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๒

สัมภาษณ์

๑๓	 ยอดเยาวชน	: ณัชพล วงศ์ธนะเกียรติ  โอลิมปิก
 ออนไลน์ เด็ก ม.๕ คว้าเหรียญทองชีววิทยาโลก 
๑๘ Sport	Hero	: ชลวร์ี นาทอง  เยาวชนวยั ๑๓ 
 ผู้รกักีฬา SUP Board มุง่มัน่สูม่อือาชีพ
๒๓ Special	Feature	: ศนูย์วทิยาศาสตร์การกฬีาโฉมใหม่ 
 และช่อง T Sports
๓๖	 Role	Model	: เยาวชนต้นแบบเอิร์ท-มิกซ์ 
 จากซีรีส์ยอดฮิตนิทานพันดาว
๔๓ Youth	on	Stage	: ภูผา อุปนิสสัยพล เด็กนครปฐม
 คว้าเหรียญเงินการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและ
 อวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๔
๖๘	 แรงบนัดาลใจ	: ‘ลี’ อายุ จือปา จากเด็กดอยสู่ 
 ‘อาข่า อ่ามา’ แบรนด์กาแฟไทยในญี่ปุ่น 
สารคดีประจ�าฉบับ

๔	 พระมหากรณุาธคิณุ	: มลูนธิริาชประชานุเคราะห์ 
 พลกิชวิีตเดก็ก�าพร้าจากโควดิ-๑๙ เป็นนกัเรยีนทนุ
 พระราชทาน
๘ ศาสตร์พระราชา	: โครงการหลวง สบืสานศาสตร์
 พระราชา ต่อยอดวถิพีึง่พาตนเองให้ชาวเขาภาคเหนอื
๒๕ สานฝันเยาวชน	: สาขาวิชาวทิยาการประกนัภยั
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั
 ธรรมศาสตร์  
๓๐ รกัษ์โลก	: ปัญหาสารพิษทางการเกษตร
 ในชุมชนชนบท

๓๓ แบ่งปัน	: ชวนเยาวชนบริจาคโลหิต 
๕๐ Idol	: “ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล  
๕๒ นวัตกรรม	: สองเด็กไทยคว้ารางวัลชนะเลิศ
 สิ่งประดิษฐ์ในงานระดับโลก SJWP 2021
๕๕ เยาวชนรอบโลก	: เยาวชนโลก และอนาคต
๖๐ ศาสนศิลป์สยาม	: สุวรรณเจดีย์ พระบรมธาตุ
 ดอยสุเทพ 
๖๔ ต�าราเล่มใหญ	่: พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด
๗๒ New	Normal	: ๑๐ พฤติกรรมเคยชิน 
 ใช้ชีวิตตามวิถีใหม่
๗๕ Education	Platform	: รวม ๕ คอร์สเรียน
 ออนไลน์ฟรี เพื่อเยาวชนสาย “อินโฟกราฟิก”
๘๐ น�า้ใจ	: เยาวชนจิตอาสา ช่วยผู้ป่วยโควิด 
๘๒ เรื่องน่ารู	้	
๘๖ เก็บมาเล่า	 
๙๐ ปรบมอืให้	
๙๓ บอกเล่าข่าวประกวด
สุขภาพ-กีฬา-รายงาน

๔๐ สขุภาพน่ารู	้: Burnout Syndrome 
 ภาวะหมดไฟในการท�างาน
๔๗ In	Trend	:	Sport&Game	: กีฬาปีนหน้าผา  
๗๘	 โลกดิจิตอล	: ๕ แอปพลิเคชั่น ต้องมี ! 
 ใช้สัมภาษณ์งานออนไลน์ในยุคโควิด 
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พิมพ์ที่
โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ	์(๑๙๘๗)	จ�ากัด
เลขที	่๑๘	ซอยประชาอุทิศ	๓๓	
แขวงบางมด	เขตทุ่งครุ	
กรุงเทพฯ	๑๐๑๔๐

ห้ามจ�าหน่าย
เผยแพร่เป็นอภินันทนาการส�าหรับ
โรงเรียน	สถานศึกษา	และประชาชนทั่วไป	
จากมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

๓

บทบรรณาธิการ
 น้อง ๆ เยาวชนและคุณผู้อ่านทุกท่าน 
 ทศิไทฉบบันีเ้ดนิทางมาถงึปลายปี ๒๕๖๔ กนัแล้ว ปีนี้โลกเรายงัเผชญิ

กบัโรคระบาดโควดิ-๑๙  ต่อเนื่อง แต่เชื่อว่าเราเผชิญหน้าและปรับตัวใช้ชีวิตวิถีใหม่ได้
ค่อนข้างคุน้เคยกนัแล้วใช่ไหมคะ ส�าหรบักองบรรณาธกิารทิศไทเองกท็�างานในรปูแบบ 
New Normal เช่นกัน และพบว่าประสิทธิภาพที่ได้รับแทบไม่แตกต่างกันเลยค่ะ

ปกส่งท้ายปีของเราเป็นภาพที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาของชาวเขาภาคเหนือ ผู้ด�ารง
ชพีในวถิพีึง่พาตนเองตามศาสตร์พระราชา สบืสานรกัษาความยัง่ยนืนีจ้ากรุน่สูรุ่น่ อ่าน
เรือ่งราวทีอ่ธบิายได้อย่างชดัเจนในคอลมัน์ “ศาสตร์พระราชา” ค่ะ

เรื่องของเยาวชนในเล่มมีความน่าสนใจและหลากหลาย ณัชพล วงศ์ธนะเกียรติ 
เยาวชนโอลิมปิกออนไลน์ ภูผา อุปนิสสัยพล เด็กนครปฐม Youth on Stage สอง
เยาวชนเจ้าของรางวลันวัตกรรมสิง่ประดษิฐ์อนุรกัษ์น�า้ระดบัโลกและ “น้องซ”ี วัย ๑๓ ปี 
ผูมุ้ง่มัน่จะเป็นนกักฬีาเยาวชนทมีชาติในกฬีา SUP กฬีาน้องใหม่ท่ีก�าลงัได้รบัความนยิม 
ฯลฯ เยาวชนแต่ละคนล้วนมีสีสันและพลังในแบบของตัวเอง รวมทัง้เยาวชนจติอาสา
ช่วยผู้ป่วยโควดิในชมุชนคลองเตย กม็าเปิดตวัอยูใ่นเล่มนีแ้ล้วค่ะ

รักษ์สุขภาพ ฉบับนี้ คุณหมอให้ความรู้โรค Burnout Syndrome เชื่อว่าคนรุ่น
ใหม่วัยท�างานคงเป็นกันมากเพราะเรา WFH และเรียนออนไลน์กันมายาวนาน อ่าน
สาเหตแุละวธิรีกัษากนัค่ะ ในเล่มมข้ีอมลูน่าสนใจและเป็นประโยชน์เกีย่วกบัการบรจิาค
โลหิตมาฝากด้วย อยากให้อ่านกันนะคะ

และยังมอีกีหลายคอลมัน์ทีอ่่านสนกุ อ่านแล้วภมูใิจในเอกลกัษณ์ไทย จากสวุรรณเจดย์ี 
ดอยสเุทพและพพิธิภัณฑ์วังสวนผกักาด เป็นขุมทรพัย์ความรู้ตดิตวั น�าไปใช้ได้ไม่ตกยคุค่ะ

 

สวัสดีค่ะ



เรื่อง: ทัศนีย์ ยาวะประภาษ
พระมหากรุณาธิคุณ

 แพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรน่า ๒๐๑๙ ท�าให้หลาย
 ครอบครัวต้องสูญเสียผู้น�าครอบครัว โดยมีเด็กที่
ก�าลงัอยู่ในวยัศกึษา สญูเสยีบดิามารดาหรอืผูอ้ปุการะ น�ามาซึง่ความ
เศร้าโศกและความเดอืดร้อนแสนสาหสัอย่างไม่มหีนทางบรรเทาได้

เช่นเดียวกับข่าวของเด็กหญิงสองพี่น้องในบ้านเช่าย่านต�าบล
บางโฉลง อ�าเภอบางพล ี จงัหวดัสมทุรปราการ เดก็หญงิสมาพร      
สังข์วงษา อายุ ๑๑ ปี หรือ น้องออมสิน และ เด็กหญิงธัญญาภรณ์ 
สังข์วงษา อายุ ๙ ปี หรือ น้องกระปุก สองพี่น้องนอนเฝ้าศพแม่ที่
เสียชีวิตด้วยอาการป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ โดยผู้เป็นแม่ได้สั่งเสียลูก
ทัง้สองว่า หากตนเสยีชีวติ ให้ลกูทัง้สองไปอยูบ้่านเด็กก�าพร้า สร้าง
ความสะเทือนใจให้คนไทยทั้งประเทศ

๔

สถานการณ์



ในการน้ี พระบาทสมเด็จพระวชริเกล้าเจ้าอยูหั่ว จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับเด็กหญิงทั้งสองเป็นนักเรียนทุน
พระราชทาน ซึ่งจะได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และสามารถเรียนได้สูง
ที่สุดตามความสามารถของเด็ก ส่วนในเรื่องความเป็นอยู่หลังจากที่เด็กหายป่วยและ
ผ่านการรักษาเรียบร้อยแล้วก็จะมาอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 

นางสาวสุภชา พรหมศร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า “นบัเป็นพระมหา 
กรุณาธิคุณต่อเด็กทั้งสองคน เพราะหลังจากเกิดเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้จติอาสาพระราชทานเข้ามาดแูลและอ�านวยความสะดวก 
ทั้งเรื่องอาหารการกินต่างๆ และบ้านเช่าของเด็ก นับต้ังแต่วันท่ีเด็กยังรอเตียง จน
กระทั่งได้เตียงเข้ารับการรักษาโควิด-๑๙”

ทัง้นี ้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงรบัมลูนธิริาชประชา  
นุเคราะห์ไว้ในพระราชูปถัมภ์ และทรงด�ารงต�าแหน่ง “องค์พระ
ราชูปถมัภก” แห่งมูลนธิริาชประชานเุคราะห์ ทรงมพีระราชประสงค์
ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทรงห่วงใยทุกข์
ยากของราษฎรเป็นอันดับแรก ได้พระราชทานแนวทางในการ
ปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยให้เป็นระบบ รวดเร็ว 
และไม่ซ�้าซ้อน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี ผู้
แทนพระองค์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ น�าสิ่งของ
พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัย 

๕



อกีทัง้ได้รบัการสนบัสนนุและความร่วมมือจาก
ส่วนราชการต่างๆ ให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างเข้าถงึ และทรงห่วงใยผูเ้สยีชีวติ
จากภยัพบิติั โดยพระราชทานทนุการศกึษา เพือ่
เป็นขวัญและก�าลงัใจ และเยยีวยาผูไ้ด้รบัความ
สูญเสีย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่ 
สดุมิได้

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรม
ราชปูถมัภ์ ได้โพสต์ข้อความในเฟสบุก๊ว่า มลูนธิิ
ราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เกิดข้ึนด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันย่ิงใหญ่ 
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นต้นมา เพื่อให้การ
สงเคราะห์ด้านสาธารณภัยและด้านการศึกษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรม 
ราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิองค์ปัจจุบัน ทรงมีพระ
ราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด การ
ด�าเนินงานของมูลนิธิเพ่ือประโยชน์สุขของ
ปวงชนชาวไทย

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท�าให้มเีดก็ทีข่าด
โอกาสในการศึกษาเนื่องด้วยบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่อุปการะเสียชีวิต มูลนิธิ 
ราชประชานุเคราะห์ฯ ได้มอบโอกาสให้เด็กสามารถศึกษาเล่าเรียนได้สูงสุดตามความ
สามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ให้เป็นดั่งแสงเทียนส่องทางให้เดินผ่านพ้นความมืดมิด
ในชีวิต เพ่ือที่จะไปสู่อนาคตอันสดใส และส่งต่อโอกาสให้กับผู้อ่ืนต่อไป โดยรับเด็ก
เหล่านี้เป็นนักเรียนทุนพระราชทานเพ่ือการศึกษาสงเคราะห์ จนกว่าจะส�าเร็จการ
ศึกษา เหมือนกับกรณีเด็กก�าพร้าจากสาธารณภัยอื่นๆ ที่มูลนิธิด�าเนินการอยู่แล้วตาม
หลักเกณฑ์
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ทั้งนี้ในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้มอบนโยบาย
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ประจ�าจังหวัดและพัฒนาสังคมสงเคราะห์และ
ความมัน่คงของมนษุย์จังหวดั ด�าเนนิการตรวจสอบข้อเทจ็จริง โดย
พจิารณาตามขัน้ตอนของมลูนิธริาชประชานเุคราะห์ฯ ซึง่การสงเคราะห์
ด้านการศกึษาของมลูนธินิัน้ จะให้การสนบัสนนุทนุการศึกษาแก่เด็ก
ก�าพร้าหรอืเดก็อนาถาท่ีครอบครวัประสบสาธารณภยั ให้ทุนการศกึษา
แก่นกัเรยีนทีเ่รยีนดจีบจากโรงเรยีนราชประชานเุคราะห์ และให้การ
สนับสนุนกิจการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

ส�าหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เป็นโรงเรียนประจ�ามี
ทีพ่กัอาศยัโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย ตัง้อยู่ในทกุภมูภิาคของประเทศไทย 
สงักดัส�านกับรหิารงานการศกึษาพิเศษ ส�านกังานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ด�าเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในครอบครัวผู้
มฐีานะยากไร้ทางเศรษฐกจิและสังคม ให้ได้รบัการศึกษาอย่างทัว่ถงึ

กรณเีดก็ไร้ผูอ้ปุการะ สามารถทีจ่ะเลอืกเข้าศกึษาต่อในโรงเรยีน
ราชประชานเุคราะห์ ๑๙-๔๓ และ ๔๕-๕๗ ซึง่เป็นโรงเรียนประเภท
ประจ�า สงักัดกระทรวงศกึษาธกิาร ต้ังอยูใ่นทุกภมูภิาคของประเทศไทย 
โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ ๐๒-๒๘๑-๑๙๐๒  
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เรื่อง: วิณีนารถ พันธุ์วุฒิ
 

ศาสตร์พระราชา

ต้ังแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 

สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หวั และพระบรมวงศานวุงศ์ เสดจ็พระราชด�าเนิน
เยีย่มราษฎรชาวเขาบ้านม้งทีด่อยปุย จงัหวัดเชียงใหม่ 
ทอดพระเนตรเห็นชาวเขาปลูกฝิ่นแต่ยากจน จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชด�าริและ

โครงการหลวง 
สืบสานศาสตร์พระราชา 
ต่อยอดวิถีพึ่งพาตนเองให้ชาวเขาภาคเหนือ

นับ พระราชทรพัย์ส่วนพระองค์ตัง้โครงการพระบรมราชา   
นเุคราะห์ชาวเขา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ เพื่อพัฒนาชีวิต
และความเป็นอยูข่องชาวเขา ลดการปลกูฝ่ิน และฟ้ืนฟู
ป่าต้นน�า้ล�าธาร โดยมพีระราชประสงค์เพ่ือช่วยเหลอื
ราษฎรชาวไทยภเูขาในท้องถิน่ทรุกันดารและยากจน 
จากการด�ารงชวีติด้วยการท�าไร่เลือ่นลอย และการปลูก
ฝ่ิน ให้หันมาปลกูพืชเพือ่สร้างรายได้ทดแทน รวมท้ัง
ฟื้นฟูป่าต้นน�้าล�าธาร
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พระราชทานโอกาสมีรายได้พึ่งตนเอง 
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี อดีตประธานมูลนิธิ

โครงการหลวง  ได้โดยเสด็จพระราชด�าเนินไปยังหมู่
บ้านม้งที่ดอยปุยในครั้งนั้น  ทรงเล่าว่า

“พระเจ้าอยู่หวัสนพระราชหฤทัยจรงิจงัในสภาพ
ความเป็นอยู่ของชาวเขา ทรงเป็นกันเอง เมื่อทรง
ซักถาม ชาวเขาก็ยินดีให้ข้อมูลตามความเป็นจริง 
ครัง้หนึง่มรัีบสัง่ถามม้งว่า นอกจากรายได้จากฝ่ินแล้ว 
มีรายได้อะไรอืน่อกีบ้าง  ม้งตอบว่ารายได้จากท้อ และ
ยังบอกด้วยว่ารายได้จากฝ่ินและท้อนัน้เกอืบเท่าๆกนั”

นับเป็นข้อมูลส�าคัญยิ่งที่ท�าให้พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพติร  ทรงตระหนกัว่าฝ่ินจะหมดไปได้หาก
สามารถจูงใจให้ม้งปลูกท้อแทนฝิ่นเพ่ือให้มีรายได้
เท่ากันหรือมากกว่า  มีพระราชด�าริให้มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ส�ารวจความเป็นไปได้พร้อมพระราชทาน
พระราชทรพัย์จ�านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่เป็นกองทนุ
ตัง้ต้นส�าหรบั โครงการพระบรมราชานเุคราะห์ชาวเขา 
เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๒ ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น 
โครงการหลวง เมือ่พทุธศกัราช ๒๕๒๓ และจดทะเบยีน
เป็นมูลนิธิโครงการหลวง เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๕

นับจากนั้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๙ และพระราชวงศ์ ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม
หมู่บ้านชาวเขาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยังไม่มีทางถนน
หรอืยานพาหนะใดเข้าไปถงึ  ต้องทรงพระด�าเนนิขึน้ 
ลงตามดอยสูงชันระยะทางไกลเป็นเวลาหลายชั่วโมง

ครัง้หนึง่เสด็จฯ ไปตามเส้นทางผ่านป่าลึก และ
ทรงทราบว่ามชีาวบ้านคนหนึง่สามารถต่อกิง่ต้นท้อสาม
ต้นได้ ผูต้ามเสดจ็นกึสงสยัว่าการเดนิป่านบัชัว่โมงเพ่ือ
ไปดตู้นท้อสามต้นนัน้มเีหตุผลอะไร หม่อมเจ้าภศีเดช
ทรงเล่าว่า
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“...ทรงรู้ว่าการเสด็จฯ ไปที่นั่นจะท�าให้เป็นท่ี
ประจักษ์ว่าพระองค์สนพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง และ
จะท�าให้การปลูกท้อได้รับความสนใจมากขึ้น”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรง
เก็บข้อมูลจากการเสด็จฯ ลงพื้นที่โดยละเอียด ทรง
มีแผนทีต่ดิพระหตัถ์ ทรงทราบถงึต�าแหน่งของแหล่ง
น�้ามากเท่าๆ กับบริเวณที่มีการปลูกฝิ่น

ทดลองปลูกสตรอว์เบอร์รี่แทนฝิ่น
ชาวเขาบนดอยอนิทนนท์เลอืกปลกูสตรอว์เบอร์รี่

แทนฝิ่นเพราะสามารถคืนทุนได้ในเวลาสามเดือน
หลังการปลูก ชาวเขาเผ่าม้ง ๓ คน ที่ได้รับเลือกมา 
ยินดีรับข้อเสนอให้ทดลองปลูกสตรอว์เบอรี่ เพราะรู้
ว่าเป็นโครงการในพระราชด�าริ และพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่๙ มพีระเมตตาต้องการช่วย
ให้ชาวเขามรีายได้เพิม่ข้ึน หม่อมเจ้าภีศเดชทรงเล่าว่า

“นับตั้งแต่เริ่มแรก เขาก็มีเงินเข้ากระเป๋าหลัง
การเก็บสตรอว์เบอร์รี่ไปขาย เราเอาไปขายที่ตลาด
ให้แล้วชาวเขาก็ได้เงินไป  ปีต่อมามีคนสนใจปลูก

สตรอว์เบอร์รี่มากขึ้น”
เมือ่ถงึพุทธศักราช ๒๕๓๑ ชาวเขาปลกูสตรอว์

เบอร์รี่ได้ผลดี มีรายได้ประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท ต่อปี 
คิดเป็นสองเท่าของรายได้โดยเฉลี่ย ส่วนคนอื่นๆ ที่
เลือกปลูกบ๊วยมีรายได้ประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อ
พื้นที่ประมาณ ๗ ไร่

ปลูกท้อ พืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง
นอกจากสตรอว์เบอร์รีแ่ละบ๊วย ชาวเขาได้รบัค�า

แนะน�าให้น�าท้อพันธุ์ต่างๆ ไปปลูกเพื่อจ�าหน่าย ได้
ราคาเฉลี่ยประมาณกิโลกรัมละ ๓๐ บาท  ขึ้นอยู่กับ
ขนาด นอกจากท้อแล้ว เจ้าหน้าที่โครงการหลวงยัง
ทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะกับพ้ืนท่ีสูงอ่ืนๆ 
อกี เช่น ข้าวสาล ี ข้าวโพด  ถ่ัว  และมันฝรัง่ เป็นต้น

ปัจจุบันโครงการหลวงมีผลผลิตเป็นไม้เมือง
หนาวต่างๆ มากมาย อาทิ  บ๊วย สาลี่ ลูกไหน องุ่น  
พชี  พลบั  สตรอว์เบอร์รี ่ เสาวรส มะเดือ่ กีวี ทับทิม  
ราสเบอร์รี่ และ บลูเบอร์รี่  

วิธีการท�างานเริ่มจากเจ้าหน้าท่ีจะส�ารวจว่า
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ชาวเขาสนใจปลูกผลไม้ ถั่ว หรือผัก หลังจากนั้นจึง
จัดการน�าต้นกล้าหรือเมล็ดพันธุ์ไปมอบให้ และคอย
ดูแลเป็นพี่เลี้ยงในการปลูกครั้งแรกซึ่งเรียกเก็บค่า 
ใช้จ่ายจากชาวเขาเพียงเล็กน้อย เนื่องจากพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลท่ี ๙ ทรงตระหนกัว่า การ   
ให้เปล่าท�าให้ผูร้บัไม่เห็นค่าอย่างทีค่วร  ท�าให้ชาวเขา
รู้ถึงคุณค่าที่แท้จริงของงานภายใต้โครงการหลวงที่
ท�าให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างแท้จริง

ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก  
โครงการหลวงมีทางเลือกสองทาง คือให้ความ

ช่วยเหลือแก่ชาวเขาในหมู่บ้านอย่างถาวร หรือสอน
ชาวเขาให้พึง่พาตนเองเพือ่อยูอ่ย่างพอเพยีง ดงัค�าขวัญ
ล่าสุดที่ว่า “ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก”  
โครงการหลวงเลือกที่จะสอนชาวเขาให้พึ่งตนเอง
ด้วยการให้ความรู้ในด้านการจัดการด้วยตนเอง

ตามนโยบายดงักล่าว ชาวเขาเผ่าต่างๆ ในพืน้ที่
โครงการหลวงจึงได้รับการสนับสนุนให้รวมตัวกัน
เป็นหน่วยพึง่พาตนเอง มกีารจดัตัง้ธนาคารข้าว กลุม่
การผลิต และรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ ซึ่งนับเป็นจุด
เริ่มต้นของการบริหารจัดการด้วยตนเอง และยังเป็น
ส่วนหนึ่งของศาสตร์พระราชา “เกษตรทฤษฎีใหม่” 
ตามแนวพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
รัชกาลที่ ๙ อีกด้วย

หากขาดเงินทุนในการเริ่มต้น โครงการหลวง
จะจดัหาเงนิกูจ้�านวนหนึง่จากธนาคารเพือ่การเกษตร
และสหกรณ์ เพือ่ให้กลุม่เกษตรกรน�าไปใช้ในการพัฒนา 
การเกษตร หรือจัดต้ังธนาคารข้าวและอาหารต่างๆ เพือ่
ให้สามารถท�าการเกษตรต่อไปได้  รปูแบบของความ
ร่วมมือกับธนาคารนี้ใช้ได้ผลดีสืบเน่ืองต่อมาจนถึง
ปัจจุบัน

ทุกวันนี้ไม่มีชาวเขาคนใดต้องการกลับไปปลูก
ฝ่ินเพือ่แก้ปัญหาความยากไร้ มีการจดัตัง้ธนาคารข้าว
ขึน้ในหมูบ้่านแหลายแห่ง สมาชกิในหมู่บ้านสามารถ
ขอยืมข้าวไปใช้บริโภคในยามขาดแคลนก่อนจะน�า
กลบัมาคืนเมือ่เก็บเกีย่วครัง้ต่อไปเสรจ็ส้ินแล้ว  ท�าให้
มีข้าวส�ารองเป็นกองกลางเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่
ครอบครัวหรือผู้มีความต้องการคนอื่นๆ ต่อไป

ที่มาของความสำาเร็จ
นอกจากโครงการหลวงจะท�าให้ชาวเขามคีวาม

เป็นอยูท่ี่ดแีล้ว ผลงานของโครงการหลวงยังเป็นทีรู่จ้กั
แพร่หลายในต่างประเทศ ในฐานะผู้ให้ความร่วมมือ
ก�าจัดพืชเสพติดโดยสันติวิธี สร้างสรรค์และส่งเสริม
ความเข้าใจอนัดีระหว่างประเทศ ท�าให้โครงการหลวง
ได้รบัรางวลัแมกไซไซ สาขาความเข้าใจระหว่างประเทศ 
(International Understanding) เมือ่วันที ่๓๑ สงิหาคม 
พุทธศักราช ๒๕๓๑ ซึ่งปรากฏในตอนท้ายของค�า
ประกาศเกียรติคุณว่า

“จากการให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลของ
นานาประเทศและการประสานงานร่วมกนัของหน่วยงาน

๑๑



ในชาต ิ  โครงการหลวงได้มส่ีวนช่วยลดปัญหายาเสพตดิ 
พิษร้ายแรงของโลก และยังช่วยยกระดับความมั่นคง
อยู่ดีกินดีแก่ชาวเขาทั้งหลายด้วย”

หลังจากนั้นในพุทธศักราช ๒๕๔๖ โครงการ
หลวงยังได้รับรางวัลจาก โคลอมโบแพลน ในฐานะที่
เป็นโครงการปลูกพืชทดแทนฝิ่นที่ดีที่สุด และเป็น
โครงการเดยีวในโลกทีส่ามารถยติุการปลกูฝ่ินได้โดย
สันติวิธีและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ทรงมีต่อพสกนิกรกลุ่มที่จัดได้ว่า 
ยากไร้ทีส่ดุในประเทศ ส�านกังานโครงการพฒันาแห่ง
สหประชาชาติ (The United Nations Development 
Programme - UNDP) โดยนายโคฟี อนันนั  เลขาธิการ
สหประชาชาติ จึงได้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวาย 
รางวลัความส�าเร็จสงูสดุด้านการพฒันามนษุย์ (UNDP 
Human Development Lifetime Achievement 
Award) แด่พระองค์ท่าน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม 
พุทธศักราช ๒๕๔๙

นายอันนันกล่าวว่า   “พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร ทรงอทุศิก�าลังพระวรกายและทรงพระวริยิะ
อุตสาหะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่
นานัปการ เพื่อยังประโยชน์และความเจริญอันยั่งยืน
มาสู่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมาโดยตลอด

“ทรงเป็น “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา” มีพระ
ราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยความเมตตาต่อพสกนิกรผู้
ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสที่สุดในประเทศไทย  โดยไม่
ทรงแบ่งแยกสถานะ ชาติพันธุ์ หรือศาสนา ทรงรับ
ฟังปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร และพระราชทาน
แนวพระราชด�าริเพ่ือประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน”

โครงการหลวงมุ่งมั่นสืบสานรักษาเพื่อวิถีพึ่ง
ตนเองของชาวเขาภาคเหนอือย่างย่ังยนื เป็นทีป่ระจักษ์
ชดัสูส่ายตาชาวโลก ด้วยศาสตร์พระราชาทีม่ต้ีนก�าเนดิ
จากน�า้พระราชหฤทยัอนัยิง่ใหญ่ และสายพระเนตรอนั
ยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว รชักาลที ่๙ 
พระมหากษัตรย์ิผูท้รงสถติอยูใ่นหวัใจพสกนกิรชาวไทย
ตราบนิจนิรันดร์  

๑๒



ณัชพล วงศ์ธนะเกียรติ   
โอลิมปิกออนไลน์ 
เด็ก ม.๕ 
คว้าเหรียญทอง
ชีววิทยาโลก 

เรื่อง : อินทุอร  
ยอดเยาวชน

๑๓



 กรกฎาคมที่ผ่านมา ยังคงมีการแข่งขัน International Biology Olympiad 
 Challenge 2021 (IBO Challenge 2021) โดยประเทศไทยส่งผู้แทนฯ เพื่อ
เข้าชิงเหรียญชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจ�าปี ๒๕๖๔ จ�านวน ๔ คน ซึ่ง
เป็นการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ท้ังหมด ประเทศเจ้าภาพคือสาธารณรัฐโปรตุเกส 
ผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยได้รับ ๑ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน โดย นายณัชพล 
วงศ์ธนะเกียรติ เป็นผู้คว้าเหรียญชัยมาได้ แม้เขาจะเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
ก็ตาม

ณัชพล เล่าว่า ชื่อเล่น “พอล” ของเขาตั้งตามดาราดังอย่าง “คุณพอล” ภัทรพล 
ศิลปาจารย์ ซึ่งปัจจุบันผันตัวมาเป็นยูทูเบอร์ผู้ให้ความรู้เรื่องการลงทุน คุณพ่อของ
พอลเคยร่วมงานกับคุณภัทรพลแล้วรู้สึกว่าประทับใจ นิสัยดี จึงตั้งชื่อเล่นลูกชายว่า 
พอล ปัจจุบันพอลก�าลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม เลือก
มาเรียนที่นี่เพราะคิดว่าเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมเด็กที่ชอบเรียนวิทย์คณิตโดยเฉพาะ ซึ่ง
เหมาะกับเขามาก และพอลอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นมากกว่านี้
 
แข่งแบบออนไลน์ครั้งแรก

พอลยอมรับว่าปีนีเ้ป็นการแข่งขนัระดบัโลกครัง้แรกในชวีติของเขาและยิง่เป็นการแข่ง
แบบออนไลน์ ท�าให้เขาพบว่ามีปัญหาด้านการเตรียมอุปกรณ์ ทั้งอินเตอร์เน็ต กล้องฯ 
การคุมสอบของแต่ละที่จะแข่ง
ตามไทม์โซนในเวลา ๙ โมงเช้า
ของประเทศนัน้ๆ ท�าให้ไม่ได้เห็น
บรรยากาศของประเทศอื่นๆ  

การประกาศผลเว้นหนึ่ง
วันหลังการแข่งขัน ช่วงประกาศ
เขากล็ุน้นานกว่าปกติ เพราะกว่า
จะรู้ผลกเ็ป็นช่วงกลางคนื เนือ่งจาก
เวลาประกาศคือบ่ายโมงของเจ้า
ภาพโปรตุเกส เท่ากับเวลากลาง
คืนของประเทศไทย

เดือน

๑๔



เริ่มสนใจวิทยาศาสตร์
พอลสนใจด้านคณิตศาสตร์มาตั้งแต่เด็กๆ แต่จุดเปลี่ยนคือ

เมื่อเริ่มขึ้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขาสนใจวิทย์มากขึ้น และรู้สึกว่า
คณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่ยาก การแก้โจทย์ดูจะไม่สามารถเชื่อมโยงเข้า
กบัชวีติจรงิได้ ในขณะทีพ่บว่าวทิยาศาสตร์มคีวามท้าทายและสามารถ
มองเห็นสิ่งต่างๆ อยู่ในชีวิตจริงรอบตัวเขามากขึ้น 
 
เส้นทางสู่โอลิมปิก 

หลงัรูว่้าเขาสามารถสอบเข้าโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ์ได้แล้ว 
พอลเร่ิมหาวชิาทีช่อบเป็นพิเศษ เพ่ือเน้นเป็นวชิาหลกัท่ีตวัเองสนใจ 
จงึเลอืกชวีวทิยาแล้วลองศกึษาด ู มองแล้วว่าเข้ากบัตวัเองมากทีส่ดุ 
เพราะนึกว่าจะเป็นวิชาที่เน้นท่องจ�า แต่จริงๆ แล้ว หลักการเรียน
ชีววิทยาคือการเข้าใจสิ่งมีชีวิต

ชีววิทยามีหลากหลายวิชา ทั้งด้านพันธุศาสตร์ พฤกษศาสตร์ 
สัตววิทยา เซลล์ อนุกรมวิทยา อนุชีววิทยา คือการศึกษาสิ่งเล็กๆ 
ท�าให้พอลรู้สึกว่ามีสิ่งที่เรายังไม่รู้อีกเยอะมาก เขาจึงตั้งใจจะค้นหา
และท�าประโยชน์มากขึ้น รวมถึงไบโอโมเลกุลลาร์ เช่น การศึกษา
เรื่องเอนไซม์ขนาดเล็กที่ท�าหน้าที่ในเซลล์และสามารถเปลี่ยน 
แปลงพันธุกรรมไม่ให้เกิดเซลล์มะเร็งได้
 
ใช้เวลาปีเดียวก็สามารถเป็นผู้แทนโอลิมปิก

หลังเข้าค่าย สอวน. ค่าย ๑ และ ๒ พอลก็ได้เป็นผู้แทน
ศูนย์ฯ ไปแข่งโอลิมปิกชีววิทยาระดับชาติ แล้วเข้าค่ายที่ สสวท.
เพื่อคัดเลือกผู้แทนเหลือ ๔ คน เส้นทางสู่โอลิมปิกครั้งนี้ พอลใช้
เวลาเพียงปีเศษเท่านั้น  

๑๕

ครอบครัว พอล ณัชพล 



อุปสรรคจากโควิด
ช่วงท่ีเรียนรู้การปฏิบัติการเป็นช่วงการระบาด

ของโควดิ-๑๙ อย่างหนกั ท�าให้ทกุคนไม่สามารถเข้าไป
ท�าแลบ็ได้ ต้องดูการสาธิตจากอาจารย์ผูส้อนผ่านออนไลน์ 
น่าเสยีดายที่ไม่ได้ท�าการทดลองจริงๆ แต่อย่างไรก็ตาม 
การเข้าค่ายทุกค่าย ก็ท�าให้เขาได้ความรู้ใหม่ มีเพื่อน
ใหม่แล้ว 
 
เทคนิคเรียนให้ได้ดี

พอลบอกว่า เราควรมคีวามมุ่งมัน่และมเีป้าหมาย 
ทบทวนบทเรียนสม�่าเสมอ มีแรงปรารถนาเพ่ือจะได้
สร้างก�าลังใจให้ตัวเองอยากท�าต่อไป การเข้า สอวน. 
เขามีจุดหมายอยากพัฒนาตัวเอง การทดลองที่ไม่ได้
ท�าในโรงเรียน ท�าให้เขามีเป้าหมายเพิ่มขึ้น และท้า 
ทายตวัเองว่า ถ้าได้ลงสนามจรงิจะท�าได้หรอืเปล่า ตอน
ที่พอลเจอรุ่นพี่ซึ่งใช้เวลาเข้าค่ายปีเดียวก็สามารถไป
แข่งระดับโลกได้ ท�าให้เกิดแรงบันดาลใจ อยากผลัก
ดันตัวเอง และอยากรู้ว่า ถ้าเป็นตัวเขา จะท�าได้เหมือนรุ่นพี่คนนั้นไหม จนวันนี้ก็
พิสูจน์แล้วว่าเขาท�าได้ ถ้ามุ่งมั่นอย่างไม่ย่อท้อ

สอวน. ช่วยสานฝันเด็กวิทย์คณิต
พอลซาบซึง้ในพระกรณุาธคิณุของสมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์ประธานมูลนิธิสอวน. ที่ทรงก่อตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมา 
เพื่อช่วยพัฒนาเด็กทุกคนให้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากขึ้น ได้ท�าตามความฝันและเป้าหมาย
ของตัวเอง พอลหวงัว่าสกัวนัหนึง่เขาจะได้มโีอกาสเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เหมือนกับรุ่นพี่โอลิมปิกคน
อื่นๆ   

๑๖



อนาคตที่ยังคงต้องฝึกฝน
ถึงจะได้เหรียญทองในปีนี้ ส�าหรับการแข่งขันในปีหน้า พอลก็อยากกลับเข้าร่วม

โครงการของ สอวน.อีก หวังจะได้เป็นผู้แทนของประเทศอีกครั้ง เพราะการสอบครั้งนี้
ไม่ได้ท�าภาคปฏิบัติจริง เขาจึงต้องการทดสอบตัวเองว่ายังคงรักษาแชมป์ไว้ได้หรือไม่   
 
ความฝันในการค้นพบสิ่งใหม่

หากถามถงึอาชพีทีพ่อลอยากท�าในอนาคต เขายงัไม่แน่ใจเพราะมหีลายเส้นทาง 
ที่สนใจ ทั้งแพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ใจจริงแล้วเขาอยากเรียนต่อที่เมืองไทย 
เพราะคิดว่าสะดวกและง่ายกว่า 

“เด็กที่เรียนโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ส่วนใหญ่จะมีความ
มุ่งหมายในการพัฒนาประเทศอยู่
แล้ว ตอนเดก็ผมก็เหมือนเดก็ทัว่ไป 
คืออยากเป็นแพทย์เพราะได้เห็น
คนต้นแบบอย่างคณุพ่อทีเ่ป็นแพทย์
ด้านสตูนิาร ี และคณุแม่ทีเ่ป็นกุมาร
แพทย์ครับ”

แม้ว่าเขายังให้ค�าตอบด้าน
การแพทย์ท่ีสนใจไม่ได้เพราะยัง
ไม่มีโอกาสสัมผัสจริง แต่เขาก็คิด
ว่าแพทย์เป็นอาชีพที่เสียสละและ
ต้องอดทนมาก พอลมองอนาคต
ไว้ว่าอาจเป็นแพทย์นกัวจิยัทีไ่ม่ได้ท�าการรักษาแต่เน้นคดิค้นสิง่ใหม่ๆ เพ่ือช่วยเพือ่นมนษุย์ 

“ผมหวงัไว้ว่าอนาคตจะได้ค้นพบอะไรใหม่ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ให้กบัประเทศชาตคิรบั” 
 

เบื้องหลังความสำาเร็จ 
พอลขอขอบคณุอาจารย์ท่ีดแูลตัง้แต่

ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
อาจารย์ประจ�าค่าย สสวท. คณุพ่อ คุณแม่ 
รวมถึงตัวเองที่ไม่ยอมย่อท้อต่ออุปสรรค
ในการเรียน
 
ฝากถึงเพื่อนๆ เยาวชน

อยากให้ทุกคนมีเป้าหมายเป็นของ
ตัวเอง มีความสม�่าเสมอในการทบทวน
บทเรยีน ต้องหาวิธผ่ีอนคลายบ้าง อย่าให้
เครียดจนเกินไป ค่อยๆ พัฒนาตัวเองไป
เรือ่ยๆ และวนัหนึง่เส้นทางแห่งความส�าเรจ็
ก็จะค่อยๆ ชัดเจนขึ้นเองครับ     

๑๗



เรื่อง : พริบพรี  
ภาพ : seacholawee FB Page

Sport Hero

 กีฬา Sport Hero ของเราฉบับนี้น่าจะมีอายุ
 น้อยท่ีสดุคนหน่ึงเท่าท่ี “ทศิไท” เคยมีมา ชลวร์ี 
นาทอง “น้องซ”ี ซึง่ไม่ใช่พยญัชนะ C ในภาษาองักฤษ 
แต่เป็น SEA ที่แปลว่า ทะเล เพิ่งอายุ ๑๓ ปี แต่ตัว
สงูถงึ ๑๗๔ เซนติเมตรแล้ว “น้องซ”ี จะพาเพือ่นๆ พี่ๆ  
ไปท�าความรู้จักกับ Stand Up Paddle หรือ “SUP 
Board” กฬีากระดานยนืพายซึง่ได้รับการบรรจเุป็นชนดิ
หนึ่งของกีฬาไปหมาดๆ เมื่อปลายปี ๒๕๖๓ นี้เอง

SUP กีฬาที่ต้องยืนเล่นบนกระดานในนำ้า
น้องซีเล่าให้ฟังว่า “กระดานยืนพาย หรือเรียก

กันว่า “SUP Board” ย่อมาจาก “Stand Up Paddle 
Board” บางคนอาจเรียกสั้นๆ ว่า “SUP” พัฒนามา
จากกระดานโต้คล่ืน แต่เพิม่ไม้พายเข้ามา ในต่างประเทศ
กีฬาชนิดนี้มีมานานพอสมควรแล้ว แต่ในบ้านเรายัง
ถือว่าค่อนข้างใหม่” 

กีฬากระดานยืนพาย เริ่มเล่นกันครั้งแรกใน
โลกราวปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ในประเทศแถบพอลินีเชีย 
(Polynesia) ภมิูภาคทีอ่ยูใ่นเขตโอเชยีเนยี เช่น ประเทศ

นิวซีแลนด์ ซามัว 
ตองงา ตวูาลู และ 
มี รั ฐ ฮ า ว า ย ข อ ง
สหรัฐอเมริการวม

อยู่ด้วย ในยุคแรกนั้น
พวกบีชบอยในไวกีกิจะน�า

เซร์ิฟบอร์ดแบบ Long Board มาเป็นพาหนะพาตวัเอง 
ออกจากหาดเพ่ือไปถ่ายรูปให้นักท่องเที่ยวที่มา
เรียนเซิร์ฟโดยใช้ไม้พาย

“กีฬา SUP มีข้อดีหลายอย่างครับ เช่น ไม่
ต้องอาศยัคล่ืนเพ่ือเล่น และเล่นได้ในแหล่งน�า้ทุกแห่ง 
จงึค่อยๆ ได้รบัความนยิมและพัฒนาจนเป็นกฬีาชนดิ

ชลวีร์ นาทอง  เยาวชนวัย ๑๓ 

ผู้รักกีฬา SUP Board มุ่งมั่นสู่มืออาชีพ

นัก

๑๘



หนึ่ง ประเทศที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจะเป็นแถบ
ยุโรปกับอเมริกา หลายประเทศในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น
และไทยก็ก�าลังมาแรงเช่นกันครับ”

ส่วนเหตุผลที่น้องซีสนใจกีฬาชนิดนี้ มีจุดเริ่ม
ต้นมาจากคุณแม่ (วีนัส นาทอง) เห็นในเฟสบุ๊กจึง
ชวนไปฝึกเล่น 

“ผมไปลองฝึกเล่นครั้งแรกตอนอายุ ๑๑ ขวบ
ครับ เล่นแล้วรู้สึกสนุกดี ถ้าทรงตัวได้ก็ไม่ยาก ข้อ
ส�าคัญของ SUP คือต้องทรงตัวเก่ง ใจต้องได้ ว่าย
น�า้ไม่เป็นกเ็ล่นได้ ส่วนหนึง่มคีรปูระกบเราใส่ชชูพีและ
บอร์ดจะมีสายรัดข้อเท้าช่วยเซฟ มันมีความยืดหยุ่น
ของมัน ตดัสนิแพ้ชนะทีค่วามเรว็และการอ้อมทุน่ ใคร
เข้าก่อนก็ชนะ”

น้องซีช่วยเปิดโลกทัศน์ของผู้สัมภาษณ์ด้วย
การอธิบายประเภทบอร์ดตามการใช้งาน เพื่อให้เห็น
ภาพได้กว้างขึ้น

“บอร์ดมีด้วยกัน ๔ ประเภทครับ แบบแรก  
All-round เหมาะส�าหรับผู้เริ่มต้น หัวและท้ายจะโค้ง
มนเหมือนกัน บอร์ดกว้าง หนา ท�าให้ยืนได้มั่นคง 
จะพายในน�้านิ่งก็ได้ พายน�้ามีคลื่นก็ดี แต่จะท�าความ
เร็วได้มาก เหมาะกับสายพายท่องเที่ยว แบบที่สอง 
Touring เหมาะกับคนที่ต้องการพายนานๆ หรือทาง
ไกล ท�าความเร็วได้ดี และรับน�า้หนักได้เยอะ เพราะ
อาจบรรทุกสัมภาระบน SUP Board ด้วย

“แบบที่สาม Race เหมาะส�าหรับนักกีฬาหรือ
ต้องการท�าความเร็วมากๆ มีหัวแหลม ท้ายตัด จะ
แคบกว่าประเภทอื่นๆ เพื่อลดแรงต้าน ส่วนมากมี
ความยาวประมาณ ๑๒ - ๑๔ ฟุต และ แบบที่สี่   
Surf SUP เหมาะส�าหรับนักกีฬาที่ต้องการเล่น 

ทั้ง SUP และ Surf คล้าย All-round แต่หัวและ 
ท้ายจะเรียวกว่า มีปลายบอร์ดที่โค้งงอนขึ้นมากกว่า
และแคบกว่า ทรงตัวยากกว่า”

มีบอร์ดแล้ว ต้องมีอุปกรณ์อีกสามอย่าง
“ต้องมี หางเสือ (Fin) เป็นอุปกรณ์ติดตรงท้าย

บอร์ด มีไว้เพื่อช่วยให้พายได้ตรง ควบคุมทิศทางได้
ดี สอง สายรัดขา (Coil Leash) ใช้รัดบริเวณข้อเท้า
หรอืใต้เข่า (บางรุน่รดัท่ีเอว) อีกด้านหนึง่จะรดัท่ีบอร์ด 
ถ้าเกิดตกน�้า บอร์ดจะไม่ถูกน�้าพัดไปไกล ท�าให้เรา
ดึงบอร์ดกลับมาเพื่อกลับขึ้นบอร์ดได้ง่ายขึ้น สาม 
ไม้พาย มีด้ามยาว การพายที่ถูกต้องจะต้องหันใบ
พายที่เอียงไปด้านหน้า ส่วนความยาวของด้ามปรับ
ตามความสูงของผู้พายครับ เป็นอุปกรณ์ส�าคัญพอๆ 
กับบอร์ดเลย”

เสน่ห์ของกีฬากระดานยืนพาย
“สนุกส�าหรับผมมาก แพ้ชนะขึ้นอยู่กับเทคนิค

และตัวเราล้วนๆ สมัยเรียนประถมต้นผมไม่ได้เล่น
กีฬาอะไรเลย เคยว่ายน�า้แต่ไม่ได้ชอบมาก ผมคิดว่า
เสน่ห์ของกีฬาชนิดนี้อยู่ที่บอร์ด คลื่นและธรรมชาติ 
เป็นกีฬาเดีย่วท่ีมคีูต่่อสูเ้ยอะ ในสนามทุกคนเป็นคูแ่ข่ง 
แต่ขึ้นจากน�้าก็เป็นเพื่อนกันหมด เล่นได้ทุกที่ บึง 
แม่น�้า คลอง ทะเล และเล่นไปจนถึงอายุเท่าไรก็ได้” 

วธิกีารเล่น SUP คอืผู้เล่นจะไปยืนบนตวับอร์ด
ซึง่มี สายรดัขา (Coil Leash) เพ่ือความปลอดภยั และ

๑๙



ใช้ไม้พายควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของบอร์ดอีก
ทอดหนึ่ง ถ้าไม่ได้พายแข่งขันก็ไม่มีข้อบังคับว่าควร
พายท่าไหน พายอย่างไร ขึ้นอยู่กับความถนัดและ
เทคนิคของบุคคลนั้นๆ 

ลงแข่งครั้งแรกได้รางวัลชนะเลิศ
น้องซีสมัครแข่งขันครั้งแรกในงาน TIKI SUP 

CHALLENGE เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ จัดโดย 
We SUP Thailand และ Starboard Thailand ที่  
บึงตะโก้ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับ ๑ รุ่น Junior ๑.๕ กิโลเมตร ด้วยอายุเพียง 
๑๑ ปีเท่านั้น

“ลงสนามแข่งจริงๆ ครั้งแรกในบึงตะโก้ ระยะ
ทาง ๑.๕ กิโลเมตร ได้รางวัลชนะเลิศ ดีใจมาก ไป
ครั้งแรกไม่ได้คาดหวังอะไร ฝึกเล่นเดือนสองเดือนก็
ลงแข่งเลย ตื่นเต้นครับ ตอนแรกผมยังไม่ได้คิดว่า
จะเล่นเป็นกฬีาจริงจงัหรอกครบั มาคดิตอนทีแ่ข่งคร้ังที่
สองและสามผ่านไปแล้ว ผมแข่งมาแล้ว ๕-๖ ครั้ง 
ได้รับประสบการณ์มากมาย ครั้งต่อมาถ้าแพ้ก็แก้ไข
ในจุดที่เราพลาดหรือบกพร่อง”

การแข่งขัน SUP มีอยู่ด้วยกัน ๒ ประเภท 

ประเภทแรกจะแข่งกันด้วยความเร็วในระยะทางที่
ก�าหนด ซ่ึงมีตั้งแต่ ๑.๕ กิโลเมตร ๓ กิโลเมตร 
๖ กิโลเมตร พายเร็ว ๒๐๐ เมตร และการแข่งขัน
ระยะยาวแบบมาราธอน โดยแบ่งเป็นรุน่เยาวชนอายุ
ต�่ากว่า ๑๖ ปี และรุ่นบุคคลทั่วไป

เป้าหมายระยะสั้นคือได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬา
เยาวชนทีมชาติ

ตอนนี้น้องซีก�าลังฝึกซ้อมกีฬา SUP อย่างสม�่า 
เสมอ ที่ Sup Station Thailand ซึ่งมีนักกีฬาทีมชาติ 
SUP ปี ๒๕๖๓ ดูแลและให้ค�าแนะน�าในการฝึกซ้อม  
มเีป้าหมายคอืการได้รบัคดัเลอืกเป็นนกักฬีาเยาวชน
ทีมชาติเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันใน
รายการของต่างประเทศ

ก ่อนจะถึงการคัดตัวทีมชาติ ในป ีสองป ีนี้
(ก�าหนดการขึน้อยูก่บัสถานการณ์โควิด) น้องซจีะต้อง
ลงแข่งทุกสนามเพื่อเก็บคะแนน ท�าเวลา ประเมินคู่
แข่ง ซักซ้อมและเกบ็ประสบการณ์ทกุสนามถ้ามโีอกาส

“ผมอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติต้ังแต่ปีท่ีแล้ว
เพราะสนกุ และถ้าเราเล่นกฬีาได้เก่ง เราก็จะมคีวาม
ภูมิใจในตัวเองครับ การฝึกซ้อมตอนนี้ผมจะซ้อมทั้ง
กับครูและรุ่นพี่ในกลุ่ม Sup Station โชคดีที่เจอพี่ๆที่
เป็นเทรนเนอร์ด้วย แต่ละวนั เราจะมเีป้าท้ังการวอร์ม 
การออกก�าลังกายพ้ืนฐานและเป้าหมายการพาย  
เช่น พาย ๖ กิโลเมตร ๑๐ กิโลเมตร หรือพายคุม
โซนหัวใจระยะสั้นๆ 

“ส่วนตารางฝึกซ้อมจะเป็นช่วงเย็น สัปดาห์ละ 
๓-๔ วัน แต่ละครั้งจะซ้อมราว ๒ ชั่วโมง อีก ๒ วัน
เป็นการวิง่ออกก�าลงักาย และคณุแม่จะช่วยดแูลเรือ่ง

๒๐



โภชนาการให้ทุกมื้อครับ โควิดแบบนี้โชคดีตรงที่ผม
ได้ซ้อมเยอะ ได้ท�าตามโปรแกรม มีวินัย แม้จะช้า
กว่าคนอื่น ถ้าโรงเรียนเปิดปกติก็อาจจะต้องปรับตัว
และโปรแกรมกันอีกครั้งเพราะหลักๆต้องพายอย่าง
น้อย ๔ วัน

“เป้าหมายของผมคือการได้รับคัดเลือกเป็น
นักกีฬาเยาวชนทีมชาติรุ่นอายุ ๑๔-๑๖ ปี ซึ่งผม
ต้องฝึกซ้อมหนักขึ้น พายให้เร็วและอึดขึ้น และแข่ง 
ขันเก็บคะแนนให้ดีที่สุด”

แบ่งเวลาเรียนและซ้อมกีฬาอย่างมีวินัย
ตอนนี้น้องซีเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

โรงเรียนอนรุาชประสทิธ์ิ “การเรยีนตอนนีเ้รยีนออนไลน์ 
เรียนปกติ ไม่มีผลกระทบอะไรครับ แบ่งเวลาซ้อม
ช่วงเยน็ ผมต้ังเป้าว่าอยากเรยีนมธัยมปลายและระดับ
มหาวิทยาลัยในสายกีฬานี่แหละครับ”

นักกีฬาในดวงใจ
นอกจากดูคลิปการแข่งขันและจับเทคนิคของ

นกักฬีาคนอืน่ๆ น้องซียงัมขีวญัใจคอื แดเนยีล ฮาซุลโย 
(Daniel Hasulyo) แชมป์โลกกีฬา SUP สัญชาติ
ฮังการี และ ดุลย์ดนัย  แซ่อึ่ง นักกีฬา SUP ทีมชาติ
ไทย

กำาลังใจจากคุณแม่
“คุณแม่จะบอกให้สู้และให้ก�าลังใจตลอด ส่วน

ผมบอกตัวเองว่าจะท�าให้ดขีึน้ ผมไม่กดดัน ผมมคีวาม
สขุกบัการเล่นกฬีาน้ีครบั ได้ออกก�าลงักายและได้สงัคม”

ฝากถึงเพื่อนๆ เยาวชน
“จากเด็กที่ไม่เคยเล่นกีฬา และไม่ได้เก่งอย่าง

อื่นมากมาย พอมาเล่น SUP ท�าให้ร่างกายแข็งแรง 
รู้จักสังคมของกีฬา มีวินัย ควบคุมอาหาร และแบ่ง
เวลาได้ ภมิูใจในตวัเองมากขึน้ ชวีติมีเป้าหมาย อยาก
ให้เพื่อนๆ ลองเล่นดูครับ”

SUP Experience Profile :
TIKI SUP CHALLENGE 2 Sep 2019 จัดโดย 

We sup Thailand และbStarboard Thailand @บงึตะโก้ 
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ รุ่นจูเนียร์ ๑.๕ กิโลเมตร

TIKI SUP CHALLENGE 3 Nov 2019 จัดโดย 
We sup Thailand และStarboard Thailand @sup 
station Thailand  อันดับที่ ๒ รุ่น ช.อายุ ๑๘ ปี ขึ้น
ไป ๓ กิโลเมตร

SUP Festival RCAT 2020 จดัโดยสมาคมกฬีา
เรือพายแห่งประเทศไทย ทดลองลงแข่ง ๕ กิโลเมตร 
ครั้งแรก กับนักกีฬาเยาวชนกีฬาเรือพายทั่วประเทศ
รุ่นอายุ ๑๖-๑๘ ปี เข้าเส้นชัยล�าดับที่ ๑๓

TIKI SUP CHALLENGE 4 Nov 2019 รุ่น
ทั่วไป ๔ กิโลเมตร (ไม่จ�ากัดอายุ) เป็นเยาวชนคน
เดียวที่ลงรุ่นนี้ เข้าเส้นชัยล�าดับที่ ๑๖

Laguna Phuket Thailand SUP Championship 
2021 การแข่งขนักระดานยนืพายชงิชนะเลศิประเทศ 
ไทย ประจ�าปี ๒๕๖๔ จัดโดยสมาคมกีฬาโต้คลื่นแห่ง
ประเทศไทย ได้รบัการตดิต่อให้เข้าทดลองคัดตวัเยาวชน
ทมีชาตริุน่อายุระหว่าง ๑๔- ๑๖ ปี (ขณะนัน้อาย ุ๑๓ ปี) 
เข้าเส้นชัยอันดับที่ ๑ ประเภททีมผลัด และเข้าเส้น
ชัยอันดับที่ ๗ รอบ U16

ติดต่อ/ติดตาม FB Fanpage : seacholawee 
IG ; seacholawee  
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เรื่อง: ทัศนีย์ ยาวะประภาษ 
Special Feature

โรคระบาดโควดิ-๑๙ ในสองปีมานีจ้ะท�าให้วงการ
กีฬาทั่วโลกต้องปรับเปลี่ยนตัวเองยกใหญ่ แต่

การกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมมาก่อน
หน้านัน้ สองเร่ืองใหญ่ทีต้่องจบัตามองและน�ามาบอกต่อ
กันในฉบบันีค้อืศนูย์วทิยาศาสตร์การกฬีา รามค�าแหง 
โฉมใหม่ และสถานีทีวีกีฬาดิจิตอล ๒๔ ชั่วโมง

ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ณ การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย รามค�าแหง แต่เดิมก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙ เพื่อพัฒนานักกีฬาไทยให้มี
การฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลกัวทิยาศาสตร์การกฬีา นอกจากนีย้งัส่งเสรมิ 
สขุภาพ สมรรถภาพของนกักฬีา และส่งเสรมิสขุภาพ
พลานามัยของประชาชน 

ผ่านไปหลายสิบปี ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ 
ได้รับการปรับปรุงอาคารท้ังภายในและภายนอก 
พร้อมทั้งจัดซื้อเคร่ืองมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์การ
กีฬาให้มีความทันสมัย เพื่อยกระดับการบริการด้าน
วิทยาศาสตร์การกฬีาของประเทศ และรองรบัการเกบ็
ตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมแข่งขัน
ในรายการต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย เล่าถึงเบื้องหลังการปรับโฉมเอี่ยมอ่อง
ในครั้งนี้ว่า “ในวงการกีฬาต้องยอมรับว่าแข่งขันกัน
สูงมาก คนไม่ได้แตกต่างกันมาก อาจมีสีผิวต่างกัน 
มีกล้ามเนื้อต่างกัน แต่ละเผ่าพันธุ์อาจจะแตกต่างกัน
บ้าง แต่ในที่สุดแล้ว มาวัดกันที่ใครจะสามารถน�า
วิทยาศาสตร์การกีฬามาเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิม
สมรรถภาพของนักกีฬาให้ได้มากที่สุด

“ความแตกต่างเพียงนิดเดียวสามารถช้ีเป็นช้ี
ตาย หรือว่าชี้ผลการแข่งขันได้” 

ดร. ก้องศักด เน้นว่า กุญแจสู่ความส�าเร็จของ
การกีฬายุคปัจจุบัน ไม่ได้วัดกันที่พรสวรรค์ ความ
สามารถ ประสบการณ์ และผู้ฝึกสอนเท่านั้น “วิทยา 
ศาสตร์การกฬีา” กลายเป็นหวัข้อหลกัทีช่าตชิัน้น�าให้
ความส�าคัญ และต่างมุ่งมั่นวางโครงสร้าง ทั้งด้าน
อาคารสถานที่ อุปกรณ์ และองค์ความรู้ มุ่งเป้าเพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาให้ได้มากที่สุด 

“ตัวแทนทีมชาติมุ่งต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความเป็น
เลศิในสนามแข่งขัน รฐับาลและหน่วยงานด้านพฒันา
ประเทศขบัเคีย่วกนัในการพฒันาระบบหลงับ้าน การ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาโฉมใหม่ 
และช่อง T Sports
กกท. พร้อมเดินหน้าภารกิจ
พานักกีฬาทีมชาติ ไทยไปสร้างชื่อ
บนเวทีโลก

ดร. ก้องศักด ยอดมณี 
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

แม้
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กีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะผู้รับผิด
ชอบโดยตรง ใช้เวลาสองปีเต็มท�าการ
ปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
จนแล้วเสร็จ เพือ่ให้นกักฬีาทีมชาติ
ไทยได้ใช้งาน 

“ต้องยอมรับนะครบัว่ารัฐบาล
ให้การสนบัสนนุอย่างดมีาก ในเรือ่ง
ของการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาใน
การพัฒนากีฬา เป็นนโยบายส�าคัญท่ีสุด
ของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยชุด
ปัจจบุนั ถ้าเราอยากสู้กบัต่างชาติให้ได้ เราต้องพฒันา
วิทยาศาสตร์การกีฬาก่อนเลย” 

งบประมาณกว่า ๘๕๐ ล้านบาทน�ามาเนรมิต
ห้องพักนักกีฬาแบบปรับสภาพอากาศบนที่สูง 
อโุมงค์กฬีาทางน�า้ และปรบัปรุงอาคารศูนย์วทิยาศาสตร์
การกีฬาภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก 
เพิ่มพื้นที่ใช้สอยจากเดิม ๓,๖๐๐ ตารางเมตร เป็น 
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกระดับการใช้งานใน
สาขาต่างๆ ของวิทยาศาสตร์การกีฬาแบบครบวงจร 

ท้ังด้านสรรีวทิยาและเสริมสร้างสมรรถภาพ จติวทิยา
การกีฬา โภชนาการกีฬา ชีวกลศาสตร์และเทคโน 
โลยีการกีฬา และเวชศาสตร์การกีฬา ให้กีฬาไทย
ก้าวสู่แถวหน้าของทวปีเอเชยี และเป็นหนึง่ในอาเซียน
อย่างเต็มภาคภูมิ

“นักกีฬาท่ีมาใช้งานที่นี่จะเป็นนักกีฬาตัวแทน
ทมีชาตไิทย มาใช้บรกิารห้องฟ้ืนฟสูมรรถภาพร่างกาย  
ท�าให้ร่างกายหายเหนื่อยเร็วขึ้น มาใช้ห้องวิเคราะห์
ท่าทางการเคล่ือนไหว วิเคราะห์เทคนิคการแข่งขัน 
อีกสิ่งหนึ่งก็คือมาเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ ที่นี่เรามี

แพทย์เฉพาะทางหลายท่าน จันทร์ถึง
ศุกร์จะหมุนเวียนกันมา เราได้รับ

ความร่วมมือจากแพทย์ที่เชี่ยว 
ชาญง่ายกว่าที่อื่น เมื่อมีการ
บาดเจ็บ แพทย์ก็สามารถหา
ห้องผ่าตดัให้ ด�าเนนิการผ่าตดั
ให้ทันที ผ่าตัดเสร็จแล้วก็กลับ

มาฟื้นฟูท่ีศูนย์วิทยาศาสตร์การ
กฬีาของเรา อนันีเ้ป็นกระบวนการ

ที่เรามีจุดเด่นพอสมควร
“การที่เรามีพื้นที่ตรงนี้ เป็นส่วนหนึ่ง

ที่อยากจะพัฒนายกระดับให้มากขึ้นกว่าเดิม ในโลก
นี้มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างที่จะพัฒนานักกีฬา
ได้ มีสาขาวิชาอะไร เช่น สรรีวทิยามอีะไรบ้าง จติวทิยา 
ชีววิทยา ชีวกลศาสตร์มีอะไรบ้าง แล้วก็มาจัดการ
ท�างานให้สอดคล้องกับการพัฒนากีฬา  รวมทั้งสอด 
คล้องกับต่างประเทศที่เขาท�าด้วย

“ของเราเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับสูงสุด 
เพราะเราจะต้องพัฒนาเพื่อที่จะไปต่อสู ้กับต่าง
ประเทศ ต้องยอมรับว่าหลายประเทศพัฒนาไปก้าว 
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หน้ากว่าเรา เกาหลี ญี่ปุ่น จีน หรือเยอรมนี อเมริกา 
หรือแม้กระทั่งที่กาตาร์ เราดูบริบทต่างๆ เห็นว่าที่
เราจะใกล้เคียงที่สุดในเรื่องของโครงสร้างกีฬา เราก็
เลยเลือกโมเดลของญี่ปุ่นซ่ึงประสบความส�าเร็จมา
หลายปีแล้ว”

ภารกิจของการกีฬาแห่งประเทศไทยในการ
ปรับปรุงศนูย์วิทยาศาสตร์การกฬีา เปรยีบเหมอืนการ
ปิดทองหลงัพระ เพราะสมคัรใจท�าหน้าท่ีกองหนนุชัน้
ด ี อยู่เบื้องหลังการคว้าชัยชนะของทัพนักกีฬาทั้งใน
บ้านและเวทโีลก ในเรือ่งนี ้ดร. ก้องศกัด เล่าความรูส้กึว่า

“ปิดทองหลงัพระเป็นเร่ืองทีด่ ี ภมิูใจและดใีจกบั
ความส�าเร็จของนักกีฬา เพราะเรารู้ว่านักกีฬากว่า
จะมาถึงวันแข่ง สิ่งส�าคัญคือการเตรียมตัว คือการ 
เตรียมนกักฬีา ซึง่เป็นภารกิจของการกีฬาแห่งประเทศ 
ไทย ร่วมกันกับสมาคมกีฬา เห็นนักกีฬาลงแข่งขัน
แล้ว ไม่เหนื่อยล้าง่าย ไม่อ่อนแอง่าย มีสภาพจิตใจ
ทีเ่ข้มแขง็  เรามคีวามภาคภมูใิจกบัสิง่ท่ีเขาแสดงออก 
ทุกคนที่เป็นทีมเบื้องหลังมักจะมีความสุขกับการ
แสดงศักยภาพสูงสุดของนักกีฬาไทยในการแข่งขัน
เสมอครับ” 

เรื่องใหญ่เรื่องที่สองของ กกท. คือ T Sports 
Channel สถานีทีวีกีฬา ๒๔ ชั่วโมง

เราท�าช่อง T Sports มาหลายปี แต่สิ่งที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างคือเราเพิ่งจะได้รับอนุมัติ
ให้เป็นดจิติอลทวี ีท�าให้การแพร่ภาพออกอากาศต่างๆ 
ครอบคลมุทัว่ประเทศได้สงูขึน้ กลายเป็นช่องมาตรฐาน
แล้ว เพราะกฬีาไม่ใช่การแข่งขนัอย่างเดยีว แต่จะท�า
อย่างไรให้คนรู้จักกีฬาด้วย ท�าให้คนเข้าใจว่ากีฬาคือ
อะไร เราก็จะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

กีฬาของสมาคมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ปัจจุบันมีกว่า ๘๐ สมาคม สมาคมกีฬา
แห่งจังหวัด ให้คนทั่วประเทศได้รับรู้ว่าคนจังหวัดนั้น
เก่งอะไร คนจังหวัดนี้ชอบเล่นอะไร หรือมีกีฬาอะไร
ใหม่ๆ ให้ลูกหลานมทีางเลอืก ไม่ใช่เตะฟุตบอลอย่าง
เดียว ไม่ใช่เล่นกอล์ฟ มันยังมีมิติกีฬาอีกมากมาย
ซ่ึงนี่คือเจตนารมณ์ในการท่ีเราขยายเครือข่ายและ
ยกระดับช่อง ๗ ดิจิตอลทีวีขึ้นมา”

เป้าหมายส�าคญันอกจากแพร่ภาพกฬีา ยงัรวม
ไปถึงอยากให้คนไทยเข้าใจประโยชน์และคุณค่าของ
เกมกฬีา ในการสร้างสขุภาพร่างกายทีแ่ข็งแรงสมบูรณ์ 
เป็นแรงบันดาลใจในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในประเทศขึน้มา ได้เหน็ความสวยงามของท้องถิน่
ต่างๆ ซึง่แฝงไปกบักิจกรรมท่องเทีย่วเชิงกฬีา และการ
ผลักดันเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมกีฬา 

“เมื่อเราเป็นทีวีสาธารณะ เราจะน�าตัวเลขไป
เทียบว่าจะได้ก�าไรมากนั้น เป็นไปไม่ได้ เราไม่ได้ท�า
เพื่อหาก�าไร สิ่งที่เราจะได้รับคือจ�านวนคนที่จะได้ดู
กฬีามากขึน้ จ�านวนคนท่ีดแูล้วสร้างแรงบันดาลใจให้
อยากเล่นกีฬา เป็นนักกีฬา สิ่งเหล่านี้อาจตีมูลค่า
เป็นตัวเงนิได้ยาก แต่มนัสะท้อนตวัเลขได้ว่าสถติกิาร
เจ็บป่วยของคนไทยน้อยลง ตัวเลขนักกีฬาเพ่ิมข้ึน 
ก�าไรของเราคือคุณภาพชีวิตของประชาชนครับ”

ฟังคลิปสัมภาษณ์ผู้ว่าการการกีฬาฯ :  https://
fb.watch/8izFy8Nba-/  
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หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการประกันภยั

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 เปลี่ยนแปลงต่างๆ ใน
 โลกยุคปัจจบุนั ประกอบ
กับเทคโนโลยีสื่อออนไลน์ซึ่ง
ช่วยเปิดโลกทัศน์และการรับรู้
ข่าวสารของผู้คนให้กว้างขวาง
และรวดเร็วท�าให้ประชากรโลก
ตระหนักถึงความเสี่ยงในการ
ด�าเนินชีวิตมากขึ้นตามไปด้วย  

‘ธุรกิจประกันภัย’ เป็นกลุ่มธุรกิจหนึ่งซึ่งต้อง
ปรับเปลี่ยนอยู ่ตลอดเวลาเพื่อให้รับกับความต้อง 
การของผู้บริโภค ผู้ท�าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
เกิดความคุ้มค่าทั้งผู้ได้รับประกันและบริษัทประกัน

จึงเป็นฟันเฟืองส�าคัญในธุรกิจ
ประกันภัย 

ศาสตร ์ด ้ านวิทยาการ
ประกนัภัย เป็นสาขาวชิาท่ีมกีาร
เรยีนการสอนกนัอย่างแพร่หลาย
ในต่างประเทศ ประเทศไทยเอง
ก็มีการสอนวิชาน้ีมาหลายสิบปี 
แล้วดังเช่นท่ีคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้ 
เปิดหลักสูตรวิทยาการประกันภัย เพื่อผลิตบุคลากร
ที่มีทักษะและองค์ความรู้เข้าสู่ตลาดแรงงานธุรกิจ
ประกันภัย

คอลมัน์สานฝันเยาวชน ได้รบัเกยีรตจิากคณาจารย์
ผู ้บริหารโครงการหลักสูตรวิทยาการประกันภัย  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร์ มาร่วมพูดคุยและให้ความ รู้เกี่ยวกับสาขา
วิชานี้ 

ความ

สานฝันเยาวชน
เรื่อง : พิมพ์ภัทร  
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วทิยาการประกนัภยั (Actuarial Science) คอือะไร
รองศาสตราจารย์ ดร. กมล บุษบา ผู้อ�านวย

การโครงการหลักสูตรวิทยาการประกันภัย ให้ข้อมูล
ว่า คนไทยส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับค�าว่า คณิตศาสตร์
ประกันภัย (Actuarial Mathematics) ซึ่งเป็นชื่อ 
วิชาหนึ่งในหลักสูตรวิทยาการประกันภัย จนกระทั่ง
พจนานุกรมศัพท์สถิติของราชบัณฑิตยสถาน มีการ
บัญญัติศัพท์ค�าว่า วิทยาการประกันภัย ขึ้น  

วทิยาการประกนัภัย คอื 
ศาสตร์ทีส่ร้างและสงัเคราะห์
มาจากศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ 
คณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ 
ความน่าจะเป็น ประชากร 
ศาสตร์ และการเงินและการ
ลงทุน เพื่อประเมินและจัด 
การความเสีย่งด้านประกันภัย 

“นั่นคือความหมาย
ตามพจนานุกรม ส่วนหลัก 
สูตรของเราจะมีการเรียน
การสอนในรายวิชาอื่นๆ 

เสริมเข้ามาอีก เช่น ธุรกิจเบื้องต้น เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น การเงินการบัญชี กฎหมายประกันภัย 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางคณติศาสตร์ การลงทนุ 
และการประกนัวินาศภัย ฯลฯ” 

รศ.ดร.กมล เล่าว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เร่ิมมีการเรียนการสอนวิชาด้านการประกันภัยมา
ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๕ โดยเป็นวิชาเลือก ในสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติของคณะศิลปศาสตร์ในสมัย
นั้น ได้แก่ วิชาการบริหารเสี่ยงภัยและการประกัน
ภัย (เปลี่ยนชื่อเป็นรายวิชา ‘ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การประกันภัย’ ในภายหลัง) วิชาคณิตศาสตร์การ
เงิน และวิชาคณิตศาสตร์ประกันชีวิต ฯลฯ 

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คนึงนิจ เสรีวงษ์ เป็นผู้ริเริ่มการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ประกันภัยเป็นวิชาโท และมีการเรียนการสอนเรื่อย
มา กระทั่งได้รับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ให้เปิดหลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ปัจจุบันได้มีการเปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย 
ส�าหรับนักศึกษาภาคปกติ

องค์ความรู้ที่ต้องปรับเปลี่ยนพัฒนาตลอดเวลา
รศ.ดร.กมล ให้ข้อมูลว่า หลักสูตร Actuarial 

Science ในต่างประเทศจะเน้นการสอนเพื่อสอบใบ 
รบัรองมาตรฐานวชิาชีพจากสมาคมวชิาชีพด้านประกนั
ภยั เช่น Society of Actuaries (SOA) ที่สหรัฐอเมริกา 
เนื้อหาการสอนจึงต้องปรับตามหลักสูตรของสมาคม
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด หลักสูตรวิทยาการ
ประกันภัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองก็ต้องมี
การปรับเปลี่ยนทุก ๔-๕ ปีเพื่อให้ทันกับเนื้อหาที่จะ
ใช้สอบในต่างประเทศด้วยเช่นกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา เลิศสุวรรณศรี 
รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ โครงการหลักสูตร
วิทยาการประกันภัย กล่าวเสริมในจุดนี้ว่า นอกจาก
ส่วนวิชาการซ่ึงต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับการสอบวัด
ระดับวิชาชีพ การเรียนการ
สอนของสาขาวิชาวิทยา 
การประกนัภยั มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ ยังต้องปรับให้
ทันกับยุคสมัย เช่น เรื่อง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ต่างๆ รวมถึงครอบคลมุเนือ้ 
หาส่วนอืน่ของการประกนัภยั
ด้วย 

รศ.ดร.กมล บุษบา

ผศ.ดร.รัตนา เลิศสุวรรณศรี 
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“เราไม่ได้ออกแบบหลักสูตรเพื่อติวไปสอบวัด
ระดับกับ SOA เพียงอย่างเดียว เพราะเราเล็งเห็นว่า
ต�าแหน่งนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในแต่ละบริษัทมี
เพยีงแค่ ๕-๖ คนเท่าน้ัน ธุรกิจประกันภัยยังมตี�าแหน่ง
งานอื่นอีกหลายฝ่าย เช่น ฝ่ายพิจารณารับประกัน 
ฝ่ายเคลม ฝ่ายกลยุทธ และฝ่ายการตลาดฯลฯ ซึ่ง
ต่างก็มีความส�าคัญเช่นกัน 

หลักสูตรของเราจึงค่อนข้างหลากหลาย มีทั้ง
เรือ่งบญัชี กฎหมายประกันภัย การบรหิาร การจดัการ
ความเสี่ยงฯลฯ นักศึกษาแต่ละคนเองก็มีความถนัด
ไม่เหมือนกัน คนไหนชอบทางค�านวณก็จะไปสาย
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยมุ่งสอบวิชาชีพ บางคนสน 
ใจงานด้านบริหาร เป็นนักคิดในแผนกกลยุทธ์ หรือ
ฝ่ายการตลาด บางคนเก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะไป
อยู่ฝ่ายประกันภัยทางทะเล”  

วงการประกันภัยกับโลกยุคปัจจุบัน
ผศ.ดร.รัตนา อธิบายว่าการประกันภัยสามารแยก

ออกไปได้หลายแขนง โดยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ คือ 
ประกันชีวิต(Life) กับประกันวินาศภัย (Non Life) 

ภาพรวมของประกันชีวิตคือสัญญาระยะยาว 
จากสภาพเศรษฐกจิในปัจจบุนัทีอ่ตัราดอกเบีย้เงนิฝาก
ต�่ามาก ประกอบกับการเข้าสู่สังคมสูงวัย ผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับการประกันชีวิตในช่วงหลังจึงมักควบคู่กับ
การลงทุนมากขึ้น ทางบริษัทประกันจะต้องคิดว่าจะ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างไรให้ได้อัตรากรมธรรม์ที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด

“มุมมองส่วนตัว คิดว่าจุดตั้งต้นของประกันภัย
เกิดจากการที่ชีวิตเรามีความเสี่ยง ดังนั้นถ้ามองกัน
จรงิๆ การมอีายุยนืกถ็อืเป็นความเสีย่งอย่างหนึง่ เพราะ
เมื่อเราอายุมาก เราอาจไม่มีแหล่งรายได้ การท�า
ประกันชีวิตหรือการท�าประกันแบบบ�านาญจึงเป็น
เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยกระจายความเสี่ยงได้” 

ส่วนประกันวินาศภัยในปัจจุบันจะเปิดกว้าง
มากขึ้น นอกจากประกันรถยนต์ ประกันอัคคีภัย 
หรือประกันภัยทางทะเลที่คุ้นเคยกันดี ยังมีประกัน
เบด็เตลด็ต่างๆ ท่ีออกมาเพือ่ตอบรบักบัความต้องการ
เฉพาะกลุ่ม เช่น ประกันขานักฟุตบอล หรือประกัน
ภัยรางวัลพิเศษส�าหรับ โฮล อิน วัน (Hole in One) 
ของนักกอล์ฟ

การเรียนการสอนในสาขาวิทยาการประกันภัย
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยเป็นหลักสูตร

สามปีครึ่ง ชั้นปีแรกนักศึกษาจะได้เรียนวิชาหมวด
ศึกษาทั่วไปเหมือนนักศึกษาช้ันปีที่หนึ่งทุกคณะของ
มหาวิทยาลัย และได้เรียนวิชาพื้นฐานของหลักสูตร
วิทยาการประกันภัย เช่น วิชาแคลคูลัส ซึ่งเป็นวิชา
พื้นฐานการค�านวณ และวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การประกันภัย 

เมื่อขึ้นช้ันปีสองและสามจะมีการเรียนวิชา
เฉพาะด้านเกี่ยวกับการประกันภัยอย่างเข้มข้นขึ้น 
อาทิ ทฤษฎีดอกเบี้ย คณิตศาสตร์ประกันภัย ประกัน
วินาศภัย การจัดการความเสี่ยงเชิงปริมาณ การจัด 
การความเสี่ยงเชิงคุณภาพทางการเงิน ความรู้เกี่ยว
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กับสถิติ องค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เครื่องมือเชิง
สถิติภาคประกันภัย แบบประกันภัย วิชาวิจัย 

นอกจากนี้ยังมีการเสริมความรู้ด้านทักษะอื่นๆ 
เช่น เศรษฐศาสตร์ บริหาร บัญชี กฎหมาย เพิ่มเติม
ด้วย

“เรามีรายวิชาที่ต้องฝึกปฏิบัติหลายวิชา เช่น 
วิชาวิจยั วิชาการวเิคราะห์ข้อมูลและการค�านวณด้วย
โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ วิชาการสร้างเครื่องมือ
เชิงสถิติส�าหรับตัวแบบ วิชาฝึกงาน (๑๒๐ ชั่วโมง) 
และวิชานวัตกรรมซึ่งเราจะฝึกในเรื่องของ Design 
Thinking เพื่อสร้างนวัตกรให้แก่วงการประกันภัย” 

รศ.ดร.กมล กล่าวเสริมว่า ทางสาขาวิชาได้ท�า
บันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัทและองค์กร อาทิ 
สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย สมาคมประกัน
วนิาศภยัไทย บริษทัประกัน และบรษิทัประกันวนิาศภัย
ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ ได้แก้ปัญหาจาก
ข้อมูลจริง และฝึกงานกับองค์กรชั้นน�าต่างๆ ทั้งภาค
รัฐและเอกชน 

ก่อนจบการศกึษา นกัศกึษาจะต้องท�าโครงงาน
โดยได้รับโจทย์ป ัญหาจริงจากบริษัทประกันภัย 
นักศึกษาจะต้องน�าองค์ความรู้จากทุกวิชาที่เรียนมา
ใช้ และต้องน�าเสนอผลงานในงาน ASC Poster 
Symposium ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี งานนี้จะเชิญ
ผู้บริหารจากองค์กรและบรษัิทประกนัภัยต่างๆ มาเป็น
กรรมการมากกว่า ๒๐ ท่าน ท�าให้นกัศกึษาได้ฝึกทกัษะ
การน�าเสนอผลงานวิจัยต่อผู้ใช้ประโยชน์โดยตรง

สร้างนวัตกรด้านการประกันภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสงดาว วงค์สาย 

รองผู ้อ�านวยการฝ่ายวางแผนและสื่อสารองค์กร 
โครงการหลักสูตรวิทยาการประกันภัย ให้ความเห็น
ว่า ขณะนี้ทุกวงการหันมาให้
ความสนใจเรื่องนวัตกรรม มี
การจัดประกวดไอเดียโดยใช้
ประเดน็ทีเ่กดิข้ึนในโลกปัจจบัุน
หลากหลายเวที 

ใ น ส ่ ว น ข อ ง ว ง ก า ร
ประกันภัยก็ต้องมีการสร้าง
นวั ต กร รม เ พ่ื อออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ 
ให้ตอบสนองต่อความต้อง 
การของผู้บริโภคในช่วงเวลา
นั้น ทางส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม
การประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) เองกจั็ดประกวด
นวัตกรรมเป็นประจ�าทุกปี ทั้งในระดับนิสิตนักศึกษา
และระดับประชาชนทั่วไป

“พอมีเรื่องใหม่ๆ ปัญหาใหม่ๆ เกิดขึ้น ก็จะมี
การออกแบบและสร้างนวัตกรรมตามมา ที่เห็นชัด
คือ เมื่อเกิดการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ก็มีประกัน
โควิดออกมามากมาย” 

ผศ.ดร.แสงดาว ให้ข้อมลูเพิม่เติมว่า “การสร้าง
นวัตกรด ้านการประกันภัยของสาขาวิทยาการ
ประกันภัยจะสร้างเครือข่ายให้นักศึกษา ด้วยการดึง
บัณฑิตที่จบไปแล้วกลับมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้
กับรุ่นน้อง ช่องว่างระหว่างอายุที่ค่อนข้างแคบท�าให้
ผูส้อนและผูเ้รยีนสือ่สารกนัได้ง่าย นกัศกึษา ได้เรยีนรู้
จากประสบการณ์จริงของผู้สอน ตัวผู้สอนเอง ก็มี
เวทีให้ถ่ายทอดความรู้ เรียกว่าพัฒนาทั้งสองฝั่ง” 

รศ.ดร.กมล เสริมว่า “ข้อดีของเด็กรุ่นใหม่คือ
การคดินอกกรอบ ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์
นวัตกรรม เช่น เขาได้ยินคนบ่นว่า ท�าไมต้องเสียค่า
เบ้ียประกันท้ังปีเพ่ือคุ้มครองโรคบางโรคซ่ึงเกิดแค่
บางช่วง เขาก็เสนอไอเดียประกันภัยระยะสั้นช่วงที่
โรคชนิดนั้นๆ ระบาดมาก เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
หรอืเรือ่งเกีย่วกบัเทคโนโลยอีอนไลน์ ซึง่บางครัง้ผูใ้หญ่
อย่างเราอาจจะคิดไม่ทันเด็ก เพราะเด็กเขาอยู่กับ 
โซเชียลกับโลกดิจิตอลมากกว่าเรา” 

ผศ.ดร.แสงดาว วงค์สาย
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เปิดกว้างรับการเรียนรู้ + เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ 
ผศ.ดร.รัตนา ให้ความเห็นว่าผู้ที่เหมาะจะเรียน

ในสาขาวิทยาการประกันภัยจะต้องเป็นคนที่เปิด
กว้างในการรับรู้ เพราะวิทยาการประกนัภยัเป็นสาขา
วชิาทีต้่องทนัยคุทนัสมยั ผนวกองค์ความรูแ้ละทักษะ
หลายอย่าง ทักษะที่ไม่จ�าเป็นในอดีตอาจจ�าเป็นใน
อนาคต อีกจุดคือควรใส่ใจ คือ บุคลิกภาพที่ดี เนื่อง 
จากการท�างานด้านประกันภัย คือการบริหารความ
เสี่ยง เป็นงานที่ต้องพบเจอผู้คนมากมาย บุคลิกภาพ
จึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างความเชื่อถือ 

ผศ.ดร.แสงดาว กล่าวว่า ผู้ที่ท�างานด้านการ
ประกนัภยัควรมมีมุมองหลายด้าน และเป็นทัง้ผู้ให้และ
ผู้รับที่ดี การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย จะ
ต้องออกแบบให้กับสังคม ขณะเดียวกันก็ต้องท�า ให้
บริษทัได้ก�าไรด้วย จงึต้องรกัษาสมดลุให้เหมาะสม ถ้า
มุ่งท�าเพื่อสังคมอย่างเดียว บริษัทก็ด�าเนินกิจการต่อ
ไปไม่ได้ แต่จะมุ่งให้บริษัทได้ก�าไรสูงสุดโดยไม่ค�านึง
ถึงสังคมหรือเศรษฐกิจของประเทศก็ไม่ได้เช่นกัน 

โควิด-๑๙ กับวงการประกันภัย
รศ.ดร.กมล ให้ความเห็นทิ้งท้ายเกี่ยวกับสถาน 

การณ์การระบาดของโรคโควดิ-๑๙ ซึง่ส่งผลต่อเศรษฐกจิ
รวมถึงวิถีชีวิตของคนทั้งโลกว่า จากมุมมองฝั่งวิชา 
การของวงการประกันภัย การระบาดของโควิดท�าให้
ทุกอย่างต้องปรับเปลี่ยนตาม New normal ไม่ว่าจะ
เป็นการท�างานท่ีบ้าน การท�าธรุกรรมทางดจิติอล รวม
ถึงการที่พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยน ผู้คนมีความ
ตื่นตัวด้านสุขภาพมากขึ้น ทั้งหมดล้วนส่งผลดีและ
ผลเสยี การออกแบบผลิตภณัฑ์ทางประกนัภยัจงึต้อง
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ 

อีกเรื่องท่ีต ้องให้ความสนใจเป็นพิเศษคือ 
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ความปลอดภัย
ของผู้บริโภค รวมถึงอาชญากรรมทางไซเบอร์ เนื่อง 
จากการระบาดของโควิดให้ยุคดิจิตอลมาถึงเร็วขึ้น 
และผู้คนต้องปรับตัวเปิดรับการท�าธุรกรรมออนไลน์
มากขึ้นตามไปด้วย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยา 
การประกันภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู ้ ส มัครต ้อง เป ็นผู ้ ส า เ ร็ จการ ศึกษา ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชา
พื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๒ 
หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียน
รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อย
กว่า ๑๒ หน่วยกิต

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเตมิได้ที ่ สาขาวชิาวทิยาการ
ประกันภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
โทรศัพท์ ๐๙๘-๔๓๙-๒๙๒๒ 
อีเมล์ amornkul@mathstat.sci.tu.ac.th
เว็บไซต์ http://math.sci.tu.ac.th 
เฟสบุ๊ค : Mathstat TU  
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เรื่อง : แพรชมพู 
ภาพ : พงษ์ณัฐ

รักษ์โลก

 หลายปีมานี้ ทั้งประเทศไทยและหลาย
 ประเทศทั่วโลก ประชาชนก�าลังตื่นตัว

กับปัญหาสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเป็นอย่างสูง โดย
เฉพาะอย่างย่ิงสารพษิ ๓ ชนดิได้แก่ สารก�าจัดวชัพชื
ไกลโฟเซต ทีส่ถาบนัวจัิยมะเร็งนานาชาต ิ(IARC) ภายใต้ 
WHO ก�าหนดให้เป็นสารก่อมะเร็งชั้น 2A สารพิษ
ก�าจดัวัชพชืพาราควอต ราว ๖๐ ประเทศทัว่โลกประกาศ
แบนแล้ว และสารพิษก�าจัดแมลง คลอร์ไพริฟอส 
สารพษิกลุม่ทีพ่บการตกค้างมากทีส่ดุในผกัและผลไม้ 
มีผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กและ
ทารก

สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชคือ “สารพิษ” ไม่ใช่ยา
สารเคมีเหล่านีภ้าษาชาวบ้านเรยีกว่า “ยาฆ่าหญ้า” 

หรือ “ยาฆ่าแมลง” แต่แท้จริงไม่ใช่ “ยา” ซึ่งรักษา
ชีวิตผู้คน หากเป็นสารพิษ “Toxic Substance” หรือ
เป็นประเภทหนึ่งของ “วัตถุอันตราย” ตามกฎหมาย
ของไทย 

ปริมาณการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก เฉพาะประเทศไทย
ในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา มีการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรู
พืชเพิ่มขึ้นเกือบ ๒ เท่า แต่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของ
พืชเศรษฐกิจส่วนใหญ่กลับไม่ได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การ
เพิ่มปริมาณการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชโดยเฉพาะ
อย่างยิง่การใช้อย่างไม่เหมาะสมท�าให้เกิดโรคระบาดของ
แมลงศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้น และไม่มีแนวโน้มว่าเราจะ
สามารถเอาชนะศัตรูพืชดังกล่าวได้

ตัวอย่างเช่น กรณีการระบาดของเพลี้ยกระโดด
สีน�้าตาล ซึ่งในอดีตเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลไม่เคยเป็น
แมลงศัตรูข้าวที่ส�าคัญมาก่อน แต่เมื่อมีการปลูกข้าว
สายพันธุเ์ดยีวกนัในพืน้ทีข่นาดใหญ่ มีการปลกูต่อเนือ่ง 
มีการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณสูง เพลี้ยกระโดดสีน�า้ตาล
จึงกลายเป็นศัตรูข้าวที่ส�าคัญ ท�าลายพ้ืนท่ีปลูกข้าว
นับล้านๆ ไร่ ในทุก ๑๐ ปีพบว่ายิ่งมีการใช้สารเคมี
ก�าจัดเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลมากขึ้นเท่าใด เพลี้ยก็จะ
พฒันาตัวเองให้ต้านทานเพิม่มากขึน้เป็นล�าดบั ปัจจบุนั
ในประเทศไทยมีการพบเพลีย้กระโดดสีน�า้ตาลมากถึง 
๙ ชวีชนดิทีต้่านทานสารเคมกี�าจดัแมลงในนาข้าวได้

ปัญหาสารพิษทางการเกษตร
ในชุมชนชนบท

ตลอด
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เกษตรกรคือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง
เกษตรกรคือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการ

ใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช เนื่องจากพวกเขาเป็นคน
กลุ่มแรกที่ได้รับสัมผัสสารโดยตรง กลุ่มคนที่ได้รับ
ความเสีย่งรองลงมากคื็อคนในครอบครวั และสมาชกิ
ในชมุชนนัน้เอง เกษตรกรตระหนกัดีถงึพษิภัยทีม่ต่ีอ
สุขภาพของตนเอง ลูกหลาน และเพื่อนบ้าน และที่
จริงพวกเขาพร้อมและสนับสนุนการยกเลิกสารพิษ
ก�าจดัศตัรูพชืทีม่คีวามเสีย่งสงู งานศกึษาของวทิยาลยั
แพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ มหาวทิยาลยัอบุล 
ราชธาน ี ในชาวไร่อ้อยทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
ถึงความวิตกกังวลของพวกเขา พบว่า ๙๑% เกรงว่า
ลกูหลานตนเองจะเดินเข้าไปในพืน้ท่ีฉดีพ่น และ ๘๑% 
กลัวเพื่อนบ้านต่อว่าเมื่อฉีดพ่นสารนี้

สารพิษกำาจัดศัตรูพืชไม่ได้เป็นทางเลือกที่ถูกกว่า
วิธีการอื่นๆ

งานศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เกษตรศาสตร์ ประมาณการผลกระทบภายนอกรวม
ทั้งหมดของการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชวิเคราะห์
โดยวิธี PEA จากข้อมูลปริมาณการน�าเข้าสารเคมี
ก�าจดัศตัรูพชืในประเทศไทย น�ามาพจิารณาหาต้นทนุ
ผลกระทบภายนอกจากสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช พบว่า

ทุก ๑ ล้านบาททีเ่ราน�าเข้าสารเคม ีเกษตรกรต้องจ่าย
เพิ่มอีก ๗๖๐,๐๐๐ บาทส�าหรับผลกระทบต่อสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ 

อนาคตเกษตรกรรมไทยหลังสงครามแบนสารพิษ
หากต้องการเกษตรกรรมท่ีปลอดภยัต่อเกษตรกร

และผู้บริโภค เราต้องไม่หวังว่าจะแบนสารพิษแค่
เพยีง ๓ ตวัเท่านัน้ เพราะสารพษิตัวอืน่เช่น อะทราซนี
ถูกแบนแล้วในยุโรป คาร์เบนดาซิมถูกแบนแล้วใน
สหรัฐ 2,4-D ถูกจัดเป็นสารก่อมะเร็งชั้น 2A และ 
สารพษิมากกว่า ๑๕๐ ชนิดจาก ๒๖๐ ชนดิมีคณุสมบตัิ
อย่างใดอย่างหนึ่งคือ มีพิษเฉียบพลันสูง ก่อมะเร็ง 
ก่อกลายพันธุ์ และมีฤทธิ์ตกค้างในสิ่งแวดล้อม 

สิ่งที่เราต้องท�าคือต้องเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรม
เชิงนิเวศให้เพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายเชิงนโยบายที่
ชัดเจน ตั้งเป้าหมายท่ีเป็นรปูธรรม และให้คนในสงัคม
ไทยเห็นพ้องต้องกัน โดยนอกเหนือจากการเสนอให้
แบนสารพิษ ๓ ประเภทดังกล่าวอย่างเร่งด่วนแล้ว 
ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่เกษตรกรรมอินทรีย์
และเกษตรกรรมยั่งยืน หรือเกษตรกรรมเชิงนิเวศให้
ได้ ๑๐๐% ของพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศในปี 
๒๕๗๓ ซ่ึงเป็นเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ในเวลา
ไม่ไกลเกินไปนัก
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เกษตรกรรมเชิงนิเวศเกิดขึ้นได้จริง
สิ่งที่เราเห็นสามารถสร้างขึ้นได้จริงๆ ตัวอย่าง

เช่น เครือข่าย ๓๐๔ กนิได้ในภาคตะวนัออก มเีกษตรกร
นับพันครอบครัวที่ท�าเกษตรกรรมอินทรีย์ที่มีระบบ
รบัรองมาตรฐานอย่างเข้มข้น เกษตรกรทีบ้่านหนองโจด 
อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึง่ปลูกพรกิเป็นอาชพีมาตัง้แต่
ปูย่่าตายาย มเีกษตรกรทีป่ลกูพรกิกว่า ๑๐๐ ครอบครวั 
ตอนนี ้ ๔๐% ของครัวเรอืนท่ีนัน่เปลีย่นแปลงมาเป็น 
การปลกูพริกอินทรีย์แล้วทัง้ๆ ทีพ่รกิเป็นพชืทีม่ปัีญหา
แมลงศตัรพูชืสงูมาก ๖๐% ของผลผลติถกูส่งมาขาย
ที่ตลาดเขียวในจังหวัด และ ๔๐% ที่เหลือส่งขายให้
กบัร้านค้าร้านอาหารในเมอืง เกษตรอนิทรย์ีทีต่อบสนอง
ต่อคนไทยและคนในท้องถ่ินเป็นสิง่ท่ีเกดิขึน้แล้ว โดย
ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

นอกจากนี้มีชุมชนที่ท�าเกษตรกรรมอินทรีย์ทั้ง
ชมุชนเกดิขึน้แล้ว ตวัอย่างเช่น บ้านกุดหนิ ต.ก�าแมด 
และบ้านสันติสุข ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร เป็นต้น 
ชุมชนที่นั่นท�าเกษตรอินทรีย์ ๑๐๐% เมื่อมีชุมชนที่
ท�าเกษตรอนิทรีย์ จงึเกดิต�าบลเกษตรอนิทรย์ี อ�าเภอ 
และจงัหวดัเกษตรอนิทรย์ีตามมา ทัง้ทีส่รุนิทร์ ยโสธร 
อ�านาจเจริญ และอีกหลายจังหวัด

การก่อรปูของขบวนการนี้ในรูปแบบต่างๆ โดย
เฉพาะในระดับพื้นที่ เช่น ในจังหวัดสงขลา พัทลุง 
นครปฐม ฉะเชิงเทรา สุรินทร์ ยโสธร มหาสารคาม 
ขอนแก่น อ�านาจเจริญ เชียงใหม่ ฯลฯ เป็นต้น ลุก
ขึ้นมาสร้างทางเลือกการผลิตเชิงนิเวศ สร้างระบบ
ตลาดที่เกษตรกรเป็นเจ้าของ ลุกขึ้นมาบอกว่าเราไม่
ต้องการโรงงานน�า้ตาลและโรงไฟฟ้าท่ีก่อมลพิษ และ
ร่วมกันเคลือ่นไหวประกาศเขตปลอดสารพิษ เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการอย่างช้าๆ แต่
มั่นคงของขบวนการนี้มีมานานกว่า ๓๐ ปีแล้ว และ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ก�าลังเกิดขึ้นอย่างรวด 
เร็วกว่าที่คาดคิด ด้วยปัจจัยจากปัญหาเร่งเร้าด้าน 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

แก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ด้วยเกษตร
อินทรีย์ยั่งยืน

ระบบเกษตรกรรมและอาหารที่เป็นธรรม เท่า
เทียม ค�านึงถึงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ก�าลัง
จะเกิดขึ้นได้จริงในช่วงชีวิตของพวกเรา โดยมีตัวเร่ง
คือโรคระบาดโควิด-๑๙ และกระแสการดูแลสุขภาพ
กายใจด้วยอาหารปลอดภยั ผ่านสองมอืของเกษตรกร
รุ่นใหม่ที่ต้องการเห็นโลกสีเขียวที่แท้จริง เพื่อส่งต่อ
มรดกความยั่งยืนเหล่านี้สู่ลูกหลานต่อไป  
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เรื่อง : พริบพรี
ภาพ : สภากาชาดไทย

แบ่งปัน

ชวนเยาวชนบริจาคโลหิต 
ประโยชน์มากมายที่อยากให้รู้

 บริจาคโลหิตเป็นวิธีการช่วยชีวิตผู้อื่นที่ดีที่ 
 สุดที่คนทั่วไปสามารถท�าได้ เลือดและส่วน
ประกอบของเลอืดมคีวามส�าคญัในการรกัษาพยาบาล
ทัง้ในผูป่้วยท่ีเสยีเลอืดจากอบุติัเหต ุ หรอืมีโรคทีท่�าให้
ไม่สามารถสร้างเม็ดเลอืดได้เอง เลอืดและส่วนประกอบ
ของเลือดต่างจากยารักษาโรคเน่ืองจากไม่สามารถ
ซื้อขายได้ จ�าเป็นต้องได้มาโดยการบริจาคเท่านั้น

การบริจาคโลหิตไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของ
ผู้บริจาค เนื่องจากร่างกายของผู้บริจาคจะสามารถ
สร้างเม็ดเลือดและส่วนประกอบของเลือดทดแทน
ส่วนที่บริจาคไปภายในระยะเวลาอันสั้น การบริจาค
โลหิตมีสองแบบใหญ่ คือการบริจาคเลือดทั่วไป กับ
การบริจาคเกล็ดเลือดโดยใช้เครื่องแยกส่วนประกอบ
ของเลือด

การบริจาคโลหิตทัว่ไป เป็นการบรจิาคทีง่่ายทีส่ดุ 
โดยน�าเลอืดจากจากผูบ้รจิาคออกมาใส่ถงุบรจิาคโดย 

ตรง ใช้ระยะเวลาบรจิาคสั้น
ประมาณ ๑๐-๒๐ นาที 
และช่วงพกัตดิตามอาการ
หลงับรจิาคอกี ๑๕-๒๐ นาที 
เลือดที่ได้มาจะถูกน�าไปแยกส่วนประกอบเป็นเม็ด
เลือดแดงอัดแน่น เกล็ดเลือด และพลาสมา ท�าให้
สามารถน�าไปรกัษาผูป่้วยทีจ่�าเป็นต้องได้รบัเลอืดแดง
และส่วนประกอบของเลือดจ�านวน ๓ คน ร่างกายผู้
บริจาคจะสามารถสร้างเลือดทดแทนส่วนที่บริจาค
อย่างรวดเร็ว และสามารถให้บริจาคเลือดซ�า้ได้ใน
อกี ๙๐ วนั แต่ในบางประเทศสามารถกลับมาบรจิาค
เลือดซ�า้ได้ใน ๖๐ วัน

การบริจาคเกล็ดเลือดโดยใช้เครื่องแยกส่วน
ประกอบของเลือด เป็นวิธีการบริจาคเกล็ดเลือดที่ดี
ท่ีสดุ โดยเลอืดของผู้บรจิาคจะถูกน�าไปเข้าเครือ่งแยก
ส่วนประกอบของเลือดเพ่ือคัดเก็บเฉพาะเกล็ดเลือด

การ

๓๓



 

เท่านั้น เลือดแดงและพลาสมาจะกลับคืนสู่ผู้บริจาค 
วิธีนี้จะท�าให้สามารถคัดเก็บเกล็ดเลือดได้ปริมาณ 
๔-๖ เท่าของวิธบีริจาคเลือดทัว่ไป โดยเสียปรมิาตรเลอืด
น้อยกว่า ผูบ้ริจาคจะสามารถกลบัมาบริจาคเกลด็เลอืด
ซ�า้ได้ในอกี ๓๐ วนั ระยะเวลาคดัเกบ็เกลด็เลอืดจะใช้
เวลาประมาณ ๑-๒ ชั่วโมง

คณุสมบติัของผู้บรจิาคโลหติ เยาวชนอายุตัง้แต่ 
๑๗ ปีขึ้นไป มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง น�า้หนักไม่
น้อยกว่า ๕๐ กิโลกรัม ก็สามารถบริจาคได้แล้ว ก่อน
ตัดสินใจเดินทางมาบริจาคโลหิตต้องไม่มีอาการไข้
หรือหวดั ไม่รับประทานยาใด โดยเฉพาะยาแอสไพรนิ 
หรอืยาต้านการแข็งตัวของเลอืด ผูบ้รจิาคทีม่โีรคประจ�า
ตวัและได้รับประทานยาประจ�าบางอย่างอาจจะไม่
สามารถบริจาคเลือดได้

การปฏบัิตตินในวนับรจิาคโลหิต ควรพกัผ่อนให้
เต็มที่โดยนอนหลับอย่างน้อย ๖ ชั่วโมง ดื่มน�้าเปล่า

หรือน�้าผลไม้อย่างเต็มที่ปริมาณ 
๓-๔ แก้ว และควรรบัประทาน

อาหารตามมือ้อาหารปกติ 
หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไข
มนัสูง  น�าบัตรประจ�า
ตวัประชาชนมาตดิต่อ
ที่ธนาคารเลือดของ
โรงพยาบาลต่างๆ หรอื

ศูนย์ รับบริจาคโลหิต
ของสภากาชาดไทย รวม

ทัง้ศูนย์รบับริจาคเลอืดเคลือ่นที ่ผูแ้จ้งความจ�านงบรจิาค
จะต้องกรอกแบบสอบถาม เพื่อประเมินคุณสมบัติว่า
เหมาะสมในการเป็นผู้บริจาคหรือไม่ ได้รับการชั่งน�้า
หนัก วัดความดันโลหิต ตรวจหมู่เลือดและความเข้ม
ข้นของเลอืด หากผ่านข้ันตอนทุกอย่างจงึจะสามารถ
บริจาคเลือดได้อย่างปลอดภัยต่อทั้งตัวผู้บริจาคเอง 
และผู้ป่วยที่ได้รับเลือดต่อไป

ภายหลังบริจาคโลหิตควรดื่มน�้าหรือน�้าผลไม้
มากกว่าปกติ ๑-๒ วัน หลีกเลี่ยงการออกก�าลังกาย
ที่เสียเหงื่อมากในวันบริจาคโลหิต และรับประทาน
อาหารท่ีมีธาตุเหล็กสูงหรือธาตุเหล็กที่ได้รับจาก
ศนูย์รบับรจิาคโลหิตวนัละ ๑ เม็ดเพือ่ช่วยในการสร้าง
เม็ดเลือดแดง

ยิง่กว่านัน้ การบรจิาคโลหิตยงัมีข้อดต่ีอร่างกาย
เรามากมาย นอกจากจติใจอิม่เอมจากการเป็น “ผูใ้ห้” 
แล้ว เรายังได้รับสิ่งเหล่านี้ตอบแทนในระยะยาว. ได้ตรวจสขุภาพฟรีๆ เพราะการบริจาคโลหติ

 นั้นไม่ใช่ว่าใครก็สามารถบริจาคกันได้ แต่
 เราจะต้องผ่านการ “ตรวจสขุภาพ” อย่างเคร่ง 
 ครัดและเพียงพอที่จะตอบได้ว่าเรามีโรค
 ประจ�าตวัอะไรหรอืเปล่า รวมถงึการตรวจหา 
 ความผดิปกตขิองเลือดอย่างละเอยีดอกีด้วย . ท�าให้สุขภาพแข็งแรง เลือดที่บริจาคออกไป
 เป็นเลือดส่วนเกนิของร่างกาย หรือประมาณ ๗% 
 ของปริมาณเลือดทั้งหมดในร่างกาย เลือด
 ที่เสียไปจึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ตรง
 กันข้ามกลับกระตุ้นให้ไขกระดูกผลิตเม็ด
 โลหิตใหม่ขึ้นมาแทน ระบบไหลเวียนของ
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หนึ่งในเยาวชนคนดังที่ขอชวนวัยรุ่นโชว์ความ
กล้ามาร่วมบรจิาคโลหติคร้ังแรก กค็อื  “เจฟ ซาเตอร์”  
นกัร้องและนกัแสดงดาวรุง่ เจ้าของต�าแหน่ง Popular 
Vote GQ Man 2021 ซึ่งมาบริจาคที่ศูนย์บริจาค
โลหิต ห้างสรรพสินค้าดิ เอ็มโพเรียม เล่าว่า “ที่นี่ถือ 
ว่าเป็นหนึ่งในศูนย์บริจาคโลหิตที่ดีมาก บรรยากาศ
เหมือนเรามาคลินิก ท�าให้ความรู้สึกกลัว กังวลลด
น้อยลงมาก ทางศนูย์มีมาตรการความปลอดภัยอย่าง
เคร่งครดั ตัง้แต่การคดักรอง การวดัอณุหภมู ิเจลล้าง
มือฆ่าเชื้อ การจ�ากัดจ�านวนผู้บริจาค ท�าให้ไม่รู้สึก
อดึอดั มถุีงมอืพลาสติกสวมคลมุถงึแขนเพ่ือวดัความ
ดนัและคัดกรองความพร้อมด้านสขุภาพของผูบ้รจิาค
ทุกท่าน”

เยาวชนเป็นวัยที่ก�าลังเติบโตแข็งแรงสดใส 
เต็มไปด้วยพลังวังชา การบริจาคโลหิตจะยิ่งช่วยให้
เลือดลมไหลเวียน ผิวพรรณแจ่มใสสดชื่น กระตุ้น
การเรียนรู้และการท�ากิจกรรมมากมาย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอ
เชญิชวนเยาวชนทุกท่าน บรจิาคโลหิต ช่วยชีวติเพือ่น
มนษุย์ ได้ท่ีศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิถนนองัรดีนัูงต์ 
เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ หรอืหน่วยเคลือ่นทีร่บับรจิาค
โลหิต ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และสาขาบริการ
โลหิตแห่งชาติทุกแห่ง

สามารถติดตามหน่วยเคลื่อนท่ีรับบริจาคโลหิต
ประจ�าวนัได้ท่ี https://blooddonationthai.com/ และ
เฟสบุ๊ค ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ีโทรศัพท์ 
๐๒-๒๕๖-๔๓๐๐   

 เลือดจะดีขึ้น ท�าให้ร่างกายแข็งแรงตามมา. หุ่นดี เพรียวลม ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ข้อมูล
 ของ สสวท. เปิดเผยว่าการบริจาคโลหิตจะ
 ท�าให้ผูบ้ริจาคมรีปูร่างดขีึน้ นอกจากนี ้ เลอืด
 ใหม่ที่ถูกผลิตขึ้นรวมทั้งการไหลเวียนของ
 เลือดดีขึ้น ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง มีน�้า
 มีนวล และยังช่วยให้หน้าใสขึ้นด้วย. ลดความเสีย่งทีจ่ะเป็นมะเรง็ สถาบนัคาโรลนิสกา 
 สตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ได้ศึกษาข้อมูล
 จากผู้บริจาคโลหิตสวีเดนและเดนมาร์ค พบ
 ว่าการบริจาคโลหิตช่วยลดความเสี่ยงจาก
 มะเร็งได้หลายชนดิ เช่น มะเรง็ตบั มะเรง็ปอด 
 มะเร็งล�าไส้ใหญ่ มะเร็งกระเพาะอาหาร ฯลฯ 
 มีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าในรายที่มีธาตุเหล็ก
 ในร่างกายมากเกินไป มีผลต่อการเกิดโรค
 เส้นเลือดหัวใจอุดตันหรือมะเร็งบางชนิด 
 การบริจาคเลอืดจะช่วยลดปริมาณธาตเุหลก็
 ส่วนเกินเหล่านั้นออกไปได้. สทิธพิิเศษส�าหรบัผู้บรจิาคโลหติ ผูบ้ริจาคโลหติ
 ตั้งแต่ ๗ ครั้งขึ้นไป ยังได้สิทธิพิเศษในเรื่อง
 การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัด
 สภากาชาด-กระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย
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เรื่อง: ฉญษาภ์ 
Role Model

 ยอดผู้ติดตามถึงเกือบ ๔ ล้านคนของทั้งคู่ ท�าให้วินาทีนี้ไม่มี
 ใครไม่รู้จัก ๒ นักแสดงวัยรุ่นสุดฮอตแห่งปี “เอิร์ท-พิรพัฒน์  

วฒันเศรษสริิ” และ “มกิซ์-สหภาพ วงศ์ราษฎร์” ด้วยซรีส์ีทีส่ร้างกระแส
ในสื่อโซเชียลติดเทรนด์ทวิตเตอร์ (Twitter) อันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่อง 
“นิทานพันดาว” นักแสดงทั้งคู่อยู่ภายใต้สังกัด “จีเอ็มเอ็มทีวี” และล่า 
สุดเข้ารับรางวัล “เยาวชนต้นแบบ” สาขา “ศิลปิน นักร้อง นักแสดง” ใน
งาน “Thailand Master Youth 2020-2021” ครั้งที่ ๓

นักแสดงจากนิทานพันดาว
นิทานพันดาวสร้างปรากฏการณ์ความประทับใจครั้งใหญ่ จนชาว

ทวิตภพยกให้เป็นซีรีส์ที่สุดแห่งปี ผ่านการพูดคุยทั้งเฟซบุ๊ค ยูทูบ และ
ทวติเตอร์ ล่าสดุเดือนกนัยายนทีผ่่านมา เพลง “นทิานพนัดาว” ประกอบซรีีส์ 
นิทานพันดาว โดย “อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ และ ศุภกิจ ฟองธนกิจ ยัง
ได้เข้าชิงสาขา Best Theme Song Or Title Theme จากเวทีระดับ
นานาชาติ ในงาน “Asian Academy Creative Awards 2021” ซึ่งจะ
ประกาศผลต้นเดือนธันวาคมปีนี้

เยาวชนต้นแบบ
เอิร์ท-มิกซ์ จากซีรีส์ยอดฮิต 
นิทานพันดาว 

จาก
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รางวัล “เยาวชนต้นแบบ”
งาน “Thailand Master Youth 2020-

2021” จดัโดย ชมรมสร้างสรรค์พฒันาเด็ก
และเยาวชนแห่งประเทศไทยเม่ือเดือน
เมษายนทีผ่่านมา มเีป้าหมายสร้างคนด ีคน
เก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน 

ส�าหรับรางวัล “Thailand Master 
Youth 2020-2021” ล้วนมอบให้แก่ ผู้สนับ 

สนุนส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาเด็กและเยาวชน องค์กรต้นแบบส่งเสริมพัฒนา
เดก็และเยาวชน บคุคลต้นแบบผูอ้ยูเ่บือ้งหลงัความส�าเรจ็ของเยาวชน รวมถงึเยาวชน
ต้นแบบสาขาต่างๆ

แฟนคลับของ “เอิร์ท - มิกซ์” ปลาบปลื้มเป็นอย่างมาก เมื่อไอดอลของพวกเขา
ได้รบัการประกาศรางวลัเชดิชเูกยีรต ิ ในฐานะเยาวชนผูม้คีวามสามารถ นอกจากสร้าง
ชื่อเสียงให้กับประเทศแล้ว ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในสังคมไทย 

เอิร์ท พิรพัฒน์ นักแสดงยอดกตัญญู
 เอิร์ท มีชื่อจริงว่า พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ (IG : theearthe) ปัจจุบัน

อายุ ๒๗ ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ

กว่าจะมาเป็นนักแสดงได้ 
จริงๆ แล้วเอิร์ทไม่ค่อยถนัดอยู่
หน้ากล้อง แต่เมื่อคุณแม่ของ
เอิร์ทตรวจพบว่าเป็นมะเร็ง เขา

ก็เลยอยากแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ด้วยการท�างานหาเงนิเพือ่ช่วยเหลอืค่า

รักษาพยาบาลให้กับคุณแม่และส่งตัวเอง
เรียนจนจบ  

สมัยที่เอิร์ทศึกษาระดับปริญญาตรีนั้น เคยได้
รับต�าแหน่ง “เดือน” คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ
รองเดือนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีการ
ศึกษา ๒๕๕๗
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ชายหนุ่มรักธรรมชาติ
การได้มารับบทหัวหน้าภู เจ้าหน้าที่อุทยานฯ หัวหน้าหน่วยพระพิรุณ ผู้ดูแล

หมู่บ้านผาปันดาวในซีรีส์นั้น ถือว่าเข้าทางเขาเป็นอย่างมาก เพราะนิสัยส่วนตัวของ
เอิร์ท พิรพัฒน์ เป็นคนรักธรรมชาติ ชอบอยู่ในที่ที่มีต้นไม้เยอะๆ เพราะธรรมชาติ
ท�าให้เขารู้สึกสบายใจ นอกจากนั้นเขายังรักสุขภาพ ชอบออกก�าลังกาย ฟิตหุ่น ด้วย
การเล่นกีฬาหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการต่อยมวย ปีนเขา และอื่นๆ อีกมากมาย

จัดท�าการประมูลภาพวาดเพื่อน�าเงินไปบริจาค 
ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา เหล่าแฟนคลับและหนุ่มเอิร์ท ได้ร่วมท�าบุญใหญ่ 

กับโครงการ #TheearthCharity ทุกๆคนได้ร่วมประมูลภาพวาดของเอิร์ท โดยสามารถ
รวบรวมกองทุนเป็นจ�านวนเงินถึง ๙๐๐,๐๐๐ บาท เอิร์ทได้น�าเงินทั้งหมดไปท�าบุญ

ตามที่ตั้งใจ ได้แก่การบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน
ช่วยหายใจ ๑๐ เครื่อง พร้อมที่วัดชีพจรปลายนิ้ว 
และ เวชภัณฑ์ยา ให้กับมูลนิธิกระจกเงา มูลค่า 
๒๕๐,๐๐๐ บาท จากนั้นน�าเงินไปบริจาคให้แก่โรง
พยาบาลวชิรพยาบาล จ�านวน  ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ�านวน  
๒๐๐,๐๐๐ บาท และ ท�าบญุมอบเงนิให้แก่โรงพยาบาล
เจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี จ�านวน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท  ควรค่าแก่การเป็นเยาวชนต้นแบบ
จริงๆ

“มิกซ์ สหภาพ” สัตวแพทย์หนุ่มหน้าใส Cute Boy จากรั้วจามจุรี
มิกซ์ มีชื่อจริงว่า สหภาพ วงศ์ราษฎร์ (IG : mixxiw) ปัจจุบันอายุ ๒๓ ปี จบการ

ศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และก�าลังศึกษาอยู่ที่คณะสัตว
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ว่าที่สัตวแพทย์ 
มิกซ์บอกว่าเขาเป็นคนรักสัตว์มาตั้งแต่เด็ก ทั้งยังชอบเลี้ยงสัตว์ ก็เลยเลือกเรียน

ด้านสัตวแพทย์ ซึ่งมิกซ์คิดว่าอาชีพสัตวแพทย์เป็นอาชีพที่มั่นคง และเมื่อถามถึงงาน
อดิเรกของมิกซ์ ได้ค�าตอบว่า เขาเป็นหนอนหนังสือ 
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สมัยเด็กๆ มิกซ์เคยเลี้ยงสัตว์หลายประเภท 
ไม่ว่าจะเป็น แมว สุนัข เหยี่ยว เต่า ตุ๊กแก มิกซ์มี
คติประจ�าใจว่า อย่าเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์
ที่เราไม่มีค่า ไม่ว่าในสถานการณ์ไหนก็ตามให้ออก
มา เพราะคนเราทกุคนมีค่าเป็นของตวัเอง ซึง่ค�าสอน 
นี้ได้มาจากคุณแม่ของเขาเอง

ก้าวเข้าสู่วงการ
มิกซ์เข ้าวงการบันเทิงต้ังแต่เรียนอยู ่ชั้น

มัธยมปลาย เริ่มต้นจากงานถ่ายแบบโฆษณาต่างๆ 
เป็นหนึง่ในสมาชกิวง Cute Chef Thailand ประกอบ
ด้วยสมาชิกทั้งหมด ๑๖ คนและยิ่งโด่งดังมากขึ้น

ในฐานะ “จุฬา Cute Boy” มกิซ์เคยท�าหน้าทีเ่ป็นหนึง่ในผูถื้อธงฝ่ังจฬุาฯ ในงานฟตุบอล
ประเพณีฯ ครั้งที่ ๗๓ 

ใครยังไม่มีโอกาสได้ดู “นิทานพันดาว” อาจจะลองหาอ่านนิยายก่อน เขียนโดย 
Bacteria เล่าเรือ่งราวของความรกัระหว่างเจ้าหน้าท่ีอทุยานฯ (หัวหน้าภ)ู และ ครูอาสา 
(เธียร) พวกเขาพบกันบนดอยที่แสนกันดาร ในหมู่บ้านผาปันดาว เพราะการบริจาค
หัวใจจากชีวิตหนึ่งที่ส่งต่ออีกคนหนึ่ง และนั่นเองท�าให้เขาทั้งคู่ได้พบกัน จากไม่ชอบ
หน้ากนัจนกลายเป็นความรูส้กึดีๆ  ทีเ่กดิจากความช่วยเหลอืกนั เกดิเรือ่งราวของความ
ผูกพันโดยไม่รู้ตัว และยังถ่ายทอดบรรยากาศของธรรมชาติในเรื่องได้อย่างงดงาม
อีกด้วย   
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สุขภาพน่ารู้
เรื่อง : นายแพทย์อนันต์ โลหะพัฒนะบ�ารุง
ภาพประกอบ : บอมบ์

 อาจจะมีข้อดีตรงที่คนส่วนใหญ่ไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน หันมา
 เรียนออนไลน์หรือ WFH ๑๐๐% ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ลดการเผชิญมลพิษทางอากาศ ลดความเสี่ยงในการรับเชื้อโรค
แต่ขณะเดียวกัน การอยู่ในสภาวะแวดล้อมเดิมเป็นเวลานับปีในขณะที่มนุษย์

เป็นสตัว์สงัคม ต้องมปีฏสิมัพนัธ์กบับคุคลอืน่ มกีารอาศยัอยูร่่วมกนัอย่างเป็นหมวด
หมู ่ มิได้ใช้ชีวิตอยู่เพียงคนเดียวตามล�าพังแต่อย่างใด ต้องท�ากิจกรรมร่วมกันอยู่
ตลอดเวลา เมื่อต้องใช้ชีวิตอยู่ในที่จ�ากัด ซ�้าไม่มีเวลาเริ่มงานหรือเลิกงานเป็นเวลา
เพราะนายจ้างคิดว่าอยู่บ้าน จะคุยงานเมื่อไหร่ก็ได้ ประชุมงานถึงกี่โมงก็ได้ พร้อม
ท�างานได้ตลอดเวลา ท�าให้เกิดภาวะที่เรียกว่า Burnout Syndrome หรือ หมดไฟ
ในการท�างาน นั่นเอง

BURNOUT SYNDROME ภาวะหมดไฟคืออะไร?
ภาวะหมดไฟในการท�างาน หรืออาการ BURNOUT SYNDROME ได้รับการขึ้น

ทะเบยีนเป็นโรคใหม่จากองค์การอนามยัโลก (WHO) เป็นผลจากการความเครยีดเรือ้รงั

Burnout Syndrome 
ภาวะหมดไฟในการท�างาน

โควิด-๑๙
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ในสถานทีท่�างาน ซ่ึงควรได้รบัการดแูลจากแพทย์เฉพาะทางก่อนจะรนุแรงและคกุคาม
การใช้ชีวิต ภาวะนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจที่เป็นผลมาจากความเครียด จน
บางครั้งรู้สึกเหนื่อยล้าทางอารมณ์ เบื่อหน่าย ไม่หยิบจับท�าอะไร รู้สึกสูญเสียพลังงาน
ทางจิตใจ มองงานที่ก�าลังท�าอยู่ในเชิงลบ ขาดความสุข สนุกในเนื้องาน หมดแรง
จูงใจประสิทธิภาพการท�างานต�่าลง บางรายอาจรู้สึกเหินห่างจากเพื่อนร่วมงาน จนท�า 
ให้มีความรู้สึกหมดเรี่ยวแรงในการท�างาน และการใช้ชีวิตประจ�าวัน

อาการเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มอาการยังไม่รุนแรงเท่ากับโรคซึมเศร้า แต่หากปล่อย
ไว้และอยู่ในสภาพแวดล้อม และสภาพอารมณ์ลกัษณะนีเ้ดมิๆ อาจส่งผลต่อการท�างาน 
เช่น ประสิทธิภาพการท�างานลดลง อาจคิดเรื่องลาออกในที่สุด หรือนานวันเข้าก็อาจ
เกิดโรคซึมเศร้าได้เช่นกัน

ทัง้น้ีภาวะหมดไฟในการท�างานยงัส่งผลถงึร่างกายด้วยเช่นกนั เช่น นอนไม่หลบั 
กังวลใจทุกครั้งที่ต้องท�างาน รู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย อาจมีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้
อาเจียน รวมถึงปวดเมื่อยร่างกาย และประสิทธิภาพในการท�างานลดลง

ในบางรายอาจมีอารมณ์แปรปรวน รู้สึกสิ้นหวัง ล้มเหลวในการท�างาน หงุดหงิด
จนแสดงออกด้วยการทะเลาะเบาะแว้งในที่ท�างาน หากเป็นมากข้ึนอาจปิดกั้นตนเอง
จากเพื่อนร่วมงาน พูดน้อยลง ขาดสมาธิและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ใครบ้างที่เสี่ยง BURNOUT SYNDROME
โรคนี้ไม่ได้เกิดกับวัยท�างาน หนุ่มสาวออฟฟิศ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่แบก

รับหน้าที่หนักจนเกินไปเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วยังสามารถเกิดได้ทุกวัย ทุกเพศ เช่น 
นกัเรียนนกัศกึษาทีต้่องอยูก่บัการเรยีนออนไลน์ทุกวนั แม่บ้านทีต้่องดูแลบ้าน เล้ียงลูก 
ใช้ชีวิตอยู่ในรูปแบบเดิมๆ รวมไปถึงคนที่จริงจังเกินไป ขาดความยืดหยุ่น ก็อาจเกิด
อาการเหล่านี้ได้เช่นกัน

๔๑



รู้ตัวเองก่อน ป้องกันได้
สงัเกตตัวเองให้ด ีเมือ่พบว่าอยูใ่นข่ายภาวะหมดไฟในการท�างาน ควรเริม่ปรบัสมดลุ

ให้ชีวิตดังนี้. นอนหลับพักผ่อนให้เป็นเวลา อย่าเสียเวลาไปกับความกังวลในเรื่องงาน และ
 พยายามพัฒนาทักษะในการจัดการปัญหา. รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ กินอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มน�้าเปล่ามากๆ. ปรับทศันคตใินการท�างาน ท�าความเข้าใจในเนือ้งาน และองค์กรท่ีท�างานด้วย. เปิดใจกบัคนรอบข้าง อย่าลงัเลทีจ่ะปรกึษาเพือ่นร่วมงานหรอืหัวหน้างาน หลีก
 เลี่ยงคนที่มีความคิดในแง่ลบ ยอมรับความแตกต่างของคน และเปิดใจรับฟัง
 ความคิดเห็นที่อาจไม่ตรงกัน. หากท�าได้ ลาพักร้อน เพื่อห่างไกลจากงานสักพัก. สร้างความสมดลุให้ชวีติและการท�างาน จดัระเบยีบการท�างานให้ลลุ่วงตามล�าดบั 
 ความส�าคัญ. ก�าหนดเวลาการท�างานให้เหมาะสมในแต่ละวนั ไม่เสียเวลาจดัการงานท่ีท�าไม่ 
 ได้หรือติดขัดนานเกินไป จนส่งผลให้ท�างานไม่ส�าเร็จสักชิ้นเดียว. หากิจกรรมผ่อนคลายท�าในช่วงวันหยุด. ออกก�าลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที 5 ครั้งต่อสัปดาห์. ลดการสื่อสารและเสพข่าวในโลกออนไลน์  
อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าทุกคนจะสามารถปรับตัวในสิ่งที่เคยเป็นมาตลอดชีวิต หรือ

สามารถสร้างสมดลุและระเบยีบให้ตวัเองได้ทนัท ี อาจมีหลากหลายปัจจยัภายนอกที่ไม่
สามารถควบคุมได้ หากรู้สึกว่ามีอาการรุนแรงจนส่งผลถึงร่างกายและจิตใจอย่างมาก
จนไม่สามารถใช้ชีวิตประจ�าวันอย่างมีความสุขได้ ควรปรึกษาและรับค�าแนะน�าจากผู้
เชี่ยวชาญ หรือพบแพทย์เพื่อท�าการวินิจฉัยและรักษาให้ทันท่วงที

อย่ามองว่าเป็นเรือ่งเลก็จนปล่อยปละละเลยเป็นเวลานาน ความเบือ่หน่ายการงาน
และภาวะหมดไฟในการท�างานอาจกลายเป็นภาวะซึมเศร้าที่รักษายากและซับซ้อนขึ้น
ก็เป็นได้  

 

 

๔๒



เรื่อง : อินทุอร 
 

Youth on Stage

 พ้นไปแล้วส�าหรับการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและ
 อวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๔ (14th    

International Earth Science Olympiad : 14th IESO) ผลการ
แข่งขันผ่านระบบออนไลน์ครัง้นี ้ประเทศไทยของเราสามารถคว้า
เหรียญทองมาได้ และที่น่าภูมิใจก็คือ ยังมีเด็กเก่งจากจังหวัด
นครปฐม ท่ีสามารถฝ่าฟันอุปสรรคจนติดเป็นตัวแทนหนึ่งในส่ี
ของประเทศ ได้รับรางวัลระดับ Very Good (เทียบเท่าเหรียญ
เงนิ) นัน่คอื นายภผูา อปุนสิสยัพล จากโรงเรยีนพระปฐมวทิยาลยั 
กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ เขาใช้ความขยันเป็นท่ีต้ังโดยไม่ย่อท้อต่อ
สิ่งใด

  

ภูผา อุปนิสสัยพล 
เด็กนครปฐมเก่ง คว้าเหรียญเงินการแข่งขัน

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ 
ครั้งที่ ๑๔

ผ่าน

๔๓



ความฝันไม่ได้ส�าเร็จตั้งแต่ครั้งแรก
“ภูผา” มาจากชื่อที่พระตั้งให้ เพราะอยาก

ให้เขาแกร่งเหมือนภเูขาหนิ ส่วนน้องชายมชีือ่เล่นว่า 
ก้อนดิน 

ภูผาเริ่มเข้าค่าย สอวน.ครั้งแรกโดยเลือก
ค่ายภูมศิาสตร์ซ่ึงเขาสามารถผ่านไปถึงค่าย ๑ แต่
แล้วก็ไม่ได้ไปต่อ จากนั้นเขาลองสอบต่อโดยเน้น
หาหนังสือมาอ่านเอง มุ่งไปสู่ค่ายที่เกี่ยวกับธรณี 
วิทยาอย่างไม่ย่อท้อ จนในที่สุดผลตอบแทนแห่ง
ความพยายามท�าให้เขาได้เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกครั้งล่าสุด

ความแตกต่างของภูมิศาสตร์กับธรณีวิทยา 
ภูผาอธิบายง่ายๆว่า ภูมิศาสตร์เป็นวิชาที่

ไม่เกีย่วกบัวิทยาศาสตร์เท่าไร ส่วนใหญ่ศกึษาเรือ่ง
ประชากร การสร้างถิ่นฐานบ้านเมือง เชื้อชาติ 
แต่เขาถนัดเรื่องศึกษาภูมิประเทศ เรื่องหิน ต่าง
กับภูมิศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับมนุษย์ และ
เมือง เลยคิดว่าพอเจอสิ่งที่ชอบอย่างธรณีวิทยา 
ท�าให้เขาท�าออกมาได้ดี

สารคดีไดโนเสาร์จุดแรงฝัน 
ต้ังแต่เด็กๆ ภผูาชอบดูหนงัเก่ียวกับไดโนเสาร์ 

เช่น จูราสสิก ปาร์ค เขาสนใจไดโนเสาร์ เพราะมี
การพูดถึงยุคต่างๆ และหินที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคมี
ความเชือ่มโยงกนั กลายเป็นแรงบนัดาลใจในการ
ศกึษา อยากรู้เร่ืองฟอสซลิ ซากดกึด�าบรรพ์ ซาก
ไดโนเสาร์ ตอนนี้ถือว่าได้เรียนรู้แล้วแต่ยังไม่ลึก
มาก และครอบครัวก็สนับสนุนในสิ่งที่เขาสนใจ
ด้วยเช่นกัน   

ความฝันในวัยเด็ก 
ตอนเด็กๆ ภผูาคดิว่า ตวัเองยงัไม่มคีวามฝันอะไรเป็นพเิศษ แต่พอเริม่ขึน้มัธยมต้น 

เขารู้สึกว่าอยากเป็นนักธรณีวิทยา อยากลงภาคสนาม ดูหินและภูเขา จนตอนนี้อยู่ชั้น
มัธยมปลายแล้ว ความฝันของเขากยั็งเหมอืนเดมิ และเส้นทางก็เหมอืนจะชดัเจนยิง่ขึน้ 

การแข่งขันโอลิมปิกแบบออนไลน์
ภูผารู้สึกเสียดายที่สถานการณ์โควิดท�าให้เขาไม่สามารถลงภาคสนามปฏิบัติจริง 

ปีนี้สหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพ ทั้งยังเป็นการจัดการแข่งขันแบบออนไลน์ แบ่งการ
แข่งขันเป็นส่วนการท�าข้อสอบ ใช้ความรู้พื้นฐานเบื้องต้น ข้อสอบมีข้อมูลให้ผู้เข้า

๔๔



แข่งขันจัดการเลือกข้อมูลและวิเคราะห์ ซึ่งแน่นอนว่ายากขึ้นจากตอนเข้าค่าย ทั้งยัง
มีเวลาที่จ�ากัด มีคลิป และเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลแบบสามมิติ คล้ายกูเกิล แมป หากเรา
วิเคราะห์ข้อมูลพลาด หรือหาเว็บไซต์ที่ไม่ตรงกับค�าตอบก็จะท�าให้พลาดไปเลย “น่า
เสยีดายทีป่ระเทศไทยตดิสถานการณ์โควดิ ท�าให้ตอนแข่งท่ีต้องมีการส่งงานแบบทีม ไทย 
ไม่สามารถลงภาคสนามเหมอืนกับประเทศอืน่ๆ อย่างเกาหลี สหรฐัฯ และอนิโดนีเซยีครบั” 

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ  ทรงสร้างโอกาสให้เด็กไทย
“ผมภูมิใจมากที่ได้เข้าค่าย สอวน. และไม่คิดว่าจะท�าให้เราได้มาไกลขนาดนี้ 

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรง
ช่วยให้เด็กไทยมีโอกาสไปแข่งกับต่างประเทศ ช่วยให้เด็กเก่งที่ไม่มีโอกาส ได้เข้าค่าย
อบรม และมีประโยชน์มากจริงๆ เราได้เรียนรู้หลายอย่างจากค่าย เป็นองค์ความรู้ที่
ไม่มีในห้องเรียน เนื้อหาครอบคลุมถึงระดับมหาวิทยาลัย ถ้าผมเรียนแต่ในห้องเรียน
คงไม่มีโอกาสได้จับหิน สัมผัสค้อน และอาจไม่รู้เลยว่าเป็นสิ่งที่เราชอบจริงๆ หรือไม่ 
ผมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเด็กไทยของพระองค์มากๆ ครับ” 

การศึกษาในอนาคต
ภูผาตั้งใจแน่วแน่จะเลือกเรียนต่อด้านธรณีวิทยา หากเขาได้ทุน

ศกึษาและผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ เขาหวงัว่าจะได้ไปศกึษาต่อที่
อังกฤษ เพราะมหาวิทยาลัยลีดส์มีภาควิชาธรณีวิทยาโดยตรง  

เด็กนครปฐมก็สู้คนอื่นได้ 
ภผูาอยากฝากถงึเพ่ือนๆ ท่ีอยูต่่างจงัหวดั แม้ทุกคนจะรูว่้าการ

เรยีนระหว่างเดก็ต่างจงัหวดักบัเดก็กรุงเทพฯนัน้ต่างกนัจรงิๆ เพราะเดก็ใน
กรุงแข่งขันกันสูงมากกว่า แต่ภูผาไม่ย่อท้อ เขายังคงตั้งใจอ่านหนังสือ

๔๕



ไปเรื่อยๆ โดยไม่ได้คาดหวังว่าจะติดระดับชาติด้วยซ�้า เขา
ยังคงอ่านหาข้อมลูใหม่ตลอด จนวนัทีไ่ด้ก้าวขึน้มาเป็นผูแ้ทน
ของประเทศ และแม้เขาจะได้เหรยีญเงนิเขากร็ูส้กึพอใจแล้ว 

“ผมรูส้กึดีใจที่ได้มาเป็นคนเปิดทางให้น้องๆ รุ่นต่อไป”  

ให้ก�าลังใจเพื่อนเยาวชน
“อยากฝากถึงเพื่อนๆว่า ให้หาสิ่งที่ชอบ และเต็มที่กับ

สิ่งนั้น ไม่ต้องกลัวว่าเราจะเรียนสู้เด็กจากโรงเรียนเก่งๆ ไม่
ได้ เพราะถ้าเรากลัวตั้งแต่ยังไม่แข่ง เท่ากับเรายอมแพ้แล้ว 
ตั้งใจเรียน อ่านหนังสือ แล้วท�าให้เต็มที่ที่สุด ท�าทุกอย่างที่
เราท�าได้ ถึงจะมีคนเก่งกว่า แต่เราต้องท�าให้ดีที่สุด

เคล็ดลับการเรียนของผมคือ อ่านทบทวนเรื่อยๆ อ่าน
ทกุวนัก่อนสอบ สือ่โซเชยีลทีผ่มตดิตามทัง้ในไอจ ีและเฟซบุค๊  
ก็ล้วนเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรณีวิทยาครับ”

ธรณีวิทยาช่วยให้เข้าใจธรรมชาติมากขึ้น
“ผมชอบที่ได้ออกไปสถานที่ตามธรรมชาติเพื่อศึกษา

และท�าให้เราเข้าใจธรรมชาตมิากขึน้ เช่นแผ่นดนิไหวเกิดเพราะ
อะไร แล้วเราจะมีวิธีแก้ไขและรับมืออย่างไร ในอนาคตจะ
ได้ป้องกันภัยพิบัติได้ หรือปรับตัวให้อยู่กับมันได้ ผมหวัง 
ว่าสิ่งที่ผมศึกษาจะสามารถตอบแทนสังคมด้วยการเป็น
นักวิทยาศาสตร์ที่ได้ออกส�ารวจภาคสนาม เพื่อหาแหล่ง
ปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงต่อไปครับ”    

๔๖

ภูผากับคุณพ่อคุณแม่



เรื่อง : กระดิ่งลม
ภาพประกอบ : เคโระ

In Trend Sport & Game

 ปีนหน้าผา เป็นหนึง่ในกฬีาน้องใหม่ที่ได้รบัการบรรจใุนการแข่งขนักีฬาโตเกียว 
 โอลมิปิก ๒๐๒๐ และได้รบัความสนใจอย่างสูง เพราะสดุยอดนกักฬีาปีนหน้าผา

ระดับโลกต่างมารวมตัวกันคับคั่งเพื่อชิงเหรียญทองครั้งแรกของกีฬาชนิดนี้

อะไรคือกีฬาปีนหน้าผา?
กฬีาปีนหน้าผา (Rock Climbing) เป็นกฬีาป่ายปีนประเภทหนึง่ท่ีมาจากกจิกรรม

ผจญภัย ซึ่งมีทั้งการปีนหน้าผาจริงตามพื้นที่ธรรมชาติ และการปีนหน้าผาจ�าลองที่ได้
รับความนิยมอย่างมาก เหมาะกับคนที่ชื่นชอบความท้าทาย อยากเอาชนะใจตัวเอง 
ไม่กลัวความสูง 

กีฬาปีนหน้าผา 
กีฬาน้องใหม่ใน
โตเกียว โอลิมปิก 
๒๐๒๐

กีฬา
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ในประวัติกีฬาปีนหน้าผา
กล่าวไว้ว่าการปีนหน้าผาเป็นทกัษะ
ของมนุษย ์ที่ มีมา ต้ังแต ่สมัย
โบราณช่วง ๒๐๐ ปีก่อนครสิตกาล 
ในยุคนั้นการปีนหน้าผาจะเกี่ยว
กับการฝึกเอาตัวรอดของทหาร 
ซึ่งยังไม่ใช่กิจกรรมกีฬาแบบทุก
วันนี้ ต่อมาการปีนผาในกลุ่มนัก
ท่องเทีย่วกบันักส�ารวจภมิูประเทศ 
กเ็ร่ิมแพร่หลายข้ึน โดยเฉพาะแถบ
ประเทศทีม่เีทอืกเขาสงูอย่างเทอืก
เขาแอลป์ในยุโรปรวมท้ังในอเมริกา

ช่วงปี ค.ศ. ๑๘๒๐-๑๙๖๐ 
การปีนหน้าผาเร่ิมมีเทคนิคและ
อุปกรณ์เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัย เริ่มมีกิจกรรมแข่งขัน
ระหว่างผูช้ืน่ชอบปีนหน้าผาด้วยกนั โดยจะแข่งขนักนัในเรือ่งความยากของหน้าผาที่ปีน
กับความส�าเร็จในการปีนหน้าผาที่มีระดับความยากแตกต่างกัน รายการแข่งขันใหญ่ๆ 
คือ World Cup

กระทัง่ในปี ค.ศ.๒๐๑๖ คณะกรรมการโอลมิปิกสากลได้เลือกกฬีาปีนหน้าผา บรรจุ
เป็นชนิดกีฬาใหม่ในการแข่งขันโอลิมปิก ๒๐๒๐ ที่กรุงโตเกียวเป็นครั้งแรก 

รูปแบบการแข่งกีฬาปีนหน้าผา 
กฬีาปีนหน้าผามหีลายรปูแบบได้แก่ ทอ็ปโรป (Top rope) โบลเดอร์รงิ (Bouldering) 

ลีดเดอร์ (Leader) และ ลีดเดอร์ แอน์ ดีป วอเตอร์ โซโล่ (Lead and deep water 
solo) ในการแข่งขนัจะเรยีกนกักฬีาว่า ผู้ปีน หรือ Climber ซ่ึงในประเภทท่ีต้องใช้เชอืก
อย่าง ทอ็ปโรป จะมี บเีลเยอร์ (belayer) ท�าหน้าทีค่วบคุมเชอืกพร้อมท้ังเป็นเนวเิกเตอร์
ให้กับผู้ปีนด้วย 

ส�าหรับ กติกากีฬาปีนหน้าผา ถ้าเป็นการแข่งขันปีนหน้าผาจ�าลอง โดยทั่วไปจะ
เก็บคะแนนจากการปีนให้ได้ระดับความสูงมากที่สุดโดยไม่มีข้อผิดพลาด หรือมีน้อย
ทีส่ดุ สิง่ส�าคญัคือผูปี้นต้องมอีปุกรณ์กีฬาปีนหน้าผาเพือ่ความปลอดภยัขณะแข่งขนั เช่น 
รองเท้าปีนหน้าผา เชือกกับฮาร์เนส ถุงใส่แป้งแมกนีเซียมคาร์บอเนตไว้ทามือกันลื่น
ขณะปีน เป็นต้น

ประโยชน์ของกีฬาปีนหน้าผา
จะเห็นได้ว่ากีฬาปีนหน้าผาเน้นความแข็งแกร่ง เป็นสิ่งที่ยาก ท้าทาย ต้องใช้

ทกัษะทางร่างกายอย่างสงูและต้องมจิีตใจทีเ่ข้มแขง็อดทนเป็นอย่างย่ิง สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์
จากการปีนหน้าผานอกจากร่างกายทีแ่ขง็แรงแล้ว ยงัได้ฝึกจติใจ สมาธ ิ ความแน่วแน่ 
และใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท

๔๘



กีฬาปีนหน้าผาในโตเกียว โอลิมปิก ๒๐๒๐
การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผาครั้งแรกในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกของมวลมนุษยชาติ 

มีขึ้นเป็นระยะเวลา ๔ วัน (รอบคัดเลือก ๒ วัน และรอบสุดท้าย ๒ วัน) เป็นไปอย่าง
สนุกตื่นเต้น เพราะระดับความยากของหน้าผาทั้ง ๓ ประเภทของการแข่งคือ Speed, 
Bouldering และ Leader นั้นสูงมาก นักกีฬาต้องใช้ทักษะ ความแข็งแกร่งของร่างกาย 
พลังหัวใจ และมันสมองในการวิเคราะห์เส้นทางว่าจะปีนอย่างไรจึงจะท�าผลงานได้ดี
ที่สุด

ผู้ชนะการแข่งในประเภทชายคือ อัลเบร์โต กิเนซ โลเปซ นักปีนหน้าผาทีมชาติ
สเปนท่ีท�าคะแนนรวมได้เหนอืกว่า นาธาเนยีล โคลแมน (สหรฐัอเมรกิา) และ ยาคอ็บ   
ชแูบร์ต (ออสเตรีย) ส่วนประเภทหญิง ยานยา การ์นเบรต นักปีนเขาดาวเด่นทีมชาติ
สโลวีเนียคว้าเหรียญทองไปครอง โดยเอาชนะ มิโฮะ โนโนกะ และ อากิโยะ โนกุชิ สอง
สาวนักปีนหน้าผาเจ้าภาพได้ 

มีการประเมินกันว่าความส�าเร็จของการจัดการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผาในโตเกียว 
โอลิมปิกครั้งนี้ จะยิ่งจุดประกายให้กีฬาชนิดนี้ได้รับความนิยมสูงขึ้นทั่วโลก เพราะเป็น
กีฬาที่สนุกทั้งคนเล่น สนุกทั้งคนด ู

สมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬาปีนหน้าผา ได้ก่อตั้งเมื่อคราวที่ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการ

แข่งขนักฬีาเอเชีย่นอนิดอร์เกมส์ ครัง้ที ่๑ ระหว่างวนัท่ี ๑๒-๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ถือได้ว่าเป็นภารกิจส�าคัญท่ีได้มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬารายการ
ใหม่ของ OCA เป็นครั้งแรกของทวีปเอเชีย

ปัจจุบันสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย ได้ท�าการบริหารงานอย่างต่อ
เนื่องมาเป็นระยะเวลา ๑๖ ปี มีสมาชิกสมาคมกีฬาปีนหน้าผาจ�านวนทั้งสิ้น ๒๖ ชมรม 
มีหน้าผาเทียมที่ใช้ส�าหรับฝึกซ้อมภายใต้การดูแลจากสมาคม ๑ แห่ง ได้แก่ หน้าผา
เทียมในพื้นที่การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก ซึ่งเป็นส�านักงานที่ท�าการสมาคมฯ 
ในปัจจุบันนั่นเอง 

ผูท้ีส่นใจกฬีาปีนหน้าผาสามารถสอบถามข้อมลู รบัค�าแนะน�าจากสมาคมฯ หรอื
คลิกเว็บไซต์สมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย : https://www.scat-thai.org/  
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เรื่อง : คะริน  
ภาพ : MV ‘LALISA’

Idol

 นี้ไม่มีใครไม่รู้จัก “ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล ไอดอลสาววัย 
 ๒๔ ปี ผู้มีบ้านเกิดอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ และมีสายเลือดไทย
เต็มตัว จน MV เพลง LALISA จากอัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มแรกของเธอ 
ผ่านร้อยล้านววิบนยทูบูใน ๒๔ ชัว่โมง แต่ปรากฏการณ์ทีก่ล่าวขวญั

และพูดถึงกันในวงกว้างยิ่งกว่านั้นก็คือการที่เธอสอดแทรกความเป็น
ไทยลงไปใน MV อย่างสวยงามและสร้างสรรค์ 
 สื่อต่างประเทศรายงานว่า ก่อนจะปล่อย MV นี้ ลิซ่าได้ให้สัมภาษณ์

ถึงอัลบั้ม LALISA ว่า “ฉันต้องการให้ LALISA มีความรู้สึกแบบไทยๆ ทั้งฉากและชุด
ทีส่ือ่ถงึกลิน่อายความเป็นไทยได้ดี หลังจากพูดว่าต้องการรวบรวมบรรยากาศแบบไทยๆ 
เท็ดดี้ก็จัดเพลงในแบบไทยๆ และฉันประทับใจมาก ได้สวมชุดไทยในเอ็มวี ฉันคิดว่า
มันออกมาสวยจริงๆ”

เพจเฟซบุ๊ก ASAVA ของแบรนด์อาซาว่า โพสต์ข้อความในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับ
การปล่อยเอ็มวีว่า

“ในอลับัม้เดีย่วล่าสดุของเธอ ลซ่ิาปรากฏตวัโดยสวมชดุครอปยาว พร้อมมนิสิเกร์ิต
ของแบรนด์อาซาว่า ชุดนี้ออกแบบมาเพื่อลิซ่าโดยเฉพาะ และท�าขึ้นเป็นพิเศษด้วยผ้า
ไหมไทยโบราณสีทองทีท่อขึน้อย่างประณตี เป็นลวดลายโบราณจากจงัหวดัล�าพูน ประดบั
ด้วยคริสตัลของสวารอฟสกี้ที่ส่องประกายระยิบระยับ ซึ่งปักด้วยมือทั่วทั้งชุด”

นอกจากชุดแล้ว เครื่องประดับและเครื่องหัวของลิซ่ายังเป็นแบรนด์ของคนไทย
เช่นกัน เครือ่งประดบัมาจากแบรนด์ Sarran ส่วนเครือ่งประดบัศีรษะมาจาก Prapakas 
เรยีกว่า “รดัเกล้ายอด” เป็นศริาภรณ์ประกอบการแสดงไทย ช่างฝีมือไดรังัสรรค์ศริาภรณ์
หลายรูปแบบตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม

ลลิษา มโนบาล “ลิซ่า” 
ไอดอลสาวเกาหลี 

ผู้ภูมิใจในความเป็นไทย

นาที
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อกีหนึง่สิง่ทีท่�าให้แฟนๆ ภาคภูมใิจคอื การจ�าลองปราสาทหินศลิปะขอม “ปราสาท
พนมรุง้” ของ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของลิซ่า มาไว้ใน MV ด้วย

เช่นเดยีวกบัการให้สมัภาษณ์สดในรายการ  Woody Show เม่ือวนัที ่๑๑ กนัยายน 
๒๕๖๔ ลซ่ิาตอบค�าถามพธีิกรด�าเนนิรายการทีว่่า ลซ่ิาเป็นความภมูใิจและเป็นตัวอย่าง
ให้เด็กรุ่นใหม่กล้าท�าตามความฝันของตัวเอง มีอะไรอยากจะพูดกับคนไทยที่มีความ
ฝันแบบลิซ่าไหม ?

เธอตอบว่า “อยากจะบอกว่าหนูเริ่มด้วยการเป็นเด็กบุรีรัมย์ ไม่เคยคิดไม่เคยฝัน
ว่าจะมาอยู่จุดๆ นี้ได้ แต่หนูรู้สึกว่าความฝันของเด็กๆ นั้นทรงพลัง เป็นอะไรที่มาจาก
ใจเขาจริงๆ เลยคิดว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองถ้าเกิดว่ามีโอกาสหรือสามารถสนับ 
สนุนเขาให้ไปตามฝันได้ หนูอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่สู้ด้วยเหมือนกันค่ะ ไม่ใช่แค่ตัว
น้องๆ อย่างเดียว สภาพแวดล้อมของเด็กๆ ด้วย ที่จะท�าให้เขาสามารถไปถึงจุดๆ  
นั้นได้

“อยากบอกน้องๆ ว่าเราต้องเชื่อมั่นในตัวเอง อย่าคิดว่าการที่เราฝันอยากเป็น
ซุปเปอร์สตาร์ บางคนอาจจะ ห๊ะ! ยูเหรอ? อย่าไปฟัง เราต้องเชื่อมั่นในตัวเอง เรา
ท�าได้อยู่แล้วค่ะ”  
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 น่ายนิดีในช่วงโควดิ-๑๙ แพร่ระบาด
 ข่าวหนึ่งก็คือ การที่เด็กไทยชั้น

มธัยมศกึษาตอนปลายสองคนได้รบัรางวลั
สิง่ประดษิฐ์ระดับโลกผ่านการน�าเสนอแบบ 
ออนไลน์ สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทย
ทั้งประเทศ

นกัเรยีนไทย ๒ คนน้ีได้แก่ นายธนวชิญ์ 
น�้าใจด ีและ นายฟิวเจอร์ คงช ูนักเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๔ จากโรงเรยีนด�ารงราษฎร์สงเคราะห์ จงัหวัดเชยีงราย โดย สสวท. 
ฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) ในฐานะหน่วยงานหลักที่ส่งเสริมการ
เรยีนรู้และการวิจัยวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม ได้ด�าเนนิการคัดเลอืกให้เป็นตวัแทนประเทศไทย
เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน�า้ Stockholm 
Junior Water Prize 2021 (SJWP 2021) ในงาน World Water Week ณ กรงุสตอกโฮล์ม 
ประเทศสวีเดน ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
และคว้ารางวัล The Winner of Diploma of Excellence จากผลงานวิจัยชื่อ             
“Bio-Moisture-Nutrient Absorbing  Belt for Promoting the Sugarcane Seedlings 
Growth from the Local Waste” หรือ “เข็มขัดดูดซับความชื้นและให้ธาตุอาหารจาก
วัสดุเหลือทิ้งในชุมชนเพื่อการดูแลท่อนพันธุ์อ้อยระยะแรกปลูก” 

เรื่อง : ก�าแพงคราม  
นวัตกรรม

สองเด็กไทยคว้ารางวัลชนะเลิศ
สิ่งประดิษฐ์ในงานระดับโลก SJWP 2021

นายฟิวเจอร์ คงชู นายธนวิชญ์ น�า้ใจดี

ข่าว
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นวัตกรรมชิ้นนี้ได้น�าวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาสร้างในรูปแบบเข็มขัดที่สามารถ
อุม้น�า้ไว้ส�าหรบัการเพาะปลกูท่อนพนัธุอ้์อยในระยะแรกปลูกได้ แม้จะปลูกในพืน้ท่ีแห้งแล้ง 
ช่วยลดการให้น�้า และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกมากกว่าร้อยละ ๕๐ เมื่อ
เปรียบเทียบจากการปลูกโดยใช้วิธีดั้งเดิม นอกจากนี้ ยังน�าสารสกัดจากสะเดาช่วยไล่
และก�าจดัแมลงศตัรอู้อย จงึเป็นการใช้สารธรรมชาตลิดการใช้สารเคมทีีจ่ะเป็นการเพิม่
มลพิษให้แหล่งน�้าและดินอีกด้วย

ปัญหาความแห้งแล้ง ทรัพยากรน�า้จ�ากดั และ
แมลงศัตรูพืช เป็นปัญหาส�าคัญต่อการเจริญเติบโต
ของต้นกล้าอ้อย สองผู้วิจัยได้พัฒนานวัตกรรม 
Bio-Moisture-Nutrient (BMN) Absorbing Belt 
ส�าหรับส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้าอ้อย
จากขยะในท้องถิ่น ชานอ้อย และเกล็ดปลา 

น้องท้ังสองเล่าว่า ผลการศึกษาสิ่งประดิษฐ์
ชิ้นนี้พบว่าสายพานดูดซับ BMN สามารถรักษา
ความชื้นในดินได้ก่อนจุดเหี่ยวแห้งถาวรจากการ
ควบคุมได้ดีกว่า ๒ เท่า สายพานช่วยลดการใช้น�า้ 
๕๐% และประหยัดต้นทุนการผลิต ๕๒.๙๓% จาก
การเพาะปลูกแบบดั้งเดิม 

ส่วนสาเหตทุีเ่ลอืกอ้อยเพราะเป็นพืชเศรษฐกิจส�าคญั เป็นอาหาร พลังงานทดแทน 
และแหล่งน�า้ตาล ปัญหาภยัแล้ง ทรพัยากรน�า้จ�ากัด และแมลงศัตรพืูชเป็นปัญหาส�าคัญ
ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าอ้อย นวัตกรรมนี้จึงมุ่งศึกษาประสิทธิภาพในการรักษา
ความชื้นในดิน เร่งการเจริญเติบโต ลดการใช้น�้า และป้องกันศัตรูพืชอ้อย

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือการพัฒนานวัตกรรมสายพานดูดซับสารอาหาร
ชีวภาพ (BMN) เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้าอ้อยจากเกล็ดปลาจากขยะใน
ท้องถิ่น 

ผู้วิจัยท�าการทดลองโดย. ศกึษาวธีิการและปัจจยัท่ีเหมาะสมในการสกดัเจลาตนิจากเกล็ดปลานวลจันทร์. ศึกษาการสกัดเส้นใยจากเส้นใยชานอ้อยที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับ
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. ศึกษาประสิทธิภาพของสายพานดูด
 ซบั BMN ต่อการเจรญิเตบิโตของต้น
 กล้าอ้อยและการป ้องกันศัตรู พืช
 อย่างมีประสทิธภิาพเมือ่ใช้ร่วมกบัสาร
 สกัดสะเดา. ศกึษาต้นทุนการผลิตสายพานดดูซับ 
 BMN 

การประดิษฐ์น้ีเป็นแนวทางใหม่ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้าอ้อย
ด้วยแบบจ�าลองการเกษตรแบบ Bio-Circular-Green ของประเทศไทย ซึ่งช่วยลดการ
ใช้น�้า ลดการใช้ยาฆ่าแมลง และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในชุมชน 
จากผลการวิจัยและการด�าเนินการอย่างกว้างขวางจะเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการแก้
ปัญหาในการจัดการน�้าและการเกษตรที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) และแบบจ�าลองการเกษตร Bio-Circular-Green ของประเทศไทย

การประกวด Stockholm Junior Water Prize เป็นการประกวดที่จัดขึ้นเป็น
ประจ�าทุกปีเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนทั่วโลกอายุระหว่าง ๑๕-๒๐ ปี เกิดความตระหนัก
และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน�า้ โดย เจ้าหญิงวิกตอเรีย มกุฎราชกุมารีแห่งสวีเดน 
ทรงให้ความส�าคัญและเป็นองค์อุปถัมภ์มาตลอด ๒๕ ปี การประกวดครั้งนี้จัดขึ้นร่วม
กับการประชุม World Water Week ณ กรุงสตอกโฮล์ม มีเยาวชนเข้าร่วมประกวด
จ�านวน ๔๔ คนจาก ๓๒ ประเทศ เยาวชนเหล่านี้จะต้องผ่านการประกวดในแต่ละ
ประเทศและได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนระดับประเทศ

การประกวดปีนี้มีทั้งสิ้น ๓ รางวัลได้แก่ รางวัล The Winner of Stockholm  
Junior Water Prize 2021 เป็นของเยาวชนจากประเทศสหรัฐอเมริกา รางวัล The 
Winner of Diploma of Excellence เป็นของเยาวชนจากประเทศไทย และรางวัล
สุดท้ายเป็นรางวัลที่ให้ผู้สนใจร่วมโหวต คือรางวัล The Winner of People Choice’s 
Award เป็นของเยาวชนจากประเทศบราซิล  
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 ระบาดของโรคโควดิ-๑๙ รวมถงึปรากฏการณ์ 
 ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ส่งผลกระทบต่อเยาวชนในช่วงอายรุะหว่าง ๑๕-๒๑ ปี
อย่างยิง่ยวด การด�าเนนิชวีติภายใต้ความเปลีย่นแปลง
ทีไ่ม่อาจคาดเดา การก้าวสูโ่ลกดิจติอลเตม็รปูแบบ ระบบ
เศรษฐกจิทีถ่ดถอย รวมถงึปัญหาด้านสิง่แวดล้อม ได้
เปล่ียนมุมมองต่ออนาคตของเยาวชนส่วนใหญ่ไป
โดยสิ้นเชิง 

การศึกษาขาดหาย โอกาสทางอาชีพที่สูญเสีย 
และการปรับตัว 

รายงานวิเคราะห์ล่าสุดขององค์กรยูนิเซฟระบุ
ว่า การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในช่วงกลางปีที่ผ่าน
มาท�าให้เด็กกว่า ๑๔๐ ล้านคนทั่วโลกต้องเลื่อนการ
เปิดเรียนวันแรกออกไปอย่างไม่มีก�าหนด หลังจากที่
เกือบแปดล้านคนในจ�านวนนั้นไม่ได้ไปโรงเรียน
มากว่าหนึง่ปีแล้ว แม้ว่าจะมกีารเรยีนการสอนออนไลน์ 
แต่เด็กอย่างน้อยร้อยละ ๒๙ ทั่วโลกกลับไม่สามารถ
เข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้ เนื่องจากขาดแคลนทุน
ทรัพย์ เทคโนโลยี ตลอดจนเครื่องมือส�าหรับเรียน
ออนไลน์ และสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเรียน 

ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลต่อแผนการ
ศึกษาต่อรวมถึงการประกอบอาชีพของเยาวชนกลุ่ม
ใหญ่ในหลายประเทศ สถาบันการวิจัย Institute for 
Fiscal Studies (IFS) ในประเทศอังกฤษ ได้รายงาน
ผลการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในช่วงล็อกดาวน์ซ่ึงส่ง
ผลต่อนกัเรยีนในอนาคตพบว่า การทีโ่รงเรยีนในประเทศ
อังกฤษขาดการเรียนการสอนในโรงเรียนไปครึ่งภาค
การศึกษา ส่งผลต่อการหารายได้จากการประกอบ
อาชพีในอนาคตของนักเรยีนแต่ละคน เนือ่งจากท�าให้
นักเรียนขาดทักษะจนไม่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้
กับการท�างานและการต่อยอดทักษะอื่นๆ 

ทางฝ่ังสหรฐัอเมรกิา ผลการส�ารวจร่วมกนัระหว่าง 
ECMC Group องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรที่มุ่งเน้น
เรื่องการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและ VICE Media 
เปิดเผยว่า นกัเรยีนมัธยมปลายท่ัวสหรฐัสนใจเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาน้อยลง การระบาดของโรค  
โควดิ-๑๙ ท�าให้เดก็อเมรกินัส่วนใหญ่เริม่ไม่เห็นความ
จ�าเป็นในการเรียนระดับอุดมศึกษา มีเพียง ๑ ใน ๔ 
ของนักเรียนมัธยมปลายจ�านวน ๓,๒๐๒ คนเท่านั้น
ท่ีมองว่าวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเป็นหนทางเดียว
ที่จะท�าให้ได้งานที่ดีในอนาคต ขณะที่นักเรียนหลาย

๕๕

เรื่อง : พิมพ์ภัทร
ภาพ : นัดเดียว

เยาวชนรอบโลก

เยาวชนโลก และอนาคต
การ



คนก�าลังวิตกกังวลเร่ืองความไม่มั่นคงในชีวิตและผล 
กระทบทางการเงินจากการระบาดของโรค ท�าให้พวก
เขาไม่อยากเรียนมหาวิทยาลัยอีก ๔ ปีต่อจากนี้

เจเรอมี ่วตีนั ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารของ ECMC 
Group กล่าวว่า “การเปลี่ยนแนวคิดด้านการศึกษา
ต่อถือเป็นโจทย์ส�าหรับครูอาจารย์และนักการศึกษา
ซึ่งจะต้องช่วยแนะแนวทางอนาคตของเด็กอย่าง
เหมาะสม รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
เส้นทางการศึกษาต่อที่หลากหลายในปัจจุบัน” 

ส�าหรบัประเทศไทย ผศ.ดร.เจสสกิา เวชบรรยงรตัน์ 
อาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
และ ดร.ตัณฑกา วิวัฒน์สรุกิจ ให้ความเหน็ในคอลัมน์
เศรษฐเสวนา จุฬาฯ ทศันะ หนงัสือพมิพ์ฐานเศรษฐกิจ 
ฉบับวันที่ ๙-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระบุว่า 

ความรุนแรงของผลกระทบจากการระบาดส่วน
ใหญ่ตกอยูท่ีก่ลุม่คนอายุน้อย เยาวชนไทยก�าลงัเผชิญ
หน้ากับความท้าทายของตลาดแรงงานซึ่งสามารถ
ส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าด้านอาชพี รวมถงึโอกาส
ในการสร้างรายได้ในระยะยาว 

สถาบนัการศกึษาต่างๆ ต้องร่วมมอืกนัให้ความ
ช่วยเหลอื อาจารย์แนะแนวในระดับมธัยมศึกษาตอน

ปลายและมหาวิทยาลัยควรให้ข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับ
โอกาสในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม
ซึ่งได้รับผลกระทบมากและต้องใช้เวลายาวนานใน
การฟื้นฟู เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หรือ
อตุสาหกรรมการผลิต นอกจากนีน้กัศกึษาจบใหม่และ
แรงงานกลุ่มใหม่ ควรจะมีโอกาสได้เพิ่มทักษะและ
ความช�านาญ เพื่อที่จะช่วยให้กลุ่มคนเหล่านี้ค้นพบ
อาชีพที่เหมาะสมและมีความก้าวหน้าในอาชีพ 

Digital Transformation ก้าวสู่โลกเทคโนโลยี
เต็มรูปแบบ

ในศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาการด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีรุดหน้าอย่างก้าวกระโดด เกิดเครื่อง
มือใหม่ๆ กระบวนการสื่อสารและการเรียนรู้ใหม่ๆ 
ซ่ึงเข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวัน
ของมนุษย์ อนิเทอร์เนต็ความเรว็สูงท�าให้โลกดจิติอล
กลายเป็นโลกใบที่สองของคนทั่วโลก

นอกจากนี้สถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ยังมีส่วน
ผลักดันให้สังคมเปิดรับเทคโนโลยีดิจิตอลเร็วขึ้น
อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง การด�ารงชีวิตวิธีใหม ่ (New 
Normal) ไม่ว่าจะเป็น สังคมไร้เงินสด การท�างาน
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จากบ้าน การเรียนการสอนออนไลน์ การซื้อ-ขาย
สินค้าผ่านระบบออนไลน์ การท�าธุรกรรมผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนกิส์ฯลฯ จ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดจิติอลมา
เป็นส่วนประกอบ

ภาครัฐในหลายประเทศตระหนักถึงบทบาท
ของเทคโนโลยีดิจิตอลต่อชีวิตประจ�าวันของผู้คน จึง
มีการเตรยีมเดก็และเยาวชนให้พร้อมรบัความเปลีย่น 
แปลงดังกล่าว อาท ิกระทรวงศกึษาธิการของสงิคโปร์ 
ซึง่ได้ปรบัหลกัสตูรให้มเีนือ้หาการเรียนเก่ียวกบัการเขยีน
โค้ด (Coding) การคิดเชิงค�านวณ (Computational 
Thinking) และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computing) 
ที่เข้มข้นขึ้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา พ่วงด้วยการเติม
ทักษะความรู้ด้านการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมให้
นักเรียนมีสมุดบัญชีอิเล็กทรอนิกส ์ตั้งแต ่ระดับ
ประถมศึกษาเพื่อสร้างความคุ้นเคยในการใช้จ่ายเงิน
แบบไม่ใช้เงินสด นอกจากนี้รายวิชาหน้าที่พลเมือง 
(Character and Citizenship Education) ยังถูกปรับ
เปลี่ยนโดยเพิ่มเนื้อหาการเรียนเก่ียวกับการท่องโลก
ไซเบอร์อย่างมั่นคงปลอดภัย (Cyber Wellness  
Education) เข้าไปด้วย

คณุธนวฒัน์ สุธรรมพนัธ์ุ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ไมโครซอฟท์ (Microsoft) ประเทศไทย ให้ความเห็น
ในงานงานสมัมนา “AIS Business Digital Future 2021” 
ว่า โลกแห่งอนาคตจะเป็นยุค New Way, New Me 
ซึ่งเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆ รออยู่มากมาย แต่ภาย

ใต้โอกาสนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นไปพร้อมกันคือพฤติกรรมผู้
บริโภคที่เปลี่ยนไป ภาคธุรกิจจึงต้องปรับตัวเพื่อรับ
การเปลี่ยนแปลงนี้ ใน ๘ ด้าน ได้แก่

ท�างานทีไ่หนก็ได้ ต้องเตรยีมความพร้อมท้ังใน
ด้านเทคโนโลยีและด้านนโยบาย ซึง่จะต้องตอบโจทย์
ภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย

ให้ความส�าคญักบัโลกทีม่ดีจิิตอลเป็นตัวน�า ยคุ
นีเ้ป็นยุค Digital First ไม่ว่าจะลูกค้า ซัพพลายเออร์ 
หรือแม้แต่พนักงานในองค์กรก็มีเครื่องมือดิจิตอล
อยู่ในมือ สินค้าและบริการจึงต้องตอบโจทย์โลกที่มี
ดจิติอลเป็นตัวน�า

ใช้ Cloud Economy ให้เกิดประโยชน์ คลาวด์
ท�าให้องค์กรไม่จ�าเป็นต้องลงทุนเทคโนโลยี แต่ใช้ผ่าน
คลาวด์ เช่น การเช่าระบบแทนการติดตั้งระบบของ
ตัวเอง

ให้ความส�าคญักบั AI ข้อมลูสามารถสร้างมลูค่า
ได้ เช่น การน�าข้อมูลและ AI มาเป็นส่วนหนึ่งของ
แอปพลิเคชัน เช่น เทคโนโลยีรถไร้คนขับ ระบบ
อัตโนมัติ และอื่นๆ

อย่าท�างานคนเดียว การร่วมมือทางธุรกิจโดย
ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างธุรกิจสู่ธุรกิจ
และธุรกิจสู่ลูกค้า

นกัพฒันาไม่ต้องมาจากสายเทคโนโลยอีกีต่อไป 
อนาคตของเทคโนโลยีจะไม่ได้จ�ากัดแค่คนที่เรียนมา
เท่านั้น แต่เทคโนโลยีจะเป็นโอกาสของทุกคน การ
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทางดิจิตอลมากข้ึนจึงเป็น
สิ่งจ�าเป็น 

สร้างความไว้ใจให้ได้ การรักษาความปลอดภัย
ของข้อมลูทีเ่หมาะสม สร้างความม่ันใจให้องค์กรและ
ลูกค้า

อย่าลืมคิดถึงส่วนรวม การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ 
Sustainable Development Goals (SDGs) จะเป็น
เรือ่งท่ีละเลยไม่ได้อกีต่อไป บรษัิทไม่อาจมุ่งเพียงการ
พัฒนาธุรกิจ แต่ต้องนึกถึงสิ่งแวดล้อมด้วย 

วิกฤตสิ่งแวดล้อม
ก่อนที่โรคโควิด-๑๙ กลายเป็นโรคระบาดใหญ่ 

(global pandemic) สิ่งที่มนุษยชาติให้ความสนใจ
มากที่สุดคือ ภาวะโลกร้อนและสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติท่ีเสียสมดุลจนเข้าใกล้จุดท่ีไม่อาจหวนคืน 

๕๗



  

สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงท�าให้เกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติมากมายไม่ว่าจะเป็นพายุ ไฟป่า ภัย
แล้งยาวนาน อุทกภัย และธารน�้าแข็งละลาย

การระบาดของโควิด-๑๙ ท�าให้การรณรงค์งด
ใช้พลาสติกต้องหยุดชะงกั การลอ็กดาวน์และการจ�ากดั
การเดินทางในชุมชนท�าให้ผู้คนท่ัวโลกต้องสั่งอาหาร
มากนิทีบ้่านและส่ังซือ้สนิค้าออนไลน์มากข้ึน การน�า
ภาชนะมาใช้ซ�้าหรือการใช้ภาชนะส่วนตัวจากผู้ซื้อ
ไม่สามารถท�าได้เนื่องจากหวั่นเกรงว่าอาจท�าให้เช้ือ
แพร่กระจาย รายงานจากส�านักข่าวรอยเตอร์ระบุว่า
นบัต้ังแต่มีการระบาดของโควดิ ธุรกจิรไีซเคลิพลาสตกิ
ทั่วโลกลดลงร้อยละ ๒๐ ในทวีปยุโรป ร้อยละ ๕๐ ใน
บางส่วนของทวีปเอเชีย และมากเป็นร้อยละ ๖๐ ใน
สหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ทั่วโลกยังมีขยะจากวัสดุทางการ
แพทย์ ตั้งแต่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) รวม
ถึงหน้ากากอนามัยและถุงมือเพิ่มมากขึ้น การศึกษา
โดย OceansAsia คาดว่า ในจ�านวนหน้ากากอนามัย 
๕๒,๐๐๐ ล้านช้ินทีผ่ลติออกมาทัว่โลกในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จะมอียูร่าว ๑,๕๖๐ ล้านชิน้ถกูทิง้และหลดุรอดสูท่ะเล
และมหาสมุทร 

นับเป็นโชคดีที่เมื่อข้ามมาถึงปี ๒๕๖๔ ทั่วโลก
หันกลับมาให้ความสนใจกับสภาพภูมิอากาศและสิ่ง
แวดล้อมอีกครั้ง ประเด็นทางสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะ
เป็นประเด็นส�าคัญในปีนี้ได้แก่ 

สหรฐัอเมรกิาจะกลบัมาเป็นผูน้�าด้านการจดัการ
ปัญหาสภาพภูมิอากาศ 

นายโจ ไบเดน ประธานาธบิดคีนใหม่ของสหรฐั 
อเมรกิา มนีโนบายสนบัสนนุการแก้ปัญหาวกิฤตการณ์
สภาพภูมิอากาศ เขาประกาศน�าสหรัฐอเมริกากลับ
เข้าร่วมความตกลงปารีสทันทีที่เข้ารับต�าแหน่ง และ
เรียกร้องให้ทั่วโลกลดก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๔๕  
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 

ผลิตปศุสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม
อุตสาหกรรมปศุสัตว์สร้างผลกระทบอย่างมาก

ต่อภูมิอากาศ เพื่อให้ต้นทุนการผลิตเนื้อสัตว์ต�า่ที่สุด 
ปศุสัตว์ในฟาร์มจึงถูกเล้ียงอย่างแออัดในพ้ืนท่ีจ�ากัด 
มีการใช้ยาปฏิชีวนะเพ่ือต่อต้านการเกิดโรคซ่ึงเป็น
สาเหตุหนึ่งของการเกิดเชื้อดื้อยาตามมา

ความตระหนักด้านผลกระทบที่เกี่ยวเนื่อง  
จากปศุสัตว์และอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ ท�าให้
อาหารประเภท plant-based ซึ่งผลิตจากพืชเริ่มได้
รับความนิยมมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีใหม่
คอื การเพาะเล้ียงเนือ้สัตว์จากห้องทดลอง โดยสงิคโปร์
เป็นประเทศแรกที่อนุญาตให้จ�าหน่ายเนื้อเพาะเลี้ยง
สู่ผู้บริโภค 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล
ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อ

เกิดการระบาดของโรคโควิดท�าให้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลเลวร้ายลงอีก ประกอบกับอุณหภูมิของ
มหาสมุทรที่สูงขึ้น ระบบนิเวศของท้องทะเลได้รับ
ผลกระทบอย่างช้าๆ จนเริม่ส่งผลรนุแรง ไม่ว่าจะเป็น 
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การสูญพันธุ์ของสัตว์ทะเล การอพยพย้ายถิ่น แนว
ปะการังเกิดภาวะฟอกขาว พายุที่รุนแรงขึ้น 

ปัญหาสภาพแวดล้อมทางท้องทะเลยังส่งผล
ต่อความมั่นคงทางอาหาร ผู้คนกว่า ๓.๒ พันล้าน
คนทั่วโลกพึ่งพาแหล่งอาหารโปรตีนจากท้องทะเล ที่
น่ากลัวที่สุดคือการเพิ่มขึ้นของระดับน�า้ทะเล ซึ่งถ้า
ไม่มีการแก้ไข ภายในปี พ.ศ.๒๕๙๓ พื้นที่อยู่อาศัย
ของผู้คนกว่า ๓๔๐ ล้านคน อาจต้องเผชิญกับ
อุทกภัยทุกปี 

วิกฤตการสูญพันธุ์
รายงานฉบับล่าสุดของสหประชาชาติเกี่ยวกับ

สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลก เปิดเผยว่า พืชและ
สัตว์ราวร้อยละ ๒๕ หรือกว่า ๑ ล้านสายพันธุ์ใน
ระบบนิเวศทั่วโลก เสี่ยงจะสูญพันธุ์ในอีกไม่กี่สิบปี
ข้างหน้า เนื่องจากพื้นที่ป่าของโลกถูกท�าลายลงกว่า 
๖๒๕ ล้านไร่ ส่วนใหญ่มาจากการท�าปศุสัตว์และ
เกษตรกรรม ขณะที่แหล่งน�้าในหลายพ้ืนที่เริ่มมี
มลพิษจากของเสีย โลหะหนัก และสารพิษซึ่งถูก
ปล่อยท้ิงลงตามแหล่งน�้าธรรมชาติ รวมถึงปริมาณ
ขยะพลาสติกก็เพิ่มขึ้นกว่า ๑๐ เท่าในช่วง ๔๐ ปีที่
ผ่านมา 

ลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล
การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบ low-carbon 

ถือเป็นภารกิจหลักที่รัฐบาลท่ัวโลกต้องร่วมมือกัน 
รายงานจาก Emissions Gap Report 2020 โดย 
UNEP ระบวุ่า การลงทนุเพือ่ทางออกทีย่ัง่ยนืจะลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึงร้อยละ ๒๕ ในปี ๒๕๗๓ 
ซึ่งจะช่วยจ�ากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลก
ไว้ที ่ ๒ องศาเซลเซียส ค�ามัน่สญัญาเพือ่ลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกสุทธ ิ เป็นศนูย์ของสหรฐัอเมรกิา จนี 

สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อาจท�าให้โลกเข้าใกล้
เป้าหมายการหยุดอุณหภูมิเพิ่มสูงไว้ที่ ๑.๕ องศา
เซลเซียสได้มากขึ้น

บทบาทของเยาวชนต่อเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื 
เมือ่เดอืนกนัยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ประเทศสมาชกิ

ของสหประชาชาติ ได้รับรองวาระการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ซึง่ประกอบด้วย ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยนื 
เน้นให้ความส�าคัญกับการปรับสมดุลทั้ง ๓ มิติของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมในรูปแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม
เพื่อไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ก�าหนดให้บรรลุเป้าหมาย
ภายในระยะเวลา ๑๕ ปี หรือในปี พ.ศ.๒๕๗๓

การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นวาระระดับโลกที่ทุก
ประเทศก�าลงัช่วยกนัขับเคลือ่น และเยาวชนกถ็อืเป็น
พลังส�าคัญในการก�าหนดอนาคตของโลก 

ดร.สวุทิย์ เมษินทรย์ี อดีตรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) 
กล่าวในงานเสวนา ฟื้นตัวอย่างมั่นคง ก้าวต่ออย่าง
ยั่งยืน เมื่อวันที่ ๙ กันยายนที่ผ่านมาว่า

“เราก�าลังเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่า “One World 
One Destiny” หรือ “หนึ่งโลกหนึ่งชะตากรรมร่วม” 
จากภัยคุกคามทั้งโควิด-๑๙ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ความเหลื่อมล�า้ กับความไม่ยั่งยืน เห็น
ได้ชัดว่า เมื่อเกิดวิกฤต คนจนหรือคนด้อยโอกาสจะ
ได้ผลกระทบมากกว่าคนที่มีพร้อม หากเราก้าวข้าม
ความเหล่ือมล�า้ได้ เรากจ็ะเดนิทางไปสูอ่นาคตท่ีสดใส”

ดร.สุวิทย์ ให้ความเห็นว่า ภาครัฐ เอกชน ภาค
ประชาสังคม ล้วนมีส่วนในการขับเคลื่อนการเปลี่ยน 
แปลงสูอ่นาคต แต่กลุ่มทีม่คีวามส�าคญัไม่น้อยไปกว่า
กนัคอื เยาวชน ซึง่เป็นพลังส�าคญัในการเชือ่มต่อการ
เปลี่ยนแปลงระหว่างปัจจุบันกับอนาคต 

เยาวชนจะมีสองบทบาทส�าคัญในการขับเคลือ่น
การพัฒนาอย่างย่ังยนื คือ ขบัเคล่ือนด้วยตนเอง และ
รวมพลงักบัภาคส่วนอืน่ๆ ในการเปลีย่นแปลงประชาคม
โลกให้ดีขึ้น ทั้งนี้การจะดึงเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม 
จะต้องสร้างสงัคมทีเ่ป็นธรรม มกีตกิาเอือ้ต่อเยาวชนใน
การขบัเคลือ่นทกุๆด้าน ส่วนผูใ้หญ่ก็มบีทบาทสนบัสนนุ 
ถือเป็นปฐมบทของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่  

๕๙



ศาสนศิลป์สยาม
เรื่องและภาพ : อุไรดุสิตา 

 กระดิ่งทองเหลืองพริ้วดังกังวานใส ยามสายลมยอดดอยพัดโชยกระทบสะบัดไหว ช่างไพเราะเสริม
 บรรยากาศยอดดอยสุเทพให้เย็นชุ่มทั้งกายใจ เข้ากับเสียงประสานของพระสงฆ์สวดสาธยายมนต์

สูตรต่างๆ อันเป็นมงคลต่อผู้ที่ได้สดับฟัง โดยเฉพาะบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บทธรรมค�าสอนครั้งแรกที่
องค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้าโปรดแสดงแก่ปัจจวคัคีย์ ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั พาราสาวตัถเีมือ่กว่า ๒,๕๐๐ ปี
มาแล้ว 

สุวรรณเจดีย์ - พระบรมธาตุดอยสุเทพ 
บูรณะใหม่งามอร่าม ศาสนสถานคู่ล้านนา

เสียง

๖๐



การสาธยายมนต์ในยามเช้า และการแสดงพระ
ธรรมเทศนาในตอนค�า่ ณ ลานเจดีย์ดอยสุเทพ จัด
ให้มีขึ้นตลอดช่วงเข้าพรรษาปีนี้ คือตั้งแต่สิงหาคม
จนถงึปลายเดอืนตุลาคม ๒๕๖๔ ถอืเป็นส่วนหนึง่ของ
พิธีสมโภชพระบรมธาตุดอยสุเทพ หลังเสร็จสิ้นการ
บรูณะองค์ “สวุรรณเจดย์ี” ทีบ่รรจุพระบรมสารีรกิธาตุ 
ปิดทองใหม่ หุ้มทองค�ายอดปลี และฉัตรประดับองค์
พระบรมธาตุ 

สุวรรณเจดีย์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ตั้งอยู่บน
ยอดดอยสุเทพในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สูง
กว่าพื้นราบของตัวเมืองเชียงใหม่ ๖๘๙ เมตร และ
สูงจากระดับน�า้ทะเลปานกลาง ๑,๐๔๖ เมตร วัดพระ
ธาตุดอยสุเทพ และพระบรมธาตุดอยสุเทพสร้างขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. ๑๙๒๙ เป็นปูชนียสถานที่ส�าคัญของ
อาณาจกัรล้านนา คูบ้่านคู่เมอืงเชียงใหม่มาแต่โปราณ
กาล เป็นศูนย์รวมความศรทัธาของชาวเชยีงใหม่ ความ
เป็นมานับได้ย้อนไปกว่า ๖๕๐ ปี 

สมัยพญากือนา (พระญาธรรมิกราช) กษัตริย์
องค์ที่ ๖ แห่งราชวงค์มังราย ได้อัญเชิญพระบรม
สารีริกธาตุจากเมืองศรีสัชนาลัย และอัญเชิญขึ้นไป
ประดิษฐานบนดอยสุเทพโดยช้างมงคล  ขบวนช้าง
มงคลเดินบุกป่าฝ่าดงขึ้นสู่ดอยสูง เมื่อถึงยอดดอย 
ช้างมงคลได้หยุด ณ จุดที่ตั้งองค์พระบรมธาตุ แผด
ร้อง ๓ ครั้งพร้อมท�าประทักษิณ ๓ รอบ ช้างมงคล
ล้มลง พญากือนาจึงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลง
จากหลังช้างและสร้างพระเจดีย์บรรจุไว้ ณ จุดนั้น 
คือ สุวรรณเจดีย์ในปัจจุบัน

๖๑

องค์พระบรมธาตุดอยสุเทพก่อสร้างตามแบบ
ศิลปะล้านนา เป็นเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุม
ระฆังทรงแปดเหลี่ยม ปิดด้วยทองจังโก รูปแบบของ
องค์พระธาตุได้สัดส่วนสวยงามตามภูมิปัญญาชาว
บ้าน แบบล้านนาไทย แสดงออกถึงความอ่อนช้อย
ประณีต งดงามได้สัดส่วนที่ดี ลักษณะของการเป็น
ทรงแปดเหลีย่ม สะท้อนถงึความเชือ่ศรทัธาตามแนว
พทุธศาสนา คอืค�าสอนขององค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า
เรื่องมรรค ๘ และมีมุมทั้ง ๔ ด้านคือ อริยสัจ ๔ 
ธาตุ ๔ และมีการหักมุม ๑๒ 

ทีเ่อวองค์พระธาต ุแสดงความหมายถงึคุณของ
มารดา  ส่วนบัวคว�่าบัวหงายบริเวณส่วนกลางองค์
พระเจดีย์ แสดงถึงคติธรรมให้คนเราดูแลกันและกัน  
กล่าวคือ ผู้อยู่สูงกว่าควรมองและช่วยเหลือผู้ที่อยู่ต�า่
กว่า ขณะเดยีวกนัผูท้ีอ่ยู่ต�า่กว่ากม็องผูท่ี้อยูส่งูกว่าเป็น
แบบอย่างและค�า้จุนกันและกัน  

ความจรงิแล้วการสร้างเจดีย์ถอืว่าเป็นแบบอย่าง
การเผยแผ่ศาสนา จงึมกีารสอดแทรกคตธิรรม ความ
หมายของแต่ละชนิดขององค์เจดีย์ คือจะมีสัดส่วน 
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคติธรรม ศาสนา ตลอด
จนถงึจกัรวาล ตามต�านานประเพณกีารไหว้สาพระธาตุ
ประจ�าปีเกิด ซึ่งพระธาตุดอยสุเทพ ถือเป็นสิริมงคล
ส�าหรับผู้เกิดปีมะแม 



ในการบูรณะองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพครั้ง
ล่าสุดนี้  ทางวัดได้ระดมช่างทองฝีมือดีของจังหวัด
เชียงใหม่ พร้อมทั้งศิษยานุศิษย์จิตอาสาซ่อมแซม
ทองจังโกหุ้มองค์พระธาตุ และปิดทองค�าเปลวใหม่ 
เป็นงานละเอยีดและใช้ความอดทนสงู งานดนุลายบน
แผ่นทองค�าหุม้ปลยีอด และฉตัรทองประดบัพระบรม
ธาตุดอยสเุทพคร้ังนี ้ ถือเป็นผลงาน “สวุรรณพทุธศลิป์” 
บนแผ่นทองค�าที่งดงาม และทรงคุณค่าตลอดกาล

ชาวเชียงใหม่และพุทธบริษัททั่วไปเชื่อกันว่า 
หากมาสกัการะและขอพรพระธาตดุอยสเุทพ จะมแีต่
ความส�าเร็จสมหวังดังปรารถนา แคล้วคลาดผ่าน
อุปสรรคนานาไปได้ ในการสักการะพระธาตุนั้น ควร
เตรียมข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียน แล้วเดินเวียนขวา
รอบองค์พระธาตุ ๓ รอบ พร้อมทั้งกล่าวค�านมัสการ
องค์พระธาตุ โดยตั้งจิตอธิษฐานขอให้สมหวังในสิ่งที่
ปรารถนา และควรไหว้พระธาตุให้ครบทั้ง ๔ ทิศ ซึ่ง
ให้อานิสงฆ์ที่ต่างกัน คือ ทิศเหนือขอให้มีปัญญาดุจ
พระจนัทร์เพญ็ ทศิใต้ขอให้ได้เป็นพระภกิษุสงฆ์ได้บวช
ในบวรพุทธศาสนา ทิศตะวันออกขอให้ได้ขึ้นสวรรค์ 
และทิศตะวันตกเป็นการเคารพบชูาสงูสดุต่อพระธาตุ

และเม่ือเล่าถึงต�านานวัดพระธาตุดอยสุเทพ 
ปชูนยีบคุคลท่ีมอิาจละท่ีจะกล่าวถงึ คอื ครบูาศรวีชัิย 
ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๔๗๘ ครูบาศรีวิชัย ได้น�า
พทุธบรษิทัสร้างถนนขึน้ดอยสเุทพ โดยมีสาธชุนพทุธ
บรษิทัร่วมแรงอาสาช่วยกัน ใช้เวลาก่อสร้าง ๕ เดือน 
๒๒ วัน ระยะทาง ๑๑.๕๓๐ กิโลเมตร และ เมื่อสร้าง
เสรจ็ถนนสายนี้ได้ชือ่ว่าถนนดอยสเุทพ ต่อมาเปลีย่น
ชื่อเป็นถนนศรีวิชัย เพื่อเป็นเกียรติแก่ครูบาศรีวิชัย

๖๒



ในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
กิจกรรมทางศาสนาที่จัดเป็นประจ�าทุกปี ก็ต้องงดไป
เป็นเวลา ๒ ปีแล้ว โดยเฉพาะงานบุญใหญ่ เช่นงาน
ประเพณีที่เรียกว่า “เตียวขึ้นดอย” ซึ่งในเวลาปกติ
ก่อนหน้าวันวิสาขบูชาหนึ่งวัน  ทางวัดพระธาตุดอย
สเุทพ ร่วมกบัพุทธศาสนกิชนจากหมู่บ้านองค์กรต่างๆ 
ทั่วเมืองเชียงใหม่ จัดงานประจ�าปี “ไหว้สาป๋าระมี
พระธาตดุอยสเุทพ” โดยมรีถบุษบกแห่อญัเชญิน�า้สรง
พระราชทานขึน้สู่วดัพระธาตดุอยสเุทพ เพ่ือสรงถวาย
พระบรมธาตุ ตลอดเส้นทาง ๑๑ กิโลเมตรบนถนน
ศรีวิชัยจะประดับประดาด้วยซุ้มต้อนรับที่งดงาม มี
กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และ
ความส�าคัญของวันวิสาขบูชา

วัดพระธาตุดอยสุเทพ และพระบรมธาตุดอย  
สุเทพ ปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ สามารถมอง
เหน็ได้จากในตัวเมอืงเชยีงใหม่ ในยามท่ีอากาศสดใส 
เมือ่มองไปยอดดอยสเุทพ จะเห็นสทีองจากยอดสุวรรณ
เจดย์ีระยบิระยบัอยูไ่กลๆ เจดีย์สทีองสุกสกาว แผ่น

ทองจากองค์พระเจดีย์สะท้อนรับแสงอรุณยามเช้า ดู
วับวาว แสงสีทองสะท้อนลงจับลานพระเจดีย์ ทุก 
ส่ิงทุกอย่างบนลานนัน้ดสูว่างอร่ามตา รวมท้ังผูค้นท่ี
ขึน้ไปมนัสการองค์พระธาตุ หากมีโอกาสขึ้นดอยไป
นมัสการองค์พระธาตุ จากลานพระเจดีย์ มีจุดชมวิว
ที่มองลงมาเห็นเมืองเชียงใหม่ทั้งเมือง ราวกับว่า
เมืองเชียงใหม่อยู่ในรัศมีโอบอุ้มคุ้มครองแห่งองค์
พระธาตุดอยสุเทพตลอดกาล  

๖๓



ตำ�ร�เล่มใหญ่
เรื่อง : แมวส้ม ภาพ สิงหรา

 รบัพพิธิภณัฑ์เปิดให้คนเข้าชมได้จริงๆ หลงั  
 ปิดเพราะโควิด-๑๙ เป็นเวลานาน “ทิศไท” 
ขอพาไปชมแหล่งเรียนรู้กลางใจเมืองกรุง บนถนน
ศรอียุธยา ซึง่ซกุซ่อนอยูก่ลางดงแมกไม้เขยีวชอุม่ เดนิ
จากรถไฟฟ้าบีทีเอสไม่นานก็มาถึงแล้วค่ะ

ภายในก�าแพงสขีาวแขง็แกร่งและหลงัคาร่มเงาไม้
ใหญ่แผ่ปกคลุมจนรู้สึกร่มรืน่ตัง้แต่เหน็เพยีงภายนอก 
คือ “พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด” สถานที่แห่งแรกใน
ประเทศไทยท่ีเจ้าของบ้าน คอื พลตร ีพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์
ศักดิพินิต หรือ เสด็จในกรมฯ และ หม่อมราชวงศ์
พนัธุท์พิย์ บรพิตัร ได้เปิดบ้านซึง่
หลายคนรู้จักในนาม “วงัสวน
ผกักาด” ให้บคุคลภายนอกเข้า
ชมในขณะทีท่่านเจ้าของยังคง
ใช้เป็นทีพ่�านกันบัแต่ พ.ศ. ๒๔๙๕ 
เป็นต้นมา

พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด 
เรียนรู้ประวัติศาสตร์กลางสวนเขียวขจี

ต้อน

๖๔



หลังจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฎ
พงษ์บริพตัร กรมหม่ืนนครสวรรค์ศกัดพินิิต สิน้พระชนม์ 
ในปีพ.ศ. ๒๕๐๒ หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร 
พระชายา ได้มอบวังสวนผักกาดให้อยู่ในความดูแล
ของ มลูนธิจิมุภฎ-พนัธ์ุทิพย์ และเปิดเป็น “พพิธิภัณฑ์
วังสวนผักกาด” นับตั้งแต่นั้น

ด้วยนสิยัและความรกัในการสะสม เสดจ็ในกรมฯ 
ทรงรวบรวมงานศลิปะและโบราณวตัถุอนัล�า้ค่าทีส่บืทอด
มาจาก จอมพลเรือ สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
บริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต (ทูล
กระหม่อมบริพัตรฯ) ต้นราชสกุลบริพัตร พระราช 
โอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๕ และ สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี 
พระอัครราชเทวี นอกจากนี้ เสด็จในกรมฯ และ  
พระชายา ต่างร่วมกนัสะสมศลิปะและโบราณวตัถชุิน้
ส�าคัญอื่นๆ ของทั้งชาติไทย และของโลกไว้อีกเป็น
จ�านวนมาก

วังสวนผักกาด จึงเป็นสถานที่รวบรวมชิ้นงาน
ล�้าค่า ซึ่งหาชมได้ยากยิ่ง

ภายในบริเวณวังสวนผักกาดซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ 
๖ ไร่ ประกอบด้วยเรือนไทยโบราณ ๘ หลัง แต่ละ
เรือนจะมีทางเชื่อมเดินถึงกันได้ บางหลังเป็นของ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ ซึ่งเป็นต้นสกุล
ทางพระมารดาของทูลกระหม่อมบริพัตรฯ พระราช
บดิาของเสดจ็ในกรมฯ แต่ละหลงัจัดแสดงโบราณวตัถุ
และศลิปวตัถตุ่างๆ เรามาเดนิชมไปด้วยกนัตัง้แต่เรอืน
แรกกันค่ะ

เรือนไทยหลังท่ี ๑ ชั้นบนจัดแสดงโบราณวัตถุ
ที่พบในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เช่น พระพุทธรูปสมัยต่างๆ เทวรูปในศิลปะลพบุรี 
ช้ันล่างจัดแสดงเครื่องดนตรีไทยของทูลกระหม่อม
บริพัตรฯ เช่น กลองโบราณขนาดใหญ่ ซอสามสาย
จัดแสดงพระรูปของราชวงศ์ไทย ราวพุทธศตวรรษที่ 
๒๓-๒๕ 

เรือนไทยหลังท่ี ๒ จัดแสดงเครื่องใช้ส ่วน
พระองค์ของเสด็จในกรมฯ และ พระชายา เช่น 
ตะลุ่มและเตียบประดับมุก ตลับงาช้าง ขวดน�า้หอม
จากต่างประเทศ ด้านนอกจดัแสดงสปัคบั ตู้พระไตรปิฎก 
ลายรดน�้าสมัยอยุธยา บนฝาผนังติดตาลปัตรต่างๆ 
ทีเ่กีย่วข้องกบัราชสกลุบรพิตัร งาช้างแกะสลกัลายไทย 
พานประดับมุก ตะลุ่มประดับมุก ตลับงาช้าง เป็นต้น
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เรือนไทยหลังที่ ๓ ชั้นบนจัดแสดงเครื่อง
เบญจรงค์ เครื่องถมเงิน เครื่องถมทอง ส่วนชั้นล่าง
เป็น “ห้องอาลีบาบา” จัดแสดงหินสวยงามแปลกตา
ทั้งในและต่างประเทศ

เรือนไทยหลังที่ ๔ เป็นหอพระอยู ่ทางทิศ
ตะวันตก หน้าหอพระมีบานประตมุูกสมยัอยุธยาตอน
ปลาย ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๒-๒๓ ภายในห้องพระ 
มีพระพุทธรูปส�าริดสมัยต่างๆ เช่น สมัยทวารวดี  
ศรีวิชัย ลพบุรี และสุโขทัย และมีพระบทเกี่ยวกับ
พุทธประวัติ 

เรือนไทยหลังที่ ๕ ชั้นบนจัดแสดงโบราณวัตถุ
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่พบจากแหล่งโบราณคดี
บ้านเชียงและแหล่งโบราณคดีอื่นๆในประเทศไทย 
ส่วนชั้นล่างจัดแสดงหิน เปลือกหอย และซากสัตว์
โบราณขนาดเล็กที่อยู่ในหินฟอสซิล จัดแสดงเครื่อง
แก้วลายทอง เครื่องเงิน ซึ่งทูลกระหม่อมบริพัตรฯ 
และ เสด็จในกรมฯ ทรงสะสมไว้ นอกจากนี้ ยังมี
ตุ๊กตาสังคโลกดินปั้น เหรียญกษาปณ์สมัยต่างๆ ทั้ง
ของไทย และต่างประเทศจ�านวนมาก

เรอืนไทยหลงัที ่๖ เป็นพพิธิภณัฑ์โขน น�าเสนอ
เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวการแสดงโขน ภายในจัดแสดง 

บริบทของโขนเรื่องรามเกียรติ์ ในด้านศิลปกรรม
แขนงต่างๆ ได้แก่ การแสดง จิตรกรรมประติมากรรม 
วรรณกรรมและวรรณคดี น�าเสนอด้วยกองทัพตุ๊กตา 
ตอนศกึกุมภกรรณท่ีเคล่ือนกองทัพโรมรนัท�าสงคราม 
ตุ๊กตาดินปั้น หัวโขนขนาดเท่าจริง หุ่นละครเล็ก ซึ่ง
ล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นงานหัตถกรรมของช่างไทย
และฝีมือชาวบ้าน

เรอืนไทยหลงัที ่๗ จดัแสดงเครือ่งถ้วยจากแหล่ง
เตาต่างๆ เช่น เครื่องสังคโลกจากสุโขทัย เครื่องถ้วย
เตาเวียงกาหลงจากเชียงราย เครื่องถ้วยจีน เครื่อง
เคลือบสีเขียว ศิลปะพม่าเป็นต้น 

เรอืนไทยหลงัท่ี ๘ จดัแสดงเครือ่งแก้วลายทอง 
เครื่องแก้วคริสตัล เครื่องเงิน และเครื่องลายคราม
จากทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแจกันรูปผักกาดที่
เป็นสัญลักษณ์ของวัง ชั้นบนจัดแสดงโบราณวัตถุยุค
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บ้านเชียง ได้แก่ ภาชนะดินเผาเขียนสี ก�าไลส�าริด 
หัวขวาน ลูกปัดต่างๆ เป็นต้น 

นอกจากเรือนไทยทั้งแปด ยังมี หอเขียนลาย
รดน�้า ที่ควรค่าแก่การชื่นชม เรือนหลังนี้เดิมอยู่ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าเป็นต�าหนัก
ของเจ้านาย สร้างขึน้ในราวปลายพทุธศตวรรษท่ี ๒๒ 
ภายหลงัได้ร้ือไปปลกูไว้ที ่ วดับ้านกลิง้ อยู่บนฝ่ังแม่น�า้
เจ้าพระยา อ�าเภอบางปะอนิ เดมิมีอยูด้่วยกัน ๒ หลัง 
คือ หอไตร เป็นห้องมีระเบียงรอบ และหอเขียน 
เป็นศาลาไม้มีฝา ๓ ด้าน ทุกฝามีภาพลายรดน�้า
ประกอบเต็มทุกฝา ต่อมาเนื่องจากอาคารทรุดโทรม
ลงมาก ชาวบ้านจงึได้รือ้ แล้วรวมเอาไม้ปลกูขึน้ใหม่
เป็นหลงัเดียว แต่เนื่องจากภาพลายรดน�้าได้จางไป
มากแล้ว การประกอบจึงไม่ได้เรียงตามล�าดับเนื้อ
เรื่อง

ส�าหรับวัตถุจัดแสดงที่มีความส�าคัญและห้าม
พลาดชมเมื่อมาถึงพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด ได้แก่ 
ประติมากรรมเทวสตรี ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นพระอุมา 
ศิลปะลพบุรี ถือเป็นหลักฐานด้านประติมากรรมขอม
ที่เก่าแก่ที่สุดที่พบในประเทศไทย หอเขยีนลายรดน�า้ 
สมัยอยุธยาตอนปลาย สถาปัตยกรรมชิ้นเอกของวัง
สวนผักกาด และโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดี
บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

หากจะเยี่ยมชมโดยละเอียดทุกส่วนควรมาแต่
เช้า และค่อยๆ ใช้เวลาละเลยีดชืน่ชมไปทลีะเรอืน เพือ่
ซมึซบัความงดงาม คณุค่า ประวติัศาสตร์ของยคุสมยั 
ภมูปัิญญาของบรรพบรุษุ ท่ีบรรจงหลอมรวมอยู่ในแต่ 
ละชิ้นงานเลอค่าเหล่านี้

พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด
วังสวนผักกาด ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
เว็บไซต์ : http://www.suanpakkad.com/
วันและเวลาท�าการ
เปิดทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ค่าเข้าชม 
คนไทย ๕๐ บาท ชาวต่างชาติ ๑๐๐ บาท  
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แรงบันด�ลใจ
เรื่อง : อินทุอร 

‘ลี’ อายุ จือปา 
จากเด็กดอยสู่ ‘อาข่า อ่ามา’
แบรนด์กาแฟไทยในญี่ปุ่น  

 หุบเขาอันห่างไกล ณ หมู่บ้านแม่จันใต้ 
 อ�าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย นับจาก

อดีตที่คนในหมู่บ้านพยายามผลักดันให้ลูกหลานไป
ท�างานในเมอืงเพราะไม่อยากให้ล�าบากเหมอืนคนใน
ชมุชนทีป่ระกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ค่านยิมดงักล่าว
ถูกปรับเปลี่ยนด้วยความคิดของ ลี - อายุ จือปา 
เด็กอาข่าที่ออกไปเรียนรู ้โลกเพื่อกลับมาพัฒนา
ชุมชนที่เขาเรียกว่า “บ้าน” จนที่นี่กลายเป็นแหล่ง
ปลูกกาแฟออร์แกนิก สร้างรายได้สู่ทุกครัวเรือนด้วย
การด�าเนินตามเกษตรทฤษฎีใหม่ แนวพระราชด�าริ
ของในหลวงรัชกาลที่ ๙   

อยากออกเดินทางเพื่อไปดูโลกกว้าง
ตอนเด็กๆ ผมมีความสนใจเรื่องสังคม เพราะ

อยู่บนดอย ครอบครัวเล็กๆ ในชุมชนเล็กๆ ผมมี
ความสงสัยว่าในโลกกว้างใหญ่กว่านี้จะเป็นอย่างไร 
แตกต่างจากหมู่บ้านเราไหม

ครอบครัวผมอาศัยอยู ่ ในหมู ่บ ้านแม่จันใต้ 
อ�าเภอแม่สรวย จังหวดัเชยีงราย พ่อแม่เป็นเกษตรกร 
ปลูกผลไม้ ผักผลไม้เมืองหนาวที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

พระราชทาน มีบ๊วย เชอร์รี ท้อ ชา และกาแฟ ซึ่ง
เป็นผลผลิตท่ีตอนเราเดก็ๆ รูแ้ค่ว่าพอสุกแดงจะเกบ็กนิ 
โดยไม่เคยรู้ว่าเมลด็ข้างในสามารถคัว่บดชงได้

ผมออกจากหมูบ้่านมาเรยีนหนงัสือตอน ม.๑-๖  
ทีโ่รงเรยีนวัดในจงัหวดัล�าพนู และกลบัมาเรยีนปรญิญาตรี

กลาง
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ทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย เอกภาษาอังกฤษ ผม
มีความฝันว่าอยากท�างานด้านสังคมมาตลอด เพราะ
ครอบครัวเราอพยพหนีสงครามมาจากทางใต้ของ
ประเทศจีน มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของในหลวง
รัชกาลที่ ๙ พอเรียนจบ เรารู้สึกว่าต้องมีอาชพีทีท่�า
เพือ่สังคม ผมจึงสมัครไปท�างานทีอ่งค์กรระหว่างประเทศ
เป็นมูลนธิเิกือ้ฝันเดก็ ซึง่เป็นองค์กรการกศุลทีด่�าเนนิ
งาน เสริมสร้างศักยภาพเด็ก เยาวชน และชุมชนใน
กลุ่มอนุภูมิภาคล�าน�้าโขง และมีส�านักงานอยู่ในตัว
เมอืงเชียงใหม่ ท�าให้มปีระสบการณ์และโอกาสมากมาย

มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก หล่อหลอมความฝัน
ตลอดเวลา ๓ ปีครึ่งที่ท�างานที่นั่น ผมเรียนรู้

ว่าการท�างานกับชุมชนมีความละเอียดอ่อนและซับ
ซ้อน จะท�าอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้ลึกซึ้ง สิ่งที่จะท�า 
ให้ชมุชนดีข้ึนได้ มีความจ�าเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน หลังสามปีผ่านไป ผม
รูส้กึว่าเราพร้อมแล้วล่ะทีจ่ะกลบับ้านไปท�างานพฒันา
คนในชุมชน แต่ค�าถามคือจะกลบัไปท�าอะไรดี ทีบ้่าน

เราไม่มีอินเทอร์เน็ต ฤดูฝนถนนก็ตัดขาด ตอนแรก
พ่อแม่ไม่เหน็ด้วยเลย เพราะสิง่ท่ีเราท�าอยู ่ เงนิเดอืน
และสวัสดิการพอเพียงส�าหรับการอยู่รอดแล้ว

จุดท้าทายชีวิตของคนชนบท 
ตอนย้ายกลับต้องตอบค�าถามชุมชนและพ่อ

แม่ว่าเราเอาตัวไม่รอดหรือเปล่า ท�าไมกลับบ้าน สิ่ง
ที่ผมอยากฟังคือเสียงชุมชนว่าเผชิญอะไรอยู่ ท�าไม
ถึงผลักดันลูกหลานออกไป ไม่อยากให้กลับบ้าน ใน
ท่ีสุดพวกเขาก็เผยออกมาว่า คนบนดอยมีคนดูถูก 
เกษตรกรรายได้ไม่แน่นอน ไม่สามารถพฒันาคณุภาพ
ชีวิตได้แล้ว 

เริ่มมองหาต้นทุนที่ดีของชุมชน
ผมเริม่งานด้วยการมองหาต้นทนุทีม่ีในหมู่บ้าน

และมาเจอในสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ท่านก็ทรง
มองเห็นเช่นกัน นั่นคือศักยภาพในการพึ่งพาตัวเอง 
การเกษตรยั่งยืนไม่เป็นภาระ ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสานท่ี
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระราชทานไว้ให ้ ท�าให้เราไม่
ต้องเสียเวลาไปนับหนึ่งใหม่ ผมเลือกพัฒนากาแฟ 
เพราะดูความเป็นไปได้ กาแฟมีโอกาสท�ารายได้สูง
เมื่อเทียบกับผลิตผลที่เรามีอยู่ สามารถแปรรูปแล้ว
เก็บได้นาน ขนส่งไม่ล�าบาก ถ้าเป็นของสดเน่าเสีย
ง่าย แต่หนทางไม่ง่าย เพราะเรายังขาดความรู้และ
เงินทุน ผมหาวิธีศึกษาเพิ่มเติม และเขียนไปขอทุน
จากต่างชาต ิ โดยร่างโมเดลกจิการนีเ้พือ่สังคมซึง่เป็น
สิ่งที่เราใฝ่ฝัน ผมต้องการหารายได้ให้ชุมชน ไม่มอง
ว่านี่เป็นแค่ธุรกิจ 
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ครอบครัวชาวสวิสเล็งเห็นคุณค่าของธุรกิจ
โมเดลธุรกิจนี้ผมท�าเพื่อสังคม อยากสร้างราย

ได้ให้ชุมชน ผมจึงเขียนข้อเสนอนี้ไปขอทุนกับชาว 
สวิสคู่หนึ่ง กองทุนนี้เป็นมรดกของครอบครัวในการ
ช่วยเหลือผู้คน เขาอีเมล์ตอบกลับมาว่า ไอเดียที่ผม
ท�ามันสุดเหวี่ยงมาก เขาอยากเข้าใจมากกว่านี้ เลย
บินมาเมืองไทย ผมพาเขาไปดูชุมชน อยากให้เห็น
ปัญหาทีเ่ผชญิอยู ่ พอเหน็แล้วเขาอยากมส่ีวนร่วมใน
การช่วยชุมชน ผมท�าแผน ๓ ปี ปีแรกที่ท�าคือ สร้าง
แบรนด์อาข่าอ่ามา ปีที่ ๒ สร้างรายได้ ปีที่ ๓ เก็บ
ออมเพื่อขยายสู่ปีที่ ๔ จนอยู่ได้ด้วยตัวเอง ตอนนี้
ด�าเนินมา ๑๐ ปีแล้วครับ โดยมีทั้งหมด ๓ สาขาใน
เชียงใหม่และ ๑ สาขาที่โตเกียว 

ที่มาของชื่อ “อาข่าอ่ามา” 
ผมตั้งชื่อนี้จากสิ่งที่มีความหมายในชีวิตของ

ผม อาข่าคือชาติพันธุ์ อ่ามา ภาษาอาข่าแปลว่า แม่ 
ผมอยากจะสื่อถึงคนที่เห็นว่า อยากให้ทบทวนคิดถึง
รากเหง้าของเรา ไม่ว่าเติบโตไปที่ไหนก็ตาม เราไม่
ควรลืมรากเหง้าของตัวเอง ใบหน้าของแม่จึงอยู่ใน
แบรนด์ด้วยครับ

แบรนด์เพื่อช่วยเหลือชุมชน
 ตอนนี้แบรนด์อาข่าอ ่ามาดูแล      

๕ ชุมชน และ ๓๐๐ ครอบครัวจาก
เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ซึ่ง
เป็นเรื่องน่ายินดีที่ตอนน้ีมีเกษตรกร
รุ่นใหม่มากขึ้น สิ่งที่ทางเราช่วยเหลือ

คือ หนึ่ง ท�าการตลาด รับเมล็ดกาแฟ
ดิบจากชาวบ้าน จากนั้นเราคืนกลับด้วย 

รายได้

สอง เพ่ิมองค์ความรู้ทักษะ เรามีเครือข่ายผู้
เชี่ยวชาญ เครื่องมือต่างๆ ไปให้ความรู้ในชุมชน 
และสาม ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยปรับสภาพดิน
ให้ปลอดสารพิษ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ดูค่า
ความสมบรูณ์ของดนิ ซึง่ท้ายท่ีสุดชาวบ้านจะรูว่้าปลูก
กาแฟต้องท�าอย่างไร  

สมเด็จย่า และ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ “
บุคคลต้นแบบ” ในการใช้ชีวิต 

ผมมีบุคคลต้นแบบอยู่ ๔ ท่าน ท่านแรกคือ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นต้นแบบและครูส�าหรับ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรผสมผสานท�า 
ให้เราไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย์ ไม่ต้องเสียเวลาเป็น 
๑๐ ปีในการเรียนรู้ และสามารถประยุกต์ใช้งานได้
จริง พระองค์ทรงสอนให้เรามีความเพียรและความ
กล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา แค่เราเอ่ยปากไป
ขอความรู้ ก็มีคนที่เต็มใจมอบให้เรามากมาย

ท่านที่ ๒ คือสมเด็จย่า พระองค์ท่านให้การ
ศึกษาและอาชีพกับชาวชาติพันธุ์โดยไม่มองว่าไม่ใช่
คนไทย ศนูย์การศกึษาเพ่ือชมุชนในเขตภเูขา (ศศช.) 
เป็นโรงเรยีนแรกของล ี ท่ีพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
ขึ้น ทรงมีน�้าพระทัยเมตตาช่วยเหลือ ตอนนี้ผมเอง
ก็ท�างานกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงด้วย 

ท่านที่ ๓ คือแม่ของผม และท่านสุดท้ายคือ
คุณครูปาน สมนึก คลังนอก ศิลปินชาวอีสานที่สอน
ผมมาตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมฯ ตอนนั้นท่านไม่ได้มีฐานะ
ร�า่รวยแต่กลับเป็นบคุคลท่ีมค่ีาของประเทศนี ้ให้ความ
รูแ้ละพร้อมแบ่งปัน ท�าให้เรารูสึ้กอยากช่วยคนโดยไม่
ต้องรอให้เรารวยกว่านี้ ถ้ารอเราอาจจะไม่ได้ท�าเลย
ก็ได้ 
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การสร้างแบรนด์ด้วยภาพของคนปลูก
ผมคดิว่าแบรนด์ส�าคญักจ็ริง แต่สิง่ทีท่�าให้แบรนด์

ไปต่อได้คือคนสนับสนุน ผมเลยอยากให้มีรูปหน้า
เกษตรกรและตัง้ชือ่ตามคนปลกูกาแฟไว้ตรงผลติภณัฑ์ 
เป็นการให้เกียรติเจ้าของสวนกาแฟนั้นๆ ด้วย

ขยันและอดทน สองค�าจ�าให้แม่น  
ค�าว่า “ขยันและอดทน” เป็นสิ่งที่ใช้มาตลอด

เลยครบั ตอนเดก็ๆ ผมสอบได้ท่ีท้ายๆ ของห้องตลอด 
แต่คุณครูคอยสอนว่า ถ้าเราหัวช้า เราต้องขยันและ
อย่าทิ้งกลางคัน บ่มเพาะการเรียนรู้จนได้โอกาส พอ
เราโตข้ึนเราจะเริ่มรู้จักความท้าทายในการแก้ปัญหา 
สิง่ท่ีเราท�าคือทดลองลงมอืท�า ดีกว่าไม่ท�าอะไรเลย ยิง่
เจอปัญหาเยอะ ยิง่มากประสบการณ์ เวลาเจอปัญหา
ก็ต้องแก้ด้วยความอดทน
  
ห้องสมุดกาแฟเพื่อทุกคน

ในอนาคต ผมอยากขยายธุรกิจเพื่อสร้างแรง
บนัดาลใจ มีพ้ืนทีเ่รยีนรูก้าแฟทุกสายพนัธ์ุจากท่ัวโลก 
เรยีกว่า “ห้องสมดุกาแฟ” ถ้าคุณอยากปลูกกาแฟต้อง
มาเรียนรู้ที่นี่ เรามีคลังข้อมูลให้คุณได้ศึกษา เชื่อว่า
อีกไม่เกิน ๕ ปีความฝันนี้จะส�าเร็จครับ

สิ่งที่ผมอยากฝากไว้กับทุกคนคือผมเชื่อว่าเนื้อ
แท้ทกุคนเป็นคนด ีอยากให้ทกุคนร่วมพัฒนาโลกนี ้และ
ดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้สายเกินไปครับ  

สิ่งที่ภูมิใจมากที่สุดในวันนี้
ผมภูมิใจในตัวเองที่ ไม ่กลัวในการออกไป

เผชิญกับโลก ท้าทายชีวิตจากเด็กดอยบ้านนอกคน
หนึ่ง ทุนทรัพย์ไม่มี เราออกไปเผชิญโลกเพื่อปูทาง
กลับบ้านในวันหนึ่ง ซึ่งมันก็คือวันนี้ วันที่ลีภูมิใจ มี
ครอบครัวอาข่าอ่ามาที่ทุกคนเป็นลูกหลานเกษตรกร
ที่ปลูกกาแฟ ทุกคนมาท�างานด้วยความรู้สึกเพื่อให้
ครอบครัวของตัวเองดีขึ้น นี่คือสิ่งที่ลีภูมิใจ 

ขยายสู่ญี่ปุ่นเพื่อตระเตรียมความเสี่ยง
แบรนด์อาข่าอ่ามาท�ามา ๑๐ ปีแล้ว เป็นความ

ท้าทายว่าแล้วเราจะขยายตลาดไปได้อย่างไรบ้าง 
พอดีมีเพื่อนชาวญี่ปุ่นท�าธุรกิจเก่ียวกับร้านอาหาร 
และชื่นชอบแบรนด์ของเรา จึงน�ากาแฟของเราไป
ขายท่ีญีปุ่น่และคอยบอกเล่าเรือ่งราวทีม่า จนเรารู้สกึ
ว่าเขาเป็นส่วนหนึง่ของแบรนด์ไปแล้ว พอเราลองถาม
ว่าถ้าอยากมีร้านกาแฟที่โน่นจะได้ไหม ปรากฏว่า
เขายินดีมากโดยขอร่วมเป็นหุ้นส่วนด้วย ในอนาคต
หลังโควิดดีขึ้น ผมวางแผนจะท�าเป็นโรงคั่วที่ญี่ปุ่น
ด้วย
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เรื่อง : กระดิ่งลม
ภาพ : นัดเดียว

New Normal

 ปีที่เราอยู่กับโควิด-๑๙ มา สังเกตไหมคะว่าพฤติกรรมหลายอย่างของเรา 
 ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนจนกลายเป็นความเคยชินตามรูปแบบการใช้ชีวิตวิถีใหม่ 
มีผู้วิเคราะห์ว่าต่อให้โรคระบาดจางลงหรือกลับสู่ภาวะปกติ เราก็จะยังคุ้นเคยกับ 
๑๐ พฤติกรรมนี้

มาดูกันว่าเราปฏิบัติตัวเข้าข่ายพฤติกรรมไหนกันบ้าง
หนึ่ง สวมหน้ากากอนามัยราวปัจจัยที่หกในชีวิต นอกจากปัจจัยสี่และปัจจัยที่ห้า

อย่างโทรศัพท์มือถือ เราก็คุ้นชินกับการสวมหน้ากากอนามัยทุกวันกันแล้ว มีส�ารอง
พร้อมเปลีย่นชิน้ใหม่ พกพาตดิตวัอุน่ใจ ตามด้วยล้างมือและฉดีสเปรย์แอลกอฮอล์หลัง
การหยิบจับสิ่งของทุกครั้งจนติดเป็นนิสัย

สอง ท�าอาหารกินเอง เพราะมั่นใจว่าสะอาด สะดวก ประหยัด ปลอดภัย ลด
ปรมิาณกล่องขยะดลิเิวอร ี บางรายฝึกท�าอาหารเองจนกลายเป็นพ่อครวัแม่ครวัมอืใหม่ 
ได้อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ก็มี

๑๐ พฤติกรรมเคยชิน ใช้ชีวิตตามวิถีใหม่
สอง
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สาม ท�าธุรกรรมออนไลน ์ ผู้คนลดการเดินทาง ลดการใช้เงินสด จากที่เคยเก้ๆ 
กังๆ โอนเงินจ่ายบิลผ่านแอปพลิเคชั่นในมือถือไม่ค่อยเป็น เชื่อว่าตอนนี้น่าจะคล่อง 
แคล่วขึ้นเยอะ พบข้อดีว่าไม่ต้องไปแออัดที่ธนาคาร ไม่ต้องรับเงินทอนเป็นเงินสด ไม่
ต้องเสยีค่าฝากจ่ายในร้านสะดวกซือ้ จะจ่ายบลิค่าน�า้ค่าไฟค่าผ่อนรถผ่อนบ้าน กระท่ัง
บริจาคเงินออนไลน์ หรืออื่นๆ ก็ประหยัดเวลาไปได้มาก

สี่ ช้อปปิ้งออนไลน ์ ยกร้านค้าและทุกผลิตภัณฑ์มาไว้ในคลิกเดียว สินค้าบาง
อย่างอาจยังต้องไปดูของจริง แต่ส่วนใหญ่ก็มีวิดีโอรีวิวให้ตัดสินใจอยู่แล้ว ซื้อออนไลน์
ยังถูกกว่าหน้าร้านอีกด้วย

ห้า เรยีนออนไลน์ มคีอร์สเรยีนออนไลน์ฟรมีากมายจากท่ัวโลกให้ทุกคน ทกุเพศ 
ทุกวัย สมัครเรียนได้ตามความสนใจ ไม่นับรวมกรณีนักเรียนนักศึกษาต้องหันมาเรียน
ออนไลน์จากที่บ้าน สถาบันหลายแห่งเริ่มศึกษาการท�า Hybrid Homeschool หรือการ
มาโรงเรียนสัปดาห์ละ ๒ วัน เรียนที่บ้าน ๓ วันเมื่อสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลาย 
เพราะรู้ว่าการเรียนการสอนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

หก ท�างานออนไลน ์ มีแอปพลิเคชั่นมากมายที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้การเรียนและ
การท�างานผ่านออนไลน์เป็นไปอย่างสะดวก มีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องเดินทางไปพบ
เจอกัน ทั้งมีผลวิจัยว่าคนท�างานที่บ้านหรือ Work from Home สามารถจัดสรรบริหาร
จัดการเวลาท�างานได้ดีกว่าไปออฟฟิศ เพราะประหยัดเวลาในการเดินทาง ประหยัด
ค่าเดินทาง ไม่เสียสุขภาพจิต ใช้เวลากับครอบครัวได้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน หลาย
องค์กรก็พบว่าการท�างานอย่างมีคุณภาพไม่จ�าเป็นต้องเข้าส�านักงานก็ได้ เว้นแต่บาง
ต�าแหน่งที่ยังจ�าเป็นอยู่ หรือลดเวลาเข้างานในออฟฟิศสลับการท�างานที่บ้าน ก็ช่วย
ให้ลดต้นทุนหลายอย่าง เช่น ไฟฟ้า ค่าน�า้ การแต่งตัว ภาษีสังคม การประชุมเยิ่นเย้อ
โดยไม่จ�าเป็นในที่ท�างาน เป็นต้น
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เจ็ด ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น จะเห็นได้ว่าสองปีที่ผ่านมานอกจากผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตจะได้รับความสนใจอย่างมาก ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพก็
เปรี้ยงปร้างไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไทยที่ช่วยชะลอโรค น�้าผลไม้ น�้าสกัดจาก
สมุนไพรไทย วิตามิน อาหารเสริมต่างๆ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยการรับ
ประทานอาหารครบห้าหมู่ บริโภคอาหารมีประโยชน์มากขึ้น ออกก�าลังกายเป็นประจ�า 
นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ พยายามลดความเครียดอันเป็นบ่อเกิดของโรคภัยและ
ภูมิต้านทานต�่า 

แปด รกัษ์โลก โควดิ-๑๙ ท�าให้มนษุย์เหน็การฟ้ืนคนืของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ
อย่างเห็นได้ชัด และเข้าใจปมปัญหาและสาเหตุมากขึ้น จึงมีโครงการรณรงค์การใช้
บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ น�ากลับมาใช้ใหม่ แยกขยะ และลดปริมาณการใช้ลง

เก้า ระมดัระวังการใช้จ่ายมากขึน้ โควดิท�าให้ทกุคนตระหนกัได้ว่าไม่ควรประมาท
ในการใช้ชีวิต ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้น จึงคิดก่อนใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้ม
ค่า อะไรท�าได้เองก็ท�า อะไรไม่จ�าเป็นก็ไม่ซื้อ คิดละเอียดรอบคอบก่อนตกลงใจจะจ่าย
เงินซื้อสินค้าหนึ่งอย่างด้วยการถามตัวเองว่าจ�าเป็นจริงๆ ใช่หรือไม่ 

สบิ เอือ้เฟ้ือเกือ้กลูกนัมากขึน้ จากสงัคมทีเ่คยต่างคนต่างอยู ่ เช้าไปท�างานค�า่ๆ 
ถึงดึกค่อยถึงบ้าน โควิด-๑๙ ก่อเกิดจิตอาสาที่ยินดีดูแลจัดส่งผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ให้ถึง 
โรงพยาบาล เกิด “น�า้ใจ” ช่วยกันส่งข้าวปลาอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์อย่าง
มหาศาล เกิดการบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อจัดท�าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
มากมาย กระทั่งจิตอาสาในการรับสายดูแลจิตใจผู้ที่ตกอยู่ในภาวะซึมเศร้า หันไปทาง
ไหนกห็าทางออกไม่เจอกับกรมสขุภาพจติ เหล่านีเ้ป็นปรากฏการณ์แห่งความหวงัท่ามกลาง
การดิ้นรนพยายามอยู่รอด

ลองส�ารวจตวัเองว่าเข้าข่ายข้อไหนกนับ้าง ถ้าเกนิห้าข้อกแ็สดงว่าเราปรบัตวัจน
คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่แล้วล่ะค่ะ  
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Education Platform
เรียบเรียง : แมวส้ม
ภาพ : Thai MOOC  

 สื่อกราฟิกเพื่อน�าเสนอในช่องทางต่างๆ มีหลากหลายรูปแบบ แต่ในช่วง
 ประมาณ ๕ ปีที่ผ่านมานี้ “อินโฟกราฟิก” ได้กลายเป็นสื่อที่ได้รับความนิยม
 อย่างแพร่หลาย เพราะลกัษณะเด่นท่ีได้รบัการออกแบบอย่างสวยงาม สะดดุ
ตา สื่อสารตรงกลุ่ม เข้าใจง่าย สามารถดึงดูดความสนใจ ของผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดี

อินโฟกราฟิก (Infographic) คือการน�าข้อมูลมาเล่าด้วยภาพกราฟิกให้เข้าใจง่าย
ขึ้น คนที่สามารถออกแบบอินโฟกราฟิกที่มีประสิทธิภาพได้ ก็จะสามารถเล่าเรื่องยาก
ให้เป็นเรือ่งง่ายได้ ปัจจุบนัการเล่าเร่ืองด้วยอนิโฟกราฟิกกลายเป็นทีน่ยิมอย่างแพร่หลาย 
รวมท้ังความช่ืนชอบในการใช้ส่ืออินโฟกราฟิกเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ 
ทางสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อโทรทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนสื่อ
ออนไลน์ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูล และเนื้อหาจ�านวนมากที่ได้รับการย่นย่อ
ไว้อย่างกระชับด้วยลูกเล่นของอินโฟกราฟิก อย่างรวดเร็วและง่ายดายมากยิ่งขึ้น

เช่นเดียวกับเว็บไซต์รับสมัครต�าแหน่งงานในด้านนี้ก็เพ่ิมสูงข้ึนอย่างมากในช่วง 
๒-๓ ปีมานี้ เพราะผลิตภัณฑ์และองค์กรส่วนใหญ่มีช่องทางประชาสัมพันธ์ออนไลน์
ของตัวเอง จงึต้องการพนักงานทีท่�าหน้าท่ีสร้างสรรค์อินโฟกราฟิกให้ถกูตาต้องใจลกูค้า 
ยกระดับภาพลักษณ์องค์กร ระดับมหาวิทยาลัยจึงเปิดการเรียนสาขานี้เพิ่มขึ้น

แต่ข่าวดยีิง่กว่าคอื มีหลายมหาวทิยาลยัยนิดใีห้เยาวชนและผู้สนใจงานอินโฟกราฟิก
ลงเรียนฟร ีไม่มค่ีาใช้จ่าย แม้จะเป็นหลกัสูตรส้ันๆ แต่กเ็พียงพอทดสอบตนเองว่ามคีวาม
สนใจงานด้านนีจ้รงิจงัพอจะต่อยอดไปสู่อาชพีหลกัได้หรือไม่ หรอืเยาวชนท่ีต้อง การเรยีน
เพือ่เสรมิเป็นงานอดเิรก ไว้ท�าภาพสวยๆ ส�าหรบัช่องทางออนไลน์ของตวัเองกน่็าสนใจ
ไม่น้อย  

รวม ๕ คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี 
เพื่อเยาวชนสาย “อินโฟกราฟิก”

ปัจจุบัน
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๑. การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ 
(Graphic Design Crash Course) มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่

เป็นคอร์สส�าหรับผู้ที่สนใจด้านกราฟิก 
ต้องการสร้างงานประเภทอินโฟกราฟิก เพือ่ใช้
ในการศึกษา การท�างาน หรือเพื่อประกอบ
อาชีพ เนื้อหาในคอร์สเกี่ยวกับการออกแบบ
กราฟิกเพือ่การน�าเสนอ ความหมาย องค์ประกอบและประโยชน์ของอินโฟกราฟิก การ
สร้างอนิโฟกราฟิกอย่างมปีระสทิธิภาพ รวมถงึข้อควรระวังในการออกแบบอนิโฟกราฟิก

ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้ทราบถึงภาพรวมของการออกแบบกราฟิกเพื่อการน�า
เสนอ ความหมาย องค์ประกอบและประโยชน์ของอนิโฟกราฟิก ประเภทของอนิโฟกราฟิก 
กระบวนการออกแบบอินโฟกราฟิก การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมปีระสทิธภิาพ ข้อควร
ระวังในการออกแบบอินโฟกราฟิก โปรแกรมส�าหรับการสร้างสื่อน�าเสนออินโฟกราฟิก

สมัครเรียนรายวิชานี้  
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CMU+CMU012+2017/about
๒. การออกแบบ Infographic | Infographic Design มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
คุณสมบัติของผู้เรียน : นิสิต/นักศึกษา ครู อาจารย์ นักการศึกษา/บุคลากร

ทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาในคอร์สเรียนรู้เก่ียวกับภาพกับ

การสื่อสาร ความหมาย ความส�าคัญ องค์
ประกอบ รูปแบบและตวัอย่างของอนิโฟกราฟิกที่
น่าสนใจ อีกทั้งยังเรียนรู้ถึงขั้นตอนการสร้าง
รวมถงึการออกแบบด้วยเครือ่งมอืแบบออนไลน์
และออฟไลน์

คอร์สเรยีนนีส้อนบนออนไลน์ ในรปูแบบ 
Self-Pace ผูเ้รียนสามารถเข้ามาเรยีนในเวบ็ไซต์
ได้ตามเวลาที่สะดวก จะเรียนที่ไหน เมื่อไหร่
ก็ได้ 

สมัครเรียนรายวิชานี้ 
https://thaimooc.org/…/course-v1:SWU-MOOC+swu011+T2_…/about…: 
๓. โมชั่นกราฟิกพื้นฐาน | Foundation of Motion Graphic สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณุสมบติัผูเ้รียน : นกัเรยีน นสิติ นกัศกึษา 

และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจงานด้าน 
โมชัน่กราฟิก หรือนกัออกแบบกราฟิกท่ีต้องการ
ต่อยอดผลงานของตนเอง ในรายวิชานี้ผู้เรียน
จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานโมชั่นกราฟิกในส่ือรปู
แบบต่างๆ เช่น วิดีโอ โฆษณา พรเีซนเทชัน่ 
รายการโทรทัศน์ เป็นต้น เพื่อสร้างรูปแบบ
การน�าเสนอให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
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นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้โปรแกรมและเครื่องมือพื้นฐานต่างๆ ในการสร้าง 
สรรค์ผลงานโมช่ันกราฟิก ไม่ว่าจะเป็น การเตรยีมอาร์ตเวร์ิค การตัง้ค่าพืน้ทีก่ารท�างาน การ
ขยับชิ้นงาน (Animate) การใช้เทคนิคและลูกเล่นต่างๆ เพื่อสร้างความน่าสนใจ การ
ท�างานกับไฟล์เสียง และการส่งออกผลงานในรูปแบบไฟล์ชนิดต่างๆได้

สมัครเรียนรายวิชานี้ 
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL011+2019/about
๔. Design and Make Infographics (Project-Centered Course) Michigan 

State University
คุณสมบัติผู้เรียน : นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในงาน

ด้านกราฟิก หรือต้องการเรียนรู้เพื่อการท�างาน 
คอร์สเรียนออกแบบอินโฟกราฟิก ผ่าน Adobe Illustrator สามารถเลือกเรียน

สร้างการน�าเสนอข้อมูลภาพได้ เช่น กีฬา บันเทิง การเมือง หรือ วิทยาศาสตร์ เพื่อ
น�าเสนอแนวโน้มธุรกจิหรอืแม้กระท่ังปัญหาของงานอนิโฟกราฟิก และน�าเสนองานออก
มาได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการใช้องค์ประกอบ สี และโครงสร้างของงาน

สมัครเรียนรายวิชานี้ : https://www.coursera.org/learn/infographic-design
๕. Communicating Complex Information Purdue University
คุณสมบัติผู้เรียน : นักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่อยากพัฒนาตัวเอง หรือ

ใช้ในการท�างาน
คอร์สนีจ้ะท�าให้เข้าใจวธีิสือ่สารข้อมลูผ่านงานอนิโฟกราฟิก เพือ่สร้างกลุม่เป้าหมาย

และพฒันาทกัษะการสือ่สารระดบัมอือาชพี แม้จะสอนด้วยภาษาองักฤษล้วนกอ็ย่าเพิง่กงัวล
ใจไป เพราะผู้สอนอธิบายให้เข้าใจง่ายในเรื่องที่ซับซ้อนและสื่อสารออกมาดูสนุก ฟัง
เพลินอีกด้วย

สมัครเรียนรายวิชานี้ 
https://www.my-mooc.com/en/mooc/communicating-complex-information/
แม้เราจะพบเจอโรคระบาดร้ายแรงซ่ึงไม่แน่ชัดว่าจะต้องรับมือและเผชิญหน้าไป

จนถงึเมือ่ใด หากท่ามกลางความกงัวลนี ้ กลบัมีขมุพลงัความรูม้หาศาลทีพ่ร้อมส่งมอบ
ให้ผู้ที่ตั้งใจ ทุ่มเท เพิ่มทักษะให้ตัวเอง เตรียมพร้อมรับทุกความไม่แน่นอน ท้ังยัง
เป็นการให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ใช้โอกาสอันหาได้ยากยิ่งนี้ ฝึกปรือตนเองให้เพิ่มขึ้นกันค่ะ  
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เรื่อง : มิสเตอร์ High T.
โลกดิจิตอล

 ในการได้งานในยคุทีก่ารแพร่ระบาดของ
 โรคโควิด-๑๙ ยังคงด�าเนินควบคู่ไปกับ

ชีวิตประจ�าวันของเรา ถือว่าอาจจะมีน้อย แต่ก็ใช่ว่า
จะไม่มีเลย ท�าอย่างไรถึงจะปรับตัวปรับใจให้เข้ากับ
โลกที่เปลี่ยนไป การมุ่งมั่นในการหางาน และใช้ทุก
วินาทีที่ได้สัมภาษณ์งานอย่างมีสติ จะช่วยให้เราไม่
พลาดกับจังหวะชีวิตที่ผ่านเข้ามา 

หนึ่งในเคร่ืองมือสื่อสารที่ถูกออกแบบมาเพื่อ
ตอบโจทย์การสมัภาษณ์งานออนไลน์ ถอืเป็นอกีหนึง่
ทางเลือกที่ดีท่ีสุดในสถานการณ์นี้ ที่ทั้งผู้สมัครงาน
และผู้สัมภาษณ์งานต่างไม่สามารถมาพบกันได้ มา
ดูกันว่ามีแอปพลิเคชันอะไรท่ีเราควรหัดเรียนรู้ เพื่อ
ให้การพดูคยุกบัว่าทีน่ายจ้างเป็นไปอย่างลืน่ไหล และ
คว้าต�าแหน่งงานที่ต้องการนั้นมาส�าเร็จ

๕ แอปฯ ต้องมี ! ใชส้ัมภาษณ์งานออนไลนใ์นยุคโควิด 

นอกจากช่วยเว้นระยะห่างทางสังคมแล้ว ข้อดี
ของการใช้แอปพลิเคชันสัมภาษณ์งาน มีประโยชน์
หลายอย่าง ทั้งในเรื่องความสะดวกสบายที่สามารถ
นดัสมัภาษณ์งานได้ทุกท่ี ทุกเวลา ลดการเดนิทางไป
ยงับริษัท ซึง่ช่วยประหยดังบค่าใช้จ่ายของผูส้มคัรงาน 
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการที่ผู้ประกอบการต้องเดินทาง
ไปยังออฟฟิศเพื่อเปิดไฟเปิดน�า้ 

ทัง้ยังช่วยประหยดัเวลา โดยเฉพาะหากต้องคัด
เลอืกผู้สมคัรเป็นจ�านวนมาก โดยผูป้ระกอบการสามารถ
จัดการตารางเพ่ือแบ่งเวลาในการสัมภาษณ์หลายๆ 
บคุคลมากข้ึน และสามารถพดูคยุโต้ตอบกันได้เหมอืน
กับการสัมภาษณ์ต่อหน้า

สิ่งท่ีเราต้องเรียนรู ้คือ คุณสมบัติเด่นของ  
แอปพลเิคชนั นัน่คอืการประชมุทางไกลแบบวดีิโอ หรือ

โอกาส
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ที่เรียกว่า Call Conference สามารถเห็นหน้ากัน
ผ่านกล้องวิดีโอทัง้แบบมือถือและเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างแอปพลิเคชันที่น่าสนใจ
และเหมาะกับการสัมภาษณ์งานออนไลน์ ดังนี้

๑. ซูม (Zoom) ถือเป็นแอปฯ ที่ได้รับความ
นิยมเป็นอันดับต้นๆ ในช่วงโควิดตั้งแต่ระลอกแรก 
เนื่องจากสามารถพูดคุย ส่งข้อมูลต่างๆ และประชุม
สายได้ถึง ๑๐๐ คนในครั้งเดียว ท�าให้ผู้ประกอบการ
สามารถดึงคนท�างานที่มีส่วนเก่ียวข้องกับหน้าท่ีงาน
นั้นๆ เพื่อมาช่วยคัดเลือกผู้สมัคร และร่วมกันตัดสิน
ใจได้ดีขึ้น การใช้งานโปรแกรมซูม แบบไม่เสียค่า
บริการ (Basic Personal Meeting Free) สามารถ
ใช้ได้นาน ๔๐ นาที ต่อรอบการประชุม

๒. ไลน์ (Line) แอปพลิเคชันยอดนิยมและคุ้น
เคยส�าหรับคนทุกเพศทุกวัย สามารถประชุมสูงสุด 
๒๐๐ คน เรียกได้ว่ามีครบทุกฟังก์ชั่น สามารถ   
โทรวิดีโอ ส่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างลื่นไหล 

๓. สไกป์ (Skype) อีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่
สามารถพูดคุย วิดีโอแชท ส่งข้อมูลงานต่างๆ ได้
อย่างง่ายดาย ประชุมสงูสดุ ๒๕๐ คน มเีมนทูีส่ามารถ 
ใช้งานได้ง่าย ข้อดีคือความเสถียรสูง

รองรับทั้งระบบ iOS และ Android
ส่วนใครจะสมัภาษณ์งานผ่านแอปพลเิคชนัครัง้

แรก เรามีการเตรยีมพร้อมส�าหรบัสัมภาษณ์ออนไลน์
มาฝากดังนี้

๑. คอมพิวเตอร์ และมอืถอืต้องมีแอปพลเิคชัน
ดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น หรอืเชค็กบัทางบรษัิทท่ีต้องการ
สัมภาษณ์ว่า ใช้แอปพลิเคชันไหนสะดวกสุด

๒. สถานทีท่ีจ่ะใช้เพือ่สมัภาษณ์งานมสีญัญาณ
อินเทอร์เน็ตแรง ไม่อับสัญญาณ

๓. เช็คแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค หรือ
สมาร์ทโฟนให้อยู่ได้นานพอท่ีจะสัมภาษณ์งานเป็น
ระยะเวลาหลายชั่วโมง 

๔. ล�าโพง เสียงต้องได้ยินชัดเจนดี ไมโครโฟน
ต้องส่ือสารให้ผู้สัมภาษณ์ได้ยนิ ควรเตรยีมหฟัูงพร้อม
ไมโครโฟนหรือเฮดเซ็ตระหว่างการสัมภาษณ์งาน 

๕. กล้องหน้าบนอปุกรณ์ทัง้มือถอื หรือ เวบ็แคม
บนแลปทอ็ปต้องพร้อมใช้งาน เชด็คราบฝุน่ให้เรยีบร้อย

๖. แสงและสภาพแวดล้อมขณะสัมภาษณ์งาน
ออนไลน์ต้องสว่างชดัเจน รอบข้างไม่ดรูกหูรกตาเพ่ือ
บ่งบอกว่า คณุเป็นคนรกัษาความเป็นระเบียบเรยีบร้อย 
และอย่าลืมหาห้องเงียบๆ เพื่อสร้างสมาธิให้ตัวคุณ
และผู้สัมภาษณ์ด้วย 

๗. เตรียมการสมัภาษณ์ตัง้แต่การแนะน�าตวัเอง 
๘. เครือ่งแต่งกายและทรงผม ต้องแต่งให้เหมือน

คุณสัมภาษณ์ต่อหน้าพนักงานที่บริษัทจริงๆ  
๙. มองหน้าจอคอมฯ หรือมือถือ เสมือนคุณ

ก�าลังมองคู่สนทนา
๑๐. อย่าผดิเวลานดั เตรยีมอปุกรณ์ในการสัมภาษณ์

งานให้พร้อม อย่างน้อย ๑๐ นาทีก่อนเวลานัด จะ
ช่วยให้คณุไม่ตืน่เต้นจนเกนิไป และพร้อมส�าหรบัการ
สัมภาษณ์ได้ในทันที

เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วก็ลงมือสมัครงานท่ี
เลง็ไว้ได้เลย ขอให้โอกาสทีด่มีาถงึน้องๆ และเพือ่นๆ 
เยาวชนทุกคนครับ  

๔. กูเกิล แฮงเอาต์ (Google Hangouts   
Meeting) สามารถประชุมสูงสุดได้ถึง ๒๕๐ คน

ประชุมแบบโทรวิดีโอได้ ความละเอียดสูง ใช้
งานง่ายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน และที่ส�าคัญไมจ่�าเป็นต้อง
มีบัญชีอีเมล์องค์กร สามารถเข้าลิงก์เพื่อร่วมประชุม
ได้เลย รองรับทั้งระบบ iOS และ Android

๕. แมสเซนเจอร์ (Messenger) แอปพลเิคชนัลกู
ของ เฟซบุ๊ค แม้จะสามารถประชมุสงูสดุเพียง ๕๐ คน 
แต่การท�างานมีประสิทธิภาพมาก เพราะสามารถใช้
งานได้ทั่วโลก จะแชทหรือโทรแบบวิดีโอก็ไม่มีสะดุด 

๗๙



เรื่อง : คะริน 
น้ำ�ใจ

 ของการใช้ชวีติอยู่ในภาวะเผชญิโรคระบาด
 และยังไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด แม้ชีวิต

ของแต่ละคนจะเปลี่ยนไปชนิดพลิกหน้ามือเป็นหลัง
มือ แต่ท่ามกลางความยากเข็ญนี้เราได้เห็น “น�า้ใจ” 
จากเพื่อนมนุษย์จ�านวนมากที่ลุกขึ้นมาช่วยเหลือกัน
และกันในนาม “จติอาสา” โดยเฉพาะพลงัจากเยาวชน
ทีร่วมตวักนัเพือ่เอือ้เฟ้ือแบ่งปันแก่ผูท้ีก่�าลงัทกุข์ยาก

เช่นการเกดิข้ึนของ ‘Freeform Learning Project’ 
หรือ ‘โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนใน
ชมุชนคลองเตย’ ซึง่เป็นโครงการร่วมพฒันากบักองทนุ
เพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา น�าศลิปะและดนตรี
เข้ามาพฒันาเยาวชนนอกระบบในพืน้ที ่ กระทัง่เยาวชน
กลุม่นีเ้ติบโตข้ึน จงึเกดิเป็นกลุม่อาสาสมคัรสอนดนตรี
ให้กบัน้องๆ รุ่นถดัไป และก�าลงัจะก้าวไปสูก่ระบวน 
การฝึกและสร้างอาชีพในชุมชน จนมาเกิดวิกฤตจาก
โควิด-๑๙ ขึ้น เยาวชนกลุ่มนี้ได้อาสาเข้ามาช่วยงาน
ชุมชนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในนาม 
“กลุ่มคลองเตยดีจัง”

ชมุชนคลองเตย นบัเป็นพ้ืนทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบ
มากทีส่ดุแห่งหนึง่จากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-๑๙ 
เพราะเป็นชุมชนแออัดขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ 
มีจ�านวนผู้อาศัยมากกว่า ๑ แสนคน น้องๆ เยาวชน
นอกระบบในชุมชนคลองเตยกลุ่มนี้ได้อาสาเข้ามา

ข้อมูล : https://workpointtoday.com/1205-covid/ / 
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เยาวชนจิตอาสา ช่วยผู้ป่วยโควิด
ท�างานเพือ่ดแูลช่วยเหลือคนในชมุชน ในการร่วมเฝ้า
ระวงัเรือ่งสาธารณสขุ และเป็นก�าลังส�าคญัช่วยบรหิาร
จัดการสิ่งของต่างๆ ทั้งน�า้ดื่ม อาหาร ยา หรือสิง่ของ
จ�าเป็นอืน่ๆ ให้กระจายไปถงึมือของสมาชกิชมุชนอยา่ง
ทั่วถึง

“ผลที่ได้จะกลับมาตกอยู่กับเราเอง” 
หมอก-วิทวัส กรสวัสดิ์ อายุ ๑๕ ปี หนึง่ในกลุม่

เยาวชนอาสาพืน้ทีช่มุชนคลองเตย กล่าวว่า “ผมเป็น
คนในพ้ืนที ่ มาท�างานช่วยครสูอนดนตรแีละท�ากจิกรรม
ต่างๆ กับน้องๆ พอเกิดการระบาดก็
ตัดสินใจว่าจะต้องท�าในสิ่งที่จ�าเป็น 
คือช่วยคนในชุมชนให้ได้มากที่สุด 
ยอมรับว่ามีความกังวลบ้างแต่ไม่ได้
กลัวการติดเชื้อ เพราะเรารู้ว่าอยู่ใน
พืน้ท่ีเสีย่งก็ต้องระมัด ระวังตวัเองอย่าง
เตม็ท่ี ทีอ่าสาเข้ามาท�าเพราะว่าอยาก
ให้สถานการณ์ดข้ึีน ให้มีคนตดิเช้ือน้อย
ลง และคนที่ติดอยู่ในชุมชนไม่ต้อง
ล�าบากมากไปกว่านี้

“ผมมองว่าคนในชุมชนก็เป็นเหมือนครอบครัว
ของเรา ถ้าแม่หรือยายผมต้องมาอยู่อย่างนี้บ้าง ผม
กค็งอยากให้เขาได้รบัการช่วยเหลือดแูลทีดี่ เลยอยาก
ท�าให้ดีที่สุด เพราะคนที่ติดเชื้อก็เหมือนญาติ เป็น

สองปี

๘๐
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คนรู้จักของเราทั้งนั้น สุดท้ายผมคิดว่าผลที่ได้กลับ
มากต็กอยูท่ีเ่ราเอง ถ้าทกุคนดข้ึีน ตดิเช้ือน้อยลง ผม
และครอบครัวก็จะปลอดภัยไปด้วย”

“ไม่ห่วงตัวเองเท่าไหร่ ห่วงครอบครวัทีบ้่านมาก 
กว่า”

ณัฐพล ถนอมจันทร์ (ณัฐ) อายุ ๑๙ ป ีเคยได้
รบัโอกาสในการเรียนดนตรแีละเล่นดนตร ี กบัโครงการ 

“Music Sharing” ตอนนี้เขาอาสามา
เป็นผู้ส่งอาหารและถุงยังชีพให้กับผู้
ป่วยและผู้กักตัวในชุมชน “ช่วงนี้ผม
รับหน้าทีส่่งข้าว น�า้ ยา และถุงยงัชพี
ส�าหรับผู้กักตัวและผู้ป่วยครับ รู้สึก
ตืน่ตัวอยูต่ลอดเวลา เพราะผมส่งข้าว
ผู้ป่วยด้วย ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อก็มีกลัวๆ 
บ้างครับ เเต่ผมยังไหวครับ ไม่ห่วง
ตัวเองเท่าไหร่ เเต่จะห่วงครอบครัว
ที่บ้านมากกว่า”

“รู้สึกดีใจที่ได้ท�าหน้าที่นี้” 
ประภาพร ฉัตระเนตร (เอิร์น) อายุ ๑๘ ปี เคย

ได้รับความช่วยเหลือในการท�างาน สร้างอาชีพ ก่อน
หน้านี้เอิร์นรับหน้าท่ีขายเสื้อผ้ามือ
สองที่ “กลุ่มคลองเตยดีจัง” ได้รับ
บริจาค เธอเพิง่เข้ามาท�างานกับ กลุม่
คลองเตยดีจังได้ราว ๕ เดือน หลัง
จากตกงานเพราะการแพร่ระบาด
วิกฤตขึ้น

“ท่ีนี่คอยซัพพอร์ตหนูทุกอย่าง 
ช่วงนี้ตกงาน สมัครที่ไหนไม่ได้เลย 
เม่ือได้ท�างานที่นี่ก็เหมือนรอดตาย
เลยค่ะ 

“ตอนนี้รับหน้าที่ขายเสื้อผ้ามือสองแล้วก็แพ็ค
ถุงยังชพีค่ะ รูส้กึดีใจที่ได้ท�าหน้าทีน่ี ้พวกพี่ๆ  ทีมงาน
เป็นกันเองและใจดีมากค่ะ สถานการณ์ตอนน้ีมีเคส
หนกัอยูเ่รือ่ยๆ เลขผูติ้ดเชือ้ยงัพุง่ขึน้ทุกวนัค่ะ ไปไหน
ก็ระแวงทุกที่ เพราะคนติดกันเยอะมาก”

“อยากให้ทกุคนมคีณุภาพชวีติ
ที่ดี”

ลักษิกา อ่วมอรุณ (มิ้นท์) อายุ 
๑๘ ปี ได้รับความช่วยเหลือเป็นทุน
การศึกษามาตั้งแต่อายุ ๑๔ ปี และ

อาสามาท�าหน้าที่ส่งอาหารให้ผู้กักตัวในชุมชน คาด
หวังว่าเธอจะเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยท�าให้คนในชุมชน
คลองเตยมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น 

“รู้สึกดีมากๆ ค่ะ ที่ได้ร่วมท�างานครั้งนี้ มัน
อาจจะเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ แต่ก็ยินดีที่จะท�าค่ะ อยาก
ให้ทุกคนได้เข้าถึงสิทธิ์ในการรักษา มีคุณภาพชีวิตที่
ดี อยากให้รู้สึกว่าบ้านเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุด ไม่ใช่
บ้านเป็นที่ที่เราไม่อยากอยู่ที่สุดค่ะ”

แม้จะยังต้องเดนิทางอยู่ในอโุมงค์ชือ่ “โควดิ-๑๙” 
กนัอกีพกัใหญ่ แต่ “น�า้ใจ” จากเยาวชนจติอาสาเหล่านี้
ท�าให้เราได้เห็นแสงสว่างตลอดเส้นทางการเดินอัน
ยาวนานนี้

กองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ) 
ริเริ่ม “โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนคลองเตย” โดย “กลุ่มคลองเตยดีจัง” ภารกิจ
ส�าคัญคือการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มเยาวชนที่เสี่ยง
ต่อการหลุดออกจากระบบการศึกษา 

เม่ือสถานการณ์ของโรคโควิด-๑๙ ในชุมชน
คลองเตยอยูใ่นสภาวะวกิฤต จ�านวนผูป่้วยเพ่ิมขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง กลุม่เยาวชนเหล่าน้ีได้กลายมาเป็นก�าลังส�าคญั
ช่วยเหลือผู ้กักตัวและผู้ติดเช้ือในชุมชนคลองเตย
อย่างน่าชื่นชม   

๘๑



เรื่อง : กระดิ่งลม
เรื่องน่�รู้

 เด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็
 พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกมุารี ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระ 
ราชทานหนงัสอืประวตัศิาสตร์จ�านวน ๔ เล่ม 
แก่กระทรวงศึกษาธกิาร เพือ่เป็นแนวทางสู่
การพฒันา การเรยีนการสอนวชิาประวตัิ 
ศาสตร์แก่เด็กและเยาวชน

หนังสือพระราชทาน ๔ เล่มประกอบด้วย
๑. เอกสาร “ประวติัศาสตร์ท้องถิน่ (Local History 

HI5921)” โดย พลเอกหญงิ สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

๒. หนงัสือ “สายธารแห่งประวตัวิทิยา” (รวมบท
พระราชนพินธ์ค�าสอน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอม 
เกล้า ใน พลเอกหญิง ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

๓. หนังสือ “จากแฟ้มเอกสารลับที่สุด” (เผย
ข้อมูลใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทย สมัยสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐอเมริกา 
NARA)

๔. หนงัสอื “เรือ่งเล่าจากทหารวชิาการอาวโุส” 
(การค้นคว้าและอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อ
สร้างคน สร้างชาติ และสร้างทหารอาชีพ)

กรมสมเด็จพระเทพฯ 
พระราชทานหนังสือประวัติศาสตร์แก่เยาวชน

เป็นที่ทราบกันดีว่า สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี โปรด
การอ่านหนังสือ และการเขียน ตั้งแต่
ครั้งยังทรงพระเยาว์ ประกอบกับพระ
ปรีชาด้านอักษรศาสตร์ และภาษา ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เป็นเหตุ

ให้ทรงเริม่งานพระราชนพินธ์ทัง้ร้อยแก้ว และร้อยกรอง
มากมาย งานพระราชนิพนธ์ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 
ได้แก่ หนังสือพระราชนิพนธ์ ชุดเสด็จพระราชด�าเนิน
เยอืนต่างประเทศ งานพระราชนพินธ์บทกว ี และงาน
พระราชนิพนธ์แปล เป็นต้น

นอกจากนี้ ทรงรับราชการในต�าแหน่งอาจารย์
ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ ทรงสอนวิชาต่างๆ ณ กองวิชา
กฎหมาย และวิชาสงัคมศาสตร์ เช่น วชิาประวตัศิาสตร์
ไทย และวิชาสังคมวิทยา ต่อมา พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้มี
การจดัต้ังกองวชิาประวัตศิาสตร์ขึน้ จงึทรงด�ารงต�าแหน่ง
หัวหน้ากองวิชา ในฐานะข้าราชการประจ�าและ “ทูล
กระหม่อมอาจารย์” พระองค์ทรงงานการเป็นครูจน
กระท่ังทรงเกษยีณอายุราชการ เมือ่วนัที ่ ๒๙ กนัยายน 
๒๕๕๘ ต�าแหน่งล่าสดุคือ ศาสตราจารย์ส่วนการศกึษา 
และผูบ้ญัชาการพิเศษ โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า

สม 

๘๒



 นกัเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการ 
 ศึกษา วทิยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(ยเูนสโก) มีมติให้ข้ึนพืน้ทีด่อยเชียงดาวเป็นพืน้ทีส่งวน
ชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก ณ เมืองอาบูจา ประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน 
๒๕๖๔

นับเป็นเวลา ๔๕ ปีที่ประเทศไทยมีส่วนร่วมใน
โครงการมนษุย์และชวีมณฑลของยูเนสโก พ้ืนทีส่งวน
ชีวมณฑลได้พัฒนาคุณค่าของการเป็นพื้นที่เพื่อการ
ศึกษาวิจัยสู่พื้นที่แห่งการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดเวลา ที่ผ่านมาประเทศไทยมีพื้นที่ได้รับการ
ประกาศให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล จ�านวน ๔ แห่ง ต่างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง เป็นความภาคภูมิใจ
ของประเทศไทยที่มีพื้นที่ท่ีได้รับความส�าคัญในเชิงคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมใน
ระดับสากล

ส�าหรับความมหัศจรรย์ของ ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งที่ ๕ ของ
ประเทศไทย มีความโดดเด่นด้านภูมิทัศน์ด้วยภูเขาหินปูนโดดเด่น มีดอยหลวงเชียงดาวซึ่งเป็นยอดเขาสูง
เป็นอันดบัสามของประเทศไทย ในภาพรวม พ้ืนทีน่�าเสนอนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของลุ่มน�า้ปิงตอนบนโดยมท้ัีงระบบ
นิเวศดั้งเดิมที่ได้รับการปกปักษ์รักษามาอย่างยาวนาน และพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูให้คืนความสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศป่าไม้มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔๐ ปี ธรรมชาติที่เป็นแกนกลางของพื้นที่ดอยเชียงดาวได้อ�านวย
นิเวศบริการแก่ชุมชนโดยรอบ มีสังคมพืชกึ่งอัลไพน์ที่หาได้ยากยิ่งในประเทศไทย เป็นถิ่นอาศัยของพรรณ
ไม้มากกว่า ๒,๐๐๐ ชนิด หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของพรรณไม้ในประเทศไทย และมีพรรณไม้ที่เชื่อมโยงให้
เห็นว่าภูมิประเทศนี้ทอดยาวลงมาจากทิศตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัย ที่ราบสูง Quinhai-Tibet และจีน
ตอนใต้ นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าจ�านวน ๖๗๒ ชนิด จาก ๓๕๘ สกุล ใน ๙๑ วงศ์ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวจึงเป็นหัวใจของทรัพยากรธรรมชาติ

นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งอาศัยที่ปลอดภัยของสัตว์ป่าสงวน ได้แก่ กวางผา และเลียงผา รวมถึงสัตว์ป่า
คุ้มครองอีกหลายชนิด และมีความเป็นไปได้สูงที่จะค้นพบพืชและสัตว์ชนิดพันธุ์ใหม่ของโลก ซึ่งเป็นความ
ภาคภมูิใจของคนเชยีงดาวถงึความส�าเรจ็ในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า ในพืน้ทีเ่ชยีงดาวมปีระวตัิ 
การตั้งถิ่นฐานของผู้คนมาเป็นเวลามากกว่า ๖๐๐ ปี

ดอยเชียงดาวเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม อาทิ วัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่ ม้ง 
มูเซอ ลีซอ ปกากะญอ และวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งแต่ละกลุ่มสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ พื้นที่ดอย
เชียงดาวยังมีความส�าคัญต่อจิตวิญญาณของผู้คนในล้านนา ความเชื่อเกี่ยวกับ เจ้าหลวงค�าแดง ซึ่งสถิตอยู่
บนดอยหลวงเชียงดาว ต�านานถ�า้เชียงดาว ที่ปรากฏในหลายส�านวนกระจายกันอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ  ทางภาค
เหนือของไทย และเชื่อว่าเจ้าหลวงค�าแดงเป็นสัญลักษณ์ร่วมของชนเผ่าไทในลุ่มน�า้โขงอีกด้วย ต�านานเจ้า
หลวงค�าแดงนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕

ยูเนสโก 
ประกาศดอยหลวงเชียงดาว 

เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล
แห่งใหม่ของโลก

สำา
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จิตอาสาดูแลไทย  

วิศวกรอาสา ThaiFightCovid และ Developers 
อาสา ได้จัดท�า Digital map platform ภาย
ใต้ชือ่ จติอาสาดแูลไทย JITASA.CARE เป็น

ตัวกลางช่วยเหลือสังคมในการรายงานสถานการณ์   
โควิด-๑๙ แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ข้อมูลประชาชนที่
ต้องการรับความช่วยเหลือ รวมถึงอาสาสมคัร ตัง้แต่ 
จดุฉดีวัคซนี จุดตรวจโควิด โรงพยาบาล โรงพยาบาล
สนาม จุดพักคอย การให้ค�าปรึกษาแบบ Telemed 
(โทรเวชกรรม หรือเทคโนโลยทีีช่่วยให้ผูป่้วยและบคุลากร
ทางการแพทย์พูดคุยกันแบบเรียลไทม์)

รวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การดูแลศพผู้เสียชีวิตตลอดจนวัดที่ให้บริการฌาปนกิจ พร้อมเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง กับพลังจิตอาสาทุกภาคส่วน ทั้งแพทย์ พยาบาล องค์กรเอกชน 
และประชาชน เพื่อรวมพลังช่วยเหลือประชาชนทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยที่เดือดร้อนจากภัยโควิด

ThaiFightCovid ก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาเมื่อ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อน�าความรู้ทางวิศวกรรมมาสนับสนุน 
บุคลากรทางการแพทย์เพื่อรับมือกับโควิด-๑๙ โดยมีสมาชิกกว่า ๓,๐๐๐ คน จากหลากหลายอาชีพ ทั้ง
แพทย์ ทนัตแพทย์ และวศิวกร ส่วนระบบจิตอาสาดแูลไทย JITASA.CARE เป็นการร่วมมอืกันของกลุม่กบัภาค 
เครอืข่าย แพทย์อาสา ทีมหมออาสา ไทยรอด สภาการแพทย์แผนไทย ศูนย์คุณธรรม ชมรมจิตวิทยาเด็ก
และวัยรุ่น มูลนิธิธรรมดี มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ค่ายโทรศัพท์มือถือ พร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูล
กับหน่วยงานภาครัฐในการให้ข้อมูลด้านต่างๆ โดยเชิญชวนผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม สามารถร่วมเป็นจิต
อาสากลุ่มต่างๆ ได้แก่. อาสาข้อมูล update สถานะของสถานที่ต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงปักหมุดสถานที่ที่เกี่ยวข้อง. อาสาติดต่อ ประสานงานระหว่างผู้ต้องการความช่วยเหลือและทีมงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือด�าเนินการให้

 ความช่วยเหลือ. อาสาพาไป รับส่งผู้ป่วย ร่างผู้เสียชีวิต และสิ่งของอื่นๆ. อาสาสาธารณะ ตรวจสอบหน้างาน ตรวจสอบสิ่งของ หรือ ประสานงานอื่นใดที่หน้างาน
ผูท้ีส่นใจเป็นจิตอาสา สามารถลงทะเบยีนได้ที ่https://Jitasa.Care เริม่ใช้งานจรงิตัง้แต่วนัที ่ ๒๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๔

กลุ่ม

๘๔



 วนัที ่๑๕ กนัยายน ๒๕๖๔ ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 
 จัดงานเสวนาออนไลน์ถ่ายทอดผ่านเฟซบุ๊ก ศูนย์บริการโลหิตแห่ง

ชาติ สภากาชาดไทย เรื่องการบริจาคสเต็มเซลล์ช่วยให้โลกพ้นวิกฤต กับ
ประสบการณ์จากปาฏิหารย์คู่แท้สเต็มเซลล์ กับการรักษาที่มอบชีวิตใหม่
ให้กับผู้ป่วย เนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก

นางศริลิกัษณ์ เพยีรเจรญิ หวัหน้าศนูย์ปฏบิตักิารอ้างองิ ศนูย์บรกิาร
โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ในการบริจาคสเต็มเซลล์จะต้องมี
การตรวจการตดิเชือ้ก่อนเสมอ ทางสภากาชาดไทยจงึผกูกบัการบรจิาคโลหติ
ด้วย เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประเทศ ในช่วงวิกฤตโควิดขณะนี้ การบริจาค
โลหิตลดลงเป็นอย่างมาก ท�าให้ผู้บริจาคสเต็มเซลล์ลดลงไปด้วย 

ส�าหรับวิธกีารบรจิาคนัน้ สามารถเลอืกได้ ๒ แนวทาง ได้แก่ หนึง่ การ
บริจาคทางกระแสโลหติ และ สอง การบรจิาคทางไขกระดกู ทัง้สองวิธปีลอดภยั
และไม่เจบ็ ผูป่้วยทีเ่คยตดิเชือ้โควดิและหายป่วยแล้ว สามารถมาบรจิาคได้

คุณสมบัติผู้บริจาคสเต็มเซลล์ ประกอบด้วย ต้องเป็นผู้บริจาค
โลหิต มีอายุ ๑๘-๕๐ ปี น�้าหนัก ๔๕ กโิลกรมัขึ้นไป มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ไม่มีโรคประจ�าตัวที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริจาค เช่น โรคติด
เชื้อ เป็นต้น ไม่มีโรคติดต่อ และไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์

ผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครสามารถลงทะเบียนพร้อมกับบริจาคโลหิตได้ในพื้นที่ ๕ แห่ง ประกอบด้วย 
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ชลบุรี ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 
จ.นครราชสีมา ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ขอนแก่น และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.เชียงใหม่

พ.อ.รศ.นพ.รชต ล�ากูล รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กล่าวว่า สเต็มเซลล์ หรือเซลล์
ต้นก�าเนดินัน้ มบีทบาทส�าคญัในการรกัษาโรคมะเรง็เมด็เลือดขาว มะเรง็ต่อมน�า้เหลอืง โลหติจางธาลสัซเีมยี 
และโรคโลหิตจางชนิดไขกระดูกได้

อนึ่ง ในประเทศไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้รับมอบหมายจากแพทยสภา จัด
ตั้ง “ธนาคารเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ” ท�าหน้าท่ีจัดหาอาสาสมัครผู้บริจาคเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ด
โลหิต   หรือสเต็มเซลล์ ที่ไม่ใช่ญาติให้แก่ผู้ป่วย รวมทั้งผลิตภัณฑ์สเต็มเซลล์ที่ให้กับผู้ป่วยจะต้องมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานสากลเพื่อเป็นศูนย์กลางทะเบียนตั้งแต่ปี ๒๕๔๕

ปัจจบุนัจดัหาอาสาสมคัรบรจิาคสเตม็เซลล์ในประเทศไทยได้จ�านวนเกอืบสามแสนราย แต่มผีูท้ีบ่รจิาค
ได้จริงให้กับผู้ป่วยเพียงหลักร้อยรายเท่านั้น ยังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์อีกนับพันราย ได้แก่   
ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรัง โรคธาลัสซีเมีย โรคไขกระดูกฝ่อ โรค
มะเร็งต่อมน�า้เหลือง เป็นต้น

ในทางการแพทย์แล้ว การใช้สเต็มเซลล์เพื่อการรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่าย เป็นทางเลือกหนึ่งของการ
รกัษาผูป่้วยด้วยโรคทางโลหติวทิยาให้หายขาดจากโรคดงักล่าวได้ แต่การทีจ่ะเป็นผูบ้รจิาคสเตม็เซลล์นัน้เป็น
ไปได้ยากด้วยข้อจ�ากัดที่ไม่สามารถหาผู้บริจาคสเต็มเซลล์ที่มีผลเนื้อเยื่อ HLA ตรงกันกับผู้ป่วย เนื่องจาก
หากเป็นพี่น้องท้องเดียวกัน จะมีโอกาสตรงกัน ๑ ใน ๔ จึงต้องใช้สเต็มเซลล์จากผู้ที่ไม่ใช่ญาติ ซึ่งมีโอกาส
พบได้น้อยมาก เพียง ๑ ใน ๑๐,๐๐๐ เท่านั้น

ดังนัน้ หากมีอาสาสมคัรบริจาคสเตม็เซลล์เพิม่มากขึน้ กจ็ะช่วยเพิม่โอกาสในการรกัษาให้แก่ผู้ป่วยเพิม่ขึน้  

บริจาคสเต็มเซลลช์่วยให้โลกพ้นวิกฤต

เมื่อ
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เก็บม�เล่�
เรื่อง : แมวส้ม

Forbes Advisor เลือกอยุธยาเป็น ๑ ใน ๕๐ สุดยอดจุดหมายปลายทางของโลก
เว็บไซต์ https://www.forbes.com/advisor/travel-rewards/top-50-best-places-to-visit/ โดย Forbes Advisor 

จัดอนัดบัแหล่งท่องเทีย่วของแต่ละประเทศทีค่วรท่องเทีย่วหลงัสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-๑๙ 
คลี่คลาย ยกให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น ๑ ใน ๕๐ สุดยอดจุดหมาย
ปลายทางของโลกและเป็น ๑ ใน ๘ แห่งของทวีปเอเชีย

พร้อมให้เหตุผลว่าในซีกโลกตะวันตกไม่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
อยุธยา แต่จริงๆ แล้วอยุธยา คือเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกในช่วง
ทศวรรษ ๑๗๐๐ เป็นแหล่งโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์เก่าแก่ 
สามารถย้อนอดีตไปถึงปี ค.ศ.๑๓๕๐ อีกทั้งมีพื้นที่กว้างขวางก่อเกิดมา
จากความแตกต่างทั้งยุคสมัยและวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ส�าหรับการเดินทางก็สะดวกสบาย มีขบวนรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึง
อยุธยา ใช้เวลาเพียง ๙๐ นาที แต่ยังพบว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวนิยม
เที่ยวชมอยุธยาแบบไปเช้าเย็นกลับ หากพักค้างคืนทุกคนจะได้สัมผัสกับ
ภาพวดั โบราณสถาน

ต่างๆ ในช่วงเช้าและช่วงเย็น ท่ามกลางบรรยากาศที่
เงียบสงบพร้อมสัมผัสกับแสงอาทิตย์ที่สวยสดงดงาม

Forbes Advisor ได้คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวรวม 
๘ แห่งในทวีปเอเชีย จาก ๕๐ แห่งของโลก ประกอบ
ด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย ฮาร์บิน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศภูฏาน อัสสัม ประเทศ
อินเดีย ลอมบก ประเทศอินโดนีเซีย ไทเป ดินแดน
ไต้หวัน อุซเบกิสถาน และโดฮา ประเทศกาตาร์
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เกาะสมุย เกาะท่องเท่ียวดท่ีีสุดอันดบั ๗ ของโลก
นิตยสารแทรเวลแอนด์เลเชอร์ (Travel and Leisure) 

นิตยสารด้านการท่องเที่ยวทั่วโลกชื่อดังของอเมริกา รายงาน
ผลการส�ารวจ The World’s BestAwards 2021 เกาะ เมือง 
โรงแรมสายการเดินเรือ สนามบิน และอื่นๆ ดีที่สุดของโลก
ประจ�าปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ที่ผ่านมา สถานที่ที่
ควรไปเยือนประเภทเกาะ ปรากฏว่า เกาะสมุย จังหวัด
สรุาษฎร์ธาน ีได้รับประกาศให้เป็นเกาะท่องเท่ียวทีดี่ทีส่ดุอนัดับ ๗ 
ของโลก จากทั้งหมด ๒๕ เกาะ และเป็นเกาะท่องเที่ยวดีที่สุด
อันดับ ๒ ของเอเชียจาก ๕ เกาะ

ส�าหรับทีม่านัน้ เกดิจากผลส�ารวจความเหน็นกัเขยีนด้าน
การท่องเทีย่วทัว่โลก ท่ีมกีารให้คะแนนตัง้แต่วนัที ่๑๑ มกราคม - 
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวมทั้งประสบการณ์เดินทางตลอด
ระยะเวลา ๓ ปี และความคิดเห็นจากผู้อ่านเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชายหาด อาหาร ความเป็นมิตรและ
มูลค่าโดยรวม ซึง่เกาะสมุยถกูประกาศเป็นเกาะทีม่ชีายฝ่ังทะเล 
ที่สวยงาม น�า้ทะเลใสราวคริสตัล ดึงดูดนักท่องเที่ยว

ส�าหรับผลคะแนนส�ารวจเกาะท่องเท่ียวโลกที ่ ๑ กับ ที ่ ๒ 
ได้แก่ เกาะมิลอส และ เกาะโฟเลกันดรอส กรีซ อันดับ ๓ 
เกาะเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ อันดับ ๔ เกาะมาเดรา 
โปรตุเกส อันดับ ๕ หมู่เกาะอันดามัน อินเดีย อันดับ ๖ เกาะ
ซิซิลี อิตาลี และอันดับ ๗ เกาะสมุย ประเทศไทย

เกาะสมุยยังได้รับการระบุว่าเป็นเกาะสวรรค์อันเขียว
ชอุ่มในอ่าวไทย กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อวันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยไม่มีการกักกันนักท่องเที่ยวต่างชาติที่
ได้รับวัคซีนมาแล้วในรูปแบบ “สมุยพลัส” สามารถเดินทาง
ไปได้ทั้งเกาะพะงันและเกาะเต่า
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 จังหวัดสะอาด ๒๕๖๓
ตามที่รัฐบาลได้ก�าหนดให้ปัญหาขยะเป็นวาระ

แห่งชาต ิ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบรูณา
การร่วมกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
อย่างต่อเนือ่ง โดยมนีโยบายในการด�าเนนิการจดัการ
ขยะ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ตาม
หลกั ๓ ช (3Rs) คอื ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ�า้ (Reuse) 
น�ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) และเน้นย�า้ให้ผู้ว่าราชการ
จงัหวัดทกุจงัหวัด ด�าเนินการขบัเคลือ่นแผนปฏบัิตกิาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ร่วมกับ
ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ให้เกิดการปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 

เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๔ กระทรวงมหาดไทย 
ประกาศผลรางวัล “จังหวัดสะอาด” ประจ�าปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ จากการตดิตามและประเมินผลการจดัการขยะ
มลูฝอยชุมชนท่ัวประเทศ เพ่ือเชดิชูเกียรตใิห้แก่จงัหวดั
ที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นเลิศ แบ่งออก
เป็น ๕ ภูมิภาค

โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ยังคงเป็นจังหวัด
ล�าพูน ที่ได้รางวัลชนะเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่ ๔ กลุ่ม
จงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอื รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ 
จงัหวัดยโสธร กลุม่จังหวดัภาคกลางและภาคตะวนัตก 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี 
และกลุม่จงัหวัดภาคใต้ รางวัลชนะเลศิ ได้แก่ จงัหวดั
สตูล

ส�าหรับจังหวัดที่คว้ารางวัลในปีนี้ ล้วนแต่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินอย่างเข้มข้น เป็นจังหวัดสะอาด
ต้นแบบ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะเร่งขยายผลและ
ต่อยอดการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องให้กับจังหวัด
อืน่ๆ เพือ่ให้การขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารจดัการขยะ
มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ด�าเนินงานได้อย่าง
เป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป 

จังหวัดล�าพูน

จังหวัดยโสธร

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดสตูล
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 แคนาดารณรงค์หยุดกินแซลมอน เพ่ือการอนุรกัษ์
ในบริติชโคลัมเบีย ปลาแซลมอนมีอยู่ทั่วไปในเมนูร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึก แต่ตอนนี้ กลุ่ม

ร้านอาหารและนกัอนรุกัษ์บอกว่าเพือ่ช่วยปลาขึน้ชือ่ในภมูภิาคน้ี ผูค้นจ�าเป็นต้องหยดุการบรโิภคปลาแซลมอน
ชั่วคราว

ไมเคิล เมเนียร์ (Michael Meneer) จาก Pacific Salmon Foundation (PSF) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวง
ผลก�าไรที่อุทิศตนเพื่อการอนุรักษ์ปลากล่าวว่า ครึ่งหนึ่งของประชากรปลาแซลมอนแปซิฟิกอยู่ในสถานะท่ี
ลดลง บางส่วนจัดอยู่ในประเภทใกล้สูญพันธุ์หรือถูกคุกคาม การรักษาประชากรปลาแซลมอนแปซิฟิกให้มี
สุขภาพดีและแข็งแรงยังช่วยสนับสนุนสัตว์ป่าอื่นๆ เช่น หมีและวาฬ เช่นเดียวกับพืช

ภัยคุกคามต่อปลาแซลมอนและถิ่นท่ีอยู่ของ
พวกมนัมมีากมายและแย่ลงเรือ่ยๆ นบัแต่การเปลีย่น 
แปลงของสภาพอากาศ มลพษิ เชือ้โรคจากฟาร์มเลีย้ง
ปลาในอวน การจบัปลามากเกนิไป รวมถงึโครงสร้าง 
พื้นฐานของมนุษย์ตามพื้นที่วางไข่ PSF กล่าวว่าเรา
ต้องต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
การฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาสัย และจัดการประชากรปลา
แซลมอนที่อ่อนแออย่างระมัดระวัง

ความส�าคัญและการล่มสลายของปลาแซลมอนส่งผลกระทบรุนแรงต่อวัฒนธรรมของชนพ้ืนเมือง  
และมนุษย์ รวมถึงพืชและสัตว์มากกว่า ๑๓๐ สายพันธุ์ที่ต้องพึ่งพาอาศัยปลาแซลมอนไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

เมเนียร์ ยงักล่าวอกีว่า “หมต้ีองการสารอาหารจากปลาแซลมอนจงึจะแขง็แรงและสืบพันธุ์ได้ เช่นเดยีว
กับความอุดมสมบูรณ์ในป่าที่ดูดซับสารอาหารจากเศษปลาแซลมอนที่หมีทิ้งไว้เบื้องหลัง ปลาแซลมอนนั้น
ใจดีมาก หลังจากเดินทางหลายพันไมล์ในมหาสมุทรเปิด พวกมันจะกลับบ้านไปยังสภาพแวดล้อมที่เป็นน�า้
จืดเพื่อวางไข่ โดยน�าสารอาหารทางทะเลทั้งหมดที่สร้างขึ้นมาตลอดวงจรชีวิตของมันไปด้วย”  

๘๙



 
ปรบมือให้
รายงาน : พิมพ์ภัทร  

๙๐

เด็กไทยคว้า ๓ เหรียญเงิน ๒ เหรียญทองแดง ฟิสิกส์โอลิมปิกออนไลน์ IPhO 2021
ประเดิมข่าวแรกด้วยผลการแข่งขันฟิสิกส์

โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจ�าปี ๒๕๖๔ ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๔ กรกฎาคมที่ผ่านมา ปีนี้
เป็นการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ มีผู้เข้าแข่งขัน 
๓๖๕ คน จาก ๗๕ ประเทศทั่วโลก โดยมีสาธารณรัฐ
ลิทัวเนียเป็นประเทศเจ้าภาพ 

ผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถคว้า 
๓ เหรียญเงิน ๒ เหรียญทองแดงมาครองได้เป็นผล
ส�าเร็จ ตามรายชื่อต่อไปนี้ดังนี้

รางวัลเหรียญเงิน
นายภาธร อัมมวรรธน์ โรงเรียนก�าเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง 
นายณัฐกันต์ แสงนิล โรงเรียนก�าเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง 
นายวรากร เดชาวรานุภาพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 
รางวัลเหรียญทองแดง 
นายณฐกร ชัยเดชาภินันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  
นายธนดิศ เจริญรุจิจินต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ

เยาวชนไทยคว้า ๕ รางวัล “การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ๒๕๖๔”
มาต่อกันที่การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๔ (International 

Science Drama Competition 2021) (Sustainable Agriculture for a Better Future) ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบ
ออนไลน์เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคมที่ผ่านมา ภายใต้หัวข้อ “การเกษตรแบบยั่งยืนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า”

งานนี้ทีมเยาวชนไทย สามารถคว้ารางวัลมาได้ถึง ๕ รางวัล ได้แก่
ละครวิทยาศาสตร์นานาชาต ิประเภท Junior Category รางวลัท่ี ๑ ได้แก่ ทมี Wonderkids ประเทศไทย จาก

โรงเรียน Bromsgrove International School Thailand, Garden International Bangkok, Shrewsbury  
International School Bangkok Riverside, Amnuaysilpa School

รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม Outstanding Performer Award ประเภท Junior Category ได้แก่ เด็กหญิง
นารานชิานฐั นาคะนธิิ โรงเรยีน Bromsgrove International School Thailand จากทมี Wonderkids ประเทศไทย

รางวัลที ่๒ ประเภท Short Film Category ผลงาน “Sustainable 
Agriculture” จากทีม NACA โดยมีสมาชิกในทีม ได้แก่

นายนคบดี นาคสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา

นางสาวปญปภา นาคสกุล นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
โรงเรยีนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

รางวัลที ่๓ ประเภท Short Film Category ผลงาน “Sustainable 
Agriculture” จากทีม Wettawan Wittaya School โรงเรียนเวตวัน
วิทยา

ประเภท Popularity Award Short Film Category เรื่อง  
Sustainable Agriculture จากทีม NACA



 

นักเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน รับรางวัลการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
“อาเซียน-ไทย ร่วมใจสู้โควิด-๑๙”

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ “อาเซียน-ไทย ร่วมใจสู้
โควิด-๑๙” (ASEAN and Thailand Towards Post-COVID-19 Recovery and Resilience) ซึ่งจัดโดยกรม
ประชาสัมพันธ์ เป็นการแข่งขันแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคมที่ผ่านมา

งานนี้มีนักเรียนที่ผ่านรอบคัดเลือกเพื่อเข้า
แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ จ�านวน ๔๐ คนจากทั่ว
ประเทศ โดยมีผู้ชนะดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ : นางสาวอมินตา  เพิ่มพูน
วิวัฒน์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปทุมวัน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ๑ : นางสาวณัฎฐนิช  
เธียรธัญญกิจ  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ : นางสาวนิชาภา  
ปิณฑะสิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการพูดภาษาอังกฤษในเวที
สาธารณะ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและสถานการณ์ปัจจุบัน มุ่งเน้นสร้างการตระหนักรู้และสร้างความเข้าใจ
ในการรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียนโดยเน้นเยาวชนเป็นส�าคัญ 

ประกาศผลการประกวดค�าขวัญ-ส่ือสร้างสรรค์ “ตระหนักรกัษ์ ภาษาไทย” วันภาษาไทยแห่งชาตปีิ ๒๕๖๔
วันที่ ๒๙ กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

โควิด-๑๙ ท�าให้การจัดกิจกรรมในปีนี้เน้นรูปแบบออนไลน์ โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมด�าเนินการ
คัดเลือกและประกวดด้านภาษาไทย ประกอบด้วย

๑. การประกวดค�าขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ มีผู้ชนะเลิศในระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้
ประเภทประถมศกึษาและมธัยมศึกษา : เดก็หญิงนรศิรา ท่อนทอง ค�าขวญั “ร่วมใจรกัษา พัฒนา ต่อยอด 

สืบทอด ภาษาไทย”
ประเภทอุดมศึกษา : นายขวัญชัย มะโนศรี ค�าขวัญ “รักภาษาไทย ใช้ถูก ใช้เป็น เห็นคุณค่า”
ประเภทประชาชนทั่วไป : นางวุฒิตา จันทร์หนู ค�าขวัญ “รู้คุณค่าภาษาไทย ด้วยรู้ใช้ถูกวิธี เขียนอ่าน

สื่อสารดี สมศักดิ์ศรีความเป็นไทย”
๒. การประกวดสื่อสร้างสรรค์วันภาษาไทย

แห่งชาติ หัวข้อ “ตระหนัก รักษ์ ภาษาไทย” มีผู้ชนะ
เลิศในระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ผลงาน “สืบสาน
ภาษาไทย ด้วยวัยใสหาดไข่เต่า” ของทีมหาดไข่เต่า 
จังหวัดพัทลุง

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย : ผลงาน “ภาษาไทย
ท�าให้ฉนัเป็นคนไทย” ของทีมโรงเรยีนสนัตคีิรวีทิยาคม 
จังหวัดเชียงราย

ระดับอดุมศกึษา : ผลงาน “พ่ีมากขา… ฟังนะคะ” 
ของ นางสาวสกุลไกล หงษ์ทอง จังหวัดนครปฐม 

๙๑



 

ประชันไอเดียนวัตกรรม YETI2021 เฟ้นหานักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรุ่นเยาว์
ได้ผูช้นะเป็นทีเ่รยีบร้อยส�าหรบัการประกวดนกัเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และนวตักรรุน่เยาว์ ประจ�าปี ๒๕๖๔ 

(Young Electronics Technologists and Innovators: YETI) ซึ่งจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) เมื่อวันที่ ๘ กันยายนที่
ผ่านมา 

งานนีผู้แ้ข่งขนัจะต้องสร้างสรรค์โครงงานอเิลก็ทรอนกิส์โดยน�า
ความรู้ หลักการ ทฤษฎีทางอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์
หรอืความรูใ้นสาขาวิศวกรรมศาสตร์มาประยกุต์ใช้ประโยชน์พัฒนา
ท้องถิน่ โดยในปีนี้ได้ก�าหนดหวัข้อการแข่งขันเรือ่ง ‘พลงังานและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว’ 

ปีนี้มีผู ้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รวมกว่า 
๕๐๐ คน ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด ๒๑ ทีม มีผู้ได้
รบัรางวัลดังรายช่ือต่อไปนี ้ รางวัลชนะเลศิ โครงการ GreenWaste: 
make microgarden happen โดยเด็กหญิงภิญญดา แก้วเกตุ 
และเด็กชายองอาจ ศุภรศัม ีรางวัลรองชนะเลศิอนัดบั ๑ โครงการการ
เพิ่มประสิทธิภาพถังหมักก๊าซชีวภาพขนาดเล็ก ด้วยระบบควบ 
คุมอิเล็กทรอนิกส์ โดยเด็กหญิงนาง ค�าจันทร์ และนางสาวสุทัตตา ค�าแก้ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โครง 
การระบบรับชื้อขวดพลาสติกอัตโนมัติ โดยเด็กหญิงธนัชชา แก้วมีสี และเด็กหญิงสุภัทรา ไร่รัตน์ นอกจากนี้
ยังมีรางวัลชมเชย รางวัลพิเศษจาก EGAT Special Award และรางวัล Popular Vote

เยาวชนไทยคว้ารางวัลนานาชาติ ICDL Digital Challenge 2021
เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านา สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะด้านดิจิทัล ICDL Asia ร่วมกับ Alibaba 

Cloud, Enterprise Ireland, Siemens และ Skillsbox จัดงาน ICDL Digital Challenge 2021 ในรูปแบบ 
Online เฟ้นหาสุดยอดเด็กไทยด้านดิจิทัล ในการแข่งขันรางวัลระดับนานาชาติระหว่างตัวแทนที่คัดสรรมา
จาก ๙ ประเทศในเอเชีย-แปซิฟิก ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ศรีลังกา ไทย 
และเวียดนาม โดย จัดให้มีการแข่งขัน ๓ สาย ได้แก่ ๑.) สายธุรกิจ ทดสอบแข่งขันในชุดข้อสอบ Data 
Analytics ๒.) สายออกแบบ ทดสอบแข่งขันโดยการท�า Project ด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ ๓ 
มิต ิและ ๓.) สายเทคโนโลยเีกดิใหม่ ทดสอบแข่งขนัในชดุข้อสอบ Internet of Thing และ Cloud Computing

ส�าหรับเหรียญรางวัลได้แก่ ๓ เหรียญเงิน ๑. สายธุรกิจ (Business) นายพิทักษ์พงศ์ ฉัตรเฉลิมชัย   
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ๒. สายธุรกิจ (Business) นายรัชพล ชาลี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ๓. สายออกแบบ (3D Design) นายจิรายุ 
นิ่มนวล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๓ เหรียญทองแดง ๑. สายออกแบบ (3D Design) นนอ.ณัฐกฤษฎิ์ สราทธพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรม
อากาศยาน กองวชิาวศิวกรรมอากาศยานและเทคโนโลยีการบนิ โรงเรียนนายเรอือากาศนวมนิทกษตัรยิาธริาช 
๒. สายเทคโนโลยีเกิดใหม่ (New Emerging Technology) นนอ.ณัฏฐชัย นรสารคณิศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนาย
เรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ๓. สายเทคโนโลยี
เกิดใหม่ (New Emerging Technology) นพอ.พัทน์
ธนกฤต ภติูภณิโยวัฒน์ วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ  

๙๒



 

รายงาน : พิมพ์ภัทร  
บอกเล่�ข่�วประกวด

ประกวดนวตักรรมผลติภัณฑ์จากมะพร้าวและอนพุนัธ์มะพร้าว ครัง้ที ่๒
บริษัท ไทย โคโคนัท จ�ากัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา 

และประชาชนทัว่ไป ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดนวตักรรมผลติภณัฑ์
จากมะพร้าวและอนุพันธ์มะพร้าว ครั้งที่๒ (Conovative Award 2021 
by Thai Coconut Public Company Limited) ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 
๔๕๐,๐๐๐ บาท

ผูส้มัครจะต้องรวมทมีจ�านวน ๓-๕ คน (ไม่รวมอาจารย์ทีป่รึกษา) 
น�าเสนอนวตักรรมในรปูแบบของผลติภณัฑ์ การพฒันาผลติภณัฑ์ จาก
วัตถุดิบมะพร้าวจากราชบุรี ภายใต้หัวข้อ “Future Coconut Food & 
Beverage 2022” อาหาร เครื่องปรุง แกงพร้อมทาน และเครื่องดื่ม 
(อนาคต / สร้างสรรค์ / สุขภาพ/สะดวก) ตอบโจทย์อาหารเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพในอนาคต 

เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ - ๑๕ ธันวาคมศกนี้ 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เฟสบุ๊ค ConovativeAwardByThaicoconut

ประกวดความสามารถด้านดนตร ีMusic Scholarships 2022
 Regent’s International School Bangkok ขอเชิญนักเรียนอายุระหว่าง ๘ - ๑๖ ปี สมัครเข้าร่วมการ

ประกวดความสามารถด้านดนตรี “Music Scholarships 2022” ชิงทุนการศึกษาหลักสูตรนานาชาติของ
ประเทศอังกฤษ IGCSE และ IB

พร้อมทั้งยังได้รับการพัฒนาทางด้านดนตรีจากครูต่างชาติ และ
โอกาสการขึ้นแสดงดนตรีในคอนเสิร์ตส�าคัญร่วมกับศิลปินท่ีมีช่ือ
เสียงระดับสากล

ประเภทการประกวด : Music
เริ่มส่งผลงาน : ๑ ตุลคม ๒๕๖๔ 
หมดเขตส่งผลงาน : ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักเรียน 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ: Regent’s International School Bangkok 
วัตถปุระสงค์ เพือ่ส่งเสรมิศักยภาพของนกัเรยีนไทยก้าวไกลทาง

ด้านวิชาการและการดนตรี
คุณสมบัติผู้สมัคร นักเรียนอายุระหว่าง ๘ - ๑๖ ปี
ก�าหนดระยะเวลา

• สมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
 โดยส่งใบสมัครมาที่อีเมล์ admissions-bkk@regents.ac.th

• ทดสอบความสามารถด้านดนตรีวันที่ ๒๒ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
รางวัลการประกวด ทุนการศึกษาเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติของประเทศอังกฤษ IGCSE และ IB 

และยังได้รับการพัฒนาทางด้านดนตรีจากครูต่างชาติ ตลอดจนโอกาสการขึ้นแสดงดนตรีในคอนเสิร์ตส�าคัญ
ร่วมกับศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับสากล

 ติดต่อสอบถาม โทร  ๐๙๒ ๓๖๒ ๘๘๘๘  
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ประกวดงานเขยีนเยาวชน สถาบนัธรรมวรรณศิลป์ ประจ�าปี ๒๕๖๔
สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ขอเชิญเยาวชนไทย อายุ ๑๕ - ๒๐ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงาน

เขียนเยาวชน สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจ�าปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๑ หัวข้อ “สติ” ชิงทุนการศึกษา 
ผู้มีสิทธิส่งผลงานจะต้องเป็นเยาวชนไทย อายุ ๑๕ - ๒๐ ปี ไม่จ�ากัดการศึกษาและศาสนา ส่งผลงาน

ประเภทวรรณกรรมเรื่องสั้นความยาว ๒ - ๗ หน้ากระดาษเอสี่ (ขนาดอักษร ๑๖ พอยต์) 
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  ทางอีเมล์ได้ที่ dhammaliterary@gmail.com หรือส่ง

ทางข้อความเพจเฟซบุ๊ค : เขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์ 
สอบตามเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ dhammaliterary@gmail.com
เฟซบุ๊ค : เขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์ หรือเว็บไซต์  www.dhammaliterary.org

ประกวดศิลปกรรมช้างเผอืก ครัง้ที ่๑๑ 
บรษิทัไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั มหาชน ขอเชญิผู้สนใจ ส่งผลงาน

เข้าร่วมการประกวดศลิปกรรมช้างเผอืก ครั้งที่ ๑๑ :  The 11th White 
Elephant Art Award หัวข้อ “คนไทยให้กันได้” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 
๓,๙๕๐,๐๐๐ บาท

ประเภทของผลงานทีส่่งเข้าประกวด เป็นจติรกรรม ประตมิากรรม 
ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ไม่จ�ากัดเทคนิคและวัสดุ ในรูปแบบรูปธรรม 
(Realistic) หรือ ศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative art)

เปิดรับผลงานวันท่ี ๒๕-๒๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ โดยส่งผลงานได้ที่
โครงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก
ชั้น ๑ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
๙๓๙ ถนนพระรามที่๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ผู้ด�าเนินงาน) โทร ๐ ๒๔๒๒ ๒๐๙๒   
อีเมล์ : ardelgallery@gmail.com, เฟซบุ๊ค : ศิลปกรรมช้างเผือก

ประกวดออกแบบศิลปะเพือ่ปกป้องช้ันโอโซนและสภาพภูมอิากาศ ระดับภูมภิาคเอเชีย-แปซฟิิก 
สหประชาชาติ โดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Pro-

gramme : UNEP) และ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหดิล ขอเชญิผูส้นใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบศลิปะเพ่ือปกป้องชัน้โอโซนและสภาพภมูอิากาศ 
ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก : Asia-Pacific Regional Ozone2Climate Art Contest ชิงถ้วยรางวัล โล่ และ
เกียรติบัตร จาก UNEP

ธีม ต้องเชื่อมโยงกับธีมของวันโอโซนโลก ๒๐๒๑ ที่ว่า Montreal 
Protocol - Keeping Us, Our Food and Vaccines Cool หรอืเชือ่มโยงกับ
ความส�าเร็จ ปฏบัิติการ หรอืประโยชน์ท่ีได้รบัจากการพธิสีารมอนทรอีอล 
อย่างใดอย่างหนึ่ง

ก�าหนดระยะเวลา ส่งผลงานได้ตั้งแต่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ - 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ติดต่อสอบถาม   www.facebook.com/apozone2climate  

๙๔







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




