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พิมพ์ที่
โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (๑๙๘๗) จำากัด
เลขที่ ๑๘ ซอยประชาอุทิศ ๓๓ 
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐

ห้ามจำาหน่าย
เผยแพร่เป็นอภินันทนาการสำาหรับ
โรงเรียน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป 
จากมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

 ฉบบัส่งท้ายปีขอมอบความงดงามล�า้ค่าของพิพธิภณัฑ์
 ศิลป์แผ่นดิน ณ เกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เป็นความตราตรึงใจทั้งเนื้อหาและภาพถ่ายท่ีทีมงานของเราใช้
เวลาละเมียดละไมบันทึกทุกความทรงจ�าเพ่ือเป็นของขวัญแก่ผู้
อ่าน ในขวบปีที่เราต้องเผชิญพิษภัยจากโควิด-๑๙ ด้วยความ
อดทน มีสติ มีปัญญา เชื่อว่าความร่วมแรงร่วมใจของเยาวชน
และคนไทยทุกคนจะท�าให้เราใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างปลอดภัย 
และเห็นแสงสว่างในท้ายที่สุด

“New Normal” คอลัมน์ที่สรรหาความรู้ ประโยชน์ด้านบวก 
ของการรบัมือในภาวะชวีติวถีิใหม่มาให้เราตระหนกั “Role Model” 
คยุกบัเจตณฐั คนหนุม่ไฟแรงพลงับวกท่ีหวัเราะให้กบัทกุปัญหา
และไม่ยอมแพ้ในการแสวงหาตัวตนที่ใช่ จนได้รับทุน สอวน. 
ถึงระดับปรญิญาโท ในสาขา Aerospace ตัง้ใจจะเป็นนกัวจิยัและ
อาจารย์ด้านฟิสกิส์และดาราศาสตร์

“ชวนเทีย่ว” พาไปเดนิเล่นบนถนนสายศลิปะในกรงุเทพมหานคร 
ซึง่ขณะนีก้�าลงัได้รบัความนยิมเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ถ่ายรปูสวย ได้ศึกษา
ประวตัศิาสตร์ของชมุชนนัน้ๆ ทัง้ช่วยท�าให้ท้องถิน่มชีวีติชวีา เพิม่
มูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่วน “สุขภาพน่ารู้” คุณหมอเขียนถึงการ
นอนไม่หลับ นอนไม่พอ ที่ส่งผลต่อหัวใจแม้จะอยู่ในวัยเด็ก

ทศิไทฉบบันีเ้ริม่คอลมัน์ใหม่ “Education Platform” ทีเ่รา
น�าเรื่องของการศึกษาและวิชาใหม่ๆ ให้น้องๆ ได้ใช้เป็นอีกช่อง
ทางหนึ่งที่จะท�าความเข้าใจนะคะ

และยังมีเนื้อหาอ่านสนุกได้สาระให้น้องๆได้ต่อยอดความ
คิดอีกมากมายใน “ทิศไท” ทั้งในตัวเล่มวารสารและ E book 
บนเว็บไซต์ : nif-tidthai.org ค่ะ  

    
    

บทบรรณาธิการ

ทิศไท



 พระมหากรุณาธิคุณ

	 บาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและดูแลทุกข์สุขของประชาชน
	 เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี	ทรงคอยช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนที่
เกิดขึ้นกับพสกนิกรของพระองค์ในทุกพ้ืนท่ีของประเทศ	 ซ่ึงถือเป็นพระราชกรณียกิจ
ส�าคัญของพระองค์ตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ในช่วงที่ยากล�าบาก
จากสถานการณ์วกิฤตกิารแพร่ระบาดของโรคโควดิ-๑๙	ท่ีเกิดขึน้ท่ัวโลก	รวมทัง้ประเทศ	
ไทย

โคก หนอง นา โมเดล ตามพระราชดำาริ
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเกษตรกร ๗๓ จังหวัด

พระ

๔

เรื่อง :	วิณีนารถ	พันธุ์วุฒิ
ภาพ	:	สิงหรา
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานความช่วยเหลือในทุกๆ ด้านอย่างทัน
ท่วงที ในยามวิกฤติที่ประชาชนเสียขวัญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนัก
ถึงความทุกข์ร้อนนั้น และทรงมีพระราชปณิธานที่จะบ�าบัดทุกข์อย่างยั่งยืน

ในสถานการณ์ทกุข์ยากของพืน้ทีช่นบทห่างไกลทีช่าวบ้านส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร
นั้น ทรงมีพระราชด�าริให้ทุกจังหวัดด�าเนินการพัฒนาเพ่ือฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและ
ชมุชนตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ให้สอดคล้องกบัโครงการจติอาสาพระราชทานตาม 
พระราชด�าริอย่างเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ทั้งนี้ กรมการพัฒนา
ชมุชนได้น้อมน�าพระราชด�ารมิาปฏบิตั ิด�าเนนิการพฒันาพืน้ทีต้่นแบบ “โคก หนอง นา 
โมเดล” เพือ่ให้เกดิกระบวนการเรยีนรู้ การมส่ีวนร่วม การพึง่พาตนเอง เพ่ือให้ชาวบ้าน
สามารถบรหิารจดัการตนเองและชมุชนให้อยูด่กีนิดไีด้อย่างยัง่ยืน โดยให้ทัง้ ๗๓ จงัหวัด
ทั่วประเทศ ๕๗๑ อ�าเภอ  ๓,๒๔๖ ต�าบล ๒๕,๑๗๙ ครัวเรือน ร่วมด�าเนินการต่างๆ 
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและชุมชน
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ตัวอย่างหนึ่งของ “โคก หนอง นา โมเดล” ที่ประสบความ

ส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม คือ โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย  
โควิด-๑๙ จังหวัดอ่างทอง บนเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ณ บ้านยางกลาง 
ต�าบลสบัีวทอง อ�าเภอแสวงหา โครงการดังกล่าวน้ีเป็นการพฒันา
และขยายผลจาก “โครงการฟาร์มตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจ้า 
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้าน
ยางกลาง” ซึง่มลัีกษณะเป็นศูนย์รวมการเรยีนรู้ขนาดใหญ่ มกีาร
พฒันาให้เกดิการจ้างงาน สร้างและขยายผลการเรยีนรูไ้ปประกอบ
อาชพี และชาวบ้านซึง่ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเกษตรกร สามารถ
สร้างรายได้ในที่ดินตนเอง 

ทั้งนี้เป็นที่ปรากฏว่า จากการปรับพื้นที่ด้วยเครื่องจักรกล 
ท�าให้การด�าเนินงานลุล่วงอย่างรวดเรว็ มกีารปลูกพืช เพาะเหด็ 
เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด เลี้ยงแพะ ที่ให้ผลผลิตงดงาม มีการปล่อย
น�า้เข้าคลองท่ีขุดไว้ใช้ในครวัเรอืน และส�าหรบัเลีย้งปลา โดยการ
จัดการอย่างเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมของปลาแต่ละพันธุ์ที่
น�ามาปลอ่ยให้ได้วางไข่ขยายพนัธุด้์วย ขณะเดียวกนักมี็การเลีย้ง
ปลาในนาข้าวเพือ่เป็นการก�าจัดศัตรูต้นข้าวไปในเวลาเดียวกัน

ด้วยความส�าเร็จของการพัฒนาโครงการฟาร์มตัวอย่างที่
ต�าบลสีบัวทอง จังหวัดอ่างทองนี้ ท�าให้ที่นี่เป็นต้นแบบของโคก 
หนอง นา โมเดล ที่ชัดเจน มีชาวบ้านและเกษตรกรจากชุมชน
ต่างๆ เดินทางไปเยี่ยมเยือนและเรียนรู้น�ากลับไปเป็นแบบอย่าง
ที่ภูมิล�าเนา เพื่อสร้างงานสร้างรายได้พึ่งพาตนเองกันต่อไป
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เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู ่หัว ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เผยแพร่ภาพวาดฝีพระหัตถ์    
“โคกหนองนาแห่งน�้าใจและความหวัง” รวม ๓ แบบ ประกอบด้วย 

แบบที่ ๑ พระราชทานข้อความว่า “โคกหนองนาแห่งน�้าใจและความหวัง” “งาน
เสร็จเป็นรูปธรรม นามธรรม อิ่มเอิบ สบายใจ”

แบบที่ ๒ “โคกหนองนากับความสุขสดใส” “We are farmers together” 
แบบที่ ๓ “เรารักธรรมชาติ เราสร้างสรรค์ในงานเกษตรโคกหนองนาเพ่ือความ

อุดมสมบูรณ์ และความสดใส ทั้งกายและใจ” “Happy farmers” 
ความห่วงใยที่พระองค์ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรเพ่ือให้มีวิถีชีวิตท่ีมีความสุข

จากธรรมชาติที่สมดุล สร้างความรัก สามัคคี และเอื้ออาทรซึ่งกันและกันในชุมชนใน
ช่วงเวลาวกิฤตเิช่นนี ้ สอดคล้องกับโครงการจติอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�าริ 
ท�าให้โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” บรรลวุตัถุประสงค์ตามเป้าหมายทีว่่า “ประชาชน
มีความสุข และอบอุ่นในบ้านบน โคก หนอง นา” นั้น ก็ด้วยพระเมตตาและพระ
มหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้  
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 เรื่อง : วิณีนารถ พันธุ์วุฒิ
ภาพ : สมชาย หงวนเสงี่ยม

ศาสตร์พระราชา

 พระชนม์ชพี พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช 
 มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจของนักพัฒนาท่ี 
แท้จรงินานปัการ ก่อให้เกดิโครงการในพระราชด�ารเิพือ่แก้ปัญหาระยะยาวที่ให้ผลลพัธ์
อย่างยั่งยืนในทุกภูมิภาคของประเทศ ทรงก�ากับดูแลและทรงติดตามงานอย่างใกล้ชิด
ทกุขัน้ตอน จงึกล่าวได้ว่า ไม่มพีืน้ที่ไหนบนผนืแผ่นดนิไทยจะห่างไกลเกนิกว่าพระองค์
จะเสด็จพระราชด�าเนินไปถึง 

ศาสตร์พระราชาที่
บ้านศาลาดิน นครปฐม 

สุขภาพดี วิถีพอเพียง
            อย่างยั่งยืน    

ตลอด

 

๙



พระราโชบายด้านการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 
คอื “ศาสตร์พระราชา” ทีท่กุภาคส่วนน�าไปประยกุต์ใช้ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือให้
เกดิประโยชน์ตามเป้าหมายอย่างยัง่ยนื ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงนัน้คอืหวัใจหลกัของ
การพัฒนาที่เริ่มต้นเป็นรูปธรรมตามพระราชด�าริในศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ทั่วประเทศ 
ดังตัวอย่างหนึ่งคือ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านศาลาดิน ต�าบลมหาสวัสดิ์ 
อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่บนผืนดินพระราชทานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่๙ ด้วยพระราชประสงค์ให้เป็นแหล่งเรียนรูก้ารพัฒนาตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นอกจากนี้ยังทรงมุ่งหวังที่จะพัฒนาให้ศูนย์แห่งนี้เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
“สุขภาพดี วิถีพอเพียง” เพื่อส่งต่อวิถีท�ากินที่จะรักษาผืนดินให้ปลอดพิษ ผลิตอาหาร
ปลอดภัย ใช้ชีวิตพอดีตามวิถีพอเพียง ส่งต่อให้รุ่นลูกหลานสืบไป

ในอดตี ชุมชนบ้านศาลาดินไม่มท่ีีดนิท�ากนิเป็นของตวัเอง ต้องเช่าท่ีดนิท�านาและ
ท�าได้เพยีงปีละครัง้ ชาวบ้านทีน่ี่จงึมคีวามยากจนมาก เมือ่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๙ ทรงทราบจึงได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ จ�านวน ๑,๐๐๙ ไร่ ให้
เกษตรกร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยให้ส�านักงานปฏิรูปที่ดินเป็นผู้ดูแลจัดสรรที่ดินแปลง
ละ ๒๐ ไร่ ให้เกษตรกรเข้าท�ากิน ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ พระราชทานแนวพระราชด�าริ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรแบบผสมผสานตามลักษณะภูมิสังคมสอดคล้อง
กับสภาพภูมิประเทศ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น คือ 
ปลกูข้าวเป็นอาชพีหลกั ปลกูผลไม้เพือ่สร้างรายได้ระหว่างรอเก็บเกีย่วข้าว แบ่งพืน้ท่ีท�า
แปลงบัวหรอืนาบวั ซึง่สร้างรายได้ให้มากทีส่ดุ เพราะสามารถตัดดอกขายได้ทุกวนั รอบ
แปลงบัวยังปลูกพืชผักสวนครัว ส่วนในแปลงบัวและท้องร่องใช้เลี้ยงปลานิล และปลา
ตะเพียน ชุมชนบ้านศาลาดินจึงมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมาก

แม้ว่าชุมชนนี้จะแก้ปัญหาได้ในเรื่องที่ดินท�ากิน แต่ก็มาประสบปัญหาในเรื่องน�้า 
ทั้งน�้าท่วม น�้าเน่าเสีย มีการตัดถนนผ่านชุมชน ท�าให้เส้นทางการสัญจรเปลี่ยนจาก

๑๐



คลองมาเป็นถนน และยังมีระบบน�้าบาดาลอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ประโยชน์ของคลองจึง
เหลือเพยีงน�าน�า้มาใช้ท�าการเกษตร ครั้นเกิดภาวะน�้าท่วมหนัก น�้าไม่สามารถระบาย
ไปยงัคลองต่างๆ ได้ เพราะมกีารท�าประตรูะบายน�า้กัน้คลองสายต่างๆ เพ่ือควบคมุระดับ
น�้าท้ายประตู นอกจากนี้ในคลองก็เต็มไปด้วยผักตบชวา ขยะ สารเคมีจากการท�าการ
เกษตร และของเสีย น�้าจึงเน่าเสียหนักขึ้นเรื่อยๆ 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ องค์การบริหารส่วนต�าบลมหาสวัสดิ์และชาวบ้านได้ร่วมกันเก็บ
วชัพชืในคลองเลก็ๆ ด้วยการท�าใบมดีตดิกบัหวัเรือเพือ่ตัดผกัตบชวา และให้กรมชลประทาน
เข้ามาช่วยเก็บในล�าคลองสายใหญ่ แต่ก็ไม่สามารถก�าจัดได้หมดเพราะวัชพืชเหล่านี้
เจรญิเตบิโตเร็วมาก ชมุชนจงึร่วมกนัวางเป้าหมายท่ีจะฟ้ืนฟคูลองมหาสวสัดิอ์ย่างจรงิจัง 
เพื่อท�าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรวิถีไทย โดยหาข้อมูลและสรุปปัญหาเพื่อหาแนวทาง
แก้ไข โดยใช้ธรรมชาตแิก้ไขธรรมชาต ิซึง่มลูนธิิอทุกพฒัน์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ ให้การ
สนบัสนนุด้วยการน�าเทคโนโลย ี เช่น แผนท่ีภาพถ่ายจากดาวเทียมมาประยกุต์ใช้ในการ
วางแผนฟ้ืนฟแูละปรบัปรงุแหล่งน�า้ ชาวบ้านกต็ดิตัง้ถงัดกัไขมันในครวัเรอืน ลดปรมิาณ
ไขมันของเสียท่ีปล่อยลงน�้า ช่วยกันเก็บผักตบชวามาตากแห้งผสมกับดิน ขายสร้าง
รายได้ และยังเป็นการก�าจัดผักตบชวาในล�าคลองได้ด้วย

ที่ส�าคัญคือ ชุมชนได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริในการน�าพลังงานธรรมชาติมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการประดิษฐ์กังหันน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยประยุกต์ระบบ
เครื่องกลเติมอากาศในน�้าจากกังหันน�้าชัยพัฒนาเข้ากับระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อเปลี่ยน

๑๑



พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานไฟฟ้ามาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ และจ่ายพลังงานไปยัง
มอเตอร์ขบัเคล่ือน ให้กงัหนัหมนุน�า้ขึน้มาสมัผสัอากาศ โดยตดิต้ังเครือ่งกลเตมิอากาศ 
นี้ในล�าคลอง ช่วยบ�าบัดน�้าเสียและเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน�้าได้เป็นอย่างดี นอกจาก
นี้ยังตรวจวัดคุณภาพน�้าอย่างสม�่าเสมอ ทั้งการดูสีของน�้า ดูตะกอน ดมกลิ่น ไปจนถึง
การสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน�้า เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้น�้าเน่าเสีย

ส่วนปัญหาเรื่องน�้าท่วม เพื่อแก้ไขปัญหา ชุมชนได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต�าบลมหาสวัสดิ์ออกส�ารวจพื้นที่ โดยน�าแผนที่และผังน�้ามาใช้วิเคราะห์ปัญหา เกิด
การเช่ือมโยงโครงข่ายให้ธรรมชาติบ�าบัดธรรมชาติด้วยการขุดลอกคูคลองที่มีอยู่เดิม
และขุดคลองเพิ่มขึ้น วางท่อลอดถนนให้คลองเชื่อมต่อกันเป็นระยะทางประมาณ ๑๕ 
กิโลเมตร เพื่อให้น�้าไหลเวียนได้ในพื้นที่และใช้น�้าดีไล่น�้าเสีย ขณะเดียวกันก็เตรียม
พร้อมรับมือภาวะน�า้ท่วม ด้วยการก�าหนดจดุรวมพลเป็นศนูย์กลางการให้ความช่วยเหลอื 
การจัดท�าทะเบียนรับของและแจกจ่ายสิ่งของบริจาค จัดท�าชุดพร้อมอยู่ และชุด 
พร้อมอพยพ เตรียมอุปกรณ์ที่จ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีวิตในช่วงน�้าท่วม ทั้งน�้าสะอาด

๑๒



ส�าหรับดื่ม อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง ยาที่จ�าเป็น 
เพื่อให้ชาวบ้านสามารถช่วยเหลือตนเองได้  
 ด้วยเจตนาอันแน่วแน่ของชุมชนบ้านศาลาดิน
ที่น ้อมน�านโยบายการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง และทฤษฎใีหม่ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มาปฏิบัติอย่างจริงจัง ผล
ทีไ่ด้รบัคอื ชุมชนบ้านศาลาดนิกลายเป็นศนูย์การเรยีน  
รู ้เศรษฐกิจพอเพียงที่อธิบายเหตุและผลได้อย่าง
ชัดเจน 

ปัจจบุนับ้านศาลาดนิเป็นจุดท่องเทีย่วเชงิเกษตร 
ที่มีผู้คนไปเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง มีสวนผลไม้มากมายหลากหลายชนิด ถือเป็นชุมชน
ชาวน�้าที่อยู่ดีมีสุข ชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพหลากหลาย รวมทั้งการท�านาบัว หรือ 
Lotus Farm ซึ่งเป็นแปลงสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�าต�าบล นาบัว
ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ท�ารายได้ให้เกษตรกรอย่างมาก ซ่ึงบัวส่วนใหญ่ที่ปลูกเป็นสาย
พนัธ์ุฉัตรบศุย์ หรอื ฉตัรขาวที่ใช้ไหว้พระ นาบวันีค้อืความภมูใิจหนึง่ของชมุชนชาวน�้า
ศาลาดิน และทุกวันนี้ ชุมชนบ้านศาลาดินนอกจากจะท�าหน้าที่เป็นศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกจิพอเพียงแล้ว ยงัรอต้อนรบันกัท่องเท่ียวทีช่ืน่ชมวิถแีบบพอเพียง ให้ได้สัมผสั
ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดด้วย  

๑๓



 

๑๔

เรื่อง : ทัศนีย์ ยาวะประภาษ 
ภาพ : สิงหรา

สารคดีพิเศษ

ศิลป์แผ่นดิน มรดกแผ่นดินรัชสมัยรัชกาลที่ ๙ 
จากพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สืบสานต่อยอดสู่ลูกหลานชาวนาชาวไร่ 
ดำ�รงไว้ซึ่งคว�มเป็นเอกของง�นช่�งไทย

 อาคารสีขาวสองชั้นร่วมสมัยตั้งตระหง่านบนเกาะลอย
 เหนอืทะเลสาบเลก็ๆ ท่ามกลางร่มครึม้ของเงาไม้เขยีวชอุม่ 
โดยเฉพาะในวันละอองฝนก�าลงัโปรยปราย หมอกจางๆ ลอยอ้อยอ่ิง
ปกคลมุบางส่วนให้รูส้กึคล้ายเหน็คล้ายไม่เห็น ชวนให้กระจ่างใจถึง
ค�าเรียกขานสถานที่นี้อีกชื่อหนึ่ง Museum in the Forest หรือ 
พิพิธภัณฑ์ในป่าเขียว เพราะผืนป่าที่โอบคลุมตัวอาคารนี้ไว้ล้วน
เขียวชอุ่มสดชื่น อย่างผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ต�ำบลเกำะเกิด อ�ำเภอบำงปะอิน 
จงัหวัดพระนครศรอียธุยำ จดัแสดงผลงำนชิน้เอกที่โดดเด่นจบัตำ
รวม ๒๑ ชิ้นงำน และผลงำนประณีตศิลป์อื่นๆ อีกจ�ำนวนมำก 
ซึ่งทุกชิ้นงำนต่ำงอวดโฉมควำมตระกำรล�้ำเลิศแจ่มชัดใน
บรรยำกำศสงบ สบำย ผู้เข้ำชมทุกคนจะมีมัคคุเทศก์ส่วนตัวใน
รูปแบบ Audio guide ถึง ๑๐ ภำษำให้เลือกพกติดตัว หนึ่งชิ้น
ต่อ ๓ นำที ถ้ำยังไม่จุใจ เจ้ำหน้ำที่เปี่ยมมิตรไมตรีตำมจุดต่ำงๆ 
พร้อมเข้ำมำให้บริกำรในทันที

ภาพ

ฉำกจ�ำหลักไม้ “ต�ำนำนเพชรรัตน์”



 

๑๕

พพิธิภณัฑ์ศลิป์แผ่นดนิ เป็นพพิธิภณัฑ์ทีร่วบรวม
ผลงานของช่างสถาบันสริกิติิ ์ ทีส่มเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรง
คัดเลือกเข้าฝึกอบรมงานศิลปหัตถกรรมแขนงต่างๆ ที่
สถาบันสิริกิติ์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนจิตรลดา และทรงตั้ง
พระราชหฤทัยให้มีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมผลงานตั้งแต่
เริ่มท�าในระยะแรกๆ จนถึงผลงานประณีตศิลป์ชิ้นเอก
ที่ช่างสถาบันสิริกิติ์รังสรรค์อย่างพิถีพิถัน ด้วยสองมือ
ลูกหลานชาวนาชาวไร่ผู้ยากจน ไม่มีแบบ ไม่มีพิมพ์ 
ไม่มีหุ่น ผลงานบางชิ้นใช้เทคนิคที่มีรากฐานจากศิลปะ
ไทยโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยา หลายชิ้นได้รับการสร้าง 
สรรค์โดยใช้เทคนิคที่คิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร

ย้อนกลับไปกว่า ๗๐ ปี ในคราวที่สมเด็จพระนาง
เจ้าสริิกต์ิิ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง 
ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทรงเยี่ยม
ราษฎร ในถิน่ทรุกนัดารทัว่ทุกภูมภิาคของประเทศ ได้ทอด
พระเนตรเห็นราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร 
กรรมและ มีฐานะยากจน เนือ่งจากจ�านวนผลผลติทางการ
เกษตรข้ึนอยู่กับปัจจัยท่ีควบคมุไม่ได้ เช่น ดิน ฟ้า อากาศ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร มพีระราชกระแสรบัสัง่ว่าการ 
น�าสิ่งของไปพระราชทานแก่ราษฎรเช่นนี้ เป็นการช่วย
เหลอืเพือ่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า จงึมพีระราชด�ารทิีจ่ะแก้ไข
ปัญหาความยากจนของราษฎรให้สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยทรงมุ่งพัฒนาแหล่งน�้า ดิน 
และส่งเสรมิองค์ความรูท้างการเกษตร ซึง่เป็นประโยชน์
ต่อการประกอบอาชีพลัก ดังที่ได้พระราชทานแนวพระ
ราชด�าริไว้นับพันโครงการ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง ทรงรับพระราชภาระในการ
ดูแลและพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา พร้อมส่งเสริมอาชีพ
ให้ราษฎรมรีายได้เพิม่ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทรง
น�างานหัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น งานทอผ้า งานจักสาน 
ซึ่งเป็นงานฝีมือที่ราษฎรท�าใช้เองในท้องถ่ินมาพัฒนา 
จนกลายเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้จุนเจือครอบครัว
อย่างยั่งยืน นี่คือที่มาของ “ศิลปาชีพ” ต่อมาทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 

บุษบกมำลำ
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ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๑๙ โดย
มีวัตถุประสงค์ส�าคัญ ๒ ประการ คือ ช่วยเหลือเรื่องปากท้องของราษฎรให้มีอาชีพ
เสรมิเพิม่รายได้โดยไม่ละทิง้อาชพีหลกั และอนรุกัษ์งานศลิปวฒันธรรมเป็นล�าดบัรองลง
มา นบัเป็นหลกัการทรงงานเกีย่วกบัศลิปาชีพท่ีส�าคัญยิง่ งานของศลิปาชพีเจรญิเตบิโต
อย่างรวดเรว็ ขยายตวัอย่างกว้างขวาง มรีาษฎรทีเ่ป็นสมาชกิกระจายไปตามภมูภิาคต่างๆ 
ทั่วประเทศ ผลงานของสมาชิกได้น�าออกจ�าหน่ายในร้านค้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ 
หลายสาขา รายได้จากการจ�าหน่ายกลับคืนเข้ามูลนิธิฯ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือราษฎร
และสมาชิกต่อไป

งานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จ�าแนกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่
งานศิลปาชีพส่วนกลาง หน่วยรับผิดชอบ คือ สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา 
งานศิลปาชีพส่วนภูมิภาค หน่วยรับผิดชอบ คือ กองศิลปาชีพ
ปีพทุธศกัราช ๒๕๒๑ สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดโรงฝึกศิลปาชีพ ในสวนจิตรลดา จาก
เต็นท์เล็กๆ ข้างกองราชเลขานุการ ในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง เพื่อใช้เป็นที่ฝึกหัดเล่าเรียนศิลปะแขนงต่างๆ ที่นับวันจะสูญหาย 
โดยเฉพาะงานที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ ทรงคัดเลือกและพระราชทานโอกาสให้บุตร
หลานชาวนาชาวไร่ที่ยากจนมาฝึกอบรมเพ่ือเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้และสืบสาน
งานศิลปะชัน้สงูของไทย และทรงตัง้พระราชหฤทัยไว้ว่าผลงานเหล่านีจ้ะเป็นสมบตัขิอง
แผ่นดิน มีพระราชกระแสรับสั่งว่าศิลปะเหล่านี้ แสดงตัวตนความเป็นไทย ประเทศไทย
มีศิลปะ มีวัฒนธรรม มีภาษาพูด อันนี้คือสิ่งส�าคัญที่สุดของแผ่นดิน หากสูญหายจะ
ไม่มีผู้ใดได้รู้ได้สืบทอด

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ โรงฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา ได้รับการยกสถานะขึ้นเป็น 
“สถาบันสริกิติิ”์ เพือ่เฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถ พระบรม

เรือพระที่นั่งศรีประภัศรไชยจ�ำลอง

เรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์จ�ำลอง



 
ราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
และด้วยศักยภาพของหน่วยงานที่สร้างสรรค์ผลงานก่อให้เกิดคุณประโยชน์
แก่ประเทศชาติอย่างยิ่งในหลายมิติ ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรม
ราษฎรที่ทรงรับมาจากครอบครัวชาวนาชาวไร่ผู้ยากจน ไม่มีที่ท�ากิน จาก
ผู้ทีไ่ม่มพีืน้ฐานงานศลิปะ เริม่ต้นจาก “ศนูย์” ใช้ความวริยิะอตุสาหะพัฒนา
ทักษะจนกลายเป็น “ช่างสถาบันสิริกิติ์” ล้วนเกิดจากพระวิสัยทัศน์และ
การเอาพระราชหฤทัยใส่ในการ “สร้างคน” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง ดงัพระราชด�ารสัท่ีพระราชทาน
แก่คณะบคุคลต่างๆ ท่ีเข้าเฝ้าทลูละอองธุลพีระบาทถวายพระพรชัยมงคล เนือ่ง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๕๐

“...คนเหล่ำนีเ้ป็นลกูชำวไร่ ชำวนำทีย่ำกจนทีส่ดุ และข้ำพเจ้ำเลือกมำเป็นพิเศษ 
เลอืกจำกควำมยำกจน ครอบครวัไหนยำกจนทีส่ดุ แล้วมลูีกมำกทีสุ่ด จะเลีย้งตัวเองไม่ได้ 
ข้ำพเจ้ำจึงเลือกมำ แล้วมำอยู่ในพระบรมมหำรำชวังที่ตึกเก่ำๆ ที่ดั้งเดิมเป็นที่อยู่ของ
เจ้ำนำยต่ำงๆ ข้ำพเจ้ำให้เขำอยู่ที่นั่นแล้วก็มำท�ำกำรฝึกที่จิตรลดำ...”

สถาบันสิริกิติ์มุ่งมั่นพัฒนาช่างฝีมือจากงานศิลปะขั้นพื้นฐานเป็นงานศิลปะชั้น
สูง โดยประยุกต์และพัฒนางานศิลปาชีพในแผนกต่างๆ ซึ่งท�าให้เกิดผลงานชิ้นส�าคัญ
ทีต้่องอาศัยความงดงามของศลิปะแต่ละแผนกเข้าด้วยกัน ตลอดจนอนรุกัษ์และส่งเสริมงาน

สัปคับคร�่ำสัปคับคชำธำร

ขันถมทองลำยมงคล ๑๐๘

สัปคับถมทอง
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ศิลปหัตถกรรม งานช่างศิลป์โบราณ ที่เกือบจะสูญหายให้กลับมาอีกครั้ง
นอกจากการสร้างคนให้เป็นช่างฝีมือแล้ว ยังเป็นการรักษาศิลปะไทยโบราณ 

พัฒนาองค์ความรู้และเทคนิคทางศิลปะขึ้นมาใหม่ เช่น เทคนิคการตกแต่งปีกแมลง
ทับ ถมทอง คร�่า ซึ่งเป็นการต่อยอดความหลากหลายของงานศิลปะ ผลงานหลายชิ้น
เคยน�าไปจัดแสดงในต่างประเทศ กระทั่งบนโต๊ะพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค�่าใน
โอกาสทีพ่ระราชอาคนัตกุะมาเยอืนประเทศไทย เป็นดัง่ทตูวฒันธรรมทีบ่อกชาวโลกว่า
ประเทศไทยหาใช่ประเทศที่เกิดใหม่ แต่คนไทยมีศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อัน
ยาวนาน ที่ส�าคัญนี่ไม่ใช่ผลงานจากศิลปินเอก แต่ด้วย “พลังแห่งรัก” ที่สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
พระราชทานโอกาสให้ลูกหลานชาวนาชาวไร่ในถิ่นทุรกันดารมาสร้างงานศิลปะจาก
สองมือคู่เดียวกันที่ช่วยพ่อแม่ท�างาน ผละจอบเสียมมาจับสิ่ว ทุ่มเวลาและแรงกายจน
สามารถสร้างสรรค์ประณตีศลิป์ทีท่รงคณุค่า นัน่คอืเครือ่งยนืยนัศกัยภาพของพสกนกิร
ชาวไทยและเป็นเครื่องเตือนใจว่าไม่มีการสร้างสรรค์ใดที่ยิ่งใหญ่เท่ากับการ “สร้างคน”

“...ข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่า คนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคน ไม่ว่า
จะเป็นชาวไร่ชาวนา หรือมีอาชีพใด อยู่สารทิศใด คนไทยมีความละเอียดอ่อน และ
ฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิด ขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝน เขาก็จะ
แสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้...”

พระราชด�ารสั พระราชทานแก่คณะบคุคลต่างๆ ท่ีเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชยัมงคล 
ในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสดิาลยั สวนจติรลดา วันที ่๑๑ สงิหาคม 

พุทธศักราช ๒๕๓๒
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ด้วยเหตุนี้แต่ละชิ้นงาน “ศิลป์แผ่นดิน” จึงงดงาม ทรงคุณค่า 
จับตาจับใจ เปี่ยมพลังแห่งรัก ควรค่าแก่การเป็นมรดกแห่งแผ่นดิน
งานศิลปะชั้นสูงที่สร้างสรรค์โดยช่างฝีมือ ๒๓ สาขาของสถาบัน   
สิริกิติ์ สวนจิตรลดา สมควรแก่ความตั้งใจที่ว่า “ควรไปดูสักครั้งใน
ชีวิต”

เมื่อเข้าไปภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ ชั้นแรก เราจะตื่นตากับ
โคมไฟระย้ารูปหงส์และพญานาคตกแต่งด้วย ปีกแมลงทับ ผนัง
ห้องตกแต่งด้วยแผ่นสานย่านลิเภาสอดด้วยปีกแมลงทับเช่นกัน 
ปีกแมลงทับทั้งหมดที่ใช้มาจากแมลงทับที่ทิ้งตัวตายตามธรรมชาติ 
มีสีสวยเหลือบเงาไม่ว่าจะเป็นเขียวเหลือบน�้าเงินหรือสีทองแดง
เหลือบเหลือง

แมลงทบัเป็นแมลงทีว่งจรชวีติสัน้ เมือ่ถงึฤดกูาลกจ็ะตายตาม
ธรรมชาติ ตกอยู่ตามต้นไม้ที่เป็นอาหาร เช่น ต้นมะขามเทศเป็น
จ�านวนมาก ปีกยังมีสีสวยงามตามธรรมชาติและมีความคงทน ไม่
จดืจาง นอกจากนัน้ยงัมคีณุสมบัตทิีเ่หนียว สามารถตัดเป็นเส้นใหญ่
น้อยได้ตามต้องการ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ       
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงมีพระราชด�าริให้ใช้ปีกแมลงทับท�า
เป็นเครื่องประดับประเภทต่างๆ และให้ทดลองตัดปีกแมลงทับเป็น
เส้นเลก็ๆ เพือ่สอดสลบัลายกบัย่านลเิภาเกิดเป็นงานประณตีศลิป์ซึง่
ยังไม่มผีูใ้ดเคยประดิษฐ์มาก่อน นบัเป็นพระอจัฉรยิภาพของพระองค์
โดยแท้

บริเวณชั้น ๒ เน้นศิลปะการปักผ้าไหมด้วยวิธีโบราณหรือ
เรียกว่า ‘ปักซอย’ เลือกใช้เส้นไหมน้อย เป็นเส้นไหมไทยที่เล็ก
ที่สุดในรังไหม และใช้ความพิถีพิถันเป็นอย่างมากในการปักผ้าขึ้น
มา ท�าเป็นฉากปักไหมน้อย เรื่องหิมพานต์ และฉากปักไหมน้อย 
เรื่อง อิเหนา และจัดแสดงการจ�าลองพระที่นั่งอีกหลายองค์ แต่ละ
ชิ้นถือเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นสูง บางชิ้นเป็นชิ้นจ�าลอง บางชิ้นน�า
ไปใช้จริงในบางโอกาส สวยงามและหาชมยาก

ฉำกถมทองเรื่องอิเหนำ

พระที่นั่งพุดตำนคร�่ำทอง 

สุพรรณเภตรำ
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ผลงานแต่ละชิ้นที่สร้างสรรค์จากสถาบันสิริกิติ์ มีรากฐาน
มาจากศิลปะไทยโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยา หลายชิ้นใช้เทคนิคที่
คิดค้นข้ึนใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อาทิ คร�่าสาม
กษัตริย์ (เงิน ทอง นาก) ทุกชิ้นสร้างสรรค์จากสองมือของลูก
หลานชาวนาชาวไร่ผู้ยากจนในถ่ินทรุกนัดาร ได้รบัการฝึกฝนและ
พัฒนาจนกลายเป็นช่างสถาบันสิริกิติ์ 

ตราบปัจจุบัน สถาบันสิริกิติ์จากพระราชปณิธานก็ยังคง
สืบสาน ต่อยอด อย่างแน่วแน่ จากรุ่นสู่รุ่น จากลูกหลานไทยรุ่น
หนึ่งสู่ลูกหลานไทยอีกรุ่นหนึ่ง จากพระราชกรณียกิจแก้ไขความ
ยากจนอย่างยั่งยืนของพระองค์ สู่การฟื้นคืนของ ‘ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรม’ ที่ก�าลังเลือนหายไปตามกาลเวลา ไม่เพียงงาน
ศลิปะทีส่ะท้อนเอกลกัษณ์ความเป็นไทยจะเฟ่ืองฟ ู ยงัได้สร้างงาน
สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน อีกทั้งชาวโลกยังได้ประจักษ์ว่างานฝีมือ
ร่วมสมัยของไทยนั้นงดงาม ทรงเสน่ห์ และเป็นเอกเพียงใด

พพิธิภัณฑ์ศลิป์แผ่นดนิ ต�าบลเกาะเกดิ อ�าเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เปิดท�าการวนัพธุถงึวนัอาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ - 
๑๕.๓๐ น. (ปิดวนัจนัทร์และวนัอังคาร เทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์)

บัตรเข้าชม : ผู้ใหญ่ ๑๕๐ บาท / นักเรียน 
นักศึกษา ผู้สูงอายุ ๗๕ บาท และชาวต่างชาติ
สามารถใช้บัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังได้

Tel : ๐ ๓๕๓๕ ๒๙๙๕ และ 
๐ ๒๒๘๓ ๙๕๕๗
Website : www.artsofthekingdom.com

ตรีพิธพรรณบุษบก

เรือพระที่นั่งมงคลสุบรรณจ�ำลอง

พระที่นั่งพุดตำนถมทอง

ถมทอง



 
เรื่อง : พริบพรี ภาพ : พิม
Role Model

เจตณัฐ  เดชปัญญาวัฒน์ 
นักเรียนทุนโอลิมปิกวิชาการ 
ตั้งใจจะทำางานด้านดาราศาสตร์
“ผมปีนกำ�แพงม�ตลอด 
ถ้�เร�มุ่งมั่น ยังไงก็ต้องได้”

 เดชปัญญาวัฒน์ เป็นชายหนุ่มวัย 
 ๒๖ ปี ที่พกพาอารมณ์ขันเต็มเปี่ยม
ตลอดบทสนทนาที่ควรเป็นวิชาการ เพราะเขาได้ทุน 
สอวน. และ สสวท. ตั้งแต่มัธยมสามจนถึงระดับ
ปรญิญาโทในปัจจุบนั แต่ความเข้มข้นกดดันเหล่านัน้
กลบัลดทอนระดบัลงให้กลายเป็นการเล่าสูก่นัฟังสนกุๆ 
โดยมีคุณแม่ (ญดา เดชปัญญาวัฒน์) คอยเสริมด้วย
รอยยิ้มเป็นระยะ

ถ ้าจะบอกว่านี่ เป ็นการคุยกับนักเรียนทุน
โอลิมปิกวิชาการคนแรกที่ทุกคนในวงสนทนาพากัน
อมยิ้มและหัวเราะได้มากที่สุด ก็คงจะกล่าวได้

เจตณัฐ
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ค้นหาแรงบันดาลใจในวัยเยาว์
ผมเป็นคนกรุงเทพฯ เรยีนช้ันประถมท่ีโรงเรียน

อยูเ่ยน็ ประถมต้นถงึปลายโรงเรยีนเผดมิ ช่วงประถม
เรียนไม่ค่อยเก่ง คุณแม่เห็นว่าท่าทางจะไปกีฬาน่า
จะเหมาะกว่า

เหมือนเรียนแล้วยังไม่มีแรงบันดาลใจ คะแนน
น้อยมาก ยิง่ภาษาหรอืสงัคมคะแนนไม่ด ีจนแม่กลุม้
ใจ พูดว่าลูกฉันจะเรียนจบประถมไหมหนอ เลยให้
ผมไปแข่งว่ายน�า้เผือ่จะเข้าว่ายน�า้โอลมิปิกได้ แม่คิด
ว่าแววน่าจะไปได้ดี เรียนไปสักพักครูเขาโหดไงครับ 
ผมต้องมาเข้าสนามก่อนเวลา ต้องตขีา ๑๐-๒๐ รอบ
ก่อนเรียน ผมเลยขอ “แม่ครับ ผมไม่ไหวแล้ว” จ�าได้
ว่าไม่ถึง ๓ เดือนด้วยซ�้า ตอนว่ายน�้า มือเราไปเร็ว
กว่าขา แม่เลยให้ลองไปตีเทนนิส ตอนนั้นภราดร 
ศรีชาพันธุ์ ก�าลังดัง แม่ครับ ผมจะเอาแบบนี้เลย
ครับ ปรากฏว่าเล่นไป ๒-๓ ปี แม่ครับ ผมกลายเป็น
ภราดร ศรีชาพังแล้วครับ  

ช่วงประถม ๖ มีเพื่อนกวดวิชาคนหนึ่งมีโจทย์
เลขมาอวดว่าใครท�าได้บ้าง เป็นสมการเลข ผมดแูล้ว
ไม่รู้เรื่อง ถามว่าท�ายังไง เขาก็สอน มันจุดประกาย
ให้ผมชอบเลข นั่งฟังแล้วผมก็คิดว่าท�าได้ ถึงวันจะ
สอบเข้ามัธยม ช่วงนั้นผมอยากเข้าสวนกุหลาบ แต่
แม่คิดว่าลกูควรสอบเข้าทวีธาภเิษกดีกว่า เพราะเลอืก
ได้ครั้งเดียว พอไปสอบทวีธาภิเษก แม่ก็ประหลาด
ใจ ผมติดอันดับ ๓ ห้องคิง แม่ตกใจมาก พอได้ฟัง
ว่ามีห้องกิฟต์ (Gifted เรียนเลข วิทย์ อังกฤษ) แม่ก็
ไปคุยให้ผมเข้าได้

รู้จัก สอวน. เพราะอยากไปรับทุน 
ผมรู้จักโครงการ สอวน. เพราะได้ยินว่ามีติว

เลข ก็ไปนั่งฟัง ซึมซับราวหนึ่งปี ขึ้นมัธยม ๒ บอก
แม่ว่าอยากเข้าโครงการนี ้ อยากไปแข่งเลข เหน็เพือ่นๆ 
ไปติวกัน ผมก็ไปติวแถวบ้าน สอวน. ต้องใช้ความรู้
มัธยม ๑-๓ อีกหนึ่งแรงบันดาลใจคือได้ดูทีวี เห็น
เด็กเข้าไปรับทุนจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถามแม่ว่าท�าไม
เด็กต้องไปรับกับท่านนี้ด้วย ท�าอะไรกัน อยากเป็น
อย่างนี้จังเลย 

อีกเหตุผลหนึ่งคือช่วงนั้นผมเรียนเตรียมตัวติว
เลขมัธยม ๑-๓ บอกอาจารย์ว่าสักวันผมจะเข้าค่าย
เลขระดับชาติให้ได้ อาจารย์เลยบอก เข้าสอวน.ให้
ได้ก่อนเถอะ ผมก็ไปติวเพิ่ม เรียนฟิสิกส์เพิ่ม ไล่ท�า
ข้อสอบเก่ามาเรื่อยๆ มาสอบได้ตอนมัธยม ๓ ที่สุด
คือเข้าค่ายไปหนึ่งเดือน โดนยุงลายกัด ต้องเข้าห้อง
ไอซียู แล้วจ�านวนวันที่เราขาดเข้าค่ายเกือบจะไม่พอ
ไปสอบเข้าค่าย ๒ แม่ก็ไปขอโอกาสอาจารย์ให้ผม
ได้เข้าสอบ สุดท้ายผมก็ไปสอบทั้งสายน�้าเกลือ นั่ง
รถฉุกเฉิน คุณพยาบาลก็ไปเรียนเลขกับผมด้วย

ความมุ่งมั่นของผมคืออยากไประดับชาติให้ได้ 
ผมไม่ย่อท้อ ตอนนั้นเรียนแล้วชอบ ผมก็อยากท�า
หน้าที่ ร่างกายอาจไม่ไหว แต่ใจสู้ไงครับ นอนอยู่
ห้องพักคนไข้ก็อ่านหนังสือ ตอนลงมากินข้าวผมจะ
ล้มล่ะนะ แต่ก็สอบผ่านได้ด้วยดี แล้วผมก็เป็นคน

๒๒



แรกของทวีธาภิเษกที่
เข้าค่าย สอวน. ได้

พอมัธยม ๔-๖ 
ผมสอบเข้าโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย
ได้ ย้ายโรงเรียนเพราะ
สวนกุหลาบมีอาจารย์
จากข้างนอกมาช่วยดู
เด็ก สอวน. มากกว่า 
มีรุ่นพี่จากโอลิมปิกมา

ให้ค�าปรึกษาและดูแล ผมเข้าห้องกิฟต์เหมือนเดิม 
ตดัสนิใจเข้าฟิสิกส์แทน คดิว่าน่าจะไปได้ไกลกว่าเลข 
ผมสอบเลขค่าย ๓ ได้ แต่ค่าย ๓ ไประดับชาติ ผม
ไม่ได้ เสียใจมาก คิดว่าเราทุ่มเทหนักมาก แต่ผมก็
ไม่ท้อ คิดว่ามีโอกาสอีกหนึ่งปีคือมัธยม ๕ พอคุยกับ
แม่ ก็คิดว่าลองเปลี่ยนแนวบ้าง แม้จะเสี่ยง แต่ก็ไม่
ได้เรียนซ�้า น่าจะช่วยเปิดโลกทัศน์ จะผ่านหรือไม่ 
น่าจะคุ้มค่า ก็เลือกไปฟิสิกส์ 

พอไปเรียนในค่าย เห็นเด็กมัธยมต้นท�าการ
ทดลองแล้วตกใจว่าจะไหวไหม แม่ก็ไปคยุกบัโรงเรยีน
สวนกหุลาบให้ช่วยประสานงานเปิดห้องแลปทีบ่างมด 
ให้อาจารย์ฟิสิกส์มาช่วยดูให้ ขนก๊วนเพื่อนๆ ไปด้วย 
ตอนไปสอบเข้าค่ายท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็น�า
ข้อสอบเก่ามาดูกับเพื่อนๆ ที่ศูนย์เตรียมฯ พอสอบ
แล้วคิดว่าท�าได้แหละน่า  

วนัประกาศได้รับเหรยีญทองแดงครบั โชคดขีอง
ผมว่าปีนัน้เดก็สอบ สสวท. ไม่เยอะ เพราะจบไปมาก
แล้ว ผมเลยได้เข้าค่าย สสวท. บอกแม่ว่าสบายใจได้
ละ ได้โควตาเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วนะ มี
ที่เรียนแล้ว   

จุดเปลี่ยนชีวิต สอบชิงทุนไปต่างประเทศ
พอมาอยู่ค่าย ๑ เริ่มได้ยินเพื่อนๆ เล่าว่าถ้า

สอบเข้าค่าย ๒ ได้ มีสอบชิงทุนไปต่างประเทศ แต่
ผมไม่ค่อยหวังเพราะภาษาผมไม่ค่อยด ี เลยพยายาม
ท�าฟิสิกส์ให้ดีที่สุด เพื่อนบางคนโดดค่ายเพราะจะไป
เอาทุนอื่น เลยมีโควตาให้ผมได้สอบเข้าค่าย ๒ และ
ทนุฟิสกิส์มตีวัแทนไปเรยีนต่อได้ ๖ คนจากใน ๑๖ คน 
ผมก็ได้รับเลือก เลยตัดสินใจไปสหรัฐอเมริกา 

การเรียนทีรั่ฐนวิแฮมเชอร์ สหรฐัอเมรกิาทุลักทุเล

ครับ ทุนผมให้ไปปรับภาษาอังกฤษก่อนหนึ่งปี ผม
จะติดเพ่ือนคนไทยเพราะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ 
พูดไทยตลอดจนครูเอือม เปิดเทอมมาไม่มีเพื่อนคน
ไทยแล้ว คยุกับครูไม่ค่อยรูเ้รือ่ง ตรงนีค้ณุแม่เสรมิว่ำ 
“เดก็ทุนทุกคนต้องเรียนเกรด ๑๓ เพื่อปรับกำรเรียน 
ก็จะมี Weekly Report ให้ผู้ปกครองเข้ำไปตำมอ่ำน 
เป็นหน้ำท่ีท่ีเรำต้องตดิตำม เรำรูจ้ดุอ่อนของลูกเรำว่ำ
ภำษำ กไ็ม่ด ี กต้็องประกบ คอยตรวจอเีมล เหน็ควำม
เหน็อำจำรย์ว่ำยจูะปรบัลดคลำสเดก็ลงท�ำไม ขอให้ช่วย
วดัระดบัควำมรูลู้กเรำก่อนท่ียจูะปรับลดได้ไหม ถ้ำเรำ
ไม่หำจุดข้อสรุปได้ ก็จะล�ำบำก”

หลังจากนั้นอาจารย์ไม่กล้าปรับอะไรผมลง 
เว้นภาษาองักฤษปรบัให้ผมไปเรยีนกับเดก็ สามเดอืน
แรกผมพูดได้ไม่เยอะ แต่อ่านและท�าการบ้านได้ เรียน
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ไปสักพัก ผมได้เรียนรู้และเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะหลัง
เลิกเรียนถูกบังคับให้ไปออกก�าลังกายกับเพื่อนๆ รุ่น
เด็ก ผมเลอืกเล่นเทนนสิทีแ่ม่เคยบอกจะให้ลกูไปแข่ง
ทีมชาติ 

ผมได้รับทนุกเ็ลือกด้านฟิสกิส์ สอวน. มค่ีายช่วย
นกัเรียนสมคัรมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ เริม่เขยีน
เรยีงความ ๒-๓ หน้าเป็นครัง้แรก เลอืกมหาวิทยาลยั 
ระดบัสงูๆ จะไปสแตนฟอร์ด พีเ่ค้าถาม น้องจะไหวเหรอ 
สุดท้ายได้เรียน ESL at University of Colorado, 
Boulder รัฐโคโลราโด เลือกฟิสิกส์เป็นวิชาหลัก ที่
นัน่โด่งดังด้าน Aerospace ด้วย แต่ด้วยความทีผ่มยังไม่
เก่งภาษาอังกฤษพอ ก็เลยต้องไปเรียนภาษาอังกฤษ
เพิ่มอีก ๘ เดือนจนได้โทเฟล (TOEFL) ครบตาม
จ�านวน ชั้นปีสองมีโอกาสท�าวิจัยกับอาจารย์ เป็นตัว
จุดประกายให้ผมต้องรู้โปรแกรมมิ่ง เริ่มเรียนด้านนี้
มากขึ้น ตอนนั้นผมท�า TA คืออยากลองสอนหนังสือ 
ผมอยู่ปี ๑ ก็สอนวิชาแคล ๑ แคล ๒ แคล ๓  ให้กับ
เด็กปี ๑ ปี ๒ ปี ๓ ผมคิดว่าภาษาผมไม่ค่อยดี จะ
ช่วยพฒันาด้านภาษาและได้ความสมัพนัธ์กบัเพือ่นๆ 
ได้รับความรู้ที่เรียนมาด้วย

ตอนนัน้ผมคิดว่ายงัไม่แน่ว่าจะเป็นอาจารย์หรอื
นกัวจิยัด ี ผมสอนแล้วนักเรยีนไม่เข้าใจกจ็ะลองหาวิธี
ใหม่มาสอนให้เขาเข้าใจ สอน ๑-๒ เทอม มาเปลี่ยน
เป็นงานวิจัยเชิงผสมผสานเลขกับฟิสิกส์ น�าความรู้

ท่ีเรียนมาปรบัใช้ ถ้าเราไม่ท�าวจิยัเลย จะลมืสิง่ท่ีเรยีน
และไม่เห็นภาพว่าเราจะน�าสิ่งท่ีเรียนมาท�าอะไร 
พอได้ลองท�าสองอย่างกช็อบทัง้คูน่ะครบั เราพูดเยอะ
ขึ้น ถ้าเขารู้ในสิ่งที่เรารู้ ก็จะเสริมความรู้ให้เราด้วย

ผมสนใจด้าน Aerospace ตอนปี ๒ เรียน
แล้วไปทดสอบพวก Robotic และ Com Science  
ถ้าน�าฟิสิกส์มาใช้ในระบบวิศวะน่าจะดี ก็ไปคุยกับ
อาจารย์ว่าผมควรเรียนอะไรเพิ่ม เพื่อจะมาท�างาน
ด้านนี้ได้ ตอนนั้นผมกลับมาเยี่ยมบ้านช่วงเรียนปี ๓ 
ปี ๔ ว่าต้องรูจ้กังานไพตอน (โปรแกรมของคอมพวิเตอร์) 
ท�าให้ผมอยากใช้ความรูด้้านฟิสิกส์มาใช้ในแอปพลเิคชัน่
ด้านวิศวะมากขึ้น ตอนนั้นก็เลือกว่าจะไปการแพทย์
หรือ Aerospace ดี ซึ่งเป็นคนละแบบ อาจารย์ที่ผม
ท�าวิจัยอยู่แนะน�าว่าถ้าอยากท�า Robot ก็มาสมัคร 
Aerospace ดีกว่า เลยสอบต่อโทด้านนี้

ตั้งใจท�างานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
ผมเลือกสมัคร ๖ ที่ ก็ได้รับทุน สอวน. เรียน

ต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย Purdue University รัฐ
อินเดียน่า ตอนนี้อยู่ปี ๒ เปิดโลกทัศน์มาก หลักๆ 
ของ Aerospace เรยีน ๓-๔ ตวั เรยีนโครงสร้าง Aero 
Dynamic และ Aerospace Application ส�าหรับใน
ต่างประเทศจะไปท�างานที่นาซ่า สเปซเอ็กซ์ แอร์บัส   
ในไทยมีสองที่คือ Gistda (สถาบันพัฒนาเทคโนโลยี
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อวกาศและภูมิสารสนเทศ กับ Narit (สถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ) National Astronomical   
Research Institute of Thailand ขณะนี้ผมก�าลังฝึก 
งานท่ี Narit ก�าลงัเริม่ท�าการหาวงโคจรของดาวเทยีม 
ซึ่งเรายังต้องพึ่งพาสหรัฐอเมริกา โดยใช้กล้องที่ไทย
เรามอียู ่มคีวามละเอยีดสงู ไปแทร็กดาวเทียมตวันีว่้า
มวีงโคจรยังไง งานวิจยัชิน้นีส้ามารถใช้กบัตวัอกุกาบาต
ได้ ในช้ันบรรยากาศนอกโลกไม่ได้มคีวามว่างเปล่าอย่าง
เดียว พอเราส่งดาวเทียมไปจะมีโอกาสชนอุกกาบาต
ได้ ดาวเทียมแต่ละตัวราคาเป็นพันล้านบาท ถ้าชน 
เงินจ�านวนนี้จะหายไปเลย ถ้าผมหาวงโคจรได้ ก็จะ
ค�านวณระยะการหลบอุกกาบาตได้ และจะลดค่าใช้
จ่ายของประเทศได้ครั้งละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ต้ังแต่เจอโควิด-๑๙ ก็เปล่ียนแผนการเรยีนทัง้หมด
โดยมาฝึกงานที ่ Narit ควบคู่กับเรยีนออนไลน์เป็นหลกั 
ตั้งใจจะจบให้ได้ภายในปีครึ่ง ก็คือภายในสิ้นปีนี้ครับ 
ผมอยากช่วยประหยดัเงินของทนุและประเทศ ผมคดิ
ว่าประเทศไทยยังมีโอกาสพัฒนาอีกมาก Narit ท�า
เรื่องดาวเทียมเพื่อแข่งกับต่างประเทศแล้ว ยังขาด

บุคลากรผู้เชี่ยวชาญอีกมาก ก็หวังว่าจะได้มีโอกาส
ท�างานในเมืองไทยในวันข้างหน้า

ความรู้สึกของการได้รับทุน สอวน. 
อย่างแรกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ

สมเด็จพระพีน่างเธอฯ และสมเดจ็พระเทพฯ ผมได้ไป
กราบพระบรมรปู ถวายพวงมาลยัก่อนจะเดนิทางไป
เรยีนต่างประเทศ ทุนนีท้�าให้คนท่ีอยู่ในกะลาอย่างผม
ได้ดิ้นรนไปเรียนภาษาอังกฤษ ได้เห็นวัฒนธรรมของ
คนต่างชาต ิ ท�าให้ผมเข้าใจว่าเขาท�างานกนัอย่างไรอีก
อย่างที่ผมภูมิใจคือฝึกให้ผมคิดเป็นระบบมากข้ึน 
น�าความรู้เหล่านี้ไปสอนให้คนต่างชาติ ท�าให้ผมได้
น�าความรูค้วามสามารถมาท�าคณุประโยชน์แก่คนไทย
ด้วยกัน

แม่…ลมใต้ปีกของลูก 
และค�าแนะน�าถึงน้องๆ เยาวชน

แม่ผมชอบสงัเกตลกู อยากให้ลูกประสบความ
ส�าเร็จ ผมเรียนไม่ค่อยเก่ง แม่จะคอยวิเคราะห์ ตอน
เดก็ๆ เปรยีบเทยีบกบัน้องชายเลก็น้อยเพราะเขาเรยีน
เก่ง ได้ที่ ๑ ตลอด ผมก็ไม่น้อยใจหรอก แม่ไม่เคย
ต�าหนิลูก มีแต่ว่าถ้าไม่เก่งด้านนี้ ลูกอาจจะมีความ
สามารถด้านอื่นก็ได้ แม่ก็พยายามจะสร้างอาชีพให้
ลูกน่ะครับ 

ถ้าน้องๆ สนใจอยากเข้าค่าย สอวน. และทุน
ต่างประเทศ แนะน�าว่าอย่างแรกควรดูข้อสอบเก่า 
ตอนนีค่้อนข้างเปิดกว้างมากแล้ว ถ้าอยากฝึกฝีมอืก่อน
เข้าค่าย ก็จะมีข้อสอบเลขของสมาคมคณิตศาสตร์
ให้ฝึก อ่านให้มาก ขยันท�าโจทย์ 

“กว่าจะมาถงึวนัน้ี ผมไม่ได้นอนมา ปีนก�าแพง
มาตลอดครับ เป็นก�าลังใจให้น้องๆ ว่าถ้าเรามุ่งมั่น 
ยังไงก็ต้องได้ครับ”  

๒๕

คุณแม่ผู้เป็นก�ำลังใจ ผู้น�ำทำงและสนับสนุนในทุกๆ เรื่อง



เรื่อง : ฉญษาภ์ ภาพ : สิงหรา
Sport Hero

กตวรรณ ทีฆะ
เชียร์สุดใจ ดาวรุ่ง

นักกีฬาว่ายน�้ามาราธอน
สู่โอลิมปิก 

 

 ถึงแวดวงนักกีฬาว่ายน�้าไทยตอนนี้ คนที่ฉาย 
 แววเด่น เรียกได้ว่าเป็นเงือกสาวที่เต็มไปด้วย 
 พละก�าลังจนสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน 
“กีฬาว ่ายน�้ามาราธอนชิงชนะเลิศประเทศไทย 
ประจ�าปี ๒๕๖๓ สนาม ๑” (1st Arena Thailand 
Open Water Swimming Championships 2020)  
ณ หาดบ้านอ�าเภอ ต.นาจอมเทยีน อ.สัตหีบ จ.ชลบรีุ 
นั่นคือ กตวรรณ ทีฆะ หรือ ต้นข้าว ด้วยผลงาน
ล่าสุด คือที่ ๑ หญิง รุ่นทั่วไประยะ ๑๐ กิโลเมตร 
ด้วยเวลา ๒ ชั่วโมง ๓๙ นาที ๕๒.๑๗ วินาที  ท�าให้
เธอเหมาะแล้วกับการเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ 
และเยาวชนเพื่อเดินรอยตามในเส้นทางกีฬา โดยมี
เป้าหมายสูงสุดในการถูกจัดอันดับเพื่อคัดเลือกไป
แข่งโอลิมปิกให้ได้! 

พูด
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ความหมายของ “กตวรรณ”
มาจากค�าว่า กะตะ รวมกับ วรรณ ค่ะ “กะตะ” เป็นค�าย่อ

ของค�าว่า “กตเวที” ทีแ่ปลว่ากตญัญ ูส่วน “วรรณ”คอื ความงามของ
ผูห้ญงิ ตอนนีต้้นข้าวก�าลังศกึษาอยู่ทีม่หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ ๒ ค่ะ 

การแข่งขันล่าสุด
ผลงานที่ต้นข้าวภูมิใจล่าสุด คือที่ ๑ ประเภทหญิง รุ่น

ทั่วไประยะ ๑๐ กิโลเมตร ในการแข่งขันกีฬาว่ายน�้ามาราธอน
ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจ�าปี ๒๕๖๓ สนาม ๑
 
ย้อนไปจุดเริ่มต้นในการว่ายน�้า  

จุดเริ่มต้นของการว่ายน�้าคือคุณพ่อกับคุณแม่อยากให้ว่าย
น�า้เป็น สามารถช่วยเหลอืตวัเองได้เวลาไปเล่นน�า้ค่ะ เริม่ไปเรียน
ว่ายน�้าครั้งแรกเมื่ออายุ ๖ ขวบ แล้วเริ่มซ้อมเป็นนักกีฬาจริงจัง
ตอน ๙ ขวบค่ะ

การแข่งขันระดับชาติครั้งแรก 
ได้แข่งระดับชาติครั้งแรกคือตอนอายุ ๑๑ ขวบค่ะ ในรอบ

ชิงแชมป์ประเทศไทย
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การแข่งขันที่จดจ�าไม่ลืม  
น่าจะเป็น 9th Asean Schools Games Singapore-2017 เพราะเป็นการไป

แข่งขันต่างประเทศครั้งแรกในชีวิต แล้วก็เป็นการไปต่างประเทศครั้งแรกด้วย ท�าให้
ตื่นเต้นมากๆ เลยค่ะ จ�าได้เลยว่า ตอนขึ้นไปบนแท่นกระโดดก่อนออกตัวรู้สึกขาสั่นค่ะ

ก่อนลงแข่ง มีวิธีให้ก�าลังใจตัวเองอย่างไร  
ในวนัแข่งขนัหนจูะพยายามไม่คดิอะไรมากค่ะ แค่ท�าทกุอย่างให้เหมือนท่ีเราซ้อม

มาก็พอ เคยท้อหนักๆ ช่วงก�าลังจะขึ้นมัธยมปลาย ตอนนั้นอยากเลิกว่ายน�้ามากอยาก
ไปตั้งใจเรียนแล้วเพราะใกล้จะเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว แต่คุณแม่ก็บอกว่าลองอีกทีดีไหม 
เผื่อจะได้ใช้โควตานักกีฬาเข้ามหาวิทยาลัยด้วย หนูก็เลยตั้งใจลองดูอีกสักครั้ง ถ้า 
ตอนนั้นเลิกไปจริงๆ หนูก็คงไม่มีวันนี้ ต้องขอบพระคุณคุณแม่ที่ให้ก�าลังใจในตอนนั้น
ด้วยค่ะ
 
เสน่ห์ของกีฬาว่ายน�้า

ยอมรับนะคะว่าการเป็นนักกีฬาว่ายน�้าเราต้องซ้อมทุกวันจนบางทีก็ท�าให้รู้สึก
เบื่อบ้าง แต่ถ้าวันไหนไม่ได้ว่ายน�้าก็จะรู้สึกว่างๆ เหมือนขาดอะไรไป ยิ่งตอนช่วง    
โควิดท�าให้รู้เลยว่า คิดถึงการว่ายน�้ามากๆ เพราะมันคือความผูกพันไปแล้วจริงๆ หนู
เลยคิดว่าเสน่ห์ของกีฬาว่ายน�้าคือการที่เราแอบหลงรักการว่ายน�้าแบบไม่รู้ตัวค่ะ
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ขอบคุณการสนับสนุนจากครอบครัว
หนูโชคดีมากค่ะที่ครอบครัวสนับสนุนสิ่งที่เรารักอย่างเต็มที่ คุณเเม่จะช่วยเรื่อง

อาหารการกินเป็นหลัก ส่วนคุณพ่อก็จะเป็นคนคอยรับ-ส่งไปซ้อมไปเรียนด้วยค่ะ

ตารางการฝึกซ้อมสู่โอลิมปิก
ตอนนี้จะซ้อมว่ายน�้า ๖ วันต่อสัปดาห์ แล้วก็มีฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

ด้วยค่ะ
 
เป้าหมายสูงสุดในชีวิต

แน่นอนค่ะ คือการได้ไปโอลิมปิกสักครั้ง รวมถึงได้เหรียญทองซีเกมส์ด้วยก็จะ
ดีใจมากค่ะ

นักกีฬาว่ายน�้าในดวงใจ
ต้อง “พี่อุ้ม” ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง ค่ะ เพราะพี่อุ้มเป็นนักกีฬาที่มีความรับ

ผิดชอบและมีระเบียบวินัยในตัวเองสูงมากเลยค่ะ

กีฬาให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด
ต้นข้าวอยากจะชวนพี่ๆ น้องๆ ทุกคนเลยนะคะ มาออกก�าลังกาย เล่นกีฬากัน

ค่ะ กีฬาไม่ได้ให้เพียงแค่ความแข็งแรงของร่ายกาย แต่กีฬาท�าให้เรามีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบ รู้จักการรักษากฎกติกา มีน�้าใจนักกีฬาต่อเพื่อนร่วมทีมด้วยค่ะ  
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สานฝันเยาวชน
เรื่อง : พิมพ์ภัทร  

 เทคโนโลยีเข้ามามี
 อิทธพิลในชวีติประจ�า
วันของมนุษย์จนแยกกันไม่ออก 
เราเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทุก
ขณะต้ังแต่ลืมตาต่ืนจนถึงเข้า
นอน มนุษย์จึงต้องเข้าใจภาษา
ในโลกดิจิตอล ขณะเดียวกันการ
ศึกษาภาษาและท�าความเข้าใจ
มนุษย์ก็จะต้องรวมบริบทของ
เทคโนโลยีเข้าไปด้วย 

คณะอักษรศาสตร์ จุฬา     
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นถึง
ความส�าคัญของการเชื่อมโยงการศึกษาด้านภาษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทางคณะเองก็มีภาค
วิชาซึ่งมีความเข้มแข็งด้านวิชาการทั้ง ๒ ด้าน ทัง้
ภาควชิาภาษาศาสตร์ ซึง่ศกึษาเรือ่งภาษาและการท�า 
ความเข้าใจการสร้างภาษา การใช้ภาษาของมนษุย์ และ 
ภาควชิาวชิาบรรณารักษศาสตร์ ซึง่ศึกษาการใช้ การ
ผลิตและเผยแพร่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะอักษรศาสตร ์จึงริ เ ร่ิมหลักสูตรอักษร
ศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยภีาษาและสารสนเทศ 
(Bachelor of Arts in Language and Information 

Technology) ซึ่งบูรณาการความ
รู้ ทักษะ และความเชีย่วชาญทัง้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และภาษาศาสตร์ มาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ มุ่งเน้นพัฒนา
บุคลากรเพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของประเทศในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เชื่อมโยงเทคโนโลยีให้เข้าใจ
ความซับซ้อนของภาษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ 
หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ อธิบายว่า สิ่งที่
ต้องเข้าใจก่อนคือ การศึกษาเรื่องภาษาไม่ใช่แค่การ
เรียนไวยากรณ์ ภาษาแฝงด้วยความหมายและความ
หมายกแ็ฝงด้วยนยัยะอืน่ๆ ภาษาท่ีมนษุย์ใช้ในบรบิท
ต่างกัน แม้จะเป็นความหมายเดยีวกนั แต่เราใช้ภาษา
คนละแบบ 

นักภาษาศาสตร์ศึกษาความซับซ้อนของภาษา
ของมนุษย์อยู่แล้ว แต่การจะแปลงให้อยู่ในรูปของ
คอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษามนุษย์ 

หลักสูตรปริญญาตรี 
วิชาเอกเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์

ปัจจุบัน
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คนที่ท�างานด้านนี้ต ้องท�าความเข้าใจทั้งสองฝั ่ง 
เข้าใจเร่ืองการผลติและการใช้ภาษาของมนษุย์ ในขณะ
เดียวกันก็ต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยีพัฒนาอย่างไร 

“ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับภำษำมำกมำย 
เรำใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับภำษำทุกวันโดยไม่รู้ตัว เช่น 
กูเกิ้ล ซึ่งพึ่งพำเทคโนโลยีภำษำค่อนข้ำงมำกในกำร
ที่จะท�ำให้ผลกำรค้นหำตรงใจผู้ใช้มำกที่สุด เฟสบุ๊ค
เองก็ใช้เทคโนโลยีภำษำในกำรวิเครำะห์ว่ำฟีดไหน
เป็นฟีดที่ผู้ใช้อยำกอ่ำน ข้อมูลเหล่ำนี้เกิดจำกกำร
ผลิตทำงภำษำ เรำใช้โซเชียล กดไลค์ กดแชร์ แต่ใน
อกีแง่หนึง่ เรำกพ็มิพ์อะไรบำงอย่ำงลงไปด้วย เรำแชท 
เรำคอมเมนท์ สงัเกตง่ำยๆ อย่ำงในเฟสบุค๊ เรำพมิพ์
คุยกับเพื่อนเรื่องหนึ่ง สักพักโฆษณำที่เกี่ยวกับเรื่อง
นัน้กข็ึน้มำในหน้ำไทม์ไลน์ นีแ่หละคือเทคโนโลยภีำษำ” 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพันธ์ ให้ข้อมลูเพิม่
เตมิว่า ภาษาทีม่ทีรพัยากร (มคีนพดูและคนใช้) มาก 
เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีน ฯลฯ 
จะท�าให้เทคโนโลยภีาษา อาท ิปัญญาประดษิฐ์พฒันา
ไปได้ไกล ขณะที่ภาษาไทยยังเป็นภาษาแบบ Low 
resource มนัีกภาษาศาสตร์ไม่มาก มนีกัคอมพวิเตอร์
ที่เข้าใจเรื่องภาษาอยู่จ�านวนหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่เข้าใจ
การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ด้วยทฤษฎีจากโลกตะวัน
ตกที่ภาษาไทยไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้โดยตรง 

การผลิตบุคลากรซ่ึงมีความรู ้เชิงบูรณาการ 
เข้าใจภาษาไทยในเชิงลึกและเข้าใจเทคโนโลยีในเชิง
ลึก สามารถเชื่อมโยงทั้งสองฝั่งได้จึงมีความส�าคัญ

ผสานสองศาสตร์ 
คณะอักษรศาสตร์จะให้นิสิตเลือกวิชาเอกใน

ชั้นปีที่สอง เมื่อเข้าวิชาเอกแล้ว สัดส่วนการเรียน
วิชาบังคับทางด้านภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีจะ
ควบคู่กันไป การออกแบบหลักสูตรจะไม่ได้มีแค่การ
นัง่ฟังบรรยาย แต่ต้องฝึกปฏบิตัแิละต้องใช้เวลาศกึษา
นอกชั้นเรียนเพิ่มเติม

“เรำมีวิชำกำรออกแบบและวิเครำะห์ระบบทำง
มนษุย์ศำสตร์ ซึง่โดยปกตแิล้วจะเป็นวชิำฝ่ัง computer 
sci แต่เรำน�ำมำประยุกต์กับฝั่งมนุษย์ศำสตร์ ถือเป็น
โจทย์ทำงวิชำกำรที่ท้ำทำย คนมักเข้ำใจว่ำกูเกิ้ลคือ
วทิยำศำสตร์ จรงิๆแล้วกูเกิล้เป็นหนึง่ในเครือ่งมอืทำง
มนษุย์ศำสตร์ ทีท่�ำให้เรำสำมำรถท�ำควำมเข้ำใจมนษุย์
ในเชิงลึกได้ หรือเว็บไซต์ Wikipedia ที่ใช้กันอยู่ทุก
วัน เป็นระบบที่อธิบำยภำพควำมเป็นมนุษย์ศำสตร์
อย่ำงมำก” 

นอกจำกนี้ ยังมีวิชำกำรเรียนภำษำศำสตร์
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรม
ภำษำธรรมชำติ เป็นแขนงหนึ่งของภำษำศำสตร์ซึ่ง
ใช้คอมพิวเตอร์เข้ำมำท�ำควำมเข้ำใจควำมรูท้ำงภำษำ 
ศำสตร์ นิสิตจะเรียนเขียนโปรแกรมและเรียนภำษำ 
ศำสตร์ไปในตัว เรียนภำษำศำสตร์ไวยำกรณ์ ควำม
หมำยในภำษำ ระบบเสียง กำรวิเครำะห์ภำษำไทย
ตำมแนวภำษำศำสตร์

ในส่วนของวชิำเลือก เรำมีวชิำท่ีคนทัว่ไปคดิไม่
ถงึ เช่น กำรแปลงให้อยู่ในรูปดิจิทัล (Digitization) 
กำรแปลงเอกสำร ภำพ และสื่อโสตทัศนวัสดุให้อยู่
ในรูปดิจิทัล ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของโลกยุค
ปัจจบุนั ทกุวนันีเ้รำมีหนงัสือต�ำรำภำษำไทยมำกมำย 
แต่กำรจะท�ำให้หนังสือต�ำรำเหล่ำนั้นเข้ำไปอยู่ใน
คอมพิวเตอร์ ไม่ใช่เพียงแค่สแกนหน้ำกระดำษลงไป 
เรำต้องพัฒนำกลไกให้ไฟล์ดิจิทัลเหล่ำนั้นพร้อมใช้
งำน กำรท�ำงำนด้ำน Lang Tech มอีงค์ประกอบตัง้แต่
น�ำเข้ำไปจนถึงประยุกต์ใช้” ผศ. ดร. ทรงพันธ์กล่ำว

ชัน้ปีท่ีสองจนถงึชัน้ปีทีส่าม เทอมต้นจะเป็นการ
เตรียมฟื้นฐานด้านวิชาการ เมื่อถึงภาคปลาย ของ
ชัน้ปีทีส่าม นสิติจะเริม่เรยีนวชิาโปรเจค็และวชิา การ
ศึกษาอิสระ เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับการท�าโปรเจ็ค
เตม็ตัวในชัน้ปีท่ีส่ี นสิติทกุคนสามารถเลือกท�าโปรเจค็
ในสายงานที่สนใจได้ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีภาษา
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แบบเต็มตวั หรือสายเทคโนโลยสีารสนเทศซึง่สามารถ
ประยุกต์กับการท�างานในโลกธุรกิจได้ 

แนวทางอาชีพเมื่อจบการศึกษา
สาขาอาชพีทีเ่ป็นสายตรงของสาขาวิชาเทคโนโลยี

ภาษาและสารสนเทศ คอืนกัภาษาศาสตร์ซึง่เข้าไปอยู่
ในสายงานเทคโนโลยี อาทิ . ท�าหน้าที่เป็น Linguistics Consultant  
ป้อนข้อมูลเชิงภาษาศาสตร์ให้แก่คอมพิวเตอร์ สอน
คอมพิวเตอร์ให้เข้าใจและผลิตภาษามนุษย์. ท�างานด้านการพฒันาเครือ่งแปลภาษา เช่น 
Google Translate . ท�างานด้านการพฒันาระบบเกีย่วกบัเทคโนโลยี
วัจนะ เช่น Siri, Google Assistant. ท�างานด้านการพัฒนาระบบ search engine 
เช่น การป้อนข้อมูลบอกคอมพิวเตอร์ว่าค�าแต่ละค�า
มีความสัมพันธ์กันอย่างไร. ท�างานด้านการพัฒนาระบบอื่นๆ ที่มีการน�า
เข้าภาษามนุษย์เพื่อให้คอมพิวเตอร์น�าไปประมวล
ผลต่อ

นอกจากนี้ยังสามารถท�างานในเชิงธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการหรือลูกค้า เช่น การประมวล
ผลความเข้าใจของลกูค้าท่ีมต่ีอระบบ วเิคราะห์ข้อมูล
ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลเชิงโครงสร้าง แต่เป็นข้อมูลประมวล
ผลภาษาที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

ผศ. ดร. ทรงพนัธ์กล่าวว่า ในเวลานีม้คีวามต้อง 
การนกัภาษาศาสตร์มาท�างานในหลายองค์กร ทัง้ภาค
ธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานฝั่งเทคโนโลยี 
“เราต้องการทรัพยากรบุคคลจ�านวนมาก เพื่อพัฒนา
ให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษาไทยมากขึ้น ซึง่ถ้าเราจะ

ฝึกคอมพวิเตอร์ให้เข้าใจภาษาของเรา เราก็ต้องเข้าใจ
ตวัเราเองเสยีก่อนจงึจะไปสอนคอมพวิเตอร์ให้เข้าใจ
เราได้” 

เรยีนรูอ้ย่างบรูณาการ เน้นการวเิคราะห์และฝึกปฏบัิติ
นางสาวกมลกร เบื้องสูง (ดรีม) นิสิตชั้นปีที่

สาม ซึง่เป็นนสิติรุน่แรกของสาขาวชิาเทคโนโลยภีาษา 
และสารสนเทศ เล่าถงึจดุเริม่ต้นความสนใจว่า ตัง้แต่
เด็กตนเคยสงสัยมาตลอดว่ากูเก้ิลทรานสเลตท�างาน
อย่างไร เมื่อเข้ามาเรียนคณะอักษรศาสตร์ ทราบว่า
มีสาขาวิชาเปิดใหม่ซึ่งจะได้เรียนเกี่ยวกับเบื้องหลัง
การท�างานเหล่านี ้ ตนจงึเกดิความสนใจและเลอืกสาขา
วิชานี้เมื่อขึ้นชั้นปีที่สอง

เมื่อเข้ามาเรียนวิชาเอกช่วงแรกต้องปรับตัว
เยอะมาก เพราะพืน้ฐานเดมิของตนเป็นสายศลิป์ภาษา 
เมื่อมาเรียนเขียนโปรแกรมซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยจึง
ต้องเปิดกว้างและยดืหยุ่น ใช้เวลาฝึกฝนและหาความรู้
นอกห้องเรียนเพิ่มเติม 

“วชิำทีช่อบเป็นพเิศษ คอื Database manage-
ment ค่ะ เรำได้เรียนรู้วิธีกำรท�ำงำนกับฐำนข้อมูล 
ได้เขียนโปรแกรมภำษำ ท�ำโปรเจ็คกลุ่มกับเพื่อน รู้
หลังบ้ำนที่เป็นโปรแกรมมิ่ง รู้วิธีกำรปรับใช้กับลูกค้ำ 
ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้สำมำรถน�ำไปใช้ในชีวิตจริงได้

อีกวิชำที่ชอบคือ กำรวิเครำะห์ภำษำไทย ตอน
แรกเรำเข้ำใจว่ำจะเป็นแนวนัง่ฟังเลกเชอร์ แต่อำจำรย์
ให้เรำฝึกปฏิบัติด้วยกำรประยุกต์กับสิ่งท่ีมีอยู่จริง
ทนัท ี เช่น กำรวเิครำะห์รฐัธรรมนญูไทย หำควำม
คลมุเครอืทำงด้ำนภำษำศำสตร์ แล้วเปิดโอกำสให้เรำ
น�ำเสนอหัวข้อที่อยำกจะวิเครำะห์ได้” 

กมลกร เบื้องสูง
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ด้านนายกฤษฎา แพทย์เจรญิ (แบงค์) 
นิสิตรุ่นแรกเช่นเดียวกัน เล่าว่าเมื่อได้
เรียนวิชาภาษาทัศนาในชั้นปีที่หนึ่งได้
คิดภาษาใหม่และได้ใช้ภาษาแปลกๆ ซึ่ง
อาจารย์น�ามาให้ทดลองแล้วสามารถ
แปลความหมายได้จึงเกิดความสนใจ
ด้านภาษาศาสตร์

“กำรเรียนในห้อง ๓ ชัว่โมง อำจำรย์
จะให้อ่ำนหนังสือมำก่อนแล้วมำพูดคุย 
ทบทวนควำมเข้ำใจกัน อีก ๒ ชั่วโมงที่
เหลือจะเป็นกิจกรรมกลุ ่มให้พูดคุยกันแล้วไปน�ำ
เสนอหน้ำห้อง 

ส่วนตัวผมชอบวิชำ Information for system 
for humanity อำจำรย์จะปพูืน้ฐำนต้ังแต่แรกว่ำ ระบบ
คอือะไร น่ำสนใจทีว่่ำ ระบบซ่อนอยู่ในชวิีตประจ�ำวัน
ของเรำ อย่ำงกำรขึน้รถไฟฟ้ำในแต่ละวนั ในกำรแตะ
บตัรหนึง่ครัง้ ในบตัรมกีลไกอะไรอยูบ้่ำงจงึท�ำให้แตะ
แล้วสำมำรถหักเงินเรำไปได้ คนท่ีรอเวลำรถไฟฟ้ำ 
กำรก้ำวขึ้นไป ทุกอย่ำงเป็นระบบหมดเลย” 

จบสายวิทย์หรือสายศิลป์ก็สามารถเรียนได้
ผศ. ดร. ทรงพันธ์กล่ำวว่ำ “เรำมคีวำมเช่ือว่ำ ผู้

ที่มีควำมเข้ำใจด้ำนภำษำสำมำรถท�ำควำมเข้ำใจ
เทคโนโลยีได้ เทคโนโลยแีละกำรเขยีนโปรแกรมคอืกำร
เรยีนภำษำอกีภำษำหนึง่ คณุเรยีนภำษำคอมพวิเตอร์
ก็ต้องเรียนไวยำกรณ์ เรียนค�ำศัพท์เช่นเดียวกัน ผู้ที่
สนใจด้ำนภำษำจงึสำมำรถท�ำควำมเข้ำใจคอมพวิเตอร์
ได้ เพยีงแต่มมุมองท่ีต้องท�ำควำมเข้ำใจเพิม่คอืเรือ่ง
ระบบ และกระบวนกำรคิดที่เป็นระบบมำกขึ้น

ขณะเดียวกันเรำก็ยินดีรับนิสิตท่ีสนใจทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์ ปัจจบัุนมเีดก็จ�ำนวนมำกทีส่นใจทัง้สำย
วิทย์และสำยศิลป์ คณะอักษรศำสตร์เองก็มีนิสิตที่
จบมัธยมปลำยสำยวิทยำศำสตร์เป็นจ�ำนวนมำก เรำ
มองที่ควำมสนใจและควำมสงสัยของเขำมำกกว่ำจะ
เน้นว่ำเขำต้องเรียนจบมธัยมปลำยด้ำนไหนมำ เพรำะ
เป้ำหมำยคือกำรพัฒนำคนไปพร้อมกับกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีและกำรเรียนภำษำของประเทศเรำ” 

กฤษฎาเสริมในฐานะรุน่พีว่่า ตนเองก็จบมัธยม
สายวิทย์คณิต เป็นเด็กวิทย์หัวใจศิลป์เช่นกัน การ
เรียน Lang Tech จงึเป็นตัวเลอืกหนึง่ทีเ่หมาะเพราะได้

หลกัสตูรอักษรศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยี 
ภาษาและสารสนเทศ (Bachelor of Arts in Language 
and Information Technology) คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจเข้าศึกษาจะต้องสอบเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตตามกระบวนการรับ
เข้าของคณะอักษรศาสตร์ และเลือกวิชาเอกในชั้นปี
ท่ี ๒ (ยกเว้นนสิิตท่ีเข้าศกึษาในโครงการรับตรงพิเศษ 
เช่น จุฬาฯ ชนบท นิสิตสามารถเลือกวิชาเอกได้เมื่อ
สอบเข้าศึกษา) และเริ่มเรียนวิชาเอกในภาคต้นของ
ทุกปีการศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชัน้ ๘ อาคารบรมราชกมุาร ีถนนพญาไท ปทมุวนั 

กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
โทรศัพท์: ๐๒-๒๑๘-๔๘๑๗ หรือ 
๐๙๖-๒๐๒-๓๓๑๐ 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เว็บไซต์ 
langtech1.wixsite.com/langtech 
หรือ Facebook Fanpage: LingChula  

เรียนท้ังภาษาและกระบวนการคดิวเิคราะห์
ที่เป็นวิทยาศาสตร์ 

ส่วนกมลกรฝากถงึน้องๆ ชัน้มัธยม
ปลายที่สนใจสาขาวิชานี้ว่า 

“สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของ
หลักสูตรได้จากเว็บไซต์ของสาขาวิชา 
และหาหนังสืออ่านเพ่ิมเติมเพ่ือศึกษา
ก่อนได้ว่าสนใจสาขานี้หรือไม่ ถ้ารู้สึก
สนใจก็ไม่ต้องลังเล เพราะไม่ว่าจะเรียน
สายวทิย์หรอืสายศลิป์มา เรากเ็รยีนสาขา

วิชานี้ได้ค่ะ”

กฤษฎำ แพทย์เจริญ 
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เรื่อง : แพรชมพู ภาพ : สิงหรา
ชวนเที่ยว

 ปีก่อนเวลาไปเที่ยว
 ต่างประเทศ ผู้เขยีน
มักชอบไปเดินเล่นย่านสตรีท 
อาร์ต (Street Art) หรือถนน
สายศิลปะ ซึ่งมักน�าเสนอภาพ
วาดบนผนังก�าแพง ผนังตึก 
นทิรรศการศิลปะน่าสนใจผ่าน
มมุมองของศิลปินร่วมสมยั หรอื
แนวร้านค้าที่เน้นงานประดิษฐ์
เอง มีไม่กี่ชิ้นในโลก เห็นแล้วก็
เพลิดเพลินเจริญใจจนนึกอยาก
ให้เมืองไทยของเรามีเสน่ห์ท่ี
ทกุคนสามารถสมัผสัและตคีวาม
ตามใจชอบ ไม่มีขอบเขตของจินตนาการเช่นนี้บ้าง

และแล้วความฝันยาวนานก็กลายเป็นจริง เมื่อ
ปลายเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เกิดงาน “เทศกาล
เมืองศิลปะ “บุกรุก” ครั้งที่ ๒ ซึ่งระดมเหล่าศิลปิน
แนว Street Art ทั้งไทยและนานาชาติ มาวาดภาพ
บนก�าแพง ตลอดเส้นทางริมแม่น�้าเจ้าพระยา ย่าน
เจริญกรุง บางรัก และตลาดน้อย ที่เหล่าคนท�างาน

เพลินชมถนนสายศิลปะ
ย่านประวัติศาสตร์
ตลาดน้อย-เจริญกรุง

สร้างสรรค์ในย่านนี ้พยายามผลกั
ดนัให้เป็น Creative District หรอื 
พื้นที่สร้างสรรค์ ของกรุงเทพ ฯ

ส�าหรบัโครงการ Bukruk II 
Urban Arts Festival 2016 นั้น
น่าสนใจมาก เพราะไม่ได้มแีค่การ
ระบายสีก�าแพงในที่สาธารณะ
เท่านั้น แต่ยังถือเป็นการเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างเอเชีย-
ยุโรป จึงท�าให้มีศิลปินจากหลาก
หลายประเทศเข้าร่วมมากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นไทย สเปน เกาหลีใต้ 
เนเธอร์แลนด์ กรซี ญีปุ่น่ เป็นต้น 

ซึง่ผลงานการระบายสีหรอืวาดภาพบนก�าแพงทัง้หมด
นั้น ถูกเพ้นท์ ถูกวาด บนฝาผนัง ข้างตึก หลายๆ 
จุดในเขตบางรัก สี่พระยา สุรวงศ์ ตลาดน้อย และ
ถนนทรงวาด และภาพเหล่านั้นไม่ใช่แค่ภาพเล็กๆ 
ธรรมดาๆ บางภาพมีขนาดเต็มผนังตึกสูง ๓-๔ ชั้น
เลยทีเดียว 

แม้งานเทศกาลจะจบไปแล้ว แต่งานสร้างสรรค์

หลาย
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ทั้งหมดยังคงอยู่คู่กับย่าน
ตลาดน้อยและเจริญกรุง 
กลายเป ็นแหล ่ งท ่อง
เที่ยวแห่งใหม่ส�าหรับวัย
รุ ่นและคนชื่นชอบการ
ถ่ายรปูในสถานทีแ่ตกต่าง 
มีรายละเอียดซุกซ่อนให้
ค้นหาอย่างตื่นตา 

อาณาเขตของย่าน
เมืองเก่าส�าหรับคนชอบ

ถ่ายรูป เดินชมงานศิลปะบนผนังและก�าแพง พิกัด
เจรญิกรุง เร่ิมต้นกนัตัง้แต่เจรญิกรงุ ๓๒ ตดิกับไปรษณีย์
กลางเขตบางรัก ไปจบที่เจริญกรุง ๒๒ ตลาดน้อย 
เดินลัดเลาะตามซอย แวะชิม กินของอร่อยบ้างตาม
สมควร ที่นี่ไม่วุ่นวาย เดินเข้าซอยนั้นทะลุซอยนี้ไม่
ต้องเบียดกับผู้คน

ก่อนจะไปเดินตามหารูปภาพและงานศิลปะชิ้น
ส�าคญั เรามาเล่าเร่ืองประวติัศาสตร์ย่านตลาดน้อยกัน
ก่อน ย่านตลาดน้อย เป็นชุมชนจีนที่เกิดขึ้นมาจาก
การขยายตวัของส�าเพง็ซึง่เป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกจิ
ของกรุงเทพฯ ในช่วงรัตนโกสนิทร์ตอนต้น โดยทีบ่รรดา
ชาวจนีต่างพากนัเรยีกตลาดแห่งใหม่ทีต่ัง้อยูท่างตอน  
ใต้ของส�าเพ็งซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่ในขณะนั้นว่า       
“ตะลัคเกียะ” ซึ่งแปลเป็นไทยว่า “ตลาดน้อย” และ
ด้วยความทีอ่ยูใ่กล้กบัส�าเพง็มาก ในบางครัง้ตลาดน้อย
จึงถูกเรียกในฐานะส่วนหนึ่งของส�าเพ็งด้วย

สภาพโดยทั่วไปของตลาดน้อยมีลักษณะใกล้
เคยีงกบัย่านเก่าอืน่ๆ ในกรงุเทพฯ เช่น กฎุจีนี ท่ีเป็น
ผลมาจากการผสมผสานกันระหว่างผู้คนหลายกลุ่ม
ชาติพันธุ์และศาสนา โดยเริ่มเป็นชุมชนท่ีหนาแน่น
มากขึน้ภายหลังจากกรงุศรอียุธยาแตก ผูค้นจงึพากัน
อพยพลงมาทางใต้ และบางส่วนได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ใน
บางกอก รวมทั้งกลุ่มคริสต์ศาสนิกชนชาวโปรตุเกส
ท่ีอพยพมารวมกนัอยูท่ี่วดัซางตาครูส้ทีก่ฎีุจนี ซึง่เป็น
ชุมชนใหญ่ในสมัยธนบุรี

แต่ต่อมาเกดิขัดแย้งกบับาทหลวงฝร่ังเศส จงึได้
แยกตัวมาอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น�้าเจ้าพระยา
ในบริเวณตลาดน้อย ซึ่งก็อยู่ใกล้ๆ กับลานประหาร
นักโทษบริเวณป่าช้าวัดตะเคียน (วัดมหาพฤฒาราม) 
จงึให้ชือ่วดัใหม่ว่า “กาลวาร”ี ซึ่ง่เป็นชือ่ลานประหาร
นักโทษในเมืองเยรูซาเล็มท่ีใช้ตรึงกางเขนพระเยซู 
ต่อมาเรยีกเพีย้นกนัไปจนกลายเป็น “กาลหว่าร์” ใน
ปัจจุบัน

จนเมื่อรัชกาลที่ ๑ ทรงย้ายเมืองมาอยู่ทางฝั่ง
ตะวันออกของแม่น�้าเจ้าพระยา ชุมชนชาวจีนที่เคย
อาศัยอยู่ทางย่านกุฎีจีนบางส่วนพากันอพยพมารวม
กันอยู่ที่ตลาดน้อย ซึ่งในขณะนั้นยังมีสภาพเป็นชาน
พระนคร โดยชาวจีนกลุ่มแรกๆ ที่อพยพเข้ามาน่าจะ
เป็นชาวจนีฮกเก้ียน ซึง่ได้สร้าง ศาลเจ้าโจวซอืกง ศาล
เจ้าเก่าแก่ที่สุดของย่านนี้เอาไว้

ไม่เฉพาะแต่ครสิตงัโปรตเุกสและชาวจนีเท่านัน้ 
เม่ือครั้งท่ีองค์เชียงสือและชาวญวนอพยพเข้ามาพ่ึง
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พระบรมโพธิสมภาร รัชกาลที่ ๑ ก็พระราชทานที่ดิน
ทางด้านใต้พระนครให้กับชุมชนชาวญวนอาศัยอยู่
และได้สร้างวัดอนัมนิกายไว้ โดยเรียกกันทั่วไปว่า 
วัดญวนตลาดน้อย (วัดอุภัยราชบ�ารุง) เช่นเดียวกับ
ชุมชนชาวญวนในย่านพาหุรัดและบางโพ

ด้วยท�าเลติดแม่น�้าเจ้าพระยา บวกกับมีถนน
เจริญกรุงตัดผ่านและขุดคลองผดุงกรุงเกษม ท่ีนี่  
จึงเคยเป็นย่านการค้าส�าคัญแห่งหนึ่งในสมัยต้น
รตันโกสนิทร์ทีร่องรบัการค้าขายทัง้ทางบกและทางน�า้ 
จนพ่อค้าชาวจีนไหหล�าอพยพขึ้นมาตั้งรกรากและ
โรงงานมากมาย อย่างโรงงานน�้าแข็ง โรงเลื่อย โรง 
สข้ีาว แถมยังเป็นแหล่งค้าขายผลไม้ส�าหรับงานมงคล
ที่คนเฒ่าคนแก่รู้จักกันดี

ตลาดน้อยวันนี้ยังคงมีบางสิ่งหลงเหลืออยู่จาก
อดีตแม้จะลดน้อยไปมาก เช่นอาคารบ้านจีน ตลาด
ผลไม้เหลือเพียงไม่กี่เจ้าที่ยังขายอยู่ หรือธุรกิจเซียง
กงที่หล่อเลี้ยงผู้คนแทบทุกหลังคาเรือนตั้งแต่สมัย
สงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อทหารญี่ปุ่นว่าจ้างให้ช่างตี
เหลก็ของทีน่ีท่�าช้ินส่วนเครือ่งเรอืให้ จนกลายเป็นแหล่ง
ซื้อขายอะไหล่เคร่ืองยนต์เก่าแห่งแรกของกรุงเทพฯ 
ก็เริ่มขยับขยายไปยังสามย่าน หรือนอกเมืองอย่าง

บางนาหรือรังสิต ท�าให้เซียงกงตลาดน้อยทุกวันนี้
แทบจะเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตไปแล้ว

เม่ือเดินทะลุผ่านตรอกซอกซอยภายในย่าน
ตลาดน้อย นอกจากจะยังคงเห็นร่องรอยในอดีตผ่าน
ผนงัอิฐและหลังคาทรงจนี รวมถงึเครือ่งรางทีช่าวจีน
ติดไว้เหนือประตูบ้านซ่ึงสะท้อนวิถีความเป็นอยู่ของ
คนจนีในชมุชนได้เป็นอย่างด ีเรายังได้เห็น “สตรทีอาร์ท” 
ท่ีถกูวาดขึน้จากงานเทศกาลเมอืงศลิปะ ๒๐๑๖ ผนวก 
งานจากศิลปินอื่นๆ ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้า
มาสร้างงานศิลปะสมัยใหม่ ที่ช่วยสร้างสีสันให้แต่ละ
ตรอกซอกซอยของตลาดน้อยเป็นย่านท่ีน่าค้นหา
มากขึ้น

๓๗



เราจะตามหาแต่ละ
ภาพได ้ ตรง ไหนบ ้ า ง 
แนะน�าให้สวมรองเท้าคู่
สบายที่สุด สะพายกล้อง 
สวมหมวก แต่งตวัทะมดั 
ทะแมง พกน�้าเปล่าสัก
หนึง่ขวด เพราะเราจะต้อง
เดิน เดิน และเดิน พลาง

สอดส่ายสายตาไปมาเพื่อป้องกันค�าใบ้หรือป้ายบอก
ทางตกหล่น 

เริ่มต้นกันที่ปากซอยเจริญกรุง ๔๗ อยู่เยื้องๆ 
กับไปรษณีย์กลางบางรัก เดินข้ามมาถ่ายรูปได้เลย 
รูปนี้อยู่ปากซอย มีแค่รูปเดียว ภาพถัดไปเป็นงาน
กราฟฟิตี้ ของศิลปินชื่อดังชาวโปรตุเกส Vhils จาก
โครงการ Scratching the Surface Project ที่เกิด
จากเทคนิคการเจาะก�าแพงสถานทูตโปรตุเกส ถนน 
เจรญิกรุง ๓๐ ในตรอกกัปตนับชุ ติดกบัโรงแรมรอยลั 
ออคิด เชอราตัน

ผนังสวยๆ สีสันสดใสของ น�้าปลาตราปลาหมึก 
จุดถ่ายภาพนี้อยู่ที่ สถานีสูบน�้ากรุงเกษม ตรงข้าม
กับ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน วาดโดย Jayoto 
ศิลปิน Street Art ชาวไทย ผู้ถ่ายทอดความหมาย
และเสน่ห์ของตลาดน้อย ทีม่คีวามโดดเด่นเรือ่งอาหาร
การกนิและวัฒนธรรมลงบนก�าแพงของบรษิทั โรงงาน
น�้าปลาไทย (ตราปลาหมึก) จ�ากัด

นอกจากความสวยงามของ Street Wall ชิ้นนี้
จะสร้างความประทับใจให้กับคนในชุมชนและนัก
ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีแล้ว คนในชุมชนตลาดน้อย
ยังเล่าว่าภาพนี้ท�าให้เกิดความคึกคัก ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในชุมชนตลาดน้อยได้เพิ่มขึ้น

จากตรงนี้เดินมาอีกไม่กี่นาที เราจะเจอ วัด
พระแม่ลกูประค�า (โบสถ์กาลหว่าร์) เล้ียวเข้าซอย ศาล
เจ้าโรงเกือก หรือ ศาลเจ้าพ่อฮ้อนหว่องกุง ที่ศาล
เจ้าแห่งนี้จะมีรูป ปลาคู่ สวยๆ เดินตามลูกศรไป
เรื่อยๆ ระหว่างทางจะมีภาพสวยๆ ให้เราถ่ายรูปได้
ตลอดทาง 

ถึงตรงนี้จะมีทางแยกให้เรามาสูดลมหายใจ
สดชืน่ พกัขา ทีท่่าน�า้ศาลเจ้าโจ๋วซอืก๋ง (วัดซุน่เฮงยี)่ 
แล้วค่อยเดินกลับไปละเลียดงานศิลปะท่ีอาจละเลย
บางจุดไปในช่วงขามา

ด้วยความที่ย่านตลาดน้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่อยู่ท่ามกลางบ้านเรือนของผู้คน แนะน�าให้ส�ารวม
กายใจและรกัษาความสงบ สะอาด เรียบร้อย ให้เกยีรติ
สถานที ่ ไม่ส่งเสยีงดงัหรอืเผลอบกุรกุในพืน้ท่ีส่วนตวั 
สตรีทอาร์ตแห่งนี้จะได้สวยงาม อยู่คู่กับชุมชนไป
นานๆ

เพราะเสน่ห์ของความเป็นตลาดน้อยคือชุมชน
ที่นี่มีความอบอุ่น มีหลายจุดที่สวยงามซ่อนตัวอยู่ใน
ตรอกซอกซอย ยังมีกลิ่นอายของความดั้งเดิม คน
ที่มาเที่ยวจะได้เห็นวัฒนธรรม เห็นการกินอยู่ของ
คนยุคก่อนๆ เป็นเหมือนสถานที่ให้เราระลึกถึงความ
ดั้งเดิมเหล่านั้น ได้เห็นอะไรใหม่ๆ ได้เที่ยวอย่าง
สนกุสนาน แล้วก็จะเกดิอาการหลงรักตลาดน้อย เหมือน
อย่างที่ใครๆ ไปมาแล้วก็แอบเผลอใจด้วยกันทั้งนั้น

ข้อมลูประวตัติลำดน้อย อ้ำงองิจำก : บทควำม 
“เจ๊ก” ในบำงกอก. โดย นิภำพร รัชตพัฒนำกุล. 
นิตยสำรศิลปวัฒนธรรม ฉบับกุมภำพันธ์ ๒๕๔๖  

๓๘



สุขภาพน่ารู้
เรื่อง : นายแพทย์อนันต์ โลหะพัฒนะบำารุง
ภาพประกอบ : นัดเดียว

 การศกึษาวจิยัท่ีตพีมิพ์ในวารสารกุมารเวชศาสตร์ นกัวจิยัได้ท�าการศกึษาพฤตกิรรม 
 การนอนหลบัของวัยรุน่จ�านวน ๘๑๙ คน ซึง่มอีายรุะหว่าง ๑๒ - ๑๖ ปี พบว่า
เด็กอายุ ๑๓ ปี จ�านวน ๓ คน นอนหลับน้อยกว่า ๗ ชั่วโมงในทุกคืน และเกือบครึ่ง
หนึ่งของทั้งหมด นอนหลับเต็มอิ่มน้อยกว่า ๘๕% ของการนอนหลับแต่ละคืน

การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนั้นเป็นปัจจัยสำาคัญอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิต 
ความต้องการในการนอนหลบัของคนมไีม่เท่ากนัเนือ่งจากขึน้อยูกั่บอาย ุ ทารกต้องนอน
ละวันละ ๑๖ ชั่วโมง วัยรุ่นต้องการวันละ ๙ ชั่วโมง ผู้ใหญ่ต้องการวันละ ๗-๘ ชั่วโมง

แต่วงจรการใช้ชีวิตในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ผู้คนมีวิถีชีวิตที่แตก
ต่างจากอดีต จนน�ามาสู่การเกิด “โรคนอนไม่หลับ” หรือ Insomnia ซึ่งมีรูปแบบของ
อาการมากมาย เช่น การนอนไม่หลับ การนอนหลับไม่สนิท การหลับๆ ตื่นๆ ตลอด
ทั้งคืน การตื่นขึ้นมากลางดึก การตื่นเช้าผิดปกติ และการตื่นมาแล้วไม่สดชื่น เป็นต้น

วัยรุ่นที่นอนไม่พอ ไม่เพียงแต่จะมีพฤติกรรมเฉื่อยชาที่โรงเรียน มีความรู้สึก
หดหู่ และอาจเสี่ยงต่ออุบัติเหตุรถชน พวกเขายังเสี่ยงต่อภาวะโรคหัวใจเช่นเดียวกับ
ผู้ใหญ่ด้วย

ควบคู่กับโรคนอนไม่หลับ สิ่งที่ตามมาคือ “นอนน้อย” (Lack of Sleep) ได้แก่ 
ภาวะทีร่่างกายนอนหลบัพกัผ่อนไม่เพยีงพอ ซึง่จะส่งผลเสยีต่อร่างกาย สภาวะอารมณ์ 
และการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน อีกทั้งการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นประจ�ายังท�า 
ให้เสี่ยงป่วย แถมมีปัญหาสุขภาพต่างๆ ตามมาอีกมากมาย

นอนหลับเพียงพอ ช่วยใหห้ัวใจแข็งแรง

จาก
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การนอนน้อยทำาให้เสี่ยงต่อโรคต่างๆ ดังนี้
๑. โรคหัวใจวาย โรคหัวใจและหลอดเลือด หัวใจล้มเหลว หัวใจเต้นผิดจังหวะ
เนื่องจากสารโปรตีนในตัวเราจะสะสมมากขึ้นในหัวใจเวลาร่างกายตื่นโดย

ธรรมชาติ แต่ถ้าหากเราไม่นอน หรือนอนดึก สารโปรตีนเหล่านี้จะยิ่งเข้าไปเกาะที่
หลอดเลือดหัวใจ ท�าให้เกิดการอุดตันได้ มีการวิจัยในกลุ่มคนที่ทดลองไม่ได้นอนเป็น
เวลา ๘๘ ชั่วโมง พบว่ามีความดันเลือดสูงมากผิดปกติ และในผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า 
๖๐ ปี มีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจถึง ๒ เท่า

๒. โรคมะเร็งลำาไส้
จุดเริ่มต้นของโรคนี้ คือ การนอนดึก มีการศึกษาและวิจัยว่า ในคน ๑,๒๔๐ คน 

คนที่นอนน้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ถึง ๔๗% จะมีอาการของมะเร็งล�าไส้ มากกว่าคนที่นอน
หลับอย่างน้อย ๗ ชั่วโมงขึ้นไป

๓. โรคเบาหวาน
หากคนเป็นโรคเบาหวานพักผ่อนไม่เพียงพอจะท�าให้ระดับกลูโคสในเลือดเพิ่ม

ขึ้นอย่างรวดเร็ว ๒๓% รวมทั้งระดับอินซูลินในเลือดก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วถึง ๔๘% อกี
ทัง้ในการวจิยับางส่วนพบว่า คนทีเ่ป็นเบาหวานอยูแ่ล้วจะเกิดภาวะร่างกายดือ้อนิซลูนิจาก
การนอนไม่พออีกด้วย

๔. โรคนอนไม่หลับเรื้อรัง
การนอนน้อย นอนดึก ส่งผลท�าให้เป็นโรคนอนไม่หลับเรื้อรัง ซ่ึงจะท�าให้เวลา

นอนต้องใช้เวลาเกินกว่า ๓๐ นาที ถึงจะสามารถหลับได้ หรืออาจจะหลับๆ ตื่นๆ ทั้ง
คืน จนท�าให้ตื่นกลางดึก แล้วก็ไม่สามารถหลับอีกเลย และจะต้องมีอาการแบบนี้เกิน 
๑ เดือน ถึงจะเรียกว่าการนอนไม่หลับแบบเรื้อรังนั่นเอง

๕. โรคอ้วน
จากงานวจิยัพบว่าผูท้ีน่อนน้อยกว่า ๗ ชัว่โมงต่อวัน มแีนวโน้มน�า้หนักตวัจะมาก

ขึ้น และเสี่ยงเป็นโรคอ้วนได้สูงกว่าผู้ที่นอนหลับ ๗ ชั่วโมง เนื่องจากผู้ที่นอนน้อยจะมี
สารเคมเีลปตนิ (Leptin) ทีช่่วยให้รูส้กึอ่ิมอยู่ในระดบัต�า่ และมฮีอร์โมนเกรลนิ (Ghrelin) 
ที่กระตุ้นให้หิวอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้การนอนน้อยยังกระตุ้นให้รู้สึกหิวอาหารที่มีไขมัน
และคาร์โบไฮเดรตสูงขึ้นด้วย

๔๐



๖. โรคซึมเศร้า
ผูท้ีน่อนน้อยหรอืมปัีญหาสขุภาพเกีย่วกบัการนอนหลบั เกิดอาการซมึเศร้า ทัง้นี้ 

ภาวะนอนไม่หลบัซึง่เป็นปัญหาสขุภาพเก่ียวกบัการนอนทีพ่บได้มากทีส่ดุ และเป็นอาการ
ทีเ่ก่ียวเนือ่งกบัภาวะซึมเศร้าอย่างเด่นชดั เนือ่งจากภาวะนอนไม่หลบัเป็นหนึง่ในอาการ
ที่พบได้เป็นอันดับแรกของโรคซึมเศร้า

๗. ส่งผลต่อกระบวนการคิด ความจำา และการตัดสินใจ
เนื่องจากการพักผ่อนน้อยอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการคิด ความจ�า และการ

ตัดสินใจ เพราะการนอนไม่เพียงพอจะท�าให้ความสามารถในการใช้เหตุผล ทักษะการ
แก้ปัญหา การตัดสินใจ การประเมินสถานการณ์ และสมาธิในการท�าสิ่งต่างๆ ลดลง 
ส่งผลให้ไม่สามารถเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพได้

๘. ผิวพรรณไม่ผ่องใส
เนื่องจากร่างกายหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดออกมา

ย่อยสลายคอลลาเจนและโปรตีนที่ช่วยให้ผิวเรียบตึงหายไป ทั้งนี้ ผู้ที่นอนน้อยหรืออด
นอนจะหลั่งโกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) ออกมาน้อยมาก ฮอร์โมนนี้จะช่วยใน
การเจริญเติบโตและเพิ่มความสูงเมื่ออายุน้อย รวมทั้งช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ ท�าให้
ผิวหนังหนา และกระดูกแข็งแรงเมื่ออายุมากขึ้น

๙. ระบบร่างกายรวน
การนอนน้อยท�าให้ระบบในร่างกายรวน เช่น ระบบย่อยอาหารท�างานผิดปกติ 

ท�าให้เกิดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ อาหารย่อยไม่ดี ขับถ่ายไม่เป็นปกติ
๑๐. อารมณ์แปรปรวนง่าย
การนอนน้อยส่งผลต่ออารมณ์ เพราะจะท�าให้เกิดอาการอ่อนเพลีย ไม่กระปรี้     

กระเปร่า ท�าให้รู้สึกหงุดหงิด อารมณ์เสียง่ายกว่าปกติ
โรคภัยถามหาตามมาขนาดนี้ด้วยสาเหตุแค่นอนไม่หลับ หรือนอนน้อย เราจึง

ต้องดแูลร่างกายให้ด ีย�า้ว่าการพกัผ่อนนอนหลบันัน้เป็นสิง่ส�าคญัไม่แพ้เรือ่งการบรโิภค
หรือการออกก�าลังกายเลย  
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เรื่อง : พริบพรี ภาพ : IG : KAYKAI_NTCH 
Youth on Stage

 ในอาชีพยอดนิยมของวัยรุ่นยุคนี้ไม่ว่าจะไปส�ารวจใน
 ซอกมมุไหนของโลก กคื็อ ยทูบูเบอร์ (YouTuber) เพราะ

วัดกันที่เนื้อหาโดนใจ ลงทุนน้อย ไม่ว่าใครก็มีสิทธิ์โด่งดังถ้า
สร้างสรรค์คลิปได้เหมาะใจคนหมู่มาก

ส�าหรับในเมืองไทย ยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดเกือบ 
๑๔ ล้านคน เป็นสาวน้อยนาม “เก๋ไก๋ สไลเดอร์” แห่งช่อง 
Kaykai Salaider ในยูทูบแชนเนล (YouTube Channel) แต่ละ
คลิปที่ถูกปล่อยออกมานั้น จะมียอดคนดูไม่ต�่ากว่า ๑ ล้านครั้ง 
จนกลายเป็นผู้มีอิทธิพลบนโลกออนไลน์ เรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่ 
ยูทูบเบอร์คนแรกที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในเมืองไทย

เก๋ ไก๋สไลเดอร์ 
สาวน้อยวัย ๒๔

ยูทูบเบอร์ที่มี
ผู้ติดตามมากที่สุด

ในไทย

หนึ่ง
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อดีตลูกเป็ดขี้เหร่ 
เก๋ไก๋ มีชื่อจริงว่า ณัฐธิชา แซ่จง หรือชื่อในวงการบันเทิง ณัฐธิชา นามวงษ์  

(ชื่อเล่น : เก๋ไก๋) โด่งดังมาจากการเปลี่ยนแปลงตนเองจากลูกเป็ดขี้เหร่มาดทอมบอย 
สู่สาวน้อยภาพลักษณ์สดใสน่ารัก โดยเพ่ือนสนิทที่โรงเรียนของเธอได้ต้ังกระทู้ในเว็บ
เด็กดี.คอม น�ารูปช่วงมัธยมต้นและมัธยมปลายมาเปรียบเทียบกันเกี่ยวกับการเปลี่ยน 
แปลงของเธอ จนเก๋ไก๋กลายเป็นไอดอลของสาวๆ วัยรุ่นหลายคน สร้างแรงบันดาลใจ
ให้ใครๆเริ่มหันมาเปลี่ยนแปลงตัวเองตามอย่างเธอบ้าง

หลังจากเผยแพร่กระทู้ออกไป เก๋ไก๋ได้เป็นที่รู้จัก มีผู้ติดตามอินสตาแกรมและ
เฟซบุ๊คจ�านวนกว่าหนึ่งล้านคน จากวันนั้น เธอได้เข้ามาเป็นนักแสดงหญิงวัยรุ่นที่มี
ผลงานภาพยนตร์และละครชดุอย่างต่อเนือ่ง เช่น ซรีส์ีฮอร์โมน ซซีัน่ ๓ และภาพยนตร์
เรื่อง รุ่นพี่

ส่วนชื่อ เก๋ไก๋ มาจากชื่อเล่น เก๋ แต่เธออยากมี ๒ พยางค์ จึงเติมเป็น เก๋ไก๋ ค�า
ว่าสไลเดอร์ คล้องจ้องกับ เก๋ไก๋ จึงเป็นที่มาของชื่อ เก๋ไก๋ สไลเดอร์ ความหมายของ
ค�านี้ดีอยู่แล้ว แปลว่าอะไรที่ไหลไม่หยุด รู้สึกว่าใช้ชื่อนี้คนน่าจะจ�าได้ง่าย 

เก๋ไก๋ส�าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาจากโรงเรยีนฤทธยิะวรรณาลยั และส�าเรจ็
ปริญญาตรีจากภาควิชาโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตอนแรก
เธออยากเรยีนด้านภาพยนตร์ แต่การเรยีนด้านนีก้ท็�าให้ได้รูว่้าสิง่ทีเ่ธอเรยีนสามารถน�า
มาประยุกต์กับการท�างานได้มากที่สุดแล้ว
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เป็นยูทูบเบอร์เพราะอยากหารายได้
เก๋ไก๋เริ่มท�าคลิปในยูทูบเมื่อเรียนอยู่ปี ๒ ด้วยเหตุผล

ว่าอยากเริ่มต้นท�าธุรกิจที่ลงทุนไม่มาก เลยคิดว่ายูทูบน่าจะ
เป็นวธิสีร้างรายได้ทีต่อบโจทย์มากทีส่ดุ ตอนนัน้คดิว่าช่องทาง
ไหนสามารถเกิดรายได้ ก็จะท�า เริ่มปล่อยคลิปแรกวันที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นคลิปร้องเพลงคัฟเวอร์ (ร้องเพลงของ
ศิลปินนักร้อง) คลิปเหล่านั้นติดลิขสิทธ์ิของคนอื่น อธิบาย
ง่ายๆ เหมือนท�าทีวีในปัจจุบัน ถ้าเราไปเอาลิขสิทธิ์ของคน
อืน่มา เราจะไม่ได้รายได้ ตอนน้ันได้ยอดววิประมาณหลกัแสน 
แต่ไม่ได้รายได้เพราะเราไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ คือถ้าเราร้อง
เพลงคนอืน่ เราต้องเอารายได้ทีเ่ราได้ให้กับเจ้าของลขิสทิธิ์ไป

สร้างชื่อจากคลิปท�าเพื่อแม่
คลิปแรกที่ท�าให้ เก๋ไก๋ สไลเดอร์ เป็นที่รู้จักมากขึ้น สื่อเริ่มลงข่าว ได้แก่      

คลปิแกล้งแม่ เซอร์ไพรส์เงนิหนึง่แสนบาท เป็นเงนิเก็บทีเ่ก๋ไก๋ได้จากการท�างานมอบเป็น
ของขวัญให้แม่ และโด่งดังถึงขีดสุดจากคลิป ปลดหนี้ให้คุณแม่ โดยน�าเงินหนึ่งล้าน
บาทใส่กระติ๊บข้าวเหนียว มอบให้คุณแม่เพื่อปลดหนี้บ้าน คลิปท�าให้คนสงสัยว่าอาชีพ
ยูทูบเบอร์สามารถหาเงินได้เป็นล้านเลยหรือ ซึ่งจริงๆ แล้วเก๋ไก๋เป็นคนเก็บเงินเก่งอยู่
แล้ว คลิปนี้ท�าให้ผู้ใหญ่รู้จักเธอมากขึ้น และเปลี่ยนวิธีน�าเสนอคลิปของเก๋ไก๋จากเมื่อ
ก่อนใช้เวลาท�าคลิปไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จ หันมาตั้งใจปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้คนดูไม่เบื่อ
เมื่อย้อนกลับมาดูอีกครั้ง 
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เก่ไก๋คดิว่าการเป็นยทูบูเบอร์ไม่ใช่แค่ท�าคลิปไปวนัๆ แต่ต้องสามารถเปล่ียนแปลง
ประเทศได้ด้วย เธออยากจะเป็นช่องเด็กช่องหนึ่งด้วยซ�้า เป็นช่องของวัยรุ่นที่อยากจะ
หันมาสร้างอะไรที่ดีๆ

ส่วนแนวทางการท�าคลิปของเก๋ไก๋จะเจาะกลุ่มคนที่อยากได้ความบันเทิง ดูได้
เรื่อยๆ และด้วยความที่นิสัยของเธอเป็นคนเก็บเงินเก่ง ใช้ชีวิตเรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย 
แต่งตัวเรียบร้อย ไม่เคยเห็นแนวเซ็กซี่เลย ยิ้มเก่ง น่ารัก สดใสนี้ จึงท�าให้มีฐานแฟน
คลับตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ เอกลักษณ์ที่พบเห็นได้ในทุกคลิปคือความสดใส ร่าเริง 
กล้าแสดงออก และเสน่ห์ของทีมงานที่มีความสนิทสนมกันจนสามารถเรียกเสียงฮาได้
ไม่น้อย

วดีโิอทีม่ผีูช้มสงูสดุของเก๋ไก๋ ได้แก่ เก๋ไก๋เก็บสตรอว์เบอร์รีส่ดๆ จากไร่ท่ีเขาใหญ่  
มีผู้ชม ๓๙ ล้านวิว และ ปูอลาสก้า VS ข้าวไข่ต้ม มีผู้ชมกว่า ๒๖ ล้านวิว

เจ้าของบริษัทที่มีผลประกอบการเติบโตสองพันเปอร์เซ็นต์
ปัจจุบันเก๋ไก๋เป็นเจ้าของบริษัท สไลเดอร์ โปรดักชั่น จ�ากัด ปี ๒๕๖๐ มีรายได้ 

๒.๒ ล้านบาท ก�าไร ๑.๑ ล้านบาท ในขณะที่ปี ๒๕๖๒ รายได้พุ่งขึ้นเป็น ๕๐.๑ ล้าน
บาท ก�าไร ๒๗.๘ ล้านบาท เติบโตถึง ๒,๔๒๗ เปอร์เซ็นต์

เก๋ไก๋บอกว่าเคล็ดลับความส�าเร็จของเธอในวันนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆ จะมาถึงเลย แต่
เธอค่อยๆ พัฒนาไปเรื่อยๆ และเรียนรู้กับมันไปเรื่อยๆ ดูว่าคนอยากได้อะไร คนอยาก
ดูอะไร จากนั้นเราก็จะรู้ว่าควรท�าอะไร ไม่ใช่คัดลอกกัน ถ้าท�าแค่นั้น ก็จะไม่มีอะไร
ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมา

ถามว่ามีอุปสรรคไหม มีเยอะอยู่แล้ว แต่เมื่อเราแก้ปัญหาไปได้แล้ว ก็จะไม่เก็บ
กลับมาคิด คนอื่นเลยมองว่าเธอไม่ค่อยเครียด

กุญแจหลักส�าคัญในการด�าเนินชีวิตและการท�างานของเก๋ไก๋ คือ ต้องไม่เป็นหนี้ 
เพราะการไม่เป็นหนี้ท�าให้ไม่เครียด ถ้าเราไม่รู้จะท�าอะไร อย่าสร้างหนี้สินให้กับตัวเอง 
เพราะเมือ่ไหร่ทีเ่ราสร้างหนีข้ึน้มาแล้ว เราจะไม่มเีวลาไปพฒันาตวัเอง เพราะต้องคอย
มาชดใช้หนี้อยู่ตลอด

ช่องทางติดตามเก๋ไก๋ สไลเดอร์
YouTube Kaykai Salaider
IG : KAYKAI_NTCH
Facebook : Kaykai Nutticha Namwong  
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เรื่อง : นับดาว ภาพ : บอมบ์
รักษ์โลก

 ตั้งแต่โควิด-๑๙ แพร่ระบาด “หน้ากากอนามัย” 
 กลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของมนุษย์ทุกคน 

หน้ากากอนามัยแบบใช้ครัง้เดยีวท้ิง (Single use mask) 
ในแต่ละวนัทัว่โลก มปีรมิาณการใช้จ�านวนหลายล้าน
ชิ้นต่อวัน จนถึงตอนนี้ยังมีอัตราการใช้ที่มากขึ้นตาม
การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-๑๙ ท�าให้หลายหน่วย
งานด้านสิง่แวดล้อมหวัน่ก่อผลกระทบซ�า้เตมิ ถ้าผูใ้ช้
ส่วนใหญ่ยงัทิง้ปะปนกบัขยะทัว่ไป ซึง่ไม่ถูกต้องเนือ่ง 
จากอาจจะเป็นขยะติดเชื้อ

หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วถือเป็น “ขยะติดเชื้อ” 
เนือ่งจากหลงัการใช้งาน ทกุชิน้จะปนเป้ือนสารคดัหลัง่
ในร่างกาย อาจจะมเีชือ้โรคหรอืเชือ้ไวรสัปะปนมาด้วย 
การทิง้ การจดัเกบ็ และการท�าลาย 
ต้องใช้ขั้นตอนเดียวกับการจัด
เก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อจาก
โรงพยาบาลและสถานบริการ
สาธารณสุข ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการเก็บรวบรวมมูลฝอย
ตดิเช้ือ เช่น ต้องจัดให้มภีาชนะ
ส�าหรบัทิง้หน้ากากอนามยั 

ทิ้ง “หน้ากากอนามัย” 

ขยะติดเชื้อ ให้ถูกวิธี

นับ

รวมทั้งขยะติดเชื้ออื่นๆ โดยอาจจะแยกถังออกเป็น
ประเภทต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บ และติดป้าย
ขยะตดิเชือ้แต่ละประเภทให้ชดัเจน เจ้าหน้าทีที่เ่กีย่ว 
ข้องกับการเก็บขนขยะติดเชื้อต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
ขยะติดเชือ้ รวมทัง้ต้องมกีารป้องกนัการแพร่กระจาย
ของเช้ือ และต้องสวมเครือ่งป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล
ขณะปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ได้ร่วมกันท�าการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนรบัทราบว่า แต่ละบ้านจ�าเป็นทีจ่ะต้องแยก
ทิ้งหน้ากากอนามัยออกจากขยะอื่นๆ 

ขั้นตอนการท้ิงหน้ากากอนามัยซึ่งท�าได้ง่ายๆ 
เพียง “พับ ม้วน ทิ้ง” ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

๑. ถอดหน้ากากโดยห้ามสัมผัสด้านใน และ
ด้านนอกของหน้ากาก

๒. พบั หรอืม้วนหน้ากากเก็บส่วนทีสั่มผสัร่างกาย
ไว้ด้านใน การพับจะช่วยป้องกันสารคัดหลั่ง น�้ามูก 
หรือน�้าลายแพร่กระจายได้อีกทางหนึ่ง

๓. ใช้สายรัดพันไว้รอบหน้ากาก
๔. ใส่ถงุ (แยกกบัขยะประเภทอืน่) พร้อมรดัปาก

ถงุ    ให้แน่น เพ่ือป้องกนัการกระจายของเชือ้               
๕. เขียนบนถุงขยะนั้นให้เห็นชัดเจนว่าเป็น
ขยะติดเชื้อ (หน้ากากอนามัยใช้แล้ว)

๖. ทิง้ลงในถงัขยะตดิเช้ือ (สแีดง) เพือ่
เข้าสู่กระบวนการก�าจัดเชื้อ

๗. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู ่ด้วย
ระยะเวลาที่นานพอ อาจจะประมาณ
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เวลาล้างโดยร้องเพลงแฮปปีเบิร์ธเดย์ทูยูจบ ๒ รอบ 
ตามค�าแนะน�าขององค์การอนามัยโลก หรอืเจลล้างมอื
ทีม่แีอลกอฮอล์ไม่ต�่ากว่า ๗๐%

กรณีที่เราไม่ป่วย แต่ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อ
ป้องกันฝุน่ละออง และไม่ได้ท�างานอยู่ในโรงพยาบาล 
คลินิก สถานพยาบาลต่างๆ หน้ากากที่เราสวมใส่คง
ไม่นับเป็นขยะติดเชื้อ เป็นแค่ขยะทั่วไป แต่ในสถาน 
การณ์โควิด-๑๙ เราแยกแยะกันไม่ได้ จึงนับเป็นขยะ
ติดเชื้อไว้ก่อน

สำาหรับการกำาจัดขยะติดเชื้อในกรุงเทพฯ ทาง 
กทม. มรีถส�าหรับเกบ็ขยะติดเชือ้โดยเฉพาะมารบัขยะ
ตามสถานพยาบาล เป็นรถที่มีการควบคุมอุณหภูมิ
และปิดอย่างมิดชิดเพ่ือให้มั่นใจว่าเชื้อโรคไม่แพร่
กระจายแน่นอน ส่วนเจ้าหน้าทีก็่จะใส่ชดุป้องกันอนัตราย
ส่วนบุคคล (PPE) อย่างดี เพื่อป้องกันเชื้อโรค มีทั้ง 
แว่นตา มาส์ก ถุงมือยาง รองเท้าบูทครบ และจะ
เก็บขยะไปเข้าเตาเผาขยะติดเชื้อ

การกำาจัดขยะติดเชื้อ ทั้งหน้ากากอนามัย เข็ม
ฉดียาและอปุกรณ์การแพทย์ โดยเฉพาะในช่วงโควดิ-๑๙  
โรงงานก�าจัดมูลฝอย อ่อนนุช เป็นที่รับขยะติดเชื้อ
ในพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร ทีม่มีาตรการเข้มงวดมากขึน้ 
โดยให้เจ้าหน้าทีส่วมชุดป้องกนัทุกส่วน ฉดียาฆ่าเช้ือ
ทุกขั้นตอน แล้วน�าไปเผาด้วยความร้อน ๗๖๐-๙๐๐ 
องศา จากนั้นเข้าห้องเผาที่ ๒ ก�าจัดควันและสาร
เคมีใช้ความร้อน ๑,๐๐๐ องศา เพื่อยืนยันว่าไม่มี

การหลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม
ทุกคนจึงมีความจ�าเป็นต้องให้ความร่วมมือใน

การทิ้งขยะหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง โดยการใส่
ถุงแยกจากขยะอื่นๆ ถ้าเป็นถุงใสยิ่งดีเพราะจะมอง
เห็นว่ามอีะไรอยูข้่างใน หรอืเขยีนไว้บนถุงว่าเป็นหน้า 
กากอนามัยกย็ิง่ดี แล้วมัดถงุให้แน่นก่อนท้ิงลงถงัขยะ
ทั่วไป หรือถังขยะที่มีฝาปิด เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ
ขยะสามารถแยกขยะติดเชื้อที่ท้ายรถได้สะดวกและ
ปลอดภัย ก่อนน�าไปก�าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

ถ้าทุกคนทิ้งหน้ากากอนามัยถูกวิธี ก็เหมือน
ช่วยเจ้าหน้าท่ีท�างานได้ง่ายและปลอดภัยมากขึ้น 
และยังเป็นวธิง่ีายๆ ท่ีทุกคนช่วยกนัลดการแพร่ระบาด
ของโควดิ-๑๙ ไม่เกดิการสะสมเชือ้โรค เพราะขยะไม่
หลดุรอดออกไปปะปน รวมถึงยงัไม่หลดุกลายเป็นขยะ
ในทะเลอีกด้วย

ในช่วงวิกฤตไวรัสนี้ วิธีการป้องกันตัวเองใน
เบือ้งต้นทีห่น่วยงานกระทรวงสาธารณสขุแนะน�า คอื 
สวมหน้ากากอนามัยเมือ่ต้องออกจากบ้าน เมือ่ไปใน
สถานทีท่ีม่คีนพลกุพล่าน และไม่ควรใช้หน้ากากอนามัย
ซ�้า หรือควรใช้เพียงวันต่อวันเท่านั้น ท�าให้แต่ละวัน 
ผลิตขยะที่สงสัยจะติดเชื้อกันอย่างต�่าคนละ ๑ ชิ้น
ต่อวัน

เกี่ยวกับเรื่องนี้ วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้ย�้าให้ประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ในที่
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ที่จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อป้องกันปัญหาขยะตกค้างในสิ่ง
แวดล้อม เนือ่งจากหน้ากากอนามัยทีใ่ช้กันอยูใ่นปัจจบุนั 
ทั้งรูปแบบทั่วไป และแบบ N95 มีองค์ประกอบที่ท�า
จากวัสดุที่ย่อยสลายยาก เช่น ผ้า คาร์บอน รวมถึง 
พอลิโพรไพลีน โดยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไป
ก�าจัดอย่างถูกวิธี

ทัง้น้ี ในไทยเอง ก็มกีฎหมายในการก�าจดัมูลฝอย
ติดเชื้อที่ประกาศใช้อยู่แล้ว คือ กฎกระทรวงว่าด้วย
การก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการนิยาม
ความหมาย การอธิบายวิธีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ มี
ข้อก�าหนดการขนมูลฝอยติดเชื้อ รวมถึงระบุการ
ก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อว่ามีอยู่ ๔ วิธี คือ เผาในเตาเผา
ท�าลายเชื้อด้วยไอน�้า ท�าลายเชื้อด้วยความร้อน และ
วธิอีืน่ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุก�าหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

แน่นอนว่าไทยเรามตัีวบทกฎหมายทีค่รอบคลุม
ตัง้แต่นยิามไปจนถงึการก�าจดัอย่างถูกต้อง แต่สิง่ส�าคญั
คอื ประชาชนทัว่ไปจะต้องเรยีนรูวิ้ธีการทิง้ขยะตดิเชือ้
เหล่านีด้้วย เพราะถือว่าเป็นต้นทางของการก่อเกดิขยะ 
และเป็นส่วนหนึ่งในการหลีกเลี่ยงการแพร่กระจาย
เชื้อโรค

ในส่วนของปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้ขอความ
ร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะติดเชื้อ
และขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วออกจากขยะทั่วไป 
โดยทิ้งใส่ถุงที่ปิดสนิท มัดปากถุงให้แน่น เขียนหรือ

ติดหน้าถุงว่า “หน้ากากอนามัย” เพื่อแยกทิ้งให้รถ
เกบ็ขยะมลูฝอยของส�านกังานเขต หรอืทิง้ในถงัรองรบั
หน้ากากอนามัยเฉพาะในจุดที่กรุงเทพมหานคร
ก�าหนด กรุงเทพมหานครจะน�าขยะติดเชื้อไปก�าจัด
ด้วยวิธีการเผาที่เตาเผามูลฝอยติดเช้ือ ณ ศูนย์
ก�าจดัมลูฝอยหนองแขม และศนูย์ก�าจดัมูลฝอยอ่อนนชุ 
ซึ่งมีระบบบ�าบัดมลพิษ และมีการด�าเนินการตาม
มาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด เพื่อป้องกันผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมต่อไป

อย่างไรกต็าม ประชาชนท่ัวไปซึง่ไม่มอีาการป่วย
หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดไวรัสโควิด-๑๙ ควรเลือกใช้
หน้ากากอนามัยแบบผ้า ซึ่งสามารถป้องกันการติด
เช้ือในอากาศได้เช่นเดียวกับหน้ากากอนามัยแบบใช้
แล้วทิง้  ซ่ึงหน้ากากอนามยัแบบผ้าจะช่วยทุน่ค่าใช้จ่าย 
รวมทั้งยังเป็นการลดขยะติดเชื้อที่เกิดจากการใช้
หน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งอีกด้วย โดยควร
มีจ�านวนส�ารองที่เพียงพอส�าหรับใช้ สลับกันเพื่อซัก
ท�าความสะอาด ตากแดดให้แห้ง ก่อนน�ามาใช้ซ�า้ และ
ต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ใช้หน้ากากเพียงอย่างเดียว
ไม่เพียงพอท่ีจะป้องกันความปลอดภัยจากเช้ือได้ 
ต้องระมดัระวงัในการสมัผสัจดุต่างๆ ในพ้ืนทีส่าธารณะ 
หากมีความจ�าเป็นที่จะต้องออกจากบ้าน ต้องหมั่น
ล้างมือ หลังการสัมผัสจุดต่างๆ เช่น ลูกบิด มือจับ
ประตู ราวบันได ทุกครั้ง

เราจะสู้และผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันค่ะ  
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แรงบันดาลใจ
เรื่อง : ฉญษาภ์

 น่าเชือ่ว่าเบือ้งหลงัความบนัเทงิจาก “นกัพากย์ฟีลกูด๊” เจ้าของ
 เพจ FB: Papapartyvoice ที่มียอดติดตามกว่าสามแสนคน
ด้วยคอนเทนต์สดุฮา จะมชีวีติทีเ่คยผ่านช่วงเวลายากล�าบากจน 
ถึงขั้นคิดจะลาจากโลกนี้ คุณปาร์ตี้ หรือ วัชรพล นนท์ภักดี ท�า
อย่างไรถึงก้าวข้ามผ่านพายุร้ายในชีวิตได้ มารู้จักตัวตนพร้อม
ค้นพบแรงบันดาลใจของเขาไปพร้อมกันค่ะ

บทเรียนของเด็กเรียนเก่ง
ผมต้ังต้นตวัเองให้เป็นเดก็สายวิทย์มาตลอดเลยครับ เรยีก

ได้ว่าเรียนเก่งระดับเกรด ๔.๐๐ เพราะเราปักธงว่า ตั้งใจจะสอบ
เข้าหมอ เป็นคนทีท่�าอะไรสุดโต่ง ทกุอย่างต้องสมบรูณ์แบบ ทัง้ท่ี
คณุพ่อคณุแม่ไม่ได้บงัคบัเลยนะครบั แต่เกดิจากตวัเราเองท่ีไม่รู้
จกัค�าว่าสมดลุ ท�าให้ตึงเครยีดกบัทกุอย่าง เรียนต้องได้ที ่๑ เท่านัน้ 
พอวนัหนึง่เราผดิหวงั มนัเลยเหมอืนระเบดิเวลาจนท�าให้คดิอยาก
ฆ่าตวัตาย แต่โชคดมีากท่ีคณุหมอช่วยไว้ทัน จากวนันัน้เลยเป็นจดุ

วัชรพล นนท์ภักด ี
จากเด็กเก่งสู่ผู้ป่วย

ซึมเศร้า 
ใช้โซเชียลบ�ำบัด

จนกลายเป็น 
“นักพากย์ฟีลกู๊ด” 

ไม่
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เปลี่ยนในชีวิตว่าเราจะเบนเข็มไม่เป็นหมอแล้วนะ คิดทบทวนถึงสิ่งที่เราชอบ เช่นการ
พากย์เสยีง ชอบการแสดงมาตัง้แต่เดก็ เลยสอบเข้าทีม่ศว.ประสานมิตร เอกการแสดง 

จากจุดนั้น ผมคิดว่า ทุกคนมีแรงกดดันในชีวิตได้ในทุกช่วงเวลา ไม่ใช่แค่เฉพาะ
การเรียน มันรวมถึงวัยท�างาน เราล้วนอยากต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคม เลยท�าให้
เรากดดัน ทั้งหมดเพราะเราไม่รู้จักค�าว่า “พอดี” 

อาการซึมเศร้ากลับมาอีกครั้งในวัยท�างาน
ผมเข้าใจคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้ดีนะ เพราะรู้ว่าต่อให้เราพยายามร่าเริงแค่

ไหนมันก็ยากที่จะฟื้นฟูจิตใจได้ หลังจากผมได้เรียนด้านศิลปะการแสดงที่ชอบ ก็เกิด
ความสนุก แต่พอเข้าสู่วัยท�างาน ช่วงอายุ ๒๕ ปี ตอนนั้นเริ่มกดดันอีกครั้ง เหมือน
สะสมความเครียดโดยไม่รู้ตัว แต่โชคดีที่มีคนรู้จักซึ่งเขาก็เป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกัน 
แนะน�าให้เราได้ไปพบคณุหมอ เพือ่ให้เรากินยาปรบัเคมทีางสมอง รวมถงึพดูคยุให้เรา
เปลี่ยนโฟกัสและหาสิ่งที่ชอบท�า ไม่ให้เราใช้ความคิดไปกับเรื่องเศร้าๆ เพราะจะท�าให้
ไม่มีทางออกในชีวิตระหว่างรักษาตัว มีค�าพูดของคุณหมอที่ท่านพูดเอาไว้ว่า “ให้หา
สิ่งที่เรารักทำา และวันหนึ่งสิ่งที่เราทำานั้น จะมีคนเห็นคุณค่า เท่ากับเราได้ส่งต่อคุณค่า
ของเราให้คนอื่นอีกด้วย” ตอนนั้น ผมรับฟังนะครับ แต่อาจจะไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรม
ว่า คุณค่านั้นมันจะออกมาอย่างไร

เราก็เริ่มหาสิ่งที่ชอบ คิดว่าตัวเองชอบเรื่องพากย์เสียง อยากไปร่วมงานกับทีม
พนัธมิตรซึง่ดงัมาก เป็นไอดอลของเราเลย แต่สิง่ทีค่าดหวงัมันไม่ได้ง่ายอย่างทีค่ดิ แต่
เป็นความโชคดท่ีีแม้เราจะผดิหวัง แต่ครอบครวัยงัคอยให้ก�าลังใจ คนรอบข้างให้ก�าลังใจ 
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หายซึมเศร้าเพราะใช้โซเชียล
ย้อนไปเมื่อ ๑๐ ปีที่แล้ว ตอนนั้นโปรแกรม “โซเชียลแคม” ดัง

มาก ผมเองลองเล่นดู ก็เหมือนเล่นพากย์เสียงให้คนในโปรแกรมได้
ฟัง ท�าแบบงูๆ ปลาๆ เราก็ทู่ซีท้�าจนถึง ๑ ปี ยอดผูต้ดิตามกม็าเรือ่ย ๆ  
ส่วนหนึ่งที่เป็นข้อดีและข้อเสียในตัวผมคือ ผมเป็นคนไม่ยอมล้มเลิก
อะไรง่ายๆ ซึง่ถ้าน�ามาใช้ในทางทีถ่กู คอืพลงัท่ีผลักเราไปได้เรว็มากๆ 
ท�าให้มียอดวิวเป็นล้านวิว ท�าแบบนั้น ๗-๘ ปี แต่ระหว่างนั้นผมก็ยัง
คงท�างานประจ�าไปด้วยนะครับ การพากย์เสียงถือเป็นเรื่องที่ท�าเพื่อ
ความสนุก ช่วยให้เรามีความสุขนอกจากการท�างาน

“นักพากย์ฟีลกู๊ด” ส่งต่อความสุขให้ทุกคนอารมณ์ดี
ตอนนี้ในเพจ “นักพากย์ฟีลกู๊ด” มีผู้ติดตามมากกว่าสามแสน

คน ผมจะได้รับความเห็นดีๆ เช่น ขอบคุณที่ท�าให้เขามีความสุข มี
การกดแชร์ต่างๆ เพื่อส่งต่อให้กับเพื่อนๆ ได้ดู ผมถือว่าสิ่งนั้นเป็น
ความสุขทางใจ โดยที่เราไม่เคยคาดคิดว่าความสุขมันสามารถส่งต่อ
ได้ทางโซเชียลนะ นับมาจนถึงวันนี้ก็ ๑๒ ปีแล้วที่ผมได้ใช้เสียงมอบ
ความสุขให้กับทุกคน 

ฉายา “นักพากย์ฟีลกู๊ด”
ผมตั้งชื่อเองเพราะรู้สึกว่าตรงกับบุคลิกของเรามากๆ เพราะ

ส่วนใหญ่เราท�าคลิปตลกเพื่อสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม ตัวผม
เองก็เริ่มหายจากอาการซึมเศร้าแล้ว จากที่แต่ก่อนจะผิดหวังเร่ือง
ต่างๆ ง่ายมาก แต่ตอนนี้จะมีทางออกให้กับตัวเองทันที คือหา
อะไรท�า เช่น อัดคลิปลงโซเชียลต่างๆ นี่แหละ มันช่วยท�าให้เราลืม
เรื่องไม่ดีได้เร็ว 

ข้อแนะน�าส�าหรับผู้ป่วยซึมเศร้า 
ผมอยากให้ลองเปลี่ยนโฟกัสดู ผมเคยอยู่จุดนั้นมาก่อน รู้เลย

ว่าไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่อยากให้หุนหันใจร้อน 
เพราะถ้าเกิดเราฆ่าตัวตายไป เราอาจจะไม่ได้ค้นพบความสุขที่รอ
อยู่ข้างหน้านั้นเลย อย่างผมเองก็จะไม่มีวันรู้เลยว่าเราจะได้เป็นนัก
พากย์ฟีลกู๊ดที่ได้มีโอกาสช่วยคนที่คิดจะฆ่าตัวตายไว้ด้วย ตอนนั้นมี
แฟนเพจติดต่อผมมาว่าเพ่ือนอยากฆ่าตัวตายและเพ่ือนช่ืนชอบเรา
มาก อยากให้เราโทรหาเขาหน่อยได้ไหม ซึ่งผมก็โทรหาทันที รับฟัง 
ถ่ายทอดมุมมองจากเรา จนตอนนี้เขาดีขึ้นมากๆ แล้ว หรือมีกรณี
หนึง่ป่วยเป็นโรคไตต้องฟอกไตทุกอาทิตย์ เขากบ็อกมาว่ามมุมองชวีติ
เขาดขีึน้เพราะได้ดคูลปิจากเรา ตอนนี้ในเพจของผมจงึพยายามทีจ่ะ
ไลฟ์ด้วยการเชิญแขกที่มีมุมมองชีวิตดีๆ มาถ่ายทอดให้แฟนเพจได้
เหน็มมุมองชวีติใหม่ๆ อยากให้ทกุคนรูส้กึสนกุที่ได้ดูเราและได้แง่คดิ
ไปด้วย 
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บุพการีคือบุคคลตัวอย่าง
คุณพ่อคุณแม ่ของ

ผมถือเป็นตัวอย่างส�าคัญ
ในชวิีต ท่านจะไม่ได้ใช้วธีิบ่น
ว่า แต่จะใช้การกระท�าให้เราเห็น คณุพ่อเป็นคนไม่สบูบหุรี่ไม่กนิเหล้าเลย ประหยดั ไม่
ฟุ่มเฟือย แม้ท่านจะจบการศึกษาแค่ ป.๔ แต่ยังคงคอยสอนเราให้ใช้ชีวิตอย่างพอดี 
แล้วมันจะดีเอง

ฝากถึงเยาวชนเรื่อง “อย่าทิ้งความเชื่อมั่น”
ผมคิดว่าเยาวชนไทยแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ หนึ่ง ชัดเจนกับความรู้สึกตัวเอง 

ซึง่กลุม่นีผ้มไม่ห่วงเท่าไร เพราะเขามีเป้าหมายทีช่ดัเจน ขอให้มุ่งมัน่ท�าส่ิงนัน้ให้ส�าเรจ็ 
แต่ต้องมีความยืดหยุ่นด้วย ไม่ตึงเกินไปเหมือนที่ผมเคยเป็นมาก่อน กับอีกประเภท
คือสายชิล ผมอยากบอกว่า ไม่ต้องรีบตามหาตัวเองขนาดนั้นก็ได้ แต่อยากให้ลองท�า
หลายๆ อย่างดู แม้จะไม่ประสบความส�าเร็จตั้งแต่ทีแรก ท้ายที่สุดแล้วประสบการณ์จะ
สอนเราเอง และการเปลี่ยนแปลงก็ขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมในช่วงเวลานั้นๆ อีก สิ่ง
ที่เราควรมีคือการเคารพตัวเอง อย่าทิ้งความเชื่อมั่น ทุกคนมีความสามารถที่ซ่อนอยู่
ในตัว แค่รอให้จังหวะชีวิตมาถึง

ช่องทางการติดตามผลงานต่างๆ
นอกจากเสียงพากย์ อ่านสปอตโฆษณา ผม 

ยังได้ท�างานวงการบันเทิงด้วย ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่ดี 
ได้เล่นโฆษณา ได้เป็นผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด 
(อินฟลูเอนเซอร์ด้านเสียง) รวมถึงได้รับเชิญให้เป็น
อาจารย์สอนด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและ Mindset 
ของสถาบัน John Robert Power อาจารย์พิเศษตาม
มหาวิทยาลัยต่างๆ วิทยากรด้าน Social Content 
วิทยากรเรื่องโรคซึมเศร้า และยังได้เซ็นสัญญาเป็น
นักแสดงของบริษัทเวิร์คพอยต์ ฝากติดตามผลงาน
ทั้งทาง Tik Tok อินสตาแกรม เฟซบุ๊ค แฟนเพจด้วย
นะครับ  
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วนัที ่ ๑๒ สงิหาคมทีผ่่านมาเป็นวนัเยาวชนสากล (International Youth Day 2020)   
 ซึ่งในปีนี้ทางองค์การสหประชาชาติได้ก�าหนดให้หัวข้อหลักของปีนี้คือ Youth 

Engagement for Global Action หรือการมีส่วนร่วมของเยาวชนต่อการขับเคลื่อนโลก 
วันเยาวชนสากลถูกก�าหนดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ บนเวทีการประชุมเยาวชน

โลก World Conference of Ministers Responsible for Youth ณ กรุงลิสบอน ประเทศ
โปรตุเกส ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ประชุมมีมติก�าหนดให้วันที่ 
๑๒ สงิหาคมของทกุปีเป็นวนัเยาวชนสากลเพือ่ใช้วนันี้ในการกระตุน้ให้เครอืข่ายเยาวชน
ทัว่โลกตระหนกัรู ้ร่วมแสดงพลงัและหารือ  กนัในประเดน็ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกจิ 
ชวีติความเป็นอยู่ รวมถงึสภาพแวดล้อม ผลัดเปลีย่นหมุนเวยีนตามสภาวการณ์ของโลก
ในขณะนั้น อาทิ หัวข้อเรื่องสุขภาพและการว่างงาน (พ.ศ.๒๕๔๔) การต่อสู้กับปัญหา
ความยากจน (พ.ศ.๒๕๔๙) การเปลี่ยน แปลงสภาพอากาศ (พ.ศ.๒๕๕๑) และความ
ยั่งยืน (พ.ศ.๒๕๕๒) ฯลฯ

ส�าหรับหัวข้อในปีนี้ซึ่งคือ Youth Engagement for Global Action หรือ การมี
ส่วนร่วมของเยาวชนต่อการขับเคลื่อนโลก เน้นการหาแนวทางให้เยาวชนสามารถมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ จนถึงระดับโลก สอดคล้องกับ
แนวทางของวาระ ๑๐ ปีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

เรื่อง : พิมพ์ภัทร
ภาพ : นัดเดียว

เยาวชนรอบโลก

วันเยาวชนสากล ๒๕๖๓ ‘เยาวชนร่วมเคลื่อนโลก’
เมื่อ
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วาระ ๑๐ ปีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (A Decade of Action)
ในการประชุมระดับผู้น�าของโลกว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขององค์การ

สหประชาชาติ (SDG Summit 2019) เมื่อเดือนกันยายนปี ๒๕๖๒ ผู้น�าประเทศ
สมาชิกได้ร่วมลงมติวาระ ๑๐ ปี (A Decade of Action) ตั้งเป้าหมายให้ทุกประเทศ
ร่วมมือกนัด�าเนนิการพฒันา รวมถงึระดมทนุสนบัสนุนการด�าเนนิงานระดบัชาตเิพือ่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังภายในปี พ.ศ.๒๕๗๓

เลขาธิการสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนของสังคมระดมความร่วม
มือเพ่ือด�าเนนิการในสามระดบั ได้แก่ การดำาเนนิการระดบัโลกเพ่ือกระชบัความสัมพันธ์
ของผู้น�า เพิม่ทรัพยากร และแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด การดำาเนนิการในระดบัท้องถิน่ 
เปลี่ยนแปลงนโยบาย งบประมาณ และกรอบการก�ากับดูแลของภาครัฐและหน่วยงาน
ท้องถิน่ เพือ่ตอบสนองต่อความจ�าเป็นเร่งด่วนของประชากร และการดำาเนนิการในระดบั
ประชาชน ซึ่งรวมถึงเยาวชน สื่อมวลชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลง

ท่ามกลางวิกฤติความขัดแย้งและภัยคุกคาม
ระยะเวลาที่ผ่านมามนุษยชาติต้องเผชิญกับการแบ่ง

แยกข้ัวระบบการปกครองและข้อขดัแย้งต่างๆ ทัง้สงครามทาง 
การค้าของประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกากับประเทศ
จีน ภาวะฉุกเฉินด้านมนุษยธรรม อาทิในซีเรียและเมียนมา
ภาวะฉกุเฉนิด้านสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ รวมไปถงึภยัคกุคามเร่งด่วนอย่างวกิฤติการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโรคโควิด-๑๙ ซึ่งท�าให้การ
พัฒนาต่างๆ ของทุกประเทศทั่วโลกชะงักงัน 

ภาวะกดดันเหล่าน้ีกระตุ้นให้เกิดความไม่พอใจในการ
บริหารงานของภาครัฐในหลายภูมิภาคทั่วโลก เนื่องจากภาครัฐไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการเร่งด่วนของสาธารณชนได้อย่างท่ัวถงึ เท่าเทียม และมีประสทิธิภาพเพยีง
พอ โดยเฉพาะในคนหนุม่สาวซึง่ระบวุ่าเสยีงของพวกตนไม่ได้ถกูน�ามาพจิารณาในการ
ก�าหนดนโยบายการแก้ปัญหา  

ข้อมูลของประชากรทัว่โลกทีร่ะบวุ่า สมาชกิรฐัสภาระดับชาต ิมคีนอายตุ�า่กว่า ๓๐ ปี
อยู่เพียงร้อยละ ๒ เท่านั้น การที่ตัวแทนของคนรุ่นใหม่มีโอกาสเข้าร่วมทางการเมือง
น้อยมาก ส่วนหนึง่เป็นผลจากปัญหาเชงิโครงสร้าง รวมถึงการขาดเครอืข่ายทางสงัคม
และแหล่งเงินทุนที่ช่วยสนับสนุน อุปสรรคเหล่านี้ท�าให้คนหนุ่มสาวหันหลังจากช่อง
ทางการมส่ีวนรวมทางการเมอืงแบบเดิมซึง่พวกเขาเหน็ว่าล้าสมัยและไม่มีประสิทธภิาพ
ไปหาการแสดงออกรูปแบบอื่นซึ่งแสดงพลังของพวกเขาได้ 

องค์การสหประชาชาตจิงึมคีวามเหน็ว่า การเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มส่ีวนร่วมใน
กลไกทางการเมอืงจะช่วยปรับสมดลุระบอบประชาธิปไตยและทำาให้นโยบายต่างๆ ทีอ่อก
มามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีความสำาคัญเชิงสัญลักษณ์ที่จะช่วยฟื้นฟู
ความไว้วางใจต่อภาครัฐในกลุ่มคนหนุ่มสาว
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ความยืดหยุ่นและวิสัยทัศน์คือจุดเด่นของคนรุ่นใหม่
นายอังตอนีโอ กูแตเรช (António Guterres) เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวใน

โอกาสวันเยาวชนสากล โดยชืน่ชมความยดืหยุ่นและความกระตอืรอืร้นในการมส่ีวนร่วม
ของคนรุน่ใหม่ว่า “คนหนุม่สาวเหล่านีล้กุข้ึนมาเรยีกร้องให้มีการด�าเนินการแก้ไขปัญหา
ด้านสภาพอากาศ ระดมก�าลังเรียกร้องความยุติธรรมทางเชื้อชาติและความเท่าเทียม
ทางเพศ พวกเขาเป็นผู้น�าตัวแทนของโลกที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

นายกูแตเรชเรียกร้องให้ผู้น�าท่ัวโลกท�าทุกวิถีทางเพ่ือให้เยาวชนโลกมีความสุข
กับชีวิตที่ปลอดภัย มีเกียรติ และมีโอกาสในการเข้ามีส่วนร่วมอย่างเต็มศักยภาพ 

องค์กรกระดับนานาชาติดึงเยาวชนมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผู้น�ารุ่นใหม่
ด้านองค์การอนามยัโลก (World Health Organization : WHO) ระบใุนแถลงการณ์

เกี่ยวกับวันเยาวชนสากลในปีนี้ว่า การเปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวมีส่วนร่วมแสดงความ
คดิเห็นเกีย่วกบัการพฒันาและปรบัปรงุคณุภาพความเป็นอยู ่ในฐานะหุ้นส่วนทีเ่ท่าเทยีม
และมีคุณค่า ไม่ใช่เพียงผู้รับผลประโยชน์ จะช่วยให้นโยบายและโครงการต่างๆ ของ
ภาครัฐเป็นท่ียอมรับและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาทักษะการเป็นผู้น�าของคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นก�าลัง
ส�าคัญในการขับเคลื่อนสังคมโลกต่อไป 

องค์การอนามัยโลกมีความพยายามดึงคนรุ ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
โครงการวิจัยด้านสุขอนามัยทางเพศและการเจริญพันธุ์ (Department of Sexual and 
Reproductive Health and Research and the Human Reproduction Programme 
(HRP) เช่นการคัดเลือกเยาวชนจากบอตซาวานา ฟิจิ อินเดีย ลิทัวเนีย เม็กซิโก 
ปากสีถาน และตรุก ีให้เข้าร่วมฝึกอบรมเพือ่รวบรวมความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหา
สุขอนามัยด้านเพศและการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น ตลอด ๒๕ ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการ
ประชุมนานาชาติเรื่องประชากรและการพัฒนา รวมถึงมีส่วนช่วยก�าหนดล�าดับความ
ส�าคัญส�าหรับอนาคต  

๕๕



ส่วนองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) เห็นพ้อง
ต่อมตขิองคณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาต ิเกีย่วกบัความจ�าเป็นเร่งด่วนในการ
ดึงเยาวชนเข้ามามส่ีวนร่วมสร้างนกัสนัตภิาพรุน่เยาว์ เพือ่ช่วยแสวงหาแนวทางแก้ปัญหา
ทีเ่ยาวชนในโลกปัจจบุนัก�าลงัเผชญิอยู ่ทัง้นีย้ทุธศาสตร์การด�าเนนิงานเกีย่วกบัเยาวชน
ของยูเนสโก ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๔ จะเน้นการด�าเนินการเพื่อสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อให้เป้าหมายนี้บรรลุผลส�าเร็จ 

การตอบสนองของเยาวชนต่อวิกฤติโควิด-๑๙
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโรคโควิด-๑๙ ส่ง

ผลกระทบต่อประชากรทุกกลุ่ม ภายใต้วิกฤตินี้การให้ความรู้ท่ีถูกต้องเป็นส่วนส�าคัญ
อย่างยิ่งในการต่อสู้กับการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและผลกระทบอื่นๆ ที่ตามมา 

องค์การสหประชาชาติเล็งเห็นว่าเยาวชนสามารถเป็นหน่วยหนึ่งท่ีมีส่วนช่วย
จ�ากัดการแพร่ระบาดของเชื้อและการฟื้นฟูสังคมหลังการระบาดผ่านพ้น จึงได้จัดต้ัง
โครงการ World Program of Action for Youth (WPAY) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ
เยาวชนในการดูแลสุขภาพของตนเองและการกระจายข่าวสารข้อมูลเก่ียวกับการ
ระบาดและการป้องกันโรค 

คนหนุ่มสาวซึ่งคุ้นเคยกับเทคโนโลยีและโลกออนไลน์มากกว่าคนรุ่นเก่าสามารถ
ช่วยเผยแพร่ข้อมลูด้านสาธารณสขุทีถ่กูต้อง รวมถงึสร้างสือ่ทีน่่าสนใจและเป็นทีจ่ดจ�า
ในการการรณรงค์เพือ่เว้นระยะห่างทางสงัคมได้ นอกจากนีค้นรุน่ใหม่ยังมส่ีวนช่วยสงัคม
หรือประชากรทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการระบาดของโรคโควดิ-๑๙ รวมถงึสร้างนวตักรรม
และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อต่อสู้กับการระบาดของโรค

พลังเล็กๆ ของเยาวชนจากทั่วโลกเมื่อรวมกันแล้ว อาจเป็นขุมพลังที่ยิ่งใหญ่ซึ่ง
จะเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนโลกให้ก้าวผ่านวิกฤติที่มนุษยชาติกำาลังเผชิญอยู่ 
ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้  

๕๖



  เดนิทางมาถงึไตรมาสสดุท้ายของปีที่โลกเผชญิกบัโควดิ-๑๙ ชนดิวกิฤตแิสน
  สาหสั ตลอดระยะเวลาหลายเดือนมนุษย์เราได้ค่อยๆ ยอมรับและปรับตวั
เข้าสู่ภาวะ “วถีิใหม่” หรือ New Normal กันถ้วนหน้า ท่ามกลางข่าวการทดลองใช้วัคซีน
ทีย่งัไม่รูว่้าจะประสบผลส�าเรจ็หรอืไม่ กย็งัมข่ีาวดน่ีาชืน่ใจส�าหรบัคนไทยและประเทศไทย  
เมือ่ส�านกัข่าวกรมประชาสมัพนัธ์ออกมาเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบั ๑๐ ความเป็นที่สุดของ
ประเทศไทย กับการรับมือวิกฤติโควิด-๑๙

๑. “ไทย” เหมาะสมในการเริ่มต้นธุรกิจมากที่สุดในโลก
๒. ส�านักข่าวบลูมเบิร์ก (Bloomberg) จัดอันดับให้ “ไทยจัดการโควิด-๑๙ ได้ดีที่ 

สุดเป็นอันดับ ๔ ของโลก” ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจก�าลังพัฒนา ๗๕ ประเทศ อันดับ 
๑-๓ เป็นของ ไต้หวัน บอตสวานา และเกาหลีใต้ ส่วนจีน เป็นอันดับที่ ๕

๓. CNN กล่าวชมเชยประเทศไทยว่าเป็น “หนึ่งใน ๔ ประเทศ (ร่วมกับฟินแลนด์ 
กรซี และนิวซแีลนด์) ได้รบัการยกย่องว่า เป็น กลุ่ม
ประเทศที่ผู้น�าประเทศและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มี
การดูแล เอาใจใส่ และบริหารจัดการได้ผลดีมาก” 
ในเรื่องควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ 

๔. ไทยติดโผ ๑ ใน ๑๕ “ประเทศปลอดภัย” 
เดินทางเข้า EU ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป 

๕. UN ชืน่ชมไทยรับมอืโควิด-๑๙ ชีเ้ป็นตวัอย่าง
ของความแข็งแกร่งและความสามัคคี

๑๐ ความเป็นที่สุดของไทย 
รับมือโควิด-๑๙

เรื่อง : พริบพรี ภาพ : ศูนย์ข้อมูลโควิด-๑๙
New Normal

ทิศไท

๕๗



๖. ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรฐัอเมริกา (US CDC) 
ประเมนิ “ไทยอยู่ในกลุม่ประเทศความเสีย่งต�า่” ในการแพร่ระบาด
ของโควิด-๑๙ จาก ๒๔๑ ประเทศทั่วโลก

๗. องค์การอนามัยโลก (WHO) “เลือกประเทศไทยในการ
ถ่ายท�าสารคดี” ความส�าเร็จในการจัดการควบคุมและป้องกัน 
โควิด-๑๙

๘. รายงานสุขภาพคนไทย ๒๕๖๓ ระบุว่า “ประเทศไทย
อยู่ในอันดับ ๖ จาก ๑๙๕ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับ ๑ 
ของเอเชีย”

๙. ไทยครองแชมป์ “อันดับ ๑ ประเทศจุดหมายปลาย
ทางการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยที่สุดในโลกช่วงโควิด-๑๙ ระบาด”

๑๐. Global COVID-19 Index (GCI) จดัอันดบัประเทศไทย
เป็น “อันดับ ๑ ประเทศที่ฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรอืโควดิ-๑๙” จากการจัดอนัดบัดัชน ีGlobal COVID-19 
Index (GCI) ที่ใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ดูภาพรวมในมิติต่างๆ ในด้าน
การฟื้นตัว (Global Recovery Index) และด้านความรุนแรงของการระบาด (Global 
Severity Index) โดยประเทศไทยได้รับการประเมินให้ได้คะแนนดีที่สุด ในทั้งสองมิติ
จาก ๑๘๔ ประเทศทั่วโลกด้วยคะแนนรวม ๘๒.๒๗ และจัดอยู่ในกลุ่มเรตติ้ง ๕ คือ 
ประเทศที่บรรเทาการระบาดของไวรัสได้ก้าวหน้าที่สุดในโลก

๕๘



ส�าหรับ Global Recovery Index เป็นดัชนีที่
แสดงถึงการฟ้ืนตวัของแต่ละประเทศจากสถานการณ์
ของโรค COVID-19 ซึง่คะแนน ๗๐% มาจากตัวชี้วัด 
๔ ด้าน โดยประเมินผล (คะแนนสูง หมายถึงฟื้นตัว
ได้ดี )ได้แก่. จ�านวนผูต้ดิเชือ้ท่ียงัดแูลอยู ่(active case) 

 ต่อประชากร. ผู้ที่รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ. จ�านวนการตรวจต่อจ�านวนผู้ติดเชื้อ. จ�านวนการตรวจต่อประชากร
ส่วนอีก ๓๐% เป็นคะแนนคงที่ที่ได้มาจากดัชนี

ความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (The Global Health 
Security Index: GHS) ประเมินโดยมหาวิทยาลัย 
Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ใน ๓ หมวดหมู่ คือ. ความสามารถในการตรวจพบและรายงานการติดเชื้อ. ความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วในการควบคุมโรค. ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุขในการรักษาผู้ติดเชื้อและ

 ดูแลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
อย่างไรกด็ ี ถงึแม้สถานการณ์โดยรวมในประเทศไทยดดูขีึน้มาก ประชากรใช้ชีวิต

เกือบจะเป็นปกติ แต่เราต้องไม่ลืมกฎทองของการป้องกนัตวัเองจากโควดิ-๑๙ จนกว่า
จะมวีคัซนีทีเ่หน็ผล ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ เช็ดแอลกอฮอล์ หลกี
เลีย่งสถานทีแ่ออดั กินร้อนช้อนตัวเอง ดืม่น�า้อุน่ๆ ตลอดวนั พกัผ่อนอย่างเพียงพอ รกัษา
กายใจให้สดใส ออกก�าลงักายเป็นประจ�า และมองโลกในแง่ดอียูเ่สมอ  

๕๙



เรื่อง : พิกุลแก้ว ภาพ : nanotec.or.th 
นวัตกรรม

 การลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า” 
 เป็นกิจกรรมที่บริษัท โตโยต้า 

มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด ร่วมกับ ส�านกั 
งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาต ิ(สวทช.) กระทรวงการอุดมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
และสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย ด�าเนนิโครงการ
มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ด้วยความมุ่งหวังในการสร้างจิตส�านึกให้
สงัคมไทยได้ตระหนกัถึงปัญหาด้านภาวะโลกร้อน พร้อมทัง้หาแนวทางแก้ไข เปิดโอกาส
ให้โรงเรียน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ  จัดท�าแผนงานส่ง
เข้าประกวดเพื่อรณรงค์การลดภาวะโลกร้อนภายในชุมชนของตน โดยตลอดระยะเวลา 
๑๔ ปี ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน ๒๙๙ แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒๓๘ แห่ง และ ชุมชน ๑๖๒ แห่ง ทั่วประเทศ เกิดเป็นโครงการที่สามารถลดก๊าซ
เรือนกระจกได้กว่า ๒๓,๐๐๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ในปี ๒๕๖๓ นี้ เพื่อขยายผลและต่อยอดความส�าเร็จของโครงการให้เป็นรูป
ธรรมมากขึ้น จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่าง โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด 
สถาบนัสิง่แวดล้อมไทย และ ศนูย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาต ิสวทช. ภายใต้ชือ่ “โครงการ
ลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า” มาพร้อมกับแนวคิดใหม่ ที่เกิดจากการตระหนักถึงความ

๒ นวัตกรรมเยาวชน 
ชนะเลิศโครงการ “ลดเปลี่ยนโลก”
“โครง

๖๐



ส�าคัญของสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์มลภาวะในปัจจุบัน จึงมุ่งเน้นการส่งเสริมและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการด�าเนินงานเพ่ือลดมลพิษ ลดภาวะโลกร้อนในชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมถึงการให้ความส�าคัญกับสถานศึกษาในการน�าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาพัฒนาเพื่อปรับใช้ในการจัดการปัญหาด้านสิ่ง
แวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔)

ในส่วนของโครงการนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก เป็นการประกวดนวัตกรรม
ระดับเยาวชนจากการคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี
ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถต่อยอดเป็นผลงานต้นแบบสู่การใช้ประโยชน์ในระดับ
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทีมวิจัยนาโนเทค สวทช. เป็นวิทยากร นักวิจัยพี่เลี้ยง 
คณะกรรมการ และทีมทีป่รกึษา เพือ่การพฒันาและต่อยอดต้นแบบเพือ่น�าไปใช้ได้จรงิ
ในชุมชน โดยมีโครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากเด็กๆ เข้ารอบ ๑๐ ทีม (สายสามัญ 
๕ ทีม สายอาชีพ ๕ ทีม) ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจาก ๒๐๐ โครงการของเยาวชนทั่ว
ประเทศ 

โครงการได้ประกาศรางวัลช่วงปลายเดอืนกนัยายนทีผ่่านมา รางวลัชนะเลิศในสาย
อาชีพ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากผลงาน “เครื่อง
เก็บขยะในทะเลโดยใช้เทคโนโลยีนาโน” (Nano Ocean Bin) ซึ่งเป็นทุ่นลอยระดับผิวน�้า 
สามารถกักเก็บขยะลอย เช่นพลาสติก กล่องโฟม เป็นต้น โดยมีหลักการท�างานคือ 
ใช้สายพานดึงเศษขยะเข้ามาสู่ถังขยะ และที่ส�าคัญคือมีการน�าเทคโนโลยีนาโนมาช่วย 
ได้แก่ การเคลือบผิวด้วยอนุภาคนาโน” (Nanoparticle Surface Coating) ของโซล่า
เซลล์และวัสดุ เพื่อป้องกันสนิมและมีประสิทธิภาพการท�างานสูงขึ้น

นายวัฒนพงศ์ เพชรรัตน์ นักศึกษาชั้น ปวส.๒ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เล่า
ว่า นวัตกรรมดังกล่าวจะท�าให้ท้องทะเลมีความสะอาด ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต
ของสัตว์ทะเล และที่ส�าคัญส่งผลคุณภาพชีวิตของผู้ที่อยู่บนยอดของห่วงโซ่อาหารคือ 
มนุษย์ได้อย่างยั่งยืน

นายวัฒนพงศ์  เพชรรัตน์
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ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ยังเป็นของสถาบันเดียวกัน ได้แก่ วิทยาลัย
เทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากโครงการ “เครื่องกำาจัดขยะเศษอาหาร
เป็นปุ๋ยอัตโนมัติ” (Zero Food Waste) เป็นนวัตกรรมถังขยะเพื่อช่วยก�าจัดขยะเศษ 
อาหารในชมุชน โดยออกแบบให้มกีารเพิม่ระบบผลติฉดีน�า้ผสม EM และจลุนิทรย์ี และ
น�าขยะเศษอาหารไปผสมเป็นปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี

นายพชรกร บาลเมือง และ นายสรวิก สิกธรรม นักศึกษา
ชัน้ ปวส.๒ วิทยาลยัเทคนคิสรุาษฎร์ธาน ี เยาวชนผูพ้ฒันาผลงาน
เล่าว่า เครือ่งก�าจดัขยะเศษอาหารและผลติเป็นปุย๋อัตโนมตั ิเป็น 
การรวมจุดเด่นของวิธีก�าจัดขยะเศษอาหารในต่างประเทศกับ
ภมูปัิญญาของไทย การออกแบบประกอบด้วยเครือ่งย่อยขยะเศษ
อาหาร ที่เพิ่มระบบผลิตฉีดน�้าผสม EM และจุลินทรีย์ และชุด
น�าขยะเศษอาหารไปผสมเป็นปุ๋ย โดยเครื่องสามารถประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการก�าจัดขยะในครัวเรือนและขยะเศษอาหาร    
ที่มีปริมาณมากและส่งกลิ่นเหม็นได้อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ  

ส�าหรับทีมผู้ชนะเลิศในโครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลก และ
นวตักรรมเยาวชนลดเปลีย่นโลก จะได้ไปน�าเสนอผลงานแก่ผูบ้ริหาร 
จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน ประเทศญี่ปุ่น รวม
ถึงศกึษาดูงาน เพือ่น�าองค์ความรูด้้านการจดัการสิง่แวดล้อม รวม 
ถึงนวัตกรรมต่างๆ จากญีปุ่น่ มาประยกุต์ใช้ในการต่อยอดผลงาน
ของตน โดยชมุชนทีช่นะเลศิจะได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณส�าหรบัการพฒันาชมุชน
ของตนให้เป็นศูนย์การเรยีนรู ้“ชมุชนลดเปลีย่นโลก” ในระดับจงัหวดั ในขณะท่ีโรงเรยีนท่ี
ชนะเลิศจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนสร้าง “นวัตกรรมต้นแบบ” ขนาดใช้ได้จริงเพื่อน�า
ไปสู่ชุมชนต่อไป  

นายพชรกร บาลเมือง และนายสรวิก สิกธรรม    
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เรื่อง : วีโนน่า
ภาพประกอบ : นัดเดียว

In Trend Sport & Game

 แพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ ท�าให้รปูแบบการใช้ชวีติของเราเปลีย่นไปแทบทัง้หมด ไม่
 เว้นแม้แต่การออกก�าลงักายในสถานทีส่าธารณะอย่างฟิตเนสหรอืสวนใกล้บ้าน 
เพราะเราต้องรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

แต่สภาวการณ์เช่นน้ีทุกคนย่อมต้องอยากให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงมากขึ้น      
“ทิศไท” จึงขอแนะน�าวิธีออกก�าลังกายแบบ HIIT ซึ่งออกแบบมาส�าหรับผู้มีเวลาน้อย 
แต่ต้องการออกก�าลงักายเพือ่เพิม่อตัราการเต้นของหวัใจ เผาผลาญไขมันและพลงังาน
ให้ดีขึ้น รวมทั้งเพิ่มความแข็งแรงของร่างกาย โดยไม่ต้องไปฟิตเนสและไม่จ�าเป็นต้อง
มอีปุกรณ์ใดๆ แค่พืน้ทีเ่ลก็ๆ ทีบ้่านกส็ามารถออกก�าลงักายแบบ HIIT ได้แล้ว ทีส่�าคัญ
ไม่ต้องเสี่ยงติดโรคเพราะต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกับใคร

แต่ขอบอกก่อนว่าถึงแม้ข้อดีของ HIIT จะฟังดมูากมาย แต่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถ
ออกก�าลังแบบ HIIT ได้  

การออกก�าลังกายแบบ HIIT คืออะไร
การออกก�าลงัแบบ HIIT หรอื High Intensity Interval Training คือการออกก�าลัง

แบบจัดเต็มในระยะเวลาสั้น สามารถกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจได้สูงถึง ๘๕-๙๐% 
จากนั้นออกก�าลังกายเบาลง เพื่อพักให้อัตราการเต้นของหัวใจลดลงมา และกลับไป
ออกก�าลังกายหนัก วนซ�้าแบบนี้ไปประมาณ ๒๐-๓๐ นาที

HIIT รู้จักกันดีในไทยประมาณ ๕ ปีแล้ว ช่วงของการออกก�าลังกายด้วยการ
ออกแรงเต็มที่นั้นขึ้นอยู่กับแต่ละคน อาจใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ วินาที หรือ ๕-๑๐ 
นาที และระยะเวลาของช่วงพักก็จะเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน HIIT ช่วยให้เราผสมผสาน
ระหว่างการออกแรงเต็มที่และการให้ร่างกายได้พักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การ
HIIT วิธีออกก�าลังกายหนีโควิด!
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ในช่วงที่ออกแรงเต็มที่นั้น ระดับความเร็ว ความหนัก จะเปลี่ยนแปลงสลับกันไป 
ไม่เหมอืนกบัการออกก�าลงักายแบบ Continuous Training (CT) ทีจ่ะรกัษาระดบัความ 
เร็วหรือความหนักไว้เท่าเดิมตลอดระยะเวลาที่ออกก�าลังกาย

Continuous Training (CT) หรือ Static State Training คือการออกก�าลังกายที่
รักษาระดับความเร็วหรือความหนักเอาไว้เป็นระยะเวลานานตลอดช่วงเวลาการออก
ก�าลังกาย เช่น การวิ่งช้าๆ ปั่นจักรยาน หรือว่ายน�้าด้วยความเร็วเท่าเดิม เป็นระยะ
เวลาประมาณ ๔๕ นาที หรือนานกว่านั้น

ดังนั้น การจะท�าให้ได้ประโยชน์จากการออกก�าลังกายแบบ HIIT ช่วงที่ออกแรง
เต็มที่จะต้องเต็มที่สุดๆ จัดเต็มความสามารถของเรา และควรจะท�าให้เราเหนื่อยหมด
แรงอย่างรวดเร็ว ใส่เต็มที่ ดึงพลังงานออกมาใช้ให้หมด จนกระทั่งรู้สึกได้ด้วยตัวเอง
ว่า นี่แหละคือที่สุดของเรา

ท�าไมต้อง HIIT
ร่างกายของเราจะเผาผลาญพลังงานได้มากกว่าถ้ากิจกรรมนั้นต้องออกแรงใน

ระดับที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับกิจกรรมที่ออกแรงเท่าเดิมตลอดเวลา และยิ่ง
ออกแรงมากเท่าใด ร่างกายก็ยิ่งต้องปรับตัวมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของ
ร่างกายได้

เช่นเดียวกับรถยนต์ ถ้าหากเราต้องการเผาผลาญเช้ือเพลิงให้หมดเร็วท่ีสุด เรา
ก็ต้องเหยยีบคนัเร่งจนสุดุ จากน้ันเบรก ท�าแบบนีส้ลับกนัไปเรือ่ยๆ ไม่นานน�า้มนักต้็อง
หมดถัง

ร่างกายเราก็เช่นกัน เราสามารถเร่งการเผาผลาญพลังงานได้ในแบบเดียวกับ
รถยนต์ โดยการออกก�าลังกายแบบ HIIT ที่นอกจากจะน�าพลังงานออกมาใช้มากขึ้น 
แล้วยงัช่วยให้ร่างกายมีระบบการหายใจท่ีดขีึน้ และมปีระสทิธิภาพการท�างานมากขึน้ด้วย
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การวิง่ด้วยความเรว็คงที ่อตัราการเต้นของหัวใจจะอยู่ทีป่ระมาณ ๗๐-๗๕% ของ
อตัราการเต้นสงูสุด การวิง่แบบนี้ไม่ได้ท�าให้ร่างกายเกดิการปรบัตวัได้เรว็มากพอ เม่ือ
เปรียบเทียบกับการวิ่งออกแรงเต็มที่ให้หัวใจเต้นเร็วถึง ๑๐๐% ของอัตราสูงสุด

ข้อได้เปรียบของ HIIT 
. ท�าให้การออกก�าลังกายเป็นเรื่องตื่นเต้นและท้าทาย
. ช่วยลดน�้าหนักได้ดีกว่า
. ใช้เวลาน้อยกว่า
. ช่วยเผาผลาญไขมันได้ดีกว่า
. เพิ่มประสิทธิภาพของนักกีฬา

HIIT เหมาะส�าหรับใคร
ส�าหรับคนที่ต้องการทดสอบความสามารถหรือ

ขดีจ�ากดัของตวัเอง พฒันาขยายขอบเขตความสามารถ
ให้มากขึน้กว่าท่ีเคย และส�าหรบัคนทีอ่อกก�าลังกายเป็น
ประจ�าอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยลอง HIIT การเร่งความเร็ว
ทันทีจะท�าให้ระบบในร่างกายปรับตัวเพื่อรองรับให้ได้ 
แตกต่างจากการออกก�าลังกายแบบเดิม ที่มักจะรักษา
ระดบัความเร็วหรือแรงให้เท่าเดิมตลอดเวลา

อย่างไรก็ดี ขอเน้นย�้าว่า HIIT เหมาะส�าหรับผู้ที่
มีร่างกายแข็งแรงมากพอสมควรและผ่านการออก
ก�าลงักายมาในระดบัหนึง่แล้วเท่านัน้  ส�าหรบัคนทีเ่พิง่

เริ่มวิ่งออกก�าลังกายอาจจะต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนว่าพร้อมที่จะเริ่มต้น 
HIIT หรือไม่ 

HIIT เหมาะกับกีฬาแบบไหน 
การออกก�าลังกายแบบ HIIT สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการออกก�าลังกายทุก

ประเภทไม่ว่าจะเวทเทรนนิง่หรือคาร์ดโิอ การวิง่ก็ท�าได้เช่นเดยีวกัน จะวิง่บนพืน้ธรรมดา
หรอืว่ิงบนลูก่็ได้ทัง้หมด และควรออกแค่ ๒-๓ วนัต่อสปัดาห์เท่าน้ัน ถ้าท�าทุกวนัร่างกาย
อาจบอบช�้า จะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี

HIIT กับข้อควรระวัง
การออกก�าลงักายแบบ HIIT กระตุน้ให้ร่างกายอยู่ในสภาวะทีค่ล้ายกบัการหนตีาย 

ถ้าหากว่าในขณะนัน้ผูอ้อกก�าลงักายมีสภาวะเครียด ก็ไม่ควรฝืนออกก�าลังกายแบบ HIIT 
ที่ท�าให้ร่างกายเราเครียดขึ้นไปกว่าเดิม 

สรปุคือ การออกก�าลังกายแบบ HIIT นัน้เผาผลาญไขมนัได้ดทีีสุ่ดก็จรงิ แต่เป็นการ
ฝึกฝนทีม่คีวามหนกัหน่วงอย่างยิง่ จงึไม่ได้เหมาะสมกบัทุกคน เพราะฉะนัน้ หากต้องการ  
ฝึกร่างกายด้วยวธีินี ้ต้องมัน่ใจว่ามคีวามพร้อมมากเพยีงพอเสียก่อน    
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Education Platform
เรื่อง : ครูพี่โป่ง ภาพ : เคโระ 

 แต่เดือนพฤศจกิายน ๒๕๖๒ กระทรวงศกึษาธิการ
 ประกาศให้ Coding เป็นหลักสูตรที่นักเรียน

ทั่วประเทศต้องเรียนอย่างเป็นทางการโดยเริ่มตั้งแต่
ชั้น ป.๑

Coding คือ ส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาการ
ค�านวณที่บรรจุอยู่ในสาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระเรียน
รูวิ้ทยาศาสตร์ เป้าหมายโดยรวมของหลกัสตูรวทิยา 
การค�านวณ มุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกคิดอย่างเป็นระบบ 
ค้นเจอปัญหาและเงือ่นไข รูเ้หตแุละผล เข้าใจกระบวน 
การท�างานเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นทักษะส�าคัญและ
จ�าเป็นส�าหรับเด็กในศตวรรษใหม่

Coding วชิาใหม่ทีใ่ส่เข้าไปในกลุม่วชิาวทิยาศาสตร์
การศึกษาในประเทศไทยแบ่งออกเป็น ๘ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ หรือ ๘ กลุ่มวิชาที่เด็กทุกคนต้อง
เรียนเหมือนกัน หนึ่งในนั้นคือ ‘กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์’ สมัยก่อนไม่มีสาระเทคโนโลยี มีแต่ 
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
จนเม่ือสามปีที่ผ ่านมากระทรวงศึกษาธิการและ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หรือ สสวท. ปรับหลักสูตรโดยน�าสาระเทคโนโลยีที่
เดิมทีเคยอยู่ในกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ เพิ่มเข้า
มาอยู่ในกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 

ท�าไมเดก็ๆ ต้องเรียน Coding
Coding มาจากภาษาอังกฤษว่า code หมาย

ถึงการเข้ารหัส 
รหัสคือการจ�าลองการท�างานของมนุษย์ทีละ

ขั้น แต่เป็นขั้นที่เล็กที่สุด มนุษย์น�ามาสร้างทีละ 
หนึ่งขั้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ การที่เราจะสั่งให้
คอมพิวเตอร์ท�างาน เราหรือโปรแกรมเมอร์ต้องคิด
ให้เป็นขัน้ตอน เพราะคอมพวิเตอร์ไม่มทีางท�าเองได้ 

การท�างานของค�าว่า Coding จงึถกูน�ามาผนวก
ในหลักสูตร เพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหา (Problem 
Solving Skill) อย่างเป็นขั้นตอนให้เด็กๆ ทักษะแบบ
นี้เหมาะกับการสร้างนวัตกร ฝึกการเป็นผู้สร้าง เด็ก
ในศตวรรษใหม่จ�าเป็นต้องเรียนเพื่อฝึกทักษะนี้ 
เนื้อหาสาระอาจจะไม่ส�าคัญเท่าทักษะในการท�างาน 
แต่การแก้ปัญหาเป็นต่างหาก จงึจะด�าเนนิชวิีตได้อย่าง  
มีคุณภาพ 

Coding วิชาเพื่อฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ

นับ
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เรียน Coding ได้อะไร?
เป็นทักษะที่ช่วยให้เด็กคิดทุกเร่ืองอย่างเป็น

เหตเุป็นผล ซึง่จะส่งผลให้เกดิทักษะการแก้ปัญหา คือ 
สามารถแตกปัญหาออกเป็นส่วนๆ เพือ่หาสาเหตแุละ
วิธแีก้ไขในแต่ละส่วนไปทีละเปลาะ อกีทัง้ในแต่ละข้ัน
ตอนการเขยีนโค้ด เดก็จะได้เรยีนรูร้ะบบการวางแผน 
เมื่อฝึกฝนไปสักพักก็จะท�าให้เข้าใจหลักการและจับ
ประเด็นได้ดีขึ้น

วิชา Coding ที่เด็กไทยได้เรียน
วิทยาการค�านวณ อยู่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐) จาก
เดิมที่เด็กไทยได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ใช้ 
ในหลักสูตรนี้จะสอนให้เป็นผู้เขียน ผู้พัฒนา และได้
ฝึกหัดคิดอย่างเป็นระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้น

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนหลัก
. Computer Science (วทิยาการคอมพวิเตอร์) 
หวัใจหลกัของวชิานี ้ ท�าให้คดิได้เป็นขัน้ตอน โดย

ใช้การเขยีนโปรแกรมมาเป็นเครือ่งมือ ตามแนวทาง 
Computational Thinking

. ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ท�าให้สามารถ
รวบรวมข้อมูล จัดการข้อมูล น�าข้อมูลมาประมวล
ผล และท�าการตัดสินใจจากพื้นฐานของข้อมูลได้

. Digital Literacy (รู้เท่าทันดิจิทัล) การรู้ทัน

เทคโนโลยีเป็นเรื่องส�าคัญ อีกทั้งสามารถสร้างสรรค์
ผลงานบนเทคโนโลยีได้

ตอบโจทย์ศตวรรษที ่๒๑ คอืประโยชน์ทีเ่ดก็จะได้รบั
. Coding หรือ วิทยาการค�านวณ คือวิชาที่ 

จะตอบโจทย์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะ
ในหลัก 4Cs ได้แก่ creativity, critical thinking,  
collaboration และ communication 

. Creativity คดิสร้างสรรค์ เวลาทีเ่ราบอกเดก็
ว่ามีปัญหาหนึง่อย่าง จะมกีารแก้ได้กีว่ธิบ้ีาง เปิดโอกาส
ให้เด็กคิดได้หลากหลาย และสร้างสรรค์

. Critical Thinking การคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
เพราะการออกแบบข้ันตอนการท�างานต้องใช้ทั้ง
วจิารณญาณและการประเมนิ ประเมนิผลทีเ่ราคาดหวงั
ข้างหน้าและประมวลผลว่าจะเลือกการแก้ปัญหา
แบบไหน

. Collaboration ท�างานร่วมกับผู้อื่น ยิ่งโตขึ้น 
หลักสูตรก็จะเขียนโปรแกรมรวมกับเพ่ือนเพ่ือแก้
ปัญหากันเป็นทีม 

. Communication สือ่สารอย่างมีประสทิธภิาพ 
ตั้งแต่ ป.๑ คือการบอกล�าดับงานเป็นขั้นตอน เขียน
ตารางการท�างาน เพือ่แสดงข้ันตอนการคิดแก้ปัญหา
ของตัวเองได้ 

นีค่อืวิชาสร้างพืน้ฐานการคดิให้เข้มแข็ง ให้เดก็
พร้อมต่อยอดไปได้ในทุกๆ เรือ่ง ไม่ว่าจะเข้ามหาวทิยาลยั
หรือไปท�าอะไรก็ตาม   
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เรื่อง : พิกุลแก้ว ภาพ : สิงหรา
ศาสนศิลป์สยาม

วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
วัดประจำารัชกาลที่ ๔ วัดต้นแบบ 

และจิตรกรรมฝาผนัง
เหตุการณ์สุริยุปราคา

 เขยีนเคยไปวดัราชประดษิฐ์สถติมหาสมีาราม ครัง้แรกในการรอเฝ้าฯ 
 ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเปิดให้ประชาชน
เข้าไปหลบร้อนและพักผ่อนก่อนถึงพระราชพิธี จ�าได้ชัดเจนว่าแม้จะมี
อาณาเขตกะทัดรัดด้วยพื้นที่เพียง ๒ ไร่เศษ หากมีความพิเศษงดงาม
ตระการตายิ่งนัก

มีโอกาสไปพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร แห่งนี้อีกก็
หลังจากมาตรการผ่อนปรนโควิด-๑๙ ยิ่งพบว่ามีรายละเอียดมากมาย
ซุกซ่อนอยู่ในความกะทัดรัดนี้ ที่ตั้งของวัดราชประดิษฐ์ฯ อยู่ริมถนน
สราญรมย์ หน้าพระบรมมหาราชวังทางด้านทิศตะวันออก ใกล้กับ
พระราชวังสราญรมย์ ท�าเนียบองคมนตรี สวนสราญรมย์ และกรม
แผนที่ทหาร 

ผู้
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดราชประดิษฐ์ฯ ขึ้นเป็นพระอารามหลวงของ  
พระมหากษัตริย์ ตามโบราณราชประเพณี ในปี พ.ศ. ๒๔๐๗ และทรงรับเข้ามาอยู่ใน
พระบรมราชูปถมัภ์ของพระมหากษตัรย์ิทกุพระองค์สบืมาจนถึงปัจจบุนั พระราชประสงค์
อีกประการหนึ่งในการสร้างวัดราชประดิษฐ์ฯ ก็เพื่ออุทิศถวายแด่พระสงฆ์คณะธรรม  
ยุติกนิกายโดยเฉพาะ เนื่องจากครั้งยังทรงผนวชอยู่ ทรงเป็นหัวหน้าน�าพระสงฆ์ช�าระ
ข้อปฏิบัติ ก่อตั้งคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายขึ้น พระอารามนี้จึงนับเป็นพระอาราม
แรกของคณะสงฆ์ธรรมยุติ เพราะวดัธรรมยตุก่ิอนๆ นัน้ ได้ดดัแปลงมาจากวดัมหานกิาย
เดิมทั้งสิ้น วัดราชประดิษฐ์ฯ จึงเป็นเสมือนวัดต้นแบบของคณะธรรมยุติกนิกายที่มีอยู่
ในพุทธอาณาจักรบนแผ่นดินไทยนับแต่สมัยนั้นเป็นต้นมา

ส�าหรับที่ดิน ๒ ไร่เศษก่อนสร้างวัดราชประดิษฐ์ฯ แต่เดิมเป็นพื้นที่หลวงส�าหรับ
พระราชทานเป็นที่อาศัยแก่ข้าราชการที่จะต้องพระราชประสงค์ให้อยู่ใกล้ๆ ครั้นถึง
รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้ที่ดินบริเวณนี้เป็นสวนกาแฟ พอถึงรัชกาลที่ ๔ บริเวณนี้
ไม่มีการท�าสวนกาแฟ พระองค์จึงมีพระราชด�าริว่าที่ดินบริเวณนี้เหมาะแก่การสร้างวัด
ส�าหรับพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยตุ ิเพราะใกล้กบัพระบรมมหาราชวงั เป็นประโยชน์ต่อพระองค์
เอง เจ้านายและข้าราชการฝ่ายหน้าในทั้งหลายที่จะท�าบุญได้อย่างสะดวก

ก่อนก่อสร้างทรงมพีระราชด�ารว่ิาทีด่นิผนืนีเ้ป็นส่วนกลางของแผ่นดนิ ไม่สมควร
ยกถวายเฉพาะพระสงฆ์ธรรมยตุเิป็นพเิศษ จงึโปรดเกล้าฯ ให้กรมพระนครบาลไปตรวจ
วัดพื้นที่ แล้วใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินแห่งอื่นแลกกับที่ดินผืนนี้เพื่อใช้ใน
ราชการ

ในอาณาเขตเพียง ๒ ไร่ ๒ งาน กับ ๙๘ ตารางวาของวัดราชประดิษฐ์ฯ กลับ
บรรจคุวามสวยงามวจิติรตระการตาเป็นสง่าภาคภมูไิม่น้อยไปกว่าพระอารามหลวงอืน่ๆ 
เลย เม่ือก้าวพ้นประตวูดัทางด้านทศิเหนอืซึง่มบีานประตเูป็นไม้สักสลกัเป็นรปู “เสีย้วกาง” 
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ก�าลงัร�าง้าวอยู่บนหลงัสงิโต จะเหน็ “พระวหิารหลวง” ตัง้ตระหง่านอยู่บนพ้ืนไพที ทรวด 
ทรงทั่วไปสวยงามมาก มีมุขหน้าและหลัง วิหารทั้งหลังประดับด้วยหินอ่อน หลังคามุง
ด้วยกระเบือ้งสส้ีมอ่อนๆ ประดบัช่อฟ้าใบระกาเสรมิพระวหิารให้เด่นประดจุตัง้ตระหง่าน
อยู่บนฟากฟ้านภาลัย

ในส่วนหน้าบนัทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั เป็นรปูมหาพชิยัมงกฎุบนพระแสงขรรค์ 
ซึ่งมีพานแว่นฟ้ารองรับมหาพิชัยมงกุฎและพระขรรค์นั้น พานแว่นฟ้าประดิษฐานอยู่
บนหลังช้าง ๖ เชือก ทั้งสองข้างประดับด้วยฉัตรห้าชั้น พื้นของหน้าบันเป็นลายกนก
ลงรักปิดทองทั้งหมด ตัวหน้าบันไม้สักแกะสลักเป็นลวดลายดังกล่าวนั้น นับเป็นหน้า
บันที่วิจิตรพิสดาร เป็นยอดของสถาปัตยกรรมอันดับหนึ่งของประเทศไทย ซุ้มประตู
หน้าต่างประดับรูปลายปูนปั้น ลงรักปิดทองติดกระจกสีเป็นรูปมงกุฎทุกบาน ตัวบาน
ประตูหน้าต่างสลักด้วยไม้สักเป็นลายก้านแย่ง ซ้อนกันสองชั้นลงรักปิดทองติดกระจก
สี ท�าให้ดูงดงามยิ่งขึ้น

เมื่อก้าวเข้าสู่วิหารหลวง ต้องสังเกตภาพจิตรกรรมฝาผนังภาพส�าคัญด้านข้าง
ประตทูางเข้าให้ด ี เป็นภาพเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในช่วงปลายรชักาลท่ี ๔ นัน่คอื เหตกุารณ์
สรุยิปุราคา พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงค�านวณสรุยิปุราคาเตม็ดวงล่วง
หน้า ๒ ปีอย่างแม่นย�าในระดับวินาที เหตุการณ์จริงนั้นเกิดขึ้นที่ต�าบลหว้ากอ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ แม้จิตรกรรมฝาผนังที่นี่จะใช้พื้น
หลังเป็นพระบรมมหาราชวังแทน ทว่าเป็นฉากที่สมพระเกียรติยิ่งนัก

ภายในพระวิหารหลวง นอกจากจะมีจิตรกรรมภาพเทพชุมนุมบนกลีบเมฆ และ
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จติรกรรมภาพพระราชพธีิสบิสองเดอืนแล้ว ยังเป็นแหล่งรวมของ
พระพทุธรปูซึง่พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงจ�าลอง
จากพระพทุธรปูส�าคัญทีท่รงพระราชศรทัธาเลือ่มใสเป็นพเิศษหลาย
องค์ด้วยกนั ท่ีส�าคญัยิง่คอืพระประธาน พระพุทธสหิงัคปฏมิากร 
ประดิษฐานภายในบุษบก ทรงหล่อจ�าลองจากพระพุทธสิหิงค์ที่
ประดิษฐานในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระราชวังบวรสถานมงคล 
(วังหน้า) และภายหลังได้บรรจุพระบรมอัฐขิองพระองค์ไว้ใต้ฐาน
พระพุทธรูป

ด้านหลงับษุบกพระประธาน ยงัมบีษุบกน้อยสร้างตดิกบัผนงั
ด้านสกัดเบื้องหลังพระประธานเรียงกัน ๓ หลัง แต่ไม่ค่อยเป็น
ทีส่งัเกตมากนกั ภายในบษุบกน้อยนีเ้ป็นทีป่ระดษิฐานพระพทุธรปู
ขนาดน้อย ๓ องค์ที่จ�าลองจากพระพุทธรูปส�าคัญถึง ๓ องค์
ด้วยกนั เรยีงตามล�าดบันับจากทางด้านขวาของพระประธาน คอื 
“พระพุทธชินราชน้อย” “พระพุทธชินศรีน้อย” และ “พระศรี
ศาสดาน้อย” ทั้งหมดนี้เป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้หล่อจ�าลอง
จากพระพทุธชนิราช พระพทุธชนิศร ีและพระศรศีาสดาองค์ใหญ่ 
อนัเคยประดิษฐานในพระวหิารทิศต่างๆ ของวดัพระศรรีตันมหาธาต ุ
จงัหวัดพษิณุโลก ก่อนทีพ่ระพทุธชนิศรแีละพระศรศีาสดาจะเชญิ 
มาประดิษฐานที่กรุงเทพมหานครและเป็นพระประธานภายใน
พระอุโบสถและพระวิหารของวัดบวรนิเวศวิหาร จนเหลือเพียง
พระพุทธชินราชเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่ยังคงประดิษฐานยังที่
เดิม

อย่างทีก่ล่าวมาแต่ต้น แม้จะเป็นพระอารามหลวงขนาดเลก็
อย่างยิ่ง แต่ความส�าคัญในรายละเอียดต่างๆ กลับตื่นตาตื่นใจ
ชวนให้ค้นหาอย่างมาก จนต้องใช้เวลาดืม่ด�า่อยู่ทีน่ีน่านกว่าท่ีคดิ
ไว้ ส�าหรับผู้ทีอ่ยากมาประทบัความทรงจ�าอนังดงามทีว่ดัราชประดษิฐ์ฯ สักคร้ังในชวิีต 
แนะน�าให้มาแต่เช้า เพื่อค่อยๆ ละเลียดชมความพิเศษที่ซุกซ่อนอยู่ แล้วช่วงบ่ายค่อย
ไปเยือนวัดราชบพิธ วัดประจ�ารัชกาลที่ ๕ ในฝั่งตรงข้าม ซึ่งมีความสง่างามภาคภูมิ
ในอีกแบบหนึ่ง

เชื่อแน่ว่าความรู้สึกที่ได้ไปเยือนวัดใดวัดหน่ึงคือความปลื้มปีติท่ีได้เกิดมาเป็น
คนไทย ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี    
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 ไทยทีช่อบเล่นแอปพลเิคชัน่สุดฮอต “Tik Tok” ในยุคโควดิ-๑๙ นอกจาก
 จะได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ในแอปฯ ติ๊กต่อก (TikTok) ยัง 

มีนักสร้างเนื้อหาดีๆ ให้ศึกษา ดูแล้วเพลิดเพลินได้ความรู้แถมไม่น่าเบื่อ หนึ่งในนั้น
คือ เจ้าของนาม “kenji_mango” หรือชื่อจริง เคนจิ ชิระไท (Kenji Shiratai) ชาวญี่ปุ่น   
ที่ตั้งชื่อไทยให้ตัวเองว่า มะม่วง นอกจากติ๊กต่อกแล้ว ยังมีผลงานการสอนภาษา 
ญี่ปุ่น เจ้าของเพจ “ญี่ปุ่นมั้ย?                          ” ทั้งในเฟซบุ๊คและยูทูป และ 
“Kenji_Mango” ในไอจี และทวิตเตอร์ ตลอดระยะเวลา ๗ ปีที่อยู่เมืองไทย เคนจิได้รับ
ประสบการณ์ดีๆ  มากมาย รวมถงึการตัง้ใจออกบวชเพ่ือตอบแทนความใจดขีองคนไทย
ทุกคน

อยากให้เคนจิซังเล่าถึงการศึกษาของตัวเองค่ะ
ผมเป็นคนจงัหวดัเฮยีวโงะครับ จบการศึกษาระดับปรญิญาตร ี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวศิวกรรมสิง่แวดล้อม และวชิารองครศุาสตร์ และศกึษาต่อระดบัปริญญาโท คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยเฮียวโงะ (University of Hyogo) ช่วง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ได้มีโอกาสมาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาโท คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และช่วงปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ก็ได้
เรียนและจบการศึกษาหลักสูตร Intensive Thai Program (ITP) คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เคนจิ ชิระไท 
คนญี่ปุ่นที่ออกบวชเพื่อขอบคุณคนไทย  

เยาวชน

บันทึกหัวใจไทย
เรื่อง : ฉญษาภ์  
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ตอนนี้งานที่ท�าอยู่มีอะไรบ้างคะ  
ต้ังแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมของปีนี ้ผมเปิดเพจช่ือว่า “ญีปุ่่นมัย้?                   ” 

(Facebook, YouTube) และ “Kenji_Mango” (Instagram, TikTok, Twitter) เป็นครู
สอนภาษาญ่ีปุน่แบบออนไลน์ รวมถงึเป็นอนิฟลเูอนเซอร์เกีย่วกบัญีปุ่่น แต่ก่อนหน้านีช่้วง  
ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ผมท�างานให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร e-mon (         )  
ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นย้ายมาท�างานเป็นวิศวกรที่บริษัท Canon ประเทศไทยในช่วงปี 
๒๕๕๗ - สิงหาคม ๒๕๖๐ และเริ่มงานพิธีกรรายการ I Love Japanese ทางช่องยูทูป, 
พิธีกรรายการ I Love Japan ทางเพจเฟซบุ๊ค และครูสอนภาษาญี่ปุ่นที่ไอเลิฟเจแปน
สคูลตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๐ - มิถุนายนปีนี้ครับ 

ก่อนมาไทย คุณเคนจิมีจินตนาการต่อประเทศไทยอย่างไรคะ
ผมคิดไว้ว่าเป็นประเทศที่มีวัดเยอะ ช้างเยอะ อาหารเผ็ด 

และร้อน พออยู่มา ๗ ปีแล้ว ผมเข้าใจแล้วว่าวัดเยอะจริง ร้อน
จรงิครบั แต่อาหารมทีัง้เผด็บ้างไม่เผด็บ้าง ทีค่ดิว่ามช้ีางแต่ก็ไม่
ค่อยได้เห็นในชีวิตประจ�าวัน ต่างจากที่เคยจนิตนาการไว้เลยครบั 
อกีอย่างตอนทีม่าแรกๆ ตกใจทีเ่หน็นกัศกึษามหาวทิยาลัยต้องใส่
เครื่องแบบด้วย ซึ่งที่ญี่ปุ่นไม่มีแบบนี้ครับ

คุณเริ่มต้นการเรียนภาษาไทยได้อย่างไรคะ
บรษิทัแรกทีผ่มท�างานนัน้ใช้ภาษาไทยเป็นหลกั ผมก็เลย

ต้องการเรยีนภาษาไทยเพือ่ท�างาน  ตัง้ใจเรยีนภาษาไทยอยู่หนึง่
ปีกร็ูส้กึว่าการสือ่สารกับคนไทยด้วยภาษาไทยเราท�าได้ดีมากขึ้น 
หลังจากนั้น ผมก็เริ่มรู้สึกว่า การเรียนภาษาไทยสนุกมากครับ 
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ท�าไมคณุเคนจถิงึตดัสนิใจบวชในไทยคะ? เตรยีมตวันานเท่าไร คณุ
เข้าใจเรือ่งศาสนาพุทธหรือไม่

ที่ตัดสินใจบวชเพ่ือเป็นการบอกความรู้สึกขอบคุณที่มีต่อ
ประเทศไทยครบั ผมเข้ามาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เมืองไทย
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ มาถึงวันนี้ก็ประมาณ ๗ ปีแล้วครับ ตอนอยู่
ไทยก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีมากจริงๆ ครับ ได้เจอกับเพื่อนและ
อาจารย์ท่ีดีๆ อีกด้วยครับ แต่เนื่องจากโดนผลกระทบจากโรค 
โควิด-๑๙ ท�าให้ต้องกลับประเทศญี่ปุ่นครับ

ก่อนท่ีจะต้องกลบัประเทศ ผมอยากจะบอกความรูส้กึขอบคณุ
ทีม่ต่ีอประเทศไทยตลอด ๗ ปีที่ผ่านมาเลยตัดสินใจบวชครับ

ส�าหรับประเทศญ่ีปุ่นจะไม่ค่อยมีการคิดถึงเรื่องการท�าบุญ 
การสะสมความดีสักเท่าไรครบั ตัง้แต่เม่ือก่อน ผมกมี็ความสนใจ
อย่างมากเก่ียวกับวิธีคิดที่ว่าท�าบุญไว้ชาติหน้าจะได้มีความสุข 
พอได้บวช นอกจากการบณิฑบาต หรอืการบรจิาคเพือ่ช่วยเหลือ
คนอื่น ยังต้องให้ความส�าคัญกับชีวิตของสัตว์ หรือแม้แต่การให้
อภยัคนอืน่ก็ถอืเป็นการท�าบญุด้วย การท�าความดมีอีกีหลากหลาย
วิธี ซึ่งการกระท�าเหล่านั้นทั้งหมด ล้วนโยงไปถึงชาติหน้าทั้งสิ้น 
เพราะคิดแบบนี้ คนไทยถึงได้ใจดี และชอบช่วยเหลือคนอื่นนั่น 
เอง ท�าให้ได้รับค�าตอบหลังจากได้บวชในครั้งนี้ครับ

อยากให้เล่าเรื่องความประทับใจในช่วงที่บวชค่ะ
มีเยอะเลยครับ ผมอยากจะขอพูดสัก ๒ ข้อครับ ข้อที่ ๑ 

การบวชนัน้เป็นเร่ืองใหญ่มากๆ ส�าหรบัคนไทยในพธิบีวช นอกจาก
คนในครอบครัว ยังมีญาติๆ และเพื่อนๆ มาร่วมด้วย เรียกได้ว่า
มีคนมากันมากเลยครับ ส�าหรับคนญี่ปุ่น ญาติๆ จะมารวมตัว
ด้วยกค็งเป็นงานแต่งงานครบั เรยีกได้ว่าคนทีม่าร่วมงานบวช มี
พอๆ กบัคนญีปุ่น่เวลามาร่วมงานแต่งงานเลยครบั ท�าให้ได้เรยีน 
รู้ว่าส�าหรับคนไทยแล้ว การบวชนั้นเป็นเรื่องใหญ่มาก 

ข้อที่ ๒ คือเรื่องของวิธีคิดที่มีต่อพระครับ พอบวชเป็น
พระแล้ว ผมซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นที่ถึงแม้ว่าจะสวมจีวรแล้ว แต่ก็ยัง
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สวดมนต์ไม่เป็น จะบรรยายธรรมสอนศาสนาก็ยังท�าไม่ได้ ถึงจะ
เป็นแบบนัน้ แต่คนไทยก็ยงัไหว้ท�าบญุตกับาตรให้ผมซึง่เป็นบรรพชติ
ในพระพุทธศาสนา ณ ช่วงเวลานั้น ผมเกือบจะร้องไห้ออกมาเลย
ครับ ส�าหรับคนไทย ศาสนาพุทธนั้นเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างยิ่ง ผม
รู้สึกซาบซึ้งใจมากครับ แล้วส�าหรับเพื่อนๆ ที่สนิทกัน พอผมบวช
เป็นพระแล้ว พวกเขาก็จะใช้ค�าพูดที่สุภาพกับผม นั่นก็เป็นความ
ประทับใจอย่างมากเช่นกันครับ

คุณชอบอะไรในเมืองไทยที่สุด 
พดูถงึเมืองไทยกต้็องอาหารครบั โดยเฉพาะอาหารริมทางเยอะ 

และอร่อยมากด้วย

ในอนาคตมีสิ่งใดที่คุณอยากท�าอีกบ้าง
ผมอยากจะเป็นครสูอนภาษาญีปุ่น่ต่อไปครับ เพราะผมมีความสนใจการศึกษา

ครับ อีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าจะท�าต่อก็คือการแนะน�าญีปุ่น่ให้คนไทยรูจ้กัด้วยการเป็นอนิฟลู
เอนเซอร์ (Influencer) นอกจากนั้น ผมมีสิ่งที่อยากจะท�าก็คือ แนะน�าประเทศไทยให้คน
ญี่ปุ่นรู้จักมากขึน้ เพราะประเทศไทยมวีฒันธรรมประเพณทีีน่่าสนใจมากมายซึง่ญีปุ่น่
ไม่ม ี ถ้าคนญีปุ่น่กบัคนไทยรูจ้กัเรือ่งพวกนีก้นัและกนัอย่างดีแล้ว คิดว่า อีก ๑๐๐ ปี
จากนี้ ทั้ง ๒ ประเทศก็ยังมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันแน่นอน  

๗๕



คนรู้ว่าต้องมีความสามัคคี ‘รู้’ ก็คือ ‘ทราบ’ ทราบ
ความหมายของสามัคคี ‘รัก’ คือ ‘นิยม’ นิยมความ
สามคัค ีเพราะเหตุใดคนไทยจงึ ‘รูร้กัสามัคค’ี กเ็พราะ
คนไทยนี่ฉลาด ไม่ใช่ไม่ฉลาด คนไทยนี่ฉลาด รู้ว่า
ถ้าหากเมอืงไทยไม่ใช้ความสามัคค ี ไม่เห็นอกเหน็ใจ
กัน ไม่ใช้อะไรที่จะพอรับกันได้ พอที่จะใช้ได้ ก็คงจะ
ไม่ได้ท�าอะไร หมายความว่าท�ามาหากนิก็ไม่ได้ท�ามา
หากิน เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ ไม่มีความสงบ จะต้อง 
‘รู้รักสามัคคี’ หมายความว่ารู้จักอะลุ้มอล่วยกัน แม้
จะไม่ใช่ถกูต้องเตม็ท่ี คอืหมายความว่าไม่ถกูหลกัวชิา
เตม็ท่ีกจ็ะต้องใช้ เพราะว่าถ้าไม่ใช้ก็ไม่มอีะไรใช้ อาจ 
มีสิ่งที่มีอยู่แล้วที่จะใช้ไปได้ชั่วคราว คุณภาพอาจไม่
ค่อยดีนัก ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ 
แต่ว่าต้องใช้อะไรที่พอใช้ได้ไป ไม่อย่างนั้นไม่มีวันที่
จะมีชีวิตรอดได้”

ทรงมีพระราชด�ารัสอีกตอนหนึ่งที่เป็นปรัชญา
มากคือ

“การขาดทุนของเราเป็นการได้ก�าไรของเรา
หรือ เราขาดทุนเราได้ก�าไร Our loss is our gain” 
ทรงอธิบายว่า

“ในการกระท�าใดๆ ถ้าเรายอมลงทุนลงแรงไป
กเ็หมือนเสยีเปล่า แต่ในทีสุ่ดเรากลบัจะได้ผลดท้ัีงทาง
ตรง ทางอ้อม เรื่องนี้ตรงกับงานของรัฐบาลโดยแท้ 
ถ้าหากว่าอยากให้ประชาชนอยูด่กีนิดี รฐัจะต้องลงทุน 
ต้องสร้างโครงการ ซึ่งต้องใช้เงินจ�านวนเป็นร้อยเป็น
พันเป็นหมื่นล้าน ถ้าท�าไปก็เป็น loss เป็นการเสีย 
เป็นการขาดทุน เป็นการจ่าย คือรัฐบาลต้องตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายซึ่งมาจากเงินของประชาชน แต่ว่า
ถ้าโครงการด ีในไม่ช้าประชาชนกจ็ะได้ก�าไร จะได้ผล 
ราษฎรจะอยูดี่กนิดขีึน้ จะได้ประโยชน์ไป ส่วนรฐับาล
ไม่ได้อะไร แต่ข้อนี้ถ้าดูให้ดีๆ จะเห็นว่าถ้าราษฎร
อยู่ดีกินดี มีรายได้ รัฐบาลก็เก็บภาษีได้สะดวก ไม่มี
การหนีภาษี เพราะเมื่อมีรายได้ดีขึ้น เขาก็สามารถ
เสียภาษีได้มากขึ้น ตอนนี้ถ้าราษฎร ‘รู้รักสามัคคี’ 
เขาจะเข้าใจว่า เมือ่เขามรีายได้ เขากจ็ะยินดเีสียภาษี 
เพื่อช่วยราชการให้สามารถท�าโครงการต่อไปเพื่อ
ความก้าวหน้าของประเทศชาต ิ ถ้าราษฎร ‘รูร้กัสามคัค’ี 
และรูว่้า ‘การเสยีคอืการได้’ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า 
เพราะว่าการที่คนอยู ่ดีมีความสุขนั้นเป็นก�าไรอีก
อย่างหนึ่ง ซึ่งนับเป็นมูลค่าเงินไม่ได้”

วันรู้รักสามัคคี 
๔ ธันวาคม

เรื่องน่ารู้

 จากเป็น “วันสิง่แวดล้อมโลก” วันที ่๔ ธันวาคม 
 นับจากปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ยังเพิ่มความ

ส�าคัญและความพิเศษอีกหนึ่งสถานะ เพราะคณะ
รฐัมนตรพีิจารณาก�าหนดให้ วันที่ ๔ ธันวาคม ของ
ทกุปีเป็น “วันรู้รักสามคัคี” เป็นวนัส�าคญัของชาต ิโดยไม่
ถอืเป็นวนัหยดุราชการ นบัเป็นวนัทีป่รากฏในกระแส
พระราชด�ารัสของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระ 
ราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ทีเ่ข้าเฝ้าฯ ถวายชยัมงคล
ในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษาเม่ือวนัที ่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๓๔ ความตอนหนึ่งว่า

“คนไทยนี้ความจริง ‘รู้รักสามัคคี’ ถึงได้อยู่จน
ทุกวันนี้ ถ้าไม่ ‘รู้รักสามัคคี’ ก็อยู่ไม่ได้”

แล้วรับสั่งต่อไปว่า
“คนไทยจวนจะ ๖๐ ล้าน การที่จะ ‘รู้รักสามัคคี’ 

ก็ล�าบากมาก เพราะคนมากๆ รู้จักกันทั่วถึงไม่ค่อย
ได้ แต่ ‘รู้รักสามัคคี’ ควรจะใช้ได้ เพราะหมายความ
ว่าทกุคนถอืว่าตนเป็นคนไทย มอีะไรเกดิขึน้ก็ตาม ทุก

นอก

๗๖

พระบรมฉายาลักษณ์ : ไกรพิทย์ พันธุ์วุฒิ  
เรื่อง : คะริน



พระราชด�ารัสนี้เป็นจริงทุกประการ ถ้าคนไทย
เราปฏิบัตติามพระราชด�ารสัแล้ว หลายเหตุการณ์ทาง 
การเมืองคงจะไม่เกิดขึ้น ที่เกิดข้ึนเป็นเพราะเราไม่ 
‘รู้รักสามัคคี’ นอกจากไม่ ‘รู้รักสามัคคี’ แล้ว ยังไม่
ยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ดัง
พระราชด�ารัสอีกตอนหนึ่งว่า

“ทุกๆ สิ่งมีชีวิต และประเทศไทยก็เป็นประเทศ
ที่มีชีวิต ระเบียบ การท�าอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ แล้ว
ถ้าเปลี่ยนโดยวิธีพูดกันรู้เรื่อง คือเจรจากันอย่างถูก
หลักวิชาที่แท้ ที่สูงกว่าหลักวิชาในต�ารา ก็จะหมด
ปัญหา แต่ว่าไม่ใช่..เปลีย่นไปแล้วก็เปลีย่นอย่างตาย 
ตวัไปเลย เมือ่สถานการณ์ไม่อ�านวยกเ็ปลีย่นต่อไปได้ 
โดยต้องไม่ทะเลาะกันอย่างหนักจนกระทั่งท�าให้เสีย
หาย จนท�าให้ประเทศไทยกลับเป็นประเทศที่ล้าหลัง 
ความจริงประเทศไทยนี้ก้าวหน้ามามากแล้ว และก็
ก้าวหน้ามาอย่างสม�่าเสมอ ไม่เร็วเกินไป สิ่งที่ส�าคัญ
ก็คือต้องใช้หลัก ‘รู้รักสามัคคี’”

ทรงสรุปตอนท้ายว่า “การบ้านเมื่อสองปี กว่า
จะเกิดขึ้นมากินเวลา ๒ ปี กว่าจะมาตั้งวันนี้เป็น ‘วัน
สิ่งแวดล้อม’ อีก ๒ ปีข้างหน้าอาจจะมีวันของ ‘ความ
รักสามัคคี’ หรือ ‘รู้รักสามัคคี’ อีก ๒ ปีก็ไม่สายเกิน
ไปให้เป็น ‘วนัรูรั้กสามัคค’ี แต่ระหว่างน้ีกต้็องสามัคคี
กันต่อไป เพื่อให้มีวันนั้นขึ้นได้ คือถ้าไม่ปฏิบัติตั้งแต่
วันนี้ ก็ไม่มีวันหน้า”

มติคณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
เล่าถึงความเป็นมาของการก�าหนดวันรู้รักสามัคคีไว้
ว่า เม่ือปี ๒๕๖๒ มลูนธิิเสรมิสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ 
ได้เสนอ ครม.พิจารณาก�าหนดให้วันที่ ๒ กรกฎาคม
ของทกุปีเป็นวันรู้รักสามคัค ี เนือ่งจากเป็นวันท่ีทีมกูภั้ย
พบนกัฟตุบอลและผูฝึ้กสอนทมีหมูป่าอะคาเดมอียู่ใน
ถ�า้หลวง วนอทุยานถ�า้หลวง-ขนุน�า้นางนอน จ.เชยีงราย 
หลังจากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันค้นหาอยู่นานนับ
สิบวัน

ในครั้งนั้น คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 
(กอช.) เหน็ชอบในหลักการทีจ่ะก�าหนดให้มวีนัส�าคัญ
ของชาติ คือ “วันรู้รักสามัคคี” แต่ยังไม่มีข้อยุติว่าจะ
เป็นวันใด เพียงแต่ให้ความเห็นว่า “ควรจะต้องเป็น
วันทีม่ศีนูย์รวมจติใจของประชาชน และสอดคล้องกบั
หลักฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม”

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึง

ได้มอบหมายให้ กอช.และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงวฒันธรรม ไปร่วมกนัก�าหนดวนัรูร้กัสามคัคี
ให้เหมาะสมและได้ข้อยุตก่ิอนน�าเสนอ ครม. พิจารณา
ต่อไป

ที่ประชุม กอช. ได้หารือกันถึงเรื่องนี้ โดยมี
การเสนอ “ตัวเลือก” ได้แก่ วันที่ ๒ ๔ และ ๑๐ 
กรกฎาคม ซึง่ล้วนเป็นวันท่ีเกีย่วข้องกบัการช่วยชวิีต
นักฟุตบอลและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี โดยวันที่ ๑๐ 
กรกฎาคม เป็นวันที่ช่วยทั้ง ๑๓ ชีวิตออกมาได้อย่าง
ปลอดภัย แต่ที่ประชุม กอช.เห็นว่าแม้เหตุการณ์นี้
จะแสดงให้เห็นถึงความรู้รักสามัคคี แต่ที่ผ่านมายังมี
หลายเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความรู้รักสามัคค ี
และในภายหน้าก็ย่อมจะมีเหตุการณ์อื่นท่ีแสดงให้
เห็นถึงความรู้รักสามัคคีเกิดขึ้นได้อีก ดังนั้น การ
อ้างอิงเหตุการณ์ดังกล่าวจึงมีความหลากหลาย

อีกตัวเลือกหนึ่งคือวันที่ ๔ ธันวาคม ซึ่งตรง
กับวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราช
ด�ารัสเมื่อปี ๒๕๓๔ ถึงการให้มีวันของความสามัคคี 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ตระหนักถึงคุณค่าและความ
ส�าคัญของความสามัคคี

กอช. ยังเห็นว่าวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็น
วันชาติ การก�าหนดให้วันที่ ๔ เป็นวันรู้รักสามัคคี ก็
จะสามารถ “ล�าดับและด�าเนินกิจกรรมได้สอดคล้อง
ให้ตระหนักถึงความสามัคคีน�าไปสู่ความเป็นชาติ” 
จึงเห็นสมควรให้ก�าหนดวันที่ ๔ ธันวาคมของทุกปี
เป็นวันรู้รักสามัคคี นับเป็นวันส�าคัญของชาติ

ทัง้นี ้วนัรูรั้กสามคัค ี ยังก�าเนิดขึน้เพ่ือสร้างแรง
จงูใจให้คนไทยตระหนกัถงึคณุค่า ความส�าคญัและน�า
ไปสู่การปฏิบัติด้วยความสามัคคี รู้จักหน้าท่ีและส่ง
เสริมกันให้เกิดความเจริญแก่ประเทศชาติ โดยค�าว่า 
“รู้รักสามัคคี” ในกระแสพระราชด�ารัสข้างต้นของ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีความหมาย 
ลึกซึ้ง สามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย

อ้างอิงข้อมูล : หนังสือ “ตะวันส่องหล้า” เขียน
โดย สุวิชา ส�านักพิมพ์อมรินทร์ จัดพิมพ์  

๗๗



เก็บมาเล่า
เรื่อง : นับดาว 

โลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่เรื่องราวของ เด็กชายอีฟฟราน อ้นบุตร อายุ ๑๒ ปี 
ชาวต�าบลคลองแห อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้เขียนจดหมายถวายฎีกาต่อพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ขอพระราชทานความช่วยเหลอืแก่พีช่าย คอืเดก็ชายเรฟาดี ้อาย ุ๑๓ ปี ป่วย
เป็นมะเรง็และปอดตดิเชือ้ ซึง่ต่อมาได้รับการแจ้งจากแพทย์ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว 
ทรงรับเด็กชายเรฟาดี้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ยังความปลื้มปีติเป็นล้นพ้นแก่
ครอบครัว

นายอิบรอฮีม อ้นบุตร อายุ ๓๖ ปี น้าของเด็กชายทั้งสองเล่าว่า ทางครอบครัวเพิ่ง
ทราบว่าน้องเรฟาดีป่้วยเป็นมะเรง็และปอดติดเชือ้เม่ือปลายเดอืนมถินุายนท่ีผ่านมา ด้วยความท่ี
น้องเป็นคนเก็บอาการเก่ง และไม่ชอบไปหาหมอ กระทั่งมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงและถูก
น�าตัวส่งโรงพยาบาล แพทย์ท�าการตรวจและเอ็กซเรย์ พบก้อนเนื้อขนาดใหญ่ประมาณ ๑ ฟุต 
ตั้งแต่ช่วงอกถึงท้อง ซึ่งอยู่ในต�าแหน่งที่กดทับอวัยวะส�าคัญของร่างกายหลายชิ้น

ต่อมาได้ท�าการผ่าตดัในคร้ังแรกแต่ไม่ส�าเร็จ เนือ่งจากเน้ือร้ายเช่ือมโยงอยูก่บัอวยัวะส�าคญั
โดยเฉพาะปอดและหัวใจ และท�าให้คนไข้เสียเลือดมาก จึงได้ยุติการผ่าตัด ก่อนส่งตัวมาเข้ารับ
การรักษาต่อที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งขณะนี้น้องเรฟาดี้ ยังคงอยู่ในห้องไอซียู โดยมี
ทีมแพทย์ พยาบาล คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

เหตกุารณ์ดงักล่าวท�าให้น้องอฟีฟรานอยากจะวาดภาพ และเขยีนเรือ่งราวส่งไปถวายพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เพือ่ขอให้พระองค์ท่านทรงเมตตา น้าอบิรอฮมีจงึเปิดภาพพระบรมสาทสิลกัษณ์
ของพระองค์ท่านในโทรศัพท์ให้ดู ก่อนทีน้่องอฟีฟรานจะลงมอืวาดจนเสรจ็ เมือ่วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม 
จากนัน้ตนกน็�าเร่ืองราวมาแบ่งปันผ่านเพจเฟซบุก๊ หวงัให้ปาฏหิารย์ิมีจริง

ในช่วงบ่ายวนัรุง่ขึน้ น้าอิบรอฮีมได้น�าภาพวาดดงักล่าวใส่ซองจดหมายจ่าหน้าซองถงึส�านกัราช
เลขาธิการ พระบรมมหาราชวงั และน�าไปส่งท่ีทีท่�าการไปรษณย์ีหาดใหญ่ เพ่ือส่งต่อความปรารถนา
เพยีงคร้ังเดยีวของชวีติหลานชายไปถงึพระองค์ท่าน แต่ปรากฏว่า เมือ่ตนเดนิทางกลบัจากส่งไปรษณย์ี
มายังโรงพยาบาล พบว่าพ่อแม่น้องอีฟฟราน และญาติๆ ต่างร้องไห้ด้วยความปลื้มปีติ หลังแพทย์
แจ้งว่าความทรงทราบถงึพระเนตรพระกรรณพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัแล้ว ได้ทรงรบัน้องเรฟาดี้ 
เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

เด็กชายป่วยโรคมะเร็ง 
ถวายฎีกาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

๗๘



กองทัพบก ร่วมกับ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) จัดงานประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยเป็นประจ�า
ทุกปีต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๐ ภายใต้แนวคิด “๑ ทศวรรษ ร้องบรรเลง บทเพลงพระราชนิพนธ์”

โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เปิดโอกาสให้นกัเรียน นกัศกึษา ทัว่ภมูภิาคของประเทศได้มีเวทีในการแสดงความ
สามารถทางด้านดนตร ีและใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์  นอกจากนีย้งัเป็นการปลกูจิตส�านกึในด้านความจงรกั
ภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศไทย ตลอดจนปลูกฝัง
เยาวชนให้รู้จักการท�าความดี มีจิตอาสา เพื่อบ�าเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติอย่าง
ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ในปีนีไ้ด้มีวงดนตรนีกัเรยีนระดบัมธัยมท่ัวประเทศ ส่งผลงานเข้ามาในรอบคัดเลอืกมากมาย คณะกรรมการ 
คัดเลือกจนเหลือ ๑๐ วงสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศ เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างถาวรเป็นปีแรก พร้อมชิงทุนการศึกษารวมกว่า 
๘๐๐,๐๐๐ บาท ณ ลานอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ โดยมี พลโทสันติพงศ์ ธรรมปิยะ เจ้ากรมกิจการ
พลเรือนทหารบก และ คุณดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก�ากับดูแลองค์กรและกิจการ
สัมพันธ์ ปตท. เป็นผู้มอบรางวัล

รางวัลชนะเลิศ
วง DS.RU.BAND จาก รร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง (ฝ่ายมัธยม)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
วง อุดรพิทยานุกูล จาก รร.อุดรพิทยานุกูล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
วง ณัฐชัยธัช จาก รร.เตรียมอุดมศึกษา
รางวัล Popular Vote
วง WS BAND จาก รร.วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ 
รางวัลชมเชย 
วงหลานย่าชื่น จาก รร.ศรียาภัย 
วง BK.Band แดนสนธยา จาก รร.บึงกาฬ
รางวัลปลอบใจ
วง VIVACE จาก รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย
วง ลูกพระศิลา จาก รร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
วง หนุมาน จาก รร.พิบูลวิทยาลัย
วง WS BAND จาก รร.วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ 
วงดนตรีโรงเรียนเทศบาล5 (วัดหัวป้อมนอก) จาก รร.เทศบาล5 (วัดหัวป้อมนอก)
รางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม คือ
นายตรีเทพ บ�ารุงศิลป์ (น้องดอม) - Piano
วง DS.RU.BAND จาก รร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง (ฝ่ายมัธยม)
รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม คือ
นส. สุกัญญา ค�าชมภู (น้องพลอย)
วง WS BAND จาก รร.วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์

งานประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยระดับประเทศในโครงการ 
“บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน”

๗๙



๘๐

วัดไท่ฮวาซื่อ โฝวกวงซัน อนุสรณ์ศาสนสถานความสัมพันธ์ไทย-จีน
เมื่อเดินเข้ามาในอาณาบริเวณอันกว้างขวาง สงบเย็น ร่มรื่น ของวัดไทหว่าซือ ฝอกวงซัน วัดสาขา

จากไต้หวนั ในย่านถนนคู้บอน ตัวอาคารใหญ่โตวจิติรงดงามซึง่ถอดแบบจากสถาปัตยกรรมจนีล้วนๆ คงท�าให้ผู้
มาเยือนแทบทุกคนหลงนึกไปว่าที่นี่ไม่ใช่ดินแดนประเทศไทยเสียแล้ว มองไปทางไหนก็เห็นแต่ความโอ่อ่า
สดใสเพริศพรายในแบบวัฒนธรรมจีน

ทีน่ีม่ชีือ่เตม็ว่า สถาบนัพทุธศาสนา เถรวาท-มหายาน 
วัดโฝวกวงซัน พระเถราจารย์ซิงหวิน ได้ริเริ่มอุดมคติการ
ให้ความเคารพกับจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทั้งยังปรารถนาจะ
ผสมผสานซึ่งความสุข จึงน�าค�าว่า “ประเทศไทยกับชาติ
จีน” รวมเข้าเป็นหนึ่ง นามว่า “ไท่ฮวาซื่อ” โดยมุ่งหวังให้
เกดิการผสมผสานระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน

ท่านเถราจารย์เน้นเป็นพิเศษที่จะส่งเสริมให้คนใน
ท้องถิน่ได้เป็นบคุคลผูม้คีวามรูค้วามสามารถ จงึได้เริม่แผน 
การก่อสร้างศาสนสถานแห่งนีข้ึน้ เพือ่เป็นสถานทีป่ฏิบตัธิรรม
แก่ศรัทธาชนทัง้หลาย และเพือ่ส่งเสรมิคนในท้องถิน่ให้เป็นผู้
มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมยิ่งขึ้น จึงกล่าวได้ว่า เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ทางพระพุทธศาสนางานหนึ่ง

สถาบนัพทุธศาสนาเถรวาท-มหายาน ได้ออกแบบพุทธวหิารทัง้หมดเป็นศลิปะแบบจนี ประกอบไปด้วย 
พระอุโบสถ วิหารพระอวโลกิเตศวร เจดีย์พุทธรังษี ห้องวิปัสสนา หอฉัน ห้องเรียนพุทธศาสนา ห้องประชุม 
เรือนรับรอง (ห้องพักของสาธุชน) กุฏิพระ หอพระไตรปิฎก (ห้องสมุด) หอระฆัง และหอกลอง เป็นต้น รวม
ทั้งลานจอดรถและสวนดอกไม้ เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่สาธุชน

อาคารท้ังหมดวางผงัเป็นสีเ่หลีย่ม มทีางเดนิหนิอ่อนไปจนถงึตัวบนัไดเข้าสู่ตวัวหิารกลาง ตกแต่งประดบั
ประดาอย่างสวยงามอลงัการ ประดบัด้วย หนิขดั หนิแกะสลกั ไม้แกะสลกัพระพทุธรปูเป็นจ�านวนมาก บริเวณ
ด้านหน้ามีก�าแพงหินแกะสลักลวดลายมังกรอ่อนช้อยสวยงาม

ภายในวิหารกลางประดิษฐานรูปหล่อพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นองค์พระประธานทั้งสามองค์ สีทองสวยงาม
อร่ามตา มีลวดลายแกะสลักอันอ่อนช้อยของเจ้าแม่กวนอินประดับบนก�าแพงขนาบข้างองค์พระ

ด้านข้างวิหารกลางประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมสีทองสูงตระหง่าน รอบอาคารตกแต่งสวนแบบจีน มีรูป
ปั้นเทพจีนประดับรอบอาคาร อาคารชั้นเดียวใต้เจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ๔ ปาง ได้แก่ 
ปางประทานบุตร ปางประทานพร ปางประทานทรัพย์ และปางสมปรารถนา

ทัง้น้ี ทางสถาบนัฯ ขอถวายกศุลผลบญุจากการสร้างนีแ้ด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว ให้มพีระชนมายุ      
ยิ่งยืนนาน ประเทศชาติมีฝนตกต้องตามฤดูกาล และประชาชนชาวไทยร่มเย็นเป็นสุข.

ปัจจุบันสถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน วัดโฝวกวงซันถือเป็น “อนุสรณ์ศาสนสถานความร่วม
มือระหว่างคณะสงฆ์จีนและคณะสงฆ์ไทย” เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม พักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งท่องเที่ยว

ในเขตกรุงเทพมหานครที่ก�าลังได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ 
การเดินทาง ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ ถนนคู้บอน แขวงบางชัน เขต

คลองสามวา กรุงเทพฯ ถ้าเดินทางไปจากรามอินทรา กม. ๘ เข้า
ถนนคู้บอน ผ่านหน้าวัดคู้บอน ลอดใต้ถนนวงแหวนไปอีกเล็ก
น้อย จะเห็นเจ้าแม่กวนอิมประทับสง่างามด้านซ้ายมือ หรือถ้ามา
จากส�านักงานเขตคลองสามวา ให้ตรงมายังถนนคู้บอน ส�านักฯ 
จะอยู่ตรงข้ามซอยคู้บอน ๓๔



Data Storyteller อาชีพแห่งอนาคต
ท่ามกลางข้อมลูข่าวสารรอบตวัมากมายที่ไหลบ่ายิง่กว่ามวลน�า้มหาศาล เราคงสงสยัว่าจะสามารถย่อย

ปริมาณขนาดนั้นให้เหลือแต่ใจความส�าคัญได้อย่างไร อาชีพ Data Storyteller หรือ เล่าข้อมูลให้เข้าใจง่าย 
จึงก�าลังมาแรง และเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในอนาคตอันใกล้

ส่วนประกอบแรกและเป็นหัวใจหลักของ 
Data Storyteller ก็คือ ‘ข้อมูล’ ยิ่งโลกและ
เทคโนโลยเีดินไปข้างหน้ามากเท่าไร ข้อมลูกย็ิง่มี
มากขึน้เท่านัน้ และมนษุย์ก็ใช้ประโยชน์จากข้อมลู
มากขึน้เช่นกนั เพราะการเริม่ต้นด้วยการใช้ข้อมลู
จะท�าให้งานสื่อสารของเรามีความน่าเชื่อถือ 
สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้ และที่ส�าคัญคือ
สร้างเอกลักษณ์ของงานให้โดดเด่นออกมาจาก
งานของคนอืน่ เพราะสามารถเริม่จากการน�าข้อมลู
ในมุมที่คนอื่นนึกไม่ถึงมาใช้ หรือแม้กระทั่งเรา
เป็นคนเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง ทักษะการเล่าเรื่องจึงเหมือนเครื่องปรุงให้ข้อมูลกลายเป็นอาหารอร่อยและ
ทานง่ายส�าหรับทุกคนด้วยการเชื่อมโยง จับประเด็น และการร้อยเรียงให้น่าดึงดูดตั้งแต่แรกเห็นไปจนถึงค�า
สุดท้าย

เนื่องจากสายงานน้ีเป็นที่ต้องการของตลาดในยุคดิจิทัล ความใหม่ของสายงานท้ังในประเทศไทยและ
ตลาดโลก ท�าให้ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่จบการเรียนในสายนี้โดยตรง ไม่มีหลักสูตรที่ตายตัว แต่ควรมี ๔ ทักษะ
ที่จ�าเป็นต่อการท�างานในสายนี้ ดังนี้

๑. Data Literacy ความเข้าใจในข้อมูล
ต้องเข้าใจว่าข้อมูลที่เราจะต้องใช้นั้นเป็นข้อมูลอะไร ใช้วิธีการแบบไหนในการรวบรวม ใช้เครื่องมือ

อะไรในการจัดเก็บ 
๒. Communication Skills ทักษะการสื่อสาร
สามารถฝึกฝนทักษะเหล่านี้ได้ด้วยการลองตั้งค�าถาม ค้นคว้า แล้วฝึกการจับประเด็นให้แม่นย�า 
๓. Design 
ทักษะการออกแบบเป็นอีกทักษะที่สามารถฝึกฝนได้ด้วยตัวเอง 
๔. Digital literacy 
การเข้าใจและใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์จะท�าให้คุณรู้จักเครื่องมือและวิธีการใช้ในการจัดการกับ

ข้อมูลได้อย่างดี  
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เรื่อง : พิมพ์ภัทร
รอบรั้วอาเซียน

พิษโควิด ท�าซูจีถอนตัวจากกิจกรรมหาเสียงครั้งแรก
ต้นเดอืนกนัยายนทีผ่่านมา นางอองซาน ซจู ีทีป่รกึษาแห่งรฐั

และรฐัมนตรต่ีางประเทศของเมยีนมา ถอนตวัจากกจิกรรมรณรงค์
หาเสยีงเลอืกตัง้ครัง้แรก โดยอ้างสาเหตจุากสถานการณ์การระบาด
ของเชือ้ไวรสัโคโรนาในเมยีนมาทีร่นุแรงมากขึน้

เดิมนางซูจีมีก�าหนดจะเดินทางไปยังเขตเลือกตั้งในนคร
ย่างกุง้ทีเ่ธอจะลงสมคัรผูแ้ทนฯ ในวนัที ่ ๘ กันยายนซึง่เป็นวนัแรก
ของการเริ่มต้นหาเสียงเลือกต้ังอย่างเป็นทางการส�าหรับการเลือก
ตัง้ในวนัที ่ ๘ พฤศจกิายนนี ้ แต่เม่ือถงึวนัที ่ ๗ กนัยายน นางซจูไีด้ประกาศผ่านเฟซบุค๊ไลฟ์ว่า รฐัมนตรี
สาธารณสขุแนะน�าให้เธอยกเลกิการเดนิทางครัง้นีแ้ละเธอตดัสนิใจท�าตามค�าแนะน�า ท้ังนีเ้ม่ือสปัดาห์ก่อน
หน้า เจ้าหน้าทีป่ระจ�าบ้านพกัของเธอในกรงุย่างกุง้ตรวจเชือ้โควดิ-๑๙ และพบผลเป็นบวก

นบัตัง้แต่พบการระบาดทีร่ฐัยะไข่ในช่วงกลางเดอืนสงิหาคม ตวัเลขผูต้ดิเชือ้ในเมยีนมาพุง่สงูขึน้เรือ่ยๆ 
จนกลายเป็นการระบาดครัง้ใหญ่ เดอืนกนัยายนมรีายงานผูต้ดิเชือ้ใหม่ถงึ ๑๐๐ รายต่อสปัดาห์ ซึง่เป็นจ�านวน
ผูต้ดิเชือ้รายวนัทีม่ากทีส่ดุนบัตัง้แต่พบผูต้ดิเชือ้รายแรกเมือ่เดอืนมนีาคม

‘เมอส์ก’ สายเรือขนส่งยักษ์ใหญ่ประกาศหยุดใช้ท่าเรือทหารพม่า 
เมอส์ก (Maersk) บรษิทัขนส่งตูส้นิค้าระหว่างประเทศรายใหญ่ระดบัโลก จะหยดุใช้ท่าเรอืทีม่ทีหารเป็น

เจ้าของในเมียนมา ตามการเปิดเผยของกลุม่สทิธมินษุยชน 
กองทัพพม่าถูกกล่าวหามายาวนานหลายสิบปีว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง และโดยเฉพาะ

การปราบปรามชนกลุ่มน้อยมุสลิมโรฮิงญาในปี ๒๕๖๐ ได้สร้างความตื่นตกใจต่อประชาคมโลก และน�าไปสู่
การตั้งข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ศาลสูงสุดของสหประชาชาติ

องค์กรเบอร์ม่า แคมเปญ ยูเค (Burma Campaign UK) กลุ่มรณรงค์สิทธิมนุษยชนก�าลังกดดันบริษัท
ต่างชาติจ�านวนมากให้ตัดขาดการเชื่อมโยงกับทหาร โดย บริษัทเอพี โมลเลอร์-เมอส์ก (A.P.Moller- 
Maersk) บรษิทัขนส่งตูส้นิค้ารายใหญ่ทีส่ดุของโลก ตกลงทีจ่ะหยดุใช้ท่าเรอืทีท่หารเป็นเจ้าของตัง้แต่สิน้เดอืน
ตุลาคมนี้

แม้บรษิทัเมอส์กจะไม่ได้ให้ข้อมลูรายละเอยีดถงึการเปลีย่นแปลงดงักล่าวกบัเอเอฟพ ี แต่ระบวุ่า บรษิทั
ตระหนักถึงข้อเสนอจากสหประชาชาติเกี่ยวกับการรักษาการด�าเนินงานในเมียนมา ขณะเดียวกัน ก็ด�าเนิน
การสอบทานธรุกจิให้มากยิง่ขึน้ การตดัสนิใจของกจิการสัญชาตเิดนมาร์กรายนีมี้ความส�าคัญอย่างมากและจะ
เพิม่แรงกดดันต่อธรุกจิขนส่งรายอ่ืนๆ ให้ด�าเนนิการแบบเดยีวกนั

ผู้ตรวจสอบสิทธิของสหประชาชาติ
สรปุรายงานปี ๒๕๖๑ ว่า กองทพัเมยีนมา
ได้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่าง
ร้ายแรง ที่การมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ 
ของทหาร ผู้น�าปัจจุบันของกองทัพ และ
ธุรกิจของกองทัพ เป็นเรื่องที่ไม่สามารถ
แก้ต่างได้

๘๒



ทางการมาเลเซียเตือนเลิกชนก�าปั้น เลี่ยงเชื้อโควิด
นายนูร์ ฮิชัม อับดุลลาห์ อธิบดีกรมสุขภาพมาเลเซียแนะน�าประชาชนผ่านสื่อมวลชนว่า การสัมผัส

ร่างกายผู้อื่นในรูปแบบใดก็ตามล้วนเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา แม้แต่การทักทายด้วยการ
ชนก�าปั ้นท่ีน�ามาใช้แทนการจับมือและขอย�้าให้รักษาระยะห่าง
ระหว่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร

วนัที ่๘ กนัยายน มาเลเซยีมผู้ีป่วยโรคโควดิรายใหม่ถงึ ๑๐๐ คน 
แตะสามหลักเป็นครั้งแรกตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน ยอดผู้ป่วยสะสม
อยู่ที่ ๙,๕๕๙ คน ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียและ
ฟิลิปปินส์มียอดผู้ป่วยสะสม ๒๐๐,๐๓๕ คน และ ๒๔๑,๙๘๗ คน 
ตามล�าดับ 

สิงคโปร์พบงูโคลนสลังงอร์ ชนิดหายากมากในรอบ ๑๐๖ ปี 
นกัธรรมชาตวิทิยาของภมูภิาคอาเซยีนพบเหน็งูโคลนสลงังอร์ (Selangor mud snake) เป็นงชูนดิหา

ยากมาก ทีป่ระเทศสงิคโปร์ หลงัมผีูพ้บเหน็ครัง้สดุท้ายเมือ่ปี พ.ศ.๒๔๕๗ ทีเ่กดิสงครามโลกครัง้ที ่๑ จากนัน้ 
๑๐๖ ปีมานี้ไม่มีใครพบเหน็เลย

กระทั่งเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่าน นายเดนนิส ชาน อายุ ๑๖ ปี 
และเพื่อนนักธรรมชาติวิทยา ชื่อ นีโอ เสี่ยวหยุน อายุ ๒๔ ปี ไปเดิน
ป่าส�ารวจธรรมชาติ พบงชูนิดดงักล่าวว่ายน�า้อยูใ่นท่อระบายน�า้คอนกรตี 
ใกล้กับหนองน�้า ชื่อ นีซูน ช่วง ๑๐.oo น. จึงถ่ายรูปไว้และปล่อยให้
งูไปตามทางของมัน

ต่อมา นายลี กงเฉียน จากพิพิธภัณธ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ
ตีพิมพ์ภาพและรายงานการพบงูชนิดดังกล่าว และเปลี่ยนสถานะงู
ชนิดนี้ในสิงคโปร์ จากไม่แน่ชัดว่ายังมีเหลืออยู่ในธรรมชาติหรือไม่ 
เป็นว่ายังมีอยู่ ส�าหรับงูโคลนสลังงอร์พบเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อปี ๒๔๕๗ ที่สวนยางเมืองบูกิต เซมบาวังของ
สิงคโปร์ และไปฝากไว้ที่พิพิธภัณฑ์กรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ จากภาพถ่ายสีที่เคยตีพิมพ์ ปรากฏเพียง
เมื่อปี ๒๕๖๑ เท่านั้น การค้นพบนี้ได้รับการรับรองทางวิทยาศาสตร์ในสิงคโปร์ และท�าให้เกิดความหวังว่างู
ชนิดนี้ยังจะมีในคาบสมุทรมาเลเซีย

สิงคโปร์-อินโดนเีซีย เร่ิมอนญุาตการเดนิทางระหว่างกนัผ่าน Green Lane 
รัฐบาลสิงคโปร์และอินโดนีเซียได้ประกาศว่า การเจรจาเพื่อเปิดช่องทางสีเขียว (Green Lane) ส�าหรับ

การเดินทางระหว่างกันได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มด�าเนินการในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
 ช่องทางสีเขียว (Green Lane) อนุญาตส�าหรับการเดินทางระหว่าง

ประเทศเฉพาะในกรณทีีมีความจ�าเป็นทางด้านธรุกจิและภารกิจทางราชการ 
โดยผู้ที่สามารถยื่นขอเดินทางผ่านช่องทางดังกล่าว ได้แก่ ผู้มีสัญชาติ
อินโดนีเซีย ผู้มีสัญชาติสิงคโปร์ และผู้มีถิ่นพ�านักในประเทศทั้งสอง  

ทั้งนี้ ผู้เดินทางจะต้องปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขและ
การป้องกนัโควดิ-๑๙ ตามท่ีท้ังสองประเทศได้ตกลงร่วมกนั เช่น การตรวจ
หาเชื้อโควิด-๑๙ ทั้งก่อนการเดินทางและเมื่อเดินทางมาถึง ส�าหรับข้อ
ปฏิบัติอื่นๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการประกาศในรายละเอียดต่อไป

๘๓



กัมพูชาห้ามนักท่องเที่ยวขึ้นชมพระอาทิตย์ตกบนปราสาทแปรรูป
องค์การอัปสราแห่งกัมพูชาประกาศห้ามนักท่องเที่ยวและประชาชนข้ึนไปชมพระอาทิตย์ตกท่ีปราสาท

แปรรปู เพือ่เลีย่งอบุตัเิหตทุีอ่าจเกดิโดยมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่๑ กนัยายนทีผ่่านมา
ตามการระบขุองกระทรวงการท่องเทีย่ว ปราสาทแปรรปูเป็นหนึง่ใน

จุดชมพระอาทิตย์ตกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในอุทยาน
โบราณสถานเมืองพระนคร สร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าราเชนทรวรมันที ่๒ มี
ลกัษณะเหมอืนภเูขา เป็นปราสาทบนชัน้ฐานทีซ้่อนกนัขึน้ไป มปีระตู
หลอกแกะสลักลวดลายวิจิตรงดงาม ทิวทัศน์ช้ันบนสุดสามารถมอง
เห็นพืน้ที่โดยรอบได้ชดัเจน

นกแร้งในกัมพูชาเสี่ยงสูญพันธุ์
กระทรวงสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรของกัมพูชา ร่วมกับ 

BirdLife International Wildlife Conservation Society และองค์กร
อนุรักษ์ต่างๆ อีก ๖ องค์กร ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ประชาชน
กัมพูชาช่วยกันอนุรักษ์นกแร้งซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญพันธุ์

แถลงการณ์เนือ่งในโอกาสวนัอนรุกัษ์นกแร้งสากลประจ�าปี ๒๕๖๓ 
ระบุว่า มีความจ�าเป็นเร่งด่วนทีต้่องช่วยเหลอืประชากรนกแร้งในกมัพชูา
เนื่องจากจ�านวนประชากรนกแร้งลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 

ผูจ้ดัการโครงการ BirdLife International ประจ�ากมัพชูา กล่าวว่า “ตอนนีมี้นกแร้งเหลืออยูเ่พียง ๑๒๗ ตวั
เท่านั้น ลดลงอย่างมากจากราว ๒๘๐ ตัวในช่วงการส�ารวจประชากรเมื่อปี ๒๕๕๘” 

กัมพูชาเป็นที่อยู่ของนกแร้ง ๓ สายพันธุ์ คือ พญาแร้ง แร้งสีน�้าตาล และแร้งเทาหลังขาว ทั้งหมดจัด
อยู่ในบัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์

นักเรียนเวียดนามประดิษฐ์หมวกกันน็อกให้จนท.แนวหน้า ลดความเสี่ยงโควิด
เจ้าหน้าที่แนวหน้าที่ต่อสู้กับโรคโควิด-๑๙ จะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เป็นระยะเวลา

ยาวนานซึง่ท�าให้เกดิความล�าบาก กลุม่นกัเรยีน ๓ คนในประเทศเวยีดนามจงึได้ประดษิฐ์หมวกกนันอ็ก ‘Vihelm’ 
ซึ่งเป็นการผสมค�าระหว่าง Vietnam และ helmet 

หมวกกันน็อกนี้นอกจากจะเช่ือมต่อกับเครื่องช่วยหายใจท่ีไม่เพียงแค่ท�าหน้าท่ีป้องกันเชื้อไวรัสเท่านัน้ 
แต่ยงัช่วยให้เจ้าหน้าท่ีสามารถท�างานได้ยาวนานขึน้ เพราะตวัหมวกมช่ีองถงุมอืทีท่�าให้ผู้สวมสามารถสอดมือเข้า 
ไปข้างในหมวกเพื่อเช็ดเหงื่อออกจากใบหน้าหรือเช็ดหน้ากากขณะที่หมวกยังปิดสนิท นอกจากนี้ยังสามารถ
ใส่ของกินได้ด้วย 

เจิ่น เหวียน แค็ง อาน อายุ ๑๔ ปี หนึ่งในนักเรียนที่
ได้รับรางวัล Best Invention Design Award จากเวทีการ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรมนานาชาติท่ีแคนาดากล่าวว่า 
“สิง่ทีแ่ตกต่างอย่างเหน็ได้ชดัคือ ช่องถงุมือ ซึง่คณุสามารถ
ใช้มันสัมผัสใบหน้าได้อย่างปลอดภัย”

บริษัท VinSmart ซึ่งเป็นกิจการในเครือของบริษัท 
Vingroup กลุม่บริษทัเอกชนรายใหญ่ของเวยีดนามได้ลงนาม
ข้อตกลงทีจ่ะช่วยนกัเรยีนกลุม่นีผ้ลติหมวกกนันอ็ก Vihelm 
เวอร์ชันที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงจนสมบูรณ์

 
๘๔



เวียดนามออกค�าสั่งห้ามขายเบียร์เด็กอายุต�่ากว่า ๑๘ ปี
หลังจากค�าสั่งลงโทษห้ามจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ท่ียัง

ไม่บรรลนุติภิาวะ (ยกเว้นเบยีร์) ในปี ๒๕๕๖ ล่าสดุรฐับาลเวยีดนามออกค�า
สัง่ปรบัเงนิกบัผูท้ีจ่�าหน่ายเบยีร์ให้กบัผูท้ีอ่ายตุ�า่กว่า ๑๘ ปี โดยมผีลบงัคบั
ใช้ตัง้แต่วนัที ่๑๕ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

ผูท้ีฝ่่าฝืนจะต้องถปูปรบัเป็นเงนิ ๕๐๐,๐๐๐-๑,๐๐๐,๐๐๐ ด่ง (ราว 
๒๒-๔๓ ดอลลาร์ หรือ ๒๘๙-๑,๓๔๖ บาท) ค่าปรบัจะเพิม่ขึน้เป็น ๓-๕ ล้านด่ง 
ส�าหรับการจ�าหน่ายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์และเบียร์ผ่านตู้จ�าหน่ายอัตโนมตัหิรอืตามสถานท่ีต้องห้าม เช่น สถาน
ศึกษาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจส�าหรับผู้ที่มีอายุต�่ากว่า ๑๘ ปี

มาตรการลงโทษดังกล่าวเป็นผลจากกฎหมายว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบอันตรายจากแอลกอฮอล์ท่ี
มีผลบังคับใช้ในปีนี้ ซึ่งรวมถึงบทลงโทษส�าหรับการเมาแล้วขับด้วย

รัฐบาลฟิลิปปินส์ก�าลังพิจารณาอนุญาตให้บุคลากรทางการแพทย์เดินทาง
ไปท�างานในต่างประเทศได้อีกครั้ง

รัฐบาลฟิลิปปินส์ก�าลังพิจารณาที่จะอนุญาตให้บุคลากร
ทางการแพทย์เดนิทางไปท�างานในต่างประเทศได้อกีครัง้ หลงัสัง่ห้าม
เพือ่ให้อยูช่่วยรบัมอืกบัการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในประเทศ

โดยโฆษกท�าเนยีบประธานาธบิดแีถลงว่า ข้อเสนอผ่อนปรน
การห้ามบุคลากรทางการแพทย์ไปท�างานในต่างประเทศจะต้องน�า
เสนอต่อประธานาธบิดโีรดโิก ดเูตอร์เต และประธานาธบิดจีะเป็นผู้
ตดัสนิใจในเรือ่งนี ้ ทัง้นี ้ พยาบาลฟิลปิปินส์จ�านวนมากขอร้องรฐับาลให้อนญุาตเดนิทางไปท�างานในต่าง
ประเทศได้อกีครัง้ เนือ่งจากการท�างานในประเทศได้ค่าจ้างต�า่กว่าทีค่วร อกีท้ังไม่ได้รบัความคุม้ครอง 

 
อินโดนีเซีย - สหรัฐอเมริกา ท�าข้อตกลงการเงินสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน

อินโดนีเซียได้ลงนามในข้อตกลงกับสหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมการสนับสนุนทางการเงินให้กับโครงสร้างพื้น
ฐานผ่านการลงทุนของภาคเอกชน จากการเปิดเผยของกระทรวงการคลังอินโดนีเซียและกระทรวงการคลัง
สหรัฐฯ เมื่อเดือนกัยยายนที่ผ่านมา

แถลงการณ์ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่โพสต์ในเว็บไซต์ระบุว่า นายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลัง
สหรัฐฯ ร่วมลงนามกับศรีมูลยานี อินทราวตี รัฐมนตรีคลังอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์ระบุในแถลงการณ์
อีกฉบับหนึ่งว่า ข้อตกลงนี้จะส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนและเครื่องทางการเงิน ที่เอื้อและลดข้อจ�ากัดให้กับ
การลงทุนภาคเอกชนในโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ยังจะช่วยสนับสนุนการใช้สินทรัพย์เพื่อสร้างประโยชน์

ได้หลายรอบ การประเมินผลกระทบทางการเงิน และส่งเสริมการให้สินเชื่อ
ทางด้านกระทรวงการคลังสหรฐัฯ ระบวุ่าข้อตกลงนีส่้งเสรมิยทุธศาสตร์อินโด-

แปซฟิิกของรฐับาลสหรฐัฯ ด้วยการเสรมิการด�าเนนิการให้ต่อเนือ่งภายใต้ Asia- 
Enhancing Development and Growth Through Energy (Asia EDGE) การ
เสรมิสร้างความมัน่คงทางพลงังานและเข้าถงึพลงังานได้ทัว่ทัง้ภูมภิาคอนิโด-แปซฟิิก 
และความช่วยเหลอืด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของสหรฐัฯ (Infrastructure Transaction 
and Assistance Network: ITAN)  

๘๕

ศรีมูลยานี อินทราวตี 
รัฐมนตรีคลังอินโดนีเซีย



เรื่อง : มิสเตอร์ High T.
โลกดิจิทัล

 ประดิษฐ์ (Artificial intelligence) หรือ 
 เอไอ (AI) หมายถึงความฉลาดเทียมที่
 สร้างความสามารถเฉพาะทางให้สิ่งไม่มี
ชวีติท�าได้ดกีว่ามนษุย์ ประเทศยกัษ์ใหญ่อย่างจนีก�าลงั
เตรยีมการสดุก�าลงัทุม่เทให้กบัปัญญาประดษิฐ์ ถงึขัน้
สร้างนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะสีเขียวขนาดมหึมาที่
เขตพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเฝินหู ณ มณฑลเจียงซู 
(Jiangsu) มีมลูค่าการลงทนุราว ๒๖,๐๐๐ ล้านหยวน 
หรือประมาณหนึ่งแสนล้านบาท ตั้งเป้าจะท�าให้เป็น
ฐานการผลิตปัญญาประดิษฐ์ชั้นน�าของประเทศ

มาดูกันว่าสิ่งที่จีนมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ด้วยนวัตกรรมนั้น ส่งเสริมอะไรที่น่าสนใจอีกบ้าง 

มณฑลเจียงซูมีประชากรรวม ๗๙.๒๐ ล้านคน 
(จากสถติปีิ พ.ศ. ๒๕๕๕)  ตัง้อยูท่างชายฝ่ังทะเลทาง
ตะวันออกของจีน มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๐๒,๖๐๐ ตาราง
กิโลเมตร ขนาดเท่ากับร้อยละ ๑.๐๖ ของประเทศจีน 
(พื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ ๒๔ ของประเทศ) ทางทศิ
เหนือติดกับมณฑลซานตง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติด
กบัมณฑลเจ้อเจียงและนครเซีย่งไฮ้ ทศิตะวนัออกเป็น
แนวชายฝ่ังตดิกบัทะเลหวงไห่ ทิศตะวนัตกตดิกบัมณฑล
อันฮุย มีเมืองเอก คือ นครหนานจิง

นิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่แห่งเจียงซูก�าลังจะ
กลายเป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะขนาดใหญ่แห่ง
แรกของประเทศ เป็นอีกหนึ่ง ‘เมกะโปรเจ็กต์’ ใน
พ้ืนที่เขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจปากแม่น�้าแยงซีเกียง 
(YRD) โดยจนีวางแผนดงึบรษัิททีเ่ก่ียวข้องหลายแห่ง
มาอยู่รวมกนั ท�าให้เป็นโรงงานชัน้เยีย่ม ขณะเดยีวกัน 
จะออกแบบวิถีชุมชนโดยปัญญาประดิษฐ์และวิจัย

จับตาแดนมังกรพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
อย่างยิ่งใหญ่  

ปัญญา

๘๖



พัฒนาผลิตภัณฑ์ปัญญาประดิษฐ์ควบคู่ไปด้วยบน
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

องค์ประกอบ ๓ ประการที่การพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมอัจฉริยะจะเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้อง
ด้วยนั้นคือ

๑. ผูพ้ฒันานคิมฯ จะสามารถเพิม่ศกัยภาพการ
แข่งขันของนิคมฯ เพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ขั้นสูง เพิ่มช่องทางหารายได้ประจ�า และใช้เป็นแผน
ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมเดิมและ
เพิ่มความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๒. ผู้ประกอบการภายในนิคมฯ จะสามารถลด
ต้นทุนด�าเนินการทั้งในด้านพลังงาน การขนส่งและ
สิง่แวดล้อม สนบัสนนุการสร้างนวตักรรมจากการวจิยั
และพัฒนา

๓. บคุลากรทีอ่าศยัอยู่ในนคิมฯ ผ่านการพฒันา
สภาพแวดล้อมให้น่าอยูอ่าศยั จะช่วยดงึดูดให้บคุลากร
ภายนอกเข้ามาท�างานในพืน้ท่ี โดยเฉพาะกลุ่มทีม่รีาย
ได้ค่อนข้างสูง

โครงการสร้างนคิมอตุสาหกรรมอจัฉรยิะในเฟส
แรกจะเริ่มในเดือนธันวาคมปีนี้ และเมื่อโครงการนี้
เสร็จสิ้น นิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะเฝินหู จะกลาย
เป็นศูนย์รวมของเครื่องมืออุตสาหกรรมและสายการ
ผลติอัจฉรยิะต่างๆ ทัง้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เครือ่งมือ 
เครื่องจักรระดับสูง และเทคโนโลยีอื่นๆ ในระดับชั้น
น�าของโลก

ด้านหนานจิง ถือเป็นเมืองอุตสาหกรรมด้าน
อุปกรณ์การผลิตขั้นสูง อาทิ ยาชีวภาพ AI และหุ่น
ยนต์ โดยปี ๒๕๖๑ เมืองหนานจิงมีธุรกิจเทคโนโลยี
ขั้นสูงเพิ่มขึ้น ได้รับอนุมัติโครงการลงทุนรายการ
ใหม่ หนานจิงยังมีความโดดเด่นด้านโครงสร้างพื้น
ฐานดิจิทัล ได้รับการรับรองจากรัฐบาลกลางให้เป็น 
“เมืองแห่ง software” เมืองแรกในจีน ทั้งยังเป็นที่ตั้ง

ของบริษัท Suning ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
การค้าออนไลน์ขนาดใหญ่รายหนึ่งของจีน

ด้านด�าเนินการเชิงรุกในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ด้วยการสร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (วทน.) เชื่อมโยงมหานครอื่นๆ ในเขต
ตะวันออกของจีนตามแนวยุทธศาสตร์แม่น�้าแยงซี  
หนานจิงมีการพัฒนาเมืองให้ทันสมัย สร้างเขตเมือง
ใหม่เจียงเป่ย (Nanjing Jiangbei New Area) ให้เป็น
เขตพัฒนาในระดับสูงตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้ง
เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒  ได้ออกนโยบาย Smarty 
City ๒๐๒๕ จัดตั้งโครงการ YRD Big Data และ
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและการเงิน รวมไปถึงออก
มาตรการส่งเสริมด้านการลงทุน หากจัดตั้งศูนย์วิจัย
และพัฒนาในหนานจิงจะได้เงินทุนสนับสนุน ๕ ล้าน
หยวนต่อปี หากลงทุนกับ startup จากหนานจิงจะ
ได้รับเงินทุน ๕ ล้านหยวน และหากจัดตั้ง บริษัท 
Venture Capital ในหนานจงิจะได้รบัเงินทุนสนบัสนุน 
๑๕ ล้านหยวน ด้วยนโยบายส่งเสริมดังกล่าวจึงน่า
จะเป็นสาเหตใุห้มหาวทิยาลัยเคมบรดิจ์จดัตัง้ศนูย์วจิยั
ในต่างประเทศแห่งแรก! 

หันกลับมามองท่ีเมืองไทยบ้านเรากันบ้าง 
ไทยเองก็มีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะเช่น
กัน โดย อีไอซี หรือ Economic Intelligence Center 
(EIC) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้บริหารเพื่อ
การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพประเมินว่า ในช่วง
ระหว่างปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ มลูค่าการลงทนุการพฒันา 
นิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะในไทยจะมีมูลค่าราว  
๕.๕ หมื่นล้านบาทจากการพัฒนาของทั้งภาครฐัและ
เอกชน การพฒันานคิมอุตสาหรรมอัจฉรยิะให้ประสบ
ความส�าเร็จอย่างยั่งยืนจะต้องอาศัย ๓ ปัจจัย ได้แก่. วางแผนการพัฒนาโครงการให้มีความ 
 สมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
 สังคม. สร้างความร่วมมือทั้งในระดับประเทศ

 และระดบัท้องถ่ินในการพัฒนาและน�าไปใช้. ประสานการท�างาน (Synergy) ของฐาน
 ข้อมูลและเทคโนโลยีอัจฉริยะเพ่ือเกิด 

 ประโยชน์สูงสุด
*ขอบคุณข้อมูลจาก Thaibizchina.com  

๘๗



รายงาน : พิมพ์ภัทร 

๘๘

อียิปต์พบ “โลงศพไม้มัมมี” อายุกว่า ๒,๕๐๐ ปี รวมแล้ว ๒๗ โลง 
เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา คณะนักโบราณคดีอียิปต์ได้ขุดค้น สุสานมัมมี ในเมืองซัคคารา ทางตอน

ใต้ของกรุงไคโร ซึ่งก่อนหน้านี้พบ โลงศพไม้มัมมี สภาพสมบูรณ์ อายุกว่า ๒,๕๐๐ ปี จ�านวน ๑๓ โลงฝัง
ซ้อนกันในหลุมลึกกว่า ๑๑ เมตรของสุสาน  

คณะนักโบราณคดีพบโลงศพไม้อีก ๑๔ โลง 
รวมโลงศพที่พบในสุสานเมืองซัคคาราเพิ่มเป็น 
๒๗ โลง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเป็นหนึ่งในการค้น
พบครัง้ใหญ่ทีเ่คยเกิดขึน้ ด้านกระทรวงการท่องเท่ียว
และโบราณคดีของอียิปต์แถลงว่าจากการศึกษา
เบ้ืองต้นพบว่าโลงศพเหล่านี้ยังปิดสนิทและไม่
เคยเปิดออกตัง้แต่ถกูฝัง และนายคาห์เลด อลั-อานานี 
รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและโบราณคดี จะ
จัดแถลงการค้นพบโลงศพอีกชุดหลังจากลงพ้ืนท่ี
ตรวจสอบด้วยตัวเองแล้ว

บอสนาซาส่งเสียงเตือนคองเกรสเกี่ยวกับสถานีอวกาศจีน
จมิ ไบรเดนสไตน์ ผู้อ�านวยการองค์การบรหิารการบนิและอวกาศแห่งชาติ

สหรัฐฯ (นาซา) บอกกับสภาคองเกรสเมื่อเดือนกันยายน ว่าเป็นเรื่องส�าคัญยิ่ง
ทีอ่เมริกาต้องคงไว้ซึง่การปรากฏตวัในวงโคจรของโลก หลงัสถานอีวกาศนานาชาติ
ปลดประจ�าการ เพื่อไม่ให้จีนเข้าถึงความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์

สถานอีวกาศนานาชาตซิึง่ถกูใช้เป็นห้องปฏบิติัทางอวกาศ ภายใต้ความร่วม
มือระหว่างสหรัฐฯ รัสเซีย ญี่ปุ่น ยุโรป และแคนาดา จะปฏิบัติการไปจนถึงปี 
พ.ศ. ๒๕๗๓ นาซาได้ร้องของบประมาณ ๑๕๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส�าหรับ
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ เพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจวงโคจรระดับต�่าของโลก ราว ๒,๐๐๐ กิโลเมตรหรือต�่ากว่านั้น
จากพื้นผิวโลก “เราต้องการเห็นพันธมิตรระหว่างรัฐกับเอกชน ที่นาซาสามารถตกลงกับบรรดาผู้ให้บริการ
สถานอีวกาศทางพาณชิย์ เพือ่ทีเ่ราจะสามารถประจ�าการอยู่ในวงโคจรระดบัต�า่ของโลกอย่างถาวรไม่มสีะดดุ”

ขณะที่สื่อมวลชนแห่งรัฐจีนแถลงว่าก�าลังจับมือกับ ๒๓ องค์กรจาก ๑๗ ประเทศ เพื่อท�าการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์บนสถานีอวกาศ ในนั้นมีทั้งประเทศพัฒนาแล้วและก�าลังพัฒนา เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี 
ญี่ปุ่น เคนยา และเปรู

“จีนก�าลังด�าเนินการสร้างอย่างรวดเร็วในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า สถานีอวกาศนานาชาติจีน และพวกเขา
ท�าการตลาดอย่างรวดเร็ว ว่าสถานีอวกาศนี้เพื่อพันธมิตรนานชาติทุกราย” ไบรเดนสไตน์ กล่าว “มันคงเป็น
เรื่องน่าเศร้า หากเราละทิ้งวงโคจรโลกระดับต�่ายอมสละอาณาเขตนั้น”

นักกีฬาออสเตรเลียแช่น�้าแข็งท�าสถิติโลก
มาถึงเรื่องเบาๆ แต่ชวนให้หนาวแทนกันบ้าง นายโจเซฟ โคเบิร์ล นักกีฬาชาวออสเตรเลียวัย ๔๒ ปี 

ท�าสถิติโลกในการยืนอยู่ในตู้ที่เต็มไปด้วยก้อนน�้าแข็งท่วมถึงไหล่โดยสวมเพียงกางเกงว่ายน�้าตัวเดียวได้
นานถึง ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที ๕๗ วินาที 

เมื่อปีที่แล้วนายโคเบิร์ล เคยท�าสถิติใช้น�้าแข็งกลบทั้งตัวเป็นเวลานาน ๒ 
ชั่วโมง ๘ นาที ๔๗ วินาทีมาแล้ว โดยนายโคเบิร์ลกล่าวหลังจากท�าสถิติโลก
ใหม่ว่า ไม่คิดว่าจะท�าส�าเร็จ พร้อมกับบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปราว ๒ ชั่วโมง 
๓๐ นาที ตนรู้สึกหนาวแทบทนไม่ได้ ต้องตั้งใจและอดทนจนท�าส�าเร็จในที่สุด

เกร็ดต่างแดน



พิษโควิดท�าเศรษฐกิจญี่ปุ่นหดตัวหนักสุดหลังสงครามโลก
โรคโควดิ-๑๙ ท�าให้ระบบเศรษฐกจิทัว่โลกตกต�า่อย่างเป็นประวตักิารณ์ แม้แต่ประเทศท่ีมเีศรษฐกจิขนาด

ใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลกอย่างประเทศญี่ปุ่น ยังมีรายงานว่าไตรมาสสองของปี ๒๕๖๓ (เดือนเมษายน-
มิถุนายน) ที่ผ่านมา เศรษฐกิจหดตัวถึงร้อยละ ๒๘.๑ ถือเป็นการถดถอยรุนแรงที่สุดหลงัสิน้สงครามโลกครัง้
ทีส่อง สาเหตหุลกัน่าจะมาจากการใช้จ่ายด้านทนุลดลงร้อยละ ๔.๗ โดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา การใช้
จ่ายภาคครัวเรือนลดลงกว่าที่คาดถึงร้อยละ ๗.๖ จากเดือนเดียวกันของปี ๒๕๖๒ ขณะที่ค่าจ้างที่แท้จริงลด
ลง ๖ เดือนติดต่อกัน บ่งชี้ว่าการใช้จ่ายภาคครัวเรือนจะลดลงอีก 

นกัเศรษฐศาสตร์วเิคราะห์ว่า บรษัิทต่างๆ จะไม่เพิม่การใช้จ่ายหากแนวโน้มเศรษฐกิจยงัไม่แน่นอน ขณะที่
ธนาคารกลางญี่ปุ่นคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจปีงบประมาณปัจจุบัน (ซึ่งจะสิ้นสุด
เดือนมีนาคมปีหน้า) จะหดตัวร้อยละ ๔.๗ แต่จะขยายตัวร้อยละ ๓.๓ ในปี    
งบประมาณถัดไป 

ทัง้น้ีธนาคารกลางญีปุ่น่ได้ใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินมาแล้ว ๒ ครัง้ 
เพือ่เสรมิมาตรการใช้จ่ายใหญ่ของรฐับาล แต่นกัวเิคราะห์คาดว่าธนาคารกลาง
จะงดใช้มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิไว้ก่อนเนือ่งจากหวัน่เกรงว่าการเพ่ิมกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอาจท�าให้เชื้อไวรัสโคโรนาแพร่กระจายมากขึ้น

แบงก์ชาติบราซิลจะมีสกุลเงินดิจิทัลในปี ๒๕๖๕
นายโรแบร์โต เด โอลิเวียรา กัมโปส เนโต ประธานธนาคารกลางบราซิล เผย

กับส�านักข่าวบลูมเบิร์กเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่า ธนาคารจะมสีกลุเงินดจิทิลั
ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อยกระดับระบบการธนาคารของประเทศให้ทันสมัย 

นายเนโต กล่าวว่าผู้บริหารธนาคารกลางได้ริเริ่มวางนโยบายปรับปรุงระบบการ
เงินของประเทศให้ทันสมัย ส่งเสริมระบบการช�าระเงินแบบทันที สร้างระบบการเงิน
แบบเปิดซึง่ธนาคารพาณชิย์ในบราซลิทกุแห่งเข้าถงึได้ โครงการเหล่านีม้คีวามคบืหน้า
แล้ว และผลที่จะตามมาก็คือ สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางหรือซีบีดีซี (CBDC) สกุลเงินเรียลบราซิล 

อย่างไรกต็าม จะต้องท�าให้สกลุเงินเรยีลบราซลิมคีวามน่าเชือ่ถอื แลกเปล่ียนได้ และได้มาตรฐานสากล
ก่อนจึงจะสามารถเปิดตวัสกลุเงนิดจิิทลัได้ ปัจจบุนับราซลิมผีลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจดีพี ี(GDP) 
เทียบกับอ�านาจซื้อหรือพีพีพี (PPP) เป็นอันดับ ๙ ของโลกตามรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเดือนตุลาคม 
๒๕๖๒ ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือไอเอ็มเอฟ (IMF) 

ซูดานประกาศฉุกเฉิน ๓ เดือนหลังน�้าท่วมหนัก
เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา สภากลาโหมและความมั่นคงของซูดาน 

ประเทศทางตอนเหนอืของทวปีแอฟรกิา ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระดบัประเทศ
เป็นเวลา ๓ เดือน หลังเกิดอุทกภัยใหญ่ซึ่งคร่าชีวิตคนไปแล้ว ๙๙ คนและสร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน 

ทั้งนี้ปริมาณน�้าฝนและเหตุน�้าท่วมของซูดานในปีนี้ลบสถิติที่เคยเกิดขึ้น
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๕๓๑ และมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงต่อเนื่อง

รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ของกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศหรือไอเอ็มเอฟ (IMF) ระบุว่า ซูดานมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภาย 

ในประเทศหรือจีดีพี (GDP) เทียบกับอ�านาจซื้อหรือพีพีพี (PPP) ต่อหัวประชากรเพียง ๔,๐๗๒ ดอลลาร์
สหรัฐ (ราว ๑๒๗,๘๕๗ บาท) ถือเป็นอันดับที่ ๔๓ ของโลก 

๘๙



แอมะซอนเผยจะจ้างงาน ๗,๐๐๐ ต�าแหน่งในอังกฤษ
แอมะซอน บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอี-คอมเมิร์ซ สัญชาติอเมริกัน แถลงการณ์ว่าจะ

เพิ่มต�าแหน่งงานประจ�าอีก ๗,๐๐๐ ต�าแหน่งในอังกฤษภายในปี ๒๕๖๓ เพื่อช่วยฟื้นฟู
เศรษฐกจิซึง่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา แอมะซอนระบุว่า พนกังาน
เหล่านี้จะปฏิบัติหน้าที่ตามสาขาและส�านักงานกว่า ๕๐ แห่งทั่วประเทศอังกฤษ 

ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา จ�านวนพนักงานประจ�าในอังกฤษเพิ่มขึ้นมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ต�าแหน่ง เนื่อง  
จากการระบาดของโรคโควดิ-๑๙ ท�าให้การช็อปป้ิงออนไลน์เฟ่ืองฟ ู ขณะทีห้่างร้านและบริษัทค้าปลีกต้องปลด
พนักงานจ�านวนหลายพันต�าแหน่งหลังรัฐบาลประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ แต่บริษัทอีกหลายแห่ง ซึ่งรวม
ถงึเทสโก ซเูปอร์มาร์เกต็ยกัษ์ใหญ่กลบัจ้างงานเพิม่ขึน้เป็นจ�านวนมากเพือ่รองรบัการขยายตวัของการซือ้ของ
ออนไลน์

อย่างไรก็ตาม การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ก็ยังท�าให้เศรษฐกิจของอังกฤษหดตัวลง ๑ ใน ๕ ใน
ไตรมาสที่สองซึ่งเป็นอัตราสูงที่สุดในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในยุโรป และมาตรการล็อกดาวน์ท�าให้ประเทศ
อังกฤษต้องเผชิญกับภาวะถดถอยครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์

อินเดียเปิดทัชมาฮาลให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอีกครั้ง
รองผูอ้�านวยการหน่วยงานท่องเทีย่วของรฐัอตุตรประเทศทางตอนเหนอืของอนิเดยีเปิดเผยว่า ทชัมาฮาล 

จะเปิดให้เข้าชมได้อีกครั้งตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายนเป็นต้นไป หลังถูกปิดมานานกว่าหกเดือนตามมาตรการ
ล็อกดาวน์ที่เข้มงวดของรัฐบาล เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

ทัชมาฮาลตั้งอยู่ที่เมืองอัครา รัฐอุตตรประเทศ ซึ่งเป็นรัฐหนึ่งของอินเดียที่เผชิญกับการระบาดรุนแรง
ของโรคโควิด-๑๙ โดยมียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมกว่า ๒๗๐,๐๐๐ คน 

ทัง้น้ี นกัท่องเทีย่วท่ีมาเข้าชมทชัมาฮาลจะต้องปฏบิติัตามมาตรการควบคมุโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครดั 
อาทิ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและการสวมหน้ากากอนามัย อีกทั้งยังจ�ากัดจ�านวนผู้เข้าชมจากเดิม 

๒๐,๐๐๐ คนต่อวัน เหลือเพียง ๕,๐๐๐ คนต่อวันเท่านั้น 
ทางการอินเดียพยายามผลักดันนโยบายเปิดประเทศเพื่อกระตุ้น

เศรษฐกจิทีไ่ด้รบัผลกระทบจากโรคโควดิ-๑๙ แม้ว่าการระบาดยังคงรนุแรง
อย่างต่อเนือ่งนบัตัง้แต่เดอืนสิงหาคมทีผ่่านมา ซ่ึงท�าให้อนิเดยีเป็นประเทศ  
ที่มียอดผู้ป่วยติดเชื้อรายวันสูงที่สุดในโลก  

แอป TikTok แจกโบนัสพนักงานตอบแทนงานหนัก
บริษทัไบแดนซ์ เจ้าของแอปพลเิคชนัติก๊ต่อกแจกโบนสัเงินสดให้แก่พนกังานซึง่ท�างานหนกัในช่วงทีบ่รษิทั

เผชิญปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และวิกฤตทางการเมืองระหว่างประเทศ
ส�านักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถึงจดหมายที่บริษัทไบแดนซ์ส่งถึงพนักงานว่า พนักงานประจ�าที่

ท�างานไม่ต�า่กว่า ๒๖ วนัในช่วงระหว่างเดอืนกรกฎาคมถงึสงิหาคมจะได้รบัโบนสัเงนิสดครึง่หนึง่ของเงนิเดอืน
เดือนสงิหาคม เพือ่เป็นการแสดงความขอบคณุทีพ่นกังานเหล่านัน้อุทศิตวัท�างานหนกั แหล่งข่าวระบวุ่า บรษิทั
ไบแดนซ์มีพนักงานทั่วโลกกว่า ๖๐,๐๐๐ คน ซึ่งหากข่าวนี้เป็นจริง โบนัสดังกล่าวอาจมีมูลค่ารวมหลาย  
ร้อยล้านหยวน 

ทัง้น้ีเม่ือปลายปีทีแ่ล้วบรษิทัหัวเว่ย เทคโนโลยี บรษิทัโทรคมนาคม
ใหญ่ของจีนก็เคยประกาศจะแจกเงินสด ๒,๐๐๐ ล้านหยวน (ราว 
๖๒,๗๗๘ ล้านบาท) ตอบแทนพนักงานซึ่งท�างานหนักในช่วงที่บริษัท
ถูกสหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีด�าด้วยเช่นกัน  
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ปรบมือให้
รายงาน : พิมพ์ภัทร  

เยาวชนไทยคว้า ๕ เหรียญฟิสิกส์โอลิมปิก EuPhO 2020
ประเดิมด้วยการแสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศไทยที่เข้า

ร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับทวีปยุโรป 
(European Physics Olympiad 2020 ; EuPhO 2020) ซึ่งประเทศ
โรมาเนียเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ปีนี้
เป็นการแข่งขนัแบบผ่านระบบออนไลน์ มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขนั 
จ�านวน ๕๗ ประเทศ 

งานนี้ผู้แทนประเทศไทยสามารถท�าผลงานคว้า ๑ เหรียญเงิน 
๔ เหรียญทองแดง ได้แก่ 

รางวัลเหรียญเงิน 
นายศรัณย์ ไตรภัทรนันท์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เหรียญทองแดง
นายกฤตเมธ ภาษีผล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นายจุลจักร จงพิพัฒนากูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
นายธิติพัทธ์ จันทราพิรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
นายวสวตัติ ์จริะสวุบิลูย์ โรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ์ จ.นครปฐม

โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจ�าปี ๒๕๖๓
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย 
และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
(Young Thai Science Ambassador 2020) ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ ๑๖ ในหัวข้อ ‘Change...โลกเปลี่ยนต้องเรียนรู้’

เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-๑๙ ท�าให้คณะผูจ้ดังานปรบัเปลีย่นรปูแบบการอบรม
และการแข่งขันให้เป็นแบบออนไลน์ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑๒๗ คน และเมื่อวันที่ ๕ กันยายน
ที่ผ่านมา ได้มีการคัดเลือกสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ๔ คน เพื่อเป็นตัวแทนทูตเยาวชนไทยไป
ทัศนศึกษา ณ ประเทศเยอรมนี ดังรายชื่อต่อไปนี้

นางสาวชนนันท์ วัฒนชานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อผลงาน Then & Now - How to cure?
นางสาวทิฆัมพร อินสว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อผลงาน ถ้าเดินแล้วไปจับเสี่ยงจะดับชีวิตได้ ต้องโดดและไม่จับ ถึงจะกลับมาปลอดภัย
นายนครินทร์ โคตรศรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ชื่อผลงาน บังสุกุลรีไซเคิล “Requiem Recycle”
นางสาวพิมพ์รดา โยชุ่ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผลงาน กระปุกเสี่ยงโชคที่อัดแน่นไปด้วยกรดอะมิโน
นอกจากนี้ยังมีรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่นอีก ๖ คน 
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ป.ป.ส. ประกาศทีมผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอสั้น 
โครงการ “Save Zone, No New Face” (YouthTubers)

เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด (ป.ป.ส.) จัดพิธีมอบรางวัล การประกวดคลิปวีดิโอสั้น โครงการ
เยาวชนสร้างสรรค์พืน้ทีป่ลอดภัย “Save Zone, No New Face” (YouthTubers) 

ในการประกวดคลิปสั้นเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมบน
โลกออนไลน์ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยครั้งน้ี มีเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าร่วม
กิจกรรมกว่า ๘๐๐ คนและส่งผลงานเข้าประกวด ๒๓๔ ทีม ซึ่งผู้ชนะเลิศ
ได้แก่

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทีม Dueng
ระดับอาชีวศึกษา ทีม BOOM BOOM
รางวัลขวัญใจคณะกรรมการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทีม Saengjaa REFLECTIONS และ ทีม kogu studio
ระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ ทีมสมองนิ่ม และทีม NONAME (โนนาเมะ)

นิสิตศิลปกรรม ชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๑๕
ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยส�าหรับการประกวดศิลปกรรมเด็กและ

เยาวชนครั้งที่ ๑๕ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งงาน
นี้ นายธนพล ดาทุมมา นิสิตสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ 
(ระดับอายุ ๒๑-๒๕ ปี)  จากผลงาน ชื่อ “Work From Home1”  

ธนพลเล่าถึงผลงานว่าใช้เทคนิคเย็บปักและวัสดุผสมในการสร้างสรรค์
ผลงาน โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่ง “โคโรน่า ไวรัส” 
หรือ “โควิด ๑๙” ที่ก�าลังแพร่ระบาดอย่างหนักไปทั่วโลก ตนจึงสร้างสรรค์ผล
งานโดยน�าเหตุการณ์นี้มาจินตนาการมาปรุงแต่งเรื่องราวให้มีความสนุกสนาน 
โดยอนุมานว่าตนเองเป็นนางฟ้าที่ก�าลังช่วยเหลือโลกและมนุษยชาติให้หลุด
พ้นจากไวรัสนี้  

นศ.ICT ม.มหิดล คว้ารางวัลประกวดหนังสั้นต้าน CYBERBULLYING
ขอแสดงความยินดีกับ นายธนภัทร จ�านงรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จากโครงการประกวด
หนังสั้นหัวข้อ ‘CYBERBULLYING” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับ 
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

ธนภัทรเล่าว่า ตนและพี่สาวถ่ายท�าหนังสั้น เรื่อง “Virus” ในช่วงวิกฤติ
โควิด๑๙ ที่ผู้คนส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน ถ่ายทอดผ่านตัวละครเพียงตัว
เดียว โดยใช้เฟซบุ๊ก และโปรไฟล์จ�าลอง เพื่อชี้ให้เห็นว่า ท้ายที่สุดแล้วเราทุก
คนไม่อยากอยู่ในสงัคมที่ไม่มีใครเหน็ใจกนั การคดิหรอืพดูอะไรออกไปโดยไม่
ค�านึงถึงความรู้สึกของคนอื่น
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โตโยต้าประกาศผลการประกวด TOYOTA Dream Car Art Contest 2020
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท โตโยต้า 

มอเตอร์ ประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัล โครงการ
ประกวดภาพวาดระบายสีรถยนต์ในฝัน “TOYOTA 
Dream Car Art Contest 2020” ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสดุา เจ้าฟ้ามหาจกัรสีรินิธรฯ สยามบรมราชกมุารี 
และโอกาสเข้าร่วมประกวด TOYOTA Dream Car 
Art Contest ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผลการประกวด มีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ดังต่อไปนี้

รุ่นระดับอายุต�่ากว่า ๘ ปี : เด็กชายวีรพงษ์ ชัยวรมุขกุล์ จากโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จังหวัดอุดรธานี 
ในชื่อผลงาน รถซ่อมแซมรถ

รุ่นระดับอายุ ๘-๑๑ ปี : เด็กหญิงอมิตา ชาว โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ในชื่อผลงาน Into the Fire

รุ่นระดับอายุ ๑๒-๑๕ ปี : เด็กชายต้นเมษ สายบุญศรี โรงเรียนราชบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี ใน
ชื่อผลงาน จุลินทรีย์ ชีวภาพ

รางวัลยอดเย่ียมจากการส่งประกวดผ่านช่องทางผู้แทนจ�าหน่ายโตโยต้า : เดก็หญงิปณิตตรา สุวรรณเรอืงศรี 
โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ในชื่อผลงาน รถสร้างฟองสบู่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

SYI Award ส�าหรบัแรงบนัดาลใจยอดเยีย่มให้กบัเยาวชนผูด้้อยโอกาส : เด็กชายมฮัูมหมดัอนัวา บินดือ
เระ โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ�าจังหวัดนราธิวาส ในชื่อผลงาน รถยนต์ของผม

ทมี ‘Burn the Midnight Oil’ ชนะการแข่งบอร์ดเกม Print and Play Awards ครัง้ที ่๑
สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park จัดโครงการ

อบรมและประกวดบอร์ดเกม Print and Play เล่น 
เรียนรู้ ไร้พรมแดน สนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาส
พฒันาทกัษะจากผูเ้ล่นสูก่ารเป็นผูอ้อกแบบบอร์ดเกม 
ที่สามารถพัฒนาเป็นสื่อการเรียนรู ้หลากหลายรูป
แบบ มีทีมเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมกว่า ๔๐ ทีม

งานนี้ทีมที่ชนะเลิศได้แก่ ‘Burn The Midnight 
Oil’ ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
ซึ่งน�าเสนอผลงาน ‘First Aid’ บอร์ดเกมที่น�าเสนอ
ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลที่ได้ทั้งความสนุก และ
ความรู้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยเบื้องต้น ภายใต้สถานการณ์และเวลาที่จ�ากัด เป็น Speed Game ที่ต้องแข่งกับ
เวลา เพื่อจ�าลองสถานการณ์จริงที่กดดันกว่า และต้องตัดสินใจอย่างแม่นย�า

บอร์ดเกมที่ได้รับรางวัลจากโครงการ Print and Play จ�านวน ๙ ชิ้น จะถูกแบ่งปันและส่งต่อให้กับเด็ก 
เยาวชน ครอบครัว สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด
เกมเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ www.t  kpark.or.th
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ประกวดผลงานศิลปะ NAN MEE Award ครั้งที่ ๑๕
กลุ่มบริษัทนานมี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา นักศึกษาระดับ

อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปะ NAN MEE 
Award ครั้งที่ ๑๕ ประจ�าปี ๒๕๖๓ หัวข้อ “อิ่มเอิบ” ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 
และประกาศนียบัตร

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยส่งไปที่ บริษัท นานมี จ�ากัด     
๑๔๖ ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพฯ  ๑๐๕๐๐ 

สอบถามเพิม่เติม โทร ๐ ๒๖๔๘ ๘๐๐๐

ประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง “SKYMED NEWGEN ย้อนร�าลึกบทเพลงในวันวาน”
บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จ�ากัด ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและเทียบเท่า 

สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงลูกกรุงโครงการ “SKYMED NEWGEN ย้อนร�าลึก
บทเพลงในวันวาน” ประจ�าปี ๒๕๖๓ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม ๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่
เกียรติคุณ และใบประกาศนียบัตร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเฟสบุ๊คเพจ : SKYMED CENTER
ส่งใบสมัครทางอีเมล์ skymed.project@gmail.com หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายบริหาร

โครงการ เลขที่ ๘๖ อาคารวินวินทาวเวอร์ ชั้น ๑๐ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม         
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  ๑๐๙๐๐

ประกวดคลิปวิดีโอ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” ปีที่ ๓
บริษทั ซพีแีรม จ�ากัด ร่วมกับสาขาวชิามเีดยีอาตส์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

ธนบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ “คนรุ่นใหม่ไร้ 
Food Waste” ปีที่ ๓ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๓๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล และใบ
ประกาศเกียรติคุณ

อัพโหลดผลงานผ่าน Google Drive แล้วส่ง Link ผลงานพร้อมชื่อทีม รายชื่อผู้สมัคร 
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อมาที่ foodwasteclipcontest@gmail.com

เปิดรับคลิปวีดีโอตั้งแต่วันนี้ - ๓๐ พฤศจิกายนศกนี้ 
สอบถามเพิม่เติม โทร ๐ ๘๘ ๙๙๙ ๖๖๒๓  หรอืดรูายละเอียดเพิม่เตมิได้ท่ีเฟสบุค๊เพจ : foodwasteclipcontest

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “งานด้านมนุษยธรรมคืออะไร : 
What is Humanitarian Work?”

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ร่วมกับสหพันธ์สภา
กาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และกาชาดไทย 
(Thai Red Cross Society) ขอเชิญผู้สนใจสัญชาติไทย ส่งผลงานเข้าร่วม
การประกวดวาดภาพ หัวข้อ “งานด้านมนุษยธรรมคืออะไร : What is   
Humanitarian Work?” ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อแผนกสื่อสารองค์กร (คุณโอ๋ และ คุณเตย) 
โทร ๐๘๑ ๘๓๐ ๔๓๕๗ อีเมล : ttuitiengsat@icrc.org หรือดูรายละเอียด
เพิ่มเติมที่เฟสบุ๊คแฟนเพจ : icrct  

รายงาน : พิมพ์ภัทร  
บอกเล่าข่าวประกวด
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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		 ยาวะประภาษ

ศิลปกรรม
นายสมชาย		 หงวนเสงี่ยม

นายพงษ์ณัฐ		 วัฒนสุคนธ์

รายนามคณะกรรมการจัดทำาวารสารทิศไท

ผู้อุปถัมภ์

การกีฬาแห่งประเทศไทย

บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จำากัด	(มหาชน)



ทิศไท เปิดสู่ทุกทิศ และ เปิดรับทุกทิศ




