
รายงานผลกระทบของโควดิ-๑๙ ต่อสถานการณ์ด้านแรงงานฉบับล่าสุดขององค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ ซึง่เปิดเผยเม่ือช่วงปลายเดอืนพฤษภาคมทีผ่่านมา ระบวุ่าก่อน
เกิดวิกฤติโควิด-๑๙ ทั่วโลกมีคนรุ่นใหม่ที่อายุต�่ากว่า ๒๕ ปีซึ่งได้รับการจ้างงานอยู่ราว 
๑๗๘ ล้านคนทัว่โลก ส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบท่ีไม่มหีลกัประกนัหากถกูเลกิจ้าง 

ร้อยละ ๔๐ ของแรงงานในวัยนี้ท�างานอยู่ในกิจการ ๔ ประเภทที่จัดว่าได้รับผล 
กระทบมากทีส่ดุจากการระบาดของไวรัส ได้แก่ กจิการค้าส่ง-ค้าปลีก ซ่อมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ โรงงาน อสังหาริมทรัพย์และการบริหารธุรกิจ กิจการที่พักอาศัยและ

ผู้ประกอบการ+แรงงานรุ่นใหม่ 
สู้วิกฤติเศรษฐกิจช่วงโควิด-๑๙

การ
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ร้านอาหาร โดยผลกระทบที่คนรุ่นล็อกดาวน์ได้รับ มี ๓ เรื่องหลัก ได้แก่ การถูกเลิก
จ้าง การเรียน การฝึกงานและการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานที่หยุดชะงัก และ
ความยากในการสมัครงานหรือเปลี่ยนงาน

ขณะที่รายงาน World Youth Report (WYR) ขององค์การสหประชาชาติ พบว่า
ปี ๒๕๖๓ อัตราการว่างงานของประชากรวัยรุ่นอายุตั้งแต่ ๑๕-๒๔ ปี มีมากถึง ๑.๒ 
พนัล้านคน ซ่ึงสงูกว่าอตัราการว่างงานในวัยผูใ้หญ่อยูแ่ล้ว การระบาดของไวรสัโคโรน่า
สายพนัธ์ุใหม่ในประเทศจนีเมือ่ปลายปี ๒๕๖๒ ต่อเนือ่งจนกลายเป็นวิกฤตโิลกย่ิงท�าให้
อัตราว่างงานในกลุ่มคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานประมาณการว่า ภายใน ๑๕ ปีข้างหน้าจะมีแรงงานซึ่ง
เพิ่งจบการศึกษาทะลักเข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มอีกกว่า ๖๐๐ ล้านคน ซึ่งหากแรงงาน
ในกลุ่มนี้ถูกทอดทิ้งให้ตกงาน ก็อาจส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม

กาย ไรเดอร์ (Guy Ryder) ผูอ้�านวยการใหญ่ขององค์การแรงงานระหวา่งประเทศ
กล่าวว่า “การที่ความสามารถและความกระตือรือร้นของคนรุ่นใหม่ไม่ได้รับการพัฒนา
ต่อยอดและต้องหายไปในช่วงนี้ จะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมในอนาคต ท�าให้การ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกในยุคหลังโควิดยากขึ้นไปอีก” 

ธุรกิจเพื่อสังคมของผู้ประกอบการยุคใหม่ อาจช่วยแก้ปัญหา 
ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจและแรงงาน พลังเล็กๆ ของเยาวชนซึ่งเป็นผู้ประกอบ

การอายนุ้อยจากทัว่โลกอาจมส่ีวนช่วยแก้ปัญหาได้ รายงานล่าสดุจากส�านกังานกจิการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (UN Department of Economic and Social 
Affairs - DESA) ชี้ว่า หากภาครัฐในแต่ละประเทศช่วยปลดล็อกโอกาสทางธุรกิจให้
กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ อัตราการว่างงานอาจลดต�่าลง ซ�้ายังเอื้อประโยชน์ต่อสังคม
โดยรวมด้วย 

รายงานฉบบันีร้ะบุว่า ปี ๒๕๕๙ บรษิทัท่ีใส่ใจด้านสงัคมเอือ้ประโยชน์แก่ประชากร
กว่า ๘๗๑ ล้านคน ใน ๙ ประเทศทั่วโลกทั้งในทวีปยุโรปและภูมิภาคเอเชียกลาง การ
ผลิตสินค้าและบริการซึ่งมีมูลค่ากว่า ๖๗,๐๐๐ ล้านดอลล่าร์ ช่วยเพิ่มต�าแหน่งงานใน
ตลาดแรงงานและให้โอกาสกับกลุ่มคนชายขอบ เช่น. เซด โซกี (Zaid Souqi) จากประเทศจอร์แดน ผู้ก่อตั้งแบรนด์ The Orenda 

 Tribe: Art for Hope ซึ่งน�าผลงานศิลปะเด็กมาผลิตเป็นสินค้า และน�ารายได้
 คืนสู่สังคมในรูปของกองทุนสนับสนุนการเรียนรู้ด้านศิลปะและโครงการเกี่ยว
 กับชุมชนต่างๆ ซึ่งช่วยสนับสนุนและสร้างก�าลังใจให้แก่เด็กๆ ชาวซีเรียและ
 จอร์แดนที่ต้องด�ารงชีวิตอยู่ในพื้นที่เสี่ยง. เอลเลน ชิเลมบา (Ellen Chilemba) วิทยากรด้านธุรกิจจากรัฐมาลาวีใน
 แอฟริกา ได้ริเริ่มก่อตั้งบริษัท Tiwale เพื่อให้ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ
 แก่กลุ่มสตรีชาวมาลาวีและปล่อยสินเชื่อรายย่อยให้กับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึง
 สถาบันการเงิน ปัจจุบันเอลเลนซึ่งอายุสามสิบปีได้รับการยกย่องจากนิตยสาร 
 Forbes ว่าเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการแอฟริการุ่นใหม่ที่ช่วยเหลือสังคม บริษัท
 ของเธอช่วยผู้ประกอบการหญิงกว่า ๔๐ คนให้เริ่มต้นธุรกิจของตนเอง ซ�้ายัง
 จัดตั้งศูนย์กลางเพื่อการศึกษาและการเป็นผู้ประกอบการสตรีอีกด้วย 

 กาย ไรเดอร์
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. เพซานา เรกซ์ฮา (Pezana Rexha) สถาปนิกรุ่นใหม่จากอัลบาเนีย ผู้ก่อตั้ง
 บรษิทั Pana Design ผลติเครือ่งเรอืนและของตกแต่งบ้านจากไม้ ท่ีนอน และ
 เคร่ืองเรือนเก่าซึง่ถกูน�ากลบัมาใช้ใหม่ โดยจ้างแรงงานซ่ึงเป็นกลุ่มคนชายขอบ 
 ผู้ไม่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน เช่น ผู้ไร้ความสามารถ แรงงานสูงวัย 
 และเด็กก�าพร้า เพื่อให้คนกลุ่มนี้มีอาชีพและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
อย่างไรกต็าม การระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม่อาจท�าให้ธุรกจิสตาร์ตอพั

เหล่าน้ีเผชญิปัญหา เนือ่งจากผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ในหลายส่วนของโลกไม่สามารถเข้า
ถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค เครือข่าย และการตลาดจากภาครัฐ
ได้เหมือนเช่นที่ผ่านมา ท�าให้การเติบโตของธุรกิจเพื่อสังคมชะงักงันและอาจส่งผลให้
อัตราการจ้างงานของแรงงานอายุน้อยลดต�่าลงด้วย 

ภาครัฐควรมีส่วนช่วยสนับสนุน
องค์การแรงงานระหว่างประเทศระบุว่า ความเครียดจากการเเพร่ระบาดของโรค

โควิด-๑๙ การสูญเสียโอกาสในการท�างาน มีแนวโน้มจะกระตุ้นให้ผู้คนประสบปัญหา
ด้านสุขภาพจิตมากขึ้น จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลในประเทศต่างๆ ยื่นมือเข้ามาช่วย
เหลือคนรุ่นใหม่ที่ตกงาน ทั้งทางด้านการศึกษา การฝึกงาน และสภาพจิตใจ

“มีหลักฐานบ่งชี้ว่า เกินครึ่งของคนหนุ่มสาวทั่วโลก มีความเสี่ยงต่ออาการวิตก
กังวลหรือซมึเศร้า จากภาวะการระบาดใหญ่ครัง้นี”้ กาย ไรเดอร์ ให้ค�าแนะน�าว่ารัฐบาล
ควรดูแลคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ด้วยนโยบายประกันการจ้างงาน จัดการฝึกอบรมและพัฒนา
ทักษะอาชีพ ขณะที่ประเทศที่ร�่ารวยควรช่วยสนับสนุนด้านการเงินและการฝึกอบรม
แรงงานให้ประเทศที่รายได้น้อย

นอกจากนี้การช่วยสนับสนุนบริษัทและองค์กรเพื่อสังคมก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพ
ให้กับแรงงานรุ่นใหม่ได้เช่นเดียวกัน 

“การกรุยทางให้ธุรกิจเพื่อสังคมสามารถเดินหน้าต่อไปได้จะช่วยให้เกิดผลลัพธ์
ด้านบวกกับทุกคน” 

ลวิ เฉนิหมนิ เลขาธิการสหประชาชาติด้านเศรษฐกจิและสังคม ให้สมัภาษณ์ “หาก
ได้รบัการสนบัสนนุด้านนโยบายและโครงการต่างๆ ธรุกจิเพือ่สงัคมเหล่านีจ้ะช่วยสร้าง
เส้นทางให้ประชากรรุ่นใหม่สามารถหาเลีย้งชีพและพัฒนาสังคมรอบตวัไปพร้อมกนัได้”     
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Youth on Stage
เรื่อง : น�้าฟ้า 

 นี้คงไม่มีสาวน้อยคนไหนที่โด่งดังเป็นกระแสเอาใจช่วยทั่วโลกโซเชียลเท่าสาว
 น้อยเสียงใส เนเน่ หรือชื่อเต็ม พรนับพัน พรเพ็ญพิพัฒน์ บนเวที Produce 

Camp 2020 (CHUANG 2020) รายการประกวดร้องเพลงสุดยิ่งใหญ่ เพื่อค้นหาวง  
ไอดอลหน้าใหม่ของประเทศจีน

เนเน่ เป็นผู้เข้าแข่งขันสาวไทยหนึ่งเดียวบนเวทีนี้ หลังจากออกอากาศเพียงไม่
กี่สัปดาห์ คลิปที่เนเน่ร้องสดบนเวทีได้รับการกล่าวถึงอย่างมาก นอกจากหน้าตาที่ดู
น่ารกัสดใสแล้ว เสยีงของเธอกย็งัไพเราะจนท�าให้เมนเทอร์และผูช้มปลาบปล้ืมไปตามๆ 
กัน ที่ส�าคัญตอนนี้เธอสามารถท�าตามความฝันได้ส�าเร็จ โดยการคว้าอันดับ ๕ มาด้วย
คะแนนโหวตกว่า ๑๒๕ ล้านคะแนน และได้เป็นสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปจีน โดยมีชื่อวงว่า 

     ๓๐๓ (303 BonBonGirls)
ส�าหรับคนที่ยังงุนงงว่าเนเน่เป็นใครมาจากไหน และก้าวมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร 

ตามทิศไทมารู้จัก “เนเน่” กันทีละก้าวดีกว่าค่ะ

จุดเริ่มต้นเส้นทางสู่การเป็นศิลปิน
เนเน่ พรนับพัน พรเพ็ญพิพัฒน์ เกิดวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๐ ปัจจุบันอายุ 

๒๓ ปี ภูมิล�าเนาเป็นคนกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนเตรียม
วิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน เคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ และปัจจุบันก�าลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สาขา
การออกแบบสื่อสร้างสรรค์

“เนเน่” พรนับพัน 
สาวไทยหนึ่งเดียวบนเวที CHUANG 2020 ของจีน

นาที
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เนเน่ เป็นสาวน้อยที่ชอบการร้องเพลง และ
การเต้นมาตั้งแต่เด็กๆ ความฝันอันสูงสุดของเธอ
คอื ‘อยากเป็นศิลปินทีป่ระสบความส�าเร็จไปไกลถงึ
ต่างประเทศ’ และนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของการมุ่ง
หน้าล่าฝันสู่การเป็นศิลปินของเธอ 

เธอเร่ิมตามล่าความฝันต้ังแต่อายุเพยีง ๑๕ ปี 
โดยเข้าร่วมแข่งขันใน รายการ ทรู อะคาเดมี่ 
แฟนเทเชีย ซีซั่น ๑๐ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถือเป็น
ครั้งแรกที่ท�าให้ทุก ๆ คน ได้รู้จักเธอในชื่อ ‘เนเน่ 
AF ๑๐’ เมื่อปี ๒๕๕๖ ปี ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นผู้เข้า
แข่งขันทีม่อีายุน้อยทีส่ดุในซซีัน่เท่านัน้ ยงัเป็นเวที
ประกวดร้องเพลงแรกในชีวิตของเธอด้วย

สองปีต่อมา เนเน่เริ่มต้นเส้นทางการเป็น
ศิลปินอย่างเต็มตัวในฐานะสมาชิกวง Milkshake 
(มิลค์เชค) ภายใต้สังกัด Hola Society ในเครือ 
GMM Grammy ที่รวบรวมเอาสาว ๆ มากความ
สามารถกับคาแรกเตอร์สุดจี๊ด ๕ คนไว้ด้วยกัน มี
เพลงออกมาให้ได้เต้นกันอย่างเพลง โจ๊ะ และ แห่ 

ก่อนที่เนเน่จะตัดสินใจบินไปท�าตามความ
ฝันไกลถงึประเทศจนี เธอก็ได้เป็นหนึง่ในนกัแสดง
ซีรีส์ ‘เพราะเราคู่กัน 2gether The Series’ 
นอกจากนี้ เนเน่ ยังมีผลงานในวงการบันเทิง
ต่างๆ อีกมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
อาท ิ งานถ่ายแบบ และการร่วมเป็นหนึง่ในนกัแสดง
น�าภาพยนตร์ต่างประเทศ เช่น ภาพยนตร์เวยีดนาม
เรื่อง Lat mat 3 และภาพยนตร์จีน เรื่อง         
The Doll เป็นต้น

กว่าจะมาเป็น “เจิ้งหน่ายซิน” หนึ่งในเด็กฝึก ๑๐๑
ต้นปี ๒๕๖๓ เนเน่ออกเดินทางตามความฝันอีกครั้ง ครั้งนี้เธอบินข้ามน�้าข้าม

ทะเลไปไกลถึงประเทศจีน เพื่อร่วมแข่งขันในรายการ CHUANG 2020 ซึ่งเป็นรายการ
วาไรตี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีของเทนเซ็นต์ วิดีโอ ภายใต้การดูแล และฝึกสอนของโค้ชที่
มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับเอเชียถึง ๔ คน เนื่องจากเธอผ่านการคัดเลือกเป็น ๑ ในเด็ก
ฝึก ๑๐๑ คน
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เนเน่มีชื่อจีนว่า เจิ้ง หน่ายซิน (Zheng Naixin) นอกจากหน้าตาจะน่ารักสดใส
แล้ว เสียงของเธอก็ไพเราะไม่แพ้กัน จนได้รับค�าชมจากเมนเทอร์ว่า ร้องเพลงเพราะ
ราวกับออกมาจากแผ่นซดี ี ท�าให้สาวน้อยคนนีก้ลายเป็นทีพู่ดถงึอย่างมากในประเทศจนี 
ถือเป็นโอกาสครั้งส�าคัญของเนเน่ เพราะสาวๆ เด็กฝึกที่ชนะการแข่งขันจ�านวน ๗ คน
จะได้สานต่อความฝันของตัวเอง ด้วยการก้าวสู่การเป็นสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปหน้าใหม่ที่
จะได้โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงจีนและเอเชีย ภายใต้สังกัดเทนเซ็นต์พิกเจอร์ส และ
โซนี่มิวสิค

อย่างไรก็ตาม ระหว่างการต่อสูจ้นคะแนนผลดักนัขึน้และลง เนเน่ 
ก็น่ารักมากที่ใส่ใจความทุ่มเทสุดใจของแฟนคลับ โดยบอกว่า

“วันนี้อันดับของฉันอาจจะตกลงมา ฉันอยากบอกว่าไม่เป็นไร 
เพราะจู่ๆ ความคิดของฉันได้เปลี่ยนไปแล้ว ตอนแรกฉันอยากเป็น
อันดับ ๑ ตอนแรกฉันอยากชนะ ตอนแรกฉันอยากพาเพื่อนของฉัน
ชนะไปด้วยกัน ฉันคิดถึงแต่ตัวเอง แคร์แต่ความคิดตัวเอง ฉันไม่
เคยคิดถึงพวกคุณ ฉันขอโทษจริงๆ ตอนแฟนมีตติ้งเมื่อคราวก่อน 
ฉันได้เจอพวกคุณ เจอกับแฟนคลับของฉัน ฉันอ่านจดหมายที่พวก
คุณส่งให้ฉัน มันส�าคัญกับฉันทุกตัวอักษร ฉันเห็นความตั้งใจของ
พวกคุณ ฉันไม่อยากให้พวกคุณล�าบาก ถ้าฉันไม่ได้ต�าแหน่งเตรียม
เดบิวต์ ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรจริงๆ พวกคุณล�าบากกันมากแล้ว

“ฉนัได้ยนิพวกคณุเรยีกชือ่ฉนั ฉนัได้ยนิแล้วค่ะ พวกคณุส�าคญั
ส�าหรบัฉนั อนัดบัไม่ได้ส�าคญัท่ีสุดส�าหรบัฉันทีสุ่ดแล้ว อันดบัเท่าไหร่
ไม่ส�าคัญแล้ว วันที่ ๒๕ มิถุนายนที่ผ่านมาวันเกิดฉัน ของขวัญวัน
เกิดปีนี้ฉันขอให้พวกคุณพักผ่อน ไม่ต้องสนับสนุนฉันแล้ว ไม่ต้อง
แล้วจริงๆ ค่ะ ฉันรักพวกคุณ พวกคุณรักฉัน ฉันคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ดี

ที่สุดของฉัน ขอบคุณเหล่าผู้บุกเบิกของฉัน ที่ให้โอกาสได้ร้องเพลงในรอบสุดท้าย ฉัน
ขอร้องเพลงสุดท้าย มอบให้พวกคุณ นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดของฉัน ขอบคุณค่ะ”

ด้วยน�้าจิตน�้าใจที่งดงามเช่นนี้ พลิกกลับมาให้ เนเน่ ท�าส�าเร็จ ได้รับคะแนน
โหวตถึง ๑๒๕ ล้านคะแนน ถือเป็นอันดับ ๕ ก้าวเข้าสู่เกิร์ลกรุ๊ปวง 303 BonBonGirls 
อย่างเต็มภาคภูมิ

จากนี้พวกเราก็ขอเป็นก�าลังใจให้สาวน้อยชาวไทยเพียงหนึ่งเดียวคนนี้ได้ออก
โบยบินวาดความฝันก้าวแรกที่ส�าเร็จแล้ว ให้สดชื่นสว่างไสวเปล่งประกายยิ่งขึ้นในก้าว
ถัดไปกันนะคะ  
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เรื่อง : เพลินเพลิน  
บันทึกหัวใจไทย

 โควดิ-๑๙ ถอืเป็นปรากฏการณ์ระดับเปลีย่น
 โลก ทีท่�าให้คนทัง้โลกหนัมาใส่ใจเรือ่งสขุภาพ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงและต้องรับมือกับสถานการณ์
วิกฤติมากมาย ผลกระทบส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเมืองไทยและ
ไม่สามารถกลบัเข้าประเทศได้เนือ่งจากยกเลกิเทีย่วบนิ 
แต่ด้วยความมีน�้าใจของคนไทย แม้จะประสบปัญหา
กลับบ้านไม่ได้ แต่ชาวต่างชาติเหล่านั้นก็ได้รับความ
เก้ือกลูมากมายจากคนไทยจนสามารถใช้ชวีติอยูอ่ย่าง
ไม่ขัดสนยากเข็ญ

เราจึงเก็บรวบรวมสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อบันทึก
มวลน�า้มิตร ท่ามกลางวิกฤตขิองโรคระบาดในรอบร้อยปี
ที่ไม่มีใครเคยคาดคิด

ชาวต่างชาติคนแรกคอืนายอีวาน (Mr.Iwan) ว่าที่
วิศวกรหนุ่มวัย ๒๒ ปีจากรัสเซีย กลับประเทศไม่ได้

เนื่องจากเที่ยวบินยกเลิก เขาต้องอาศัยวัดนอนและ
สอนภาษาเณรแลกข้าวก้นบาตรท่ีวัดใหม่พัฒนาราม 
หรอืวัดหลวงพ่อพฒัน์ พระอารามหลวง เขตเทศบาล
นครสุราษฎร์ธาน ีพระครพูศิาลพฒันานกุจิ รกัษาการ
เจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแลและจัดให้พักในกุฏิที่พักสงฆ์ 
โดยกินข้าวหลังพระฉันเพลเสร็จทุกวัน

พระครูพิศาลพัฒนานุกิจ หรืออาจารย์ขาว เล่า
ว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา อีวานไปท่องเที่ยวที่
เกาะสมุยและข้ามฝั ่งมาสุราษฎร์ธานีเพื่อจะกลับ
ประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นช่วงที่โรคโควิด-๑๙ ระบาด
และเท่ียวบนิต่างประเทศหยดุบนิพอด ีเขาต้องต่อวซ่ีา
ที ่ จ.สงขลา แต่ตอนนัน้ประเทศไทยเริม่ห้ามเดนิทาง
ข้ามจังหวัด ท�าให้ด่านปิด จึงให้พักที่วัดตั้งแต่วันที่ 
๒๖ มีนาคมเป็นต้นมา และรฐับาลกม็ปีระกาศให้บุคคล
ต่างด้าวได้พักอยูต่่ออกี ๙๐ วนั ซึง่ไม่รู้จะได้กลับบ้าน

ฝรั่งชื่นชมไทยหลังเจอพิษโควิด-๑๙ 

ช่วง 
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เมือ่ไหร่ เขาอยูไ่ปเร่ือยๆ และคอยตดิตามฟังประกาศ
การเปิดประเทศ

นายอีวานบอกว่า “ผมชอบช่วงเวลานี ้ไมได้หมาย
ถึงผมชอบโคโรน่าไวรัส แต่ถ้าจะให้กลับรัสเซียตอน
นี้ ผมขออยู่ที่นี่ดีกว่าครับ ชาวบ้านน่ารักมาก นอก 
จากหยิบยื่นน�้าใจ ยังคอยเตือนช่วงเวลาที่มีเคอร์ฟิว
ห้ามออกนอกวดัหลงัสีทุ่่ม ผมมาพักอยูท่ีว่ดันีก้ด็มีาก 
จะขอรอจนกว่ารัสเซียเปิดประเทศและมีเที่ยวบิน
กลับค่อยวางแผนอีกครั้ง”

พระครูพิศาลพัฒนา
นกุจิ กล่าวว่า “อวีานมนีสิยั
เรียบร้อยมีน�้าใจ ไม่อยู่นิ่ง
เฉย หากใครมาให้เงนิเฉยๆ 
เขาจะไม่เอา แต่ให้ท�างาน
แลกเงินจึงจะรับ เราไม่ได้
ให้เขารับจ้างท�างานอะไร 
เกรงจะผดิกฎหมาย เพราะ 
อีวานมาในฐานะนักท่อง
เที่ยวจึงให ้อยู ่แต ่ ในวัด 
สอนภาษาอังกฤษให้เณร 
เขามักมาถามว่ามีอะไรให้

ท�าบ้าง อยากจะช่วยเหลือ ด้วยความเกรงใจไม่อยาก
อยูเ่ฉยๆ อยากช่วยงานวัด จงึให้กวาดขยะลานวดัร่วม
กับเณร ขนน�้าที่มีญาติโยมน�ามาถวาย พอช่วงเย็น
ช่วยโรงครวัของวดั ท�าโรงทานขนอาหารกล่องไปแจก
ชาวบ้านที่เดือดร้อนจากโควิด” 

ส่วนที่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ แหล่งท่องเที่ยว
ยอดนิยมอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
ได้รับการโหวต จากเพจ “WOW Thailand” ของ 
“การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)” ให้เป็นเกาะ
ยอดนยิมอนัดบัหนึง่ จากผลส�ารวจ “Top 7 เกาะยอด
นยิมของนกัท่องเทีย่วต่างชาต ิ ปี๒๕๖๑” เฟซบุก๊ อย่าง
เป็นทางการของ พ.ต.ท.หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบ่ี ได้เล่าถึงความประทับใจ
ของนักท่องเที่ยวบนเกาะพีพี ท่ามกลางสถานการณ์
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-๑๙ โดยระบุ
ว่า เสียงชื่นชมจากนักท่องเที่ยวบนเกาะพีพี ว่าไทย
คือ ประเทศพัฒนาแล้ว

มีการแปลข้อความท่ีนักท่องเท่ียวเขียนถึง
ประเทศไทยโดยนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดกระบี่ไว้ดังนี้

“เราเคยเรียกประเทศต่างๆ ว่าเป็น “ประเทศ
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พฒันาแล้ว” หรือเรียกบางส่วนว่า เป็น “ประเทศก�าลงั
พฒันา” แต่ในขณะท่ีฉนัใช้เวลา ๒ เดอืน ในประเทศ 
ไทย บนเกาะเลก็ๆ แห่งหนึง่ทางภาคใต้ ช่วงโควดิ-๑๙ 
ระบาดหนักทั่วโลก อธิบายฉันหน่อยเถิดว่า สิ่งที่
ประเทศไทยมอบความช่วยเหลือแก่ชาวไทยและชาว
ต่างชาติไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด นักท่องเที่ยว คน
ท�างาน หรืออะไรคือสิ่งที่เหมาะควร

๑. แจกหน้ากากฟร ีและน�า้ยาล้างมอืฟรทีกุมุม
เมือง และร้านค้าทุกร้าน

๒. ค่ารักษาพยาบาลฟรีแก่ทุกคนที่ติดเช้ือ   
โควิด-๑๙

๓. อาหารฟรี ๒ มื้อ ต่อคนต่อวัน
๔. วดัไข้ฟรทีกุวนั แม้แต่ทดสอบเชือ้โควดิ-๑๙ 

ส�าหรับคนกลุ่มเสี่ยง
๕. ยกเว้นวีซ ่าเข้าประเทศฟรีจนสิ้นเดือน

กรกฎาคม
ตอนนี้ โปรดลองคิดทบทวนใหม่สักนิดเถิดว่า 

ประเทศเหล่านี้ เช่น ไทย อังกฤษ ยุโรป อเมริกา 
ประเทศไหนควรจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่แท้จริง 
หรือเราอาจจ�าเป็นต้องนยิาม “ประเทศพัฒนาแล้ว” ใหม่
ว่า หมายความอย่างไร ขอบคุณประเทศไทย พวก
เราจะไม่ลืมประเทศของท่าน

นอกจากนี้ยังมีชาวต่างชาติที่ติดเชื้อโควิดและ
ได้รับการรักษาจนหายในประเทศไทยก็ได้ออกมา
ชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ของไทยเช่นกัน 

มีการเปิดเผยจากนกัธุรกิจชาย ชาวฝรัง่เศส อายุ 
๖๑ ปี ผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ เข้ารักษาที่โรงพยาบาล
กรุงเทพเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จนหายป่วย 
เล่าว่า ก่อนจะเข้าโรงพยาบาลเขามไีข้สงู ๓๘.๙ องศา 

เป็นเวลา ๘ วัน การรักษาในช่วงแรกรู้สึกว่าดูยาก
และซับซ้อน เขาอยู่ในแผนกไอซียูเป็นเวลา ๑๔ วัน 
คุณหมอและพยาบาลดูแลเป็นอย่างดี ตอนนี้ไม่รู้สึก
ว่าร่างกายมีปัญหา รู้สึกดีขึ้นมาก อยากบอกชาว
เกาะสมุยทุกคนให้สวมหน้ากากอนามัย ดูแลคนใน
ครอบครัว อย่าให้ติดโควิด-๑๙ และอยากขอบคุณ
เจ้าหน้าท่ีทกุท่านทีท่�าให้หายป่วยเรว็กว่าทีค่ดิไว้ อยาก
ขอบคุณแพทย์และพยาบาลโดยเฉพาะแผนกไอซียู 
ขอบคณุในความกล้าหาญ เพราะนีเ่ป็นโรคทีอ่นัตราย

นอกจากนี ้เฟซบุก๊โรงพยาบาลเกาะพะงนั จงัหวดั
สรุาษฎร์ธาน ี ได้ลงข้อความและภาพแอร์โฮสเตสสาว
ชาวเบลเยี่ยม อายุ ๒๖ ปี ผู้ป่วยโควิด-๑๙ รายแรก
ของเกาะพะงันที่รักษาหาย ได้เดินทางกลับถึงบ้าน
ประเทศเบลเย่ียมและใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างมี
ความสุข ความสุขท่ีสุดของบุคลากรทางการแพทย์ 
คือ ได้เห็นรอยยิ้มของผู้ป่วยอีกครั้ง ผู้ป่วยรอดชีวิต
และกลับไปอยู่กับครอบครัวได้ 

ข้อความของผูป่้วยระบวุ่า ขอบคณุโรงพยาบาล
เกาะพะงันที่ท�าให้ได้กลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข และ
ได้อยู่กับครอบครัวอีกครั้ง ไม่มีค�าพูดใดจะเอ่ยเพราะ
ค�าขอบคณุคงไม่พอ โรงพยาบาลเกาะพะงนัให้การรกัษา
ดแูลดีมาก มแีพทย์และพยาบาลทีเ่ก่งระดับต้นๆ ของ
ประเทศไทย

โควดิ-๑๙ อาจน�าพาช่วงเวลายากล�าบากเข้ามา
ในชีวิตผู้คนจ�านวนมาก แต่ในขณะเดียวกัน ก็ส่อง
ประกายน�้าใจไมตรี ความสามารถ ความกล้าหาญ 
ความไม่ย่อท้อต่อขวากหนามของคนไทยและประเทศ 
ไทย ให้ประจักษ์ชัดแก่สายตาชาวโลก

*เรียบเรียงภาพและข่าวจากหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ ข่าวสด และเดลินิวส์  

๘๒



 

วิทยาศาสตร์การกีฬา
เรื่อง : ดร.อลิสา นานา และ สุริศา อาลัย
ภาพประกอบ : เคโระ

 เป็นกีฬายอดฮิตของผู ้คนทุกช่วง
 อายทุัว่โลก ไม่กีปี่ทีผ่่านมาเมืองไทย
 มีลีกฟุตบอลเกิดขึ้นหลายระดับ มี

ทีมน้อยใหญ่ผุดขึ้นมาจ�านวนมาก การจะเป็นนักเตะ
ชั้นเลิศต้องอาศัยการฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อพัฒนา
ทักษะและสมรรถภาพทางกาย หลายคนสงสัยว่านัก
ฟตุบอลอาชีพเขาท�าอย่างไรถึงวิ่งได้ตลอด ๙๐ นาที 
บางครั้งต้องต่อเวลาอีก ๓๐ นาที ยังแรงดีไม่มีตก 
งานนีข้ึน้อยูก่บัการเตรยีมตวัก่อนแข่ง ในท่ีนีเ้ราจะพดู
ถึงการเติมพลังงานให้เต็มก่อนการแข่งขัน ซึ่งเกี่ยว 
ข้องกับการกนิอาหารก่อนลงแข่งนัน่เอง ต้องกนิอะไร 
กินเมื่อไหร่ กินเท่าไหร่ เรามีค�าแนะน�ามาฝากค่ะ 

อันดับแรกเราต้องรู้จักร่างกายของเราก่อนว่า
ร่างกายเราใช้พลังงานจากอะไรเวลาเราเล่นฟุตบอล

ฟุตบอลเป็นการออกก�าลังกายแบบไม่ต่อเน่ือง 
มกีารหยุดพกัเป็นช่วงๆ ทีเ่รยีกว่า Intermittent exercise 
เช่นเดียวกับกีฬารักบี้หรือบาสเก็ตบอล ปริมาณการ
ใช้พลังงานในการแข่งขันของนักฟุตบอลที่มีน�้าหนัก
ตวั ๗๕ กโิลกรัมจะอยูท่ีป่ระมาณ ๑,๖๐๐ กิโลแคลเลอรี่ 
ซึ่งสูงมากเพราะว่าเทียบเท่ากับพลังงานทั้งวันของ 
ผู้หญิงตัวเล็กๆ หนี่งคน ในบางเกมนักฟุตบอลอาชีพ
ต้องว่ิงระยะทางประมาณ ๑๐-๑๓ กิโลเมตรเลยทเีดยีว 
พลังงานที่ใช้นี้มาจากการเผาผลาญ “คาร์โบไฮเดรต” 
ที่สะสมในกล้ามเนื้อและตับในรูปของไกลโคเจน 
กล้ามเนื้อต้องการใช้พลังงานเพื่อการหดตัวและ
คลายตวั อาการล้าท่ีเกดิขึน้ท้ายเกมส่วนใหญ่จะเกีย่ว 
ข้องกับการลดลงของไกลโคเจนในเส้นใยกล้ามเนื้อ 
เมื่อพลังงานหมดกล้ามเนื้อก็จะหดตัวไม่ได้ ความ
สามารถในการวิ่งก็จะลดลงและเล่นได้แย่ลงในช่วง
ส�าคัญที่จะตัดสินผู้ชนะ และมักจะมีการท�าประตูมาก
ที่สุด

หลักการเลือกอาหารก่อนแข่ง – เราควรกินอาหาร
ก่อนไปเล่นฟุตบอลนานแค่ไหน

๓-๔ ชั่งโมงก่อนการออกก�าลังกาย เป็นเวลาที่
เหมาะสมที่จะรับประทานอาหาร เพื่อให้กระเพาะได้
มีเวลาย่อยและดูดซึมสารอาหารให้เรียบร้อยก่อน
เสียงนกหวีดเริ่มเกมจะดังขึ้น ผู้เล่นควรรับประทาน
อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตในปริมาณ ๑-๔ กรัมต่อน�้า
หนักตัว ๑ กิโลกรัม ข้อส�าคัญที่แนะน�า คือ อย่ากิน
อาหารหนักก่อนแข่งไม่กี่นาที เพราะแทนที่เลือดจะ
ไปเลีย้งกล้ามเนือ้ เลอืดจะไปเลีย้งกระเพาะอาหารแทน 
ซึง่อาจจะท�าให้เกดิอาการปวดท้องจกุเสยีด  หลกัการ
ทีถ่กูต้อง คอื เราควรกินอาหารหรอืเครือ่งด่ืมท่ีท�าให้
เรารูส้กึสบายใจและมัน่ใจ หากรูสึ้กไม่อยากอาหาร เคีย้ว
อะไรไม่ลงเนือ่งจากความเครยีด รูส้กึตืน่เต้นหรอืกดดนั 

กินให้อึด 
ก่อนลงสนาม (ฟุตบอล)

ฟุตบอล

๘๓



ควรเปลีย่นมากนิอาหารเหลว เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก 
อาหารเสริมทางกีฬาแบบเหลว นมปั่นหรือน�้าผลไม้
ป่ัน เพราะอาหารเหล่านีย่้อยง่ายและกนิง่าย ถ้ามกีาร
ซ้อมหรอืการแข่งก็ไม่ควรปล่อยให้กระเพาะอาหารว่าง 
ควรกินอาหารว่างเบาๆ ๑-๒ ชั่วโมง เช่น ซาลาเปา 
ขนมปังทาน�้าผึ้ง โยเกิร์ตรสผลไม้ อาหารเสริมแบบ
เหลวหรือกล้วย ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง 
โปรตีนสูง รสจัด ย่อยยาก มีกากใยอาหารสูง เพราะ
อาหารเหล่านี้จะใช้เวลานานในการย่อย ซึ่งอาจจะ
ท�าให้เราไม่สบายท้อง อาหารอีกหนึ่งประเภทที่ควร
หลีกเลี่ยงก่อนแข่งคือเมนูใหม่ที่ไม่คุ้นเคย เช่น เพิ่ง
จะมีคนแนะน�ามาวันก่อนแล้วอยากลองของใหม่วัน
แข่ง การกินอาหารใหม่ก่อนการแข่งไม่ใช่เรื่องที่ดี 
เพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเมนูใหม่นั้นจะมีผลต่อ
การย่อยอาหารของเราหรอืไม่ เพราะฉะนัน้เพือ่ความ
แน่ใจ ควรกินอาหารที่เราคุ้นเคยและเคยลองกินแล้ว
ว่าไม่มีปัญหากับเราแน่นอน

ตัวอย่างอาหารส�าหรับรับประทาน ๓-๔ ชั่วโมง 
ก่อนการออกก�าลังกาย. โจ๊ก / ข้าวต้ม + น�้าผลไม้. ก๋วยเตี๋ยวน�้า /  เกี๊ยวน�้า + กล้วย. อาหารเช้าจากธญัพืช / ซเีรยีล + นมไขมันต�า่. ขนมปังปิ้ง / แซนวิช + กล้วย + น�้าผึ้ง. สลัดผลไม้ โยเกิร์ตไขมันต�่ารสผลไม้. พาสต้า / สปาเก็ตตี้ / ข้าว ซอสมะเขือเทศ 

 หรือซอสที่มีไขมันต�่า. แพนเค้กราดน�้าเชื่อม  
หากมีเวลาน้อย ๑-๒ ช่ัวโมงก่อนการออก

ก�าลังกาย. อาหารเสริมทางกีฬาแบบเหลว. นมป่ันหรอืผลไม้สมทูตี ้(นม + ผลไม้ + โยเกร์ิต). สปอร์ตบาร์ / อาหารเสรมิอดัแท่งท�าจากธญัพืช. ซีเรียลธัญพืช / คอร์นเฟลกส์ธัญพืช. โยเกิร์ตไขมันต�่ารสผลไม้. ผลไม้ เช่น แอปเปิ้ล ส้ม กล้วย
หากมเีวลาน้อย ๑ ช่ัวโมง ก่อนการออกก�าลงักาย. เครื่องดื่มเกลือแร่. คาร์โบไฮเดรตเจล. น�้าเชื่อมผลไม้. เจลลี่
อาหารที่กินก่อนแข่ง นอกจากจะให้พลังงาน

จากคาร์โบไฮเดรตแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ได้มาและส�าคัญ
ไม่แพ้กัน คือ “น�้า” แต่แค่น�้าจากอาหารไม่เพียงพอ
กับปริมาณน�้าที่ร ่างกายเสียไปเมื่อออกก�าลังกาย 
โดยเฉพาะในภูมิภาคที่ท้ังร้อนและช้ืนแบบบ้านเรา 
เราเสียน�้าไปกับเหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระและทางลม
หายใจ หลายงานวิจัยพบว่า สมรรถภาพในการวิ่งจะ
ลดลง หากเราเสียน�้าไปมากกว่า ๒% ของน�้าหนัก
ตัว เช่น ถ้าน�้าหนักตัว ๕๐ กิโลกรัม แล้วน�้าหนักลด
ลง ๑ กิโลกรัม หลังการออกก�าลังกายก็อาจจะท�าให้
เล่นกีฬาได้แย่ลง จึงต้องดื่มของเหลวเพื่อทดแทน
ส่วนที่เสียไป การดื่มน�้าดูเป็นเรื่องง่ายๆ แต่เป็นเรื่อง
ที่นักฟุตบอลละเลยมากที่สุด

ตัวเลือกของเครื่องดื่มที่เหมาะสมก่อนการ
ออกก�าลังกายนั้นมีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นน�้าเปล่า 
น�้าเกลือแร่ นม น�้าผลไม้ หรือแม้แต่น�้าซุป คนส่วน
ใหญ่จะถามว่าอันไหนดท่ีีสดุ ต้องบอกเลยว่าถ้าเราเสีย
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เพิ่มความอยากดื่มน�้าในอากาศที่ร้อนอีกด้วย
พลังงานที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันไม่เท่า

กันขึ้นอยู่กับโปรแกรมการซ้อม ตารางการแข่งขันที่
มีความหนัก ความถี่ และระยะไม่เท่ากันในแต่ละวัน
ของสัปดาห์ ในแต่ละช่วงของฤดูกาลแข่งขัน ในช่วง
ปิดฤดูกาลหรือช่วงที่มีอาการเจ็บ ร่างกายก็ต้องการ
พลงังานน้อยลงกว่าปกต ิการรับประทานอาหารกต่็าง
ไปในนักกีฬาแต่ละคน ผู้เล่นควรปรับรูปแบบการรับ
ประทานอาหารให้สอดคล้องกับกิจกรรมท่ีต้องท�าใน
วนัก่อนลงเล่น ๓-๔ ชัว่โมง กนิอาหารทีม่คีาร์โบไฮเดรต
สงูทีย่่อยง่ายไขมนัต�า่ กากใยอาหารน้อย และดืม่น�า้ให้
เพยีงพอ หลกัารเหล่านีส้ามารถน�าไปใช้ในกีฬาอืน่ๆ 
ได้ด้วย 

ในสโมสรฟุตบอลทีมใหญ่ๆ จะมีนักโภชนการ
การกีฬาคอยดูแลเรื่องอาหารการกินให้นักแตะ แต่
ส�าหรบัสโมสรเล็กๆ หรือคนทัว่ไปทีอ่อกก�าลังกายไม่มี
ใครมาคอยก�าหนดเรือ่งโภชนาการให้เราจงึควรมคีวาม  
รู ้ทางวิทยาศาสตร์และโภชนการการกีฬาควบคู่ไป      
กบัการฝึกฝนร่างกาย เพือ่เป็นตวัช่วยให้ไปถึงชัยชนะ
ตามที่ใฝ่ฝัน ดังค�ากล่าวที่ว่า “เตรียมตัวมาดีมีชัยไป
กว่าครึ่ง”  

เหง่ือไม่มากและไม่ได้เป็นนกักีฬามืออาชพี ขอแนะน�า
ให้ดื่มน�้าเปล่าร่วมกับมื้ออาหาร เพราะน�้าเปล่าไม่มี
พลังงานและเราก็ได้รับเกลือแร่จากอาหารอย่าง
เพยีงพอแล้ว แต่ถ้ามเีวลากนิน้อยกว่า ๑ ช่ัวโมงก่อน
ออกก�าลงักาย และไม่สามารถกนิอาหารมือ้หนักๆ ได้ 
แนะน�าให้ดื่มเกลือแร่ เพราะน�้าเกลือแร่นอกจากจะ
ให้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตแล้ว ยังมีสารน�้าและ
เกลือแร่อีกด้วย

การจะดวู่าร่างกายเราขาดน�า้หรอืไม่ ดูได้ง่ายๆ 
ที่สีของปัสสาวะ หากปัสสาวะเป็นสีเหลืองเข้มและมี
กลิ่นฉุน แสดงว่าเราต้องดื่มน�้าให้มากขึ้น ผู้เล่นควร
ดื่มน�้าร่วมกับมื้ออาหารให้เพียงพอในหน่ึงวันก่อน
การแข่งขัน เพื่อไม่ให้ร่างกายขาดน�้าในเช้าวันแข่ง 
รวมถึงจิบน�้าบ่อยๆ แม้จะไม่กระหายน�้า ผู้เล่นควร
เตรยีมขวดน�า้ของตนเองวางไว้ข้างสนาม ในท่ีทีม่อง
เห็นและหยิบมาดื่มได้ง่าย นอกจากจะช่วยเตือนไม่
ให้ลืมดื่มน�้าแล้ว ยังเป็นการสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี
อีกด้วย 

เคล็ดลับอีกข้อหนึ่งท่ีอยากแนะน�าคือถ้าเป็นไป
ได้ เคร่ืองด่ืมของเราควรเป็นแบบทีเ่ยน็หรอืเกบ็ในท่ี
เย็นด้วย (เช่น คูลเลอร์ ตู้เย็น แช่น�้าแข็ง) เพราะ
ความเย็นนอกจากจะช่วยบรรเทาความร้อนแล้ว ยัง
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เรื่อง : พิมพ์ภัทร
รอบรั้วอาเซียน

บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลกเตรียมย้ายฐานไปเวียดนามหลังพ้นโควิด
กระทรวงอตุสาหกรรมและการค้าของเวียดนามเปิดเผยว่า บรษิทัเทคโนโลยรีายใหญ่ทีส่ดุของโลกหลาย

เจ้าวางแผนที่จะเปลี่ยนเครือข่ายการผลิตมายังเวียดนามหลังสิ้นสุดการระบาดของโรคโควิด-๑๙ 
ก่อนหน้านี้บริษัท LG Electronics ได้ย้ายสายการผลิตสมาร์ทโฟนทั้งหมดจากเกาหลีใต้ไปยังเมือง   

ไฮฟองทางตอนเหนือของเวียดนาม ส่วนบริษัท Panasonic ของญี่ปุ่นวางแผนย้ายสายการผลิตตู้เย็นและ
เครื่องซักผ้าขนาดใหญ่จากประเทศไทยไปยังเวียดนามในช่วงต้นเดือนกันยายน เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ
ด้านต้นทุน

ด้านบรษิทั Foxconn ของไต้หวัน ผู้รบัเหมารายใหญ่ของ Apple ได้ขยายการผลติหฟัูงไร้สายรุน่ AirPods 
ในเวียดนามเพิ่มเป็นสี่ล้านเครื่องในไตรมาสที่สองของปีนี้ คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของการผลิตแอร์พอดทั้งหมด 

Foxconn ให้ข้อมูลว่า เวียดนามจะกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยมีโรงงานสามแห่งในจังหวัดบั๊กซาง ทางตอนเหนือของประเทศ นอกจากนี้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
บริษัท Apple ได้ระบตุ�าแหน่งงานจ�านวนมากในเวยีดนาม
ลงบนเว็บไซต์ LinkedIn ท�าให้เกิดกระแสคาดการณ์ว่า 
Apple อาจจะขยายฐานมายังเวียดนามด้วย

ผู้เช่ียวชาญให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
VnExpress ว่า เวียดนามกลายเป็นจุดหมายปลายทาง การ
ผลติท่ีส�าคญัของบรษิทัข้ามชาต ิ เนือ่งจากประสิทธิภาพ
ในการควบคุมโควิด-๑๙ ในจ�านวนประชากร ๙๖ ล้าน
คน มีรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อเพียง ๓๗๒ รายและยังไม่มี
ผู้เสียชีวิต

              
สหรัฐอเมริกาห้ามน�าเข้าถุงมือยางจากมาเลเซีย

กลางเดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมา ส�านักงานศุลกากรสหรัฐอเมริกาสั่งกักสินค้าท่ีผลิตโดยบริษัทในเครือ
ท้อปโกลฟ คอร์ป เบอร์ฮาร์ด ของมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตถุงมือทางการแพทย์รายใหญ่ที่สุดของโลก หลัง
พบข้อสงสัยว่าบริษัทดังกล่าวอาจมีการบังคับใช้แรงงานเพื่อผลิตสินค้า

เว็บไซต์ส�านักงานศุลกากรสหรัฐอเมริกา รายงานว่า บริษัทท้อปโกลฟ เซนดิเรียน เบอร์ฮาร์ด และทีจี 
เมดิคัล เซนดิเรียน เบอร์ฮาร์ด มีชื่ออยู่ในบัญชีบริษัทที่ถูกกักสินค้าโดยไม่มีการแจ้งรายละเอียดอธิบายการ
กักสินค้าดังกล่าว แต่โดยทั่วไปทราบกันดีว่าค�าสั่งกักสินค้าน�าเข้ามักเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงาน 

ด้านบรษิทัท้อปโกลฟ ชีแ้จงว่า เรือ่งนีอ้าจเก่ียวกบัประเดน็แรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะเรือ่งค่าธรรมเนียม
การจัดหาแรงงานที่บรรดาแรงงานต่างชาติต้องจ่ายให้กับตัวแทนจัดหางาน ทางบริษัทได้ติดต่อกับส�านักงาน

ศลุกากรสหรฐัอเมรกิาเพ่ือขอทราบรายละเอยีดและจะ
พยายามแก้ปัญหาให้ได้โดยเร็ว

การห้ามน�าเข้าผลิตภัณฑ์จากท้อปโกลฟ เกิด
ข้ึนในช่วงเวลาเดียวกับที่ความต้องการถุงมือทาง 
การแพทย์และอุปกรณ์ในการป้องกันร่างกายใน
สหรฐัอเมรกิาพุ่งสูง เนื่องจาการระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ซึง่สหรฐัอเมรกิาได้รบัผลกระทบ
รุนแรงมากกว่าประเทศอื่นใดในโลก 
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แรงงานสิ่งทอในเอเชียเผย นายจ้างใช้โควิดระบาดเป็นข้ออ้างก�าจัดสหภาพ
การระบาดของโควิด-๑๙ ท�าให้ศูนย์กลางการผลิตเสื้อผ้าส�าเร็จรูปแบรนด์ดังในจีน บังกลาเทศ อินเดีย 

กัมพูชา และพม่า ถูกยกเลิกค�าสั่งซื้อ คิดมูลค่าความเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์ ความต้องการแรงงาน
ลดลง ส่งผลให้คนงานหลายแสนคนต้องตกงาน ซ�า้นายจ้างใช้ข้ออ้างนี้ในการก�าจัดสหภาพแรงงานของพวกเขา

วิกฤตที่เกิดข้ึนกลายเป็นช่องทางให้บรรดานายจ้างมุ่งเป้าไปที่สหภาพซึ่งมักกดดันเรียกร้องการปรับ
เพิ่มค่าแรงและสภาพการท�างานที่ดีขึ้น ในเมียนม่ามีคนงาน ๒๙๘ คน ถูกไล่ออกจากโรงงาน Rui Ning ที่
ผลิตเสื้อผ้าให้แบรนด์ดังอย่าง Zara ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทั้งที่ก่อนการระบาดของโควิด-๑๙ ภาคสิ่ง
ทอของประเทศถูกมองว่าเป็นสัญญาณแห่งความรุ่งเรือง 

แรงงานซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพได้เขียนจดหมายถึงอามันซิโอ ออร์เตก้า ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท  
อินดิเท็กซ์ กรุ๊ป ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ซาร่าว่า “ผู้ที่ร�่ารวยในระดับนี้คงไม่จ�าเป็นต้องท�าก�าไรจากการระบาด
ของโรคด้วยการก�าจดัสหภาพ” ขณะทีบ่รษิทัอนิดเิทก็ซ์ออกมาชีแ้จงว่า บรษิทัตระหนกัถงึข้อพพิาทแรงงานที่
เกดิขึ้นและได้อ้างถึงระเบียบปฏิบัติของบริษัทซึ่งห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้แทนแรงงาน

ขณะเดียวกันแรงงานในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส�าเร็จรูปของกัมพูชาเองก็ก�าลังประสบปัญหาการเลิก
จ้าง นางปอ สีนา แกนน�าแรงงานชาวเขมรกล่าวว่า มีแรงงานและสหภาพถูกเลิกจ้างมากกว่าสองพันคน ซ�้า
ร้ายผู้ทีอ่อกมาเรยีกร้องยงัถกูแจ้งข้อหา เช่น ผูแ้ทนสหภาพแรงงาน
เขมรโพสต์เฟซบุ๊กประท้วงการเลิกจ้างคนงานหลายสิบคนจาก
โรงงาน Superl ชานกรุงพนมเปญ ซึ่งผลิตกระเป๋าหนังส�าหรับ
แบรนด์แฟชั่นเช่น Michael Kors, Tory Burch และ Kate Spade 
สี่สิบแปดชั่วโมงหลังจากนั้น เธอถูกคุมขังด้วยข้อหายั่วยุปลุกปั่น 
แม้จะได้รับการปล่อยตัวในอีก ๕๕ วันต่อมา แต่ยังถูกตั้งข้อหา
อยู่

ข้อตกลงการค้ากัมพูชา-จีน ราบรื่น
เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา นายจง ซาน รัฐมนตรีกระทรวง

พาณิชย์จีน และนายปาน สรศักดิ์ รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์
กัมพชูา ได้ประกาศข้อสรปุการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรจีนี-กมัพชูา 
ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยข้อตกลงดังกล่าวคาดว่าจะลง
นามกันภายในปีนี้ 

“ข้อสรปุของการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรทีีป่ระสบความส�าเรจ็
ในระยะเวลาอันสั้น สะท้อนความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนของผู้น�าทั้ง
สองชาติในการสร้างความสมัพนัธ์ให้ใกล้ชดิกนัยิง่ขึน้ ข้อตกลง
การค้าเสรีจะสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมากต่อ
ประชาชนสองฝ่าย” กระทรวงพาณชิย์กมัพชูาระบใุนค�าแถลง

ข้อมลูของสถานทูตจนีในกมัพูชาระบวุ่าปี ๒๕๖๒ ทีผ่่านมา การค้าสองทางระหว่างสองประเทศมมีลูค่า
อยู่ที่ ๙๔๐ ล้านดอลลาร์ โฆษกกระทรวงพาณิชย์กัมพูชากล่าวกับส�านักข่าวซินหวาของจีนว่า กัมพูชามอง
จีนเป็นตลาดขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของประเทศ เช่น ข้าว มัน
ส�าปะหลัง กล้วย และมะม่วงฯลฯ

“เมื่อลงนามข้อตกลงแล้ว ข้อตกลงนี้จะท�าให้เราเข้าถึงตลาดได้มากขึ้น และแน่นอนว่าปริมาณการค้า
และการลงทุนระหว่างสองประเทศจะขยายตัวมากขึ้นไปอีก” โฆษกกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาย�้าว่าข้อตกลง
จะเป็นส่วนส�าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันส�าหรับกัมพูชาและจีน
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โฮจิมินห์จะเริ่มเก็บเงินค่าขับรถเข้าเมือง แก้ปัญหาจราจรติดขัด
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ทางการนครโฮจิมินห์ ของเวียดนาม จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมผู้ที่ขับรถเข้า

มาในเขตใจกลางเมอืง หลงัสมาชกิสภาประชาชนมีมตส่ิงเสริมระบบขนส่งสาธารณะและควบคุมจ�านวนรถยนต์
ส่วนบุคคลในเมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ

รายงานระบวุ่า คนขบัรถจะต้องจ่ายค่าธรรมเนยีมเมือ่พวกเขาเข้ามาในเขตใจกลางเมอืงต้ังแต่ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๘ 
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะคอยส�ารวจตรวจสอบการปล่อยไอเสียรถยนต์และเก็บค่าธรรมเนียมมลพิษสิ่ง
แวดล้อมระหว่างปี ๒๕๖๔-๒๕๗๓ ด้วย

สภาประชาชนนครโฮจิมินห์ระบุว่า แผนครั้งนี้ส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความ
เป็นอยู่ของชาวเมือง พร้อมย�้าว่าการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและการจ�ากัดจ�านวนรถส่วนบุคคลต้อง
ด�าเนินการไปพร้อมกัน 

ก่อนหน้านี้ หน่วยงานด้านคมนาคมของนครโฮจิมินห์ได้เสนอมาตรการหลากหลายที่จะกระตุ้นการใช้
งานระบบขนส่งสาธารณะ อาทิ การสร้างเครือข่ายรถโดยสารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพภายในปี ๒๕๗๓  
จัดช่องทางเฉพาะส�าหรับรถโดยสาร เร่งเครื่องโครงการรถไฟฟ้าและรถโดยสารด่วนพิเศษ รวมถึงการให้
บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะและจักรยานไฟฟ้าให้เช่า

กระทรวงคมนาคมระบุว่า ระหว่างปี ๒๕๖๔-๒๕๖๘ นคร 
โฮจมินิห์ควรมุง่เน้นการปรบัปรงุบรกิารรถโดยสารและการจัดการกับ
จ�านวนรถส่วนบุคคลในย่านใจกลางเมือง และระหว่างปี ๒๕๖๙-
๒๕๗๓ จะเปลีย่นไปมุง่เน้นทีก่ารพฒันาระบบขนส่งมวลชนและลด
จ�านวนรถส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง

ลาวเดินหน้า ‘เขื่อนหลวงพระบาง’ บนแม่น�้าโขง
รัฐบาลลาวผลักดันโครงการเขื่อนไฟฟ้าหลวงพระบางขนาด ๑,๔๐๐ เมกะวัตต์ ซึ่งจะเป็นเขื่อนแห่งที่

สามซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดบนแม่น�้าโขง ขณะที่รัฐบาลกัมพูชา ไทย และเวียดนาม ได้แสดงความวิตกกังวลต่อ
ลาว และร้องขอเวลาในการประเมินผลกระทบให้มากขึ้น หลังกระบวนการปรึกษาหารือของคณะกรรมาธิการ
เกี่ยวกับโครงการเสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายนที่ผ่านมา

การศึกษาของคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขงได้แสดงให้เห็นว่า เขื่อนบนแม่น�้าโขงสายหลักสามารถสร้าง
ความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรปลายน�้า จากการกีดขวางการไหลของตะกอนลงสู่พ้ืนท่ีสามเหล่ียมปากแม่น�้า
และขัดขวางการอพยพของปลา

อย่างไรก็ตาม สนธิสัญญาแม่น�้าโขงปี ๒๕๓๘ ไม่ได้ให้อ�านาจกับ ๓ ประเทศเพื่อนบ้านในการยับยั้ง
โครงการใดๆในลาว ขณะท่ีการพฒันาเขือ่นไฟฟ้าเป็นหวัใจส�าคญัในแผนการของลาวทีจ่ะส่งออกพลงังานไฟฟ้า
ราว ๒๐,๐๐๐ เมกะวัตต์ ให้กับประเทศเพื่อนบ้านภายในปี ๒๕๗๒

โครงการก่อสร้างเขื่อนแม่น�้าโขง ๒ แห่ง คือ เขื่อนไชยะบุรี ขนาด ๑,๒๘๕ เมกะวัตต์ และเขื่อน    
ดอนสะโฮง ขนาด ๒๖๐ เมกะวัตต์สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปีที่ผ่านมา แม้จะมีเสียงคัดค้านจากกลุ่มสิ่งแวดล้อม 

และเมือ่เขือ่นไฟฟ้าใหม่เหล่านีเ้ริม่การผลติ ระดบัน�า้ในแม่น�า้ลดลง
สู่ระดับต�่าสุดในรอบมากกว่า ๕๐ ปี 

เพยีรพร ดเีทศน์ นกัรณรงค์จากองค์การแม่น�า้นานาชาต ิกล่าว
ว่า กระบวนการปรึกษาหารือไม่เคยน�าไปสูก่ารถกเถยีงถึงผลกระทบ
หรอืปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้จากโครงการเขือ่นไฟฟ้าเหล่านี ้ดงันัน้ค�าถาม
จากประชาชน องค์กรอิสระ และรัฐบาล จึงไม่เคยได้รับค�าตอบที่
เหมาะสม  

๘๘



เกร็ดต่างแดน
รายงาน : พิมพ์ภัทร 

เด็กสิบล้านคนทั่วโลกอาจไม่ได้กลับไปเรียนหลังสิ้นสุดโควิด-๑๙
‘Save the Children’ องค์กรการกศุลของอังกฤษออกมาเตอืนว่า การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา

สายพันธุ์ใหม่ก�าลังจะท�าให้เกิดภาวะฉุกเฉินด้านการศึกษาอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ท�าให้เด็ก ๙.๗ ล้าน
คนทั่วโลกซึ่งได้รับผลกระทบจากการปิดโรงเรียนและมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ได้กลับไปเรียนอีก

‘Save the Children’ อ้างถึงข้อมลูขององค์การการศกึษา วทิยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 
หรือยูเนสโก ซ่ึงระบวุ่า มาตรการควบคมุการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ท�าให้เดก็และเยาวชนถงึ ๑,๖๐๐ ล้านคน 
หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของจ�านวนนักเรียนนักศึกษา
ทัว่โลกไม่ได้ไปโรงเรียนหรอืมหาวทิยาลยั โรคโควดิ-๑๙ 
ท�าให้ระบบเศรษฐกจิล่มสลาย ท�าให้เดก็ ๙๐-๑๑๗ ล้าน
คนเข้าสูภ่าวะยากจน และอาจหมดสิน้โอกาสทางการ
ศกึษา ขณะเดยีวกนัก็มคีนหนุม่สาวจ�านวนมากทีต้่อง
ทิ้งการเรียนเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานและต้องออกจาก
โรงเรียนอย่างถาวร 

ทวิตเตอร์ถูกวิจารณ์เรื่องความปลอดภัยหลังบัญชีคนดังถูกแฮก
เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา แอปพลิเคชั่นสังคมออนไลน์ชื่อดังอย่างทวิตเตอร์ ถูกแฮกเกอร์ แฮกบัญชี

คนดงัหลายคน อาท ินายโจ ไบเดน ผูส้มัครตวัแทนพรรคเดโมแครตชงิประธานาธบิดสีหรฐั อดตีประธานาธบิดี
บารัค โอบามา คานเย เวสต์ แร็ปเปอร์ชื่อดัง คิม คาร์เดเชียน ดาราเรียลลิตี เจฟฟ์ เบซอส ซีอีโอบริษัท     
อเมซอน และอีลอน มัสก์ ผู้ก่อตั้งเทสลา ฯลฯ 

แฮกเกอร์ได้ทวีตหลอกให้ผู้ติดตามโอนเงินบิทคอยน์ไปยังบัญชีต่างๆ โดยอ้างว่าเป็นการรณรงค์บริจาค
เงินคืนแก่สังคม ท�าให้คนถูกหลอกโอนเงินไปแล้วกว่า ๔๐๐ ครั้ง มูลค่ารวม ๑๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 
๓.๘ ล้านบาท) ผู้ถูกหลอกครึ่งหนึ่งมีบัญชีในตลาดบิทคอยน์สหรัฐ หนึ่งในสี่มีบัญชีในยุโรป และอีกหนึ่งในสี่
มีบัญชีในเอเชีย 

หลังเกิดเหตุราวหนึ่งชั่วโมง ทีมงานของทวิตเตอร์ได้ท�าให้ verified account ไม่สามารถทวีตข้อความ
ได้เพื่อจ�ากัดความเสียหาย และด�าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในเวลาต่อมา ทางบริษัทได้ออกมาชี้แจงว่า 
แฮกเกอร์ขโมยรหัสของพนักงานเข้าระบบภายในแล้วแฮกบัญชีทวิตเตอร์ของผู้มีชื่อเสียง พร้อมกับยืนยันว่า 
ความเสียหายเกิดขึ้นกับทวิตเตอร์ ไม่ใช่ผู้ใช้

การโจมตีครั้งนี้นับเป็นเหตุโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ที่สุดที่ทวิตเตอร์เผชิญ ท�าให้ทวิตเตอร์ถูกวิจารณ์
เรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างหนัก ศูนย์เพื่อความก้าวหน้าอเมริกัน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทวีต

ว่า เหตกุารณ์นีถ้อืเป็นเรือ่งร้ายแรงและจะร้ายแรงยิง่ขึน้ในช่วง
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ 
ขณะท่ีเทรลออฟบทิส์ บรษิทัรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยี 
ชี้ว่า การที่ทวิตเตอร์ใช้เวลานานถึง ๕ ชั่วโมงกว่าจะจัดการ
ปัญหาได้ ถือเป็นการรับมือที่ล่าช้าอย่างไม่น่าเชื่อ 

การแฮกลักษณะนี้นับเป็นเรื่องที่น่ากังวลมาก เพราะ 
ไม่เพียงบัญชีผู ้มีชื่อเสียงจะถูกน�าไปใช้เพื่อหลอกเอาเงิน
เท่านั้น แต่ผู้น�าโลกจ�านวนมาก เช่น โดนัลด์ ทรัมป์ ใช้ทวิต
เตอร์เพื่อประกาศนโยบายส�าคัญ การที่แฮกเกอร์สามารถยึด
ครองบัญชีผู้ใช้ของผู้น�าเหล่านี้ได้ จึงอาจท�าให้เกิดผลกระทบ
ร้ายแรงตาม 

๘๙



IMF เตือนรัฐบาลทั่วโลก หนี้สูงสุดเป็นประวัติการณ์
กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) เรยีกร้องให้รฐับาลประเทศต่างๆ ระมัดระวงัเรือ่งการใช้งบประมาณ

ให้มากขึน้ เน่ืองจากขณะนีร้ฐับาลทัว่โลกกูย้มืเงนิเพือ่พยงุเศรษฐกจิที่ได้รบัผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของ
โควิด-๑๙ จนระดับหนี้อาจทะยานสู่ระดับสูงสุด

IMF ระบุว่า แม้รัฐบาลจะได้รับประโยชน์จากต้นทุนการกู้ยืมที่ต�่าเป็นประวัติการณ์และอัตราดอกเบี้ยจะ
ยังคงต�่าอยู่เช่นนี้ต่อไปอีกนาน แต่ปัญหาที่จะตามมาคือ การกู้เงินจ�านวนมหาศาลเพื่อรองรับการระบาดและ
ช่วยพยุงภาคธุรกิจไม่ให้ล้มละลาย จะท�าให้เกิดหนี้มากกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ทั่วโลก 

กองทุน IMF เตอืนว่าต้นทนุการกูเ้งนิอาจเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็โดยเฉพาะอย่างยิง่ส�าหรบัประเทศเศรษฐกจิ
เกดิใหม่และตลาดชายขอบ ประเทศทีเ่ข้าสู่ภาวะวกิฤตพิร้อมหนีจ้�านวนมากและเศรษฐกจิถดถอยเป็นทุนเดมิอยู่
แล้ว จ�าเป็นจะต้องหันกลับไปใช้นโยบายที่สมดุล

วิกเตอร์ แกสปาร์ และกีต้า โกปิเนท หัวหน้านัก
เศรษฐศาสตร์ของ กองทุน IMF ให้ค�าแนะน�าว่า

“รัฐบาลจะต้องด�าเนินการตามแผนการคลังระยะกลาง
ที่น่าเชื่อถือโดยอาศัยการปรับปรุงการระดมรายได้ (เข้ารัฐ) 
รวมถึงการลดการหลีกเลี่ยงภาษีให้น้อยที่สุด ใช้อัตราภาษี
ก้าวหน้าให้มากขึ้นในบางกรณี การก�าหนดต้นทุนการปล่อย
คาร์บอน และมีประสิทธิภาพการใช้จ่ายที่สูงขึ้น” 

ปี ค.ศ. ๒๑๐๐ โลกอาจมีประชากรต�่ากว่าที่เคยคาดการณ์
สถาบันชี้วัดและประเมินผลสุขภาพ ( Institute for Health Metrics and Evaluation -IHME) ของ

มหาวิทยาลัยวอชิงตัน เปิดเผยผลการศึกษาเมื่อเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา โดยระบุว่า เมื่อถึงปีคริสตศักราช 
๒๑๐๐ หรือในปี พ.ศ.๒๖๔๓ โลกจะมีประชากรเพียง ๘,๘๐๐ ล้านคน น้อยกว่าการคาดการณ์ปัจจุบันของ
สหประชาชาติ ๒,๐๐๐ ล้านคน โดยเป็นผลจากอัตราการเกิดที่ลดลงและการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ

ผลการศึกษาระบุว่า ในปลายคริสตศตวรรษนี้ กว่า ๑๘๒ ประเทศ (จาก ๑๙๕ ประเทศทัว่โลก) จะมกีาร
ทดแทนของประชากรต�่ากว่าระดับการทดแทนที่จ�าเป็นในการรกัษาจ�านวนประชากรไว้ในระดบัเดมิ มากกว่า 
๒๐ ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สเปน อิตาลี โปรตุเกส เกาหลีใต้ โปแลนด์ และประเทศไทย โดยจะมีประชากรลด
ลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง 

ขณะที่ประเทศจีนจะมีประชากรลดลงเกือบครึ่ง โดยจะมีประชากรลดลงจาก ๑,๔๐๐ ล้านคนในปัจจุบัน 
เหลือเพียง ๗๓๐ ล้านคนใน ๘๐ ปีข้างหน้า 

อย่างไรก็ตาม ประเทศในแถบแอฟริกาตอนใต้ทะเลทรายซาฮาราจะมีประชากรเพิ่มขึ้นเป็น ๓ เท่า 
เป็น ๓,๐๐๐ ล้านคน เพียงไนจีเรียประเทศเดียวก็คาดว่าจะมีประชากรเพิ่มเป็นเกือบ ๘๐๐ ล้านคนเป็นรอง
แค่อินเดียที่จะมีประชากร ๑,๑๐๐ ล้านคนเท่านั้น 

ผู้อ�านวยการของ IHME ให้ความเห็นว่า ผล
การศึกษาที่ออกมาถือเป็นข่าวดีส�าหรับสิ่งแวดล้อม 
เพราะระบบการผลิตอาหารจะลดความตึงเครียดลง 
และท�าให้ปรมิาณการปล่อยคาร์บอนลดลง ซ�า้ยงัเป็น 
การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจของเขตตอนใต้ทะเล
ทรายซาฮาราอีกด้วย
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ต�ารวจยุโรปจับมือทลายแก๊งพิมพ์ธนบัตรปลอม
เมือ่กลางเดอืนกรกฎาคมทีผ่่านมา เจ้าหน้าทีต่�ารวจในหลาย

ประเทศของทวีปยุโรปได้ร่วมมือกันทลายแก๊งพิมพ์ธนบัตร
ปลอมซึง่มส่ีวนเก่ียวข้องกบัตระกลูมาเฟีย พร้อมกบัจบักุมผูต้้อง
สงสัย ๔๔ คน  ในอิตาลี ฝรั่งเศส และเบลเยียม 

OCRFM หน่วยต�ารวจฝรั่งเศสซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามการ
พิมพ์ธนบัตรปลอม ให้ข้อมูลว่า ทางหน่วยงานได้ประสานกับ
หน่วยต�ารวจยุโรป หรือยูโรโปล ร่วมกันสอบสวนนานนับปี ใน
ที่สุดก็สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัย ๔๐ คนในอิตาลี ๓ คนในฝรั่งเศส และ ๑ คนในเบลเยียม ทั้งยังสามารถยึด
เงินสดจ�านวน ๘ ล้านยูโร หรือราว ๙.๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และทรัพย์สินอื่นๆ อีกเป็นมูลค่า ๘ ล้านยูโร 

แก๊งพิมพ์ธนบัตรปลอมกลุ่มนี้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับตระกูลมาเฟีย “คามอร์รา” ทางภาคใต้ของอิตาลี 
ธนบัตรปลอมที่ผลิตส่วนใหญ่เป็นธนบัตรใบละ ๕๐ ยูโร โดยมีมูลค่าหน้าธนบัตรประมาณ ๑๐ ล้านยูโร เจ้า
หน้าที่ต�ารวจให้สัมภาษณ์ว่า ช่วงหลายปีมานี้ ธนบัตรปลอมที่มีคุณภาพสูงร้อยละ ๙๐ มาจากประเทศอิตาลี 
และตระกูลมาเฟีย “คามอร์รา” ก็ผูกขาดธุรกิจนอกกฎหมายนี้อยู่ 

หลักฐานใหม่ชี้มนุษย์อพยพสู่ทวีปอเมริกาตั้งแต่ ๓๓,๐๐๐ ปีก่อน  
มีการขุดพบโบราณวัตถุซึ่งเป็นเครื่องมือหินของมนุษย์เกือบ ๒,๐๐๐ ชิ้น ที่ถ�้า Chiquihuite บนภูเขาสงู

ทางตอนกลางของเมก็ซโิก โดยการค้นพบนีเ้ป็นหลกัฐานยนืยนัถงึการทีบ่รรพบรุษุของชนพืน้เมอืงอเมรกัินได้
อพยพเข้ามาอาศัยในทวีปอเมริกาตั้งแต่ ๓๓,๐๐๐ ปีก่อน ซึ่งเร็วกว่าที่เคยคาดกันไว้ถึง ๑๕,๐๐๐ ปี

ทีมนักโบราณคดีนานาชาติเผยแพร่รายงานการค้นพบดังกล่าวถึง ๒ ฉบับในวารสาร Nature โดยระบุ
ว่าในบรรดาโบราณวัตถจุ�านวนมาก มเีครือ่งมือหนิบางชิน้ทีส่ามารถตรวจสอบหาอายดุ้วยคาร์บอนกมัมนัตรงัสี
ได้ถงึ ๓๑,๐๐๐ - ๓๓,๐๐๐ ปี แต่ไม่พบซากโครงกระดกูหรอืร่องรอยดีเอน็เอของมนษุย์ในถ�า้แห่งนีแ้ต่อย่างใด

ผลการวิเคราะห์ชีว่้า มนษุย์โบราณได้เข้าอยูอ่าศยัและใช้งานถ�า้ดงักล่าวอย่างต่อเนือ่งเป็นเวลาราว ๒๐,๐๐๐ปี 
โดยอาจอพยพเข้ามาอาศัยเป็นประจ�าในบางฤดูกาลของทุกปี ซ่ึงน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของวงจรการโยกย้าย
ถิ่นฐานเพื่อการด�ารงชีวิตในแบบของพวกเขา

ก่อนหน้านี้ ค�าถามที่ว่ามนุษย์ยุคใหม่หรือโฮโมเซเปียนส์เดินทางมาถึงทวีปอเมริกาได้อย่างไรและเมื่อ
ใดนั้น ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากปัจจุบันมีการค้นพบหลักฐานใหม่หลายช้ินที่ช้ีว่า 
มนุษย์มาถึงดินแดนแห่งน้ีก่อนช่วง ๑๑,๕๐๐ ปีที่แล้ว อันเป็นยุคสมัยท่ีนักมานุษยวิทยาส่วนใหญ่เช่ือว่า 
บรรพบุรุษของชนพื้นเมืองอเมริกันจากพื้นที่แถบไซบีเรีย ได้เดินทางข้ามสะพานแผ่นดินเบริงเจีย (Beringia 
Land Bridge) ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในยุคน�้าแข็ง เข้ามาอาศัยในทวีปอเมริกาเป็นครั้งแรก

รายงานวจิยัหนึง่ในสองฉบบัข้างต้นชีว่้า ประชากรมนษุย์ยคุใหม่
ที่เดินทางมาถึงทวีปอเมริกาเป็นรุ่นแรกเมื่อราวสามหมื่นปีก่อนนั้นมี
จ�านวนน้อย และอาจอพยพโดยใช้วธิล่ีองเรอืหรือแพเลาะมาตามชายฝ่ัง
มหาสมทุรแปซิฟิก และยังระบุว่า ผู้บุกเบิกบางกลุ่มไม่อาจอยู่รอดได้
ในดินแดนแห่งใหม่ และตายลงโดยไม่ทิ้งลูกหลาน ผูส้บืเชือ้สายเอาไว้ 
แต่ผู ้รอดชีวิตส่วนใหญ่ได้กระจายกันไปตั้งหลักแหล่งทั่วภูมิภาค
อเมริกาเหนือ โดยปรากฏหลักฐานในถ�้าและสถานที่ต่างๆ อีกอย่าง
น้อย ๔๒ แห่ง ซึ่งยังไม่แน่ใจว่าผู้บุกเบิกเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องทาง
สายเลือดกับกลุ่มชนที่ให้ก�าเนิดวัฒนธรรมโคลวิส (Clovis Culture) 
ในเวลาต่อมาหรือไม่  
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ปรบมือให้
รายงาน : พิมพ์ภัทร  

เด็กไทยชิง ๒ รางวัลชนะเลิศโครงงานระดับโลก GLOBE
ส�านักงานใหญ่โครงการ GLOBE ภายใต้การดูแลสนับสนุนขององค์การนาซา (NASA) จัดงานประชุม

วิชาการเสมือนจริงระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ สนับสนุนให้นักเรียนทั่วโลกส่งผล
งานวิจัยเข้ามาประกวด เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับจากการท�างานวิจัย 

ผลปรากฎว่า งานวิจัยของเด็กไทยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศได้ถึง ๒ ชิ้นงาน ประกอบด้วย
การประกวด 2020 GLOBE International Virtual Science Symposium (IVSS 2020) 
มีผลงานวิจัยที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมด ๒๖๓ เรื่อง จาก ๒๙ ประเทศทั่วโลก รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 

ผลงานวิจัยเรื่อง ความเชื่อทางศาสนามีผลต่อแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่เกาะสมุย ประเทศไทย โดยส�ารวจด้วย
ภาพถ่ายจากโดรน (Drone) และการส�ารวจโดยใช้ GLOBE Observer: Habitat Mapping App (Faith-based 
Communities Affecting Breeding Sites of Mosquito Larvae at Samui Island, Thailand, using Drone 

Imagery and GLOBE Observer: Habitat Mapping App)
คณะผู้วิจัยคือ นางสาววริศรา เกียรติยศเจริญ นางสาวปารมิตา แสงห้าว และ 

นางสาวรินรดา มีแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียน สามเสนวิทยาลัย
การประกวด 2020 International Virtual Science Symposium ZIKA PROJECT 

(ZIKA IVSS project 2020)
มีผลงานวิจัยที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ๓๒ ชิ้นงานจาก  ๑๐ ประเทศ รางวัล

ชนะเลิศได้แก่ ผลงานวิจัยเรื่อง นิเวศวิทยาของลูกน�้ายุงในพื้นที่ที่แตกต่างกันบริเวณ
หาดราชมงคล จังหวัดตรัง (Mosquito Larvae Diversity and Abundance Relation 
to Land Cover in Coastal Area in Trang Province, Thailand) 

คณะผู้วิจัยคือ เด็กหญิงปิยาพัชร เพชรหิน เด็กชายสุรยุทธ คงจันทร์ เด็กหญิง
กัลยกร ทองส่งโสม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง

สองเยาวชนนักพัฒนา แชมป์การแข่งขนั Swift Student Challenge งาน WWDC2020
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ท�าให้ปีนี้บริษัท Apple ตัดสินใจจัดงานชุมนุมนักพัฒนา WWDC 

2020 ออนไลน์เต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก และได้จัดการแข่งขัน Swift Student Challenge เปิดโอกาสให้นัก
พฒันาทีเ่ป็นนกัเรียนนกัศกึษาจากทัว่โลกเขยีนโค้ดสร้างฉากแบบอนิเทอร์แอค็ทฟีบนแอพ Swift Playgrounds 
ทีส่ามารถเล่นได้ภายใน ๓ นาทส่ีงเข้าประกวด และมเียาวชนนกัพฒันาไทยได้รับรางวลัชนะเลศิถงึ ๒ คน ได้แก่ 

นางสาวพอใจ รางศร ีนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๔ จากโรงเรยีนวาร ีจงัหวดัเชยีงใหม่ น�าเสนอผลงาน 
HappHear แอพพลิเคชั่นช่วยเหลือผู้พิการทางการสื่อสารในกรณีฉุกเฉิน เมื่อกดเข้าไปแอพจะพบไอคอน
แสดงรูปภาพแทนถึงสถานการณ์ต่างๆ ให้เลือก เมื่อกดไอคอน แอพจะส่งเสียงขอความช่วยเหลือดังออกมา
เพื่อให้คนรอบตัวในบริเวณนั้น สามารถช่วยเหลือและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ทันที

นายภมิู เพง็หริญั บณัฑติจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยั   
อสัสมัชัญ น�าเสนอผลงานแอพพลเิคชัน่สร้างตารางเรยีนในมหาวทิยาลยั ช่วยสร้างตารางเรยีนส�าหรับการลง
ทะเบียนโดยเลือกวิชากับกลุ่มเรียนที่ต้องการลง จากนั้นโปรแกรมจะค�านวณตารางทุกความเป็นไปได้โดยใช้ 
Algorithm ทีดั่ดแปลงมาจาก Depth first search เพือ่ให้การค�านวณออกมาได้อย่างรวดเรว็และแม่นย�า



ทีมนักเรียนไทยคว้าอันดับสี่ การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ
(International Young Physicists’ Tournament: IYPT)

การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ออนไลน์ IYPT New Zealand Online Tournament 2020 ณ สาธารณรัฐ
โรมาเนีย เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ กรกฏาคมที่ผ่านมา ทีมประเทศไทยสามารถท�าคะแนน ๑๕๑.๕ คว้าอันดับสี่ของ
การแข่งขัน เป็นรองแชมป์เก่าจากสิงคโปร์ ออสเตรีย และนิวซีแลนด์ตามล�าดับ 

โดยทีมนักเรียนผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ 
นายภัทรพล ธนลิขิต โรงเรียนก�าเนิดวิทย์
นายกันตพงศ์ กิติยามาศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
นายมิ่งขวัญ รัตนศิวโมกษ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นางสาวปาณิสรา หมวดสง โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน
นางสาวณัฏฐนิช เธียรธัญญกิจ โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย

ทมี ‘won-SpaceY’ ชงิแชมป์ Space Flying Robot Programming Challenge 2020
เสร็จสิ้นเรียบร้อยส�าหรับการแข่งขันโครงการ Space Flying Robot Programming Challenge 2020 

(SRPC2020) ซึง่จัดโดยส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) ร่วมกบัองค์กรส�ารวจอวกาศ
แห่งญ่ีปุน่ (Japan Aerospace Exploration Agency: JAXA) และหน่วยงานพนัธมติร เมือ่เดือนมถินุายนทีผ่่านมา

งานนี้เป็นการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ Astrobee ให้ปฏิบัติภารกิจซ่อมแซม
สถานีอวกาศที่ช�ารุดเนื่องจากอุกกาบาตพุ่งชน โดยใช้เซิฟเวอร์ของ JAXA 
ประเทศญี่ปุ่นท�าการแข่งขันและแสดงภาพจ�าลอง 

ผู้ชนะเลิศได้แก่ ทีมวอน สเปซวาย (won-SpaceY) ซึ่งประกอบด้วย
นายธรีโชติ เมืองจ�านงค์ นกัศกึษาชัน้ปีที ่๑ สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมแมค
คาทรอนกิส์ ภาควชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเคร่ืองกล นายตลุา ชวีชาตรเีกษม 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และนายสิรภพ เวสน์
ไพบูลย์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดยทีมชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Kibo Robot Programming Challenge 
2020 รอบชิงแชมป์เอเชีย ณ ศูนย์อวกาศสึกุบะ ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนกันยายนนี้

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหิดล ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจระดับนานาชาติ
Thailand MICE Youth Challenge 2020

“Thailand MICE Youth Challenge 2020” การแข่งขันที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพ 
ความคิดสร้างสรรค์แผนธุรกิจไมซ์ในแนวคิด “New Normal and MICE Technology” ปีนี้ผู้เข้าแข่งขันจะ
ต้องวางแผนธุรกิจในรูปแบบ New Normal ภายใต้วิกฤติ Covid-19 ในชื่อ
ผลงาน Baby and Birth Expo 2022 ผ่านการน�าเสนอในรูปแบบออนไลน์
ทาง Facebook Thailand MICE Youth Challenge 2020

งานนี้ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีม “THE AISLING” ซึ่ง
ประกอบด้วย นางสาวปริชญา เอมอ�าไพวงศ์ นางสาวรนิรดา ชีพเชีย่วชาญชยั 
นางสาวขวัญชนก ธีระอรรถเวช และนายบดินทร์ ชินสุขเสริม นักศึกษา
สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล    
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ประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DIGIFAM AWARDS ครั้งที่ ๒
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงาน

เข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DIGIFAM AWARDS ครั้งที่ ๒ 
โครงการ Healthy Digital Family เสพสือ่ ใช้สต ิ มีสไตล์ ให้สตรอง หวัข้อ Reset Mindset 
“เข้าใจ ใช้เป็น เห็นรอบ” ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท

การประกวดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ผลิตสื่อวิดีโอ และผลิตสื่ออินโฟ
กราฟิก เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ - ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท สิบซามูไร จ�ากัด 
โทรศัพท์ ๐๙ ๘๐๐๑ ๙๖๖๐ เฟสบุ๊ค : DigiFam Awards หรืออีเมล์: digifamawards@gmail.com 

ประกวดออกแบบและผลิตโคมไฟ “The Inspire Design Lamp Design Contest 2020”
The Inspire Design และผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา 

และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบและผลิตโคมไฟ “The Inspire Design 
Lamp Design Contest 2020” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๗๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานออกแบบและผลิตโคมไฟ จ�านวน ๑ ชุด โดยใช้
แนวคิด “Metallurgy Lamp Design” ออกแบบโคมไฟที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบอย่างน้อย ๓๐ % 
ของชิ้นงาน (ชิ้นงานต้องอยู่ในขอบเขตที่สามารถพัฒนาเป็นชิ้นงานได้จริง)

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เฟสบุ๊ค : Inspire Design โคมไฟสั่งท�าตามแบบ ตั้งแต่บัดนี้- 
๒ พฤศจิกายนศกนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊ค : inspiredesign.lightstudio

ประกวดคลิปวิดีโอ Krungsri IMAX Video Contest 2020
Krungsri IMAX ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่อายุไม่เกิน ๓๐ ปี ส่งผลงาน

เข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ Krungsri IMAX Video Contest 2020 หัวข้อ “ดูหนังวิถีใหม่ ไร้
เงินสด ที่กรุงศรีไอแมกซ์ ความห่วง ไม่เคยห่าง” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่าสองแสนบาท พร้อมถ้วย
รางวัล และประกาศนียบัตร

ส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม (ทีมละไม่เกิน ๒ คน) 
เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - ๑๕ กันยายนศกนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ 

www.KrungsriIMAX.com

สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประกวดงานเขียนเยาวชน ครั้งที่ ๑๐
สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ขอเชิญเยาวชนไทย อายุ ๑๕ - ๒๐ ปี ไม่จ�ากัดการ

ศึกษาและศาสนา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเยาวชน สถาบันธรรม
วรรณศิลป์ ครั้งที่ ๑๐ ประจ�าปี ๒๕๖๓ หัวข้อ “คุณค่าของชีวิต” ชิงทุนการศึกษามูลค่า
รวม ๑๖,๐๐๐ บาท

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นงานเขียนประเภทเรื่องสั้น (ตั้งชื่อเรื่องที่ไม่ซ�้า
กับหัวข้อการประกวด)ความยาว ๒ - ๗ หน้ากระดาษเอ ๔ ขนาดอักษร ๑๖ พอยต์  

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ dhammaliterary@gmail.com หรือเฟซบุ๊ค : เขียน
เปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์   

รายงาน : พิมพ์ภัทร  
บอกเล่าข่าวประกวด
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ท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่
ตามรอยองค์ “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต”

นับเป็นปีที่ส�าคัญของวงการ
พระสงฆ์ไทย และยังเป็นการเฉลิม
ฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล 
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่องค์การการ
ศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้
ประกาศยกย่องเชดิช ู หลวงปูม่ัน่ ภูรทิตัโต 
ให้เป็นบุคคลส�าคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยถือเป็นพระอรยิสงฆ์
รูปที่ ๓ ของประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องนี้ บริษัท 
ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) จึงได้ผสานความ
ร่วมมือ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
และ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี จัดท�า “โครงการท่องเที่ยว
โดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” เพื่อ
ถวายเป็นอาจาริยบูชา และประชาสัมพันธ์เรื่องราว
ความส�าคัญและค�าสอนของหลวงปู่มั่นในเส้นทาง

เจรญิธรรมของท่านทีไ่ด้เดนิทางจารกิ
เพือ่บ�าเพญ็เพียรท่ัวประเทศ เพือ่ให้
ประชาชนได้เดินทางเข้าไปเรียนรู้
ประวตั ิ วตัรปฏบิตัอินังดงาม รวมทัง้

ปฏิปทาค�าสอนของท่าน ส่งเสริมให้
เกิดการท�างานร่วมกัน ภายใต้หลักการ 

“บวร” เพื่อพัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน 
และส่งเสริมและสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน รวม
ท้ังยังเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากหลังจาก
เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ และ
ส่งเสรมิอตุสาหกรรมด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทย 
โดยได้มีการด�าเนินโครงการดังกล่าว ๓๕ แห่งทั่ว
ประเทศ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ตามรอยเส้นทางแห่ง
ศรทัธาสายธรรมะนี ้สามารถค้นหาข้อมูลสถานท่ีและ
แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนใกล้เคียงเพิ่มเติมได้ที่ 
www.luangpumun-cbt.org

ตักบาตรข้าวเหนียว จ.สกลนคร

คุณอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ท่ีปรึกษากรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) 

กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีเปลือกไม้ ผักค�าภู จ.สกลนคร

วิหารหลวงปู่มั่น วัดเจเดีย์หลวง จ.เชียงใหม่  





นายสมพันธ์	 จารุมิลินท	 ประธานกรรมการ

นางสิริพร	 ทองคำาวงศ์	 รองประธานกรรมการ	

นางเพชรพริ้ง	 สารสิน	 รองประธานกรรมการ	

คุณหญิงคณิตา	 เลขะกุล	 กรรมการ	

นายจุตินันท์		 ภิรมย์ภักดี	 กรรมการ

นายนิติกร	 กรัยวิเชียร	 กรรมการ

ดร.นนชัย	 ศานติบุตร	 กรรมการ

นางเพ็ญศรี	 เคียงศิริ	 กรรมการ	

รองศาสตราจารย์	เย็นใจ	 สมวิเชียร	 กรรมการ

นางเยาวลักษณ์	 โหตรภวานนท์	 กรรมการ

นายเรืองชัย	 รุจิระพัฒน์	 กรรมการ

นางวิณีนารถ	 พันธุ์วุฒิ	 กรรมการ

นายสุรสิทธิ์	 ทองจันทร์	 กรรมการ

นายสุรินทร์	 เงินรูปงาม	 กรรมการ

หม่อมหลวงอนุพร	 เกษมสันต์	 กรรมการ

ดร.อัญชลี	 เกษสุริยงค์	 กรรมการ

นางสาวธนัชพร	 ถำ้าสิงห์	 กรรมการและเลขานุการ

นางสาวธัญลักษณ์	 ฉิมดี	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พลเอก	สุรยุทธ์			 จุลานนท์

ร้อยโท	ดร.สุวิทย์	 ยอดมณี

บรรณาธิการ
นางวิณีนารถ	 พันธุ์วุฒิ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางทัศนีย์		 เอื้อวิทยา

ศิลปกรรม
นายสมชาย		 หงวนเสงี่ยม

นายพงษ์ณัฐ		 วัฒนสุคนธ์

รายนามคณะกรรมการจัดทำาวารสารทิศไท

ผู้อุปถัมภ์

การกีฬาแห่งประเทศไทย

บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จำากัด	(มหาชน)



ทิศไท เปิดสู่ทุกทิศ และ เปิดรับทุกทิศ


