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เยาวชนไทยต้นแบบของ
ความภูมิใจในเอกลักษณ์ไทย



๓๑	 ชวนเทีย่ว	: ล่องเรือ ขี่จักรยานชมสวน 
 ฟอกปอดในคุ้งบางกะเจ้า
๓๖ รกัษ์โลก	: อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้น�า้
๓๙ Exclusive	Trip	: เงาฝรั่งบนฝั่งอยุธยา
๔๘ เยาวชนรอบโลก	: โอกาสทางการศึกษาที่หล่นหาย
 จากปรากฏการณ์ COVID Slide
๕๒ ต�าราเล่มใหญ	่: เรือนบรรเลง มรดกดนตรีไทยจาก  
 หลวงประดิษฐไพเราะ
๕๙ แรงบันดาลใจ	: กัญจน์กันต์  ปรีชาวุฒิคุณ 
 เจ้าของเพลง “วาฬเกยตื้น”
๖๙ นวัตกรรม	:	หุน่ยนต์ฆ่าโควดิ กบั ๕ รางวลัระดบั
 ประเทศ ของทมีนกัเรียนบางเสดจ็วทิยาคม อ่างทอง 
๗๒ Education	Platform	: DEEP แพลตฟอร์มเพื่อการ
 ศึกษาเป็นเลิศ
๗๙ เรือ่งน่ารู	้: เพลินชม เดินเพลิน 
 ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ 
๘๓ เก็บมาเล่า
๘๙ ปรบมอืให้	
๙๑ บอกเล่าข่าวประกวด

สุขภาพ-กีฬา-รายงาน

๕๖ สขุภาพน่ารู	้: ฝุ่น PM2.5 ปัญหาสุขภาพเรื้อรัง
๖๓ In	Trend	:	Sport&Game	: Surf Skate 
๖๖ วิทยาศาสตร์การกีฬา	:	ออกก�าลังกายให้ปอดฟิต
 และเฟิร์ม
๘๗	 โลกดิจิทัล	: เหมือนหนัง INCEPTION 
 เมื่อนักวิทยาศาสตร์เข้าถึงความฝันได้ส�าเร็จ  

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔๔
เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔ สารบัญ

๒

สัมภาษณ์

๑๓	 ยอดเยาวชน	: จิรภัทร วัฒนเรืองโกวิท 
 เหรียญเงินโอลิมปิก Earth Science  
๑๘ Sport	Hero	: กนกนภัส แก้วชมภู  
 นักกีฬายิงธนูทีมชาติอายุน้อยที่สุด
๔๔	 Role	Model	:	ประสานสุข วีระสุนทร หัวหน้าทีม
 ฝ่ายบท ‘Raya and the Last Dragon’ แห่งวอลต์ ดสินีย์ 
๗๕ บนัทกึหัวใจไทย	: เทรเวอร์ แฮทช์ ยูทูเบอร์ 
 เจ้าของฉายา “ฝรั่งไทยแท้ๆ”
สารคดีประจ�าฉบับ

๔	 พระมหากรณุาธคิณุ	: ฟ้ืนคืนชวีติคคูลอง 
 ด้วยพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
 เจ้าอยู่หัว
๙ ศาสตร์พระราชา	: ขจดัภัยแล้งด้วยศาสตร์พระราชา
๒๓ สานฝันเยาวชน	: สาขาวิทยาศาสตร์การกฬีา
 และการออกก�าลงักาย มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  
๒๗	 สารคดพิีเศษ	:	สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และสมเด็จย่า 
 องค์ผู้วางรากฐานการแพทย์และสาธารณสุขไทย 
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 ทิศไทฉบับ	๔๔	มีการเดินทางเพื่อน�าข้อมูลและเนือ้หาแตกต่าง	น่าสนใจ	มาฝาก
	 เยาวชนในหลายคอลัมน์	ไม่ว่าจะเป็น	“เงาฝรั่งบนฝั่งอยุธยา”	ซึ่งเราร่วมทีมกอง

สารนเิทศ	 กระทรวงการต่างประเทศ	 ลดัเลาะโบราณสถานงดงามรมิฝ่ังแม่น�า้เจ้าพระยาบนเกาะเมอืง
หลวงเก่า	เพ่ือตามหาร่องรอยของชาวตะวนัตกทีเ่คยเข้ามาค้าขายและสานสมัพนัธ์เมือ่หลายร้อยปีก่อน

“ต�าราเล่มใหญ่”	ได้รบัเกยีรตจิากทายาทตระกลูสาครกิและหลวงประดษิฐไพเราะเปิด	“เรอืนบรรเลง”	
ให้ชมความเก่าแก่ขรึมขลังของบ้านไม้ทรงไทยอายุเกือบ	 ๘๐	 ปี	 บัดนี้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
เยาวชนและผู้สนใจดนตรีไทย	

เราเดินทางไปจังหวัดอ่างทองกับการสัมภาษณ์พูดคุยกับทีมอาจารย์และนักเรียนโรงเรียน
บางเสด็จวิทยาคม	ถึง	๕	รางวัลนวัตกรรมระดับชาต	ิเด็กๆ	สนุก	เต็มใจให้ข้อมูลอย่างเต็มที่	ล้วนมี
อนาคตไกลในการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างชีวติและวสิยัทศัน์ทีก่ว้างไกลแก่เดก็รุน่น้อง	น่าชืน่ชมจรงิๆ	ค่ะ

ยิ่งกว่านั้น	 ทิศไทยังได้รับเกียรติจาก	 ดร.วีระชัย	 ณ	 นคร	 น�าชมภมูทิศัน์อนังดงามของสวน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 ย่านจตุจักร	 กรุงเทพฯ	 พร้อมสาระความรู้แสนเพลินตลอดเวลาหลาย
ชั่วโมงนั้น	

จึงท�าให้ทิศไทฉบับนี้มีชีวิตชีวามากมาย	 นอกเหนอืจากเรื่องน่าอ่านประจ�าฉบับที่คัดสรรมา
อย่างพิถีพิถัน	 เช่น	“สุขภาพน่ารู้”	ของคุณหมอ	ยอดเยาวชน	Sport	Hero	 เซิร์ฟสเกตที่ก�าลังฮิต
ติดลมบน	แรงบันดาลจากใจจาก	Role	Model	 ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีน่าชืน่ชมของเยาวชนและทีน่่าสนใจ
อย่างย่ิงคอื	 เรือ่งราวของรปูแบบใหม่ของวงการศกึษาในคอลัมน์	 ‘เยาวชนรอบโลก’	และ	 ‘Education	
Platform’	ค่ะ

หลบหลกีอารมณ์วติกกงัวลจากโควดิ-๑๙	มาหาความเพลิดเพลินด้วยสาระน่ารูจ้ากทศิไทในแบบ		
e	book	บนเว็บไซต	์nif-tidthai.org	กันนะคะ

สวัสดีค่ะ
บทบรรณาธิการ

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

ห้ามจ�าหน่าย
เผยแพร่เป็นอภินันทนาการส�าหรับ
โรงเรียน	สถานศึกษา	และประชาชนทั่วไป	
จากมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
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เรื่อง: วิณีนารถ พันธุ์วุฒิ
ภาพ: สมชาย หงวนเสงี่ยม

 มหานครที่เคยได้รับการขนานนามว่า 
 ‘เวนซิแห่งตะวันออก’ ด้วยภูมทิศัน์ท่ีงด 

 งามของคูคลองหลายสาย ถูกลืมเลือน
ไปชั่วขณะหนึ่งเพราะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่บดบัง
ท�าลายความงามอันเป็นอัตลักษณ์ดังกล่าวไป แต่วัน
นี้ ด้วยแนวทางการอนุรักษ์พัฒนาคูคลองตามพระ
ราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ที่ทรงมีพระราชด�าริให้ฟื ้นคืนชีวิตคูคลองบนเกาะ
รตันโกสนิทร์ ปรบัภมูทัิศน์ เนรมติสภาพน�า้ด�าให้เป็น
น�้าใสสะอาด เวนิซแห่งตะวันออกจึงคืนกลับมาเป็น
แลนด์มาร์คที่เคยมีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งแล้ว

ฟื้นคืนชีวิตคูคลอง 
แลนด์มาร์คใหม่ของเกาะรัตนโกสินทร์ ด้วยพระราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กรุงเทพ

พระมหากรุณาธิคุณ
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โครงการตามพระราชด�าริดังกล่าวคือหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่รัฐบาลก�าหนดให้หลาย
หน่วยงานมส่ีวนร่วมรบัผิดชอบกบัภาคเอกชน ฟ้ืนฟลู�าน�า้คคูลองเพ่ือพฒันาส่ิงแวดล้อม

และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ภูมิทัศน์งดงามด้วยความใส
สะอาดของน�้าในคูคลอง และต้นไม้ดอกไม้หลากสีที่ประดับสอง
ฟากถนนและตึกรามโดยรอบ

ทั้งนี้กิจกรรมหลักคือ “เราท�าความดีด้วยหัวใจ” ในพระ
ราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีเร่ิมด้วย
การท�าความสะอาดคลองคูเมืองเดิมบนเกาะรัตนโกสินทร์ คือ 
คลองหลอดวดัราชนดัดา คลองหลอดวดัราชบพธิ คลองบางล�าพู 
คลองผดุงกรุงเกษม คลองวัดตรีทศเทพ คลองวัดสังเวช และ
คลองโอ่งอ่าง

การด�าเนินงานพัฒนาเริ่มด้วยการท�าความสะอาดคลอง 
ล้างขัดเขื่อนริมคลอง ทาสีให้สวยงามตลอดสองฝั่งคลองระยะ
ทาง ๗,๓๐๐ เมตร นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ 



๖

ท�าความสะอาดถนน ทางเท้า ตดัแต่งต้นไม้ ตัง้ไฟส่อง
สว่างทาง ขุดลอกคูคลองและปรับสภาพแหล่งเสื่อม 
โทรมโดยรอบ พร้อมกันนี้ยังท�าการพัฒนาคลองเชื่อม
ต่อให้ใสสะอาด และด�าเนนิการย้ายคนเร่ร่อนไปยงัสถาน
สงเคราะห์ของภาครัฐด้วย

โครงการคลองคูเมืองเดิมเฉลิมพระเกียรติได้ 
รับการด�าเนินงานสานต่อเรื่อยมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ถึง 
๒๕๖๓ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์นโยบายรัฐบาลที่มุ่ง
เน้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชน และแหล่งศึกษา
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ประจวบกับเมื่อมีการระบาด
ของโรคโควดิ-๑๙ ทีส่ร้างความหายนะไปทัว่ทุกมมุโลก 
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวขาดหายไปโดยสิ้นเชิง ผืนแผ่น
ดินจึงได้มีโอกาสพักผ่อน เพื่อให้ธรรมชาติฟื้นคืนชีวิต
กลับมาสวยงามดังเดิม ช่วงเวลาดังกล่าวจึงเหมาะสม
แล้วที่จิตอาสาจะได้ระดมก�าลังกันร่วมกับหลายหน่วย
งาน บูรณะคลองคูเมืองเดิม จากคลองที่เคยมีสภาพ
ขาดการดูแลรักษา น�า้ที่เคยขุ่นด�าด้วนโคลนกลับมาใส
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สะอาด สามารถเหน็ฝงูปลาน้อยใหญ่ ต้นไม้
สองฝ่ังคลองเขยีวชอุม่ นอกจากนีย้งัมกีาร
สืบค้นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ดั้งเดิม
ของชมุชนโดยรอบ ปรบัปรงุสถาปัตยกรรม
เดิมที่มีอยู่แล้วให้เป็นอัตลักษณ์ของท้อง
ถิ่นได้อย่างงดงาม

วันนี้คลองหลอด คลองโอ่งอ่าง จึง
เป็นจุดท่องเที่ยวใหม่ ร้านค้าตั้งเรียงราย
บนฝั่งคลองอย่างเป็นระเบียบ สร้างแรง
บันดาลใจและปลุกจิตส�านึกให้ชาวบ้าน
รกัษาความสะอาด รกัท้องถิน่และตระหนัก
ในความเป็นเจ้าของที่โยงใยความผูกพัน
ให้มีส่วนร่วมในการรกัษาและพัฒนาต่อไป

ยิ่งไปกว่านั้น ชาวบ้านต่างภูมิใจมากขึ้นไปอีกเมื่อคลอง
โอ่งอ่างได้รับรางวัล 2020 Asian Townscape Awards หรือ
รางวลัต้นแบบในการปรบัปรงุภูมทัิศน์จาก UN-Habitat Fukuoka 
ซึง่เป็นรางวลัใหญ่ระดบัโลก และมีเพียง ๖ สถานที่ในโลกเท่าน้ัน
ที่ได้รบัรางวลันี ้เป็นความส�าเรจ็ของการปรบัปรงุและพัฒนาพ้ืนท่ี
สาธารณะท่ีมคีวามโดดเด่นอย่างเป็นรปูธรรม ควบคู่กบัการพฒันา
คณุภาพชวีติของประชาชน พฒันาด้านสิง่แวดล้อม ศิลปวฒันธรรม 
ที่มีความสอดคล้องกับภูมิทัศน์ของเมืองอย่างลงตัว
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ด้วยพระราโชบายและพระราชด�าริ
ของพระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูหั่ว 
ทีท่รงก่อต้ังโครงการจิตอาสา “เราท�าความดี
ด้วยหัวใจ” ด้วยพระราชประสงค์ให้พื้นที่
สาธารณะ คูคลอง หนองบึง เป็นพื้นที่
สร้างสรรค์พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน
ในทุกมิติ ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่
ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ ในกรุงเทพฯ 
ด้วยความร่วมมอืของภาครฐั เอกชน และ
ประชาชนที่มีส่วนเป็นเจ้าของพื้นที่ดัง
กล่าว จึงเป็นทีป่รากฏว่า ในปัจจุบนั คูคลอง
บนเกาะรัตนโกสินทร์ ได้รับการเนรมิต
สภาพน�า้ด�าให้เป็นน�า้ใสสะอาด เป็นแลนด์
มาร์คใหม่ของเมืองหลวง ให้เป็นจุดท่อง
เที่ยวงดงามสดใสที่น่าเยี่ยมเยือนในทุก
ฤดูกาล  

 



เรื่อง : พิรุณ ภาพ : สิงหรา
ศาสตร์พระราชา

 ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปัญหาภาวะโลกร้อน น�า้ท่วม ภัยแล้ง แผ่นดินไหว ภัยพิบัติ
 ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและทั่วโลกกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ยากจะหลีกเลี่ยง 
แนวทางการบริหารจัดการน�้าในประเทศไทยที่หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนต่างให้ 
การยอมรบัและน�าไปประยกุต์ใช้อย่างกว้างขวาง คอื แนวทางการบรหิารจดัการน�า้ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น “ปราชญ์แห่งน�้า”

ขจัดภัยแล้งด้วยศาสตร์พระราชา

ใน

พระองค์ยังทรงสนพระราชหฤทัยในการจัดการทรัพยากรน�า้ให้เกิดความ   
สมดุลทั้งด้านปริมาณและคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยการแก้ปัญหาเรื่องน�า้อย่าง

ครบวงจรจากต้นน�้าถึงปลายน�้า นับตั้งแต่การดึงน�้าจากฟ้ามาใช้ประโยชน์  
การสงวนรักษาแหล่งต้นน�้าล�าธาร การอนุรักษ์ดิน อนุรักษ์น�้า                 

ไปจนถึงการบ�าบัดน�้าเสีย เพื่อน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่

เขื่อนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน 
ตำาบลหินตั้ง อำาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

๙



แนวทางการบริหารจัดการน�้าของพระเจ้าอยู่หัว
รชักาลท่ี ๙ มิใช่เพยีงเรือ่งของการพัฒนาแหล่งน�า้เพ่ือ
ให้มีน�้าพอกินพอใช้ คลี่คลายอุทกภัย หรือบรรเทา
ปัญหาภัยแล้งเท่านั้น หากแต่พระองค์ยังทรงสนพระ
ราชหฤทยัในการจดัการทรพัยากรน�า้ให้เกดิความสมดลุ
ทัง้ด้านปรมิาณและคณุภาพอย่างยัง่ยืน โดยการแก้ปัญหา
เรือ่งน�า้อย่างครบวงจรจากต้นน�า้ถงึปลายน�า้ นบัตัง้แต่

การดึงน�้าจากฟ้ามาใช้ประโยชน์ การสงวนรักษาแหล่งต้นน�้าล�าธาร การอนุรักษ์ดิน 
อนุรักษ์น�้า ไปจนถึงการบ�าบัดน�้าเสีย เพื่อน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่

หลกัการน้อมน�าศาสตร์ของพระราชามาใช้ในการจดัการน�า้แล้งน�า้ท่วม มหีลักการ
ส�าคัญว่า พื้นที่ต้นน�้าต้องอนุรักษ์ฟื้นฟู พื้นที่กลางน�้าต้องจัดการกักเก็บน�า้ และพื้นที่
ปลายน�้าต้องบ�าบัดป้องกัน โดยการด�าเนินการมุ่งท�าทั้งกระบวนที่เกี่ยวเนือ่งทั้งดิน น�า้ 
ป่า คน ที่ต้องสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียว. ฝนหลวง น�้าพระราชทานจากฟ้า สู้ปัญหาภัยแล้ง ฝนหลวงพระราชทาน 
บันดาลฝนนอกฤดู ส�าหรับพื้นที่เพาะปลูกที่ไม่มีแหล่งน�้าธรรมชาติ หรือไม่มีโครงการ
ชลประทานเข้าถึง. พื้นที่ต้นน�้า อนุรักษ์ป่าต้นน�้าซึ่งเป็นแหล่งก�าเนิดต้นน�้าล�าธาร ให้มีความอุดม
สมบูรณ์เป็นแหล่งเก็บกักและชะลอน�้า

สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น หรือฝายต้นน�้า (check dam) กั้นขวางทางเดินของ
ล�าน�า้ขนาดเลก็บนพืน้ทีล่าดชนั เพือ่ช่วยให้ดินชุม่ชืน้และชะลอการไหลของน�า้ ในกรณี
ทีม่นี�า้ป่าไหลหลาก ฝายเหล่านีจ้ะช่วยท�าหน้าทีด่กัตะกอนไม่ให้ไหลลงไปในลุม่น�า้ตอน
ล่างอันเป็นสาเหตุให้แหล่งน�้าตื้นเขิน ช่วยลดการพังทลายของหน้าดิน และช่วยลด
ความรุนแรงของกระแสน�า้ยามเกิดอุทกภัย

สร้างแหล่งกักเก็บน�้าขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่ เพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา
ขาดแคลนน�้า อุทกภัย รักษาระบบนิเวศล�าน�า้ และสร้างอาชีพเสริมให้ราษฎร เช่น 
เขื่อนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดนครนายก เป็นต้น. พื้นที่กลางน�้า

สร้างเขื่อน ฝาย แก้มลิง สระเก็บน�า้ ตามความเหมาะสมของปัญหาและสภาพ
พื้นที่ เช่น โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดลพบุรี เพื่อ
เป็นแหล่งน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภค การเกษตร บรรเทาอุทกภัยทั้งในพื้นที่ลุ่มน�้าป่าสัก
และลุ่มน�้าเจ้าพระยา ฯลฯ

ปลูกหญ้าแฝก เพื่อชะลอความเร็วของกระแสน�้าที่ไหลผ่าน ช่วยป้องกันการถูก
กัดเซาะพังทลายของหน้าดิน ช่วยรักษาหน้าดิน กรองตะกอนดิน อีกทั้งยังสามารถ

๑๐



ช่วยดูดซับโลหะหนักในดิน และสารเคมีที่เป็นพิษไม่ให้ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน�า้ และช่วย
เก็บความชุ่มชื้นของดินไว้ ท�าให้ดินอุดมสมบูรณ์  . พื้นที่ปลายน�้า

สร้างเครื่องมือระบายน�้า เร่งระบายน�้าออกจากพ้ืนท่ีในฤดูน�้า
หลาก เพราะมวลน�้าจากพื้นที่ต้นน�้า กลางน�้า จะไหลมารวมกันก่อน
ออกสู่ทะเล เช่น โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย อัน
เนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ จงัหวดัสมุทรสาคร โครงการบรรเทาอทุกภยั
อ�าเภอหาดใหญ่ อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ โครงการบรรเทาอทุกภยั
เมืองจันทบุรี อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เป็นต้น

สร้างคันกั้นน�้า เพื่อป้องกันน�้าทะเลหนุน
บ�าบัดน�้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติและการเทคโนโลยีง่ายๆ เช่น 

การใช้น�้าดีไล่น�า้เสีย การปลูกผักตบชวา กังหันน�า้ชัยพัฒนา. โคก หนอง นา โมเดล
เป็นการน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน และวนเกษตร มาประยุกต์
ให้เข้ากับภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติใน
พื้นที่ จากนั้นธรรมชาติจะจัดการดูแลตัวเอง

โคก หนอง นา จะจัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ 
ดังนี้ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ส�าหรับแหล่งน�้า โดยการขุดบ่อท�าหนองและ
คลองไส้ไก่ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ส�าหรับท�านา ปลูกข้าว ๓๐ เปอร์เซ็นต์ 
ส�าหรับท�าโคกหรือป่าปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ก็คือปลูก

ไม้ใช้สอย ไม้กินได้และไม้เศรษฐกิจ เพื่อให้ได้ประโยชน์ คือ มีกิน มีอยู่ มีใช้มีความ
สมบรูณ์และความร่มเยน็ และ ๑๐ เปอร์เซน็ต์ ส�าหรบัทีอ่ยูอ่าศยั และเลีย้งสตัว์ เช่น ไก่ ปลา 
วัว และควาย เป็นต้น ส่วนผลพลอยได้อีกหนึ่งอย่างคือความสมดุลของระบบนิเวศ

โครงการแก้มลิง
คลองมหาชัย-คลองสนามชัย 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

 โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

๑๑



. หลุมขนมครก
อีกแนวทางหนึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ทรงเคยพระราชทานไว้ คือ การท�า 
“หลมุขนมครก” ในพืน้ท่ีของตนเอง ทรงเปรยีบเทยีบ
ลุ่มน�้าป่าสักที่ทรงห่วงมากท่ีสุดเป็นถาดขนมครก
ขนาดใหญ่ ถ้าแต่ละครัวเรือนปรับพื้นที่ท�ากินของ
ตนเองให้สามารถเก็บกักน�า้ไว้ในทุกรูปแบบ ทั้งบน
ดิน ใต้ดิน ในตุ่ม หรือในแทงค์น�้า ก็เปรียบเสมือน
เป็นหนึง่หลมุขนมครกในถาดใหญ่ ทีจ่ะมีน�า้ใช้น�า้กิน
อย่างเพยีงพอตลอดทัง้ปี ไม่ต้องเผชญิหน้ากบัวกิฤต
ภัยแล้ง และยังช่วยชะลอน�้าไว้ไม่ให้ไหลท่วมลง
ปลายน�า้ทีก่รุงเทพฯเหมอืนเมือ่ปี ๒๕๕๔ โดยพืน้ท่ี
ทุกขนาดไม่ว่าจะไม่กี่ตารางวา หรือหลายสิบไร่ ก็
สามารถท�า “หลุมขนมครก” ในแบบของตัวเอง ให้เหมาะแก่การใช้งานได้เช่นกัน

ส่วน “หลุมขนมครก” มีหน้าตาอย่างไร ให้นึกภาพถาดขนมครกที่มีลักษณะเป็น
เบ้าหรือหลุมเล็กๆ กระจายไปทั่วทั้งถาดขนม ประกอบด้วย พื้นที่ในการเก็บกักน�้า
หลายๆ รูปแบบ ได้แก่ หนอง คลองไส้ไก่ ฝายชะลอน�้า รากต้นไม้ช่วยดูดซับน�า้ฝน
เก็บไว้เป็นน�้าใต้ดิน และหัวคันนาที่ยกสูงจากปกติ หลุมขนมครกเหล่านี้กระจายไปใน
พื้นที่ลุ่มน�้า ท�าหน้าที่เก็บน�า้ไว้ใช้ยามแล้ง และรองรับน�้าในหน้าน�้าหลาก

จะเห็นได้ว่า “ศาสตร์” การบริหารจดัการนำา้ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา
ภมิูพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นัน้มิได้เก่ียวข้องเฉพาะเรือ่งนำา้ หากแต่ทรงมอง
ปัญหาอย่างเป็นระบบและพฒันาครบอย่างเป็นองค์รวม ถอืเป็นต้นแบบและแรงบนัดาล
ใจให้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนน้อมนำามาประยุกต์ ใช้เพื่อการคลี่คลาย
บรรเทาปัญหาและเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ขอเพียงให้มีสติและเชื่อมั่น
ในแนวทางของพระองค์ท่าน 

“ความขาดแคลนไม่ใช่ปัญหา ถ้ามีปัญญาและความอดทน”    

๑๒



เรื่อง : ฉญษาภ์ ภาพ : พิมพ์ณัฐ 
ยอดเยาวชน

จิรภัทร วัฒนเรืองโกวิท 
ผู้คว้าเหรียญเงินโอลิมปิก Earth Science 

มุ่งเป้าพัฒนาชีวิตคนไทย 

ผมอยากช่วยออกแบบนวัตกรรม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตให้กับคนไทย

๑๓



 (Ikigai) เป็นภาษาญีปุ่น่ แปลว่า ความหมายของการมชีวีติอยู่ 
 อาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนตามหามาตลอดชีวิต แต่ส�าหรับ 

จริภทัร วฒันเรืองโกวทิ หรือ จัม๊พ์ ยอดเยาวชนท่ีสามารถเป็นผูแ้ทน
เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ครั้งที่ ๑๑ (11th IESO) และการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก 
ระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๖ บอกกับเราอย่างชัดเจนว่าเป้าหมายในชีวิต
ของเขาคือ “ต้องการพัฒนาประเทศไทยให้ดีขึ้น”  
 
เส้นทางโอลิมปิกวิชาการ

ผมเริ่มต้นไปแข่งขัน International Math and Science Olympiad (IMSO) ตอน
ประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยการสนับสนุนจากคุณแม่ (ดวงพร วัฒนเรืองโกวิท) เป็นการ
แข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตอนเด็กๆ ผมชอบอ่านการ์ตูนวิทยาศาสตร์ จ�า
ได้ว่าเป็นช่วงสมัย ป.๑ คือหนังสือชุด “ล่าขุมทรัพย์” 

จากนั้นเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่
นั่นผมได้ฟังค�าบรรยายจาก ดร.ธงชัย ชิวปรีชา อดีตผู้อ�านวยการโรงเรียนก�าเนิดวิทย์ 
และผูอ้�านวยการคนแรกของโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ์ อาจารย์กล่าวไว้ว่า ประเทศไทย

ตอนนีข้าดนกัวทิยาศาสตร์ หาก
มองไปยังประเทศผู ้น�าระดับ
โลกมักจะสร้างเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาประเทศซ่ึงก็ใช้ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์นี่ล่ะ ผม
เลยเลือกเส ้นทางนี้ ตาม ท่ี 
ดร.ธงชัยได้สร้างแรงบันดาลใจ

อิคิไก

๑๔

คณะผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก ครั้งที่ ๑๑ 
(11Th IESO) ๒๒-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส



ไว้ และอีกอย่างคือ ผมอยากพิสูจน์ตัวเองว่าการเลือกเส้นทางวิทยาศาสตร์ก็สามารถ
เลี้ยงชีพและสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติด้วย
 
วิทยาศาสตร์ช่วยตอบค�าถามรอบตัวได้

ในช่วง ม.๒ ผมสอบ สอวน.เข้าค่ายเคมี และถือเป็นเด็กท่ีสดุในค่าย ได้อยูก่บัรุน่พี่
มากๆ และได้มติรภาพดีๆ  จนทกุวนันีก้ย็งัเป็นเพือ่นกนัอยู ่ผมชอบวทิยาศาสตร์ เพราะ
เมื่อเรียนแล้วท�าให้มองเห็นภาพสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติด้วยความเข้าใจ รวมถึงได้พบ
อาจารย์วิทยาศาสตร์ชื่อคุณครู สุรศักดิ์ มีศิริ นักเรียนจะเรียกกันว่า “ป๋าตุ๊” นอกจาก
สอนวิชาเรียนแล้วยังสอนเรื่องการใช้ชีวิตให้แก่นักเรียนด้วย ถือเป็นครูต้นแบบท่ีผม
ประทับใจมากครับ
 
โครงงานที่ภาคภูมิใจ

ผมเคยท�าโครงงานเกีย่วกบัการศกึษาสมบตัคิวามไม่ชอบน�า้ของ Trimethyl Silyl 
Cellulose คือการเอาโพลีเมอร์ในพืชมาเคลือบผ้าเพื่อป้องกันน�้า สามารถย่อยสลาย
และไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
 
สอวน. ช่วยสร้างคนเก่งให้สังคม

ผมรู้สึกว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ ทรงมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลมากครับ การน�าคนเก่งมารวมกัน เหมือน
การรวมดาวไปอยู่บนท้องฟ้า ผูแ้ทนท่ีผมเจอมแีต่คนเก่งมากมาย การมีคนเก่งในสังคม
เยอะๆ ก็จะช่วยต่อยอดคนเก่งไปได้อีก อย่างตัวผมเองที่ผ่านมาก็ได้กลับไปสอนน้องๆ 
ที่โรงเรียนตลอด 

๑๕



โรงเรียนมีโครงการรุ่นพี่ช่วยรุ่น
น้อง เพราะเป็นโรงเรียนประจ�าทั้งที่
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วทิยาลยั มุกดาหาร และโรงเรยีนมหดิล
วิทยานุสรณ์ พอเลิกเรียนก็จะหาเวลา
มาติวกนั ขออนญุาตคุณครใูช้ห้องเรยีน 
ผมคิดว่า สอวน. ช่วยผลิตคนเก่งๆ ให้
กับสังคมไทย และคนเก่งๆ เหล่านี้ก็
สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ 
ต่อไปได้อีกด้วย ผมจึงรู้สึกซาบซึ้งใน
พระมหากรณุาธคุิณของสมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอฯ มากครบัท่ีทรงเป็นองค์ผูก่้อตัง้มลูนิธิ 
สอวน. และเป็นประธานมูลนิธิ สอวน. พระองค์แรก
 
เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ๓ ครั้ง

ทุกครั้งที่เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ี พระองค์ทรงอวยพรให้ผูแ้ทนทกุคนท�าให้ดีทีสุ่ดและกลับมาพฒันา
ประเทศ ซึ่งตรงกับจุดมุ่งหมายของชีวิตผมอยู่แล้ว อิคิไก (Ikigai) หรือความหมาย
ของการมีชีวิตอยู่จากแนวคิดของญี่ปุ่นที่ผมค้นพบ คือการใช้ชีวิตอย่างสมดุลและมี
คณุค่า ช่วยเหลือสังคม อยากท�าให้ชีวิตคนไทยส่วนมากมีชีวิตดีขึ้น อยากให้ความอด 
อยากหายไป 
 
ค�าสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่

ผมประทบัใจค�าพดูหนึง่ของคณุพ่อ (วทิยา วัฒนเรอืงโกวทิ) ท่านกล่าวไว้ว่า “บางที
จุดหมายอาจจะเป็นเหมือนไฟในเมืองใหญ่ที่เรามองเห็นไกล ๆ  เรามีหน้าที่เดินทางไป
ให้ถึงจุดหมายนั้นๆ โดยท�าตอนนี้ให้ดีที่สุด เพื่อมุ่งไปยังไฟในเมืองนั้น และพอเข้าไป
ใกล้แล้ว เราอาจจะเห็นจุดหมายที่ชัดเจนขึ้น”
 

จิรภัทรกับคุณพ่อ คุณแม่

๑๖



อนาคต
ตอนนี้ผมเรียนระดับ A Level ที่ National Mathematics and Science College 

เมืองโคเวนทรี ประเทศอังกฤษ เพื่อรอสอบเข้ามหาวิทยาลัย มุ่งเป้าหมายว่าอยาก
เข้าเรียนคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science) ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 
โดยสามารถเลือกเรียนวิทยาศาสตร์ได้หลากหลายวิชา

 
ความฝันที่มีมาตลอดคือการอยากช่วยให้
สังคมไทยและคนรอบตัวมีชีวิตที่ดีขึ้น 

ผมอยากช่วยออกแบบนวัตกรรมท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
กับคนไทย หรืออาจจะเป็นอาจารย์เพราะผมมี
บุคคลต้นแบบท่ีเป็นแรงบันดาลใจเรื่องการสอน
นั่นคือคุณครู สุรศักดิ์ มีศิริ ท่านสอนเก่งและมี
ความรู้ทันสมัยตลอดเวลาผ่านเทคนิคการสอน
แบบใหม่ๆ ท�าให้ผมประทับใจและอยากเป็นครู
ในแบบที่ท่านเป็นให้ได้

ฝากถึงเพื่อนเยาวชน
ผมคิดว่า โลกใบนี้เต็มไปด้วยความหลาก

หลายของศาสตร์วิชาชีพ แต่เด็กไทยส่วนใหญ่จะมองแค่อาชีพหมอ วิศวะ เพราะคิดว่า
เป็นอาชีพ ทีจ่ะน�าความส�าเรจ็มาให้ แต่ตอนนี้โลกเรามาไกลมากแล้ว ดงันัน้มันกว้างกว่า
ความคิดเดิมๆ อยากให้ทุกคนเริ่มจากสิ่งที่เราชอบแล้วท�าให้ดีที่สุด และเมื่อได้โอกาส
อะไรก็ตาม อยากให้ท�าออกมาให้ดีที่สุด และถ้าคุณมีโอกาสมากกว่าคนอื่น ก็อยากให้
หยิบยื่นโอกาสนั้นๆ ส่งต่อแก่ผู้ด้อยโอกาสด้วย  

๑๗



เรื่อง : พริบพรี ภาพ : สิงหรา
Sport Hero

 เราดผููเ้ล่นกฬีายงิธนกู�าลงัง้างคนัธนดู้วยท่วงท่าเหยยีดตรง 
 แขง็แรง มุง่มัน่ สายตามองเป้าหมายข้างหน้าอย่างแน่ว

แน่ มักจะรู้สึกว่าเท่เหลือเกิน ทั้งชุด อุปกรณ์ บุคลิกลักษณะ 
เคยสงสัยว่านักกีฬาประเภทนี้ต้องฝึกกันอย่างไร กว่าจะมา
เป็นความองอาจผึ่งผายที่เห็นในสนามเช่นนี้ พวกเขาผ่าน
กระบวนการซ้อมมาขนาดไหนกันนะ

วันนีเ้ราได้รับค�าตอบทัง้หมดจาก “น้องไข่มกุ” กนกนภัส 
แก้วชมภู นักกีฬายิงธนูทีมชาติอายุน้อยที่สุด ด้วยวัย ๑๕ ปี 
น้องไข่มกุสนใจกีฬายงิธนูเพราะ “ความเท่” จนกลายเป็นความ
ทุ่มเทจริงจัง

กนกนภัส แก้วชมภู “น้องไข่มุก” 
นักกีฬายิงธนูทีมชาติอายุน้อยท่ีสุด
เลือกเล่นธนูเพราะเท่ และหลงรักจริงจัง

เวลา

๑๘



ระหว่างน้องไข่มุกก�าลังซ้อมเพื่อเตรียมการแข่งขันในวัน
รุ่งขึน้ “ทิศไท” ได้คุยกบัคณุแม่แป้ง ปณุยนชุ พชรภารัตน์ ผูเ้ป็น
ทัง้เพื่อนคู่คิด คอยให้ค�าปรึกษา ให้ก�าลังใจ เกาะติดขอบสนาม
กับน้องไข่มุกมาตลอด

ทิศไท : น้องไข่มุกมีความสนใจในกีฬายิงธนูเม่ือไหร่คะ 
และอะไรท�าให้น้องสนใจคะ

คุณแม่ : ตั้งแต่ประมาณ ๙ ขวบ พาไปทดลองเรียนที่
เชียงใหม่ค่ะ น้องชอบอะไรที่โลดโผน ตอนแรกขี่ม้า เรียนเป็น 
กลุ่มก็สนุก พอไปอีกระดับหนึ่งก็เรียนคนเดียว เริ่มจริงจังเลย
ไม่สนุก ก็เลยเลิกขี่ม้า คิดว่าท�าอะไรดี ก็เห็นมียิงธนูเลยพาไป 
ก่อนไปยิงธนูก็ลองมาเยอะมากค่ะ ลองมาหมดแล้ว เทควันโด
ไม่ชอบ เหนื่อย ว่ายน�้า หนาวไป เปียโน ใส่กระโปรงเล่น ก็ไม่
ชอบ จนกระท่ังมาถงึยิงธนตูอน ๙ ขวบ ชอบเลย เพราะว่ามนัเท่ 
ใครถามว่าท�าอะไร บอกว่ายงิธน ูหลายๆ คนก็บอกว่าเท่ น้องกเ็ท่ 
ชอบ ที่เชียงใหม่จะมีสนามเอกชน มี discovery ให้ไปทดลอง
เรียน ๑ ครั้ง ถ้าเราชอบก็ลงเรียนเป็นคอร์ส เขาก็จะมีแข่ง เมื่อ
ก่อนไม่ได้แข่งบ่อยแบบนี้ มีแข่งเกษตร มีเอเซียนคัพ พอแข่ง

คนเยอะ บรรยากาศสนุกก็เลยติดใจมาเรื่อยๆ ค่ะ
ทศิไท : เรยีนธนชู่วงแรกๆ คดิว่าน้องจะเข้าวงการจรงิจงัจนตดิทมีชาตแิบบนีไ้หมคะ
คุณแม่ : ตอนแรกๆ เขาก็ยินดี อยากเป็น อยากได้ ได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องค่ะ แต่วัน

นั้นก็แค่อยากแข่ง ไปยิงให้ดีเฉยๆ  ตอนนี้น้องอยู่ ม.๓ ขึ้น ม.๔ ปีนี้ค่ะ เรียนที่วารี
เชียงใหม่ เรียนภาคปกติควบคู่กับฝึกซ้อมธนู การแข่งขันที่ผ่านมาในรอบหนึ่งปีก็จะมี
แมตช์ซ�้าๆ กัน ช่วงมกรา-กุมภาจะเป็นแมตช์เกษตรศาสตร์ กลางๆ ปีจะมีพรินเซสคัพ 
แข่งในร่ม แล้วก็จะมีชิงแชมป์ประเทศไทยที่กรุงเทพฯ 

๑๙



ทิศไท : น้องติดทีมชาติเป็นครั้งแรกรึเปล่าคะ
คุณแม่ : สองปีที่แล้วค่ะ ถามว่ากดดันไหม เขาเคยกดดันกว่านั้นมา

แล้ว ประมาณหกปีที่แล้ว เมื่อก่อนไม่ได้ยิง compound นะคะ ธนูมีสอง
แบบ compound กับ recurve เมื่อก่อนเขายิง recurve แล้วเริ่มได้รางวัล 
พรินเซสคัพปีนั้นได้แชมป์ ได้ถ้วยพระราชทาน พอได้ถ้วยปุ๊ป หลังจากนั้น
ยิงไม่ได้เลย ดึงแล้วคาไว้แต่ไม่ยอมปล่อยลูกออกไป มีแมตช์นึงที่เชียงใหม่
คือยกธนู ๓๐ ลูก แต่ยิงไม่ออกเลยสักลูกเดียว คะแนนเป็นศูนย์ แต่เมื่อแข่ง 
compound น้องจะไม่มโีอกาสไปโอลมิปิกนะ เพราะโอลมิปิกแข่งแต่ประเภท 
recurve แต่เขาเลือกเอง ตอนที่เขายิงไม่ได้ เราก็คุยกันว่าจะเลิกมั้ย แต่เขา
ก็ไม่เลิก เพราะว่ามันไม่ต้องส�าเร็จทุกอย่างก็ได้ ให้เขามีความสุขก็พอ

ทิศไท : อันดับนักกีฬาของน้องไข่มุกตอนนี้ 
คณุแม่ : ปีนีจ้ะไม่มกีารจัดอนัดบัโลก แต่มอีนัดบัของประเทศซึง่ world 

archery เป็นระดับโลกจัดไว้ให้ น้องอยู่ในอันดับ ๗๐ กว่าๆ ค่ะ กีฬายิงธนู
จะไม่มีแบ่งประเภทเยาวชน เป็นผู้ใหญ่ไปเลย แต่ถ้าเป็นแมตช์ในประเทศ 
เช่น แมตช์เกษตรศาสตร์ ก็จะมีแบ่งอายุ แต่ทีมชาติไม่มี และไม่มีจ�ากัด

อายุขั้นต�า่ด้วย ยิงไปได้เรื่อยๆ 
คุยมาถึงตอนนี้ น้องไข่มุกก็ซ้อมเสร็จ เก็บอุปกรณ์ เดินมารับ

ช่วงการคุยกับ “ทิศไท” ต่อ ด้วยใบหน้าสดชื่นแจ่มใส
ทศิไท : คณุแม่บอกว่าน้องเป็นคนทีช่อบกจิกรรม

โลดโผนมาก ยิงธนูนี่ใช่หรือยังคะ
น้องไข่มุก : ก็ใช่อยู่ค่ะ ตอนแรกเรียนเปียโน 

แต่หนูขี้เกียจซ้อม ให้ท�าการบ้าน หนูไม่ท�า หนูก็ไปว่าย
น�้า แต่ขี้เกียจตื่นเช้า ขี่ม้า ก็ขี้เกียจตื่นเช้าอีก ขี่ม้านี่หนูชอบนะ แต่ว่ามัน
ต้องซ้อม ตอนแรกขี่เล่นๆ ก็ชอบดี แต่พอไปแข่งก็ไม่ชอบ ชอบเป็น
กิจกรรมที่ไม่จริงจังมากกว่า ส่วนที่หันมายิงธนูเพราะตอนนั้นแม่เปิดเจอ 

หนูก�าลังว่างๆ จะเลิกขี่ม้า ก็เลยลองธนู มันเท่ ยิงไปเรื่อยๆ จนได้ไปแข่งมันได้รางวัล 
เลยตั้งใจซ้อมค่ะ 
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ทศิไท : เป็นนักกีฬาธนตู้องมปัีจจยัอะไรบ้าง ต้องมคีวามพร้อมเรือ่งอะไรบ้าง
น้องไข่มุก : สมาธิก็มี ตอนซ้อมจะคุยเล่นก็คุยได้ แต่ต้องสนใจว่าตัวเองท�า

ตามฟอร์มได้หรือเปล่า แล้วก็จะมีเรื่องของร่างกาย ธนูจะมีความหนักของคัน 
ความหนักของตอนที่เราต้องดึงเข้าหาตัว กล้ามเนื้อต้องพร้อม เพราะแมตช์แข่ง
ในไทย มีสนามในร่มแค่แมตช์เดียว ที่เหลือกลางแดดหมดเลย ฝนตกก็ต้องยิง 
ลมอีก ก็ต้องคาดคะเน สมมติว่าลมมาทางซ้าย แล้วลมถ้าไปทางขวา แล้วเรา
ปรับมันก็เละเลย  

ทิศไท : ตอนแรกๆ ได้ยินว่าหนูเลือกที่จะแข่ง recurve เหตุการณ์อะไรที่
ท�าให้ไปต่อกับ recurve ไม่ได้คะ?

น้องไข่มุก: ตอนนั้นเด็กด้วย ยิง recurve ไปได้รางวัลพระราชทาน พอกลับ
ไป เราก็กดดันตัวเอง เครียดจนเกินไป ต้องท�านั่นนี่ จนเค้นเกิน คือตรง recurve 
จะมีตัวที่คลิกปุ๊ปมันก็จะปล่อย พอหนูไปเค้นเกิน มันก็ไม่ยอมหลุด เพราะหนูดึง
ยังไม่ถึง จนยิงไม่ได้เลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็น compound ยิงง่ายกว่าตามความ
รู้สึกหนู แล้วแต่ร่างกายด้วย แม้ว่าอาจจะไม่ได้ไปโอลิมปิก แต่ว่าถ้าที่สหรัฐมี
โอลิมปิก อาจมีโอกาส หนูได้ยินเขาพูดคุยกัน เพราะคนแข่ง compound ที่
อเมริกามีเยอะมาก อีก ๔ ปี ต้องมีความหวังไว้ก่อน 

ทิศไท : ตอนติดทีมชาติรู้สึกยังไงบ้างคะ
น้องไข่มุก : ดีใจมากค่ะ ตอนแรกก็มาแข่งเพราะว่าการแข่งก่อนหน้านี้มัน

เป็นรุ่นเบสิกของ compound แล้วหนูก็ตั้งใจซ้อมมาแล้วก็ได้ หนูซ้อมวันละ
ประมาณ ๓ ชั่วโมง ตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนประมาณ ๑ ชั่วโมง ยิง ๑ สกอร์ก่อน
ไปเรียน ตอนเย็นก็ยิงอีก ๓ สกอร์ ๑ สกอร์มี ๖ ชุด ๑ ชุดมี ๖ ลูก ตอนเช้า ๓๖ 
ลกู ตอนเย็นก…็ ไม่แน่ใจเหมอืนกนัค่ะ (หวัเราะ) หนูไม่ซ้อมวนัจันทร์กบัวันพฤหัส 
วันเสาร์กับอาทิตย์จะซ้อมเยอะกว่า ซ้อม ๔-๕ สกอร์ เพราะเวลาไปแข่งเราได้
ซ้อมเต็มวันค่ะ

คุณแม่แป้ง
ปุณยนุช พชรภารัตน์
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ทิศไท : ตอนนี้วางเป้าหมายให้ตัวเองไว้ยังไงบ้าง
น้องไข่มุก : หนูอยากติดทีมชาติอีก หนูอยากแข่งหลายๆ ประเทศ เพราะว่า

เป็นคนขี้เกียจซ้อม แต่อยากไปแข่ง ฟังดูย้อนแย้งกัน ชอบแข่ง อยากเจอนักกีฬาคน
อื่น สนุก ท้าทาย แข่งแมตช์ใหญ่ๆ ขึ้น ก่อนที่หนูติดซีเกมส์ หนูได้ไปหลายประเทศ 
ได้เป็นแชมป์โลกของ Youth World Archery ได้ไปเซี่ยงไฮ้ สเปน จริงๆ แล้วชอบเดิน
ทาง ชอบเจอผู้คน ชอบคุยกับคนด้วย 

ทิศไท : อยากจะฝากอะไรให้กับคนอ่าน ซึ่งอาจจะอยู่ในวัยเดียวกับหนู
น้องไข่มุก : ถ้าเราชอบอะไร สนใจอะไร ท�าให้ดีที่สุด ตั้งใจให้สุดๆ แล้วพอ

ประสบความส�าเร็จแล้วเราจะขอบคุณที่เราตั้งใจมาตลอดค่ะ

ประเภทธนู Recurve และ Compound
Recurve (คนัธนโูค้งกลบั) ผสมระหว่างความเป็นธนแูบบดัง้เดมิเข้ากบัการแข่งขนั

เพื่อความแม่นย�า การยิงธนูประเภทนี้ให้แม่น จะต้องอาศัยการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง
และมีเทคนิคในการยิงค่อนข้างมาก ถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีเพิ่มเข้ามาช่วย แต่การยิง
ธนู ไม่ว่าจะเป็นประเภทใด ก็จะต้องใช้ความสามารถของคนยิงเป็นหลัก แต่ละรุ่นจะ
มีหน้าตาคล้ายๆกัน ส่วนปลายจะโค้งกลับ (Recurve) สามารถถอดได้เป็น ๓ ชิ้น คือ
ส่วนด้ามจับ (Riser) ตรงกลางซึ่งมักท�าจากโลหะเช่นอลูมิเนียมหรือแมกนีเซียม และ
ปีกธนู (Limb) ซึ่งมี ๒ ชิ้นคือปีกบนและปีกล่าง ซึ่งมีวัสดุที่ใช้ในการผลิตหลายชนิด
เช่น ไม้ คาร์บอนและโฟม แล้วแต่รุ่น โดยธนูที่ใช้ในการแข่งขันจะมีการใส่อุปกรณ์อีก
หลายชิ้นเพื่อท�าให้การยิงมีความแม่นย�าสูงขึ้น

Compound (คันธนูทดก�าลัง) มีรอกอยู่ที่ปลายด้านบนและล่างข้างละ ๑ ตัว ใน
ช่วงแรกที่เราดึง จะดึงได้ยาก แต่เมื่อดึงได้จนรอกหมุนถึงจุดหนึ่ง รอกนี้จะทดแรงให้
เรา ดังนั้นพอผ่านจุดนี้ไปเราจะดึงสายได้ง่ายมาก นอกจากนั้นเมื่อเราปล่อยสายออก
ไป ลูกธนูก็จะพุ่งออกไปเร็วกว่าเพราะรอกหมุนช่วยเพิ่มแรงส่งออกไป  
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สานฝันเยาวชน
เรื่อง : พิมพ์ภัทร  

 ในอดีตเป็นกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้าง
 ความสนุกสนาน หรือเพื่อเสริมสร้างความ

แขง็แรงของร่างกายเท่านัน้ แต่ปัจจบุนักีฬากลายเป็น
ส่วนหนึง่ในวถิชีีวติของผู้คน หลายประเทศน�ากฬีามา
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต่อยอด
สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การจัดการแข่งขัน
กีฬาอาชีพกลายเป็นธุรกิจที่ท�ารายได้หมุนเวียนใน
ระดับประเทศไปจนถึงระดับนานาชาติ 

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ประกอบกับสภาพสังคมซึ่งก�าลังเข้าสู ่สังคมสูงวัย 
ท�าให้คนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น ธุรกิจด้าน
สุขภาพทั้งด้านสาธารณสุขและการออก�าลังกายจึง
กลายเป็นตลาดที่ก�าลังเติบโต 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เล็งเห็นว่า ธุรกิจกีฬา
เป็นธุรกิจซึ่งก�าลังเติบโตดังกล่าวและมหาวิทยาลัย
เองกมี็ความพร้อมในด้านวชิาการ มคีณาจารย์ผูม้คีวาม
เชีย่วชาญ  ในการจัดหลกัสตูรเชงิวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
ในส�านักวิชาแพทยศาสตร์ และมีความพร้อมด้าน
โครงสร้างในส่วนของสนามกีฬาและสนามแข่งขนั จงึ
จดัตัง้หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวทิยาศาสตร์
การกีฬาและการออกก�าลังกาย ขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิต
ผู้มีความรู้ด้านกีฬาและการออกก�าลังกาย เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ

สหวิทยาการ วิชาการสู่การปฏิบัติจริง 
อาจารย์ ดร. ปรเมท เหมรชตนนท์ หวัหน้าสาขา

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก�าลังกาย อธิบาย
ถึงการจัดท�าหลักสูตรว่า หลักสูตร
นี้ เป ็นสหวิทยาการ ท่ี รวมองค ์
ประกอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพทั้ง ๕ สาขา ไม่ว่าจะเป็น
วิทยาศาสตร์การกีฬา เภสัชศาสตร์ 
สหเวชศาสตร์ แพทย์ศาสตร์กายภาพ 
บ�าบัด และการจัดการบริหารด้าน
ธุรกิจกีฬา น�ามาผสมผสานกัน 
เพ่ือให้หลักสูตรมีความสอดคล้อง
สมบูรณ์ 

“นักศึกษาจะได้เรียนพื้นฐาน
ความรู้ในส่วนของวิทยาศาสตร์การ
กฬีาทุกด้าน เพือ่ให้เขามคีวามพร้อม
ในการทำางาน เช่น ด้านกายภาพ 
บำาบดั เขาจะรู้ว่าเวลาออกไปสนามแข่ง จะช่วยฟ้ืนฟู
นกักฬีาได้อย่างไร หรือด้านการวิเคราะห์ สามารถออก 
แบบโปรแกรมเสรมิสมรรถภาพนักกฬีา วเิคราะห์เชิง
พฒันาเทคนคิว่ากีฬามเีทคนคิอย่างไร ทำามมุทำาองศา
อย่างไร เพือ่ให้นกักีฬาสามารถเคลือ่นไหวร่างกายและ
ใช้ทักษะกฬีาต่างๆ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพสูงสุด” 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำาลังกาย

สำานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กีฬา

ดร.ปรเมท เหมรชตนนท์
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อาจารย์ ดร.ปรเมท เล่าถึงการเรยีนการสอนว่า จะ
เน้นการเรียนวิชาการควบคู่กับการปฏิบัติ นักศึกษา
ชั้นป ี ท่ีหนึ่ งจะได ้ เรียนพื้นฐานเชิงความรู ้ด ้าน
วทิยาศาสตร์การกฬีาและเริม่มวีชิาปฏบิตัใินชัน้ปีทีส่อง 
โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกีฬาทั้ง ๔ ประเภท
ใหญ่ ได้แก่ ประเภทลู่ ประเภทลาน ประเภทแร็ก
เก็ต ประเภทกีฬาทางน�า้ ส�าหรับผู้ที่มีความสามารถ
ด้านกีฬาชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่แล้วก็จะมีการเพิ่มเติม
ในส่วนอื่นให้ 

เม่ือข้ึนช้ันปีที่สามจะเป็นรายวิชาเชิงประยุกต์
ซึ่งเปิดโอกาสในนักศึกษาน�าความรู้และทักษะที่ได้
จากการเรยีนในชัน้ปีแรกมาผสมผสานกนั เมือ่ถงึชัน้
ปีท่ีสี่จะเป็นการฝึกปฏิบัติแบบสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกีฬา สถาบันการศึกษา 
สถาบันวิจัย หรือสมาคมกีฬา ซึ่งทางมหาวิทยาลัย
ได้ท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเอาไว้

“มหาวิทยาลัยได้ทำา MOU กับสถานประกอบ
การด้านกีฬาต่างๆ โดยเบื้องต้นเราได้ทำา MOU กับ
การกฬีาแห่งประเทศไทย ซึง่เป็นองค์กรหลกัด้านกฬีา
ของประเทศ นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายด้านการแพทย์ 
และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในต่างประเทศด้วย” 

 
ตลาดงานที่เปิดกว้าง

ปัจจุบันวงการกีฬาของประเทศไทยก�าลังเริ่ม
ขยายการแข่งขนัไปสู่การแข่งขนัอาชพี มีสโมสรกฬีา 
มีระบบสัญญานักกีฬา และสัญญาผู้ฝึกสอน การ
กีฬาแห่งประเทศและกรมพละศึกษาเองก็มีนโยบาย
ที่จะขยายการแข่งขันไปสู่ระดับนานาชาติในหลาย
ชนิดกีฬา ท�าให้โอกาสของสายงานวิทยาศาสตร์การ
กฬีาในวงการกฬีาอาชพีระดบัสากลเปิดกว้างขึน้มาก 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงให้ความส�าคัญกับ
การส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการเรียนรู้
แบบ Active Learning เน้นการพูดและการสนทนา
เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถใช้ภาษาองักฤษในการท�างาน
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ พร้อมเข้าสูต่ลาดงานในระดับ
สากล

“ประเภทกีฬาที่เราเห็นชัดเจนที่สุดคือ กีฬา
ฟตุบอล ซึง่มกีารดงึตัวนกักฬีาอาชพีจากต่างประเทศ
มาเข้าร่วมทีม หากบัณฑติของเรามทีกัษะด้านภาษา
อังกฤษที่ดี เวลาทำางานในสนาม หรือเป็นผู้ฝึกสอน
และผูด้แูลกจ็ะช่วยให้เขาทำางานได้คล่องตวั” 

อาจารย์ ดร.ปรเมท ยงัให้ความเห็นว่า นอกจาก
โอกาสงานด้านวงการกีฬาอาชีพ ในอนาคตข้างหน้า 
ตลาดงานด้านสุขภาพเองก็จะขยายกว้างข้ึนเช่นกัน 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไปท�าให้คนหันมา
เห็นความส�าคัญในการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็ง
แรง งานในกลุ่มบริการสุขภาพ เช่น ผู้ฝึกสอนหรือ
เทรนเนอร์ ก็จะเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น

“ตอนนีง้านด้านโรงแรมและธรุกจิการท่องเทีย่ว
เริ่มเปิดให้บริการเชิงสุขภาพ โรงแรมระดับห้าดาวมี
พืน้ท่ีออกกำาลงักายและเล่นกีฬามากขึน้ งานด้านการ
ดูแลเฮลต์คลับ ฟิตเนสคลับ หรือประจำาในส่วนออก
กำาลังกายของโรงแรมยังเป็นที่ต้องการ รวมถึงการ
ประกอบอาชีพอิสระ เป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวด้วย” 
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ไม่จ�าเป็นต้องเล่นกีฬาเก่ง 
ถ้าชื่นชอบกีฬาก็สามารถเรียนได้

“จดุหนึง่ทีต้่องแก้ไขความเข้าใจผดิคอื การเรยีน
วิทยาศาสตร์การกีฬาไม่จำาเป็นต้องเก่งกีฬามาก่อน 
ถ้าเขาชอบกีฬาและสนใจจะประกอบอาชีพในสาย
กีฬา เขาก็สามารถเรียนได้เช่นกัน”

อาจารย์ ดร.ปรเมทให้ความเห็นว่า ส�าหรับผู้ที่
เป็นนกักฬีา การเข้าเรยีนสาขาวทิยาศาสตร์การกฬีา
และการออกก�าลงักายถอืว่ามาตรงสาย เพราะผูเ้รยีน
มีทักษะด้านการเล่นกีฬาชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่แล้ว 
เมื่อเข้ามาเรียนในหลักสูตรก็จะได้เรียนรู้ว่า ตนเอง
จะสามารถเพิ่มสมรรถภาพและความเป็นเลิศในกีฬา
ชนดินัน้ๆ ได้อย่างไร โดยมข้ีอมลูเชิงวชิาการสนบัสนนุ 
เมื่อองค์ความรู้ผสมผสานกับทักษะและเทคนิคที่มี
อยู่แล้ว บัณฑิตที่จบไปจึงเป็นทั้งนักวิชาการและนัก
ปฏิบัติ

ส่วนผู้ท่ีไม่ได้เป็นนักกีฬาแต่สนใจสายอาชีพ
กีฬา สามารถเรียนในเชิงวิชาการ เพื่ออยู่ประจ�าใน
ห้องแล็ปวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือเป็นนักวิจัยได้ 

แล็ปวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นสายงานที่คน
ทัว่ไปอาจไม่คุ้นเคย นกัวทิยาศาสตร์การกฬีาซึง่ประจ�า
อยูห้่องแลป็จะมหีน้าทีด่แูละทดสอบสมรรถภาพด้าน
ต่างๆ ของนกักฬีาในทกุประเภทกีฬา เพ่ือวดัศกัยภาพ
ของร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน แล็ปวิทยาศาสตร์
การกีฬามีความส�าคัญมากในวงการกีฬา เนือ่งจาก
เป็นแหล่งข้อมลูพืน้ฐานส�าหรับการออกแบบโปรแกรม
การเพิ่มสมรรถภาพ

“หลายคนคดิว่า ถ้าอยากเล่นกฬีาเก่งจะต้องฝึก
อย่างไรเท่านั้น แต่มองข้ามจุดเริ่มต้นว่า ศักยภาพที่
มตีอนนีอ้ยูต่รงไหน ต้องปรบัปรุงอย่างไร ซึง่ถ้านกักฬีา
ไม่ได้เข้าแลป็ทดสอบ กจ็ะไม่มีทางรูว่้าศกัยภาพร่างกาย
ของตนเองตอนนี้อยู่ตรงไหน เช่น นักวิ่ง ต้องรู้ว่า
ร่างกายตัวเองมีค่า VO2 max (ค่าการใช้ออกซิเจน
ของร่างกายเมื่อออกกำาลังอย่างเต็มกำาลังถึงที่สุด (มี
หน่วยเป็น มลิลลิติรต่อนำา้หนกัตวั ๑ กโิลกรมั ต่อนาท)ี 
เท่าไร ซึ่งค่าพวกนี้วัดได้จากการทดสอบในห้องแล็ป 

หลงัจากนกักฬีาเข้าทดสอบ ผูฝึ้กสอนกจ็ะมีข้อมลู
ในการออกแบบโปรแกรมการออกกำาลงักายและกจิกรรม
ต่างๆ เมื่อฝึกไปสักระยะ ๓ เดือน ๖ เดือน ก็ต้องมี
การทดสอบอีกครั้งว่า ร่างกายพัฒนาไปหรือไม่” 

ทั้งนี้ห้องแล็ปวิทยาศาสตร์การกีฬาของส�านัก
แพทย์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลักษณ์ มคีวามพร้อม
ด้านอปุกรณ์และเครือ่งมอืต่างๆ ซึง่ได้มาตรฐาน อาทิ 
เครือ่งวดัความแขง็แรงของกล้ามเนือ้ เครือ่งวดัความ
จปุอด นกัศกึษาสามารถเรยีนรู้การท�างานในห้องแล็ป
วิทยาศาสตร์การกีฬาได้ครบถ้วน

ชีวิตในมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.ปรเมท เล่าถึงชีวิตในมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์ว่า นักศึกษาส่วนหนึ่งจะพักอยู่ในหอพัก
ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยจัดการ
เรียนการสอนแบ่งเป็น ๓ เทอม เทอมละประมาณ 
๑๒ สปัดาห์ มรีายวชิามากกว่าการเรยีนปกต ินกัศกึษา
จะต้องฝึกปฏบิตัิในแลป็ การอยูห่อพกัจะท�าให้สะดวก
ขึน้ ท้ังนีห้อพกัของมหาวทิยาลยัมอีงค์ประกอบพร้อม
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ส�าหรับใช้ชีวิตประจ�าวัน รวมถึงมีการรักษาความ
ปลอดภัยอย่างดี

ตอนนี้สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก�าลังกายมีนักศึกษารุ่นที่ ๑ ประมาณ ๒๐ คน และ
ก�าลังอยู่ระหว่างเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ ๒ ตั้งเป้าว่าจะ
เปิดรับนักศึกษาได้ประมาณรุ่นละ ๔๐ คน ทางสาขา
วิชาจะแบ่งนกัศึกษาออกเป็นกลุม่เลก็ๆ ๖-๘ คน และ
มีอาจารย์ประจ�ากลุ่มละ ๑ คน เพื่อให้สามารถดูแล
นกัศกึษาได้ทัว่ถงึและประสานงานกันได้อย่างคล่องตวั

คุณสมบัติของผู้เรียน
การรับนักศึกษาของสาขาวิทยาศาสตร์การ

กีฬาและการออกก�าลังกาย จะเปิดรับสมัครนักเรียน
ที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนกการเรียน 

อาจารย์ ดร.ปรเมท กล่าวว่า “นักศึกษารุ่นแรก
ของเรามาจากทัง้สายวทิย์และสายศิลป์ เดก็สายศลิป์
พอเห็นว่าเป็นสำานกัวิชาแพทย์ ช่ือสาขาเป็นวิทยาศาสตร์
การกีฬา อาจจะกลัวว่าถ้าตนเองไม่มีพื้นความรู้ด้าน
วทิยาศาสตร์เลยจะเรียนไม่ได้ แต่ความจริงแล้วสามารถ
เรียนรู้ได้ เราจะปูพื้นฐานตั้งแต่ต้น” 

“ความเป็นนักกีฬาจะถูกปลูกฝังโดยธรรมชาติ
จากการแข่งขนั คนทีผ่่านการเล่นกฬีาและการแข่งขัน
กีฬา จะมีความรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยอยู่ในสายเลือด 
ซึมซับมาเป็นตัวเขาเอง หล่อหลอมเป็นบุคลิกภาพ 
จดุสำาคญัคอื ผูท้ีจ่ะทำางานในสายงานวทิยาศาสตร์การ
กฬีา กต้็องชอบกฬีา ไม่อย่างน้ัน ตอนทีเ่ราไปแข่ง ไป
นั่งข้างสนาม ต้องรอเวลาแข่งเป็นชั่วโมง บางทีเป็น
วัน บางวันรอแล้วยังไม่ได้แข่งก็มี ถ้าเป็นคนที่เข้าใจ
การแข่งขัน เคยอยู่ในสนามแข่ง เขาก็จะเข้าใจว่ารูป
แบบการแข่งขันกฬีาก็เป็นแบบนี”้  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก�าลังกาย

ส�านกัวชิาแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์
ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาจะต้องก�าลังศึกษาหรือ

ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) 
แผนการเรียน สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ศิลป์
ค�านวณ หรอืศลิป์ภาษา หรอืเทยีบเท่าประกาศนยีบัตร
วิชาชีพ (ปวช.๓) ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ส�านกัวชิาแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์
เลขที่ ๒๒๒  ต�าบลไทยบุรี อ�าเภอท่าศาลา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช๘๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๗ ๒๘๐๑-๓ 
เว็บไซต์ https://smd.wu.ac.th
เฟสบุ๊ค : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก

ก�าลังกาย ม.วลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พัฒนาการเรียนการสอน
คุณภาพ ด้วยมาตรฐานสากล UKPSF 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความส�าคัญกับการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ จึงได้น�ากรอบ
มาตรฐานวชิาชีพระดบัอุดมศกึษาจากสหราชอาณาจกัร 
The United Kingdom Professional Standards 
Framework (UKPSF) มาเสริมประสิทธิภาพของ
อาจารย์ผู้สอน

กระบวนการสอนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF 
เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning 
กระตุ ้นให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ ใน
ห้องเรียน เน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
มากกว่าท่องจ�า มีการใช้เทคโนโลยี เช่น smart 
classroom ในการเรยีนการสอน ท�าให้ผู้เรยีนสามารถ
เรียนรู้หรือทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา จากบันทึก
วดิโีอบทเรยีนในห้องเรยีน และมกีารประเมนิการเรยีนรู้
เพือ่พัฒนาอย่างต่อเนือ่ง ผูส้อนเองจะต้องพฒันาตนเอง
ให้ทนัต่อความรูด้้านศาสตร์สาขาวชิาและพฒันาวธิกีาร
สอนใหม่ๆ เพือ่ให้ผูเ้รยีนมคีวามรู้และทกัษะทีส่อดคล้อง
กับตลาดแรงงาน 

ท้ังนีอ้าจารย์ของมหาวทิยาลยัวลยัลักษณ์ทกุคน
จะต้องผ่านการอบรม Pre-UKPSF น�าไปสู่กระบวน 
การจัดการเรียนรู ้ในห้องเรียนท่ีมีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป  
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สารคดีพิเศษ
เรื่อง : ทัศนีย์ ยาวะประภาษ

 ระยะเวลาที่โลกเผชิญการ
 ระบาดของโควิด-๑๙ นาน

นับปีจนถึงบัดนี้ ด่านหน้าที่รับมือ
กับความท้าทายอันไม่คาดคิดคือ
การแพทย์และสาธารณสขุของแต่ละ
ประเทศ ยิง่โรคยดืเยือ้ยาวนานเพยีง
ใด ยิ่งพิสูจน์ความแข็งแกร่งและความ
สามารถของทีมเสื้อกาวน์สีขาวของไทย
ว่าอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก

เหตุที่ระบบการแพทย์และสาธารณสุขของ
ประเทศไทยได้รับการยอมรบั ทัว่โลกยกย่องชืน่ชมใน
ช่วงวิกฤตโควิด-๑๙ บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้
ความสามารถอย่างสงูยิง่ บคุคลผู้วางรากฐานมาอย่าง
ยาวนานคือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดลุยเดชวกิรม 

พระบรมราชชนก หรือ สมเด็จพระราช
บิดา นั่นเอง

สมเด็จพระบรมราชชนก 
ทรงสนพระทัยการแพทย์และการ
สาธารณสุข ตั้งแต่ครั้งยังทรงด�ารง
ต�าแหน่งนายทหารแห่งกองทัพเรือ

สยาม ทรงเห็นว่าการแพทย์และการ
สาธารณสุขของไทยยังล้าสมัยอยู่มาก ใน

ท่ีสุดก็ตกลงพระทัยจะทรงช่วยปรับปรุงการแพทย์
ของประเทศไทยอย่างจริงจัง โดยเสด็จไปทรงศึกษา
วชิาเฉพาะเสียก่อน ในระหว่างท่ีทรงศึกษา ณ สหรฐั 
อเมรกิา ทรงสนพระทยั และทรงเป็นห่วงกจิการแพทย์
และสาธารณสขุของประเทศตลอดเวลา ทรงตระหนกัว่า 
การสาธารณสุขมีส่วนส�าคัญในการพัฒนาประเทศ 

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลและสมเด็จย่า
องค์ผู้ทรงวางรากฐานการแพทย์และสาธารณสุขไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จ       
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ ไป
พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ในปี
นี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งสิ้น ๖๖ ราย จาก ๓๕ ประเทศ   

ตลอด
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และการสาธารณสขุจะได้ผลดี ก็ต้องมแีพทย์ทีม่คุีณภาพ
สงูและมีการศึกษาทีเ่หมาะสม สมเดจ็พระบรมราชชนก 
ทรงเป็นผูแ้ทนรัฐบาลไทย ในการเจรจากบัมลูนธิิรอ็กกี้
เฟลเลอร์ เกี่ยวกับการช่วยเหลือด้านการศึกษาวิชา
แพทย์ในประเทศไทย การเจรจานัน้ทรงกระท�าหลาย
ครั้งซึ่งบรรลุผลส�าเร็จ

พระราชกรณียกิจประการแรกของพระองค์ที่มี
ความส�าคญัต่อวงการแพทย์ และการสาธารณสขุของ
ประเทศ คือการพระราชทานทุนให้นักเรียนออกไป
ศึกษา ณ ต่างประเทศในสาขาการแพทย์ สาธารณสุข 
พยาบาล และในแขนงวิชาเตรียมแพทย์ต่างๆ

ในปี พ.ศ. ๒๔๖๖ พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หวั ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้
สมเด็จพระบรมราชชนกเป็นอธิบดีกรมมหาวิทยาลัย 
สมเด็จพระบรมราชชนกทรงงานในฐานะนายก
กรรมการคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล ใน
ปี พ.ศ. ๒๔๖๘ ในช่วงที่ทรงด�ารงต�าแหน่งทั้งสอง 
ทรงอุทิศทั้งพระราชทรัพย์ พระวรกาย พระสติก�าลัง 
เพื่อพัฒนา และปรับปรุงระบบการเรียนการสอนของ
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทย์และพยาบาลของ
ประเทศไทย

หลงัจากทรงส�าเรจ็การศึกษาจากประเทศสหรัฐ 
อเมริกา สมเดจ็พระบรมราชชนกเสดจ็พระราชด�าเนนิ
กลับกรุงเทพมหานคร ทรงรับเป็นพระอาจารย์พิเศษ
คณะแพทยศาสตร์และศริิราชพยาบาล แล้วจึงเสดจ็ฯ 
ไปทรงงานในฐานะแพทย์ประจ�าโรงพยาบาลแมคคอร์มคิ 

จงัหวัดเชยีงใหม่ นอกจากทรงมพีระเมตตาต่อผูป่้วยแล้ว 
พระราชอัธยาศยัและการวางพระองค์ต่อบรรดาแพทย์
และพยาบาลกเ็ป็นไปอย่างละมนุละม่อม ไม่ถอืพระองค์ 
ชาวเมืองเชียงใหม่ถวายพระนามว่า “หมอเจ้าฟ้า”

ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี ที่ทรงเกี่ยวข้องกับการ
แพทย์และการสาธารณสุข สมเด็จพระบรมราชชนก 
ได้ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อ
การแพทย์และการสาธารณสขุของไทยอย่างมากมาย 
จนเป็นที่ประจักษ์ ทรงได้รับการยกย่องเป็น “องค์
บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุข
ของไทย”

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัด
ตั้งรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลขึ้นเพ่ือถวายเป็นพระ
ราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อ
วงการแพทย์ การสาธารณสุข การพยาบาล การ
เภสชักรรม ทนัตศกึษา การประมง กองทพัเรอื และ
การศกึษาของประเทศเป็นคณุปูการ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
เป็นการวางรากฐานให้การแพทย์ของไทยเจรญิรุง่เรอืง
ทัดเทียมอารยประเทศในปัจจุบัน เป็นการสนองพระ
มหากรุณาธิคุณให้พระเกียรติยืนยงอยู่ในแผ่นดินนี้
และแผ่ขจรขจายไปทั่วโลก
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มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลได้รับพระบรมราชา

นุญาตให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๓๔ ด้วยการริเริ่มของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในวโรกาสเฉลิมฉลอง
วนัคล้ายวันพระราชสมภพ ในสมเด็จพระมหติลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ครบ ๑๐๐ ปี ในวนั
ที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อด�าเนินการมอบรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ถวายเป็นพระราชอนุสรณ์ และ
เพื่อเผยแพร่พระราชเกียรติคุณ แห่งสมเด็จพระ   
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

องค์ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้า
ฟ้ามหิดล คือ สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี และรอง
ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
คือ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทั้ง 

สองต�าแหน่งนีเ้ป็นต�าแหน่งถาวร ส่วน
ต�าแหน่งอื่นมีวาระ ๔ ปี รางวัล

สมเด็จเจ้าฟ้ามหดิล มกีารให้
รางวัลเป็นประจ�าทุกปีๆ 
ละ ๒ รางวัล คือ รางวัล
ทางการแพทย์ มอบให้แก่
บคุคลหรอืองค์กรท่ีปฏบิตัิ
งาน และ/หรือ วิจัยดีเด่น

การแพทย์ อันก่อประโยชน์
แก่มนุษยชาติ และ รางวัลทาง

สาธารณสขุ มอบให้แก่บคุคลหรอืองค์กร 
ทีป่ฏบัิตงิานดเีด่นทางด้านสาธารณสขุ เป็นประโยชน์
แก่สุขภาพอนามัยของมนุษยชาติ

โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
นอกจากนี้ยังมีโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จ

เจ้าฟ้ามหิดล ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยที่ 
รักและมุ ่งมั่นในวิชาชีพแพทย์ให้ด�าเนินตามรอย
เบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย
เดชวกิรม พระบรมราชชนก ด�าเนนิการโดยคณะกรรม 
การอ�านวยการ คณะกรรมการด�าเนินการ และคณะ
กรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้า
ฟ้ามหดิล โดยเมือ่คดัเลอืกได้ผูท้ีม่คีณุสมบตัติรงตาม
วตัถปุระสงค์ จะน�ารายชือ่แจ้งต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ
มลูนธิริางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
เป็นขัน้ตอนสดุท้ายของการตดัสนิ  ผูผ่้านการคดัเลอืก
จะได้รับพระราชทานทุนไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
หรอืในประเทศเป็นเวลา ๑ ปี โดยจะได้รบัการสนบั 
สนนุค่าใช้จ่ายต่างๆ และให้นบัเวลาการไปครัง้นี ้รวม
เป็นเวลาของการใช้ทนุหลงัจากศกึษาแพทย์จบแล้วด้วย

สมเด็จย่า ทรงเจริญตามรอยพระยุคลบาท 
สมเด็จพระบรมราชชนก

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรง
ประกอบพระราชกรณียกิจเพ่ือพสกนิกรชาวไทย 
ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ท่าน ทรงด�าเนินรอย
ตามพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลย
เดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์
แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย

พระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี ทรงเริ่มและปฏิบัติจนประสบผลส�าเร็จ
ด้วยพระปรชีาญาณ และความร่วมมอืจากภาครฐัและ
เอกชน ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ การพยาบาล การ
ศึกษา ตลอดจนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และ 
การยกระดบัคณุภาพชวีติ ล้วนปรากฏผลสบืเนือ่งและ
มีพัฒนาการมาเป็นล�าดับสืบมา โดยเฉพาะด้านการ
พยาบาลนั้น ทรงพระเกียรติสูงสุดของวิชาชีพการ
พยาบาลไทย 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเข้า
ศึกษาวิชาพยาบาลที่โรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์และ
หญิงพยาบาลแห่งศิริราช เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ ทรงเป็น
นักเรียนที่อายุน้อยท่ีสุดในบรรดานักเรียนใหม่ที่เข้า
ศึกษาในปีนั้นรวม ๑๔ คน คือ มีพระชนมายุยังไม่
ครบ ๑๓ พรรษาบริบูรณ์ 
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ในปีต่อมา พ.ศ. ๒๔๖๐ สมเดจ็พระศรนีครนิทรา 
บรมราชชนน ีทรงเป็นหนึง่ใน ๒ ของนกัเรยีนพยาบาล 
ที่ได้รับคัดเลือกให้ไปเรียนวิชาแพทย์และพยาบาล
เพิม่เตมิทีส่หรัฐอเมริกา เพือ่เป็นการตระเตรียมครท้ัูง
ฝ่ายแพทย์และพยาบาลของไทย โดยสมเดจ็พระบรม
ราชชนก ขณะนัน้ยังทรงเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ 
เจ้าฟ้าฯ กรมขนุสงขลานครินทร์ ก�าลงัทรงศกึษาวชิา
แพทย์ปีที ่๑ อยู่ทีโ่รงเรยีนแพทย์ มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด 
ประเทศสหรัฐอเมริกา พระราชทานทุนแก่นักเรียน
แพทย์ และสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้า พระราชทาน
ทุนแก่นักเรียนพยาบาล 

สมเด็จพระบรมราชชนนี ได้ทรงศึกษาวิทยา
ศาสตร์รากฐานของวิชาการพยาบาลอย่างกว้างขวาง 
ตลอดจนวิชาสาธารณสุขศาสตร์ น�ามาซึ่งผลส�าเร็จ
เป็นรากฐานมั่นคงอ�านวยคุณประโยชน์แก่ประชาชน
ชาวไทยอย่างใหญ่หลวงในเวลาต่อมา

    
แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อสมเด็จย่าเสด็จประพาสหัวเมืองเยี่ยม        
พสกนกิร และเจ้าหน้าทีต่�ารวจ ทหารในท้องถ่ินทรุกันดาร 

ทั่วประเทศ นับแต่ พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นต้นมา ได้ทอด
พระเนตรปัญหาของราษฎรตามสถานที่เหล่านั้น
ยามเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยพระองค์เอง ทรงพบว่าราษฎร
ส่วนใหญ่มักเจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดิน
อาหาร โรคพยาธ ิโรคผิวหนงั ไข้ป่า ซึง่เป็นโรคพ้ืนฐาน
ทัว่ไป แต่มกัเสยีชวีติเพราะไม่มบีรกิารทาง การแพทย์
ในถิ่นทุรกันดาร  

เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ โปรดเกล้าฯ ให้จัด
ตั้งหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ ในพระองค์ขึ้นที่
จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก พระราชทานนามว่า 
“แพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนน”ี มอัีกษรย่อว่า พอ.สว. 
ประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสมาชิกสมทบอีกคณะหนึ่ง 
ซึ่งล้วนเป็นอาสาสมัครที่ไม่ได้รับส่ิงตอบแทนเป็น
เบี้ยเลี้ยงหรือเงินเดือน เดินทางไปปฏิบัติงานในถิ่น
ทุรกันดารในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ โดยรถยนต์ เรือ
หรือเฮลิคอปเตอร์ เพื่อตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บไข้ได้
ป่วยและแนะน�าให้ความรู้เรือ่งการอยูอ่ย่างถกูสขุลกัษณะ
แก่ประชาชนทั่วไป

 พ.ศ. ๒๕๑๗ สมเดจ็ย่าโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ทุนเริ่มแรก ๑ ล้านบาท จดทะเบียนหน่วยแพทย์
อาสาเป็น “มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคริน 
ทราบรมราชชนน”ี เพ่ือให้การด�าเนนิงานของ พอ.สว.   
มีรากฐานม่ันคง และสามารถด�าเนินการไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง  

จนถึงวันนี้มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ 
ก่อตั้งมาเป็นปีที่ ๓๐ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อตั้งปีที่ ๔๗ ต่างท�า
หน้าทีเ่ผยแพร่พระเกยีรติคณุแห่งสองพระองค์ให้ยนืยง
อยู่ในแผ่นดนินีแ้ละแผ่ขจรขจายไปทัว่โลกสมดงัปณธิาน
ที่ทรงมุ่งหวังเพื่อพสกนิกรชาวไทยอย่างแท้จริง  

๓๐

สมเด็จย่าทรงงานร่วมกับคณะแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนี พอ.สว.



เรื่อง : พริบพร ีภาพ : สิงหรา
ชวนเที่ยว

ล่องเรือ 
ขี่จักรยานชมสวน 

ฟอกปอดในคุ้งบางกะเจ้า

 คร้ังทีด่ภูาพถ่ายทางอากาศของ “กระเพาะหม”ู 
 หรือ “คุ้งบางกะเจ้า” สีเขียวหนาแน่นในนั้น
 ชวนให้ร่มเย็นผ่อนคลายอย่างยิง่ นกึฝันและหา

โอกาสจะไปเที่ยวให้ได้ในสักวัน อยากรู้ว่าลมหายใจ
ในเกาะเล็กๆ แห่งนั้นจะสดชื่นสักเพียงไหน

สบโอกาสดีในวันท่ีฝุน่ PM2.5 ปกคลมุจนท้องฟ้า
กรงุเทพมหานครขุน่มวักว่าปกต ิ ออกเดนิทางแต่เช้า
ไปฟอกอากาศทีบ่างกะเจ้า ไม่น่าเช่ือว่าแค่ผ่านประตนู�า้ 
คลองลัดโพธิ ์สีและอวลไอในท้องฟ้ากต่็างไปจากเดมิ

บางกะเจ้า หรอืทีเ่รยีกกันว่า กระเพาะหม ูเป็น
เกาะเทียมที่เกิดจากคุ้งแม่น�้าเจ้าพระยาโดยมีคลอง
ลัดโพธิเ์ชือ่มแม่น�า้ทางทศิตะวันตก ตัง้อยูท่างตอนใต้
ของกรุงเทพมหานคร ในอ�าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ครอบคลุมพื้นที่ ๑๖ ตารางกิโลเมตร 
บางครั้งได้รับการขนานนามว่า “ปอดสีเขียว” ของ
กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ นิตยสาร ไทม์เอเชีย ฉบับ 
Best of Asia ยกย่องให้บางกะเจ้าเป็นปอดกลาง
เมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย (Best Urban Oasis) 

ทุก

ชุมชนบางกะเจ้ามีอีกชื่อเรียกสวนนี้ว่า “สวนกลาง” พันธุ์พืชกว่า ๑๐๐ ชนิดอยู่ที่นี่ 
ส่วนใหญ่เป็นพืชที่เติบโตได้ดีในน้�ากร่อยและน้�าเค็ม มีสีเขียวตลอดปี ความโดดเด่นอีกอย่างคือ

จ�าลองแบบระบบนิเวศที่พบได้ในคุ้งบางกะเจ้ามาไว้ที่นี่ นั่นคือ “พื้นที่ศึกษาเรียนรู้การฟื้นฟูป่าเชิงนิเวศ” 
ครอบคลุมพื้นที่ ๔๐ ไร่ เป็นสวรรค์ของนักดูนก คนที่ชื่นชอบผีเสื้อและแมลง

ล่องเรือในคลองแพ ตำาบลบางกอบัว เพ่ือเรียนรู้ระบบนิเวศ
๓๑



ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๓๐ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวัรัชกาลที ่ ๙ ประทับเฮลคิอปเตอร์พระทีน่ัง่
ผ่านบางกะเจ้าเป็นประจ�า จึงทรงมีพระราชด�าริว่า 
สมควรสงวนพื้นที่แห่งน้ีไว้ส�าหรับเป็นพื้นที่สีเขียว
ของกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เนือ่งจากลมมรสมุ
จากอ่าวไทยจะพัดเอาอากาศบรสิทุธ์ิเข้ามา ไล่อากาศ
เสียในกรุงเทพฯ เป็นเวลากว่าปีละ ๙ เดือน ดังนั้น 
พืน้ทีแ่ห่งนีจ้งึอยูภ่ายใต้โครงการ “สวนกลางมหานคร”  
ถือเป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดและอยู่ใกล้กรุงเทพ 
มหานครที่ได้รับการอนุรักษ์พื้นที่ไว้

ปี ๒๕๖๒ ประกาศกฎกระทรวงก�าหนดให้พื้นที่
ต�าบลบางกะเจ้า ต�าบลบางกอบัว ต�าบลบางน�า้ผึ้ง 
ต�าบลบางยอ ต�าบลบางกระสอบ และต�าบลทรงคนอง 
อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขต
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ห้ามก่อสร้างและดัดแปลง
อาคารเป็น โรงงาน โรงแรม อาคารชุด ท่าเทียบเรือ
ส�าราญและกีฬา เว้นแต่อาคารท่ีใช้เพ่ือสาธารณ 
ประโยชน์ 

ถนนเพชรหึงษ์ เป็นเส้นทางหลักในการสัญจร
เข้าออกพื้นที่บางกะเจ้า ความที่บางกะเจ้าเป็นเกาะ 
ยงัคงรุม่รวยด้วยวถิเีกษตรกรรม มากมปีราชญ์ชาวบ้าน 
และมีถนนตัดผ่านเป็นใยแมงมุม ทุกเส้นถนนมีเลน
จักรยานซ้ายขวา วิธีเที่ยวที่นี่ให้สนุก เพลิดเพลิน
ทีส่ดุ จงึเป็นการเช่าจักรยานซึง่มบีรกิารท่ัวเกาะ สถานที่
แรกที่แนะน�าให้มาแต่เช้าตรู่ แต่งตัวทะมัดทะแมง 
สวมหมวก ทาครีมกันแดด พกน�้าดื่ม จอดรถไว้ด้าน
นอก เลือกจักรยานเหมาะใจ แล้วขับข่ีเข้าไปยัง 
สวนศรีนครเขื่อนขันธ์

คุ้งบางกะเจ้า

๓๒



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “ศรีนคร
เขื่อนขันธ์” สร้างเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นสวน
สาธารณะและสวนพฤกษชาติเนื้อที่ ๑๔๘ ไร่ ใน
โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนคร
เขื่อนขันธ์ตามแนวพระราชด�าริ สมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารี เพือ่ให้เป็นห้องเรยีนธรรมชาตกิลางแจ้ง
ส�าหรับการเรียนรู้และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ชมุชนบางกะเจ้ามอีกีชือ่เรยีกสวนนีว่้า “สวนกลาง” 
พันธุ์พืชกว่า ๑๐๐ ชนิดอยู่ที่นี่ ส่วนใหญ่เป็นพืชที่

เติบโตได้ดีในน�้ากร่อยและน�้า
เค็ม มีสีเขียวตลอดปี ความโดด
เด่นอกีอย่างคอืจ�าลองแบบระบบ
นิเวศที่พบได้ในคุ้งบางกะเจ้ามา
ไว้ทีน่ี ่นัน่คอื “พืน้ทีศ่ึกษาเรียนรู้
การฟ้ืนฟปู่าเชงินเิวศ” ครอบคลุม
พื้นที่ ๔๐ ไร่ เป็นสวรรค์ของ
นักดูนก คนที่ชื่นชอบผีเสื้อและ

แมลง ผู้โปรด ปรานการศึกษาพันธุ์ไม้ นักวิ่ง นักขี่
จกัรยาน คนชอบออกก�าลังกายทุกรูปแบบ หรอืเพียง 
พักผ่อนสบายๆ ริมบึงใหญ่ ก็ปลอดโปร่งใจแล้ว

“ป่า ๓ ยุค” คือชื่อของเส้นทางจักรยานศึกษา
ธรรมชาติประมาณ ๒ กิโลเมตร เป็นทางลาดยาง
และทางดินบดอัด ใช้เวลาราว ๔๕ นาที พาเข้าสู่
ความร่มรื่นสวยงามของพืชพรรณไม้ในสวนศรีฯ บน
เส้นทางสายนี้เราจะได้พบ ดงจาก ส่วนหนึ่งในระบบ
นเิวศน�า้กร่อย บรเิวณรอยต่อระหว่างแม่น�า้กบัทะเลท่ี
ได้รบัอทิธพิลจากน�า้ขึน้-น�า้ลง ป่าบงึชุม่น�า้ ป่าชายเลน 
ป่าดิบลุ่มต�่า หอดูนก มีนักดูนกมือสมัครเล่นและมือ
อาชีพเข้ามาดูนกในสวนนี้ตลอดทั้งปี หอดูนกแห่งนี้
สูง ๗ เมตร ให้ชมทิวทัศน์และเฝ้าสังเกตนกเกือบ 
๑๐๐ ชนดิ คดิเป็น ๑ ใน ๑๐ ของนกทีพ่บในเมอืงไทย มี
ทั้งนกประจ�าถิ่นและนกอพยพ ล�าพู บ้านหิ่งห้อย ใน
สวนศรฯี จะพบ หิง่ห้อยบก ซึง่เป็นชนดิหายากพอสมควร

สวนศรีนครเชือ่นขนัธ์ เปิดให้บรกิารทกุวนั ตัง้แต่ 
ตีห้าถึงหนึ่งทุ่มตรง

สวนศรีนครเขื่อนขันธ์

๓๓



ออกจากสวนศรฯี เรามุง่หน้าไปยงั บ้านกลางสวน 
เพื่อล่องเรือในคลองแพ ต�าบลบางกอบัว เพื่อเรียนรู้
ระบบนิเวศ ๓ น�้า คือ น�้าจืด น�้าเค็ม และน�า้กร่อย 
เส้นทางพายเรือไปกลับรวม ๒ กิโลเมตรเศษ ใช้
เวลาร่วมหนึ่งชั่วโมง ร่มรื่นเย็นสบายด้วยสวนผลไม้ 
บ้านเรือนชุมชน สลับพื้นที่ป่าธรรมชาติสองฟากฝั่ง 
พรรณไม้หลากหลายแผ่ก่ิงก้านอุดมสมบูรณ์ยืนยาว 
เช่น ต้นล�าพู กรวย ปอทะเล โกงกาง ไทร และจาก 
โดยเฉพาะอุโมงค์จากที่โค้งตัวเข้าหากันในหลายโค้ง
น�้านั้นเขียวชอุ่ม ชุ่มชื่นใจเป็นอย่างมาก

คลองแพ หรือ คลองแพพัฒนา ที่เราก�าลังล่อง
เรอืสบายใจ พลางฟังนายท้ายซึง่ท�างานให้ชมุชนเล่า
วิถพ้ืีนถิน่พอเพลนิ ในอดตีเป็นเส้นทางสัญจรทีช่มุชน

จะใช้ขนพชืผกัผลไม้จากสวนไปขายทีต่ลาดคลองเตย 
บริเวณนี้จะมีเรือแพมาจอดซื้อขายสินค้ากันหนาตา 
จนกลายเป็นที่มาของชื่อคลองแพในปัจจุบัน

สุดเส้นทางคลองแพ บางกอบัว คือท่าน�า้ออก
สู่แม่น�้าเจ้าพระยา ตลาดคลองเตยแห่งเก่าและแห่ง
ใหม่อยูฝ่ั่งตรงข้าม เหน็ทิวทศัน์เรือขนส่งสนิค้าขนาด
ใหญ่แน่นขนัด เราขึ้นจากเรือไปชมความคับคั่งของ
การค้าครู่หนึ่งก็กลับลงเรือเพ่ือลัดเลาะเส้นทางเดิม
กลับไป นายท้ายยังเล่าว่ามีกุ้งแม่น�า้ตัวเขื่องให้จับ
อยู่อีกมาก สองฝั่งเป็นดินสวน ปลูกอะไรก็งอกงาม 
หลายบ้านที่เราผ่านตาเป็นจุดหมายชีวิตยามเกษียณ
ท�างาน ชีวิตที่นี่เรียบง่าย ธรรมดา และมีความสุข 

ล่องเรือคลองแพ ๑๐๐ บาท/คน ติดต่อสอบ 
ถาม : บ้านกลางสวน : https://bit.ly/3iiqfPr

ขึ้นจากล่องเรือ อากาศก็ยังไม่ร้อน มีลมพัด
เยน็กาย ท้องฟ้าสสีดใส เราแวะกินก๋วยเต๋ียวร้านชาว
บ้านริมทางแล้วไปนมัสการขอพร ณ วัดพราหมณ์
มหาเทวาลยั  ในซอยเพชรหงึษ์ ๓๓ ภายในประดษิฐาน
พระพิฆเนศ ปางมหาราชา สูง ๙ เมตร พระพิฆเนศ
นั้นเป็นเทพแห่งความส�าเร็จ ศิลปวิทยาการและการ
ประพนัธ์ ทัง้ถอืเป็นผูเ้ป็นใหญ่เหนอืความขดัข้อง เข้าไป
ถงึแล้วจะมพีราหมณ์แนะน�าการสกัการะอย่างละเอยีด  
มีเครื่องสักการบูชาให้เลือกหลายระดับ

บ่ายต้นๆ แล้วเมือ่เราเดนิทางไปถงึ บ้านธปูหอม
สมุนไพร มีลานจอดรถขนาดใหญ่ด้านนอก เดินสัก 
๕๐๐ เมตรบนเส้นทางป่ันจกัรยานก็จะถงึบรเิวณกว้าง
ขวางร่มรืน่กลางแปลงเกษตรชมุชน แว่วเสยีงครื้นเครง

วัดพราหมณ์มหาเทวาลัย  บ้านธูปหอมสมุนไพรล่องเรือในคลองแพ

กิจกรรมที่บ้านธูปหอมสมุนไพร

ตลาดบางนำ้าผึ้ง
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ของเด็กๆ ที่ก�าลังอบรมการท�าสมุนไพรไล่ยุง ทุกคน
ก�าลังสนุกสนาน มือไม้เลอะดินและสมุนไพร แต่ตั้ง
อกตั้งใจเรียนรู้เต็มที่

รอบๆ มีธูปหอมสมุนไพรหลากสีและลานตาก
ผ้ามัดย้อมกลางประกายแดด ที่นี่เป็นแหล่งผลิตธูป
หอมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางน�า้ผึ้ง ใช้วัตถุดิบ
จากสมุนไพรในท้องถิน่ ทัง้ตะไคร้หอม ใบสะเดา มะกรดู 
สามารถใช้จุดไล่ยุงได้และมีกลิ่นหอมสมุนไพร เป็น
หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น และเป็นเส้นทางปั่นจักรยานเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า

วิสาหกิจชุมชน บ้านธูปหอมสมุนไพร เกิดขึ้น
เมื่อคร้ังวิกฤตน�้าท่วมใหญ่ในพื้นที่สวนเกษตรของ
ชาวบ้าน ในปี พ.ศ.๒๕๓๘ สร้างความเสียหายและ
ต้องใช้เวลาในการฟ้ืนฟพูืน้ทีท่�าการเกษตร จงึมแีนวคดิ 
ที่จะเรียนรู้และหาอาชีพอื่นมาทดแทน เริ่มจากการ
เรียนรู้การท�าธูปหอม ๗ สีขึ้นมาก่อน แต่เนื่องจาก
ไม่เข้ากบัวถิชีีวติชมุชน จงึปรบัเปลีย่นหาวสัดทุ้องถิน่
มาใช้เพือ่ลดต้นทนุการผลติ และให้เข้ากบัวิถท้ีองถ่ิน 
จนเป็นผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพรส�าหรับไล่ยุง มีรูปแบบ
เหมือนธูปบูชาพระ ใช้จุดในลักษณะเดียวกัน เพียง
แต่ธปูสมนุไพรนีใ้ช้จดุส�าหรบัไล่ยงุ ไล่แมลงไม่ให้มา 
รบกวน และไม่เป็นพิษต่อมนุษย์

หลงัจากได้ผลติภณัฑ์ทีเ่หมาะสมต่อชมุชนแล้ว 
กเ็ผยแพร่ภมูปัิญญาการท�าธูปสมนุไพร และเปิดสอน
ให้แก่คนในชุมชน นักเรียนนักศึกษา จนกระทั่งจัด
ตัง้เป็นวสิาหกจิชมุชน ท่ีได้รวบรวมความรูค้วามสามารถ
ด้านอืน่ของคนในชุมชน แลกเปล่ียนองค์ความรู้ และ
ถ่ายทอดให้กับผู้มาเยี่ยมเยือน จนสร้างเป็นกิจกรรม
อื่นๆ ตามมาอีกหลายอย่าง เช่น การท�าผ้ามัดย้อม 
ท�าอาหาร ขนมไทย การตดักระดาษแบบมอญ เป็นต้น

กิจกรรมทำาธูปสมุนไพร และผ้ามัดย้อม มีค่า
ใช้จ่าย ๖๐-๘๐ บาท/คน/คอร์ส (พร้อมวัตถุดิบ) หาก
มาเป็นหมูค่ณะ หรือกลุม่ใหญ่ ควรแจ้งล่วงหน้า ๑ วนั 
เปิดให้เข้าชมในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 

ส่งท้ายการมาบางกะเจ้าด้วย ตลาดบางน�้าผึ้ง 
ตลาดชาวบ้านขนาดใหญ่  เกิดจากความร่วมมือของ
ชาวบ้านและผู้น�าท้องถิ่นที่ต้องการส่งเสริมการท่อง
เท่ียวเชงิอนุรกัษ์ในชุมชน และสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน 
โดยให้ชาวบ้านน�าผลผลิตในท้องถ่ินมาจ�าหน่ายให้
นกัท่องเท่ียว ภายในตลาดซึง่มีทางเข้า-ออกและ
ลานจอดรถหลายทางเพ่ือรองรับจ�านวนคน
มาเที่ยว เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย 
ขายอาหารพื้นบ้านทั้งคาวหวาน รวม
ถึงสินค ้าโอทอปจากคนในชุมชน
บางน�้าผึ้ง และต�าบลใกล้เคียง
ในจงัหวดัสมทุรปราการ สะอาด 
เดินสบาย พ่อค้าแม่ค้าน่ารัก 
รับรองว่าได้ของติดไม้ติดมือ
กลับไปเป็นของฝากคนที่บ้าน
หลายอย่างเลยทีเดียว

ตลาดบางนำ้าผ้ึงเปิดทุก
วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุด
นักขัตฤกษ ์ ตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็น

บ่ายแล้ว ท้องฟ้าที่บางกะเจ้ายังคงทอประกาย
แจ่มใส ทุกครั้งที่สูดลมหายใจ สามารถสูดได้ลึกเต็ม
ปอด แดดแรงแต่ไม่ร้อนเพราะมสีายลมเยน็ร่ืนโชยมา
แตะผิวกายอย่างอ่อนโยนตลอดวัน ท่ามกลางร่มเงา
เขียวครึ้มของไม้ใหญ่ที่สอดแทรกอยู่ทุกหนแห่ง

มิน่าเล่า บางกะเจ้าจึงเป็นที่พักพิงสุดท้ายของ
ผูค้นจำานวนมาก และเป็นทีห่มายของนกัเดนิทางหวัใจ  
สีเขียวที่ปรารถนาจะผ่อนพักกายใจ แล้วกลับมาใหม่
ครั้งแล้วครั้งเล่า  

ตลาดบางนำ้าผึ้ง
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เรื่อง : คะริน ภาพ : บอมบ์
รักษ์โลก

อนุรักษแ์นวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้น�้า
ให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืน

 เราประกอบไปด้วยน�า้ถงึ ๗๑ เปอร์เซ็นต์ของ
 พื้นที่ทั้งหมด อุดมไปด้วยสัตว์น�้านับไม่ถ้วน

ชนดิ เป็นระบบนิเวศทีส่�าคญัต่อมนุษย์อย่างมาก ระบบ
นิเวศแห่งนี้ถูกมนุษย์คุกคามจนสิ่งมีชีวิตใต้น�้าหลาย
ชนดิสญูพนัธุห์รอืใกล้หมดไป แต่โควดิ-๑๙ เหมอืน 
อุบัติมาเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติงดงามเหล่านี้ใหม่ เพียง
แค่ปีเดียวเมื่อมนุษย์หยุดหรือลดกิจกรรมการเดิน
ทางในทุกรูปแบบ แม่น�า้ ทะเล มหาสมุทร ตลอดจน
สิ่งมีชีวิตใต้น�า้ก็กลับคืนมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

ภาพสวยงามตระการแสนมหัศจรรย์ของแนว
ปะการังและส่ิงที่มีชีวิตใต้ท้องทะเลที่ปรากฏหลัง   
โควดิ-๑๙ ท�าให้คนจ�านวนมากรวมถึงหน่วยงานต่างๆ 
ตระหนักถึงการอนุรักษ์และปกป้องสิ่งเหล่านี้อย่าง
จริงจังและยั่งยืนเสียที

ความส�าคัญของปะการังในระบบนิเวศ
แนวปะการงัเป็นแหล่งน�า้ทีม่รีะบบนิเวศเสมอืน

ป่าดิบชื้น มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิต
สูงมาก ทั้งพืชและสัตว์มีความสัมพันธ์กันเป็นห่วงโซ่
อาหารที่สลับซับซ้อนและเป็นไปอย่างสมดุล สิ่งมี
ชีวิตเหล่านั้นใช้แนวปะการังเป็นแหล่งสืบพันธุ ์ 
แหล่งวางไข่ แหล่งอนุบาลตัวอ่อน แหล่งหลบภัย 
และแหล่งหากิน แนวปะการังเป็นแหล่งที่มีผลผลิต
ทางชีวภาพสูง ผล ผลิตประเภทปลาเศรษฐกิจหลาย
ชนิดพบในแนวปะการัง

ประโยชน์ของแนวปะการงั . เป็นแหล่งอาหารของมนษุย์ . เป็นแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัและค�า้จนุชวิีตของสตัว์น�า้ . เป็นก�าแพงป้องกันชายฝ่ังจากการกดัเซาะ
 ของคลื่นและกระแสน�้า . เป็นแหล่งก�าเนิดทรายให้ชายหาด จากการ
 สึกกร่อนของแนวโครงสร้างหินปูน. เป็นแหล่งท่องเท่ียว นันทนาการ พักผ่อน
 หย่อนใจ โดยการด�าน�้า ถ่ายภาพใต้น�้า . สารพิษท่ีสิง่มชีีวติหลายชนดิในแนวปะการงั
 ผลติขึน้เพ่ือป้องกนัตวั สามารถสกดัเป็นยาได้. เป็นเสมอืนห้องทดลอง เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า
 และวิจยัด้านนเิวศ วทิยาในแนวปะการงัและ
 ชีวิตสัตว์

สาเหตุการท�าลายแนวปะการัง. โดยธรรมชาต ิ เช่น พาย ุ กระแสน�า้ คลืน่ลม 
สัตว์ที่กินปะการัง เช่น ดาวมงกุฎหนาม ปลาผีเสื้อ 
ปลานกแก้ว การฟอกขาวปะการัง การไหลของน�้า
จดืลงสู่ทะเล และการแก่งแย่งพืน้ท่ีโดยส่ิงมชีวีติชนดิ
อื่น เช่น สาหร่าย พรมทะเล เป็นต้น. โดยมนุษย์ เช่น การทิ้งสมอเรือลงในแนว
ปะการัง การเกบ็ขายเป็นของทีร่ะลกึ ทิง้ขยะสิง่ปฏกิลูลง
ในทะเล การท่องเที่ยว เก็บ หัก เหยียบย�่าปะการัง 
น�า้เสยีจากบ้านเรอืน ชมุชน และโรงงานอุตสาหกรรม 
การจบัสตัว์น�า้ในแนวปะการงั ใช้ระเบดิ สารเคม ีสารพษิ 
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ลอบ ฉมวกยิงปลา การขุดร่องน�้า การก่อสร้าง
อาคารยื่นล�้าชายหาด ท�าให้ทรายถูกพัดพาไปทบัถม
ปะการัง การขุดท�าเหมอืงแร่ในทะเลและบรเิวณชายฝ่ัง 
น�า้ล้างแร่ซึง่มีกากตะกอนมากเกนิกว่าการปรบัตวัตาม
ธรรมชาติท�าให้น�า้ขาดออกซเิจน ท�าให้ปะการังตาย

หลากพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแนวปะการัง. ดอกไม้ทะเล (Sea anemone) เป็นสัตว์
กลุ่มเดียวกันกับปะการัง แต่ไม่มีโครงหินปูน ดอกไม้
ทะเลบางชนดิมีปลาอาศยัอยู่รวมกนั แบบพ่ึงพาอาศยั
ซึ่งกันและกัน. หญ้าทะเล (Sea grasses) เป็นพืชใบเลี้ยง
เดีย่ว มีดอกและเมลด็เจรญิเตบิโต ในเขตน�า้ตืน้ชายฝ่ัง 
ทั่วโลกมีหญ้าทะเล ๕๐ ชนิด ประเทศไทยมีรายงาน
พบ ๑๒ ชนิด หญ้าทะเลเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเลี้ยง
ตัวอ่อนและหากินของสัตว์ทะเลนานาชนิด ได้แก่ กุ้ง 
หอย ปู และปลา อีกทั้งยังเป็นแหล่งหากินของสัตว์
ทะเลขนาดใหญ่ เช่น เต่าทะเล และพะยูน. กุ้ง กั้ง ปู (Crustaceans) มีอยู่เป็นจ�านวน
มากในแนวปะการัง ลักษณะคือมีเปลือกแข็งหุ้มล�า
ตัว และรยางค์เป็นข้อปล้อง กุ้งชนิดต่างๆ และปู มัก
จะแอบซ่อนอยู่ตามซอกหิน หรือ ใต้แผ่นปะการัง. หอย และหมึก (Mollusk) สัตว์จ�าพวก
มอลลัสกา ( Phylum Mollusca) ประกอบด้วย หอย
ฝาเดียว หอยสองฝา ทากทะเล และหมึกชนิดต่างๆ . ดาวทะเล (Sea stars) มีรูปร่างคล้ายดาว 
คอื มแีขนย่ืนจากแผ่นกลางล�าตวั มปีากอยู่ตรงกลาง
ล�าตัวด้านล่าง ช่องขับถ่ายอยู่ทางด้านบน มักพบบน
หาดทราย. ปลิงทะเล (Sea cucumbers) บางชนิด
สามารถปล่อยเมือก ซึ่งมีลักษณะเหนียวออกมาเมื่อ
ถูกรบกวน หรือเพื่อขับไล่ศัตรู. เพรียงหัวหอม (Sea squirts) หมายถึง 
สัตว์ที่มีรูปร่างทรงกระบอก สัตว์กลุ่มนี้มักเกาะติดอยู่
กับก้อนหิน ซากปะการัง หรือ บนใบสาหร่าย. ปลา (Fishes) เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง 
พบได้มากที่สุดตามแนวปะการัง ช่วยส่งเสริมให้แนว
ปะการัง มีชีวิตชีวาและสวยงาม ขณะด�าน�า้ชมปะการงั
นั้น หากสังเกตตามพื้นผิวแนวปะการัง จะสามารถ
พบเห็นปลาสลิดหินจับจองพื้นที่เฉพาะตัวตามกอ
ปะการัง และขับไล่ปลาชนิดอื่นๆ บ่อยครั้งที่เราจะได้

เห็นปลาพยาบาลเวียนว่ายอยู ่เฉพาะพื้นที่เล็กๆ 
เรียกว่าเป็นสถานีอนามัยคอยให้ปลาชนิดอื่นๆ เช่น 
ปลานกแก้ว ปลานกขุนทอง ปลาสลิด ปลากะรัง 
แวะเวยีนให้ปลาพยาบาลช่วยก�าจดัปรสติ หรอืตวัเบียน 
ซึ่งเกาะอยู่ตามเหงือก หรือเกล็ดตามล�าตัว

ปะการังเทียมใต้ท้องทะเล
แหล่งอาศยัสตัว์ทะเล (Artificial habitats) หรอื

ปะการังเทียม (Artificial reefs) คือสิ่งที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นในรูปแบบต่างๆ อย่างมีแบบแผน เพื่อดัดแปลง
หรือเพื่อปรับปรุง เสริมแต่งสภาพพื้นที่ท้องทะเลให้
เหมาะสมกบัรปูแบบทีส่ตัว์น�า้ชอบอยูอ่าศยั เลยีนแบบ 
บริเวณที่มีกองหินใต้น�้า ซากเรืออับปางซึ่งมีสัตว์น�า้
ชุกชุม โดยน�าวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ต้านกระแสน�้า
ได้ น�าไปวางรวมกนัเป็นกลุม่อย่างมแีบบแผนเพือ่ดงึดูด
สัตว์น�้าให้เข้ามาอยู่อาศัย หลบภัย และมีโอกาสแพร่
พันธุ์มากขึ้น

วัสดุที่สามารถน�ามาจัดสร้างเป็นแหล่งอาศัย
สัตว์ทะเล ได้แก่ ก้อนหิน กิ่งไม้ ทางมะพร้าว ยาง
รถยนต์ รถยนต์ ตู้รถไฟ เรือรบ เรือสินค้า เครื่องบิน 
รถถัง ฐานขุดเจาะน�้ามัน รวมถึงการหล่อคอนกรีต
เป็นก้อนหรือแท่งคอนกรีตเสริมเหล็กในรูปแบบ
ต่างๆ เป็นต้น

การสร้างปะการงัเทยีมเริม่ขึน้ครัง้แรกในประเทศ
ญี่ปุ่นในปี พ.ศ. ๒๓๓๘ ชาวประมงได้ทดลองสร้าง
โครงไม้ขนาดใหญ่และน�าก่ิงไม้เล็กๆ มาผกูติดไว้ ถ่วง
น�า้หนกัด้วยถงุทราย แล้วน�าไปท้ิงในทะเลทีร่ะดบัความ
ลึกประมาณ ๓๘ เมตร พบว่าปริมาณสัตว์น�า้ที่จับได้
จากบรเิวณรอบๆ โครงไม้นีม้ปีรมิาณมากกว่าในบรเิวณ
ที่มีเรืออับปาง จึงท�าให้มีการน�าเอาโครงสร้างเหล่านี้
ไปทิ้งในทะเลมากขึ้น 

การวางปะการังเทียมพื้นฟูแหล่งอาศัยส�าหรับ
สัตว์น�า้ในประเทศไทย เกดิข้ึนครัง้แรกในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ 
ที่จังหวัดระยอง มีรายงานว่าพบสัตว์น�า้ในกลุ่มแรกๆ 
เข้ามาอยู่อาศัยเป็นจ�านวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ไบรโอซวั ปะการงั และเม่นทะเล ส่วนปลาจะเข้ามาอาศยั
หลบภัยในภายหลัง จากนั้นจึงมีโครงการวางปะการัง
เทียมขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ ที่อ่าวพังงา ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ 

การวางปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานี และ
นราธวิาส ซึง่เป็นโครงการในพระราชด�ารขิองสมเดจ็ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
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“

พนัปีหลวง ได้เร่ิมด�าเนนิการในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึง
ปัจจุบนั มีการใช้วัสดุทีแ่ตกต่างกัน เช่น แท่งคอนกรตี
สี่เหลี่ยม ตู้รถไฟเก่า ท่อซีเมนต์ และมีการด�าเนนิ
การจดัวางในหลายพืน้ที ่แต่ละพืน้ทีก่มี็รปูแบบการจัด
วางที่ต่างกันออกไป 

ปัจจัยหนึ่งในการออกแบบวัสดุส�าหรับจัดวาง
เป็นปะการังเทียม คือ ต้องให้มีช่องว่างหรือรู เพื่อ
ให้น�้าสามารถไหลเข้าออกได้สะดวก และส่งเสริมให้
ปลาเข้ามาอยู่อาศัยภายในช่องว่าง รูปแบบและรูป
ทรงของวสัดุทีใ่ช้ในการท�าปะการงัเทยีมแต่ละประเทศจึง
มีการออกแบบแตกต่างกนัตามวตัถปุระสงค์ สามารถ
แบ่งออกได้ดังนี้. ปะการงัเทยีมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนทียึ่ดเกาะของสิง่มี
ชีวิตเกาะติด และเพื่อการฟื้นฟูแนวปะการัง จ�าพวก 
ปะการัง สาหร่าย หอยนางรม สัตว์หน้าดินที่ยึดเกาะ
กับวัสดุต่างๆ หรือตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตในทะเล ส่วน
ใหญ่จะมพีืน้ท่ีหน้าตดัแบนราบ หรอืมพีืน้ทีว่่างส�าหรบั
การยึดเกาะ และมีส่วนโครงสร้างที่ซับซ้อนอยู่บ้าง. ปะการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของปลา 
มักนิยมสร้างให้มีโครงสร้างที่ค่อนข้างซับซ้อน เช่น 
สร้างให้มีรูกลวงอยู่ตรงกลาง เนือ่งจากพวกปลาสามารถ
เข้าไปอยู่อาศยั หรือใช้เป็นทีห่ลบภัยจากผูล่้าในบรเิวณ
นั้นได้. ปะการังเทยีมเพือ่การท่องเท่ียว นอกจากจะ
มปีระโยชน์ในด้านการประมงแล้ว ในบางบริเวณแนว
ปะการงัยงัให้ประโยชน์ทางด้านการท่องเทีย่วอกีด้วย 
เนื่องจากเอกลักษณ์ในตัวของมันเอง เช่น เรือจม 
เครือ่งบนิจม หรอืแม้แต่การสร้างสถาปัตยกรรมใต้น�า้ 
เป็นต้น นอกจากนี้ ถ้าในบริเวณที่มีปะการังเทียม
วางอยู่นั้นมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อกับการลงเกาะของ
ตัวอ่อนปะการัง และเมื่อปะการังที่ลงเกาะเหล่านี้มี
การพัฒนาขึ้น ก็จะท�าให้มีสัตว์น�้าหลายชนิดเข้ามา
อาศัยมากข้ึนและเกดิความสวยงามไม่แพ้แนวปะการงั
ธรรมชาติ

ช่วยกันคนละไม้คนละมือ
แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้น�้ามีความส�าคัญ

ขนาดนี้ มนุษย์อย่างพวกเราช่วยกันคนละไม้คนละ
มือเพ่ือด�ารงความงามและระบบนิเวศอันซับซ้อนน่า
ตื่นตาไว้อย่างยั่งยืนด้วยวิธีง่ายมาก

๑. ลดการใช้ถงุพลาสตกิ หรอื ใช้วสัดุทางเลอืก
ใหม่ที่ปลอดภัยกว่า

ทะเลของเราในแต่ละปีต้องเผชิญกับมลภาวะ
จากถงุพลาสตกิจ�านวนมหาศาลทีล่อยอยูต่ามบรเิวณ
ต่างๆ ของมหาสมุทร สิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาในระยะ
ยาวได้คือกระตุ ้นให้ผู ้ประกอบการลดการใช้วัสดุ
พลาสติกให้น้อยลง เช่น ช้อนซ้อม หลอด ถ้วย
กาแฟ ขวดน�า้ ถุงพลาสติก และฟิล์มถนอมอาหาร

๒. ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
คาร์บอนไดออกไซด์ถือเป็นก๊าซเรือนกระจก 

ท�าให้มหาสมทุรของเราเป็นกรดมากย่ิงขึน้ เกดิความ
เสยีหายแก่ปะการงัในระดบัโลก เนือ่งจากโครงกระดกู
แคลเซียมในปะการังอ่อนแอลงจากกรดที่เพิ่มข้ึน
ของน�้าทะเล ช่วยได้ด้วยการปั่นจักรยาน หรือใช้รถ
สาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัว และปิดไฟทุกคร้ังทีเ่ลิก
ใช้งาน

๓. ช่วยกันลดขยะบนชายหาด
หนึ่งในปัญหาส่วนใหญ่คือขยะบนชายหาดที่

นกัท่องเทีย่วมกัจะท้ิงเอาไว้ ช่วยกนัเกบ็ขยะชายหาด
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมโดยไม่ค�านึงว่าขยะเหล่านี้เป็น
ของใครกันเถอะ

๔. ลดการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นภัยต่อทะเล
เลิกซ้ือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนในการท�าร้ายสัตว์

ใกล้สูญพนัธุจ์ากการจบัของมนุษย์ เช่น เครือ่งส�าอาง
ท่ีท�าจากฉลามสควาลนี เครือ่งประดบัท�าจากปะการงั
หรือกระดองเต่าทะเล 

๕. ท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่า
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวนับเป็นรายได้ส�าคัญ

ของประเทศ ทั้งยังกระจายรายได้ให้ท้องถิ่น ช่วยกัน
ท่องเที่ยวอย่างมีจิตส�านึกสาธารณะ ไม่เก็บอะไรจาก
ทะเล ไม่ทิ้งอะไรลงในทะเล นอกจากความทรงจ�า
และภาพถ่ายที่ไม่รบกวนธรรมชาติ

ช่วยคนละไม้คนละมอืเช่นนี ้โลกใต้ทะเลกจ็ะสวย 
งาม และชีวิตใต้ท้องทะเลก็จะสมดุลอย่างยั่งยืน

ขอขอบคุณข้อมูลส่วนหนึ่งจากเอกสาร “การ
อนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” กรมประมง  
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เรื่อง : ทัศนีย์ ยาวะประภาษ
ภาพ : สมชาย หงวนเสงี่ยม

Exclusive Trip

เงาฝรั่งบนฝั่งอยุธยา

 ทางไปพระนครศรอียธุยาครัง้นี ้ไม่ได้มจีดุหมาย
 ที่โบราณสถาน มรดกโลก หรือกุ้งแม่น�า้เผา

แต่อย่างใด หากมีเป้าหมายตามหาร่องรอยหรอืเงือ่นง�า 
ของชาวตะวันตกที่ปรากฏและเดินทางเข้ามาอยู่ใน
เมืองหลวงเก่าของไทยแห่งนี้ตั้งแต่แรกๆ ในประวัติ 
ศาสตร์ เงาฝรั่งแต่ละแห่งที่ได้ไปเยี่ยมเยือนล้วนมีที่
ต้ังอยูริ่มแม่น�า้เจ้าพระยา นอกจากสวยงามเก่าแก่ยงัมี
เรือ่งเล่าฟังเพลนิ สงบเย็น สายลมพัดสดชืน่เป็นทีส่ดุ

ทริปเช้าไปกลบัเย็นเมือ่วันที ่ ๓ มนีาคมท่ีผ่านมา 
ได้รับความสะดวกในการเดินทางด้วยรถบัสอย่างดี 
แอร์เย็นฉ�า่ พร่ังพร้อมมือ้เช้า กลางวนั อาหารว่างแสน
อร่อย พกพารอยย้ิมเป่ียมไมตรตีัง้แต่ต้นจนโบกมืออ�าลา 
วารสารทศิไทได้รบัเกยีรตเิป็นหนึง่ในคณะสือ่มวลชน
ที่กองสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เชิญไป
ร่วมศึกษาดูงาน “เงาฝรั่งบนฝั่งอยุธยา” ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เยี่ยมชมแต่ละสถานที่ริมแม่น�้า
เจ้าพระยาเพือ่ค้นหาและฟังเรือ่งเล่าเชงิประวตัศิาสตร์ว่า

แท้จริงแล้วชาวตะวนัตกเข้ามาเยอืนเมอืงหลวงเก่าของ
ไทยเราตั้งแต่รัชสมัยใด และมีเป้าประสงค์เพื่อการใด 
โดยการเดินทางครั้งนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง
ประเทศ ให้เกียรติร่วมคณะด้วย

เดิน
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หมู่บ้านญี่ปุ่น สังคมนานาชาติในอยุธยา
หมู่บ้านสวยงามในบรรยากาศญี่ปุ่นนี้ตั้งอยูบ่น

ฝั่งตะวันออกของแม่น�้าเจ้าพระยา เล่าเรื่องราวการ
เข้ามากรงุศรอียธุยาของชมุชนชาวญีปุ่น่สมยัสมเดจ็
พระมหาธรรมราชาในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๑ 
เริ่มต้นมาจากชุมชนเล็กๆ ของพ่อค้าเรือส�าเภาชาว
ญี่ปุ่น ซึ่งภายในหมู่บ้านนั้นสันนิษฐานว่ามีชาวญี่ปุ่น
อยู่ ๒ กลุ่มด้วยกัน คือ พ่อค้าโรนิน หรือนักรบญี่ปุ่น
ทีเ่ข้ามาเป็นทหารอาสาญีปุ่น่ในอยธุยา และชาวญีปุ่น่
ที่นับถือศาสนาคริสต์ เดินทางออกจากญี่ปุ ่นเพื่อ
เสรีภาพในการนับถือศาสนา

ผู้น�าและหัวหน้าหมู่บ้านญี่ปุ่น
สมยันัน้คอื ยามาดะ นางามาซะ เขา
จดัตัง้กองทหารอาสาญีปุ่น่ และมบีท 
บาทในการช่วยปราบปรามกบฏ ตลอด
จนเชื่อมสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง
ไทยและญี่ปุ่น จนได้รับแต่งตั้งเป็น 
ออกญาเสนาภิมุข ในรัชสมัยสมเด็จ
พระเจ้าทรงธรรม ได้รับการยกย่อง
ในความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระ
มหากษัตริย์ผู้เป็นเจ้านาย ภายหลัง
ยังได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองนครศรี 
ธรรมราช จวบจนสิ้นชีวิต

ปัจจุบันหมู่บ้านญี่ปุ ่นได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็น
พพิธิภัณฑ์หมูบ้่านญีปุ่น่ เป็นส่วนหนึง่ของศนูย์ศกึษา
ประวัติศาสตร์อยุธยา จดัตัง้ขึน้โดย สมาคมไทย - ญีปุ่น่ 
ร่วมมือกบันกัวิชาการไทย และนักวชิาการญีปุ่่น เพ่ือ

ร�าลกึถงึชาวญีปุ่่นผูม้บีทบาทส�าคญั และมีความจงรัก
ภกัดต่ีอราชส�านกัสมยักรงุศรีอยธุยา อกีทัง้เพ่ือให้เป็น
อนุสรณ์แห่งหมู่บ้านญี่ปุ่นเดิมด้วย

หมู่บ้านญี่ปุ่น ได้รับการปรับปรุงครั้งแรก ในปี 
พ.ศ.๒๕๒๙ รฐับาลญีปุ่น่ให้เงนิช่วยเหลือแบบให้เปล่า 
๙๙๙ ล้านเยน (ประมาณ ๑๗๐ ล้านบาทไทยในขณะนัน้) 
เนือ่งในโอกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เจริญ
พระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา (พ.ศ.๒๕๓๐) และ
เป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ความสัมพันธ์
ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น หลังจากนั้น ที่นี่ก็ได้รับการ
ปรบัปรงุอกีเรือ่ยๆ เพ่ือเป็นสถาบนัวจิยั และพพิิธภณัฑ 
สถานเกี่ยวกับราชอาณาจักรอยุธยาโดยรวมด้วย

ภายในหมู่บ้านมีอาคารนิทรรศการ ยามาดะ 
นางามาซะ ออกญาเสนาภิมุข และ ท้าวทองกีบม้า 
เพ่ือยกย่องบทบาทในการเช่ือมสัมพันธ์ทางการค้า
ระหว่างไทยและญี่ปุ่น และความซื่อสัตย์จงรักภักดี

 

๔๐

ออกญาเสนาภิมุข



หมู่บ้านโปรตุเกส ชุมชนคริสต์แห่งแรกในอยุธยา
ตรงข้ามหมู่บ้านญีปุ่น่ เหน็กันถนัดตาโดยมีแม่น�า้

เจ้าพระยาคั่นกลาง คือ หมู่บ้านโปรตุเกสหมู่บ้าน
ชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับ
อยุธยา 

หลังจากโปรตุเกสตีมะละกาส�าเร็จและทราบว่า
มะละกาเคยเป็นเมืองขึ้นของอยุธยา อัลฟองโซ เดอ 
อลับเูคอร์ก ผูส้�าเร็จราชการโปรตเุกสประจ�าทวปีเอเชยี
ได้ส่งเอกอัครราชทูต ดูอาร์เต้ เฟอร์นันเดส มาเจริญ
สมัพนัธไมตรีกับอยธุยา ในสมยัสมเดจ็พระรามาธิบดี   
ที่ ๒ (ปี พ.ศ. ๒๕๐๔) นับเป็นชาวตะวันตกชาติแรก
ที่เข้ามามีความสัมพันธ์อันดีกับอยุธยา ตอนนั้นพระ
ราชพงศาวดารฉบับตรุแปงบนัทกึไว้ว่ามีชาวโปรตุเกส
เข้ามาในอยุธยาประมาณ ๑๓๐ คน เป็นทหาร ๑๒๐ คน 
พอดีเกิดสงครามระหว่างอยุธยากับเชียงใหม่ขึ้นใน
สมัยพระไชยราชา ทหารโปรตุเกสก็เข้าร่วมรบกับ
อยุธยาจนชนะศึก พระไชยราชาจึงพระราชทานที่ดิน
ให้สร้างหมู่บ้านโปรตุเกสขึ้นในปี พ.ศ. ๒๐๘๘ ชาว
โปรตุเกสทีอ่ยู่ในหมู่บ้านก่อนเสยีกรงุครัง้ที ่ ๒ มจี�านวน
ประมาณ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ คน

ชาวโปรตุเกสที่รับราชการและมีชื่อเสียงใน
ประวัติศาสตร์อยุธยา เช่น เจ้าพระยาวิชเยนทร์
(คอนสแตนติน ฟอลคอน) สมุหนายกในสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช เป็นผูถ้วายค�าแนะน�าให้สมเดจ็
พระนารายณ์ส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส
ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ จนเกิดความสัมพันธ์ 
อันดีระหว่างทั้งสองประเทศ และ ท้าวทองกีบม้า   
(รีอา กูโยมาร์ เด ปิญญา หรือมารี กีร์มา) นางต้น
เครือ่งหวานผูน้�าขนม Fios de Ovos ของโปรตเุกสมา
ดดัแปลงเป็นขนมฝอยทอง

หลังจากการเสียกรุงครั้งที่ ๒ หมู่บ้านโปรตุเกส
ถูกดินทับถมจนกลายเป็นเพียงเนินดิน กรมศิลปากร
ได้ขึน้ทะเบยีนเนนิดนิดงักล่าวเป็นโบราณสถานหมูบ้่าน
โปรตุเกสตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๑ 
แต่ไม่มีการขุดค้น กระทั่งเอกอัครราชทูตโปรตุเกส 
ฯพณฯ เมลู โกเวีย ได้ยื่นหนังสือต่อรัฐบาลไทยขอ
เข้าท�าการขุดค้นโบสถ์ของโปรตเุกสในเนนิดนิดงักล่าว 
รัฐบาลจึงมอบหมายให้กรมศิลปากรท�าการขุดค้นทั้ง
หมู่บ้านในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยมีเอกอัครราชทูต
โปรตุเกสเข้าเยี่ยมชมการขุดเป็นครั้งคราว หมู่บ้าน

๔๑

โปรตุเกสจึงอวดโฉมข้ึนมาอีก
ครั้งหนึ่ง

การขุดค้นนี้ได ้ค ้นพบ 
โบราณสถานซานเปรโตร ใน
สมยัอยธุยามีชือ่ว่า โบสถ์เซนต์
โดมินิค เป็นโบสถ์คาทอลิค
คณะโดมินิกันแห่งแรกของ
ประเทศไทย สร้างขึ้นเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๐๓๘ อาคารจัดแสดง
การขุดค้นสสุาน บรเิวณนีเ้ป็น
สุสานที่มีโครงกระดูก แต่ท�า
โรงเรือนครอบทับ มีทางเดินยกสูงรอบสุสาน ให้นัก
ท่องเที่ยวได้รับบรรยากาศคล้ายเดินอยู่ในเขตขุดค้น 
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ กรมศิลปากรได้รับเงินสนับสนุน
การขุดค้นจ�านวน ๘๐,๐๐๐ ดอลล่าร์สหรัฐฯจากมลูนิธิ
กาลสูต์ กลุเบงเกยีน (Calouste Sarkis Gulbenkian) 
ชาวอาร์เมเนยีผููส้ะสมงานศลิปะและพ�านักในโปรตเุกส
จวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต และในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ 
มลูนธิกิาลสูต์ กลุเบงเกยีนก็ให้เงินสนบัสนนุการปรบั
แต่งสสุานและศาสนสถานอกี ๙๔,๐๙๐ ดอลล่าร์สหรัฐฯ

บ่อหมกัสบู ่บ่อขนาดครึง่เมตร ก้นลกึคล้ายกระทะ
ขนาดใหญ่  ใครไปใครมาก็ต้องถ่ายรูปกลับไปเป็นที่
ระลึก เพราะเป็นหลักฐานยืนยันว่าไทยรับอารยธรรม
การใช้สบู่มาจากชาวโปรตุเกส ชาวอยุธยาสมัยก่อน
ต้องซื้อสบู่จากหมู่บ้านโปรตุเกสหรือไม่ก็ซื้อสบู่น�า
เข้าจากเรือสินค้าที่เดินทางกลับมาจากยุโรปจาก
หมู่บ้านโปรตุเกส

จากตัวอาคารขุดค้นทั้งหมดนี้ มีทางเดินเล็กๆ 
ตรงไปสูท่่าน�า้หมู่บ้านโปรตเุกสซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถ
ลงเรือข้ามฟากไปหมู่บ้านญ่ีปุ ่นที่อยู ่ฝั ่งตรงข้าม
แม่น�้าเจ้าพระยาได้ 



บ้านฮอลันดา บ้านจ�าลองของชาวดัตช์ในอยุธยา 
และความส�าคัญของบริษัท VOC ด้านการค้า

เดิมบ้านฮอลันดาคือสถานท่ีที่ เรียกกันว ่า
หมู่บ้านฮอลันดา ในอดีตเคยเป็นชุมชนของชาวดัตช์
ที่มาท�าการค้าอยู่ตั้งแต่สมัยอยุธยา มีเพียงแค่ซาก

ฐานรากเดมิของคลงัสนิค้าเดิม
สถานกีารค้าดตัช์ และได้ขดุค้น
พบเครือ่งมอืเครือ่งใช้เพิม่เติม 
อาท ิ เครือ่งกระเบือ้งจนี เครือ่ง 
ป้ันดนิเผา กล้องสบูยาของดตัช์ 
และเหรียญเงินตราดัตช ์ฯ 
อาคารจัดแสดงในปัจจบุนัผสม
ผสานกับสถาปัตยกรรมแบบ

สมยัใหม่ และยดึรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิให้
มากที่สุด เพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๔

ตวับ้านฮอลนัดาสสีนัสดใสร่าเริง ไม่ว่าใครได้มา
ก็ต้องรู้สึกถึงความสว่างไสวนี้ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น�้า
เจ้าพระยาติดกับอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ ต�าบลสวนพลู 
พิพิธภัณฑ์บ้านฮอลันดาในพื้นที่สองช้ันเป็นศูนย์
ข้อมูลประวัติศาสตร์เพ่ือการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยว
กับสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและประเทศ

เนเธอร์แลนด์ บอกเล่าความเป็นมาเมื่อครั้งอดีตเข้า
มาต้ังถิ่นฐานการท�าการค้าและวิถีความเป็นอยู่ของ
ชาวฮอลนัดาในประเทศไทย รวมถึงความสมัพนัธ์กบั
ชาวไทย

ชาวฮอลันดาเป็นชาวต่างชาติท่ีเข้ามาเจริญ
สัมพันธไมตรีกับสยามอย่างเป็นทางการครั้งแรกใน
ปี พ.ศ. ๒๑๔๗ ตรงกับปลายช่วงรัชสมัยของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ต่อมาใน พ.ศ. ๒๑๕๑ จึงได้รับ
พระบรมราชานุญาตจาก สมเด็จพระเอกาทศรถ ให้
ตั้งสถานีการค้าแห่งแรก ซึ่งเชื่อว่าตั้งอยู่ทางด้านใต้
ภายในเกาะเมือง แต่มีพื้นที่จ�ากัด

ปี พ.ศ. ๒๑๗๗ สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง 
ทรงตอบแทนการที่ วีโอซี (VOC หรือ Dutch East 
India Company) ให้ความช่วยเหลือทางการทหาร
ด้วยการส่งเรือไปช่วยกองทัพสยามในกรณพิีพาทกบั
ปัตตาน ี พระราชทานทีด่นิผืนใหญ่ส�าหรบัก่อตั้งสถานี
การค้าซึ่งติดแม่น�้าเจ้าพระยาและอยู่นอกเกาะเมือง 
สะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเรือเป็นอย่างมาก

ในวาระเฉลิมฉลอง ๔๐๐ ปี ความสัมพันธ์
ไทย-เนเธอร์แลนด์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ สมเด็จ     
พระราชนินีาถเบยีทริกซ์ แห่งเนเธอร์แลนด์ และ เจ้าชาย
วิลเลม-อเล็กซานเดอร์ เจ้าชายแห่งออเรนจ์ เสด็จ
พระราชด�าเนินพร้อม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (พระยศในขณะนั้น) ทรงเยอืนที่
ตัง้ของบ้านฮอลนัดาซึง่กรมศลิปากรได้ท�าการขุดค้น
และขุดแต่งส่วนที่เหลืออยู่ของสถานีการค้าวีโอซี 
สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์พระราชทานพระราช
ทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อการก่อตั้งศูนย์ข้อมูลและจัด
แสดงนิทรรศการ เป็นอนุสรณ์แสดงสัมพันธภาพอัน
ยั่งยืนระหว่างมิตรประเทศทั้งสอง

๔๒



วัดนักบุญโยเซฟ 
ค่ายฝรั่งเศสสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ

โบสถ์คริสต์สีเหลืองสง่างามแห่งนี้ตั้งหันหน้า
เข้าหาแม่น�้าเจ้าพระยาทางตอนใต้นอกเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา มีหลกัฐานว่าสร้างขึน้ในสมยัสมเดจ็
พระนารายณ์มหาราช งดงามด้วยสถาปัตยกรรม   
โรมาเนสก์บนที่ดินพระราชทาน และเป็นวัดคาทอลิก
ในไทยทีไ่ด้รับรางวัลอาคารอนรุกัษ์ศลิปะสถาปัตยกรรม
ดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๐

อาคารปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ ในปี 
พ.ศ. ๒๔๒๖-๒๔๓๔ รวมระยะเวลาสร้าง ๘ ปี เป็น
โบสถ์ทรงโรมาเนสก์ (ศิลปะนอร์มัน ช่วงศตวรรษที่ 
๑๐-๑๒) และได้รับการขนานนามว่าเป็นโบสถ์ที่เก่า
แก่ที่สุดและสวยที่สุดในประเทศไทย

อาคารช้ันเดียวขนาดเลก็ด้านนอกเป็นพพิธิภณัฑ์
ชั่วคราวซึ่งจัดแสดงงานได้น่าสนใจและมีคุณค่ามาก 
เล่าประวัติความเป็นมาของคริสตศาสนานิกาย
โรมนัคาทอลกิในประเทศไทย และพระบรมฉายาลักษณ์
ของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีซึ่งมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์อย่างยิ่ง 

วัดตะเว็ด ศิลปะลายฝรั่งแห่งเดียวในอยุธยา
ดเูผนิๆ คล้ายว่าผนงัด้านเดยีวทีเ่หลอือยูข่อง 

วัดร้างแห่งนี้จะไม่มีอะไร แท้จริงกลับงดงาม มาก
คุณค่า และเห็น “เงา” ของฝรั่งฝั่งอยุธยาชัดแจ้ง

วัดตะเว็ด  เป็นวัดร้าง
ตัง้อยูร่มิคลองประจาม ต�าบล
ส�าเภาล่ม  อ�าเภอเมืองพระ 
นครศรีอยุธยา  นอกตัวเกาะ
อยธุยาไปทางทิศใต้ หลกัฐาน
ทางโบราณคดีที่เหลืออยู่ใน
ปัจจบัุนมเีพียงผนงัอาคารด้าน
สกดั  มจ่ัีวเป็นรปูสามเหล่ียม
และเหลือเพียงด ้านเดียว
แสดงอิทธิพลศิลปะแบบ
ยุโรปสมัยนั้นผสมกับลวด 
ลายไทยดอู่อนหวานนุม่นวล  
กล่าวคือ ขอบหน้าบันเป็น
ลายแบบยุโรป  ส่วนหางหงส์
ท�าเป็นรูปศีรษะชายฝรั่งหัน
ด้านข้างสวมวกิผมยาวเป็นลอน  สวมเส้ือมีระบายผกู
ผ้าพันคอ ตรงกลางหน้าบันเป็นปนูป้ันรปูวิมานมลีาย
เครอืเถาประดบั  แต่ใบไม้ทีอ่ยู่ในลายเครอืเถาเป็นใบ
อะแคนตัสของกรีกโบราณ  (ใบไม้ที่นิยมใช้เป็นลวด 
ลายประดับในรัชสมัยพระจ้าหลุยส์ที ่ ๑๔ - ๑๖ ของ
ฝรัง่เศส) ส่วนแยกของลายมีลายนกคาบซึง่เป็นลายไทย
ผสมเข้าไปด้วย ผนังด้านในเจาะเป็นรูปหน้าต่างโค้ง
ยอดแหลม มผู้ีสันนษิฐานว่าคงจะเป็นที่ไว้ตะเกยีง แต่
ระยะทีเ่จาะสงูเกนิไป อาจใช้เป็นทีส่�าหรับไว้พระพุทธรปู
ส�าหรับบูชาคล้ายกับโบสถ์ฝรั่งก็ได้

แต่เดิมสถานท่ีท้ังห้าแห่งในพระนครศรีอยุธยา
ที่คณะได้ไปเยี่ยมเยือนครั้งน้ีก็เต็มไปด้วยคุณค่าอยู่
แล้ว เมื่อได้ออกติดตามค้นหารกรากของเงาชาวฝรัง่
ทีเ่คยเข้ามาพึง่พระบรมโพธสิมภารในแต่ละรชัสมยั ยิง่
สนุกและรู้สึกว่าการเดินทางครั้งนี้มีความหมายเพิ่ม
ขึ้นไปอีก

ขอบคุณข้อมูลวิทยากร : รองศาสตราจารย์ 
ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ
เพื่อสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
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เรื่อง: ฉญษาภ์ ภาพ: จากIG : fawnv
Role Model

 won’t give up, till I reach the end and then
 I’ll start again” นี่คือข้อความที่เพื่อนของ      
“ฝน ประสานสขุ วรีะสุนทร” โพสต์ลงไอจแีละแทก็
เธอขณะทีฝ่นก�าลงัวาดภาพอยู ่ สิง่นีท้�าให้เราเห็นถงึ
ความเชื่อมั่นและแรงศรัทธาอันแรงกล้า ไม่แปลกใจ
เลยทีเ่ธอคนนีจ้ะยอมละทิ้งความฝันในเส้นทางแพทย์
เพือ่มุ่งสูน่กัวาดอะนเิมช่ันระดบัโลกอย่างวอลต์ ดิสนย์ี 
ซึ่งก่อนหน้า นี้ฝนได้ก้าวไปไกลถึงการเป็นทีมผู้คว้า
รางวัลออสการ์ จากภาพยนตร์อะนเิมชัน่ยอดเยีย่มอย่าง 
FROZEN และ ZOOTOPIA

จากก้าวแรกในดิสนีย์ด้วยฐานะนักวาดภาพ 
(Story Artist) ล่าสุดฝนก้าวขึ้นสู่ต�าแหน่งหัวหน้าทีม
ฝ่ายบท ( Head of Story) ผลงานสร้างชื่อล่าสุดคือ 
รายากับมังกรตัวสุดท้าย (Raya and the Last Dragon) 
ท�าให้เธอได้สร้าง “รายา” เจ้าหญิงดิสนีย์คนล่าสุด 
หน้าตาเป็นคนไทยใส่ชดุหญงิไทยนกัสูแ้บบตะเบง็มาน 
นุ่งโจงกระเบน และขี่ตัวตุ่นชื่อตุ๊กตุ๊ก
 

ประสานสุข วีระสุนทร 
หัวหน้าทีมฝ่ายบท ‘Raya and the Last Dragon’ 

แห่งวอลต์ ดิสนีย์

“I
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งานปัจจุบัน
ปี ๒๕๖๓ ฝนในฐานะแอนิเมเตอร์ชาวไทยได้

รบัการคดัเลอืกจากนติยสาร Animation ให้เป็น ๑ ใน 
๑๔ แอนิเมเตอร์ดาวรุ่งประจ�าปี ปัจจุบันฝนท�าหน้าที่
หวัหน้าทมีฝ่ายบท (Head of Story) ของดสินย์ี ประสาน
งานกับเพื่อนสาวจากสิงคโปร์และเวียดนาม มาสร้าง
บทภาพยนตร์เร่ือง Raya and the Last Dragon

ฝนเล่าว่าเดมิทดีสินย์ีต้ังใจจะเล่าเนือ้เรือ่ง Raya 
and the Last Dragon ผ่านทวีปเอเชียทั้งโซน ไม่ได้
เจาะจงประเทศไหนเป็นหลัก แต่ในกระบวนการของ

การสเกาต์และค้นข้อมูล ปรากฏว่าทีมงานเลือกเริ่ม
ต้นจากประเทศฝั่งอาเซียน ในที่นี้ได้แก่ ไทย กัมพูชา 
ลาว สงิคโปร์ เวยีดนาม และอนิโดนีเซยี เพราะต้องมนต์
สะกดความเหนียวแน่นของวัฒนธรรม ความเป็นอยู่
แบบชมุชน และเสน่ห์ทีเ่ฉพาะตวัของวัฒนธรรมต่างๆ
 
ทีม่าของเรือ่งราว Raya and the Last Dragon 

“ตอนที่เราเข้ามาท�าโปรเจกต์นี้ เห็นว่าเขามี
แผนที่ของเมือง (คูมันตรา) ในหนัง มีแม่น�้า แล้วก็มี
มงักรที่ไม่ใช่มงักรพ่นไฟมปีีกในฝ่ังตะวันออก แต่เป็น
มังกรเอเชีย เราก็รู้สึกว่า อ้อ แม่น�า้โขงและพญานาค
นี่เอง ด้วยความเป็นคนไทย ก็เลยเสนอตัวขอเล่า
เรื่องแม่น�้าโขงว่าไหลผ่านหลายประเทศ ไม่ใช่แม่น�้า
กัน้ดินแดน ตอนแรกดสินย์ีสนใจเอเชียทัง้ทวีป ไม่ได้
ตัดสินใจว่าจะต้องเจาะจงที่ไหนเป็นหลัก สนใจมังกร
ที่ไม่ใช่มังกรแบบตะวันตก เรากับ Adele Lim ที่เป็น
คนเขยีนบทจากมาเลเซยีก็คยุกนัว่า บ้านเรากม็มีงักร
เหมือนกนันะ แต่ไม่ใช่มงักรจีน  เป็นนาคท่ีเกีย่วกับน�า้ 
พอทีมงานมาค้นข้อมูลในอาเซียน ได้สัมผัสวิถีชีวิต
ผู้คนในแถบนี้ เขาก็เข้าใจขึ้นมาทันที ประกอบกับ
ตอนนัน้เนือ้เรือ่งของ Raya and the Last Dragon 
เกี่ยวข้องกับความเป็นชุมชนอยู่แล้ว ก็เลยสอด
ประสานกนั ท�าให้ทมีงานลงความเหน็ว่าเรือ่งของ Raya 
and the Last Dragon จะต้องเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้”
 

๔๕



จากเส้นทางแพทย์สู่แอนิเมเตอร์
ตอนเด็กๆ ฝนสนใจด้านภาพยนตร์ 

แต่ด้วยความท่ีเธอเกิดและเติบโตที่
ชลบุรี ไม่เคยเห็นคนท�างานในวงการ
บันเทิง เธอจึงเหมือนนักเรียนทั่วไป 
เลือกเรียนเหมือนคนอื่นๆ คือพอ
ขึ้นมัธยมปลายก็เรียนสายวิทย ์
เพื่อจะได้มีทางเลือก ตอนนั้นเธอ
ยอมรับว่า ยังไม่ทันคิดว่าชีวิต
ตัวเองควรจะไปทิศทางไหน 
หรืออยากจะท�าอะไร 

ยอมเสี่ยงเมื่อเจอสิ่งที่ไม่ใช่
พอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยปีแรก (แพทยศาสตร์ 

รามาธิบดี) ท�าให้ฝนรู้สึกว่าหากจะต้องท�าอาชีพนี้ไป
ตลอดทัง้ชวีติจะท�าได้ไหม เธอควรต้องให้ความส�าคัญ
สิว่าชีวิตนี้อยากจะท�าอะไร 

“เผอิญเราเป็นคนชอบวาดรปู โชคดีทีต่อนเรียน
อยู่มัธยมปลาย พี่คนไทยที่ท�างานอยู่ดิสนีย์ (Effect 
Animator) ฟลอริดา มาบรรยายให้ฟัง ตอนนั้นเรา
รู้สึกว่า ‘เฮ้ย! มันเป็นอาชีพที่คนท�ากันได้ด้วยเหรอ’ 
พอเห็นว่ามคีนไทยท�างานในวงการนี ้ประกอบกบัเป็น
คนที่สนใจด้านฟิล์มอยู่แล้ว เลยมีแรงบันดาลใจที่   
จะตามความฝันของตัวเอง เลยตัดสินใจลาออกจาก
รามาธิบด ีตอนนัน้กลวัมากว่าจบมาแล้วจะไม่มงีานท�า 
เราได้เห็นเพือ่นๆ ในคณะแพทยศาสตร์ชอบในสิง่ทีเ่ขา

เรยีนแล้วกร็ูสึ้กอจิฉานดิๆ ท่ีทุกคนเกดิและ
เติบโตเพ่ือความเป็นหมอโดยเฉพาะ 
แต่มันอาจจะไม่ใช่เส้นทางเรา” 
 
ทางบ้านพร้อมสนับสนุน

หลังจากตัดสินใจเปลี่ยนเส้น
ทางการเรียน ความโชคดีของฝน
อยู ่ ท่ีทางบ้านพร้อมสนับสนุน 
ครอบครัวบอกเธอว่า ถ้าสมัคร
เรยีน สอบตดิ ได้ทุนจ�านวนหน่ึง 
ทางบ้านกจ็ะสนบัสนนุให้ไปเรยีน 

จนในท่ีสุดฝนก็ได้ไปเรียนต่อด้าน
แอนเิมชนัทีม่หาวทิยาลยั Columbus College 

of Art & Design ในโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ได้ส�าเร็จ!
 
๓ ปีที่เฝ้าเพียรส่งใบสมัครเพื่อเข้าดิสนีย์

ใช่ว่ากว่าจะมาถงึวนันีไ้ด้ บนทางเดนิของฝนจะ
โรยด้วยกลีบกุหลาบ หลังจากถูกดิสนีย์ บริษัทผู้ผลิต
สื่อและคอนเทนต์ด้านบันเทิงอันดับหนึ่งของโลก
ปฏิเสธกว่า ๒ ครั้งในเวลาเกือบ ๓ ปีเต็ม ในที่สุด
ความมุ่งมั่นและความสามารถก็ส่งผลให้เธอได้งาน
ในครั้งที่ ๓ 

ตลอดระยะเวลา ๑๘ ปีทีอ่ยู่อเมรกิา ฝนได้ส่ังสม
ประสบการณ์จากการท�างานให้กับสตูดิโอแอนิเมชัน
ชื่อดังในวงการมาแล้วนับไม่ถ้วน เช่น Warner Bros. 
Animation (Storyboard Artist: The Looney Tunes 
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Show), Illumination Entertainment (Despicable 
Me 2 (additional story), The Lorax (additional 
story) และ Despicable Me: Minion Madness  
และ Nickelodeon Animation Studio (Storyboard 
Artist: Robot & Monster) และลงเอยที่ดิสนีย์ใน
ที่สุด
 
ความฝันที่เป็นจริง

ด้วยความที่อยากได้งานท้าทายมากขึ้นกว่า
เดิม เปลี่ยนสตูดิโอท�างานไปเรื่อยๆ ตอนย้ายมา
ท�างานที่เบอร์แบงก์ (แคลิฟอร์เนีย) ใหม่ๆ ฝนขับรถ
ผ่านสตูดิโอของดิสนีย์ ซึ่งเป็นตึกรูปทรงหมวกของ 
มิกกี้เมาส์ เรียกว่า Hat’s Building ทุกวัน จึงคิดใน
ใจมาตลอดว่า ไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะมีวาสนาได้มาท�างาน
ทีน่ีบ้่างหรือเปล่า ท�าให้เธอคอยยืน่ใบสมัครงานเรือ่ยๆ 
สมัครมาแล้วเขาก็ไม่รับ ใช้เวลาอยู่ประมาณ ๒-๓ ปี 
แล้วคร้ังที ่๓ โชคกเ็ข้าข้างเมือ่ดสินย์ีโทร.ให้ไปสมัภาษณ์  

ฝนได้งานตอนอายุ ๒๘ ปี เริ่มจากต�าแหน่ง 
‘Story Artist’ เป็นคนวาดสตอรีบอร์ด เรื่องแรกที่ท�า
คือ Frozen (๒๐๑๓) ต�าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบ
ในดิสนีย์จะค่อนข้างเจาะจง ไม่ได้ท�าหลายๆ อย่าง 

ตอนนั้นหน้าที่ของเธอคือรับผิดชอบแค่สตอรีบอร์ด
อย่างเดียว  หลังจากนั้นก็ท�าต�าแหน่งเดิมกับทั้ง 
Zootopia (๒๐๑๖) และ Moana ปีเดียวกัน  ต่อด้วย
เรือ่ง Frozen II (๒๐๑๙) ท�าได้อยู่ไม่นาน และยงัท�าไม่
เสร็จ ก็มีโอกาสท�าเรื่อง Raya and the Last Dragon 
ในต�าแหน่ง Head of Story เป็นหัวหน้าคุมทีมฝั่งคน
วาดสตอรบีอร์ด ท�าให้ฝนตอบตกลงในทนัท ีด้วยเหตุผล
ที่ว่า Raya and the Last Dragon มีความเป็นเอเชีย 
ซึ่งเธอเองมาจากประเทศไทย เลยเลือกมาท�างานให้
กับโปรเจกต์นี้

สอดแทรกความเป็นไทยในเรื่องราว
นอกเหนือจากการร่วมผจญภัยสเกาต์และค้น

ข้อมลูต่างๆ รวมถงึคมุงานฝ่ังสตอรบีอร์ด ออกความ
คิดเห็นหลายๆ อย่างแล้ว ในฉากหนึ่งที่ตัวละครเรื่อง 
Raya and the Last Dragon  ต้องเทน�้าขอพรถึงซิซู
นั้นก็เป็นความคิดของฝนเอง เธอมองไปถึง ‘การ
บนบานศาลกล่าว’ ให้กับวิญญาณ เทพเจ้า ซึ่งในทีนี้
เธอเลอืกใช้การสรงน�า้ หรอืการบชูานาคด้วยน�า้ เป็น
สัญลักษณ์สื่อแทนฉากดังกล่าวนั่นเอง

ฝน ประสานสขุ วรีะสุนทร จงึเป็นอกีหน่ึง Role 
Model ท่ีสามารถเป็นแรงบนัดาลใจให้เยาวชนคนรุน่
หลงัได้ถอืเป็นแบบอย่างได้อย่างชดัเจน  
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เรื่อง : พิมพ์ภัทร
ภาพ : นัดเดียว

เยาวชนรอบโลก

 สู่ปีที่สองนับตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อไวรัส
 โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ต้นตอของโรคโควิด-๑๙ 

ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบมหาศาลต่อมวลมนุษยชาติ 
โรคโควิด-๑๙ ไม่เพียงแค่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพ 
แต่รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ การด�าเนินชีวิต และด้าน
การศึกษา 

นับตั้งแต่มีการระบาดในประเทศจีนเมื่อปลาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถงึปัจจบุนั ท�าให้รฐับาลของหลาย
ประเทศต้องประกาศมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกัน
การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ได้แก่มาตรการกึ่งปิด
เมือง (Semi-lockdown) และมาตรการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม (Social Distancing) 

การปิดสถานศึกษาก็อยู่ในมาตรการเหล่านั้น 
รายงานจาก UNESCO พบว่า รฐับาลกว่า ๑๙๑ ประเทศ
ประกาศปิดโรงเรียนเพื่อป้องกันการระบาด ส่งผลให้
เด็กนักเรียนกว่า ๑.๕ พันล้านคน หรือร้อยละ ๙๐ 
ของผู้เรียนทั้งหมดไม่สามารถไปโรงเรียนได้ โดย ๑ 
ใน ๓ ของจ�านวนนั้นซึ่งเป็นกลุ่มเด็กที่ไม่สามารถ
เรียนทางไกลได้ อาจหมดโอกาสทางการศึกษาไป
ตลอดชีวิต

ขณะเดียวกันทักษะซึ่งเด็กจะได้จากการเรียนรู้
ในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นทักษะการอ่านออกเขียนได้ 
การค�านวณ รวมถึงทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับการใช้ชีวิต
ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ก็ก�าลังถด 
ถอยลงเรื่อยๆ

ปรากฏการณ์ COVID Slide 
กระทบการเรียนรู้ของเด็กทั่วโลก

งานแถลงข่าว ‘COVID Slide ผลกระทบการ
เรยีนรูข้องเดก็ไทยกบัแนวทางการจดัการ ‘ปิดโรงเรยีน 
แต่ไม่ปิดกัน้การเรยีนรู’้ ซึง่จดัขึน้เมือ่วันที ่๑๘ มกราคม
ที่ผ่านมา ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา สถาบันวิจัยเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ COVID Slide ว่า

ปรากฏการณ์ Summer Slide เป็นชื่อเรียก
ช่วงเวลาท่ีโรงเรียนในหลายประเทศต้องปิดเพื่อ
ป้องกันการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในช่วงฤดูร้อน
ของปี พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อมาเมื่อสถานการณ์การระบาด
ต่อเนื่องจนโรงเรียนต้องยืดเวลาการปิดเรียนออกไป
และเดก็ๆ ทัว่โลกต้องหยดุเรยีนเป็นระยะเวลานานหลาย
เดอืน จงึกลายเป็นปรากฏการณ์ COVID Slide ในทีส่ดุ 

ถงึแม้การเรยีนการสอนทางไกลจะเป็นทางออก
ของสถานการณ์นี ้แต่การเรยีนผ่านเทคโนโลยใีนปัจจบุนั
ยังไม่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าการเรียนในห้องเรียน 
เด็กต้องประสบปัญหาต่างๆ จนไม่สามารถเรียนรู้ได้
เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านความพร้อม ปัญหา
การขาดแคลนอุปกรณ์และการเข้าถึงอินเตอร์เนต 
ท�าให้เกิดความเครียดทั้งนักเรียนและคุณครูผู้สอน

งานวิจัยจากสถาบัน NWEA ในสหรัฐอเมริกา
พบว่า ปรากฏการณ์ COVID Slide ช่วงหลายเดือน

โอกาสทางการศึกษาที่หล่นหาย
จากปรากฏการณ ์COVID Slide

เข้า

๔๘



ที่ผ่านมา ท�าให้สภาวะการเรียนรู้ถดถอย นักเรียนที่
ต้องหยุดอยู่บ้านจะมีความรู้วิชาคณิตศาสตร์หายไป
ถงึร้อยละ ๕๐ และความรูด้้านการอ่านลดลงร้อยละ ๓๐ 
แม้ในกลุ ่มนักเรียนฐานะดีซึ่งสามารถใช้อุปกรณ์    
อิเลก็โทรนกิส์เรียนทางไกลได้ การอยู่หน้าจอเป็นเวลา
นานก็ยังส่งผลต่อสุขภาพจิต พัฒนาการด้านสังคม
และอารมณ์ 

ผลวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยจากห้องปฏิบตัิ
การด้านระบบการสอนของสถาบนั MIT ซึง่พบว่าการ
เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีทางการศึกษาเพียงอย่างเดียว
ไม่สามารถชดเชยผลกระทบของการไม่ได้ไปโรงเรยีน 
เช่น ความรู้ถดถอย ขาดประสบการณ์เข้าสงัคม การ
ได้รับอาหารทีมี่โภชนาการ บรกิารทางสงัคมต่างๆ รวม
ถึงการเรยีนทีเ่หมาะสมกบัช่วงวัยได้ 

ดร.ภมิูศรันย์ กล่าวว่า “การท่ีเดก็ต้องอยูบ้่านเนือ่ง 
จากสถานการณ์ โควดิ-๑๙ ท�าให้ขาดการทบทวนบท
เรยีนเป็นเวลานาน ความรู้กอ็าจจะหายไป ท�าให้การ
เรยีนรู้ลดลง (Learning Loss) ปัญหานียั้งอาจส่งผลต่อ
พืน้ฐานความรู้ในด้านส�าคญัๆ ซึง่เป็นพืน้ฐานการพฒันา
ทนุมนุษย์ในสังคม” 

ภาวะเหลื่อมล�้าท�าให้เด็กกว่า ๒๔ ล้านคนทั่วโลก
อาจหลุดจากระบบการศึกษาไปชั่วชีวิต

ช่วงที่ต้องปิดโรงเรียนเพื่อลดความเสี่ยงการ
ระบาดของเชือ้ไวรสั การสอนทางไกลไม่ว่าจะเป็นการ
สอนออนไลน์หรือใช้การถ่ายทอดการสอนผ่าน
สัญญาณโทรทัศน์ เป็นหนทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
เพือ่ให้เด็กเรียนต่อทีบ้่านได้ แต่เดก็บางกลุม่โดยเฉพาะ
เด็กในครอบครัวที่มีฐานะยากจนกลับประสบปัญหา 
เพราะไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัลที่บ้าน 

เฮนเรียตตา โฟร์ ผู้อ�านวยการบริหาร องค์การ
ยูนิเซฟได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคมที่
ผ่านมา โดยระบุการประมาณการณ์ว่า จ�านวนเด็กที่
ไม่สามารถเรียนทางไกลหรือเรียนออนไลน์ได้และ

อาจต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา อาจเพิ่มขึ้น
ถึง ๒๔ ล้านคน ถือเป็นระดับสูงที่สุดในช่วงหลายปี
ที่ผ่านมา นอกจากการขาดโอกาสด้านการเรียนแล้ว 
การขาดการสนับสนุนต่างๆ จากโรงเรียนยังส่งผลให้
เด็กมีความเสี่ยงที่จะถูกท�าร้าย ถูกบังคับให้แต่งงาน 
หรือถูกน�าไปใช้แรงงาน ฯลฯ 

“นั่นเป็นเหตุผลว่าท�าไมการปิดโรงเรียนจึงควร
เป็นทางเลือกสุดท้าย หลังจากได้พิจารณาทางเลือก
อืน่ๆ ทัง้หมดแล้ว การตดัสนิใจเร่ืองการเปิดปิดโรงเรยีน
ควรประเมินจากความเส่ียงของการแพร่ระบาดใน
แต่ละพื้นที่ การปิดโรงเรียนทั่วประเทศนั้นเป็นสิ่งที่
ควรหลีกเลีย่งมากท่ีสดุเท่าทีจ่ะท�าได้” นางเฮนเรยีตตา
กล่าว

ด้านลูเซีย เซอร์นา นักวิเคราะห์จากส�านักงาน
คณะกรรมการบริหารด้านการศีกษาและทักษะของ 
โออีซีดี (OECD Directorate for Education and 
Skills) ให้ความเห็นว่า การปิดโรงเรียนส่งผลกระทบ
ต่อนักเรียนทุกคน ทว่าเด็กนักเรียนยากจนหรือเด็ก
ด้อยโอกาส เดก็จากครอบครวัเลีย้งเดีย่ว กลุม่แรงงาน
อพยพ และชนกลุม่น้อย รวมถึงเดก็พเิศษ กลับเป็น 
กลุ ่มที่ต้องแบกรับผลกระทบเสียหายจากการปิด
โรงเรยีนมากทีส่ดุ เนือ่งจากส�าหรบัเดก็กลุม่นีโ้รงเรยีน
ไม่ได้เป็นแค่สถานท่ีอบรมให้ความรู้และการศึกษา
เท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ส�าคัญในการค�้าจุนเลี้ยงดู
ร่างกายและจติใจอกีทางหนึง่ด้วย การปิดโรงเรยีนจะ
ท�าให้เด็กเหล่านี้ถูกโดดเดี่ยวจากสังคมมากขึ้น 

ส�าหรบัประเทศไทย ฐานข้อมลูระบบสารสนเทศ
เพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา (isee) ของสถาบัน 
วิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พบว่าขณะนี้
มีนักเรียนยากจนพิเศษในระบบการศึกษาขั้นพื้น
ฐานทุกสังกัดได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดระลอกใหม่ ในพ้ืนที ่ ๒๘ จังหวดัท่ีมกีารระบาด
สูงสุด จ�านวนกว่า ๑๔๓,๕๐๗ คน 

ภาวะถดถอยด้านการเรียนรู้และสุขภาวะของ
เด็กเยาวชนกลุ ่มเสี่ยงในระบบการศึกษาจะขยาย
ช่องว่างความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาระหว่างเมือง
และชนบทให้ยิง่กว้างข้ึนมากกว่า ๒ ปีการศกึษา และ
ในระยะยาวอาจส่งผลต่อปัญหาความเหลื่อมล�้าทาง
เศรษฐกิจ ท�าให้วงจรความยากจนข้ามชั่วคนจะวน
ไปสู่คนรุ่นต่อไป

๔๙



 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจเพิ่มความล�าบาก
ในการเข้าถึงการศึกษา

รายงานการตดิตามของ กสศ.พบว่า ผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด-๑๙ 
ไม่ว่าจะเป็นการทีผู่ป้กครองตกงาน มรีายได้ลดลง หรือ
มีภาวะพึ่งพิงมากขึ้น ล้วนส่งผลต่อการศึกษาของลูก
หลาน ครอบครัวมรีายจ่ายเพือ่อดุหนนุการศึกษาน้อย
ลงและเดก็ต้องขาดเรยีนมากขึน้ กระทบการศึกษาทกุ
ระดับชั้นตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา

กลุ่มเด็กปฐมวัยซึ่งไม่สามารถเรียนออนไลน์
ได้ เมื่อโรงเรียนอนุบาล ศูนย์เด็กเล็ก เนิร์สเซอรี่ปิด 
เด็กๆ ก็ต้องอยู่กับพ่อแม่ ไม่ได้ออกไปเล่นตามวัย 
ท�าให้พัฒนาการของกล้ามเนื้อที่ลดลง ส่วนเด็กโตวัย
ประถมศกึษาและมธัยมศึกษา แม้ว่าจะเรียนออนไลน์
ได้แล้ว แต่การเรียนการสอนในวิชาที่ต้องมีการฝึก
ปฏิบัติการต่างๆ เช่นวิชาคอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถ
เรียนรู้ได้เต็มที่เช่นกัน  

นอกจากนี้ในการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน เด็กจ�าเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่ การเรียนที่
บ้านจงึเป็นการผลกัภาระให้ผู้ปกครอง หากผูป้กครอง
ไม่มีความพร้อมในการช่วยเหลือบุตรหลานของตน 
เช่น ต้องออกไปท�างานนอกบ้าน ไม่ได้อยู่ช่วยเหลือ
ลูกตอนเรียนออนไลน์ ก็อาจท�าให้เหลื่อมล�้าทางการ
ศึกษาเพิ่มมากขึ้น

ด้านมหาวทิยาลยัเองกมี็รายได้ลดลง เนือ่งจาก
เดมิมหาวิทยาลยัช้ันน�าทัง้ในสหรฐั องักฤษ ออสเตรเลยี 
อาศัยรายได้จากนักศึกษาต่างชาติหรือนักศึกษาต่าง
รัฐ เมื่อเกิดการแพร่ระบาดต้องเรียนทางไกล ท�าให้
นกัศกึษาหลายคนตดัสนิใจพักการเรยีน มหาวิทยาลยั
หลายแห่งประสบปัญหารายได้ลดลง ท�าให้ต้องปิดตวั 
ชะลอการเปิดหลักสูตร หรือยกเลิกการรับนักศึกษา
ในระดับบัณฑิตในบางสาขา นับเป็นปรากฏการณ์ที่
ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

การศึกษาแบบองค์รวม : แนวทางการแก้ปัญหา
จากทั่วโลก 

ในฐานะผูเ้ช่ียวชาญด้านการศกึษา ลเูซยี เซอร์นา 
น�าเสนอวิธีการป้องกันไม่ให้ความเหลื่อมล�้าทางการ
ศกึษาเพิม่มากขึน้ ท�าให้เดก็ทุกคนทกุชนชัน้สามารถ
มีส่วนร่วมกับโรงเรียน แม้สถานที่ที่ท�าการเรียนการ

สอนจะปิดตวัลง น่ันคอืการให้การศกึษาแบบองค์รวม 
ซ่ึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการทางด้านการ
ศึกษาเล่าเรียน สังคม และสภาพจิตใจของผู้เรียน 

เซอร์นา ยกตัวอย่างการแก้ปัญหาของภาครัฐ
ในประเทศนวิซแีลนด์ ซึง่นอกจากจะออกแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้ออนไลน์แล้ว ทางการยังส่งบทเรียนหรือ
เอกสารไปให้นักเรียนที่บ้าน พร้อมถ่ายทอดรายการ
โทรทัศน์พเิศษด้านการศึกษา เพ่ือเข้าถงึเด็กนกัเรียน
ทุกตามความสะดวก ส่วนในรัฐนิวเซาธ์เวลส์ ของ
ประเทศออสเตรเลีย ได้จัดการสอนสดออนไลน์ ผ่าน
การประชุมทางวีดีโอ โทรศัพท์ ดาวเทียม และการ
ทัศนศกึษาเสมอืนจรงิ ควบคูไ่ปกบัการฝึกปฏบิตัด้ิวย
การจัดส่งบทเรียนทางอีเมล์ ไปรษณีย์ หรือระบบ
บรหิารจดัการการเรยีนการสอนออนไลน์ Moodle เพ่ือ
ให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลติดตามบทเรียนได้
ทันเพื่อน

ด้านการดูแลทางจิตใจกับเด็กและเยาวชน 
สมาคมทีป่รกึษาโรงเรยีนแห่งสหรฐัฯ (American School 
Counsellor Associatio) ได้เปิดบริการให้ค�าปรึกษา
แก่บรรดาโรงเรียนทั่วประเทศ รวมถึงบริการอื่นๆ ที
เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้โรงเรียนสามารถดูแลนักเรียน
ทกุกลุ่มได้อย่างทัว่ถึงเหมาะสม ขณะทีป่ระเทศแคนาดา
เปิดสายด่วน Kids Help Phone ให้บริการ e-mental 
ส�าหรบัเดก็โดยเฉพาะ เช่นเดยีวกบับรรดานักจติวทิยา
และที่ปรึกษาในฟินแลนด์ ซึ่งเปิดสายด่วนให้แก่เด็ก
ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือค�าปรึกษา 

เซอร์นา กล่าวว่า จากข้อมูลด้านแนวทางการ
ศึกษาของแต่ละประเทศ พบว่าปัจจัยที่จะท�าให้การ
ศึกษาแบบองค์รวมเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์คือ ความ
ร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้สามารถส่งผ่านการศึกษา บริการ และความ
ช่วยเหลือต่างๆ ที่จ�าเป็น ถึงกลุ่มเด็กยากจนและเด็ก
ด้อยโอกาสในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรน่า

ส�าหรับประเทศไทย กสศ.ได้ร่วมกับส�านักวิจัย
และพัฒนานวตักรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต
ชลบุรี พัฒนา Black Box ชุดการเรียนรู้ในกล่องด�า
ซึ่งออกแบบเป็นบทเรียน ‘ออฟไลน์’ ไม่จ�าเป็นต้อง
พ่ึงพาอินเทอร์เน็ตเป็นหลักเพ่ือให้การเรียนรู้ของ
เด็กที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสามารถด�าเนินต่อ
ไปได้ในช่วงเวลาที่โรงเรยีนบางแห่งต้องปิดลงชัว่คราว
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จุดเด่นของ Black Box จึงอยู่ที่บทเรียนที่เด็ก
สามารถเลือกเวลาเรียนเองได้ เลือกเรียนตามความ
สนใจโดยไม่จ�าเป็นต้องเรยีงตามล�าดบั โดยชดุบทเรยีน
ได้บรูณาการจากหมวดวชิาต่างๆ ทีจ่�าเป็นส�าหรบัชีวิต 
เชือ่มโยงความสนใจจากเรือ่งราวรอบตวั ตัง้แต่ตวัเอง 
ครอบครัว ไปจนถึงพื้นที่ชุมชนที่อาศัย ภายใต้ ๔

หมวดวชิาทีค่รอบคลมุพ้ืนฐานการเรยีนรูส้�าคญั 
ได้แก่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สังคมและมนุษยชน 
วทิยาการวิจยั และสมัมาชพีศกึษา โดยได้ทดลองมอบ 
Black Box ให้กับเด็กเยาวชนในระบบการศึกษาที่มี
ข้อจ�ากัดในการเข้าถึงการเรียนรู้ ในพื้นที่ ๕ จังหวัด
น�าร่อง ได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี อยุธยา เพชรบุรี 
และกาญจนบรุ ีตัง้แต่เมือ่วนัที ่๑๘ มกราคมทีผ่่านมา

ด้านสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
(TDRI) ได้เสนอแนวทางในการเพิม่ความพร้อมต่อการ
เรียนทางไกลของเด็กเพ่ือรับมือกับการระบาดที่อาจ
เกิดขึ้นอีกระลอก ใน ๖ หัวข้อ ได้แก่

ก�าหนดมาตรการเปิด-ปิดโรงเรยีนให้สอดคล้อง
และยืดหยุ่นตามความรุนแรงของการระบาด

ปรับปรุงห้องเรียน ก�าหนดแนวทางให้โรงเรียน
ทกุแห่งส�ารวจความพร้อมของห้องเรยีน โดยประสาน
งานกับหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาเพื่อ
ก�าหนดลักษณะของห้องเรียนที่เหมาะสม 

ส�ารวจความพร้อมการเรียนทางไกลของเด็ก 
โดยน�าข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนนักเรียนมาบูรณาการ
ร่วมกัน เพื่อจัดกลุ่มตามระดับความเสี่ยงในการเข้า
ถึงการเรียนทางไกล ทั้งนี้ ควรใช้ข้อมูลเพื่อประเมิน
ความพร้อมของผู้ปกครองด้วย 

จัดเตรียมอุปกรณ์ให้แก่นักเรียนที่มีความเสี่ยง
ที่จะเสียโอกาสจากการเรียนทางไกล 

ใช้มาตรการทางสาธารณสขุ และมาตรการทาง
สังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในโรงเรียนท่ีเปิด
การเรียนการสอน 

สื่อสารให้ผู ้ปกครองทราบความจ�าเป็นของ
มาตรการเปิด-ปิดโรงเรียน รวมทั้งให้คู่มือสนับสนุน
เด็กส�าหรับการเรียนทางไกล โดยให้ผู้ปกครองทราบ
ว่ารฐับาลมแีนวทางการเปิด-ปิดโรงเรยีน อย่างไร เพ่ือ
ให้ผูป้กครองสามารถประเมนิสถานการณ์ในอนาคตได้  

ปรับเปลี่ยนรูปแบบ เกิดโมเดลการศึกษาใหม่
ดร.ภูมิศรัณย์ ให้ความเห็นว่า ในช่วงวิกฤตที่

ผ่านมา ยงัมีข้อดคีอืท�าให้เกิดนวตักรรมการเรยีนการ
สอนทางไกลเป็นจ�านวนมาก พิสจูน์ว่าการศกึษาไม่ใช่
เกดิข้ึนได้ในห้องเรยีนเท่านัน้ เมือ่สถานการณ์จ�าเป็น 
กส็ามารถศกึษาจากทางไกล ทัง้ทางออนไลน์หรอืทาง
ออฟไลน์ได้เช่นกนั ไม่ว่าจะเป็น การส่งหนงัสอื อปุกรณ์
การเรียน พร้อมค�าแนะน�าไปให้เดก็ในพืน้ที ่ ฯลฯ ก�าลงั
ส�าคัญคือความเข้มแข็งของชุมชน ซ่ึงถ้าภาครัฐ
สนับสนุนให้เกิดการแก้ปัญหาในระดับท้องถิ่นตาม
บริบทของพื้นที่นั้น อาจได้ผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึง

ในช่วงสถานการณ์โควดิ ระบบการศึกษาในหลาย
ประเทศต้องปรับรูปแบบให้เป็นการศึกษาท่ีออกนอก
กรอบ รัฐบาลหลายประเทศเริ่มมีการผลักดันเชิง
นโยบาย เช่น ยกเลิกระบบการให้เกรดเป็นการชัว่คราว 
ยกเลิกการสอบแบบมาตรฐาน (standardized test) 
ต่างๆ ยกเลิกการใช้ผลการสอบเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการสมคัรเข้ามหาวทิยาลยั ซึง่ในประเทศไทยเอง
ก็มีการยกเลิกการสอบ O-NET ไปเช่นกัน

ท้ังนี้รวมถึงนโยบายการประเมินผลโรงเรียน 
การประเมนิผลครู ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่สามารถใช้
วธิกีารในแบบเดิมได้ ท�าให้หลายประเทศต้องพยายาม
คดิหาแนวทางเชงินโยบายแบบใหม่ๆ เข้ามา ซึง่อาจ
จะเป็นสิ่งที่ดีกว่าในอดีต 

ภายใต้สถานการณ์ของ COVID-19 ท�าให้เรา
ได้เห็นโมเดลใหม่ๆ ทางการศึกษาเกิดขึ้นมากมาย 
ท�าให้เหน็ว่าวงการการศกึษาสามารถเปลีย่นแปลงไป
สู่รูปแบบใหม่ได้ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาค
รัฐและภาคประชาสังคมต่างๆ เพื่อให้เกิดความเสมอ
ภาคทางการศึกษาทั้งในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาด
และสถานการณ์หลังการระบาด  
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เรื่อง : คะริน 
ภาพ : สิงหรา

ตำาราเล่มใหญ่

 ไม้สกัใต้ถนุสงูหลงัคาทรงป้ันหยาสสีนัสดใส
 ตรงหน้าได้รับการดูแลรักษาดีเย่ียมจนไม่

น่าเชื่อว่าปลูกสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ รวมอายุนับได้
ถึง ๘๗ ปีแล้ว

ช่ือของเรือนหลงันีไ้พเราะอย่างย่ิง “เรอืนบรรเลง” 
สร ้างข้ึนเพื่อเป ็นเรือนหอของครูดนตรีไทยชื่อ      
ครูบรรเลง บุตรีคนที่สองของหลวงประดิษฐไพเราะ 
(ศร ศิลปะบรรเลง) ซึ่งสมรสกับ ขุนต�ารวจเอกพระ
มหาเทพกษตัรสมุห (เนือ่ง สาคริก) คณุแม่ของเจ้าสาว
คือ นางโชติ ประดิษฐไพเราะ เป็นผู้ควบคุมดูแลการ
ก่อสร้างด้วยตัวเอง โดยว่าจ้างช่างชาวจีนชื่อ เกียฮู้

ในอดีต ที่ตั้งของเรือนบรรเลงเป็นบริเวณชาน 
เมอืง เคยเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของเจ้านายเชือ้พระวงศ์และ
ขุนนางข้าราชการ ในยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ และรัชกาล
ที่ ๗ เป็นสัญลักษณ์ของสถาปัตยกรรมยุคเก่าที่บอก
เล่าเร่ืองราวในอดตีของชุมชนแห่งน้ี ในช่วงเวลากว่า  

เรือนบรรเลง 
มรดกดนตรีไทยจากหลวงประดิษฐไพเราะ

๗๐ ปีทีผ่่านมา บริเวณนีน้บัเป็นพืน้ทีจั่ดสรรแบ่งขาย   
ในยุคแรกๆ ของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากอยู่ใกล้
พระราชวังพญาไท พระราชวังจิตรลดา พระที่นั่ง
อัมพรสถานฯ ผู้ที่มาซื้อเพื่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยมีทั้ง
เจ้านาย เชื้อพระวงศ์ และเหล่าข้าราชบริพาร ดังนั้น 
รายรอบเรือนบรรเลงจึงเป็นชุมชนเก่า เล่าเรื่องราว
ในประวัติศาสตร์ได้ตั้งแต่ในยุคแห่งการเปล่ียนแปลง
การปกครองเป็นต้นมา เพราะเคยเป็นท่ีตัง้ของวงัและ
บ้านบุคคลส�าคัญๆ หลายท่าน 

เรือน
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ส่วนบ้านที่เรือนบรรเลงตั้งอยู่นี้คือ บ้านสาคริก 
ซึ่ง ศาสตราจารย์ระพี สาคริก อดีตรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรฯ และน้องๆ ๑๐ คน เคยอยู่
อาศัย และบ้านที่หัวมุมถนนพระราม ๖ ตัดกับถนน
เศรษฐศริิ ซึง่เป็นทีต้ั่งของโรงพยาบาลวชัิยยทุธอาคาร
ใหม่นั้น เคยเป็นบ้านของพระยาบริหารราชมานพ 
(เนียน สาคริก) พี่ชายของพระมหาเทพกษัตรสมุห 
(เนื่อง สาคริก)

เรือนบรรเลงมีบทบาทส�าคัญยิ่งในการสืบสาน
งานครจูากหลวงประดษิฐไพเราะ ครบูรรเลง สาครกิ 
ได้ใช้สถานที่แห่งนี้ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านดนตรี 
พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยาวชน
รุน่แล้วรุน่เล่า เรอืนบรรเลงจงึเป็นสญัลกัษณ์ ของ
การสืบทอดอุดมการณ์จากบ้านบาตรตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน และเชื่อมโยงไปสู่อนาคต เช่นเดียว
กับที่ คุณอัษฎาวุธ สาคริก เจ้าของเรือนคนปัจจุบัน 

ก�าลงัน�าทาง “ทศิไท” เยีย่มชม
แต่ละส่วนของเรือนบรรเลง 
และบอกเล่าการบันทึกข้อมูล
จ�านวนมหาศาลของหลวง
ประดิษฐไพเราะ เก็บไว้ใน
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ค ้นคว ้าของอนุชนรุ ่นหลัง   
สิ่งนี้เป็นผลงานส�าคัญอย่าง
หนึ่ ง ท่ีมูลนิธิหลวงประดิษฐ   
ไพเราะ ก�าลังด�าเนินการเพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อวงการดนตรี
ไทยต่อไป

คุณอัษฎาวุธเล่าว่า คุณหญิงชิ้น ศิลปะบรรเลง 
ซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของหลวงประดิษฐไพเราะ ได้ตั้ง
ปณิธานไว้ว่าเมื่อคุณพ่อสิ้นแล้ว สิ่งที่จะท�าต่อไปใน
ชีวิตมีสองอย่าง คือทดแทนคุณแผ่นดินและคุณบิดา 
โดยจะรวบรวมความรูข้องคณุพ่อทัง้หมดเพือ่เผยแพร่
และสร้างเครือข่ายสนับสนุนดนตรีและลูกศิษย์ที่
กระจัดกระจายไปโดยจัดตั้งมูลนิธิ ท่านคิดไว้ตั้งแต่  
ปี ๒๔๙๗ แต่มาประสบความส�าเรจ็ในปี ๒๕๒๔ ท่าน
บอกว่าถ้าเราจะท�างาน เราจะต้องฝากหรอืเพาะเมลด็
พันธุ์ที่ดี ท่านเปลี่ยนจากเพลงคลาสสิคย่อยๆ กลับสู่
ขบวนการเพลงเพื่อเด็ก เพลงที่ใช้ในโรงเรียน เช่น
เพลงช้างๆๆ เพลงเพือ่คุณธรรมท้ังหลาย ท่านใช้เวลานับ
สิบปีน�าท�านองเพลงไทยเดิมใส่เข้าไปในสมองเด็ก
ยุคนั้น แต่เปลี่ยนเนื้อหาใหม่ เด็กรุ่น พ.ศ. ๒๔๙๗ 

จนถงึ ๒๕๒๔ ก็โตมาเป็นผูใ้หญ่ทีท่�ามลูนิธแิทนเรา 
แล้ววิธีการนี้ก็ถูกส่งต่อโดยให้เราต้องเริ่มต้นที่เด็ก 
เริม่จากกระบวนการที่สร้างสิ่งแวดล้อม เราเปิดเพื่อ
ให้คนมาเรียนดนตรีด้วย ไม่ใช่ลักษณะของโรงเรียน 
แต่เป็นชมรม โดยให้ผู้ปกครองพาลูกมาเรียนกับครู 
ถ้ายังไม่ถึงเวลาก็อ่านหนังสือ ไม่ก็ซ้อมกับเพ่ือนไป 
ลกัษณะนีก้ค็อืกิจกรรมการสอน

นอกจากการสอนก็มีในเชิงอนุรักษ์เช่นพวก
ห้องสมุดเสียง สมุดภาพ เอกสารเสียง วัตถุสิ่งของ
หลักฐานโบราณที่เกี่ยวข้องกับดนตรี แล้วก็เชื่อมโยง
กับมหรสพอื่น เช่น ละคร นาฏกรรม ภาพยนตร์ คอื
งานเก่า ซึ่งไม่ใช่แค่อดีต แต่เราต้องมองถึงอนาคต 
ของการท�าการเรียน การท�าไกด์ และเว็บไซต์ในการ
เผยแพร่ รวมถึงการดงึแต่ละหัวข้อมาท�ากจิกรรมเพ่ือ
ให้เกดิความเคลือ่นไหว ซึง่ตอนนีก้ย็งัท�าอยู ่เป็นงาน
อนุรักษ์ที่จริงๆ แล้วเราเก็บวันนี้ พรุ่งนี้ก็เป็นของเก่า 
เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเรื่องปัจจุบันก็เก็บ เรามีช่อง
ยูทูบ เราเคยท�าเว็บไซต์ดนตรีไทยเว็บแรก รวมถึง
ซอฟต์แวร์ดนตรไีทยท่ีเราท�าท่ีแรก ได้รางวลัมากมาย
และยังคงพัฒนาอยู่

อัษฎาวุธ สาคริก

๕๓



 

ปัจจุบันเราท�าเรื่องการสอนเกี่ยวกับการเตรียม
คน การสร้างกระแสหรือการสร้างพื้นที่ และสุดท้าย
ปลายทางคือพื้นที่ที่อยู่ในใจของแต่ละคน ท�าอย่างไร
ให้จับใจ ซึ่งแต่ละคนมีพื้นฐานที่ต่างกัน ดนตรีและ
วัฒนธรรมต้องปรับตวัอย่างมหาศาล เพราะฉะนัน้ตวั
เราเองต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลายๆ แบบ
ที่อยู่กับพื้นที่ของสื่อ ซึ่งวิธีการต่างๆ คือวิธีคิดของ
หลวงประดิษฐไพเราะ ท่านเป็นเดก็บ้านนอกจากอมัพวา
เข้ามาในวงั เจอสงัคมท่ีเปลีย่นแปลง เจอเจ้านาย เดิน
ทางไปอุษาคเนย์ เจอผู้คนต่างประเทศ การเปลี่ยน 
แปลงการปกครอง เทคโนโลยีใหม่ มสีงครามโลก ถ้า
ท่านไม่ปรับตัวเองและใช้เครื่องมือให้ทันโลก ท่านก็
ไม่อยู่ถึงปัจจุบันนี้

เพราะฉะนั้น ความส�าคัญของหลวงประดิษฐ
ไพเราะไม่ใช่เพลง ไม่ใช่ความเก่งในด้านดนตรี แต่
ลึกกว่านั้นคือเป็นไอดอลที่ไม่สูญเสียตัวตนของเรา
เอง อยู่ผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลีย่นแปลงอย่างมคุีณค่า
มีศรัทธาในการเชื่อมต่อ สิ่งต่างๆ ในบ้านนี้อาจจะมี
อัตลกัษณ์ทีไ่ม่เหมอืนในบ้านอืน่ หลวงประดษิฐไพเราะ
บอกว่าลูกหลานของท่านต้องเล่นดนตรีเป็นทุกคน 
แต่ต้องเรียนหนังสือในระดับสามัญให้ได้สูงที่สุดเท่า
ทีจ่ะท�าได้ ซึง่แตกต่างจากวิธีคดิของส�านกัดนตรอ่ืีนๆ 
ที่ว่าเกิดมาต้องเป็นนักดนตรีอาชีพ แต่นี่เพื่อให้ลูกที่
เป็นนักดนตรี หมอ สถาปนิก หรือวิศวกรไปคุยกับ
สังคมตัวเองให้รู้เรื่อง ดนตรีเป็นของทุกคน และทุก
คนสามารถสร้างดนตรไีด้ ไม่ใช่แค่นกัดนตรีอาชพี แต่
คนดูเองก็สร้างดนตรีได้ในรูปแบบของเขา

คณุอษัฎาวธุเปรยว่าตอนนีอ้าย ุ๕๒ แล้ว วางแผน
ว่าจะเกษียณตอนอายุ ๖๐ “ตอนนี้เป็นช่วงการท�า
ทะเบียนสิ่งต่างๆ อธิบายจัดให้เป็นหมวดหมู่เพื่อจุด
ประสงค์ในปลายปีนี้เราจะมีช่องทางให้ค้นได้ ให้เติม
ความรู้เข้าไปได้ เพราะปีนี้ครบ ๑๔๐ ปีของคุณปู่
หลวงประดิษฐ์ ย้อนไปในปีที่ครบ ๑๒๑ ปี เราก็จัด
งานใหญ่เป็นมหกรรมที่โรงละครแห่งชาติ และสิ่งที่
ฝากไว้ในปีนั้นคือหนังสือชื่อ “หลวงประดิษฐไพเราะ
มหาดุริยกวี ลุ่มเจ้าพระยาแห่งอุษาคเนย์” หนังสือ
เล่มนั้นกลายเป็นภาพยนตร์โหมโรง

“ครบ ๑๓๐ ปี เรามีโหมโรง Thai PBS โหมโรง
หุ่นละครเลก็ เราจดังานใหญ่คนดูเป็นพนัคนท่ีจงัหวัด
สมุทรสงคราม แล้วก็มีหนังสือด้วย เวลาเราท�างาน
ทุกครั้งจะมองสามสี่อย่างประกอบกัน หนึ่ง แสดง 
สอง ต้องคุย สาม ต้องมีสื่อบันทึก เช่นมีหนังสือ
ออกมา และสุดท้ายเรื่องของบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ 
ซึง่เราท�าครบทุกกระบวน มาถงึปีนี ้ โลกเปลีย่นไปเยอะ 
เราควรจะใช้เรือ่งของส่ือและเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ 
ประเด็นของปีนี้คงไม่ใช่การมาเล่นเพลงของหลวง
ประดิษฐไพเราะ แต่เพราะหลวงประดิษฐไพเราะคือ
แรงบันดาลใจ ด้วยสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ทุกคน
ต้องหาตัวตนของตนเองให้เจอ เรามีค�าขวัญไม่กี่ข้อ 
ท�างานให้สนกุ มเีมตตา ไม่มอีะไรท่ีเราท�าไม่ได้ หรือ
ถ้าท�าอะไรไม่ได้ก็ปล่อยมันไป”

๕๔



 

ชั้นล่างของเรือนบรรเลงเป็นใต้ถุนสูง มีประตู
ทางขึ้นจากด้านนอก ๒ ทาง บริเวณชั้นสองแบ่งการ
ใช้สอยออกเป็นห้องรบัแขก ห้องกนิข้าว ห้องน�า้ และ
ห้องนอน ถดัไปเป็นเฉลยีงนอกชานไม่มหีลงัคาคลมุ
ผ่านการปรับปรุงซ่อมแซมราว ๔ ครั้ง ผ่านไฟไหม้
เลก็น้อยและแรงสะเทอืนของระเบดิสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ บูรณะครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อ
สืบสานรักษาศิลปะดนตรีไทยไว้เป็นมรดกของชาติ 
มุ่งหวังให้เยาวชนและคนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่า
ของดนตรีไทย ภายในจดัแสดงเคร่ืองดนตรีไทยโบราณ 
และเครื่องเล่นดนตรีโบราณ

เนื่องจากเรือนบรรเลงยังคงเป็นท่ีพักอาศัย
ของเจ้าของบ้าน การเยี่ยมชมจึงท�าได้บางครั้งคราว 
คุณอัษฏาวุธอธิบายว่า “ที่นี่ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ แต่เป็น
บ้าน มีสิ่งของที่มีค่าในเชิงคุณค่าและมูลค่า ก็ต้อง
ขออนุญาตให้นัดหมายล่วงหน้า รวมถึงวัตถุประสงค์
ว่าจะเอาด้านไหน เพราะผมตัวคนเดียว จะได้ไปจัด
มาให้และตรงวัตถุประสงค์”

ระหว่างพาเดินชมเรือนบรรเลง คุณอัษฎาวุธก็
ชี้ชวนให้ดูกิจวัตรที่เขาต้องท�าในทุกวันไปด้วย “นี่คือ
แผ่นเสยีงเก่าต้ังแต่สมัยรชักาลท่ี ๕ ผมใช้เวลาประมาณ
สี่ห้าปีในการแปลงเป็นมินิดิสก์ ตอนนี้ผมมีประมาณ 
๗๐๐ แผ่น ถ่ายแล้วต้องมาตัดต่ออีก ตื่นเช้ามาใส่
เลยหนึ่งแผ่น แล้วไปท�าอย่างอื่น ด้านนี้เป็นเอกสาร
เก่าต่างๆ วิดีโอ VHS ผมท�าทะเบียนไปเกือบสองพัน
ม้วนแล้ว มอบให้หอภาพยนตร์ไปแล้ว ส่วนนีค้อืห้องที่

เด็กๆ เข้ามาเรียนดนตรี หนังสือที่เราพิมพ์ วันเสาร์
อาทิตย์จะมีเด็กๆ มาเรียนเต็มไปหมด”

กองหนังสือ กองแผ่นเสียง กองเอกสาร และ
สารพัดกองยังแน่นขนัดอยู่ในแต่ละส่วนของเรือน 
เห็นจ�านวนอันมหาศาลแล้วนึกไม่ออกเลยว่าเจ้าของ
เรือนจะสามารถเกษียณตัวเองในอีก ๘ ปีข้างหน้าได้
อย่างไร

เม่ือถามถึงทุนสนับสนุนการท�างานทั้งหมดนี้ 
คณุอษัฎาวธุตอบว่า “ทนุส่วนหนึง่มาจากการจดักจิกรรม
ต่างๆ ต้องขอบคุณ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ ท่ีโอบอุม้
ช่วยเหลือ ทุนปัจจุบันและงานใหญ่ๆ ส่วนหลักๆ คือ
เราเอาเงินเพื่อมาท�างาน ถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็
มาช่วย มาสนับสนุนกันได้”

ส่วนช่องทางติดตามและเยี่ยมชม คุณอัษฎาวุธ
เชิญชวนให้คลิกชม YouTube Channel ที่ชื่อ 
“เอ้อระเหยลอยชาย” สามเฟสบุ๊คเพจ “การประกวด
ดนตรีศรทอง” “เพื่อนดนตรี” “เรือนบรรเลง” และ
ฝากให้ติดตามงานครบรอบ ๑๔๐ ปี หลวงประดิษฐ
ไพเราะในเดือนสิงหาคมปีนี้

เรือนบรรเลง : เลขที่ ๑๔๗ ถนนเศรษฐสิริ 
แขวงสามเสน เขตพญาไท กรงุเทพฯ ด้านหน้าเป็นร้าน
อาหารเก่าแก่รสมอืจดัจ้านอย่าง ‘ครัวบรรเลง’ ปัจจบัุน 
เปิดให้เข้าชมเป็นหมูค่ณะในวันเสาร์-อาทิตย์ และกรณุา
ติดต่อล่วงหน้า หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 
๐๒ ๒๗๙ ๑๕๐๙, ๐๘๙ ๑๔๕ ๑๓๒๘  
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สุขภาพน่ารู้
เรื่อง : นายแพทย์อนันต์ โลหะพัฒนะบ�ารุง
ภาพประกอบ : นัดเดียว

 ระยะสองปีมานี้ ข่าวเรื่องฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลให้คุณภาพอากาศ
 อยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นข่าวที่เกิดขึ้นบ่อย ท�าให้
ผู้คนมีความวิตกกังวลเพิ่มขึ้น

อากาศทีเ่ราหายใจเข้าไปในทกุวนัไม่ใช่อากาศทีบ่รสิทุธิ ์ เพราะมฝีุน่ละอองขนาด
เล็กอย่าง PM2.5 รวมถึงเชื้อโรค และสารปนเปื้อนต่างๆ ที่มองไม่เห็นอีกมากมาย 
ปกติแล้วจมูกของเราจะมีขนจมูกที่ช่วยกรองฝุ่นละอองต่างๆ ก่อนเข้าสู่ระบบทางเดิน
หายใจ ท�าให้ร่างกายไม่ได้รับผลกระทบมากนกั แต่ปัจจบุนัในประเทศไทยได้เกดิปัญหา
มลภาวะทางอากาศที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง PM2.5 ซึ่งจมูกไม่สามารถ
กรองฝุ่นนี้ไม่ให้เข้าสู่ร่างกายได้ ท�าให้ต้องหาวิธีหลีกเลี่ยงและป้องกัน เพราะอาจส่ง
เป็นอันตรายและผลเสียต่อสุขภาพร่างกายอย่างมากในภายหลัง

PM2.5 คืออะไร?
ค�าว่า PM ย่อมาจาก Particulate Matters เป็นค�าเรียกค่ามาตรฐานของฝุ่น 

ละอองขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๒ ชนิด ได้แก่ PM10 และ 
PM2.5 ส่วนตัวเลข ๒.๕ มาจากหน่วย ๒.๕ ไมครอนหรือไมโครเมตร

พูดง่ายๆ ฝุ่นละออง PM2.5 เป็นอนุภาคขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย
น้อยกว่า ๒.๕ ไมโครเมตร แขวนลอยอยู่ในอากาศรวมกับไอน�้า ควัน และก๊าซต่างๆ 
ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ถึงจะเป็นเพียงฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว แต่เมื่อมาแผ่
อยู่รวมกันจะกินพื้นที่ในอากาศมหาศาล ล่องลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศปริมาณสูง เกิด
เป็นหมอกควันอย่างที่เราเห็นกัน

ฝุ่น PM2.5 
ปัญหาสุขภาพเรื้อรัง
ที่สังคมต้องช่วยกัน

ใน
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ฝุ่นละอองมาจากไหน?
สาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองมีหลายปัจจัย เช่น โรงผลิตไฟฟ้า ควันท่อไอเสีย

จากรถยนต์ การเผาไม้ท�าลายป่า เผาขยะ รวมถึงควันบุหรี่ กิจกรรมต่างๆ ที่คนเราท�า
ทุกวันก็ส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอยู่แล้ว แต่แหล่งต้นตอส�าคัญของ PM2.5 
ในบรรยากาศ คือ การเผาไหม้เชื้อเพลิงธรรมชาติที่ไม่สมบูรณ์ และฝุ่นจากการ
ก่อสร้าง

ตัวเมืองที่มีตึกสูงรายล้อมเหมือนกรุงเทพมหานคร จะมีลักษณะคล้ายๆ แอ่ง
กระทะ เกิดการสะสมของฝุ่นพิษได้ง่าย ปกติฝุ่นเหล่านี้จะลอยขึ้นไปในอากาศ ถูกลม
พดัฟุง้กระจายไป แต่ถ้าวนัไหนทีอ่ากาศนิง่ ไม่ค่อยมีลมพดั ฝุน่ละอองจะไม่ฟุ้งกระจาย 
ส่งผลให้ระดบัความเข้มของฝุน่ในพ้ืนทีน่ัน้ๆ สูงขึน้จนกลายเป็นระดบัท่ีอนัตรายต่อสขุภาพ 
และมักวนเวียนอยู่มากในช่วงกลางคืน แต่จะค่อยๆ จางหายไปในตอนเช้า

ฝุ่นขนาดใหญ่จะตกลงสู่พื้นตามแรงดึงดูดของโลก แต่ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่
เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) จะ
สามารถลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศได้นานและปะปนกับมลพิษอื่นในอากาศ หากปะทะ
เข้าจมกูหรอืปาก ฝุ่นละอองขนาดใหญ่กว่านีบ้างส่วนถกูขบัออกมาเป็นเสมหะและสามารถ
แพร่กระจายเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ถุงลมในปอด และผ่านเข้าสู่กระแสเลือดไปยัง
อวัยวะต่างๆ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังและมะเร็งหากสะสมอยู่ในอวัยวะใด
นานๆ

อันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM2.5
ฝุ่นละออง PM2.5 ถือเป็นมลพิษต่อสุขภาพ

ของมนุษย์ตามที่องค์การอนามัยโลกให้ความ
ส�าคญัและออกมาแจ้งเตอืน เพราะเป็นฝุน่ทีมี่ขนาด
เล็กมาก ไม่มีกลิ่น มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เส้น 
ผมที่ว่ามีขนาดเล็กแล้ว PM2.5 ยังเล็กกว่าเส้นผม
ถึง ๒๐ เท่า ท�าให้เล็ดลอดผ่านขนจมูกเข้าสู่ปอด 
และหลอดเลือดได้ง่าย ส่งผลเสียต่อร่างกายใน
ระยะยาว

ร่างกายของผูท้ีแ่ขง็แรงเมือ่ได้รบัฝุน่ PM2.5 
อาจจะไม่ส่งผลกระทบให้เหน็ในช่วงแรกๆ แต่หาก
ได้รบัติดต่อกนัเป็นเวลานาน หรอืสะสมในร่างกาย 
สุดท้ายก็จะก่อให้เกิดอาการผิดปกติของร่างกาย
ในภายหลงั แบ่งได้เป็นผลกระทบทางร่างกาย และ
ผลกระทบทางผิวหนัง

ผลกระทบทางสุขภาพ. เกิดอาการไอ จาม หรือภูมิแพ้. ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ฝุ่นอยู่แล้ว จะยิ่งถูกกระตุ้นให้เกิดอาการมากขึ้น. เกิดโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง. เกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจเรื้อรัง. เกิดโรคปอดเรื้อรัง หรือมะเร็งปอด
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ผลกระทบทางผิวหนัง. มีผื่นคันตามตัว. ปวดแสบปวดร้อน มีอาการระคายเคือง. เป็นลมพิษ ถ้าเป็นหนักมากอาจเกิดลมพิษบริเวณใบหน้า ข้อพับ ขาหนีบ. ท�าร้ายเซลล์ผิวหนัง ท�าให้ผิวอ่อนแอ เหี่ยวย่นง่าย

ระดับความรุนแรงของ PM2.5
องค์การอนามัยโลก หรือ World Health Organization (WHO) ก�าหนดให้ฝุ่น 

PM2.5 จัดอยู่ในกลุ่มที่ ๑ ของสารก่อมะเร็ง ประกอบกับรายงานของธนาคารโลก 
(World Bank) ทีร่ะบวุ่า ประเทศไทยมผีูเ้สยีชวีติจากมลพษิทางอากาศมากถงึ ๕๐,๐๐๐ ราย 
ส่งผลถึงระบบเศรษฐกิจและค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องสูญเสียเกี่ยวเนื่องกับค่ารักษาพยาบาลผู้
ป่วยจากมลพิษทางอากาศนี้

ส�าหรบัคนที่ไม่รูว่้าเวลาไหนทีค่ณุภาพอากาศเร่ิมเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ สามารถ
ตรวจเช็คดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) ได้ที่เว็บไซต์ของกรมควบคุม
มลพิษ ประเทศไทยแบ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็น ๕ ระดับ ตั้งแต่ ๐ ถึง ๒๐๑ ขึ้นไป 
โดยใช้สีเป็นตัวเปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ

ข้อแนะน�าและวิธีป้องกันตนเองจากฝุ่นพิษ PM2.5. ลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัว ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ. หลกีเลีย่งการเผาไหม้ในทีโ่ล่งแจ้ง เผาพืน้ทีเ่พือ่เตรยีมการท�าเกษตรกรรม เผาขยะ 
 หรือวัสดุเหลือใช้. ควบคุมกระบวนการก่อสร้างให้มีฝุ่นน้อยที่สุด. ออกก�าลงักายในทีร่่ม ฝุ่นน้อยๆ และไม่ควรใส่หน้ากากอนามยัเวลาออกก�าลงักาย. รับประทานอาหารเสริม อาหารที่มีวิตามินซี และวิตามินอีสูง เช่น ถั่ว ปลา
 (มีโอเมก้า ๓ มาก). ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่จ�าเป็นต้องออกข้างนอกบ้าน หรือที่โล่งแจ้ง ให้ใส่

หน้ากากพิเศษชนิดที่เรียกว่า “N95” โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคระบบการหายใจหรือ
โรคหัวใจเร้ือรัง ส�าหรบัคนทัว่ไปอย่างน้อยให้ใส่ “หน้ากากอนามยั” โดยต้องใส่ให้ถูกต้องวิธี 
คือ หันด้านที่เป็นสีเขียวและเป็นมันออกด้านนอก ให้ส่วนที่มีแผ่นเสริมความแข็งแรง
และช่วยการเข้ารูปอยู่ด้านบนของจมูก สังเกตรอยพับของผ้าด้านหน้าต้องพับลง หาก
ใส่ผิด รอยพับจะกักเก็บฝุ่นละอองในรอยพับ ท�าให้หายใจล�าบาก  

๕๘



 ปรชีาวฒุคิณุ หรอื เพนกวนิ  
 คือฉลามหนุ ่มที่มีความ

 สามารถท้ังด้านการแข่งขนั
เครือ่งบนิกระดาษระดบัโลก และพัฒนาความชอบ
ด้านการร้องและแต่งเพลง สูก่ารสร้างสรรค์ผลงาน 
“วาฬเกยตืน้” จนกลายเป็นเพลงฮติถกูใจคนท่ัวประเทศ 
และกว่าจะเดนิทางมาถงึจดุนี้ได้ เพนกวนิก็ใช้ความ
พยายามอยู่ไม่น้อย

เริ่มต้นการแข่งขันว่ายน้�า
ผมเริ่มแข่งว่ายน�า้ตั้งแต่อายุ ๗ ขวบ แข่ง

เรื่อยมามีแพ้บ้างชนะบ้าง จนได้ติดทีมว่ายน�้า
เยาวชนทมีชาติไทย ซึง่ตอนนีผ้มเองกยั็งแข่งขนั
อยู่เรื่อยๆ ครับ แต่ความเข้มข้นในการฝึกซ้อม
จะลดลงกว่าเม่ือก่อน เนือ่งจากในตอนนีผ้นัตวัมา
เน้นด้านงานเพลงมากกว่าครับ

ความฝันด้านว่ายน้�าจะหยุดลงแล้วหรือ ?
ยังครับ คือยังอยากติดทีมชาติ ไปแข่งขัน

กีฬาซีเกมส์อีก ในประเภทกีฬาฟินสวิมมิ่งครับ 
เนื่องจากกีฬานี้เป็นกีฬาที่ผมชื่นชอบ
และเคยแข่งขันเป็นตัวแทนทีม
ชาติไทยมาแล ้ วครั้ ง หนึ่ ง 
ท�าให้ผมมีแรงบันดาลใจที่
จะฝึกฝนและแข่งขันในกีฬา
นี้อยู่ครับ

เรื่อง : ฉญษาภ์ ภาพ : Gungun
แรงบันดาลใจ

กัญจน์กันต์  ปรีชาวุฒิคุณ 
เจ้าของเพลง 
“วาฬเกยตื้น” 
เพลงยอดฮิตเกือบ  
๒๐๐ ล้านวิว

กัญจน์กันต์
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เริ่มชอบดนตรีตั้งแต่เมื่อไร
ต้องบอกว่าผมไม่มพีืน้ฐานดนตรมีาก่อนนะครบั ตอนแต่งเพลงมนัมาจากเสยีง

ในหวับอกว่าเป็นเสยีงๆ น้ี ผมกจ็ะใช้คย์ีบอร์ดในคอมพิวเตอร์ลองกดไปเร่ือยๆ เสียงในหัว
เราบอกอะไร เราก็กดตามที่เราได้ยิน ซึ่งการท�าแบบนี้มันค่อนข้างยาก แต่มันก็ดี
ตรงสามารถแก้ไข (Edit) ได้ด้วย แต่จะเสียเวลาตรงนั่งงมว่า เสียงตื๊ดนี้ในหัวควร
เป็นปุ่มไหนในคีย์บอร์ด

ศิลปินคนโปรด
ผมชอบนกัร้องนกัดนตร ีแจค็ จอห์นสัน เขาเป็นนกัเซิร์ฟบอร์ดด้วย เพลงแนว

เซิร์ฟของเขาจะมีความลึกมาก เพราะเขาใช้ชีวิตอยู่ในทะเล เล่นเซิร์ฟเองด้วย ดัง
นั้นกรูฟ (Groove คืออารมณ์หนักเบาทางดนตรี) ต่างๆ จะค่อนข้างลงตัว ส่วนตัว
ผมเองชอบแนวเซิร์ฟ (Surf Music คือดนตรทีี่ใช้กตีาร์ไฟฟ้าเล่นซาวน์ดทีซ่่าสะท้อน
ราวกับเสียงคลื่นกระทบฝั่ง) ฟังสบายๆ เหมือนกัน แต่คิดว่าแนวของผมเป็นเซิร์ฟที่
ผสมอีสานบ้าง ลูกทุ่ง ลูกกรุง (หัวเราะ) เพราะตอนเด็กๆ เวลานั่งรถไปโรงเรียนจะ
ได้ยินเสียงจากวิทยุที่คุณแม่ชอบเปิดครับ ก็เลยค่อนข้างมีอิทธิพลต่องานเพลงอยู่
บ้าง แต่ไม่ได้น�ามาใช้นะครับ แนวเพลงยังเป็นของผมอยู่ 

เริ่มแต่งวาฬเกยตื้นเมื่อไรคะ
ผมเริ่มฝึกกีตาร์ช่วงอยู่มหาวิทยาลัยปี ๒ ครับ ตอนนั้นเสียงในหูและคอร์ดมัน

ขึ้นมาในหัว แต่ไม่รู้ว่าคอร์ดอะไร ช่วงจะปล่อยวาฬเกยตื้นผมก็อยู่ปี ๔ แล้ว ผม
ไม่รู้เลยว่าจะหาแนวทางปล่อยเพลงให้ทุกคนฟังได้อย่างไร เสียงร้องตอนนั้นยังไม่
แข็งแรง ถ้าใครมีโอกาสได้ย้อนไปดูคลิปแรกๆ ที่รุ่นพี่แอบถ่าย จะรู้เลยว่าผมเล่น
กตีาร์บอดมาก ด้วยความที่ไม่รูจ้กัใครในวงการนี ้กพ็ยายามคดิหาวธีิว่าจะปล่อยเพลง
ยังไงให้ใช้ต้นทุนน้อยสุด ค้นพบว่ายูทูบ (YouTube) มีช่องทางให้ปล่อยเพลง ตอน
นั้นเพื่อนทุกคนได้ฟังเพลงแล้วชอบ ก็ยุกันจริงจังว่า ปล่อยเลยๆ  
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๖๑

ได้ข่าวว่า ตอนแรกเพื่อนไม่เชื่อว่าเป็นเพลงของเรา
ใช่ครับ ตอนเราให้เขาฟังครั้งแรก แล้วบอกว่านี่เพลงของ

เราเอง ทุกคนไม่เชื่อ พยายามค้นหาเนื้อเพลงในอินเทอร์เน็ตกัน
ใหญ่ เพราะคิดว่าเป็นเพลงคนอื่น ไม่มีใครเจอ มันจะมีได้ไง 
เพราะผมเป็นคนแต่ง (หัวเราะ) จากนั้นทุกคนต่างเชียร์ว่าเมื่อไร
จะปล่อยเพลงลงยูทูบสักที พอแรงเชียร์เยอะมากๆ ผมก็คิดว่าถ้า
เช่นนั้น ปล่อยก็ได้ คิดว่าท�าเล่นๆ เพราะส่วนตัวอยากฟังแนว
เซิร์ฟ แต่นักร้องไทยยังไม่มี เมื่อเพื่อนๆ ทุกคนชอบ คิดว่าน่าจะ
มีคนชอบเหมือนกัน พอลงยูทูบเสร็จก็ใช้เวลาราว ๓ เดือนกว่า
จะติดหู วันแรกผมยังจ�าได้ว่ายอดวิวแค่ ๘๐๐ แต่ตอนนี้ไปที่ 
๑๙๐ กว่าล้านวิวแล้วครับ เพลงนี้ใช้เวลามาปีกว่าๆ แล้ว 

ความรู้สึกหลังเพลงดัง
ดีใจมากครับ ไม่คาดฝันว่าคนจะน�าไปคัฟเวอร์ (Cover คือ

น�าเพลงของศิลปินมาร้องใหม่ในสไตล์ของตัวเอง) ร้องกันเยอะ
มาก ที่ปลาบปลื้มใจที่สุดคือมีวันหนึ่ง ทีมงานพี่ตูน บอดี้ สแลม 
ติดต่อขอใช้เพลงนี้ในงานกุศล “ตลาดใจ” ของพี่ตูน ตอนนั้นได้ 
ยินแล้วปลื้มมาก ก็บอกเขาว่ายินดีมากครับ  

หลังจากซิงเกิลแรก 
ต่อมาผมก็ปล่อยอีกหลายเพลง แต่งเอง โปรดิวซ์เอง อัดเอง

ด้วยครับ ล่าสุดจะร่วมงานกับ KOB FLAT BOY ฝากเชียร์เพลง 
“พัวพัน” ซิงเกิลใหม่ด้วยนะครับ 

ตอนนี้มีสิ่งใดที่เรียนรู้เพิ่มเติมอีกบ้าง
ผมเร่ิมเรยีนร้องเพลงครบั เพราะเพลงของผมใช้เสียงร้องเป็น

หลกั ถ้าใครได้ยนิวาฬเกยตืน้ช่วงแรกๆ ผมเช่ือว่า นักวจิารณ์หลาย
ท่านน่าจะรูว่้า นกัร้องคนนีร้้องเพลงไม่เป็น ผมเลยไปเรียนรูเ้พ่ิมเตมิ 
เพราะตั้งใจอยากให้งานต่อๆ ไปออกมาดี 



จุดมุ่งหมายต่อไปของเพนกวิน
ถ้าเป็นทางด้านกฬีาคอืการฝึกซ้อมให้ตดิซเีกมส์ครบั แต่ถ้าเป็นด้านดนตรคีอืการ

ฝึกฝน และพัฒนาตัวเองให้เชี่ยวชาญมากขึ้นกว่าเดิมครับ

ความส�าเร็จไม่ได้มาง่ายๆ
ปัจจยัหลกัทีท่�าให้ผมประสบความส�าเรจ็คอืการจรงิจงั เอาใจใส่ จินตนาการ เเละมี

ระเบียบวินัยครับ การเป็นนักกีฬาว่ายน�้าช่วยฝึกให้ผมเป็นคนมีระเบียบวินัยและตั้งใจ 
เนื่องจากว่ายน�า้ต้องซ้อมทุกวันเป็นประจ�า การแข่งขันเครื่องบินกระดาษก็เช่นกันครับ 
ผมต้องท�าการศึกษาวิธีการปา วิธีการพับและการฝึกซ้อมด้วยตัวเอง จึงท�าให้ระเบียบ
วินัยเป็นสิ่งที่ส�าคัญเป็นอย่างมาก ถ้าเราไม่มีระเบียบวินัยเราก็จะออกนอกลู่นอกทาง
ได้ง่าย ซึ่งระเบียบวินัยและจินตนาการมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผมมีความตั้งใจในการแต่ง
เพลง ท�าเพลง และท�าให้ผลงานของผมดูมีความสร้างสรรค์ครับ

ค�าสอนจากคุณพ่อคุณแม่ที่น�ามาใช้
คือความทุ่มเทกับสิ่งที่ตั้งใจ ถ้าเราเลือกที่จะท�าสิ่งไหนแล้ว เราก็ควรตั้งใจท�าสิ่ง

นั้นให้ถึงที่สุด แม้จะเจออุปสรรคหรือล้มเหลว เราก็ต้องพยายามต่อไปจนกว่าจะท�าต่อ
ไม่ได้ และเมื่อเราเลือกที่จะพอแล้ว เราก็ไม่ควรโทษตัวเองและยังคงตั้งใจท�าสิ่งต่างๆ 
อื่นๆ ต่อไป

ฝากถึงเพื่อนเยาวชน
ผมอยากให้เริ่มต้นจากการท�าสิ่งที่ตนเองชอบก่อนครับ ถ้าเราชอบอะไรสิ่งนั้นก็

อาจช่วยเราให้มีความตั้งใจในการท�าสิ่งนั้นมากขึ้น ถ้าสิ่งนั้นยังไม่ใช่ เราก็สามารถหา
สิ่งอื่นท�าได้เรื่อยๆ มากไปกว่านั้นคือคนเราไม่จ�าเป็นต้องเก่งด้านเดียว เราสามารถน�า
ทักษะของแต่ละด้านไปช่วยพัฒนาซึ่งกันและกันได้ครับ  
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เรื่อง : ทะเลทิพย์
ภาพประกอบ : เคโระ

In Trend Sport & Game

ถามว่ากีฬาชนิดไหนมาแรงช่วงที่โควิดจ�ากัด
การเดินทางทั้งปวง ขอตอบว่า เซิร์ฟสเกต 

(Surf Skate) ลูกผสมระหว่างสเกตบอร์ดกับกีฬาโต้
คลื่นหรือเซิร์ฟ กระแสความนิยมทะลุทะลวงไปทุก
วงการ ดูไอจหีรือคลปิคนดงัก็มกัมกีระดานโต้คลืน่บน 
บกลวดลายเก๋ไก๋เป็นเพื่อนคู่เคียงหรือโลดแล่นด้วย
ท่วงท่าแคล่วคล่องอยูเ่สมอ กระท่ังเพือ่นฝูงในเฟสบุ๊ค
ก็มักอวดการเล่นในสถานที่ต่างๆ ให้เรานึกทึ่ง

Surf Skate กีฬามาแรง 
ลูกผสมสเกตบอร์ดกับโต้คลื่น

เซร์ิฟสเกตเป็นกีฬาเอก็ซ์ตรมีชนดิหน่ึง ใช้แผ่น
กระดานติดล้อเป็นอุปกรณ์ในการเล่น แผ่นเซร์ิฟสเกต
หน้าตาคล้ายกระดานโต้คลืน่ แต่ตดิล้อและปรบัขนาด
ให้เหมาะกบัการเคลือ่นไหวบนบก ส่วนเหตทุีอ่ยู่ๆ  กฮ็ติ
มากขนาดนีก้เ็พราะโควดิท�าให้ออกเดินทางไปสนกุกบั
กจิกรรมทางทะเลไม่ได้ จงึพากนัหนัมาเล่นเซร์ิฟบนบก 
ที่ได้อารมณ์เหมือนเล่นในทะเล กล่าวได้อีกอย่างว่า
เซิร์ฟสเกตกค็อืกฬีาขัน้เหนอืกว่าของสเกตบอร์ดนัน่เอง

ถ้า
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เซิร์ฟสเกต VS สเกตบอร์ด เหมือนหรือต่างกัน
อย่างไร?

 . มีล้อที่ใช้เคลื่อนที่เหมือนกัน
 . รูปร่างบอร์ดคล้ายกนัมาก ขนาดแต่ละรุน่เลก็
  ใหญ่ตามความชอบ
 . กระดานสเกตบอร์ดจะแขง็แรงทนทาน เหมาะ
  ส�าหรับเล่นแนวสตรีท ส่วนแผ่นเซิร์ฟสเกต
  มนี�า้หนกัมากกว่า เหมาะกบัคนชอบเล่นตาม
  ท้องถนนโล่งๆ ลานกว้างๆ . ฐานล้อสเกตบอร์ดหมุนไม่ได้ ส่วนของ
  เซร์ิฟสเกตมอีงศาทีห่มุนได้ ส่วนหมนุได้มาก
  ได้น้อยขึ้นอยู่กับรุ่นที่ซื้อมาเล่น . สเกตบอร์ดแบ่งได้ ๔ ประเภท เช่น สเกตบอร์ด 
  ลองบอร์ด เพนนีบอร์ด และฟิงเกอร์บอร์ด 
  ส่วนเซิร์ฟสเกตจะต้องเลือกขนาดและรุ่นใน
  การเล่น จากตัวแทนที่จัดจ�าหน่ายนั้นๆ. สเกตบอร์ดมีมุมเลี้ยวน้อยกว่า. เซิร์ฟสเกตใช้การบิดตัวและแรงเหว่ียงของ
  สะโพกในการขับเคลื่อน จึงไม่ต้องใช้แรงไถ
  มากเท่ากับสเกตบอร์ด

ข้อควรรู้ก่อนเล่น Surf Skate
ใครๆ ก็เล่นเซิร์ฟสเกตได้ คนที่วิ่งแล้วเจ็บหรือ

ปวดเข่ากส็ามารถเล่นได้เช่นกัน เพราะการเล่นเซร์ิสเกต
เหมอืนเรายนืเล่นสควอชซ�า้ๆ ท�าให้หน้าขาและก้นแขง็
แรงขึ้น ช่วยลดอาการบาดเจ็บของเข่าได้

ตัวล้อของเซิร์ฟสเกตไม่เหมาะกับพ้ืนท่ีท่ีเป็น
แอ่งน�้า หรือมีความชื้น เพราะลื่นง่าย และอาจเกิด
อุบัติเหตุได้

ควรเลือกรองเท้าในการเล่นให้เหมาะสม ต้อง
ขนานกบัพืน้ เพือ่เวลาท่ีเรายืนบนแผ่นบอร์ดจะได้เกิด
ความสมดุล

เพื่อความปลอดภัยในการเล่น ควรใช้อุปกรณ์
ป้องกันศีรษะ หัวเข่า ศอก และข้อมือทุกครั้ง

เซิร์ฟสเกตเล่นอย่างไร?
สวมอปุกรณ์นริภยัให้ครบ ทัง้หมวกกนันอ็ก สนบั

เข่า สนับศอก ถุงมือ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะ
เกิดขึ้น

ขยับเท้าขึ้นยืนบนเซิร์ฟสเกต ถ่วงน�า้หนักตัว
โดยวางขาและเท้าหน้าให้อยู่ตรงกลางฐานล้อ (ทรัค) 
หรือส่วนหน้าของบอร์ด วางขาหลังไว้ท้ายบอร์ด

ถ่วงสมดุลน�้าหนักให้อยู่ในจุดที่ทรงตัวได้
หากต้องการให้บอร์ดขยับไปข้างหน้า เริ่มแรก

ให้ใช้เท้าหลังไถพ้ืนเพ่ือให้บอร์ดเคลื่อนที่ไปก่อน 
จากนัน้ค่อยดงึเท้าขึน้มาวางท้ายบอร์ด ถ่วงสมดลุให้
ทรงตัวได้ และพยายามฝึกทรงตัวในท่านี้ไปเรื่อยๆ 
จนชิน

เมือ่สามารถทรงตวับนเซร์ิฟสเกตได้แล้ว ให้ลอง
บดิตวั และแกว่งแขนไปมา โดยใช้สะโพกเป็นตวัออก 
แรงก�าหนดทิศทางการเคลื่อนไหว
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ประโยชน์ของเซิร์ฟสเกต
๑. เป็นการออกก�าลังแบบคาร์ดิโอผสมเวต

เทรนนิ่ง เซิร์ฟสเกตเป็นกีฬาที่ใช้แรงและการทรงตัว
ให้สมดุล เรียกเหงื่อได้ท่วมตัว ทั้งได้วิ่งและได้เกร็ง
กล้ามเนื้อ 

๒. ช่วยในการทรงตัว เพราะเป็นกฬีาทีต้่องอาศยั
การทรงตัวเพื่อช่วยในการเคลื่อนไหว ดังนั้น เซิร์ฟ
สเกตจงึช่วยให้เราได้พฒันาทกัษะการทรงตวั และเรยีน 
รู้วิธีการสร้างสมดุลของร่างกาย

๓. ช่วยฝึกทักษะการประสานงานของกล้าม
เนือ้ส่วนต่างๆ นอกจากต้องทรงตัวยืนบนเซิร์ฟสเกต
ให้ได้อย่างมั่นคงแล้ว การจะบังคับให้เซิร์ฟสเกต
เคลือ่นไหว กต้็องออกแรงกล้ามเนือ้หลายๆ ส่วนพร้อม
กัน ได้แก่ กล้ามเนื้อสะโพก กล้ามเนื้อขา กล้ามเนื้อ
หน้าอก ไหล่ รวมไปถึงแขน

๔. ช่วยเสริมบุคลิกภาพและความมั่นใจ ด้วย
ลักษณะการทรงตัวและเคลื่อนไหวของเซิร์ฟสเกต 
ท�าให้เราต้องปรบัท่าทางของร่างกายให้มคีวามม่ันใจ 
บุคลิกก็จะดีขึ้น ดูเท่ขึ้น 

๕. ผ่อนคลาย ลดเครยีด เซร์ิฟสเกตท�าให้ผูเ้ล่น
ได้เคลื่อนไหวอย่างอิสระตามใจ อยู่ในโลกของตัวเอง 
รู้สึกสบายใจ คลายความเครียดและความเหนื่อยล้า

เลือกซื้อเซิร์ฟสเกตอย่างไร?
เลอืกจากลายทีช่อบ ลวดลายบนกระดานเซร์ิฟ

สเกตในปัจจุบันมีให้เลือกมากมาย ถ้าเราเริ่มเลือก
อุปกรณ์การเล่นจากความชื่นชอบ เราก็จะอยากเล่น
มากขึ้น และเล่นไปอีกนาน

เลือกจากส่วนประกอบอ่ืนๆ นอกจากแผ่น
บอร์ดแล้ว เซิร์ฟสเกตยังมีส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ 
แผ่นกระดานสเกตบอร์ด (Deck) แผ่นกันลื่น (Grip 
Tape) ทรัค (Truck) หรือฐานล้อ ล้อ (Wheels) และ
ลูกปืน (Bearings) หากเรามีน�้าหนักตัวค่อนข้างมาก 
ควรเลอืกรุ่นทีม่แีผ่นกระดานสเกตบอร์ดทีแ่ขง็แรง ฐาน
ล้อผลิตจากอะลูมิเนียม ใช้ล้อโพลียูรีเทน (PU) เพื่อ
รองรับแรงกดได้ พร้อมกับลูกปืนในระดับ ABEC-7 
ขึน้ไป เพือ่ตอบโจทย์ให้การลืน่ไหลท�าได้ดมีากยิง่ขึน้ 
เป็นต้น

เล่นเซิร์ฟสเกตที่ไหนดี?
นอกจากในบรเิวณบ้าน สโมสรหมูบ้่าน ลานเล่น

ในซอยซึ่งไม่ติดถนนใหญ่และรถสัญจรน้อย พื้นที่
สาธารณะในกรงุเทพฯ และปรมิณฑลหลายแห่งกเ็ปิด
ให้เข้าไปเล่นได้ เช่น สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) 
สวนลมุพนิ ีสนามหลวง ลานหน้าศนูย์การค้าเซน็ทรลั
หลายสาขา และเอเชียทีค เป็นต้น 

ขอบคณุข้อมลู : thomasthailand / prosurfskate  
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วิทยาศาสตร์การกีฬา
เรื่อง : วีโนน่า
ภาพประกอบ : บอมบ์

 ออกก�าลังกายในชีวิตประจ�าวันของนักกีฬาและคนรักสุขภาพ ส่วนใหญ่จะให้
 ความส�าคัญกับการออกก�าลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและอัตราการเต้น

ของหัวใจ แต่การฝึกปอดก็มส่ีวนส�าคญัทีท่�าให้เรามีประสทิธภิาพและสามารถออกก�าลงักาย
ได้ดขีึน้ เพราะเป็นส่วนส�าคญัท่ีช่วยท�าให้อตัราการรบัออกซเิจนต่อการหายใจดขีึน้นัน่เอง

โดยทัว่ไปแล้วการออกก�าลงักายแบบคาร์ดโิอ (Cardio workout) อย่างการวิง่เหยาะ
ก็จะช่วยท�าให้ปอดแข็งแรงมากขึ้น แต่ปัจจุบันการออกไปวิ่งข้างนอกอาจจะท�าได้ยาก
กับสถานการณ์ทีมี่การระบาดของโรคโควดิ-๑๙ ทิศไท จงึมีท่าง่ายๆ ในการฝึกท้ังคาร์ดโิอ
และปอดที่เราสามารถท�าได้เองที่บ้านระหว่างการดูทีวีหรือนั่งท�างานซ่ึงยังเป็นการ
คลายความตึงตัวของกล้ามเนื้อได้ด้วย

ท่าที่ ๑ - การเดินย�่าเท้าอยู่กับที ่โดยใช้เวลาในการเดิน ๑ นาที
ท่าที่ ๒ - การเดินยกขาสูง เดินยกขาสูงอยู่กับที่ ท�าจนครบ ๒๐ ครั้ง
ท่าที่ ๓ - การวิ่งเหยาะๆหรือวิ่งช้าๆอยู่กับที ่ใช้เวลาในการวิ่ง ๑ นาที
ท่าที ่๔ - น่ังแกว่งแขนยกแขนขึน้ลง นัง่บนเก้าอีก้างขาเลก็น้อย ยกแขนทัง้สอง

ขึ้นเหนือศีรษะพร้อมหายใจเข้าลึกๆแล้วค้างไว้ประมาณ ๒ วินาที จากนั้นลดแขนทั้ง
สองข้างลงพร้อมหายใจออก ท�าประมาณ ๑๕-๒๐ ครั้ง

ท่าที่ ๕ - นั่งเอนตัวลงด้านข้างล�าตัว นั่งบนเก้าอี้กางขาเล็กน้อย มือซ้ายเหยียด
แขนไปแตะซี่โครงด้านขวาไว้ มือขวายกขึ้นเหนือศีรษะ และเอียงตัวไปข้างซ้ายพร้อม
กับหายใจเข้า-ออกลึกๆ ให้เต็มที่ค้างไว้ ๒ ครั้ง แล้วเอนตัวกลับเข้าท่าตรง จากนั้น
เปลี่ยนมือขวาเหยียดแขนไปแตะซี่โครงด้านซ้าย และเอียงตัวไปข้างขวา พร้อมกับ

ออกก�ำลังกำย
ให้ปอดฟิต
และเฟิร์ม

การ
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หายใจเข้า-ออกลึกๆ ให้เต็มที่ ค้างไว้ ๒ ครั้ง แล้วเอนตัวกลับเข้าท่าตรง ท�าซ�า้ท่าเดิม
ให้ครบ ๕ รอบ

ท่าที่ ๖ - นั่งตัวตรงหมุนบิดล�าตัวซ้าย-ขวา นั่งตัวตรงบนเก้าอี้ กางขาเล็กน้อย 
เอามือซ้ายและมือขวาวางไว้ที่เอวด้านซ้าย หมุนตัวไปทางซ้ายพร้อมหายใจเข้า-ออก 
ลึกๆ ให้เต็มที่ค้างไว้ ๒ ครั้ง จากนั้นหมุนล�าตัวกลับเข้าสู่ท่าตรง จากนั้นเปลี่ยนเอา
มือขวาและมือซ้ายวางไว้ที่เอวด้านขวา หมุนตัวไปทางขวาพร้อมหายใจเข้า-ออกลึกๆ 
ให้เต็มที่ค้างไว้ ๒ ครั้ง กลับเข้าสู่ท่าตรงพร้อมหายใจเข้า ท�าซ�า้ท่าเดิมให้ครบ ๕ รอบ

นอกจากการฝึกด้วยท่าทั้ง ๖ ดังกล่าวแล้ว เราควรค�านึงถึงการบริหารปอดให้
แข็งแรง เพราะไม่อาจปฏิเสธได้ว่ากิจวัตรประจ�าวันของเราในทุกวันนี้ไม่ค่อยเอ้ือให้ 
“ปอด” ได้ท�างานอย่างเต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่นัก ซ�า้ร้ายคุณภาพอากาศที่หายใจก็
ยังคงแย่ลงอย่างต่อเนื่อง การบริหารปอดจึงเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยให้ปอดของเรา
แข็งแรงเพียงพอที่จะต่อสู้กับมลภาวะทางอากาศได้  ทิศไทได้รวบรวมเคล็ดลับดีๆ ใน
การบริหารปอดมาไว้ในที่นี้ เพื่อความฟิตและเฟิร์มของปอดของเรา
	 สูดหายใจเข้าลึกๆ

เริ่มกันด้วยเทคนิคแรกที่สุดแสนง่าย ท�าได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงหายใจเข้า-ออก
ให้ลึกที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ขณะหายใจเข้าให้นั่งหรือยืนตัวตรง ยกหน้าอกขึ้นเล็กน้อย 
เพื่อให้ปอดได้ขยายตัวอย่างเต็มที่ แล้วค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออกโดยคลายกล้ามเนื้อ
หน้าท้องลง การหายใจแบบนี้ไม่เพียงช่วยให้ปอดได้ท�างานอย่างเตม็ประสทิธภิาพ แต่ยงั
ช่วยให้มีสมาธิ สมองปลอดโปร่ง ร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างเต็มที่อีกด้วย เรียกได้
ว่าครบเครื่องในหนึ่งเดียว
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 นับลมหายใจ
ต่อยอดจากการสูดหายใจเข้าออกลึกๆ ให้ท้าทายขึ้นอีกนิด โดยการนับคร่าวๆ 

ว่าการหายใจเข้าและหายใจออกของคุณใช้เวลาเท่าไหร่ อาจเริ่มนับ ๑ ๒ ๓ ไปเรื่อยๆ 
ในความเร็วที่สม�า่เสมอ จนหายใจเข้าเต็มปอดก็หยุดนับ และเริ่มนับ ๑ อีกครั้งเมื่อ
หายใจออก ท�าซ�้าแบบนี้สัก ๕ ครั้งต่อวัน จากนั้นให้ตั้งเป้าเพิ่มช่วงเวลาในการหายใจ
ขึ้นเรื่อยๆ เช่น สัปดาห์แรกอาจหายใจเข้าได้นานนับ ๑ ถึง ๔ สัปดาห์ต่อมาอาจลอง
หายใจเข้าให้ลึกขึ้นอีกนิด โดยการนับ ๑ ถึง ๖ เพื่อให้ปอดได้ออกก�าลังมากยิ่งขึ้น แต่
การฝึกนี้ควรท�าแบบค่อยเป็นค่อยไป อย่ากดดันตัวเอง อย่าฝืนสูดลมหายใจ เพราะ
อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้
 หัวเราะให้เต็มที่

การหัวเราะจะท�าให้กะบังลมเคลื่อนไหว อากาศในปอดเกิดการหมุนเวียน และ
ยังช่วยขบัอากาศเสยีทีต่กค้างอยูใ่นปอดออกไป เปิดพืน้ที่ให้ปอดรบัออกซเิจนได้มากข้ึน 
การหวัเราะยงัช่วยกระตุน้การท�างานของหัวใจ ท�าให้หัวใจสบูฉดีเลอืดไปเลีย้งอวยัวะต่างๆ 
ได้ดียิ่งขึ้น และการหัวเราะก็เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารแห่งความสุขออกมา 
ท�าให้เกิดความผ่อนคลาย มีสมาธิ และนอนหลับสนิทมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
 เลิกบุหรี่	เพื่อสุขภาพปอด

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งปอด แต่ไม่ 
ใช่แค่เพียงเท่านี้ ความจริงแล้วการสูบบุหรี่เกี่ยวข้องกับโรคปอด ได้แก่ โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง โรคพังผืดในปอดที่ไม่ทราบสาเหตุ และโรคหอบหืด นอกจากนี้การสูบบุหรี่ยัง
ท�าให้โรคเหล่านี้รุนแรงยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คนที่สูบบุหรี่มีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตจาก
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ ๑๒-๑๓ เท่า

นอกจากนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ ยังให้ข้อมูลว่า การสูบบุหรี่
เป็นสาเหตุประมาณ ๙๐% ของการเสียชีวิต ด้วยโรคมะเร็งปอด ในผู้ชายและผู้หญิง 
มากไปกว่านั้นยังพบว่า ผู้หญิงเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดในแต่ละปี มากกว่าการเสีย
ชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านม

เคล็ดลับดีๆ ดังกล่าวตามแนวทางวิทยาศาสตร์การกีฬา หากฝึกอย่างสม�่าเสมอ
กจ็ะท�าให้สขุภาพของปอด ซึง่ป็นอวยัวะท่ีส�าคญัอย่างยิง่ของเราแขง็แรง และเมือ่ปอด
แข็งแรงก็ท�าให้อวัยวะอื่นๆมีประสิทธิภาพในการท�างานไปด้วย

ขอขอบคุณข้อมูล นายยลวรณัฏฐ์ จีรัชตกรณ์
งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  
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เรื่อง : วิโอล่า ภาพ : พิมพ์ณัฐ
นวัตกรรม

 โรงเรอืนเพดานสูง ส่วนหนึง่ของโรงเรยีนบางเสดจ็วทิยาคม ต�าบลบางเสดจ็ อ�าเภอ
 ป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง คอืป้ายแสดงเกยีรตคุิณจากรางวลัการแข่งขนัระดบัประเทศ
ที่ได้รบัมากมาย โดยเฉพาะนวตักรรมการประดษิฐ์หุน่ยนต์เพชฌฆาตฆ่าโควดิ จากการ
ร่วมแรงร่วมใจของ อาจารย์วรชัย ศรีธร อาจารย์หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพ 
และทีมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

จากวิศวกรผันตัวมาเป็นอาจารย์และผลักดันศิษย์ศึกษาหุ่นยนต์	
อาจารย์วรชัยเล่าว่าแต่ก่อนเป็นวศิวกรมา ๗ ปี แต่คณุพ่ออยากให้เป็นคร ู มาสอบ 

ครั้งแรกก็ติดเลย จริงๆ ครูต้องมีตั๋วครู แต่รัฐบาลส่งเสริมให้เป็นสาขาอื่นที่ไม่มีใบ
ประกอบวิชาชีพ เป็นสาขาขาดแคลน จึงตัดสินใจมาสอบก็ได้บรรจุในต�าแหน่งครูเอก
วชิาอตุสาหกรรมศลิป์ แต่อยู่ในกลุม่สาระการงานอาชพี และเป็นหวัหน้ากลุม่สาระการ
งานหน้าที่ 

เริ่มต้นในเรื่องของการศึกษาหุ่นยนต์ อาจารย์จะสอนควบคุมการเลี้ยวซ้ายขวา
ด้วยตัวเลโก้ เป็นหนึ่งในวิชากิจกรรมลดเวลาเรียน ซึ่งอยู่ในโครงสร้างของหลักสูตรอยู่
แล้ว เรียนสัปดาห์ละ ๔ ชั่วโมง ตอนแรกท�าแค่ถังขยะตัวนี่ไม่มีล้อ เปิดปิดฝาถังขยะ
อัตโนมัติเฉยๆ แล้วไปน�าเสนอหน้าเสาธงกับนักเรียนลดเวลาเรียน ก็มีนักเรียนมัธยม
ปลายสนใจ เลยเป็นแนวคิดที่ว่าถ้าเรามีห้องเรียนวิศวกรรมศาสตร์ แล้วสอนด้านฝึก
ทักษะ coding หรือสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่อยู่ในระบบการเรียน แก้ปัญหาจริง ฝึกปฏิบัติจริง 
น่าจะมีคนสนใจเพิ่มมากขึ้น จากตอนแรกมีนักเรียนมัธยมปลายแค่ ๒ คน ก็คือคนที่
ได้รางวัลที่ ๑ กับที่ ๒ แต่พอได้รางวัลกลับมาแล้ว เด็กๆ สนใจมากขึ้น จุดประกาย
เป็นที่ดึงดูดทันที

หุ่นยนต์ฆ่าโควิด กับ ๕ รางวัลระดับประเทศ 
ผลงานร่วมใจของทีมนักเรียนบางเสด็จวิทยาคม จังหวัดอ่างทอง

ใน

 อาจารย์วรชัย ศรีธร
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โรงเรียนเล็ก	เด็กต่างฐานะ	ชูจุดเด่นนวัตกรรม
อาจารย์วรชัยส่งนกัเรยีนแข่งขนัหุน่ยนต์ระดับประเทศจ�านวน ๕ รายการ ปรากฏ 

ว่าได้รับรางวลัท้ังหมด ทัง้ทีเ่ป็นการแข่งขนัครัง้แรก ท�าให้ค่อนข้างภมูิใจมากเพราะ
โรงเรยีนบางเสดจ็เป็นโรงเรยีนขนาดเลก็มาก นกัเรยีนเป็นเดก็ชาวดอยเกอืบท้ังหมด 
มาจากต่างฐานะ ค่อนข้างยากจน คะแนนโอเนต็เอเนต็ก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ จึงอยากชู
จุดเด่นด้านปฏิบัติและการสร้างนวัตกรรมขึ้นมา

ส่วนผลงานที่ได้รับรางวัลนั้นเริ่มจากแนวคิดน�าถังขยะมาต่อยอด ท�าอย่างไร
ให้ไม่ต้องสัมผัสฝาถัง เพราะฝาถังมีเชื้อโควิด-๑๙ พยายามสร้างอุปกรณ์ใหม่ๆ ที่
ช่วยลดโควดิซึง่เป็นสถานการณ์ปัจจบุนั คอืให้หัวข้อนกัเรยีนไปท�าอะไรก็ได้ท่ีป้องกัน
โควิด ลดการสัมผัส เขาก็ไปท�าถังขยะโดยน�าตัวเก่ามาทาสีและขัดใหม่ เด็กๆ รวม
ตวักันคดิและช่วยกนัท�าช่วงลดเวลาเรยีน ดเูหมอืนง่าย แต่จรงิๆ ค่อนข้างยาก เพราะ
มันเป็นความคดิสร้างสรรค์ ท�ายงัไงให้ไม่สมัผสัแล้ว ยงัมีเรือ่งเขียนโปรแกรม coding 
การล�าดับขั้นตอนอันไหนท�างานก่อนหลัง ใช้เวลาประดิษฐ์ ลงมือท�า และทดสอบ 
ทั้งหมดประมาณ ๑ สัปดาห์ 

สองหนุ่มน้อยกับแนวคิดหุ่นยนต์เพชฌฆาตฆ่าโควิด
นายธงชัย ศิรเดชา กับนายปริญญา แซ่ลี้ เป็นสองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

ซึ่งช่วยกันคิดค้นหุ่นยนต์สังหารโควิด-๑๙ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ขึ้นมา เนื่องจาก
โควิดต้องมีการเว้นระยะห่าง เห็นปัญหาแล้วอยากสร้างหุ่นยนต์เพื่อให้ใช้ชีวิตสะดวก
สบายส�าหรับผูส้งูวัย ใช้ในโรงพยาบาล 
หรือในโรงเรียนตอนเข้าแถวก็ได้ ใช้
เวลาประดิษฐ์ประมาณ ๒ อาทิตย์
เพราะระบบค่อนข้างซับซ้อน 

กระบวนการท�างานของหุน่ยนต์
ประกอบด้วยเซน็เซอร์หลักๆ คอื Ultra 
Sonic ๓ ตัว ตัวแรกใช้ส�าหรับตรวจ
จับวัตถุในระยะ Social Distancing 
(เว้นระยะห่าง) หรือมากกว่านั้น ตัว
ที่สองใช้เม่ือมือไปผ่านเซ็นเซอร์ตัว
นีเ้พือ่ให้กลไกท�างานเทเจลล้างมอืออก
มา และตวัทีส่ามปล่อยหน้ากากออก
มา วิธีคือ พอเราล้างมือปุ๊ป ภายใน
สามวินาท ีหน้ากากจะออกมาอตัโนมติั 

เมื่อทราบว่าได้รางวัล ทั้งสองหนุ่มบอกว่ารู้สึกดีใจ เพราะตอนไปแข่งเพียงอยาก
ให้เป็นจุดสนใจเท่านั้น เมื่อเจอปัญหาจริงแล้วใช้ได้จริง พอไปถึงการแข่งขัน เจอหุ่น
ยนต์หลายๆ แบบ หุ่นยนต์แต่ละแบบก็มีความต้องการและวิธีใช้ของมันเอง

ที่น่าปลื้มใจคือเยาวชนทั้งสองตั้งใจจะเรียนต่อด้านวิศวะเครื่องกล คนหนึ่งอยาก
กลับบ้านเกิดในภาคเหนือเพื่อเป็นครูให้ความรู้เด็กบนเขา ในขณะที่อีกคนอยากเป็นผู้
ควบคุมดูแลในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ สร้างโปรเจคต่างๆ แล้วน�าเสนอขายองค์กรหรือ
โรงงานที่เกี่ยวกับด้านนี้
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สองเด็กหญิงนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ถังขยะอัตโนมัติเคลื่อนที่
ใช่ว่าเรือ่งเครือ่งยนต์กลไกจะมแีต่เดก็ผูช้ายเท่านัน้ทีฝั่กใฝ่

หลงใหล แต่สองเด็กหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นางสาวชนาภา 
เอี่ยมดี และนางสาวสาวินี แซ่เฮ่อ ก็สนใจสิ่งประดิษฐ์เหล่านีจ้น
กลายมาเป็นนวตักรรมหุน่ยนต์ถงัขยะอตัโนมติัเคล่ือนท่ี อกีหนึง่
ผลงานท่ีได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดับ ๒ ในการแข่งขนัหุ่นยนต์
ระดับประเทศ 

น้องสาวนีิกบัน้องชนาภาเล่าว่า ตนเองชอบสร้างสิง่ประดษิฐ์
เล็กๆ ขึ้นมาก่อน แล้วก็พัฒนาต่อ เมื่อครูให้โจทย์มาว่าจะสร้าง
สิ่งประดิษฐ์อะไรเพื่อป้องกันโควิด-๑๙ แล้วใช้ในโรงเรียนได้ ก็
เลยเลือกสร้างหุ่นยนต์ถังขยะอัตโนมัติเคลื่อนที่ โดยคิดไปแล้วก็
ท�าไปพร้อมกนั ตอนแรกร่างภาพคร่าวๆ ก่อนว่าจะท�ายังไง แล้ว
ส่งครู จากนั้นก็ช่วยกันท�า ใช้เวลาทั้งสิ้น ๗ วัน แบ่งหน้าที่กัน
ว่าคนนี้ท�าอะไร เรื่องอะไร 

เมือ่รูต้วัว่าได้รบัรางวลั ท้ังสองคนตืน่เต้นภมูิใจมาก เพราะ
ทุ่มเทเต็มที่ กลับบ้านดึกดื่น ท�าตั้งแต่เช้าถึงเย็นติดต่อกันหลาย
วัน ตอนไปน�าเสนอต่อหน้าคณะกรรมการก็ตื่นเต้น ครูบอกว่า
อย่าตื่นเต้น มีหน้าที่ก็จ�าให้ได้ มีเคล็ดลับคือดูรุ่นพี่มัธยมปลาย
น�าเสนอก่อน ฟังค�าแนะน�า น�าวิธีรุ่นพี่มาปรับใช้ ซักซ้อมกับรุ่น
พี่ และให้ก�าลังใจตัวเองไปด้วย

สาวินีกับชนาภาเตรียมตัวเรียนต่อช้ันมัธยมปลายทั้งคู ่ 
ชนาภาคดิว่าจะเรยีนต่อด้านวศิวะเครือ่งกลแน่ ส่วนสาวนิชีอบด้าน  
นี้ก็จริง แต่ขอดูสถานการณ์ไปก่อน เพราะอนาคตใกล้ๆ นี้ น้อง
ทัง้สองคนรวมถงึสองหนุม่ ธงชยักบัปริญญา ต้องคดิค้นหุน่ยนต์
ในขั้นถัดไปเพ่ือเป็นตัวแทนไปแข่งขันท่ีประเทศฮ่องกงในช่วง
กลางปีนี้

ทั้ง ๔ คนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจะพยายามให้เต็มที่
และดีทีส่ดุกบัการแข่งขนัในต่างประเทศครัง้แรก ถึงจะไม่ได้ท่ี ๑ 
ก็ไม่ผดิหวงัหรอืเสียใจ เพราะรางวลัที่ได้รบัมาในวันนีเ้ป็นสิง่เกนิ
ฝันไปมากแล้ว    
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Education Platform
เรียบเรียง : พันดารา

 เปล่ียนวถิชีวีติของมนษุย์ชนดิพลิกคว�า่กจ็รงิ แต่ขณะเดียวกนั 
 ก็บงัเกดิการปรบัตวัเรยีนรูเ้พือ่อยูร่อดในแบบวถีิใหม่มากมาย 

โดยเฉพาะการศึกษาของเด็กนักเรียนนักศึกษาที่หันมาใช้ออนไลน์เป็น
ตัวกลางระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนในปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

มแีพลตฟอร์มการศกึษาใหม่ๆ ท่ีอ�านวยความสะดวกมากขึน้ เช่น
เดยีวกบั DEEP ซึง่ย่อมาจาก Digital Education Excellence Platform 
ที่แปลว่า การศกึษาเพือ่ความเป็นเลศิ

Platform (แพลตฟอร์ม) คือช่องทางหรอืระบบท่ีออกแบบข้ึนเพือ่
น�าเสนอรูปแบบการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีการน�าเทคโนโลยีเข้ามา
ประยุกต์ใช้ สร้างเครือ่งมอืในการเข้าถงึองค์ความรูแ้ละนวตักรรม ช่วย
ให้ผูส้อนและผูเ้รยีนมปีฏสัิมพนัธ์กนัได้สะดวกรวดเรว็ข้ึน ผ่านการสร้าง
ห้องเรียนเสมือนจริง

DEEP 
แพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาเป็นเลิศ

DEEP มุ่งขยายโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
ผ่านเทคโนโลยี เพื่อนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา

ทั่วประเทศกว่า ๑๐ ล้านคน รวบรวมหลักสูตรที่หลากหลาย
เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ของประเทศ

โควิด-๑๙
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DEEP เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบโดยกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสื่อที่จะเข้ามา
ช่วยเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปของกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นศูนย์รวมส่ือ 
และเครื่องมืออ�านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้ครูได้เลือกน�าไปใช้ตามความเหมาะสม 
ตามบริบทความพร้อมของตนเอง

ถือได้ว่า DEEP เป็นจุดเริ่มต้นของวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ของประเทศไทย 

ความร่วมมือของ	DEEP
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดตัวดิจิทัลแพลตฟอร์ม

เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ DEEP ร่วมกับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ในสังกัด เมื่อกลางปี ๒๕๖๓ น�าเสนอการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการบริหาร
และการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่๒๑ สอดคล้องกบัการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี 
เพือ่ให้เกดิผลตามแนวทางการปฏริปูประเทศและนโยบายของรฐับาล คอื ปรับรปูแบบ
การเรียนรูแ้ละการสอน เพือ่พฒันาทักษะและอาชพีของคนทกุช่วงวยั โดยปรบัโครงสร้าง
หลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน�าเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังได้จัดการฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาทักษะของครแูละบคุลากรทางการศกึษาในสงักดั สพฐ. ให้สามารถเลอืกใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะช่วยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับบริบทของ
โลกในปัจจุบันด้วย

DEEP ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด และ
บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จ�ากัด ในด้านเครื่องมือในการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม
เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ โดยใช้ Microsoft Teams และ G Suite for Education ส�าหรับ
ครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ซึ่งได้ด�าเนินการ

ภาพประกอบ : เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ
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จัดอบรมการใช้งานออนไลน์ผ่าน OBEC 
Channel ต้ังแต่กลางปี ๒๕๖๓ และพัฒนา
ศึกษานิเทศก์ Co-Leader เพื่อเป็นผู้ดูแล
ระบบระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาให้กบัศกึษา 
นเิทศก์จาก ๒๒๕ ส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษา โดย สพฐ. ได้คัดเลือกให้ส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
(สพม.๑) เป็นส�านักงานเขตฯ ต้นแบบใน
การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้
แห่งชาติ

สพม.๑ ได้คัดเลอืกโรงเรยีนต้นแบบ
จ�านวน ๖ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรยีน
วัดราชบพิธ โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียน
สามเสนวิทยาลัย โรงเรียนราชวินิตมัธยม 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย และโรงเรียนมหรรณพาราม ในการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ พร้อมวางแผนขยายผลในโรงเรียนอื่นๆ 
ทั่วประเทศต่อไป

เป้าหมายของ	DEEP
DEEP มุ่งขยายโอกาสและเพิม่ประสทิธิภาพการเรยีนรูผ่้านเทคโนโลย ี เพ่ือนักเรยีน

และบคุลากรทางการศกึษาทัว่ประเทศกว่า ๑๐ ล้านคน รวบรวมหลกัสูตรทีห่ลากหลาย
เพือ่ให้เป็นองค์ความรูข้องประเทศ ตอบโจทย์การเรียนรูต้ลอดชวีติ มุง่ลดความเหลือ่มล�า้
และพัฒนาภาคการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ และในอนาคต
จะเป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารจดัการเรือ่ง School 
Management System จดัการเรยีนการสอน 
การสอบ และติดตามวดัและประเมินผล
ของครูและนกัเรียนด้วย เช่น ครสูามารถ
เข้าศึกษาอบรมเครื่องมือการจัดการ
เรยีนการสอนออนไลน์ได้จากเวบ็ไซต์ 
Deep By MOE ที่มีเครื่องมือ 
การจัดการสอนออนไลน์ด้วย 
G Suite และ Microsoft 
Teams เป็นช่องทางให้ภาค
เอกชนที่สนใจอยากจะพัฒนา 
การศึกษาไทยได้เข้ามาน�าเสนอ
ข้อมูลสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับผู้เรียนในอนาคต  
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บันทึกหัวใจไทย
เรื่อง : เพลินพรรณ 
ภาพ : IG: mr.hatch.tag

เทรเวอร์ แฮทช์ 
ยูทูเบอร์ชาวอเมริกันเจ้าของฉายา 

“ฝรั่งไทยแท้ๆ”
เมื่อก่อนผมจะตอบกลับในภาษาไทยว่า 

“ผมไม่ได้เป็นฝรั่งนะครับ ผมเป็นคนไทยแท้ๆ เลย” (หัวเราะ) 
คือผมไม่ได้อยากเป็นฝรั่งแต่อยากเป็นคนไทยมากกว่าครับ

 สหรัฐอเมริกาสู่ร้อยเอ็ด เทรเวอร์ แฮทช์ รู้จักกันดีใน
 วงการสื่อออนไลน์นาม แฮทช์แท็ก (HatchTag) แต่ชื่อ

ที่ท�าให้เขาภาคภูมิใจนั่นคือ  “ฝรั่งไทยแท้ๆ” เขาเริ่มต้นการมา
เมืองไทยเพื่อสอนภาษาให้ชาวร้อยเอ็ด และประทับใจคนไทย
จนท�าให้แม้จะมีบ้านเกิดอยู่ที่อเมริกา แต่แฮทช์กลับบอกเราว่า 
“ในใจผมเป็นคนร้อยเอ็ดนะครับ”

จาก
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เมืองไทยในจินตนาการ
ก่อนมาเมืองไทยผมไม่ได้รู ้อะไรมากมายเกี่ยวกับเมือง

ไทยนะครับ แต่เท่าท่ีผมจนิตนาการ คดิว่าทีน่ีจ่ะเกดิน�า้ท่วมตลอด 
หรือน่าจะร้อนกว่านี้ ที่ผมคิดแบบนี้เพราะได้ยินเรื่องแบบนี้จาก
คนอื่นมานะครับ

มาเมืองไทยครั้งแรก
ตอนมาไทยครั้งแรกผมมาในนามจิตอาสาครับ เป็นอาสา

สมัครสอนภาษาอังกฤษฟรี การท�างานของอาสาสมัครจะต้อง
ย้ายไปในหลายๆ เขตของพื้นที่ประเทศไทย เลยได้มีโอกาสไป
ร้อยเอ็ด รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ถ้านับรวมๆ ไปๆ กลับๆ เมืองไทย
และอเมริกา ผมก็น่าจะอยู่ไทยมา ๔ ปีแล้วครับ ตอนนี้ผมอายุ 
๒๓ ปี เท่ากับว่า มาเมืองไทยช่วงอายุ ๑๙ ปีเท่านั้น

เซอร์ไพรส์สุดกับเมืองไทย
ตอนมาถงึเมอืงไทยครัง้แรกผมรู้สกึง่วงครบั ฮ่าๆ เพราะเวลาต่างจากอเมรกิาค่อน

ข้างมาก อย่างหนึ่งที่ผมว่า น่าประหลาดใจมากที่สุดน่าจะเป็น “ส้มต�า” ครับ ตอนแรก
ผมเหน็คนอืน่กนิกนัแล้วกง็งครบัว่ามนัคอือะไร เพราะทีบ้่านเราจะมแีต่พวกเบอร์เกอร์  
สปาเก็ตตี้อะไรแบบนี้ จนได้ลองกินครั้งแรกแล้วก็ติดใจเลย จนถึงตอนนี้ผมมักจะสั่ง
แต่เมนูส้มต�าปูปลาร้าเป็นประจ�าเลยครับ

๗๖



การฝึกภาษาไทย	
ส่วนมากเรื่องการฝึกภาษาไทย ผมจะพูดคุย

กับคนไทยและอ่านหนังสือเป็นภาษาไทยครับ เมื่อ
ไหร่ที่ผมเจอค�าค�าหนึ่งที่ผมไม่รู้จัก ผมจะเขียนค�า
นั้นลงในสมุดของผม และฝึกค�านั้นต่อไปครับ ส่วน
มากผมจะศึกษาด้วยตัวเองครับ ถ้าจะให้คะแนนตัว
เองส�าหรับภาษาไทยผมคงให้ อ่าน ๘๕%  เขียน 
๖๙.๖% พูด ๗๔% ฟัง ๘๐.๑% ครับ

แนะน�า	Youtube	Channel	ของคุณหน่อยค่ะ
อาชีพของผมตอนนี้ก็คือ ยูทูบเบอร์ เต็มตัวเลยครับ ช่องยูทูบของผมต้องการ

สร้างร้อยยิ้มให้กับเพื่อนๆ คนไทยนะครับ เป้าหมายของช่องก็คือช่วยคลายเครียดจาก
ชีวิตของคนทั่วไปครับ ส่วนมากคอนเทนต์ท่ีเราถ่ายจะมีหลากหลาย เน้นการเข้าถึง
วัฒนธรรมไทยหรือความเป็นไทยครับ เพราะผมอยากสื่อสารสิ่งดีงามและวัฒนธรรม
ของคนไทยให้กับชาวต่างชาติด้วย

ค�าว่า	“ฝรั่งไทยแท้ๆ”	มีที่มาอย่างไร	ท�าไมคุณถึงใช้ชื่อนี้ประจ�าตัว	
ทกุครัง้ทีผ่มออกจากบ้านไปข้างนอก เมือ่คนไทยเห็นผม พวกเขามกัจะพดูกนัว่า 

“ฝรั่ง” เมื่อก่อนผมจะตอบกลับในภาษาไทยว่า “ผมไม่ได้เป็นฝรั่งนะครับ ผมเป็นคน
ไทยแท้ๆ เลย” (หัวเราะ) คือผมไม่ได้อยากเป็นฝรั่งแต่อยากเป็นคนไทยมากกว่าครับ 
จนวนัหนึง่ผมกร็ูส้กึว่าอยากเป็นทัง้ ๒ อย่างเลย เป็นท้ังฝร่ังแล้วกท้ั็งคนไทยด้วย ความ
หมายของค�านี้ก็ง่ายๆ ครับ เป็นฝรั่งที่รักในความเป็นไทย อยากจะเข้าถึงและเรียนรู้
สิ่งต่างๆ เกี่ยวกับเมืองไทย ความหมายจะลึกมากกว่าค�าว่า “ฝรั่งหัวใจไทย” ในความ
คิดของผมนะครับ 

จริงๆ ค�าว่าฝรั่งไทยแท้ๆ อาจจะเป็นมุกตลกๆ ที่ผมชอบพูดเพื่อให้คนอื่นรู้สึก
งงๆ เฉยๆ ก็ได้เช่นกัน งงไหมครับ ฮ่าๆ

๗๗



ความประทับใจที่มีต่อเมืองไทย	
อย่างแรกเลยนะครบั คอืผมชอบนิสยัของคนไทยครบั โดย

ส่วนตัวผมเองรู้สึกว่าคนไทยส่วนใหญ่ใจดีมาก เขามักจะเข้ามา
ช่วยเหลอืในช่วงทีเ่ราต้องการ อกีอย่างคอืคนไทยยิม้เก่งมากครับ 
ผมรู้สึกว่าที่เมืองไทยจะมีความทันสมัยและยังคงผสมผสาน
วัฒนธรรมของสมัยก่อนอยู่ ผมรักวัฒนธรรมไทยมากครับ มัน
น่าสนใจมาก

สิ่งที่คุณประทับใจ	และอยากให้คนไทยรักษาไว้
ผมอยากให้ทุกคนรักษาความมีน�้าใจและความใจดีของคน

ไทยไว้ต่อไปนะครับ รกัษาวฒันธรรมท่ีสวยงามต่อไปด้วยและรอย
ย้ิมท่ีน่ารักแบบนี ้ ซึง่เป็นสิง่ท่ีมค่ีามากส�าหรบัชาวต่างชาตริวมถงึ
คนไทยเช่นกันครับ

คุณคิดว่า	วัยรุ่นไทย	กับ	อเมริกัน	ต่างกันไหม	
มีสิ่งใดที่เป็นข้อดีของวัยรุ่นไทย

ผมเองรู้สึกว่าทั้งสองประเทศไม่ค่อยต่างกันมากนัก เพียง
แต่ว่าวัฒนธรรมและวิธีการใช้ชีวิตอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ 
ผมเห็นว่า วยัรุน่ไทยมคีวามคดิและไอเดยีท่ีคล้ายคลงึกบัผมมาก
นะครับ แล้วบางอย่างก็คล้ายกับเพื่อนชาวอเมริกันเช่นกัน ผม
เลยคดิว่า วยัรุน่ทัง้สองประเทศไม่ได้มอีะไรต่างกนัมากขนาดนัน้

ช่องทางการติดตามคุณมีอะไรบ้าง
ฝากทุกสื่อโซเชียลเลยนะครับ ทั้ง YouTube ; HatchTag 

(หรือค้นหาค�าว่า ‘ฝรั่งไทยแท้ๆ’)
IG: mr.hatch.tag Facebook: HatchTag และ Tik Tok : 

mrhatchtag ฝากกดไลค์ แชร์ และติดตาม เป็นก�าลังใจให้ฝรั่ง
ไทยแท้ๆ คนนี้ด้วยนะครับ  

๗๘



เรื่องน่ารูู้
เรื่อง : กองบรรณาธิการ 
ภาพ : ดร.วีระชัย ณ นคร

๗๙

  “เรือ่งน่ารู”้ ฉบบันี้ 
 ได้รับเกียรติอย่าง

สูงจาก ดร.วีระชัย ณ นคร 
กรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จ
พระนางเจ้าสริกิติิ ์ ผูท้รงคุณวฒุิ
ด้านพฤกษศาสตร์ กรณุาน�าชม
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
เขตจตจุกัร พร้อมบอกเล่าองค์
ความรู ้ในเรื่องของพรรณไม้

ไทย ดอกไม้ไทย ผลไม้ไทย การจัดองค์ประกอบของสวน พืชวงศ์
ต่างๆ ล้วนฟังเพลิน ได้รับประโยชน์ มีคุณค่าอย่างยิ่ง

ดร. วีระชยั เล่าว่า สวนสมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ ์ เกดิขึน้ตาม
มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในปี ๒๕๓๔ มอบให้กระทรวงคมนาคม
จัดสร้างบนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยด้านทิศใต้ของ
สนามกอล์ฟรถไฟ เพ่ือน้อมเกล้าฯ ถวายในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ ์ พระบรมราชนินีาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง ครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕ มี
พื้นที่ราว ๒๐๐ ไร่ เป็นสถานที่รวบรวม และอนุรักษ์พันธุ์ไม้ทั้งใน
และต่างประเทศเพือ่การศกึษาและสบืทอดการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื
มกีารปลกูไม้แยกตามวงศ์ ท�าให้มลีกัษณะเป็น “สวนพฤกษศาสตร์” 

เพลินชม เดินเพลิน 
ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

คอลัมน์

ดร.วีระชัย ณ นคร



๘๐

ทีส่มบรูณ์ทีส่ดุแห่งหนึ่งในประเทศไทย
จดุเด่นและน่าสนใจในสวนนัน้มีมากมาย เหมาะส�าหรบัคนทกุเพศทุกวยัท่ีต้องการ

ความสงบเงียบ ออกก�าลังกายด้วยการเดินหรือวิ่งเหยาะๆ เพราะที่นี่ห้ามรถจักรยาน 
เครื่องทุ่นการเดินอย่างบอร์ดใดๆ เข้ามาในสวน เส้นทางเดินทั้งหมดเชื่อมต่อกันด้วย
ถนนตัดผ่านโค้งสระน�้าชื่นตา เกาะกลางน�้าปลูกกลุ่มต้นไม้ใบเหลืองอร่าม ตลอดการ
เดินหากเมือ่ยขากแ็วะน่ังพกัสายตาและก�าลงักายทีเ่ก้าอีส้บายๆ หรอืหย่อนตัวลงไปนัง่
บนพื้นหญ้านุ่มใต้ต้นคูน ทอดหัวใจและสายตาลงบนสายน�้าฉ�า่เย็นได้ทุกเมื่อ

มาถึงสวนสมเด็จพระนางเจ้าฯ แล้ว แนะน�าให้ค่อยๆ เดินชมแต่ละจุดที่น่าสนใจ
ไปทีละส่วน ฟังดูว่าพื้นที่ร่วม ๒๐๐ ไร่นั้นแสนกว้าง แต่เมื่อได้ออกก้าวเท้าเดินชม 
ความเพลิดเพลินและความรู้แสนสนุกรอบตัวท�าให้เวลาผ่านไปรวดเร็ว สดชื่น ฟื้นฟู
กายใจดียิ่ง

สวนไม้มงคลพระราชทาน ๗๖ จงัหวดั จ�าลองแผนทีป่ระเทศไทยขนาดย่อมไว้ใน
พื้นที่ ๔.๘ ไร่ และปลูกไม้มงคลพระราชทานประจ�าจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา สถานที่จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ
ต่างๆ

ย่านดาโอ๊ะ หรือ ต้นเถาใบสทีอง พนัธ์ุไม้หายากของไทยท่ีค้นพบว่าเป็นพืชชนดิใหม่



๘๑

ของโลก พบได้เฉพาะทีน่�า้ตกบาโจ ในอุทยานแห่งชาตเิทอืกเขาบูโดสไุหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส ซึ่งปลูกไว้ชมความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ นั่นคือใบที่มีขน
ปกคลมุคล้ายก�ามะหยีเ่ปลีย่นเป็นสทีองแดงเหลือบรุง้ในเดอืนสงิหาคม - กนัยายน 
และเป็นสีเงินในเดือนตุลาคม

สระน�้า สร้างเป็นจุดเด่นของสวนที่สื่อความหมายการเฉลิมพระเกียรติ
ด้วยสระน�้าคดเคี้ยวเป็นรูปอักษร “ส” และ “S” ผสานกัน 

ลานบัว ลานพักผ่อนตกแต่งด้วยบ่อน�้ารูปดอกบัวขนาดยักษ์ เป็นที่รวม
พันธุ์บัวทั้งไทยและต่างประเทศ

สวนไม้หอมน้อมเกล้าฯ รวบรวมพรรณไม้หอมประเภทต่างๆ เพื่อการ
ศึกษาและอนุรักษ์ และพรรณไม้ในวรรณคดี            

พพิธิภณัฑ์เดก็กรงุเทพมหานคร อาคารพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัรูปแบบการเรยีนรู้
ภายใต้แนวคิด “Learning for Young Creative Mind” มีการจัดนิทรรศการ 
กิจกรรม ให้ความรู้และนันทนาการผ่านขบวนการเรียนรู้เพื่อเด็ก โดยคัดสรร
สาระความรู้ที่เหมาะสมเพื่อบ่มเพาะจิตสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น 

ย่านลิเภา ไม้เถาซึ่งจัดเป็นเฟิร์นเลื้อย พบตามป่าเปิดหรือป่ากึ่งโปร่ง
เขตร้อน ทีม่าของวตัถดุบิส�าหรบัศลิปหัตถกรรมงดงามเล่ืองชือ่ของไทย มปีลกู
ไว้ให้ชมเช่นกัน

สวนพฤกษศาสตร์ เป็นกิจกรรมหนึ่งในอุทยานการเรียนรู้จตุจักรโดยเป็น
แหล่งปลกูรวบรวมพนัธ์ุพชืท้องถิน่ พันธุ์ไม้ในพระนาม พันธุ์ไม้จากพระต�าหนัก
ต่างๆ และพันธุ์ไม้ต่างประเทศที่น่าสนใจไว้มากมาย น�าเสนอแหล่งความรู้ให้
ศึกษาในรูปเส้นทางชมธรรมชาติแวะชมตามจุดต่างๆ เช่น “สวนกล้วยที่รวม
ไว้กว่า ๗๐ ชนิด” “ลานลั่นทม แหล่งรวมความหอมแห่งดอกลั่นทมหลากสี” 
“ลานอโศก แหล่งชมุนมุของไม้ดอกยนืต้นทีลื่อช่ือถงึความสวย นุม่นวลสะดดุตา” 
“ลานเข็ม อวดดอกละเอียดสีสันสดสวยตลอดปี” “ลานชบา รวมพันธุ์แปลกตา
มากมายไว้ให้ชม”



๘๒

อาคารพรรณไม้ไทย เทิดไท้ บรมราชินนีาถ จดัแสดงพรรณไม้
ไทยทีม่ถีิน่ก�าเนดิในภาคต่างๆ ของประเทศไทยและกล้วยไม้ไทย
ที่ก�าเนิดในแต่ละภาค ประกอบด้วย อาคารพรรณไม้ ๓ หลัง 
ได้แก่ อาคารพรรณไม้ภาคกลางและภาคตะวนัออก อาคารพรรณไม้
ภาคใต้และภาคตะวันตก อาคารพรรณไม้ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

สวนพรรณไม้อันเกี่ยวเน่ืองกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
รวบรวมพรรณไม้ที่เก่ียวเน่ืองในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สวนพระมหากรุณาธิคุณเพื่อผู้พิการทางสายตา เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้พิการทางสายตาได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติพร้อม
กับการเรียนรู้และสัมผัสพืชพรรณไม้หอมประเภทต่างๆ

สวนป่ารักน�้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิม  
พระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราช
ชนนพัีนปีหลวง เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

วันทีอ่ากาศสดใส เข้าไปเท่ียวชมสวนสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์ 
เรยีนรู้เร่ืองพชืพนัธุ์ไม้ เดนิออกก�าลงัพร้อมกบัดืม่ด�า่ความงามของ
ธรรมชาต ิเหมือนได้เตมิพลงักายพลังใจอย่างน่าอศัจรรย์ค่ะ

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เปิดทุกวัน ตั้งแต่ตีห้าถึง
หนึ่งทุ่ม สามารถเดินเชื่อมจากสวนวชิรเบญจทัศข้ามสะพาน
เดินระยะสั้นๆ ผ่าน “สวนคลื่นนก” ได้  



เก็บมาเล่า
เรื่อง : ทิพย์วารี

วันอนุรักษ์มรดกไทย
มรดกไทย คือ “มรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงออกถึง

สัญลักษณ์ของความเป็นชาติ ซึ่งได้แก่ โบราณวัตถุ ศิลป
วัตถุ โบราณสถาน วรรณกรรม ศิลปหัตถกรรม นาฏศิลป์
และดนตรี ตลอดจนถึงการด�าเนินชีวิตและคุณค่าประเพณีต่างๆ 
อันเป็นผลผลิตร่วมกันของผู้คนในผืนแผ่นดินในช่วงระยะ
เวลาที่ผ่านมา”

วนัที ่๒ เมษายนของทกุปีถอืเป็น วนัอนรัุกษ์มรดกไทย 
และที่ส�าคัญ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระ
กนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ีในฐานะทีท่รงมีพระมหากรณุาธิคณุอย่างใหญ่หลวง
ในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ รัฐบาลจึงก�าหนดให้เป็น 
“วันอนุรักษ์มรดกไทย” ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นต้นมา

ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศท่ีมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีบรรพบุรุษได้
สร้างสรรค์เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ โบราณสถาน วรรณกรรม ศิลปหัตถกรรม นาฏศิลป์ 
ดนตรี ตลอดจนการด�าเนินชีวิต และประเพณีต่างๆ ที่สืบทอดต่อๆ กันมายาวนาน จนกลายเป็นมรดกไทย
อันทรงคุณค่า และเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ รัฐบาลยังจัดตั้งกองทุนอนุรักษ์มรดกไทยข้ึนทุก
จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งหลายได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมไทยอีกด้วย

การจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย มีจุดประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส�าคัญและเห็น
คุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเพื่อรณรงค์ให้มีการสงวนรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของ
ชาตอิย่างถกูวิธ ี ส่งเสรมิสนบัสนนุให้ประชาชนและภาคเอกชนมคีวามรูส้กึร่วมในความเป็นเจ้าของโบราณสถาน 
โบราณวัตถุและร่วมรับผิดชอบดูแลทะนุบ�ารุงรักษาให้เป็นมรดกไทยประจ�าถิ่น และเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในท้องถิ่น

นอกจากนี้ ยังเพื่อลดอัตราการสูญเสีย และการท�าลายโบราณสถานโบราณวัตถุ สกัดกั้นอิทธิพลของ
วัฒนธรรมต่างชาต ิ ซึง่มีผลให้วัฒนธรรมไทยเบีย่งเบน เพราะปัจจบุนัคนไทยส่วนใหญ่มกัจะรบัเอาอทิธพิลของ
ต่างชาตเิข้ามามากมาย เช่นการแต่งตัว การกินอาหาร หรือ แนวเพลง ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องแฟชั่น จน
ท�าให้เยาวชนสมัยนี้แทบจะลืมความเป็นไทยไปแล้ว

๘๓



กิจกรรมเนือ่งในวนัอนรุกัษ์มรดกไทย จดัขึน้เพือ่น้อมเกล้าฯ 
ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในฐานะทรงมีพระมหากรณุาธคิณุ
อย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมา 
ซึ่งแต่ละปีจะมีหัวข้อการจัดงานที่แตกต่างกันไป การจัด
นิทรรศการหรือการแสดงส่วนใหญ่จะเน้นเก่ียวกับงานพื้น
บ้านกบัการสบืสานมรดกศลิปวฒันธรรมไทย ภายในมีการสาธติ
งานช่างพืน้บ้าน การแสดงพืน้บ้าน การเสวนาการตอบปัญหา-
รับรางวัล ฯลฯ ซึ่งในวันอนุรักษ์มรดกไทย ยังมีการเปิด
พิพิธภัณฑ์โบราณสถาน-อุทยานประวัติศาสตร์ให้เข้าชมฟรี 

การจัดกิจกรรมอื่นๆ จากหน่วยงานราชการ ที่ร่วมกัน
จดัเพ่ือเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับศลิปวัฒนธรรม เช่น  นทิรรศการ
การจดัการแสดง การฉายภาพยนตร์ และทศันะศกึษาโบราณ
สถาน รวมถงึรณรงค์ให้มกีารพฒันา บรูณะและท�าความสะอาด
โบราณสถาน และศาสนสถาน และกิจกรรมส่งเสริมอื่นๆ ที่มี
การส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกไทย

สิ่งที่ควรท�าเพื่อเป็นการสืบสานวันอนุรักษ์มรดกไทย 
ได้แก่การส่งเสริมให้ชนทุกหมู่เหล่าเห็นคุณค่า เพ่ือสร้างความ
เข้าใจและม่ันใจแก่ประชาชนในการปรับเปล่ียน และตอบสนอง
กระแสวัฒนธรรมอ่ืนๆ และวัฒนธรรมภายนอกอย่างเหมาะสม  
และร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติและท้อง
ถ่ินไว้

“มรดกไทย” เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องรับผิดชอบร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุน สร้างทัศนคติ ความ
รู้ และความเข้าใจ ว่าสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมเป็นสมบัติของทุกคน ดังนั้น ทุกคน
จึงมีหน้าที่เสริมสร้าง ฟื้นฟู และดูแลรักษา ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน

การได้ส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยรู้จักอนุรักษ์และฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และของ
ชาติ ถือเป็นการอนุรักษ์มรดกไทยให้สืบนานไปชั่วลูกหลานนั่นเอง
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สงขลานครินทร์คิดค้นน�า้ยาฆ่าเชื้อและชุดตรวจโควิด
สถานการณ์โควดิ-๑๙ ทีส่่งผลต่อมวลมนษุย์ชาตไิปท่ัวโลก โดยแต่ละบุคคลจะได้รับผลกระทบในรปูแบบท่ี

แตกต่างกนัไป ผูต้ดิเชือ้ส่วนใหญ่จะมอีาการเลก็น้อยถงึปานกลาง กระท่ังหายจากโรคได้เองโดยไม่ต้องเข้ารักษา
ในโรงพยาบาล ระหว่างท่ีเราทกุคนก�าลงัมคีวามหวงักับวคัซนีท่ีจะมาถงึผูค้นทัว่โลกในสกัวันหนึง่ ประเทศไทยก็
มีเรื่องน่ายินดีที่คณะนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
สามารถผลิตน�้ายาฆ่าเชื้อและชุดตรวจโควิดที่วัดผลได้แม่นย�า 

ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. 
น�าโดย รศ.ดร. วรากร ลิม่บตุร  รองศาสตราจารย์ สาขาเคมีวเิคราะห์ 
สาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพและวทิยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เคยได้รับการยกย่องเป็น “อาจารย์
ดีเด่นแห่งชาติ” ได้พัฒนานวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชน ผู้จัดการ 
บริษัท มาสเตอร์ แล็บส์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด คิดค้นและ
ลงทุนนวัตกรรมเครื่องผลิตน�า้ยาฆ่าเชื้อ KKOWA ที่มีประสิทธิภาพ
สูง นั่นคือ กรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรด์ ซึ่งมีความสามารถในการฆ่าเชื้อไวรัสสูงกว่าแอลกอฮอล์ และ
ฆ่าเชื้อได้ในทุกสภาพพื้นผิว 

ทีส่�าคญัคอื มคีวามปลอดภยัต่อผูใ้ช้สงู อาศยัน�า้และเกลือน�ามาผ่านระบบเทคโนโลยเีฉพาะ มีการควบคุม
คุณภาพของเครื่องผลิตและน�า้ยาฆ่าเชื้อแบบประมวลผลในทันที โดยใช้เทคโนโลยี IOT สามารถผลิตน�้ายา
ได้รวดเร็วเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ตัวเครื่องผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และมีทีมงานมือ
อาชีพที่พร้อมดูแลหลังการขาย เครื่องผลิตน�้ายาฆ่าเชื้อ KKOWA จะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของคนไทยที่จะ
มาร่วมต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร กล่าวถึงนวัตกรรมตัวนี้ว่า “จากข้อมูลที่เรามีอยู่ในเชิงวิชาการ 
พบว่า กรดไฮโปคลอรัส มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ H1N1 
ฆ่าเชื้ออีโคไล และซาลโมเนลลาได้ หรือแม้กระทั่งรา ตัวเครื่องนี้สามารถน�าไปใช้ส�าหรับการท�าความสะอาด
บริเวณพื้นที่ อุปกรณ์ หรือวัสดุ ภายในห้องไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอก ก็สามารถใช้เครื่องตัวนี้ในการ
ท�าความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ได้”

ก่อนหน้านี้ทีมนักวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ น�า
โดย ผศ.ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมมือกับบริษัท 
มาสเตอร์ แล็บส์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด และบริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
คิดค้นชุดตรวจโควิด-๑๙ ส�าเร็จ ภายใต้ชื่อ “KBS COVID-19” ใช้เวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๓ ถึง
ปัจจุบัน จนประสบความส�าเร็จ ได้รับ อย. พร้อมจ�าหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ชุดตรวจโควิด-๑๙ ที่ทางทีม
วิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนาขึ้นมานั้น เป็นการตรวจระดับภูมิคุ้มกันในเลือด ช่วยตรวจคัดกรอง
ได้แม่นย�ามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถบ่งบอกระยะเวลาในการติดเชื้อได้อีกด้วย  

ส�าหรับราคาชุดตรวจโควิด-๑๙ 
“KBS COVID-19” ชุดละ ๓๕๐ บาท 
สามารถตดิต่อสอบถามและสัง่ซือ้เพิม่เตมิ
ได้ที ่ โทร. ๐๒-๔๒๕๓ -๖๒๕๐ 

อีเมล : contact@masterlabs-inc.
com  
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 เรือเก็บขยะแม่น�า้เจ้าพระยา 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับองค์กร The Ocean Cleanup จากประเทศ

เนเธอร์แลนด์ ที่ท�างานด้านการพัฒนาทุ่นดักขยะทะเล เพื่อใช้ส�าหรับก�าจัดแพขยะในมหาสมุทร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ในการน�า “Interceptor” หรือเรือดักเก็บขยะระบบ
อัตโนมัติในแม่น�้า มาด�าเนินงานวิจัยขยะพลาสติกในแม่น�้า และใช้ดักเก็บขยะพลาสติกในแม่น�้าของ
ไทยก่อนออกสู่ทะเล

ตามแผนงานเคร่ือง Interceptor นีจ้ะตดิตัง้บรเิวณ
ปากแม่น�า้เจ้าพระยา จงัหวดัสมทุรปราการจ�านวน ๓ จดุ 
โดยจุดแรกน�าร่องติดตั้งบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า 
ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวการแก้ปัญหาขยะทะเล

นวัตกรรม Interceptor เพือ่จดัการขยะในแม่น�า้ก่อน
ลงสู่ทะเล ได้ผ่านการคิดค้นและทดสอบประสิทธิภาพ
มาแล้ว โดยจะน�ามาทดลองใช้ในไทยในพื้นที่แม่น�้า
เจ้าพระยาก่อนลงสู่ทะเล เนื่องจากแม่น�้าเจ้าพระยามี
ปริมาณขยะในแม่น�้ามากที่สุด นอกจากนี้นวัตกรรมดัง
กล่าวจะช่วยลดปัญหาขยะตกค้างในสิง่แวดล้อมก่อนไหลลงสูท่ะเล และช่วยลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อสตัว์
ทะเลหายาก ทรัพยากรทางทะเล และระบบนิเวศชายฝั่งด้วย เบื้องต้นอยู่ระหว่างศึกษาความลึกของ

แม่น�้าและกระแสน�้าที่เหมาะสมในการติดตั้ง
เครื่องดังกล่าว

ส�าหรบัคณุสมบติัของเครือ่ง Interceptor 
คือเป็นเรือท่ีขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสง
อาทิตย์ ๑๐๐% สามารถจัดเก็บขยะได้ ๓-๔ 
ตันต่อวัน ขึ้นอยู่กับปริมาณขยะในพื้นที่ หรือ
เฉล่ียลดปริมาณขยะในแม่น�้าที่จะไหลลงสู่
ทะเลได้ถึงร้อยละ ๖๐ ขยะที่เก็บรวบรวมได้
จะน�ามาคัดแยก และก�าจัดอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการตามแนวทางของเศรษฐกิจหมุน 

เวียน หรือ Circular Economy การเลือกไทยเป็นพื้นที่ด�าเนินการได้พิจารณาจากความเหมาะสมและค
วามพร้อม ทั้งด้านสถานที่ บุคลากร และนักวิชาการที่จะต่อยอดการด�าเนินงานต่อได้ในอนาคต  
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เรื่อง : มิสเตอร์ High T.
โลกดิจิทัล

 ปีที่แล้ว เชื่อว่าคอหนังต่างอึ้งและคงความ
 ประทับใจกับภาพยนตร์ชื่อดังในปี ๒๐๑๐ 

“Inception” หรือ “จิตพิฆาตโลก” ซึ่งเป็นภาพยนตร์
แนววิทยาศาสตร์ที่ผสมผสานความแฟนตาซีอย่าง
ลุน้ระทกึ ผลงานก�ากบัฯ และเขียนบทโดย ครสิโตเฟอร์ 
โนแลน (Christopher Nolan) หนังเล่าถงึกลุม่คนทีถู่ก
เรยีกว่า “อาชญากรทางความคดิ” ท�าหน้าท่ีขโมยข้อมลู
ในความคิดของคนใดคนหนึ่ง เชื่อมโยงความฝันของ
คนๆ นั้นเข้ากับกลุ่มอาชญากร ใครไม่เคยดูอยากจะ
แนะน�าเลย ส่วนคนทีเ่คยดตู่างเกิดข้อกังขาว่า คนเราจะ
สามารถโดนจารกรรมทางความฝันได้หรอืไม่ และวนันี้
เชื่อว่าเราก�าลังเข้าใกล้ค�าตอบนั้นเข้าไปทุกที

เมื่อโลกแห่งความจริงและความฝันถูกเชื่อม
โยงกันไม่ใช่แต่ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น! เพราะล่าสุด 
นักวิทยาศาสตร์สามารถเจาะความฝันพร้อมสื่อสาร
กบัคนนอนหลบัอยู่ได้ส�าเร็จแล้ว! นกัวจิยัสามารถสือ่สาร
กับ Lucid dreamers หรือ เจ้าของความฝันที่รู้ตัวว่า
ตัวเองก�าลังฝันอยู่ นักวิจัยจะท�าการป้อนถามค�าถาม
ทั่วไปและปัญหาทางคณิตศาสตร์แบบง่ายๆ ระหว่าง
ที่ผู้เข้าร่วมวิจัยก�าลังฝันอยู่

ผลการวิจัยจาก ๔ ห้องทดลอง และผู้เข้าร่วม 
๓๖ คน ชี้ให้เห็นว่า มนุษย์สามารถรับและประมวล

ผลข้อมูลภายนอกที่ซับซ้อนขณะนอนหลับได้
เบนจามิน แบร์ด (Benjamin Baird) นกัประสาท

วิทยา มหาวิทยาลัยลัยวิสคอนซิน แมดิสัน ซึ่งศึกษา
เกีย่วกบัการนอนหลบัและความฝัน (แต่ไม่ได้
ร่วมงานวิจัย) ได้กล่าวถึงงานวิจัยชิ้นนี้ว่า 
“ท้าทายค�าจ�ากัดความของการนอนหลับ” 
เนื่องจากเมื่อเรานอนหลับแล้ว สมองจะ
อยู่ในสถานะที่ถูกตัดการเช่ือมต่อและไม่
รับรู้เกี่ยวกับโลกภายนอก

Lucid dreaming เป็นค�าทีถ่กูใช้ครัง้
แรกในงานเขยีนของ อรสิโตเตลิ นกัปรชัญา
ชาวกรีกในช่วงศตวรรษที่ ๔ ก่อนคริสต
ศักราช แต่เกิดการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริง 
จังโดยนักวิทยาศาสตร์ในปี ค.ศ. ๑๙๗๐ ท�าการ
ศึกษาเก่ียวกับการเคลื่อนไหวของดวงตาขณะนอน
หลบั เมือ่ความฝันเกดิขึน้ จะมอีย่างน้อย ๑ ใน ๒ คน    
ที่รู้ว่าตนเองก�าลังฝันอยู่ และประมาณ ๑๐ % ของ
คนเหล่านั้นจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างน้อยเดือน
ละ ๑ ครั้ง 

แม้ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นได้ยาก แต่เรา
สามารถฝึกให้รับรู้และควบคุมความฝันของตนเอง
ได้ งานวจิยับางช้ินพยายามส่ือสารกบัผู้ทีน่อนหลบัใน

เหมือนหนัง INCEPTION 
เมื่อนักวิทยาศาสตร์เข้าถึง

ความฝันได้ส�าเร็จ! 
ล่าสุด นักวิทยาศาสตร์สามารถ

เจาะความฝันพร้อมสื่อสารกับคนนอนหลับอยู่ได้
สำาเร็จแล้ว! นักวิจัยสามารถสื่อสารกับ 

Lucid dreamers หรือ เจ้าของความฝันที่
รู้ตัวว่าตัวเองกำาลังฝันอยู่

๑๑

เบนจามิน แบร์ด
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ความฝันโดยใช้สิ่งกระตุ้น เช่น แสง หรือกระตุ้นด้วย
กระแสไฟ และเสียง เพื่อเข้าสู่ความฝันของคน แต่
จากการบันทึกพบการตอบสนองเพียงเล็กน้อยของผู้
ที่หลับอยู่และไม่พบการส่งข้อมูลที่ซับซ้อน

แต่ครั้งนี้ทีมนักทดลองทั้ง ๔ ทีม จากประเทศ
ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และ สหรัฐอเมริกา 
พยายามที่จะเดินหน้าการทดลองโดยถามค�าถาม   
ที่ซับซ้อน หรือค�าถามที่เจ้าของความฝันไม่เคยได้ 
ยินมาก่อนในการฝึกฝน โดยคัดเลือกอาสาสมัคร  
๓๖ คน ทั้งที่เคยมีประสบการณ์รู้ตัวว่าฝัน และทั้งที่
ไม่มีประสบการณ์ แต่สามารถจดจ�าฝันของตัวเองได้
อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์

นักวิจัยฝึกฝนอาสาสมัครสามารถควบคุม
ความฝันตนเองได้โดยอธิบายการท�างานของการรับ
รู้ฝันและบอกวิธีกระตุ้น เช่น แสงหรือการเคาะนิ้ว 
การกระตุ้นจะท�าในขณะที่อาสาสมัครหลับ แนวคิด
คือสัญญาณกระตุ้นเหล่าน้ันจะท�าให้ผู้ฝันรู้ตัวว่าตัว
เองก�าลังฝันอยู่

เวลานอนของผู้ทดลองจะจัดไว้ในเวลาที่ต่าง
กัน บางคนในเวลากลางคืนเหมือนกับปกติ แต่ใน
บางคนเป็นเวลาเช้า ในแต่ละห้องทดลองจะใช้วธีิสือ่สาร
กับผู้นอนหลับแตกต่างกัน เช่น ถามค�าถามพร้อม
กับกะพริบไฟ เพ่ือเป็นสญัญาณบ่งบอกว่าผูน้อนหลบั
ก�าลงัเข้าสูค่วามฝันและตอบค�าถามโดยการขยบัดวงตา
และใบหน้า เช่น การขยับดวงตาไปทางซ้าย ๓ ครั้ง

ในขณะที่ผู้เข้าร่วมการทดลองก�าลังนอนหลับ 
นักวิทยาศาสตร์จะติดตามการท�างานของสมอง การ
เคลื่อนไหวของดวงตาและกล้ามเนื้อใบหน้าโดยใช้ 

“หมวกคลื่นสมอง” หรือ 
Electroencephalogram 
helmet จากฝันทั้งหมด 
๕๗ ครั้ง พบว่ามีผู้เข้า
ร่วม ๖ คน จาก ๑๕ คน 
รับรู้ว่าตนเองฝัน ในการ
ทดสอบนี้นักวิจัยถาม
ค�าถามง่ายๆ ทีต่อบเพยีง
ใช่หรือไม่ หรอืค�าถามทาง
คณติศาสตร์อย่างง่าย พบ
ว่ามีการตอบสนองโดย
ใช้สัญญาณที่ได้รับการ
ฝึกก่อนที่จะหลับเช่นการยิ้ม ขมวดคิ้วและขยับตา
หลายๆ ครั้ง ในบางห้องทดลองมีการขยับตาในรูป
แบบของรหัสมอสเพื่อสื่อสาร และในการถามค�าถาม
ท้ังหมด ๑๕๘ ค�าถาม พบว่าตอบค�าถามถกูต้องมาก
ถึง ๑๘.๖%  

จากการพูดคุยกับผู้ทดลองขณะตื่นเพ่ือสอบ 
ถามถึงลักษณะของความฝันว่าเป็นอย่างไร ผูท้ดลอง
กล่าวว่าบางครัง้ค�าถามจะออกมาเป็นเสียงจากรายการ
วิทยุ เสียงรบกวนในงานปาร์ตี้ หรือเป็นเสียงของผู้
ด�าเนินเรื่องเหมือนในภาพยนตร์ 

น่าจะเป็นข่าวดี ส�าหรับใครที่ชอบนอนฝันร้าย 
คิดว่าการพัฒนาครั้งนี้น่าจะช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจ
ของใครหลายคนให้ดีขึ้นแน่ ๆ 

*ติดตามผลงานของเบนจามินเกี่ยวกับการ
นอนหลับและความฝันได้ที่ 

www.benjaminbaird.org  
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ปรบมือให้
รายงาน : พิมพ์ภัทร  

อาชีวะสุราษฎร์ธานี รักษาแชมป์แกะสลักหิมะนานาชาติ รูปแบบวิถีใหม่
ประเดิมด้วยข่าวการรักษาแชมป์ของทีมตัวแทนจากประเทศไทยในการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาต ิ

ครั้งที่ ๑๓ ประจ�าปี ๒๕๖๔ (The 13th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2021) ณ 
มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๔-๗ มกราคมที่ผ่านมา 

ปีนี้การแข่งขันจัดในรูปแบบวิถีใหม่ ให้ผู้เข้าแข่งขันแกะสลักผลงานจากดินเหนียวและส่งผลงานเป็น
ภาพถ่ายในมุมมองต่างๆ พร้อมเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอโมเดล ๓ มิติ มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด ๕๐ ทีม 
จาก ๕ ประเทศ

งานนีท้มีนกัศึกษาจากวทิยาลยัอาชีวะสรุาษฎร์ธาน ีซึง่ประกอบด้วยนายชยพล นุน่เนยีบ นางสาวนรศิรา 
พรกินุ่น และนางสาวชนากานต์ ใจงาม นกัเรยีนระดับชัน้ ปวช.๑ สาขาวิชา 
วิจิตร์ศิลป์ สร้างสรรค์ผลงาน “ความหวัง ชีวิตใหม่ เราจะก้าวไปด้วยกัน” 
น�าเสนอผ่านแนวคดิ ความสมัพันธ์ใกล้ชดิของมนษุย์และทรพัยากรธรรมชาติ 
ชนะใจกรรมการ คว้ารางวัลชนะเลิศมาครองได้เป็นผลส�าเร็จ นอกจากนี้
ทีมตัวแทนจากประเทศไทยอีก ๒ ทีม ได้แก่ทีมจากวิทยาลัยสารพัดช่าง
ตราด และทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ยังสามารถคว้ารางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ มาครองร่วมกันด้วย

เด็กไทยคิดค้นนวัตกรรมแก้มลพิษ เสนอ อีลอน มัสก์
เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา นายอีลอน มัสก์ นักธุรกิจและนักประดิษฐ์ชื่อดังระดับโลก ได้ประกาศตั้ง

เงินรางวัลจ�านวน ๑๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านบาท ให้แก่ผู้ที่สามารถคิดค้น
เทคโนโลยีดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อน

โครงการดังกล่าวเผยแพร่ไปในสื่อออนไลน์และได้รับความ
สนใจอย่างท่วมท้นจากนักพัฒนาทั่วโลก หนึ่งในนั้นคือ แอนโทนี -
ปิยชนม์ ภมุวภิาชน์ นกัเรยีนเกรด ๙ (เทยีบเท่าชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี ๒) 
จากโรงเรียนนานาชาติเกนส์วิลล์ จังหวัดเชียงราย

แอนโทนีได้ร่วมมือกับลุงของเขา ผลิตเครื่องมือกลไกเปลี่ยน
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเป็นก๊าซไฮโดรเจนบริสุทธิ์เพ่ือท�า
เชื้อเพลิงและก๊าซออกซิเจนคืนสู่ชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้เครื่องดัง
กล่าวยังสามารถก�าจัดฝุ่น PM 2.5 ในอากาศได้ด้วย แอนโทนีและ
ครอบครวัได้ตัดต่อคลปิวดีิโอเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ยทููบ เพือ่ให้อีลอน 
มัสก์ ได้พิจารณาและหวังว่าหากอีลอน มัสก์ มาเยือนประเทศไทย 
ประเทศไทยจะกลายเป็นที่สนใจของนักลงทุนท่ัวโลกและสามารถ
เรียกความเชื่อมั่นของประเทศกลับมาได้

แอนโทน ี ในสมัภาษณ์กับนติยสารเนชัน่แนล จีโอกราฟฟิก ฉบบั
ภาษาไทย ว่า “ผมเห็นข่าวที่มัสก์ลงมาช่วยภารกิจ ๑๓ หมูป่าที่ถ�้า
ขุนน�้านางนอน จังหวัดเชียงราย และรู้สึกประทับใจที่เขาสามารถ
คิดค้นนวัตกรรมกู้ภัยได้อย่างรวดเร็ว ผมจึงอยากให้มัสก์ได้เห็นว่า 
คนไทยเองกส็ามารถผลตินวตักรรมดกัจบัคาร์บอนได้” 

ปัจจบุนัเคร่ือง กลไกท่ีแอนโทนีแ่ละลงุของเขาประดษิฐ์ขึน้ยงัอยู่
ในขัน้ตอนการปรับปรุงและพฒันา เพือ่ให้สามารถน�าไปใช้งานได้จรงิ
ในอนาคต 
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เยาวชนนักคิดภาคใต้ชนะเลิศ ออกแบบบอร์ดเกมแก้ปัญหาการกลั่นแกล้ง
ขอแสดงความยินดีกับ ทีมมูอาลิม (Muallim) เยาวชนจากจังหวัดปัตตานีและยะลา ซึ่งโชว์แนวคิดน�า

เสนอ ‘บอร์ดเกมบันไดงู DAWN’ ชนะใจกรรมการ ได้เป็น ๑ ใน ๘ ทีมผู้ชนะเลิศ การแข่งขันโครงการ
เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม Generation Unlimited (Gen-U) เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๓   

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระดับนานาชาติน�าโดยยูนิเซฟ ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
องค์กรแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล และองค์การลูกเสือโลก เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง ๑๔-๒๔ ปีจาก
ทั่วโลกน�าเสนอไอเดียสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ รอบตัว โดยเป็นการประกวดแบบออนไลน์ มีทีม
เยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า ๑๘๐ ทีมจาก ๓๖ ประเทศ

ทมีมอูาลมิ (ภาษาอารบกิ หมายถงึครู) ประกอบด้วย นางสาวนสิมา ฆอแด๊ะ นางสาวนาดเีราะห์ เวาะแห 
และนางสาวนรูไลลา ดอคา นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ฟาฏอนี ในจังหวัดปัตตานี พวกเธอออกแบบ เกมบันไดงู DAWN 
เพือ่ให้ความรูแ้ก่เดก็ชัน้ประถมศกึษาเก่ียวกับผลเสยีของการกล่ันแกล้ง 
สอนให้เด็กๆ เรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี รวมถึงทศันคตเิรือ่ง
ความเหน็อกเห็นใจและการเคารพผูอ่ื้น ทัง้นีท้มีมอูาลมิจะได้รบัเงินทนุ
ราว ๔๗๐,๐๐๐ บาทเพื่อน�าแนวคิดนี้ไปขยายผลให้เป็นรูปธรรมและ
สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนต่อไป

เด็กอาชีวะนครนายก คว้าที่สี่จากเวทีแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ 
ทีมขุนด่านปราการชล จากวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม การแข่งขัน

หุ่นยนต์นานาชาติ ABU ROBOCON 2020 ที่ประเทศฟิจิ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งสามารถคว้ารางวัล
อันดับสี่มาครองได้เป็นผลส�าเร็จ

ปีนีป้ระเทศฟิจิ เจ้าภาพการแข่งขนัได้จดัการแข่งขนัแบบ Festival 
ภายใต้ชือ่ว่า ABU Robocon Festival ผ่านระบบ Zoom Online โดยมี
ทีมหุ่นยนต์เข้าร่วมการแข่งขัน ๒๑ ทีม จาก ๑๑ ประเทศ ได้แก่ 
ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ไทย อินโดนีเซีย ฟิจิ อินเดีย เนปาล 
ฮ่องกง กัมพูชา เวียดนาม และมองโกเลีย ผลปรากฏว่าตัวแทน
ประเทศไทย ทีมขุนด่านปราการชล จากวิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
สามารถคว้ารางวัล Best Teams’ Awards อันดับ ๔ มาครอง 

ทีม Staplect จุฬาฯ ชนะเลิศ SCG Bangkok Business Challenge 2021
เวที SCG Bangkok Business Challenge การแข่งขันสตาร์ทอัพส�าหรับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งจัดโดย

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด 
(มหาชน) เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจ�านวน ๕๘ ทีม จาก ๘ สถาบันการ
ศึกษา หัวข้อการแข่งขันในปีนี้คือ “Growing Beyond Profit with Sustainable Innovation 2021” 

งานนีท้มี Staplect จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ซึง่ประกอบด้วย นายกฤษฏิ ์อทัุยสาง และนายธนภทัร์ 
พรศิริอนันต์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายชวโรจน์ ทองโพช 
และนางสาวนภัสสร ตรัยวิรัชกุล จากคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัช ี โชว์ความสามารถ คว้ารางวลัชนะเลศิมาครองได้เป็นผลส�าเรจ็ 
ทัง้น้ีทมี Staplect ผูช้นะเลศิจะได้รบัเงนิรางวลัจ�านวน ๓,๐๐๐ ดอลลาร์
สหรฐั และได้รับสิทธิเข้ารอบการแข่งขันระดับโลกต่อไป  
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ประกวดธุรกิจไอเดียด้านอวกาศ “S-Booster 2021”
ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) กระทรวง

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วม 
การประกวดธุรกิจไอเดียด้านอวกาศ “S-Booster 2021” ชิงเงินรางวัลสูงสุด 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ เยน หรือประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโอกาสในการศึกษาดู
งานบริษัทขนาดใหญ่ และ Startup ณ ประเทศญี่ปุ่น

หัวข้อการแข่งขันแบ่งออกเป็น ๕ หัวข้อ ได้แก่. ไอเดียนวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศในภาคธุรกิจ Space Startup Business 
Idea (Free Style). NTT Docomo,INC - A New way to connect Space and the earth to enrich people’s lives.. JSAT Corporation - Our limited vision, your practical value.. SONY Group -  Listens (senses) to the silent voices of all things in nature and prevents   
 undesirable events in advance.. HONDA - Intelligent Ground Mobility Robot and Vehicle Utilizing information from Space.

การประกวดรอบ Asia - Oceania (จัดขึ้น ณ ประเทศไทย)
เปิดรับสมัคร บุคคล/ นักเรียน/ กลุ่มบุคคล/ ผู้ที่สนใจ ในภูมิภาคเอเชียโดยดาวน์โหลดเอกสารข้อเสนอ

ไอเดียทางเวปไซต ์https://s-booster.jp/en/ ตั้งแต่วันนีถ้ึง - ๒๐ พฤษภาคมศกนี้
รายละเอียดการแข่งขันติดต่อสอบถาม  E-mail : Kittitouch@gistda.or.th   
www.facebook.com/sboosterbygistda

แข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศ 
Astrobee “2nd Kibo Robot Programming Challenge”

องค์การส�ารวจอวกาศญ่ีปุ่น (JAXA) ร่วมกับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และสถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติ
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (สทอศ.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรม
ควบคุมหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศ Astrobee “2nd Kibo Robot Programming Challenge” ชิงแชมป์เอเชีย 
ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับสากล

วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้ผ่านองค์ความรู้ท่ีทันสมัย ได้ฝึกฝน
ทักษะการเขียนโปรแกรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ 
เยาวชนได้รับการเสริมสร้างให้มีวินัยในการท�างาน รู้จักการท�างานร่วมกับผู้อ่ืน การ
แบ่งหน้าที่และท�างานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เยาวชนผู้ชนะเลิศการแข่งขันในระดับประเทศ จะมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน
รอบ ชิงแชมป์เอเชียร่วมกับเยาวชนต่างประเทศ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ 
และได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ สร้างโอกาสในการ
พูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรมืออาชีพ สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการ
พัฒนาการศึกษา และวิชาชีพของตนเอง ผ่านโครงการแข่งขันครั้งนี้ 

เปิดรับใบสมัคร ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคมศกนี้
รายละเอียดการแข่งขันติดต่อสอบถาม
E-Mail: spaceeducation@nstda.or.th
www.facebook.com/NSTDASpaceEducation

รายงาน : พิมพ์ภัทร  
บอกเล่าข่าวประกวด
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โครงการบ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร
คณะเกษตร ก�าแพงแสน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

โครงการบ่มเพาะเพือ่การพฒันานวตักรรมวทิยาศาสตร์ทางการเกษตร ชิงทุนพัฒนานวัตกรรมทางด้านการเกษตร 
และต่อยอดพัฒนาโครงงานโดยคณาจารย์จากคณะเกษตร ก�าแพงแสน

ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่ง
โครงงานเข้าประกวดเป็นทีม ทีมละ ๒-๕ คน และต้องมีอาจารย์
ที่ปรึกษาโครงงาน ๑ ท่าน ส่งไฟล์ข้อเสนอโครงงานได้ตั้งแต่วันนี้ 
- ๓๐ พฤษภาคมศกนี้ 

สอบถามเพิ่มเติม โทร ๐ ๖๑๕๕๓ ๙๙๓๙ หรือ 
Line ID : agr_eduserv และเฟสบุ๊ค : agrkps

โครงการ ประกวดภาพยนตร์สั้น “เมืองแห่งมืออาชีพ”
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา 

และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น “เมือง
แห่งมืออาชีพ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล

รับผลงานของบุคคลทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุตั้งแต่ ๑๕ ปี
ขึ้นไป รวมตัวเป็นทีม ทีมละไม่เกิน ๕ คน เป็นผลงานหนังสั้นไม่จ�ากัดรูป
แบบและเทคนิค ภายใต้หัวข้อ “เมืองแห่งมืออาชีพ” ความยาวไม่เกิน ๕ 
นาที

ส่งผลงานหนังสั้นผ่านทางออนไลน์ ได้ที่อีเมล์ : pr-tpqi@tpqi.go.th 
ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๓๐ พฤษภาคมศกนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊ค : 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ประกวดวาดภาพปีที่ ๘ : Energy Painting 2021 
“หลงรักพลังงาน”

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่ง
ผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพปีที่ ๘ : Energy Painting 2021       
“หลงรักพลังงาน” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ

แบ่งการประกวดออกเป็น ประเภทมธัยมศกึษาตอนต้น ประเภทมธัยมศกึษา
ตอนปลาย / ปวช. ประเภทอุดมศึกษา / ปวส. และประเภทประชาชนทั่วไป 
สร้างสรรค์ผลงานที่ถ่ายทอดถึงเรื่องราวด้านพลังงานท่ีถูกน�ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน เป็นผลงานภาพวาดด้วยสีประเภทใดก็ได้ บน
กระดาษวาดภาพ หรือวัสดุอื่นๆ ไม่จ�ากัดเทคนิคสร้างสรรค์

การส่งผลงานเข้าประกวด ส่งด้วยตนเองได้ที่ 
ไทยเจริญ สตูดิโอ ๑๗๙/๓๕ ซอยร่วมมิตรพัฒนา 
แยก ๘ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐  
หรือทางไปรษณีย์ ที่ ตู้ ปณ.๔๗ ปณฝ.สายไหม กทม. ๑๐๒๒๔ 
ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๑๕ มิถุนายนศกนี้ 
สอบถามเพิ่มเติม โทร ๐๖๒ ๖๙๑ ๑๔๖๙ หรือ ๐๖๕ ๙๔๖ ๕๕๓๘ 
เฟสบุ๊ค : Energypaintingcontest  
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พลเอก ประวิตร วงษ์สวุรรณ รองนายกรฐัมนตรี 
ประธานกรรมการ กกท. เป็นประธานเปิดอาคารศนูย์
วทิยาศาสตร์การกฬีา โดยม ีนายพพิฒัน์ รชักิจประการ 
รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ดร.ก้องศักด ยอดมณ ี ผูว่้าการ กกท. คณุหญงิปัทมา    
ลีสวัสดิ์ตระกูล คณะกรรมการโอลิมปิกสากล คณะ
กรรมการ กกท. ผูบ้รหิาร กกท. ผูบ้รหิารสมาคมกฬีา 
ผูเ้ช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จากมหาวทิยาลยั 
สถาบันการศึกษา คณะนักกีฬาทีมชาติไทย และ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ อาคาร
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ที่ผ่านมา   

ศูนย ์ วิทยาศาสตร ์การกีฬาก ่อตั้ งขึ้นเมื่อ        
วนัที ่๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙ ถือเป็นวนัท่ีส�าคญัวันหนึง่
ของฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. ศนูย์วิทยาศาสตร์
การกฬีาก่อตัง้ข้ึน โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์อวย 
เกตุสิงห์ เป็นผูอ้�านวยการคนแรก และฝ่ายวทิยาศาสตร์
การกีฬา กกท. จึงถือว่าวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี 
เป็นวันคล้ายวันสถาปนาของศูนย์วิทยาศาสตร์การ
กีฬา จนปัจจุบันนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬามีอายุ
ครบ ๕๕ ปี

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า 
“ศาสตราจารย์ นายแพทย์อวย เกตสุงิห์ ซึง่เป็นผูก่้อตัง้

ศนูย์วทิยาศาสตร์การกฬีาได้รบัการยอมรบัและยกย่อง
เป็นปชูนยีบคุคล เป็น “บดิาแห่งวทิยาศาสตร์การกีฬา
ของไทย” และศูนย์แห่งนีม้วีตัถปุระสงค์หลกั คอื พฒันา
นกักฬีาไทยให้มกีารฝึกซ้อม และแข่งขนักฬีาอย่างมี
ประสิทธภิาพตามหลักวทิยาศาสตร์การกฬีา นอกจาก
นี้ยังส่งเสริม สุขภาพ สมรรถภาพของนักกีฬา และ
ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนอีกด้วย” 

พลเอก ประวิตร เปิดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
และศูนย์ฝึกกีฬาบอคเซียแห่งชาติ ณ สนามกีฬาหัวหมาก กกท.

รายงานพิเศษ กกท.
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ปัจจบุนัศนูย์วทิยาศาสตร์การกฬีา ได้มกีารปรบั 
ปรุงอาคารทัง้ภายในและภายนอก พร้อมทัง้จดัซือ้เครือ่ง
มอือุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีความทันสมัย 
เพือ่ยกระดบัการบรกิารด้านวิทยาศาสตร์การกฬีาของ
ประเทศ และรองรับการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬา
เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ ทั้งใน
ระดบัชาติและนานาชาต ิโดยภายในศูนย์ฯ มห้ีองส�าหรบั
พัฒนาศักยภาพของนักกีฬา ซึ่งประกอบด้วย     

๑. ห้องฝึกสมรรถภาพทางกาย 
๒. ห้องปฏิบัติการสรีระวิทยา 
๓. ห้องฟื้นฟูสมรรถภาพ 
๔. ห้องฝึกปรับภาวะแวดล้อมอากาศบนที่สูง
๕. ห้องปฏิบัติการชีวกลศาสตร์ 
๖. ห้องปฏิบัติการจิตวิทยาการกีฬา 
๗. คลินิกโภชนาการกีฬา           
๘. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีกีฬา 
นอกจากนีย้งัมศีนูย์บรกิารทางการแพทย์กฬีาอีก

ด้วย ซึ่งขณะนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมเปิด
ให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว สามารถติดตามข่าวสาร
ข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์วิทยาศาตร์การกีฬาได้ที่ 

https://www.facebook.com/SportsScienceSAT

ในวันเดียวกัน เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเอกประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ยังเป็นประธานเปิด
อาคารศนูย์ฝึกกฬีาบอคเซยีแห่งชาต ิภายในสนามกฬีา
หวัหมาก กกท. 

ศูนย์ฝึกกีฬาบอคเซียแห่งชาติ ก่อตั้งเพื่อการ
พฒันากฬีาคนพกิารในประเทศไทยไปสูค่วามเป็นเลศิ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาส�าหรับผู้พิการทางสมอง ให้
มคีวามก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ ด้วยอุปกรณ์
ส�าหรับการฝึกซ้อมและแข่งขันที่มีความทันสมยั ได้
มาตรฐานสากล ตลอดจนที่พักและส่ิงอ�านวยความ
สะดวกส�าหรบันกักฬีาคนพกิาร โดยมเีป้าหมายสูงสุด 
คอืการประสบความส�าเรจ็ในการแข่งขนักฬีาพาราลมิปิก
เกมส์   
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รายนามคณะกรรมการจัดทำาวารสารทิศไท

นายสมพันธ์	 จารุมิลินท	 ประธานกรรมการ

ดร.เนตรชนก	 วิภาตะศิลปิน	 รองประธานกรรมการ	

นางสิริพร	 ทองคำาวงศ	์ รองประธานกรรมการ

นางเพชรพริ้ง	 สารสิน	 รองประธานกรรมการ	

นายจุตินันท์		 ภิรมย์ภักดี	 กรรมการ

ดร.ฐานิญา	 พงษ์ศิริ	 กรรมการ

นายนิติกร	 กรัยวิเชียร	 กรรมการ

ดร.นนชัย	 ศานติบุตร	 กรรมการ

นางเพ็ญศรี	 เคียงศิริ	 กรรมการ	

รศ.เย็นใจ	 สมวิเชียร	 กรรมการ

นางเยาวลักษณ์	 โหตรภวานนท์	 กรรมการ

นายเรืองชัย	 รุจิระพัฒน์	 กรรมการ

นางวิณีนารถ	 พันธุ์วุฒิ	 กรรมการ

นายสุรินทร์	 เงินรูปงาม	 กรรมการ

หม่อมหลวงอนุพร	 เกษมสันต์	 กรรมการ

ดร.อัญชลี	 เกษสุริยงค์	 กรรมการ

นางสาวธนัชพร	 ถำ้าสิงห์	 กรรมการและเลขานุการ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พลเอก	สุรยุทธ์			 จุลานนท์

ร้อยโท	ดร.สุวิทย์	 ยอดมณี

บรรณาธิการ
นางวิณีนารถ	 พันธุ์วุฒิ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางทัศนีย์		 ยาวะประภาษ

ศิลปกรรม
นายสมชาย		 หงวนเสงี่ยม

นายพงษ์ณัฐ		 วัฒนสุคนธ์

ผู้อุปถัมภ์

การกีฬาแห่งประเทศไทย

บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จำากัด	(มหาชน)



ทิศไท เปิดสู่ทุกทิศ และ เปิดรับทุกทิศ




