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บันทึกหัวใจไทย รัสเซล โครว์

เล่น SUP Board สนุกทุกวันที่จันทบุรี
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คนรุ่นใหม่กับแฟชั่นหมุนเวียน
การเงินคน Gen Z
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เยาวชนไทย
ฝันให้ ไกล ไปให้ถึงทุกจุดหมาย
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กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นบุคคล
ส�ำคัญของโลก
รักษ์โลก : แนวคิดแฟชั่นหมุนเวียน
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New Normal : Gig Economy ยุคงานฟรีแลนซ์
เฟื่องฟู
เรื่องน่ารู้  
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ออนไลน์ส�ำหรับเยาวชน
เก็บมาเล่า  
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บทบรรณาธิการ

สวัสดี

ปีใหม่ ๒๕๖๕ ค่ะ
		
ต้อนรับปีขาลด้วยปกทีส่ อ่ งสว่างถึงความปรารถนาอัน
รุ่งโรจน์ ดวงตะวันที่ไม่มีวันตกดินในหัวใจของเรา แม้มนุษย์โลก
จะต้องเผชิญกับโควิด-๑๙ ย่างเข้าปีทสี่ าม ปรับตัวรับสายพันธุใ์ หม่
ด้วยวิถชี วี ติ ทีไ่ ม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโดยสิน้ เชิง แต่เราก็ยงั เชือ่ มัน่
สุดใจว่ายังคงมีทางเดินแห่งความหวังและพลังใจทอดยาวอยู่
เบื้องหน้าค่ะ
“ทิศไท” ในปี ๒๕๖๕ ตัง้ มัน่ ทีจ่ ะเป็นสือ่ สร้างแรงบันดาลใจ ส่ง
ต่อความมุง่ มัน่ ในการยึดกุมความดีงามในใจ ด้วยการน�ำเสนอเรือ่ ง
ราวของผู้คน สถานที่ แหล่งเรียนรู้เชิงท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่
สามารถจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เล็กๆ ให้ยิ่งใหญ่ด้วยมัน
สมองและสองมือของน้องๆ เยาวชนต่อไป
หนึง่ ในความภูมใิ จของฉบับรับปีขาลคือ “น้องฟา” ณัฎฐธิดา
สุชาติพงค์ นักกีฬาเหรียญทองกีฬาคนพิการ Asian Youth Para
Games 2021 ซึ่งแม้จะประสบอุบัติเหตุท�ำให้ร่างกายไม่สมบูรณ์
แต่น้องฟาไม่ยอมย่อท้อ พลิกฟื้นให้เกิดโอกาสสร้างความภูมิใจ
ให้ตัวเอง ครอบครัว และประเทศชาติอย่างสมควรน�ำมาเป็นแบบ
อย่าง
เช่นเดียวกับ ณัฐภัทร ภูแสง เด็กขอนแก่นคนแรกทีส่ ามารถ
เข้าร่วมการแข่งขันระดับโลก จนสามารถคว้าเหรียญทองการแข่งขัน
โอลิมปิกดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศ กว่า
จะท�ำได้อย่างวันนี้ น้องต้องทุ่มเทความมุมานะเพียรพยายามซ�้ำ
แล้วซ�้ำเล่า
ในเล่มนอกเหนือจากนี้ยังมีเรื่องราวที่เต็มไปด้วยแง่คิด
เพิ่มความรู้รอบตัวด้วยเทคโนโลยีที่คละเคล้าอยู่ในวิถีชีวิตเรา
อย่างไม่อาจหนีห่างได้ น�ำพาชีวิตให้ก้าวเดินอย่างรอบคอบ มีสติ
มีปัญญาสว่างสดใส ตลอดปีขาล ๒๕๖๕ ค่ะ

พิมพ์ที่
โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (๑๙๘๗) จำ�กัด
เลขที่ ๑๘ ซอยประชาอุทิศ ๓๓
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐

ห้ามจำ�หน่าย
เผยแพร่เป็นอภินันทนาการสำ�หรับ
โรงเรียน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป
จากมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
๓

พระมหากรุณาธิคุณ
เรื่อง: ทัศนีย์ ยาวะประภาษ

อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชปณิธานของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๑๐

นับ

ตั้งแต่ปิดตัวลงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พื้นที่อดีต
“สนามม้านางเลิ้ง” ที่ดินในพระปรมาภิไธย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้แก่
ประชาชน กลายเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่และแหล่ง
เรียนรูข้ องคนกรุงเทพมหานครในนาม “อุทยานเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภู มิ พ ลอดุ ลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร”
ครอบคลุมพืน้ ที่ ๒๗๙ ไร่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
พุทธศักราช ๒๕๖๗

พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการจัดแสดงนิทรรศการอุทยานเฉลิม
พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เผยแพร่
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติ พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ ให้เป็น
แหล่งเรียนรูแ้ นวพระราชด�ำริของทัง้ สองพระองค์ผา่ น
พระราชทานเพือ่ เป็นแหล่งเรียนรูข้ องประชาชน
องค์ความรูเ้ รือ่ งป่าและน�ำ้ โดยน�ำมาเป็นแนวคิดหลัก
ในพิธวี างศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ในการออกแบบสวน ประกอบด้วย ผังแม่บทโครงการ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล จัดแสดงพื้นที่นำ�้ ๔๗ ไร่ พื้นที่สีเขียว ๑๐๕ ไร่ พื้นที่
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมือ่ เดือนธันวาคม จอดรถยนต์ ๗๐๐ คัน และที่จอดรถบัส ๙ คัน
๔

พระบรมราชานุสาวรีย์ ร. ๙
แนวคิดการออกแบบพระบรมราชานุสาวรีย์
ได้แก่ พระบรมราชานุสาวรีย์ ถือเป็นหัวใจและศูนย์กลาง
ของสวนแห่งนี้ พระบรมรูปรัชกาลที่ ๙ มีสัดส่วนสูง
๕.๑๙ เมตร ซึ่งมีขนาดเป็นสามเท่าของพระองค์จริง
ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ มีความสูง ๑๘.๗ เมตร
จากระดับถนนศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในลานรูปไข่ มีพื้นที่
๒,๑๗๓ ตารางเมตร บนเนินสูง ๗ เมตร โอบล้อม
ด้วยสวนป่าผสมผสาน
แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๙
ตั้งอยู่บนผังแปดเหลี่ยม ตามคติพระที่นั่งอัฐทิศอุทุม
พรราชอาสน์ อันเป็นสัญลักษณ์เบื้องแรกแห่งการ
ประกอบพระราชพิธบี รมราชาภิเษก เมือ่ สร้างแล้วเสร็จ
คาดว่าประชาชนจะสามารถมองเห็นอนุสาวรีย์ได้จาก
ถนนรอบนอกพืน้ ทีอ่ ทุ ยานเฉลิมพระเกียรติฯ ทัง้ ถนน
ศรีอยุธยา ถนนพระรามที่ ๕ และถนนพิษณุโลก

ป่าและน�ำ้
แนวคิดหลักการออกแบบโครงการประกอบ
ด้วย ต้นน�ำ้ กลางน�ำ้ ปลายน�้ำ รวมทั้งแนวคิดการ
บริหารจัดการน�ำ้ ได้แก่ แก้มลิงแห่งใหม่ บ่อน�ำ้ เลข ๙
กังหันน�ำ้ ชัยพัฒนา เปรียบเสมือนหัวใจของแหล่งน�ำ้
ที่ทั้งคน สัตว์ และพืชพรรณธรรมชาติอันอุดมได้อยู่
ร่วมกันในระบบนิเวศ เช่น ฝายและป่าต้นน�ำ้ เพื่อให้
เป็นสวนแห่งความสุขและความยั่งยืน
ทั้งนี้ มีการน�ำพลังงานทดแทนจาก Floating
Solar Cell มาใช้ในพื้นที่บางส่วนของโครงการ เพื่อ
สูบน�้ำจากปลายน�้ำหมุนเวียนกลับขึ้นไปยังต้นน�้ำ
รวมทั้งพันธุ์ปลา เช่น กระโห้ ตะเพียนขาว ตะพาก
กระแห พึ่งพิงกันเป็นระบบนิเวศ มีพืชชุ่มน�ำ้ เพื่อให้
มีความหลากหลายทางธรรมชาติและกรองน�้ำที่ไหล
สู่บ่อน�้ำเลข ๙
รวมทัง้ แนวคิดการออกแบบพรรณไม้ในโครงการ
นับตั้งแต่หลักการจัดวางพรรณไม้ การวางต�ำแหน่ง
ต้นไม้ อัตราการเจริญเติบโต ไม้มงคลพระราชทาน
ประจ�ำจังหวัด ๗๗ จังหวัด ส�ำหรับเส้นทางการสัญจร
ในโครงการประกอบด้วย เส้นทางจักรยาน ๓.๕ กิโลเมตร
กว้าง ๕ เมตร เส้นทางวิง่ ๓.๕ กิโลเมตร กว้าง ๖ เมตร
และเส้นทางเดิน
๕

สวนแห่งความสุข และความยั่งยืน
ตามรอยพ่ออย่างยั่งยืน
อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๙ ออก
ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณุ อุทยานเฉลิม
แบบตามแนวคิดของสวนสมัยใหม่ หรือ “Modern พระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๙ จึงมีแนวคิดในการออกแบบ
Park” ที่นอกจากจะทันสมัย สวยงาม มีแนวคิดหลัก สิ่งต่างๆ ภายในสวนแห่งนี้ให้เกี่ยวข้องกับในหลวง
แนวคิดรอง สือ่ ความหมายชัดเจน มีการน�ำเทคโนโลยี รัชกาลที่ ๙ ดังนี้
ล�ำ้ สมัยมาใช้แล้ว ยังค�ำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยทีเ่ ชือ่ ม
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๙ ประดิษฐาน
โยงวิถีความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติเข้าไว้
อยู่กลางสวนซึ่งถือเป็นหัวใจและศูนย์กลาง
ด้วยกันได้อย่างน่าสนใจยิ่ง
ของสวนสาธารณะแห่งนี้
มีการปลูกต้นไม้ใหญ่ให้สวยงามร่มรื่นถึงราว
สะพานหมายเลข ๙ เส้นทางเดินภายในส่วน
๔,๕๐๐ ต้น ในลักษณะของสวนป่าธรรมชาติ และ
น�ำสู่พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๙
ปลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์ ต้นไม้โตเร็ว
สะพานหยดน�ำ้ พระทัย สื่อให้เห็นถึงน�้ำพระ
เพื่อสร้างร่มเงา ต้นไม้ประจ�ำจังหวัด ไม้หายาก รวม
ราชหฤทัยดั่งสายน�้ำที่หล่อเลี้ยงคนไทยมา
ถึงมีการท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อให้ผู้มาใช้สวนแห่ง
ตลอด ๗๐ ปี ออกแบบอย่างสวยงาม โดย
นี้ได้รับความรู้ในหลากหลายมิติ อีกทั้งยังได้รับความ
เฉพาะยามสะท้อนเงาจากแผ่นน�ำ้
เพลิดเพลินต่างๆ
สะพานไม้เจาะบากง จ�ำลองสะพานไม้เจาะบากง
นอกจากนี้ ยังสะท้อนหลักการบริการน�้ำอย่าง
จ.นราธิวาส สะพานที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙
ยั่งยืน โดยเริ่มต้นจากต้นน�้ำ ผ่านฝายชะลอน�้ำ และ
แนวคิดการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ส่วน
กลางน�ำ้ ผ่านโครงการแก้มลิง กังหันน�ำ้ ชัยพัฒนา และ
พื้นที่พืชชุ่มน�้ำ และปลายน�้ำ ผ่านแปลงพื้นที่เกษตร
ทฤษฎีใหม่ บ่อปลานิลและการใช้พืชกรองน�ำ้
ภายในพื้นที่ยังสามารถรองรับน�้ำในกรณีที่เกิด
อุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเชื่อมคลองผดุง
กรุงเกษม กับคลองเปรมประชากร และคลองสามเสน
อีกด้วย

.
.
.
.

๖

.

เคยเสด็จไปทรงงาน บริเวณสะพานมีท่าน�ำ้
น�้ำตกและล�ำธารจ�ำลองตามแบบป่าฝนเขต
ร้อนที่ออกแบบอย่างสวยงาม กลมกลืน
สระน�ำ้ รูปเลข ๙ พืน้ ทีร่ องรับน�ำ้ หรือ “แก้มลิง”
ในยามวิกฤตจากอุทกภัยอีกแห่งหนึ่งของ
กรุงเทพฯ โดยสามารถผันน�ำ้ เชือ่ มโยงกับคลอง
เปรมประชากรทีอ่ ยูด่ า้ นนอกของอุทยานเฉลิม
พระเกียรติฯ

มากกว่าสวนสาธารณะ
นอกจากจะเป็ น ทั้ ง สวนสาธารณะแสนสวย
สวนป่าธรรมชาติ ในลักษณะของพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
ปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุง แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
สถานทีอ่ อกก�ำลังกาย ลานกิจกรรม สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
จุดถ่ายรูปที่น่าตื่นตาตื่นใจของประชาชนและนักท่อง
เทีย่ ว เป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติและแนวความคิด
แห่งความยั่งยืนของในหลวงรัชกาลที่ ๙ แล้ว
ที่นี่ยังเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ส�ำคัญใต้ร่มพระ
บารมี “พ่อของแผ่นดิน” ซึง่ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ พระ
ราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้
คลิ ก ชมวี ดิ ทั ศ น์ อุ ท ยานเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เว็บไซต์หน่วย
ราชการในพระองค์ https://www.royaloffice.th

๗

ศาสตร์พระราชา

เรื่อง: วิณีนารถ พันธุ์วุฒิ
ภาพ: สมชาย หงวนเสงี่ยม

สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙
ธรรมชาตินำ�พาศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

๘

พระ

บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระเจ้าอยูห่ วั
ในรัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงเป็นนัก
พัฒนาที่แท้จริง พระอุปนิสัยนักพัฒนานั้น ก่อให้เกิด
โ ครงการในพระราชด�ำริเพือ่ แก้ปญั หาระยะยาวครอบ
คลุมในทุกภูมิภาคทั่วทั้งแผ่นดินไทย ทรงก�ำกับดูแล
และทรงติดตามงานอย่างใกล้ชิด เพื่อประโยชน์สุข
แก่ปวงชนและสังคม อันเป็นทีม่ าแห่งศาสตร์พระราชา
ทีท่ รงคุณใหญ่หลวง ด้วยน�ำไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
เป็นส�ำคัญ

ห ากจะกล่าวเฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้วยสายพระเนตรยาวไกลถึงความส�ำคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพ ได้ขยายผลอย่างต่อเนือ่ งเป็น
ป่าสาธิตในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ อนุรักษ์ฟื้นฟู
สภาพป่าเสื่อมโทรม เชื่อมโยงกับการจัดการดินและ
น�ำ 
้ โดยเฉพาะการอนุรักษ์และพัฒนาป่าต้นน�้ำและ
ป่าชายเลน อันเป็นแหล่งก�ำเนิด และแหล่งอาหาร
ตามธรรมชาติของสรรพชีวิต ซึ่งทรงตระหนักชัดว่า
สิ่งนี้คือฐานและต้นทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ราษฎร
โครงการหนึ่งที่พัฒนาขึ้นตามแนวพระราชด�ำริ
ดังกล่าวที่เป็นรูปธรรมชัดเจนคือ สวนพฤกษศาสตร์
ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าชาย
เลน บริเวณบ้านเสม็ดงาม ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุรี
สวนพฤกษศาสตร์ปา่ ชายเลนนานาชาติ ร.๙ แห่ง
นี้ เกิดขึน้ ตามเจตนารมณ์ เพือ่ ขยายผลของโครงการ
“พลิกฟืน้ คืนป่าชายเลนสูธ่ รรมชาติ” โดยสภานิตบิ ญั ญัติ
แห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
๙

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
บนเนื้อที่ประมาณ ๕๑๘ ไร่ สวนพฤกษศาสตร์
ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ เป็นแหล่งรวบรวม จัด
แสดงพรรณไม้ปา่ ชายเลนจากพืน้ ทีส่ ว่ นต่างๆ ของโลก
และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ และ
แหล่งศึกษาวิจยั สร้างองค์ความรูใ้ นทางพฤกษศาสตร์
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อท�ำหน้าที่เป็นสถาบันแลก
เปลีย่ นความรูท้ างวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ และการ

๑๐

ใช้ประโยชน์จากพรรณไม้ป่าชายเลนที่เหมาะสม
เป็นการส่งเสริม สนับสนุน และการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ
นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติของ
ประชาชน สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้สามารถใช้เป็น
แหล่งสร้างกิจกรรมทีห่ ลากหลายของนักวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ และร่วมท�ำงานกับสถาบันการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ เพือ่ เป็นศูนย์เครือข่ายในการอนุรกั ษ์
พรรณพืชป่าชายเลน ร่วมกับสมาคมป่าชายเลนนานา
ชาติ ซึ่งมีสมาชิกอยู่ ๙๓ ประเทศ ที่มีป่าชายเลนทั่ว
โลก ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความยั่งยืน
ของระบบนิเวศป่าชายเลนต่อไปในอนาคต
และเพือ่ ท�ำความเข้าใจกับลักษณะของป่าชายเลน
ศาสตราจรย์สนิท อักษรแก้ว ประธานคณะกรรมการ

ด�ำเนินงานจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานา
ชาติ ร.๙ ได้อธิบายความส�ำคัญของป่าชายเลนไว้ว่า
ป่าชายเลนเป็นป่าที่ขึ้นอยู่บริเวณชายฝั่ง เป็นเขตน�ำ้
กร่อย คือเป็นพื้นที่ที่น�้ำจืดกับน�้ำเค็มผสมกัน มีพันธุ์
พืชหลายชนิดอย่างน้อยก็เกือบ ๘๐ ชนิด ซึ่งมี
เอกลักษณ์เฉพาะ เพราะต้องปรับตัวให้เข้ากับความ
เค็มของน�ำ้ ด้วย ปรับตัวให้ใกล้ชิดสภาพสิ่งแวดล้อม
เป็นที่รวมของสัตว์สามน�ำ้ จึงเป็นพื้นที่ส�ำคัญมากที่
ปรับสมดุลระบบนิเวศบนบกกับชายฝั่ง
นอกจากนีป้ า่ ชายเลนยังเป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามจ�ำเป็น
ต่อการด�ำรงชีวิตของสัตว์น�้ำในชายฝั่งหรือในทะเล
เพราะป่าชายเลนคือบ้านหลังใหญ่ของสัตว์เหล่านี้
และยังเป็นแหล่งอาหารส�ำคัญอีกด้วย
ในสภาวะโลกร้อนซึง่ มีกา๊ ซเรือนกระจก ซึง่ ส่วน
ใหญ่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับมีเทน ป่าชายเลน
สามารถดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้สูงกว่าป่าบก
๔-๖ เท่า ซึ่งระบบการดูดซับป่าชายเลน หรือระบบ
การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคทะเล คือความ
ส�ำคัญของป่าชายเลน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์พูดไว้ว่า
“ไม่มปี ่าชายเลน ไม่มีกุ้ง หอย ปู ปลา”
ทั้งนี้ จึงเป็นที่คาดหวังว่าสวนพฤกษศาสตร์ป่า
ชายเลนนานาชาติ ร.๙ จะเป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้
ป่าชายเลนทั่วโลก พันธุ์ ไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ส�ำคัญ
๑๑

ของแต่ละประเทศ ซึ่งเอกอัครราชทูตแต่ละประเทศ
ได้น�ำพันธุ์ ไม้มาร่วมปลูกด้วย ถือว่าเป็นการรวบรวม
ไว้เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพใกล้เคียงกับพื้นที่จริง
เพราะป่าชายเลนเป็นที่ที่อยู่ ในเขตร้อน อีกทั้งยัง
ได้รวบรวมพันธุพ์ ชื ประเภทปาล์ม และสมุนไพรต่างๆ
เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัย และเป็นที่พบปะของนัก
วิ ท ยาศาสตร์ ทั้ ง ของไทยและทั่ ว โลกที่ จ ะมาแลก
เปลี่ยนความรู้ในเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์พืช และ
ระบบนิเวศป่าชายเลนต่อไปในอนาคต
นอกจากจะเป็นสวนพฤกษศาตร์ป่าชายเลน
นานาชาติแห่งแรกของโลกแล้ว ทีน่ ยี่ งั มีหอ้ งสมุด รวบ
รวมภาพยนตร์ วีดทิ ศั น์และภาพถ่ายเกีย่ วกับป่าชายเลน
๑๒

ตลอดจนงานวิจัยต่างๆ ของแต่ละประเทศ และเมื่อ
ห้องสมุดแห่งนี้เสร็จสมบูรณ์ตามก�ำหนดในปี ๒๕๖๖
ก็จะเป็นห้องสมุดป่าชายเลนนานาชาติที่ทันสมัย
ที่สุดในโลก
โครงการในพระราชด�ำริที่เกิดขึ้นด้วยพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้ง
หลายทั้งมวลนั้น มีจุดหมายหลักเพียงหนึ่งเดียวคือ
เพือ่ ความอยูด่ กี นิ ดี ยกระดับความเป็นอยูข่ องพสกนิกร
ของพระองค์ เป็นศาตร์พระราชาทีค่ วรค่าอย่างยิง่ แก่
การสืบทอดรักษา เพือ่ ให้อนุชนรุน่ หลังได้นำ� ไปประยุกต์
ใช้เพือ่ การพัฒนาประเทศชาติอย่างยัง่ ยืนสืบต่อไป

ยอดเยาวชน
เรื่อง : ฉญษาภ์

ณัฐภัทร ภูแสง
ครั้งแรกของเด็กขอนแก่น
คว้าทอง IOAA
ณัฐภัทร

		
ภูแสง แห่งโรงเรียนสาธิต
		
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
		
(ศึกษาศาสตร์) จังหวัด
ขอนแก่น นักเรียนศูนย์ สอวน. มข. ผูแ้ ทน
ประเทศไทยร่ ว มการแข่ ง ขั น โอลิ ม ปิ ก
ดาราศาสตร์และฟิสกิ ส์ดาราศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ (International Olympiad on
Astronomy and Astrophysics, IOAA)
จนสามารถคว้าเหรียญทองมาได้ ถือเป็น
เด็กขอนแก่นคนแรกที่สามารถเข้าร่วมการ
แข่งขันระดับโลกที่น่าภาคภูมิใจ
แต่กว่าจะมีวนั นีไ้ ด้ ณัฐภัทร หรือชือ่ เล่นว่า หมาน
ต้องอาศัยความพยายามครั้งแล้วครั้งเล่า และรางวัล
ตอบแทนของคนขยันก็เป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้
เหรียญทอง IOAA วันที่ฝันเป็นจริง

๑๓

“หมาน” ในภาษาอีสาน แปลว่า โชคดี แต่เหรียญทอง
ครัง้ นีห้ มานไม่ได้ใช้โชค เขาต้องอาศัยความมุง่ มัน่ โดยเข้าสูเ่ ส้น
ทางสอวน. ตัง้ แต่ ม. ๑ เริม่ สอบฟิสกิ ส์ครัง้ แรกแต่กพ็ ลาดรางวัลไป
เพียรกลับมาสอบอีกทีตอน ม. ๒ โดยหันไปสอบดาราศาสตร์
ม. ๓ เข้าสอบทั้งวิชาทั้งฟิสิกส์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ เริ่มได้
เหรียญเงินในวิชาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ จากนั้นมุ่งสู่การเป็นผู้แทน
ดาราศาสตร์ ตั้งแต่ ม. ๔ ก็ยังไม่ได้เป็นผู้แทนประเทศ จน ม.๕
ซึง่ เป็นปีสดุ ท้ายแล้วในการสอบเป็นผูแ้ ทนระดับประเทศ หมาน
ก็ท�ำส�ำเร็จ !
นอกจากเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. มข. หมานได้รับรางวัล
พิเศษอีกหลายรางวัล ได้แก่ รางวัลรวมคะแนนสูงสุดภูมภิ าค และ
รางวัลคะแนนสูงสุดภาควิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งได้รับรางวัลนี้ติดต่อ
กันเป็นปีที่ ๒ และเข้าแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสกิ ส์ดาราศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๔ (IOAA2021) เป็นการแข่ง
ขันแบบออนไลน์ โดยมีประเทศโคลอมเบียเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันฯ หมานคือหนึ่งในผู้แทนประเทศไทยที่ได้รับรางวัลจาก
๔ เหรียญทอง เปิดโอกาสให้เขาสามารถรับทุนการศึกษาของรัฐบาลเพื่อไปศึกษาต่อ
ในต่างประเทศในสาขาดาราศาสตร์หรือฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก
ความฝันวัยเด็ก
หมานเล่าให้ฟงั ว่าสมัยประถมฯ เขาชอบพูดให้แม่ฟงั บ่อยๆ ว่าอยากไปดาวอังคาร
พูดอยู่หลายปี เพราะอยากไปตั้งอาณานิคมใหม่ที่นั่น เกิดจากการดูสารคดีทางทีวี
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การส�ำรวจอวกาศ ดูแล้วเกิดความสนใจ เพราะรู้สึกว่าจักรวาลนี้
กว้างใหญ่น่าค้นหา อยากไปแตะให้ถึงดาวอังคารสักครั้ง ตามที่ข่าวบอกว่าดาวอังคาร
มีสิ่งมีชีวิตอยู่ และเราสามารถใช้ยานอวกาศไปลงจอดที่นั่นได้ ทฤษฎีนี้มีความเป็นไป
ได้สูง แต่ความคิดเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อโตขึ้น เขาเริ่มอยากเป็นครูเพราะดูการ์ตูน และครู
ในการ์ตูนมีความเท่ที่สามารถสอนนักเรียนให้เก่งได้ พอได้เข้าเรียนที่โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีโครงการติวให้กับรุ่นน้อง จากคนที่ผ่านการสอบระดับชาติ
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หรือสอวน. ในฐานะรุน่ พีม่ าช่วยน้องในโรงเรียน หมานก็ยนิ ดีรบั
หน้าที่ติวฟิสิกส์กับดาราศาสตร์
เรียนออนไลน์กับ วอลเตอร์ เลวิน (Walter Lewin)
ครูฟิสิกส์จาก MIT
ตอน ม. ๒ หมานรู้แล้วว่า วิชาดาราศาสตร์ ไม่ใช่แค่การ
ดูดาวแต่ยังได้เรียนฟิสิกส์ด้วย ซึ่งตรงจริตของเขามาก ด้วย
ความที่เขาเป็นเด็กสายแข่งขันมาตั้งแต่ประถมฯ เขาจะเห็นคน
เก่งด้านคณิต ชีววิทยา เคมี แต่มีหลายคนพูดว่าฟิสิกส์นั้นยาก
เพราะฟิสิกส์อธิบายธรรมชาติด้วยคณิตศาสตร์ หมานเกิดความ
คิดทีว่ า่ ถ้าเราท�ำได้ เราจะเก่งทีส่ ดุ เพราะหาคนเก่งฟิสกิ ส์ได้นอ้ ย
ช่วง ป.๖- ม.๑ เขาจึงใช้ความพยายามมาเรื่อยๆ แม้จะมั่นใจว่า
ตัวเองท�ำได้ แต่เมื่อลงมือปฏิบัติจริงแล้ว เขาไม่สามารถท�ำได้ดี
ขนาดนั้น จึงหาช่องทางขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆ เริ่มจากการ
ดูยูทูบของอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยี
แมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute
of Technology) ซึ่งสอนออนไลน์ และค้นพบว่าน่าสนใจ
“ศาสตราจารย์วอลเตอร์ เลวิน สอนได้สนุกสนาน
มากครับ นอกจากสอนเป็นสูตรแล้ว ยังท�ำการทดลองให้
เราเห็นด้วย ผมว่าหากพูดถึงอาจารย์ในวงการฟิสกิ ส์ ท่าน
คือแรงบันดาลใจของเด็กฟิสิกส์หลายคน มีการทดลองอัน
หนึง่ ทีท่ ำ� ให้ผมประทับใจคือ เรือ่ งลูกตุม้ เพือ่ พิสจู น์วา่ น�ำ้ หนัก
ทีถ่ ว่ งลูกตุม้ ไม่มผี ลต่อคาบการแกว่ง อาจารย์ตคี วามแล้วให้เราเห็น
ภาพ จึงใช้ตัวเองกระโดดพร้อมลูกตุ้ม เรียกว่าอาจารย์ทุ่มสุดตัวเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ
ในสิ่งที่ท่านสอน”
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เรียนภาษาอังกฤษจากยูทูบ
หมานบอกว่าในห้องเรียนส่วนใหญ่ สิ่ง
ที่เรียนคือไวยากรณ์ซึ่งไม่เหมือนการใช้ชวี ติ
จริง แต่เมือ่ ดูเกม การ์ตนู ต่างๆ เขาจะได้เห็น
บริบทจริงทีห่ อ้ งเรียนไม่สามารถให้ค�ำเหล่านี้
ได้ เขาจึงเรียนภาษาอังกฤษจากยูทูบ ด้วย
การดูไปเรือ่ ยๆ ฟังไปแล้วก็เลียนส�ำเนียงเจ้า
ของภาษา ไม่เข้าใจค�ำไหนก็คน้ หาความหมาย
โดยใช้กเู กิลแปลภาษา แม้จะเจอค�ำเดิมทีเ่ คย
หาความหมายแล้วแต่จำ� ไม่ได้ ก็เปิดใหม่ ใช้
วิธีนี้ไปบ่อยๆ ก็จะเริ่มชินและซึมซับความรู้
ไปเอง
ภาคภูมิใจที่ได้เป็นเด็กสอวน.
“ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆ เลยครับที่
ได้ เข้ ามาอยู ่ ในโครงการของมู ล นิ ธิ นี้ ซึ่ ง
สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเคย
พระราชทานสัมภาษณ์ว่า เด็กเก่งจริงๆ แล้ว
น่าสงสาร เพราะทุกคนจะมองว่าเก่งอยู่แล้ว
จึงไม่ต้องสอนอะไรเพิ่ม แต่จริงๆ แล้ว เด็กพิเศษก็ต้องการความพิเศษมากขึ้น ผม
อ่านประโยคนีแ้ ล้วรูส้ กึ เห็นพ้องกับพระองค์ทา่ น เพราะคนทัว่ ไปมักคิดว่าเก่งแล้วไม่ตอ้ ง
สอนอะไรแล้ว แต่พระองค์ทรงเห็นคุณค่าในการต่อยอดว่าเด็กเก่งเหล่านี้ยังสามารถ
พัฒนาไปได้อกี ไกล การเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ศกั ยภาพของตัวเองออกมามากทีส่ ดุ ถือ
เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น ผมว่าเด็กที่เข้าสอวน. ทุกคนได้เปิดมุมมองที่มี
ต่อความรู้ในแต่ละด้าน รวมถึงประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วยครับ”
รอคอยการเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
ตอนเด็กสมัย ป.๓ หมานเคยได้รับโอกาสเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท�ำหน้าที่ถวายพวงมาลัยใน
โอกาสที่พระองค์เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ� เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เขาก็ได้เข้าเฝ้าฯ พระองค์เป็นครั้งที่ ๒
ของชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง
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นักฟิสิกส์ทฤษฎี เป้าหมายสูงสุด
“ผมอยากเป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีเพื่อขยายขอบเขต
ความรู้ของมนุษยชาติให้กว้างไปอีก ภารกิจคือการวาง
พืน้ ฐานให้ฟสิ กิ ส์แห่งอนาคต โดยจะมุง่ มัน่ เตรียมพืน้ ฐาน
การพัฒนาไว้ให้ ตอนนี้ผมสอบรับทุนมงบุโชจากรัฐบาล
ญีป่ นุ่ ไว้แล้ว ส่วนระดับปริญญาโทและเอก ผมอยากเดิน
ทางหาทุนในหลายๆ วัฒนธรรม ดังนั้นระดับปริญญาตรี
โท เอก ผมอยากจะได้ไปศึกษาในหลายประเทศ เพราะ
อยากรูว้ า่ วัฒนธรรมอืน่ มีลกั ษณะอย่างไร ถ้าได้ทนุ มงบุโช
ผมจะเริ่มไปเรียนภาษาญี่ปุ่นที่นั่น ๑ ปี ก่อนเข้า
มหาวิทยาลัยครับ”
หาความสุขจากสิ่งที่เรียน
หมานฝากถึงเพื่อนๆ เยาวชนว่า สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนคือ การ
ไม่ชอบวิชาที่เรียน ซึ่งอาจจะเป็นเพราะเราไปเจอคุณครูที่สอนแล้วไม่เหมาะ
กับเรา สิง่ ทีเ่ พือ่ นๆ ควรท�ำคือขวนขวายหาความรูจ้ ากแหล่งอืน่ ๆ ทีจ่ ะสามารถ
จุดประกายให้เราชอบวิชานั้นๆ เพราะไม่ว่าจะท�ำอะไรก็แล้วแต่ หากเริ่มจาก
อคติแล้ว ยากที่จะประสบความส�ำเร็จได้ เคล็ดลับในการท่องจ�ำ คือ เมื่ออ่าน
อะไรแล้วให้ถ่ายทอดต่อ การรับความรู้อย่างเดียวโดยไม่เอาออก จะท�ำให้เราจ�ำได้
น้อยลง แต่เมื่อมีการถ่ายทอดต่อ จะช่วยทวนความจ�ำให้แม่นขึ้น
คนเก่งไม่กลัว กลัวคนขยัน
คุณพ่อและคุณแม่ของหนานมักบอกกับหมานเสมอว่า “คนเก่งไม่กลัว กลัวคน
ขยัน” ดังนั้นต่อให้เรียนดีอย่างไรก็ยังต้องขยันด้วย การที่เขาพลาดการเป็นผู้แทนอยู่
หลายปี หมานบอกตัวเองว่า ไม่เป็นไร ปีหน้าเอาใหม่ มองเรื่องการแพ้ชนะให้เป็นไป
ตามธรรมชาติ ให้ก�ำลังใจตัวเอง แล้วพยายามไปเรื่อยๆ สักวันจะเป็นวันของเรา
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Sport Hero
เรื่อง : เพลิน

ณัฎฐธิดา สุชาติพงศ์

นักยกน�้ำหนัก เอเชียนยูธ พาราเกมส์ ๒๐๒๑
ผู้พลิกชะตาชีวิตด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ
รัชกาลที่ ๑๐

นับ

ถอยหลังไปในช่วงอายุ ๑๕ ปี เมื่อเส้นทางการแข่งขันกีฬายกน�้ำหนักของ
ณัฎฐธิดา สุชาติพงศ์ หรือ ฟา นักกีฬายกน�้ำหนัก โรงเรียนกีฬา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผู้ก�ำลังรุ่งโรจน์ ในการไต่เต้าเป็นนักกีฬายกน�้ำหนักระดับชิงแชมป์
ประเทศไทย อยู่ ๆ ก็เหมือนสายฟ้าฟาดเมื่อเธอได้รับบาดเจ็บขณะฝึกซ้อม ท่ามกลาง
ความมืดมิดของชะตาชีวิต แสงสว่างน�ำทางจากฟ้าเบื้องบนได้ส่องมาถึง เมื่อพระบาท
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ รับฟา
เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
ธิดาแห่งนักปราชญ์ ผู้ชอบกีฬามาตั้งแต่เด็ก
ณัฎฐธิดา มีความหมายว่า “ธิดาแห่งนักปราชญ์” ปัจจุบันฟาอายุ ๑๘ ปี เรียนอยู่
ชัน้ ม.๖ โรงเรียนกีฬา จังหวัดนครศรีธรรมราช ฟาชอบเล่นกีฬามาตัง้ แต่อายุแค่ ๗ ขวบ
ในการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียน เธอก็ชอบวิ่งแล้ว พอขึ้นชั้น ป.๖ ก็เล่นกีฬา
วอลเล่ย์บอล
๑๘

ฉายแววนักยกน�้ำหนักเยาวชน
แม้ฟาจะเล่นวอลเล่ย์บอลมา แต่เมื่อเรียน
ชั้น ม.๑ โค้ชกีฬาวอลเล่ย์บอลกลับส่งรูปของเธอ
มาที่โค้ชกีฬายกน�ำ้ หนัก ด้วยเหตุผลที่ว่า รูปร่าง
ของฟาไปได้ดีกับกีฬานี้
ยกน�้ำหนักครั้งแรก
ขณะเปลี่ยนมาเล่นกีฬายกน�ำ้ หนัก ฟาบอก
ว่ารู้สึกแปลกๆ เพราะต้องถีบขา ยกไหล่ เพื่อฝึก
กล้ามเนือ้ เองทัง้ หมด กว่าจะเข้าทีเ่ ข้าทางก็ใช้เวลา
เป็นปี แต่เมื่อได้ลองแล้วก็ติดใจ เพราะเล่นแล้ว
ได้กล้ามเนือ้ ฟาเริม่ จริงจังกับกีฬายกน�ำ้ หนักตอน
ม.๒ และเริ่มเข้าสู่เส้นทางการแข่งขัน กระทั่งได้
รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากรัชกาลที่ ๑๐ ใน
กีฬายกน�ำ้ หนักชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทย
เหตุการณ์ ไม่คาดฝัน
เมื่อขึ้น ม.๔ ฟาเริ่มซ้อมเพื่อเข้าแข่งขันชิงแชมป์ที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นถ้วย
รางวัลที่ใหญ่ขึ้น เธอจ�ำได้ว่าก�ำลังซ้อมในตอนที่ลดน�ำ้ หนักลงจากปกติไป ๔ กิโลกรัม
ปรากฏว่า เข่าทรุด ท�ำให้ลูกเหล็กมาทับคอ เพื่อนในทีมเห็นแล้วต้องผลักออกทันที
ลูกเหล็กจึงหล่นไปที่หลังแทน นับแต่นั้นขาของฟาก็ไม่มีความรู้สึกอีกเลย พอเข้าห้อง
ผ่าตัดหมอแจ้งว่า การรักษาต้องไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ เพราะมี
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่การขนส่งผู้ป่วยและรักษานั้นมีค่าใช้จ่ายสูงมาก คุณแม่ของฟา
จึงท�ำหนังสือถึงนักข่าวไทยรัฐ เพื่อขอความช่วยเหลือ นอนเจ็บได้ ๓ วัน พยาบาลก็
แจ้งข่าวดี นั่นคือในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ รับน้องฟาเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
โดยค่าใช้จ่ายตลอดการรักษา ๘ เดือน ราว ๗ - ๘ ล้านบาท
เปลี่ยนความเสียใจให้เป็นพลังบวก
วินาทีแรกที่รู้ว่าจะเดินไม่ได้ ฟาบอกตัวเองว่า ต้องรับมันให้ได้ “ถ้าหนูเริ่มจาก
ตัวเองก่อน คนรอบข้างจะมีกำ� ลังใจดีตามมาค่ะ ลืมอดีตแล้วเดินหน้าต่อ ขืนจมกับ
อดีตต่อไปไม่ได้ช่วยอะไร ความคิดพวกนี้หนูได้จากการเล่นกีฬา เปรียบเหมือนตอน
เราไปแข่งแล้วแพ้ ถ้ามัวแต่จมกับความเสียใจ เราก็ไปต่อไม่ได้อยู่ดี สู้เดินหน้าต่อดี

๑๙

กว่าค่ะ หลังออกจากโรงพยาบาล และอยู่
บ้านได้ ๒ เดือน หนูลุกขึ้นมาเล่นกีฬา
เลย อยากเอาจุดดีที่ตัวเองมีอยู่มาใช้ นั่น
คือความถนัดทางกีฬา หนูบอกแม่ตั้งแต่
บาดเจ็บเดือนแรกแล้วว่า อยากกลับไป
เล่นกีฬาอีกครั้งหนึ่ง”
ขอบคุณทุกก�ำลังใจ
ฟาอยากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ ถ้า
ท่านยอมแพ้ตงั้ แต่แรก เธอก็คงไม่ได้ออก
ข่าว และได้รับเป็นคนไข้ในพระบรมราชา
นุเคราะห์จากในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
“หนูอยากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่
สูเ้ พือ่ หนู หากแม่ไม่สง่ ข่าวให้นกั ข่าว เรือ่ ง
ก็ไม่อาจไปถึงพระเนตรพระกรรณ ทรง
เมตตาให้คนจากในวังถามไถ่ตลอดการ
รักษา กระทัง่ หนูออกจากโรงพยาบาลและ
เริ่มเข้าแข่งขันมาจนถึงทุกวันนี้ พระองค์
ท่านยังทรงให้คนติดตามหนูตลอด หนู
ซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคณุ ของพระองค์
มากค่ะ ทัง้ การกีฬาแห่งประเทศไทยก็คอย
สนับสนุนและดูแลหนูดีมาก คุณหมอ
พยาบาล โค้ช รวมถึงผูใ้ หญ่ทกุ ๆ ท่านทีค่ อย
สนับสนุน คอยส่งก�ำลังใจให้หนูค่ะ”
เริ่มต้นแข่งขันอีกครั้ง
หลั ง รั ก ษาพั ก ฟื ้ น ร่ า งกายจนแข็ ง
แรง ฟาตัดสินใจกลับสูเ่ ส้นทางยกน�ำ้ หนัก
อีกครั้ง เธอเตรียมพร้อมร่างกายส�ำหรับ
การซ้อมที่กรุงเทพฯ โดยการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยได้ตดิ ต่อโค้ช และโทรหาคุณแม่
ให้ฟาได้มาเก็บตัวพร้อมกับพี่นักกีฬาทีม
ชาติคนอื่นๆ ซ้อมได้ ๑ ปี ตั้งแต่จับคาน
แล้วยังส่ายไปมา ทุกอย่างเหมือนเริ่มต้น
จากศูนย์ใหม่
การแข่งขันครั้งแรกคือพฤษภาคม
ปีนี้ จัดขึ้นที่โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ
ประเภทชิงแชมป์เยาวชนนานาชาติ และ
น่ายินดียิ่งเพราะฟาได้เหรียญทอง จน
๒๐

สามารถไปแข่งขันที่ประเทศบาห์เรน ในกีฬาเอเชี่ยนยูธ พาราเกมส์ ๒๐๒๑ ครั้งที่ ๔
เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นการแข่งขันที่ฟาบอกว่า ยากมาก ตอนแข่งก็ไม่คิดว่า
จะได้รางวัลใดเพราะฟายกพลาดในครั้งที่ ๓ แต่ปรากฏว่าคู่แข่งจากทั้ง ๒ ทีม โดย
เฉพาะประเทศ UAE กลับพลาดทั้ง ๓ ครั้ง ท�ำให้ฟาสามารถคว้าเหรียญทองมาได้
พระเมตตาของในหลวง ร.๑๐
ถ้าพระองค์ทา่ นไม่พระราชทานความช่วยเหลือ ตอนนีฟ้ าคงท�ำได้แค่นอนอยูบ่ า้ น
ท�ำอะไรไม่ได้ เพราะตอนแรกกระทั่งนั่งก็ท�ำไม่ได้ ล้มเหมือนตุ๊กตา รวมทั้งแรงใจที่ได้
จากการที่พระองค์ทรงเมตตาให้คนจากในวังติดตามอาการมาตลอด
“ต้นปี ๒๕๖๕ หนูอยากทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองที่ได้มาจากการแข่งขันต่าง
ประเทศครั้งแรก ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อเป็นการตอบแทนที่พระองค์ได้
พระราชทานชีวิตใหม่ให้กับหนู”
กีฬาเพิ่มภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
ฟารู้สึกว่าเมื่อได้เล่นกีฬาแล้วท�ำให้ฟามีชีวิตชีวา เป็นตัวของตัวเอง เรียนรู้ความ
อดทน ผ่านความเหนื่อยยาก และรู้จักตัวเองว่าเราต้องสู้กับอะไรบ้าง ท�ำให้เป็นคน
ตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัย ส่วนเป้าหมายตอนนี้ ฟาอยากเสริมร่างกายตัวเองให้ดี
เพื่อท�ำสถิติให้ดียิ่งขึ้น หาประสบการณ์จากการแข่งขันเล็กๆ ไปก่อน คิดว่าโอลิมปิกที่
ปารีส ประเทศฝรั่งเศส อาจยังไม่พร้อมสักเท่าไร แต่จะพยายามฝึกซ้อมร่างกายให้
มั่นใจเพื่อเตรียมตัวส�ำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปที่ประเทศออสเตรเลีย
ฝากถึงเพื่อนเยาวชน
อยากให้ลองท�ำในสิ่งที่หลากหลาย อย่าจมกับ
สิ่งเดียว เพราะเราจะไม่มีทางรู้ว่า เราชอบอะไร ยิ่ง
อายุมากขึ้นอาจสายไปแล้ว ลองท�ำหลายสิ่ง แล้วใช้
ความคิดความรูส้ กึ พิจารณาว่าเรารักสิง่ ไหน ลงมือท�ำ
อย่างเต็มที่ และเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์แห่งการประสบ
ความส�ำเร็จจะรอเราอยู่
๒๑

Special Feature
เรื่อง : พริบพรี

นักกีฬาคนพิการคว้าชัย
ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยน ยูธ พาราเกมส์ ครั้งที่ ๔
จุดประกายเยาวชนมุ่งมั่นความฝัน
สร้างแรงใจ แม้ร่างกายไม่สมบูรณ์

นับ

เป็นความส�ำเร็จอย่างสูงของคณะนักกีฬาคน
พิการเยาวชนไทย ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยน
ยูธ พาราเกมส์ (Asian Youth Para Games) ครัง้ ที่ ๔
ซึง่ จัดการแข่งขันเมือ่ วันที่ ๒ - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ
ราชอาณาจักรบาห์เรน ประเทศไทยส่งคณะนักกีฬา
คนพิการเยาวชนไทยและเจ้าหน้าที่กว่า ๑๙๓ ชีวิต
เข้าร่วมชิงชัยใน ๙ ชนิดกีฬา นักกีฬาไทยสามารถ
คว้าเหรียญรางวัลได้ถงึ ๓๓ เหรียญทอง ๒๔ เหรียญเงิน
๑๙ เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น ๗๖ เหรียญ เป็นรอง
เพียงเจ้าเหรียญทองอย่างประเทศอิหร่านเท่านั้น
ดร.ก้องศักด ยอดมณี
ผูว้ า่ การการกีฬาแห่งประเทศ
ไทยให้สัมภาษณ์พิเศษถึง
ความส�ำเร็จของทัพนักกีฬา
คนพิการในครัง้ นี้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งได้สร้างความหวัง
ต่อเติมความฝัน ปลุกพลัง
ใจแม้ในคนทีร่ า่ งกายสมบูรณ์
ให้เข้มแข็งและตัง้ เป้าหมาย
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ในชีวิต
ผู้ว่าการ กกท. เล่าว่า
“การแข่งขัน เอเชี่ยน ยูธ พาราเกมส์ ครั้งนี้เดิมจะมี
ประเทศในเอเชียเข้าร่วม ๔๕ ประเทศ แต่พอมี

๒๒

เหตุการณ์ โควิด-๑๙ เหลือเข้าร่วม ๓๐ ประเทศ แม้
จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ แต่เราก็มงุ่ หน้าและส่งนักกีฬา
ไปร่วม และส่งไปมากด้วย ครั้งนี้ส่ง ๑๗๖ คน เพราะ
เล็งเห็นว่าเป็นเวทีในการต่อยอดไปสูร่ ะดับพาราลิมปิก
เพราะนักกีฬาคนพิการจ�ำนวนหนึ่งมีอายุมากแล้ว
เราต้องการตัวแทนที่จะสร้างกระแสในระดับเยาวชน
คนพิการ ให้เด็กๆมีกจิ กรรมมากขึน้ เพราะเด็กพิการ
กับเด็กปกติมโี อกาสน้อยกว่ากันมาก เราเลยให้ความ
ส�ำคัญกับเวทีทเี่ ขาจะไปแสดงความสามารถ และเวที
นี้เราส่งเป็นประจ�ำทุกปี”
ประสบความส�ำเร็จเกินเป้าหมาย
“การแข่งขันที่บาห์เรนครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๔ แล้ว
สามครัง้ ทีผ่ า่ นมาเราท�ำผลงานได้ดขี นึ้ เรือ่ ยๆ ครัง้ ทีส่ าม
เราได้เหรียญทอง ๑๙ เหรียญ ครั้งที่ ๔ เราตั้งเป้าว่า
ต้องได้ดีขึ้น ก็คือประมาณ ๓๐ เหรียญ และเราท�ำได้
จริง ได้มา ๓๓ เหรียญ ถือว่าเกินเป้าหมายและเป็น
ครั้งที่เราท�ำลายสถิติมากที่สุดทั้งเหรียญทองและ
เหรียญรวม เหรียญทอง ๓๓ เหรียญเงิน ๒๔ และ
เหรียญทองแดง ๑๙ รวมแล้ว ๗๐ กว่าเหรียญ และ
เป็นครั้งที่เราท�ำอันดับตารางเหรียญรางวัลได้สูง
ที่สุด คือเป็นรองแชมป์ แชมป์ได้แก่ประเทศอิหร่าน
ซึ่งเก่งและโดดเด่นเรื่องกีฬาคนพิการมานานแล้ว

“ปีนี้เราอาจมีโชคหน่อยเนื่องจากจีนไม่ได้ส่ง
เข้าเพราะมีโควิด-๑๙ แต่เราก็แซงหน้าประเทศที่
เคยได้อันดับดีๆ เช่นญี่ปุ่นซึ่งเราไม่เคยชนะ รวมถึง
อุซเบกิสถาน คราวก่อนเราเป็นรอง คราวนีเ้ รากระโดด
แซงหน้าประเทศต่างๆ รวมถึงอินเดียด้วย
“นักกีฬากลุม่ นีเ้ ป็นกลุม่ ทีเ่ ราปัน้ เป็นความหวัง
ทีจ่ ะไปสูก่ ฬี าพาราลิมปิกทีก่ รุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส
เราคาดหวังว่าจะท�ำผลงานได้ดีไม่แพ้พาราลิมปิกที่
โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเราท�ำ
ผลงานได้ตามเป้าหมาย ได้ ๕ เหรียญทอง นับว่า
ท�ำได้ดีมากแล้วในสถานการณ์เช่นนี้”
ผลงานโดดเด่นทั้ง ๙ ชนิดกีฬา
“ขอขอบคุณความตั้งใจของคณะนักกีฬาคน
พิการเยาวชนไทยในการแข่งขันครั้งนี้ ที่เก็บตัวฝึก
ซ้อมภายใต้สถานการณ์โควิด-๑๙ และมีความมุ่งมั่น
ในการเข้าแข่งขันอย่างเต็มความสามารถ นอกจาก
ผลงานรวมที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ผู้ที่เคยเข้าแข่งขันท�ำ
ผลงานในพาราลิ ม ปิ ก เกมส์ ที่ โ ตเกี ย วเมื่ อ กลางปี
๒๕๖๔ เช่น อธิวัฒน์ แพงเหนือ จากชนิดกีฬากรีฑา
วีลแชร์เรสซิง่ ลดามณี กล้าหาญ จากชนิดกีฬาบอคเซีย
ก็ยังคงรักษามาตรฐานได้อย่างยอดเยี่ยม และเรายัง
มีนักกีฬาคนพิการดาวรุ่งที่มีผลงานโดดเด่นเกิดขึ้น
ในการแข่งขันครัง้ นีอ้ กี มากมาย อาทิ น้องฟา ณัฎฐธิดา
สุชาติพงศ์ นักกีฬายกน�้ำหนักพาวเวอร์ลิฟติ้ง รุ่น
๕๐ กิโลกรัม ที่สามารถคว้าเหรียญทองได้ในการ
แข่งขันครั้งแรก ทีมวีลแชร์บาสเกตบอล ที่สามารถ
เอาชนะทีมชั้นน�ำของเอเชียจนสามารถคว้าเหรียญ
ทองแดงมาครองได้ในการแข่งขันครั้งแรกที่เข้าร่วม

เช่นกัน ทีมนักกีฬาบอคเซียรุ่นเยาวชนที่คว้าเหรียญ
รางวัลได้มากมาย นักกีฬากรีฑาและว่ายน�ำ้ รุน่ เยาวชน
ที่สามารถสร้างสถิติได้ในระดับเอเชีย และอีกหลาย
ชนิดกีฬา ซึง่ นักกีฬาเหล่านีจ้ ะเป็นก�ำลังหลักทีจ่ ะเติบโต
ขึ้นไปเสริมทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติชุดใหญ่ที่จะ
ต่อยอดความส�ำเร็จไปสูก่ ารแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์
ที่หางโจวในปีหน้า และมุ่งไปสู่พาราลิมปิกเกมส์ที่
ปารีสในปี ๒๕๖๗ ต่อไป”
นักกีฬาคนพิการผูเ้ ป็นแรงบันดาลใจให้สงั คม
“เราอยากให้นักกีฬากลุ่มนี้สร้างแรงบันดาลใจ
ให้ผู้คน ไม่ใช่แค่นักกีฬาคนพิการเท่านั้น แต่อยาก
ให้สร้างแรงใจให้เด็กและเยาวชนทั่วไปด้วย เขามีข้อ
จ�ำกัดด้านความพิการ แต่เขามีความมุ่งมั่น ต่อสู้
อุปสรรคต่างๆ ผมอยากเล่าเรือ่ งราวของเขาให้คนได้ฟัง
ได้เข้าใจ อย่างอธิวัฒน์ แพงเหนือ ได้ ๔ เหรียญทอง
บางคนเพิ่งเล่นกีฬาคนพิการได้ไม่นานเนื่องจากเพิ่ง
ประสบอุบตั เิ หตุ ด้วยความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจของเขา สามารถ
คว้าเหรียญรางวัลได้ บางคนไม่ได้มพี นื้ ฐานกีฬาชนิด
นั้นมาก่อนด้วยซ�้ำ เช่นกีฬาเทควันโด ขวัญสุดา
พวงกิจจา ครั้งนี้ได้เหรียญเงิน คราวพาราลิมปิก
โตเกียว ได้เหรียญทองแดง ทั้งที่ฝึกเทควันโดก่อน
แข่งขันแค่ ๓-๔ ปี มีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น
เดิมถ้าเขาไม่มาเล่นกีฬา ชีวติ เขาจะไม่เปลีย่ นไปแบบ
นี้ เขาสามารถมีรายได้ สามารถสร้างความภูมิใจ
ให้ครอบครัว ให้ประเทศชาติได้
๒๓

“น้องฟา ณัฎฐธิดา สุชาติพงศ์ เหรียญทองในการ
แข่งขันยกน�ำ้ หนัก รุน่ น�ำ้ หนักไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัมหญิงก็
น่าสนใจมาก เดิมเป็นเด็กต่างจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นนักกีฬาเยาวชนของจังหวัด ยังไม่ได้เป็นระดับชาติ
เลยด้วยซ�ำ้ น้องฟาประสบอุบัติเหตุ ลูกเหล็กหล่น
ทับหลังเลยพิการเมือ่ สามปีกอ่ น ไม่มที างกลับมาเดิน
ได้ เราก็ไปให้กำ� ลังใจตัง้ แต่ตน้ การกีฬาฯ และครอบครัว
น้องฟาก็คุยกัน อยากให้เขาสู้ เพราะเขารักกีฬา ผม
บอกว่าถ้าน้องฟาอาการดีขนึ้ ก็กลับมาลองเล่นกีฬายก
น�ำ้ หนักดู น้องมีทศั นคติในการมองโลกทีด่ ี แข็งแกร่ง
เขารูว้ า่ ถ้าเขาอ่อนแอ คนทีจ่ ะเสียใจทีส่ ดุ คือพ่อแม่เขา
น้องไม่อยากให้พ่อแม่มีความทุกข์ ก็มีพลังร่วมกัน
พัฒนา ฝึกยกน�ำ้ หนักจนติดทีมชาติ ภายในเวลาสามปี
ก็สามารถไปชนะเลิศในกีฬาเอเชียน ยูธ พาราเกมส์
ครั้งนี้ได้ เรื่องราวของน้องฟาเป็นแรงบันดาลใจที่ดี
มาก มีเป้าหมายชัดเจน”
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การกีฬาเคลือ่ นที่ เพือ่ กายใจแข็ง
แรงของนักกีฬา
“ในการแข่งขันเอเชียน ยูธ พาราเกมส์ เราน�ำ
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การกีฬาเคลือ่ นที่ไปตัง้ ไว้ทบี่ าห์เรน
เลย มีนักจิตวิทยา นักกายภาพ มีแพทย์ มีเครื่องมือ
ต่างๆ บริการ นักจิตวิทยาสองคนไปคุยเรื่องก�ำลังใจ
ต่างๆ ผลงานที่ประสบความส�ำเร็จส่วนส�ำคัญมาจาก
การให้บริการเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬา จริงๆ
ตรงนี้มีผลมาก เพราะนักกีฬาหลายคนยังเด็ก ตื่น
เต้น ไปแข่งครั้งแรกในระดับนานาชาติ พวกเขาต้อง
การจิตวิทยาด้านก�ำลังใจมาก อยากบอกว่าความส�ำเร็จ
เกิดขึน้ จากความร่วมมือ เริม่ ทีต่ วั นักกีฬามีความมุง่ มัน่
เรือ่ งของการท�ำงานร่วมกันของการกีฬาแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย สมาคม
กีฬาคนพิการทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นการบูรณาการการท�ำงาน
ทีเ่ ป็นรูปธรรมมาก ผมคิดว่ามีคนพิการอีกมากทีเ่ ป็น
อย่างน้องฟาได้ แต่เขาอาจยังไม่เห็นช่องทางและยัง
ไม่มกี ำ� ลังในการลุกขึน้ มา บางคนไปแข่งบอคเซีย ไม่ใช่
เดินไม่ได้อย่างเดียว มือไม้ก็ไม่แข็งแรง ต้องใช้ปาก
คนพิการ ที่ใช้อะไรไม่ได้เลย แต่เขายังใช้ปากร่วม
การแข่งขันกีฬาได้ อย่างนี้เขาสามารถเป็นฮีโร่ได้
“ในต่างประเทศ กีฬาบอคเซียเป็นที่นิยมมาก
นักกีฬาบอคเซียญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักดี เขารู้จักกระทั่งนัก
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กีฬาบอคเซียของเรา สถานี NHK ของญี่ปุ่นลงทุน
เดินทางมาไทยเพือ่ ท�ำเรือ่ งราวกีฬาบอคเซียในประเทศ
ไทย และตอนที่เราได้เหรียญทองในกีฬาพาราลิมปิก
นักข่าวสนใจกันมาก เราจะเคยเห็นแต่คนมุงท�ำข่าว
กีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย แต่ไม่คอ่ ยมีใครสนใจนักกีฬา
บอคเซีย ทั้งที่ได้เหรียญทองกีฬาพาราลิมปิกสาม
สมัยซ้อน มีแฟนคลับญี่ปุ่นตามมาเชียร์ที่สเตเดี้ยม
เราสร้างศูนย์ฝึกบอคเซียแห่งชาติที่การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย รามค�ำแหง สมาคมฯ ก็ไประดมทุน
จากผู้อยากช่วยเหลือ จนตอนนี้ศูนย์ฯ ของเราได้
มาตรฐาน ได้การฝึกซ้อม เก็บตัว แข่งขันได้ เป็น
สองชนิดกีฬาที่เราโดดเด่นมาก
“เสียดายที่ความนิยม ความชื่นชมแบบในต่าง
ประเทศยังไม่เกิดขึ้นในเมืองไทย อาจเพราะคนไม่
เข้าใจ อาจไม่เห็น รวมถึงคนมีรูปลักษณ์พิการ ไม่
อยากให้มองว่าคนเหล่านี้เป็นภาระสังคม คนพิการ
ทั้งมือ เท้า แขน ขา ยังใช้ปากได้ ก็สามารถเป็น
ตัวแทนประเทศไทยไปสร้างชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ
ได้ ผมอยากสื่อให้เห็นว่าถ้าออกไปทั่วประเทศ คน
พิการจะมีกำ� ลังใจมากขึ้น”

ระบบการฝึกซ้อมระดับสากล หนึง่ ในเคล็ดลับความ
ส�ำเร็จ
“เรามีการเก็บตัวฝึกซ้อมต่อเนื่องและมีการใช้
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพิ่มเติมมากขึ้น ระบบการฝึก
ซ้อมของเราใช้ National Training Center คือระบบ
ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ต้องมีเช็คลิสต์เรื่องอะไรบ้าง
ซึ่งน�ำมาใช้กับนักกีฬาคนพิการได้ผลดี ต้องยอมรับ
ว่านักกีฬาคนพิการและคนทีเ่ กีย่ วข้องมีระเบียบมากกว่า
คนทั่วไป ถ้าพูดตรงๆ นักกีฬาทั่วไปนั้นเงื่อนไขมาก
กิจกรรมมาก แต่นกั กีฬาคนพิการยิน ยอมและพร้อม
ที่จะอยู่ในเงื่อนไขที่เราก�ำหนดไว้ เหมือนจีน ท�ำไม
จีนเก่ง เพราะนักกีฬาโดนบังคับให้อยูใ่ นกรอบ ในขณะ
ที่นักกีฬาไทยมีเสรีภาพมาก เรื่องระเบียบวินัย เรื่อง
จิตใจ นักกีฬาคนพิการมีสงู มาก สามารถอยูใ่ นนโยบาย
อยู่ในแผนงานได้ดีมาก”

“ผมว่าตัวอย่างของกีฬาคนพิการที่ยกมานี้ไม่
ใช่ว่าเราอยากจะได้เหรียญทองเยอะๆ เราอยากชนะ
ประเทศอื่น อันนั้นก็มีส่วนในเรื่องสร้างชื่อเสียง แต่
เป้าหมายจริงๆ ที่เราอยากสนับสนุนกีฬาคนพิการก็
เพื่อให้สังคมเห็นว่าคนพิการสามารถท�ำงานได้ สร้าง
ความภูมิใจให้ตัวเอง ครอบครัว และประเทศชาติได้
ความพิการไม่ใช่อุปสรรคที่จะท�ำให้เขามีขีดจ�ำกัด
และเขาไม่ได้เป็นภาระของสังคม ในทางกลับกัน เขา
สามารถเป็นผู้นำ� สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอีก
มาก ไม่ใช่แค่กับคนพิการ แต่เป็นคนธรรมดาทั่วไป
นีแ่ หละทีจ่ ะลุกขึน้ มาสู้ มีเป้าหมายในชีวติ แม้รา่ งกาย
หรือสมองมีความบกพร่อง หากมีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ก็สามารถประสบความส�ำเร็จ สร้างงาน สร้างเงินได้
“ตอนนี้คนพิการในหลายชนิดกีฬาสามารถเล่น
เป็นอาชีพได้แล้ว เรามีนักกีฬาเริ่มจากสมัครเล่นมา
แข่งเป็นทีมชาติ และตอนนีห้ ารายได้เป็นนักกีฬาอาชีพ
อยู่ในต่างประเทศหลายคนแล้ว เช่น บาสเก็ตบอล
วีลแชร์ ซึ่งเราได้เหรียญทองแดงเป็นครั้งแรก เป็น
กีฬาที่ดูแล้วสนุก ตื่นเต้น ในยุโรปจึงสร้างเป็นลีก
อาชีพขึ้นมา นักกีฬาเราที่ทำ� ผลงานได้ดีก็ถูกซื้อตัว
ไปเล่นในทีมในยุโรป
“คนพิการจึงสามารถเล่นกีฬาเพือ่ ความเป็นเลิศ
และต่อยอดไปเป็นนักกีฬาอาชีพ เลี้ยงครอบครัวได้
เลย ศักยภาพของคนพิการถ้ามีความพยายาม ก็จะ
ประสบความส�ำเร็จ เราจึงอยากให้กฬี าคนพิการสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับผู้คนในสังคมครับ”

การกีฬาฯ กับเป้าหมายต่อไปที่มุ่งมั่น
“เราก�ำลังพิจารณาน�ำเสนอให้ประเทศไทยเป็น
เจ้าภาพในการแข่งขันครัง้ ต่อไปถ้าเป็นไปได้ เป็นนโยบาย
ของการกีฬาฯ อยู่แล้วที่จะส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
ทุกชนิด นอกจากนัน้ เป้าหมายครัง้ ต่อไปคือกีฬาพารา
ลิมปิก ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในปี ๒๕๖๗ แต่
ในระหว่างนีก้ จ็ ะมีเกมอืน่ ๆ กีฬาคนพิการย่อยๆ ซึง่ เราก็
สนับสนุนส่งเสริม รวมถึงโครงการ Road to Paris ด้วย
๒๕

สานฝันเยาวชน
เรื่อง : พิมพ์ภัทร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขากัญชาเวชศาสตร์

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๒๖

ช่วง

๒-๓ ปีที่ผ่านมา ‘การเปิดเสรีกัญชา’ กลาย
เป็ น หั ว ข้ อ หนึ่ ง ซึ่ ง ถู ก พู ด ถึ ง ในสั ง คมไทย
ตั้งแต่ถูกยกเป็นนโยบายรณรงค์หาเสียงของพรรค
การเมืองในช่วงการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ทั่วไปเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทั่งปัจจุบันซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขได้ขบั เคลือ่ นนโยบายจนสามารถปลดล็อคให้
บางส่วนของกัญชากัญชงสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ ถือเป็นเรื่องใหม่ที่ควรมีการท�ำความ
เข้าใจและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เดิมกัญชาเป็นพืชควบคุมตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ถือเป็นยาเสพติด
ให้โทษในประเภท ๕ เช่นเดียวกับกระท่อมและฝิ่น
เนื่ อ งจากกั ญ ชามี ส ารเตตราไฮโดรแคนนาบิ น อล
(Tetrahydrocannabinol, THC) ซึง่ เป็นสารออกฤทธิ์
ส�ำคัญมีผลต่อสมอง การควบคุมความคิด อารมณ์
และพฤติกรรมของผู้เสพ ผู้ใดผลิต/จ�ำหน่าย/มีไว้ใน
ครอบครองหรือเพื่อเสพ ล้วนมีโทษทางอาญา คือจ�ำ
คุกตั้งแต่ไม่เกิน ๑ ปี ถึง ๑๕ ปี หรือปรับตั้งแต่ไม่
เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำ
ทั้งปรับ ส่วนการเสพนั้นกฎหมายได้กำ� หนดห้ามไว้
อย่างเด็ดขาดว่าไม่สามารถท�ำได้ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุ
ประสงค์ทางการแพทย์หรืออื่นใด
วัตถุประสงค์หลักของการเปิดเสรีกัญชา คือ
การปลดล็ อ คกั ญ ชาออกจากการเป็ น ยาเสพติ ด
ประเภท ๕ เพื่อให้สามารถน�ำไปใช้ทางการแพทย์
การรักษาโรค และการศึกษาวิจัย แต่ต้องอยู่ภายใต้
การควบคุมดูแลทางการแพทย์

รศ.ดร. นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม

นโยบายกัญชาเสรีก่อให้เกิดความตื่นตัวในการ
ศึกษากัญชาในภาคประชาชนเพิม่ มากขึน้ แต่ปจั จุบนั
ประเทศไทยยังขาดองค์ความรูด้ า้ นกัญชาและสมุนไพร
ซึง่ จ�ำเป็นต้องได้รบั การศึกษาพัฒนา และวิจยั เพือ่ น�ำ
ไปพิสูจน์คุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงยังขาด
แคลนบุคลากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปลูก
แปรรูป ผลิตกัญชาและสมุนไพรที่มีคุณภาพ
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการจัดการ
ศึกษาเกีย่ วกับกัญชาให้ถกู ต้องตามมาตรฐาน จึงได้จดั
ตัง้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากัญชาเวชศาสตร์
ขึน้ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยบูรณาการศาสตร์
ด้านกัญชาและสมุนไพรเพือ่ ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
สอดรับกับความต้องการของประชาชน
เริม่ นับจากสิบ ต่อยอดองค์ความรูผ
้ สานเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม
ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ให้ขอ้ มูลกับ
วารสารทิศไทว่า คนไทยใช้ประโยชน์จากกัญชาในฐานะ
พืชสมุนไพรมาตั้งแต่โบราณ ภูมิปัญญาไทยเห็น
ประโยชน์ของกัญชาในแง่ทที่ ำ� ให้หายปวด กินข้าวได้
นอนหลับ และอารมณ์ดี จึงพบการใช้กัญชาในต�ำรับ
ยาแพทย์แผนไทยหลายร้อยต�ำรับ
ส่วนในต่างประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมี
การเปิดเสรีกัญชาก็มีการน�ำกัญชามาสกัดและผลิต
๒๗

เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ เครื่องส�ำอาง
อาหารเสริม ยา รวมถึงขนมขบเคี้ยว
ฯลฯ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
รวมถึงมีการศึกษาและพัฒนาสาย
พั น ธุ ์ กั ญ ชาจนได้ ต ้ น พั น ธุ ์ ที่ ดี ที่ สุ ด
แล้วเริ่มขยายพันธุ์ด้วยการโคลนนิ่ง
เพื่อให้ได้ปริมาณสารเต็มที่ เติบโตได้
รวดเร็ว ทนต่อสภาพแวดล้อม
“ความจริงประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมซึ่งเอื้อ
ต่อการปลูกกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ เรามีแสงแดด มี
อากาศอบอุ่น มีน�้ำอุดมสมบูรณ์ มีภูมิปัญญาด้าน
การใช้กญั ชาในฐานะสมุนไพร แต่จดุ อ่อนของประเทศ
เราคือการขาดองค์ความรู้และทรัพยากรบุคคล รวม
ถึงการวิจัยโดยเฉพาะการวิจัยทางคลินิก ดังนั้นเรา
ต้องไม่เริ่มนับจากหนึ่ง แต่ต้องเริ่มนับจากสิบ น�ำ
ภูมิปัญญาไทยมาผสานกับการใช้องค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ศึกษาต่อยอดจากทัง้ สอง
ทางแล้วท�ำให้เป็นมาตรฐาน”
หลักสูตรที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน�ำ้ กลางน�ำ้
และปลายน�้ำ
รศ.นพ.ธวัชชัย ให้ขอ้ มูลว่า การศึกษาเรือ่ งกัญชา
ในต่างประเทศมีมานานแล้ว เพียงแต่แยกเป็นหัวข้อ
ย่อยๆ สหรัฐอเมริกามีการเปิดการเรียนการสอนเรือ่ ง
กัญชาเป็นรายวิชาตามความเชี่ยวชาญของแต่ละ
มหาวิทยาลัย เช่น กฎหมาย การปลูกกัญชา หรือ
การสกัดน�้ำมันกัญชา ส่วนบางประเทศ เช่น ประเทศ
อิสราเอลก็มีท�ำการวิจัยเกี่ยวกับกัญชาว่าส่งผลต่อ
ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์อย่างไรบ้าง แต่ยังไม่
มีการเปิดหลักสูตรปริญญาเต็มรูปแบบ
“เบื้องต้นเราศึกษาว่าต่างประเทศมีการเรียน
การสอนอย่างไร วิเคราะห์ขอ้ ดีขอ้ เสียและปัญหา เรา
พบว่าถ้าเราเรียนรู้จากเขาแบบครึ่งๆ กลางๆ เราจะ
ต่อยอดไม่ได้ เพราะจุดยืนของเราคือการน�ำกัญชาไป
ใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ ดังนั้นเราต้องจัดการ
ศึกษาแบบครบถ้วน ครอบคลุมทั้งต้นน�้ำ กลางน�้ำ
ปลายน�ำ้ จึงเป็นที่มาของหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์
ของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา”
รศ.นพ.ธวัชชัยเสริมต่อว่า ส�ำหรับประเทศไทย
๒๘

กัญชาถือเป็นตัวตัง้ ต้นในการการศึกษาเรือ่ งเวชศาสตร์
พืชสมุนไพรซึ่งจ�ำเป็นต้องพัฒนาเรื่องการปลูกและ
การสกัดให้มีมาตรฐาน มีการวิจัยที่เป็นระบบ เป็น
จุดเริ่มต้นการวางมาตรฐานการน�ำพืชสมุนไพรไทย
ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณภาพต่อไป
เรียนรู้ทฤษฏีควบคู่ปฏิบัติ
รายวิชาในหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ชั้นปีแรก
จะเป็นการปูพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาทิ
กายวิภาคศาสตร์ สรีระวิทยา ชีวเคมี และการแพทย์
ทางเลือก ความรู้ด้านกัญชาเบื้องต้น ตลอดไปถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เมื่อขึ้นชั้นปีที่สองและปีที่สามจะเริ่มเรียนเกี่ยว
กับพฤกษศาสตร์สมุนไพรและกัญชา การวิจยั และการ
สกัดกัญชา การคัดเลือกสายพันธุก์ ญั ชา การปลูกกัญชา
แบบสมาร์ทฟาร์ม ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพือ่
การแพทย์จากกัญชาและการควบคุมความปลอดภัย
เพื่อน�ำไปต่อยอดทางธุรกิจ ส่วนในชั้นปีที่สี่จะเป็น

การเรียนภาษาเฉพาะทางและการฝึกงานเกี่ยวกับ
สายงานด้านกัญชาโดยตรง
รศ.นพ.ธวัชชัยอธิบายว่า ขัน้ ตอนการผลิตกัญชา
มีรายละเอียดซึ่งต้องใช้องค์ความรู้ประกอบมากมาย
ดังนัน้ นักศึกษาจึงต้องเรียนรูแ้ ละฝึกปฏิบตั ทิ กุ ขัน้ ตอน
“ยกตัวอย่างเช่นเรื่องการปลูก ใครที่เคยปลูก
กัญชาโดยใช้สายพันธุ์จากต่างประเทศจะรู้ว่าไม่ใช่
เรื่องง่าย เพราะสายพันธุ์จากต่างประเทศส่วนใหญ่
เติบโตในเมืองหนาว เมือ่ น�ำมาปลูกในประเทศเราก็ตอ้ ง
ใช้หลักวิชาการปรับปรุงวิธกี ารปลูกและดูแล การควบ
คุมปริมาณน�ำ้ ความเป็นกรดด่างของน�้ำ การระบาย
อากาศ หรือแม้แต่การเติมคาร์บอนไดออกไซด์ มี
ปัญหาที่ต้องใช้องค์ความรู้แก้ไขทั้งสิ้น”
ทั้งนี้ทางสาขาวิชามีความพร้อมในทุกด้าน ไม่
ว่าจะเป็นห้องปลูก ห้องแล็ป และโรงสกัดน�ำ้ มันกัญชา
ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้เรื่อง
๔. ผูใ้ ห้บริการในการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณา
กัญชาได้อย่างละเอียดในทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่การทดลอง
การด้
ว
ยสมุนไพรและกัญชา
ปลูก การปรุงดิน การเพาะต้นอ่อน การเลี้ยงต้นอ่อน
๕. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การท�ำใบ การท�ำดอก เพาะเนื้อเยื่อ ไปจนถึงการ
รศ.นพ.ธวัชชัยกล่าวว่า “ขณะนีน้ กั ศึกษาภาคปกติ
ผลิตยาและผลิตภัณฑ์
ของสาขาวิชาได้ท�ำสัญญากับหน่วยงานตั้งแต่ยังไม่
ส�ำเร็จการศึกษา บางคนตั้งใจว่าเรียนจบแล้วจะน�ำ
ตลาดงานเปิดกว้าง
รศ.นพ.ธวัชชัยให้ความเห็นว่า หลังการระบาด ความรูก้ ลับไปพัฒนาบ้านเกิด ส่วนนักศึกษาภาคพิเศษ
ของโรคโควิด-๑๙ จะมีองค์กรต่างๆ ทยอยเปิดตัว หลายคนก็เริม่ ต้นท�ำธุรกิจของตัวเอง บางคนท�ำแปลง
ผลิตภัณฑ์เกีย่ วกับกัญชาอีกมากมาย และจะมีวสิ าหกิจ ปลูกของตัวเอง บางคนก็ไปท�ำกัญชาคาเฟ่ ซึ่งภาค
ชุมชนหรือหน่วยงานที่เข้ามาท�ำเรื่องกัญชามากขึ้น ธุรกิจเหล่านี้เองก็ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้เช่นกัน”
รวมถึงหน่วยงานภาคเกษตรที่จะช่วยเกษตรกรให้มี
รายได้เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นตลาดแรงงานในอนาคตอัน เสียงจากนักศึกษารุ่นแรก
นางสาวอิสริยา โทสาลี นักศึกษาชั้น
ใกล้ จึ ง มี ความต้ อ งการบุ ค ลากรผู ้ มี ความรู ้ ความ
ปีที่สองของสาขากัญชาเวชศาสตร์ เล่าว่า
ช�ำนาญเรื่องกัญชาเวชศาสตร์เป็นจ�ำนวนมาก
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากสาขากัญชาเวชศาสตร์ ตนติดตามข่าวเรื่องการเปิดสาขากัญชา
เวชศาสตร์ ใ นอิ น เทอร์ เ น็ ต มาตั้ ง แต่ แ รก
สามารถท�ำงานในองค์กรต่างๆ ดังนี้
๑. นักวิจัยหรือนักวิชาการทางสมุนไพรและ รู้สึกสนใจเพราะเป็นสาขาเปิดใหม่ มีความ อิสริยา โทสาลี
กัญชา ผู้มีความรู้ด้านการคัดเลือกสายพันธุ์ และ ท้าทายและยังไม่คอ่ ยมีคนรูจ้ กั โอกาสในตลาด
งานน่าจะมีมาก เรียนจบแล้วมีงานรองรับ
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่
๒. นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย ซึ่งปฏิบัติงาน จึงสมัครเข้าเรียนในสาขานี้
ด้านนางสาวอารียา คงประจันทร์
ในมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการด้านกัญชาทางการ
นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ ส องของสาขากั ญ ชา
แพทย์บูรณาการและสมุนไพร
๓. ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน เวชศาสตร์เช่นกันกล่าวว่า ทราบข่าวจาก
แปรรูปสารสกัดสมุนไพรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกัญชา เจ้าหน้าที่ภาครัฐซึ่งมาให้ความรู้เกี่ยวกับ

อารียา คงประจันทร์
๒๙

การเปิดเสรีกญั ชาในชุมชนของตน เจ้าหน้าทีแ่ นะน�ำ
ว่ามีการเปิดสอนในระดับมหาวิทยาลัยด้วย ตนจึงลอง
หาข้อมูล พบว่าในอดีตมีการใช้กญั ชาป็นสมุนไพรเพือ่
รักษาโรคมานานแล้ว เมื่อตอนนี้กัญชาถูกน�ำกลับมา
ใช้ในทางการแพทย์ในหลายรูปแบบ คิดว่าเป็นโอกาส
ที่ดีจึงมาสมัครเรียนที่สาขานี้
“ที่นี่สอนตั้งแต่พื้นฐาน การปลูก การสกัด ไป
จนถึงว่าเราจะน�ำกัญชาไปใช้ในด้านไหนได้บ้าง มี
การเข้าแล็ป การท�ำยาแผนปัจจุบันควบคู่กับการท�ำ
ยาของแพทย์แผนไทย เป็นความรูใ้ หม่ที่ไม่เคยมีใคร
เรียนมาก่อน เราเป็นรุน่ แรกก็ได้เปิดโอกาสให้ตวั เอง”
อิสริยาเล่าถึงประสบการณ์การเรียนในสาขา
วิชากัญชาเวชศาสตร์ว่า ได้สัมผัสต้นกัญชาครั้งแรก
เมื่อแปดเดือนที่แล้ว รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะไม่เคย
เห็นของจริงมาก่อน สิ่งแรกที่ได้ทำ� คือ ได้ปรับค่าน�้ำ
รดต้นกัญชา “เราได้เรียนรู้ทฤษฏีไปพร้อมกับปฏิบัติ
ทุกวัน จันทร์-ศุกร์จะต้องแบ่งเวลาเข้าโรงปลูกกัญชา
ทุกวันในคาบที่ไม่มีการบรรยาย วันเสาร์อาทิตย์ก็จะ
เข้ามาช่วยอาจารย์ทำ� ยาผสมกัญชาด้วย”
ส�ำหรับแผนการในอนาคต อิสริยาตัง้ ใจว่าเรียน
จบแล้ ว จะไปท� ำ งานในโรงปลู ก กั ญ ชาตามบริ ษั ท
ต่างๆ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อน หลังจากนั้น
จะเรียนต่อด้านแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นหมอกัญชา
ต่อไป ส่วนอารียากล่าวว่า ตอนนี้ตนก�ำลังเก็บข้อมูล
ความรูเ้ กีย่ วกับการท�ำงานด้านกัญชา คิดว่าสนใจอยาก
ท�ำงานเกี่ยวกับการปลูกต้นกัญชาเป็นจุดเริ่มต้นก่อน
รศ.นพ.ธวัชชัย กล่าวปิดท้ายว่า ทุกคนทุกสาขา
อาชีพสามารถเข้ามาเรียนรู้เรื่องกัญชาได้ เพราะ
๓๐

เนือ้ หาวิชาครอบคลุมทุกสาขา ไม่วา่ จะเป็นภาคธุรกิจ
ภาคเกษตร หรือสายวิทยาศาสตร์การแพทย์
“เราก�ำลังวางแผนจะเปิดหลักสูตรปริญญาเอก
ด้านกัญชาเวชศาสตร์ในอนาคตอันใกล้ แต่ถงึ อย่างไร
หลักสูตรปริญญาตรีก็มีความส�ำคัญมากเพราะเป็น
พื้ น ฐานของการศึ ก ษาเพื่ อ น� ำ กั ญ ชาไปใช้ อ ย่ า งมี
มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยสร้างความเจริญและการเติบโต
ให้กับวงการอาหาร วงการเครื่องส�ำอาง และวงการ
แพทย์อีกมาก”
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากัญชาเวช
ศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
เปิดรับนักศึกษา วท.บ.กัญชาเวชศาสตร์ (ภาษา
ไทย ภาคปกติ) ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ต่อในระดับมหาวิทยาลัย (TCAS) ภาคพิเศษสามารถ
เทียบโอนหน่วยกิตได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนนั ทา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๖๑ และสามารถลดเวลาเรียนได้สูงสุด ๒ ปี
(ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้เรียน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ๑๑๑/๑-๓
ถนนพระรามที่ ๒ หมู่ที่ ๗ ต�ำบลบางแก้ว อ�ำเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐
โทร : ๐๓๔-๗๗๓-๙๐๕
เว็บไซต์: www.cbd.ahs.ssru.ac.th
เฟสบุ๊ค : กัญชาเวชศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติ
เรื่อง : วิณีนารถ พันธุ์วุฒิ

ยูเนสโกยกย่อง
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เป็นบุคคลส�ำคัญของโลก

เมื่อ

ปลายพุทธศักราช ๒๕๖๔ มีเหตุการณ์ทนี่ ำ� ความปลืม้ ปีตมิ าสูป่ ระชาชนชาวไทย
เมื่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ
องค์การยูเนสโก พิจารณาประกาศยกย่องสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นบุคคลส�ำคัญของโลก
ทั้งนี้เป็นผลจากการพิจารณาพระกรณียกิจนานัปการที่ทรงประกอบด้วยพระ
ปณิธานแนวแน่ทจี่ ะท�ำประโยชน์เพือ่ ประชาชนชาวไทยและสังคมโลก ทัง้ ยังทรงยึดมัน่
ในคุณค่าของมนุษย์และศักยภาพของการพัฒนา จึงทรงอุปถัมภ์กิจการทั้งปวงที่เกี่ยว
กับด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ การแพทย์และการสาธารณสุข ด้าน
สังคมสงเคราะห์ ด้านสัมพันธไมตรี การสือ่ สารและการแลกเปลีย่ นทางวัฒนธรรม ด้าน
การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและพสกนิกรชาวไทย
ในการประชุมสมัชชาใหญ่ยูเนสโก ครั้งที่ ๔๑ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อ
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติประกาศยกย่องบุคคลส�ำคัญของโลก
ส�ำหรับปีนี้ จ�ำนวน ๖๗ คน/สถาบัน โดยปีนมี้ คี นไทยได้รบั การประกาศเป็นบุคคลส�ำคัญ
๓๑

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ด้านการศึกษา ๑ พระนาม และ ๑ บุคคล โดยได้รับการ
อนุมตั เิ ป็นล�ำดับที่ ๕๙ และ ๖๐ รายแรก ล�ำดับที่ ๕๙ ได้แก่
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันคล้าย
วันพระราชสมภพ และล�ำดับที่ ๖๐ ได้แก่ พระยาศรีสุนทร
โวหาร (น้อย อาจารยางกูร) องคมนตรีในสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ เป็นนักประพันธ์ กวี ครู ทั้งมีบทบาท
ส�ำคัญด้านการปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นผู้
บุกเบิกจัดท�ำต�ำราเรียนชุดแรกของไทยที่เรียกว่าแบบเรียน
หลวง
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ประสูติเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ทรงเป็นสมเด็จพระโสทรเชษฐภคินีใน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ ๘)
และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร
(รัชกาลที่ ๙) และเป็นสมเด็จพระปิตุจฉาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระกรณียกิจส�ำคัญด้านการศึกษา ทรงเป็นพระอาจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทรงดูแลจัดท�ำหลักสูตรการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทัง้ ทรงให้การสนับสนุนการจัดส่งเยาวชนไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ
ในส่วนของโอลิมปิกวิชาการนั้น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์ (สอวน.) ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั่วประเทศ
๓๒

พระนิพนธ์ หลายเรื่อง
สะท้อนให้เห็นพระคุณ
ลักษณะการค้นคว้า
วิเคราะห์อย่างละเอียดลึก
ซึ้ง ทรงแยกข้อเท็จจริงและ
ความคิดเห็นออกจากกัน
เพื่อให้เป็นสิ่งที่คนรุ่นหลัง
สามารถอ้างอิง น�ำไปใช้ได้
ในภายภาคหน้าต่อไป

พระยาศรีสุนทรโวหาร
(น้อย อาจารยางกูร)

ให้ได้มาตรฐานสากล และทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ สอวน.
ที่ปัจจุบันมีศูนย์อยู่ ๒๕ แห่ง ทั้งในส่วนภูมิภาคและกรุงเทพฯ
ในระยะแรกทรงเป็นพระอุปถัมภ์ โครงการจัดส่งนักเรียน
ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้ง
แรกเมื่อปี ๒๕๓๒ โดยทรงประทานเงินส่วนพระองค์เป็นค่าใช้
จ่ายต่างๆ ทรงประทานก�ำลังใจ ทรงห่วงใย และทรงติดตามผล
งานของการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชิด จนถึงปี ๒๕๔๑ จึงทรงก่อ
ตั้งมูลนิธิ สอวน. ขึ้น และทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ
ปัจจุบัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระปณิธานของ
พระองค์ทา่ น โดยทรงรับเป็นประธานมูลนิธิ สอวน. ตัง้ แต่ปี ๒๕๕๑
เป็นต้นมา ทัง้ นีเ้ ป็นทีน่ า่ ยินดีและภาคภูมิใจอย่างยิง่ ทีเ่ ยาวชนไทย
ได้รับเหรียญมากมายในทุกสาขาวิชาของการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ
ส�ำหรับกิจกรรมส�ำคัญที่จะด�ำเนินการในปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ เพื่อเฉลิมฉลอง
วาระส�ำคัญนี้ประกอบด้วย การจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ในด้านภาษาฝรั่งเศส ศึกษาในบริบท
ของสังคมพหุวัฒนธรรม การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง กัลป์ยาณิวัฒนาวิวิธ
การผลิตสื่อและวีดิทัศน์เผยแพร่พระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนาฯ กับงานด้านพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ และ นิทรรศการเผยแพร่พระ
กรณียกิจด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ณ ส�ำนักงานใหญ่ยเู นสโก เป็นต้น
พระมหากรุณาธิคุณอันเป็นอเนกอนันต์ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา
ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย เป็นที่ประจักษ์
ชัดด้วยพระจริยาวัตรมาโดยตลอดพระชนม์ชพี ทรงเป็นทีร่ กั เทิดทูนของคนไทยทัง้ ปวงที่
ส�ำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้
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รักษ์โลก

เรื่อง : เติมเต็ม
ภาพ : พงษ์ณัฐ

แนวคิดแฟชั่นหมุนเวียน

Circular Fashion
โควิด-๑๙

อยู่กับโลกมาสองปีแล้ว เป็นสองปีที่มนุษย์เปลี่ยนแปลงแนว
คิดและปรับการใช้ชีวิตหลายอย่างโดยสิ้นเชิง หนึ่งในนั้นคือ
แนวคิดแฟชั่นหมุนเวียน หรือ Circular Fashion
เพื่อให้เข้าใจแฟชั่นหมุนเวียน สิ่งส�ำคัญอันดับแรกคือต้องเข้าใจแนวคิดของ
เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ซึ่งเป็นแนวคิดที่แฟชั่นหมุนเวียนยึด
ตามเสียก่อน
เศรษฐกิจหมุนเวียนคือเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานมาจากการออกแบบของเสีย
การรักษาทรัพยากรและวัสดุในการใช้งาน และการสร้างระบบธรรมชาติขนึ้ ใหม่ มี
เป้าหมายทีจ่ ะก�ำหนดการเติบโตใหม่ มุง่ เน้นผลประโยชน์เชิงบวกทัว่ ทัง้ สังคม แยก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจออกจากการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด และการออกแบบ
ของเสียออกจากระบบอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ด้วยเศรษฐกิจเชิงเส้นแบบดั้งเดิม เราสร้าง ใช้ และทิ้งไป แต่เมื่ออยู่ในรูป
แบบวงกลม ทรัพยากรจะถูกเก็บไว้ใช้ให้นานทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้เพือ่ ดึงค่าสูงสุดจาก
ทรัพยากรเหล่านั้นในขณะที่มีการใช้งาน
๓๔

ทั้งนี้มีประโยชน์มากมายส�ำหรับระบบนี้เมื่อเปรียบเทียบกับแบบจ�ำลองของใช้
สิ้นเปลือง ตัวอย่างเช่น
ของเสียลดลง - วัสดุเหลือใช้ที่จะส่งไปยังหลุมฝังกลบหรือเผามีน้อยลง
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิต - ใช้วัตถุดิบน้อยลง ดังนั้นจึงมีการ
สกัดทรัพยากรของโลกน้อยลง
เพิม่ คุณภาพทรัพยากร - การศึกษาทีส่ ำ� คัญจากมูลนิธิ Ellen MacArthur และ
McKinsey แสดงให้เห็นว่าแนวทางหมุนเวียน ‘สามารถช่วยเพิ่มผลิตภาพ
ทรัพยากรของยุโรปได้ ๓% ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้
๖๐๐ พันล้านยูโรต่อปี และเพิม่ ขึน้ ๑.๘ ล้านล้านยูโรในด้านผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจอื่นๆ’
ดังนัน้ แฟชัน่ หมุนเวียนจึงขึน้ อยูก่ บั แนวคิดและประโยชน์ของเศรษฐกิจหมุนเวียน
อุตสาหกรรมแฟชั่นแบบวงกลมจะจัดล�ำดับความส�ำคัญของเสื้อผ้าที่ออกแบบมาให้
มีอายุการใช้งานยาวนานและ
หมุนเวียนอย่างมีความรับผิด
ชอบ
แนวคิ ด แฟชั่ น หมุ น
เวี ย นได้ รั บ การน� ำ มาใช้
วางแผนและออกแบบการ
ผลิตเพื่อลดการเกิดของเสีย
และมลพิษ การผลิตเสื้อผ้า
จากวั ส ดุ ที่ ป ลอดภั ย และ
สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้
การเพิ่ ม ระยะเวลาใช้ ง าน
เสื้อผ้า รวมทั้งการน�ำเสื้อผ้า
เก่ า มาผลิ ต เป็ น เสื้ อ ผ้ า ใหม่
เกิดการหมุนเวียนเป็นวงจร
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรได้อย่าง
สูงสุด
ทั้งนี้ นอกจากผลกระ
ทบทางสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
อุตสาหกรรมแฟชั่นแล้ว สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ก็เป็นอีกหนึ่งตัว
เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เพราะการที่ร้านค้าต้องปิดตัวลง ผู้คนต้องท�ำงานที่
บ้าน และลดการใช้ชีวิตทางสังคม ท�ำให้ยอดการจ�ำหน่ายเสื้อผ้าลดลง ซึ่งผลการ
ส�ำรวจข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคทั่วโลกในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ระบุว่าการแพร่ระบาดของ
โควิด-๑๙ ท�ำให้ผู้บริโภคมีรายได้ลดลง และอุตสาหกรรมแฟชั่นถูกคาดการณ์ว่าจะได้
รับผลกระทบอย่างหนัก เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคกว่า ๕๑% ลดการใช้จา่ ยในการซือ้ เสือ้ ผ้า
รองเท้าลงและมีพฤติกรมการใช้จ่ายที่เปลี่ยนไป ให้ความส�ำคัญต่อความคุ้มค่าในการ
ใช้จ่ายมากขึ้น มีการบริจาคเสื้อผ้ากันมากขึ้น และต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ ใช้งาน
ได้ยาวนานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

..
.
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นอกจากนี้ มีผลการส�ำรวจว่า ผูบ้ ริโภคกลุม่ Millennial (ผูท้ อี่ ายุระหว่าง ๒๔-๓๗ ปี)
และ Gen Z (ผู้ที่อายุระหว่าง ๑๓-๒๓ ปี) ใส่ใจเป็นพิเศษต่อสินค้ารักษ์โลก และกังวล
เกี่ยวกับผลกระทบของอุตสาหกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความตระหนักถึงการ
ลดการใช้พลาสติกและคาดหวังให้แบรนด์สินค้าต่างๆ สนับสนุนแนวคิดเรื่องการรักษา
สิ่งแวดล้อมเช่นกัน
จากแนวโน้มดังกล่าวท�ำให้เห็นว่าแนวคิดแฟชัน่ หมุนเวียนจะช่วยสร้างช่องทางการ
ตลาดใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในสถานการณ์ปัจจุบันไปพร้อมๆ
กับช่วยลดขยะ และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเห็นได้จากใน
วงการแฟชั่นเริ่มเปลี่ยนแนวทางการท�ำธุรกิจบ้างแล้ว เช่น ธุรกิจให้เช่าเสื้อผ้า ธุรกิจ
ขายเสือ้ ผ้ามือสอง รวมไปถึงการผลิตเสือ้ ผ้าจากวัสดุรไี ซเคิล หรือวัสดุทสี่ ามารถน�ำกลับ
มาใช้ใหม่ได้ ผู้ผลิต ผู้ส่งออกของไทยเองก็เริ่มศึกษาและวางแผนการท�ำตลาดภายใต้
แนวคิดนี้เพิ่มขึ้นเช่นกัน
ในส่วนของผู้บริโภคเองอย่างพวกเราก็ช่วยให้แนวคิดเหล่านี้จริงจังและขยายวง
กว้างได้ ด้วยการหันมาตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึง่ ในการช่วยลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
เลือกสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพหรือเลือกใช้เสือ้ ผ้าจากระบวนการผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
พิจารณาให้ถถี่ ว้ นก่อนทิง้ เสือ้ ผ้า พยายามซ่อมแซมเสือ้ ผ้าเพือ่ ใช้งานให้นานขึน้ บริจาค
เสื้อผ้า และแยกขยะเสื้อผ้า สิ่งทอ เมื่อต้องการทิ้ง เพราะเสื้อผ้าสิ่งทอเหล่านี้สามารถ
น�ำไปรีไซเคิลให้กลายเป็นเสื้อผ้าใหม่หรือสินค้าประเภทอื่นได้
โลกเปลี่ยนได้ เมื่อจิตส�ำนึกของเราเปลี่ยน
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Role Model

เรื่อง : อินทุอร

พิณ เจนวัฒนวิทย์

เจ้าของแบรนด์ขนม The Rolling Pinn
บทพิสูจน์ของนักธุรกิจหญิงสุดสตรอง

หาก

กวาดสายตาไปยังร้านขนมบนโลกออนไลน์ เชือ่ ได้วา่ ทุกคนต้องสะดุดตา
กับแบรนด์สีชมพูช็อคกิ้งพิงค์ The Rolling Pinn พร้อมชื่อเสียงร�ำ่
ลือถึงความอร่อย เบื้องหลังความส�ำเร็จนี้เกิดจาก คุณพิณ เจนวัฒนวิทย์
หญิงสาววัย ๒๕ ปี ผู้รักการท�ำขนม และปลุกปั้นแบรนด์จนได้ชื่อว่า เป็น
คุกกี้ไส้ทะลักที่ฮ็อตที่สุด! แต่กว่าจะเดินมาถึงจุดนี้ได้ บอกเลยว่าเส้นทางนั้น
ไม่งา่ ย และคุณพิณก็พร้อมแบ่งปันความรูค้ วามสามารถเพือ่ ให้เยาวชนได้สามารถ
น�ำแนวคิดไปปรับยอดความฝันของตัวเองต่อไป
จุดเริ่มต้นในการชอบทำ�ขนม
คุณพิณ เจนวัฒนวิทย์ จบการศึกษาปริญญาตรีดา้ นศิลปะ จากสมิธ คอลเลจ
รัฐแมซซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา เธอชอบท�ำขนมตั้งแต่อายุ ๘ ขวบ เริ่มจาก
ดูตำ� ราท�ำขนมของคุณพ่อ พอเห็นขนมรู้สึกดูน่ากิน จึงอยากรู้ว่าท�ำออกมา
รสชาติจะเป็นอย่างไร ซึ่งผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ที่จะท�ำขนมต่อไป
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ความรักสู่แรงบันดาลใจในการทำ�แบรนด์ Rolling Pinn
Rolling Pin แปลว่า ที่นวดแป้ง พ้องกับชื่อของพิณ
และค�ำว่า Rolling ก็หมายถึง การเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง
หลังจากฝึกงานด้าน Wealth Management อยู่สามเดือน
คุณพิณก็ออกมาสร้างแบรนด์ Rolling Pinn ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑
เริ่มจากออกแบบผลิตภัณฑ์เอง และเริ่มประสบความส�ำเร็จ
เป็นที่ยอมรับในปี ๒๕๖๓ ปัจจุบันมีประเภทขนมต่างๆ อาทิ
เค้ก คุกกี้ บราวนี่ ไอศกรีม และเค้กแต่งงาน จุดเด่นของ
ขนมคือความอร่อยแบบสุดๆ ไปเลย กินแล้วความอร่อยต้อง
ระเบิดในปาก
“มีหลายอย่างที่เป็นแรงบันดาลใจในการเริ่มร้านค่ะ
อย่างแรกคือ Passion หรือความปรารถนาในการท�ำขนมค่ะ
เรารักในการท�ำขนม และรูว้ า่ ในชีวติ นีค้ งไม่อยากท�ำอะไรอย่างอืน่
เพราะมีความสุขและรูส้ กึ เป็นตัวเองทีส่ ดุ เมือ่ ได้ทำ� ขนม อย่าง
ทีส่ องคือเราอยากหาเงินได้ดว้ ยตัวเองตัง้ แต่เด็ก พยายามเก็บ
เงินและใช้เงินพวกนั้นซื้อของท�ำขนม และซื้อขนมจากร้าน
ดังๆ มารับประทานค่ะ เคยเปิดโครงการร้านขนมตอน ม.ปลายแล้วก็ได้เงิน ตอนนั้น
ดีใจมากที่หาเงินได้ด้วยตัวเอง และภูมิใจที่ซื้อเสื้อผ้าเองได้ บางส่วนก็ให้แม่เป็นของ
ขวัญวันแม่ ซึ่งคุณแม่ยังเก็บไว้อยู่เลย คุณแม่ภูมิใจที่เราหาเงินได้ บางส่วนก็เป็นเจ้า
มือพาครอบครัวไปรับประทานอาหาร คุณพ่อก็ดีใจ โพสต์รูปในเฟซบุ๊กให้เพื่อนๆ ดู
“อย่างทีส่ ามคือ ร้านขนม After
You พอเห็นว่าคุณเมย์ กุลพัชร์
กนกวัฒนาวรรณ เจ้าของร้านประสบ
ความส�ำเร็จมาก เราก็อยากท�ำให้
ได้เหมือนคุณเมย์ มีหลายๆ สาขา
คุณเมย์เป็นไอดอลในใจคนหนึง่ เลย
ค่ะ เราซือ้ ต�ำราท�ำขนมของคุณเมย์
มาท�ำ ซึง่ พัฒนาฝีมอื และเข้าใจการ
ท�ำขนมมากขึน้ เคยเจอคุณเมย์ทง่ี าน
Food Expo พอบอกว่าคุณเมย์คือ
ไอดอลและเป็ น แรงบั น ดาลใจให้
เปิดร้านขนม คุณเมย์กด็ ใี จมากเลย”
อุปสรรคในการเริ่มธุรกิจ
คุ ณ พิ ณ เริ่ ม แบรนด์ ด ้ ว ยตั ว
คนเดียว แน่นอนว่าความเหนื่อย
นั้นไม่ต้องพูดถึง เพราะต้องตอบ
ลูกค้าเอง เรียกไรเดอร์มารับ ท�ำ
ขนม ออกบูท ถ่ายรูป ท�ำการตลาด
คิดสูตร และอืน่ ๆ ด้วยตัวเอง หลัง
๓๘

จาก ๓ เดือนแรกเธอจึงเริ่มจ้างอดีตแม่บ้านมาช่วยท�ำคุกกี้
หลังจากนัน้ จ้างแอดมินมารับหน้าทีต่ อบลูกค้าและเรียกไรเดอร์
ซึง่ เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้คณ
ุ พิณท้อมากๆ เพราะไม่อยากให้ลกู ค้าได้
รับขนมสาย เมื่อมีคนมาช่วยเริ่มท�ำให้สถานการณ์ดีขึ้น และ
แบ่งเบาภาระไปได้เยอะ พนักงานสามารถช่วยเธอจัดการกับ
ปัญหาให้ดีขึ้นด้วย ตอนนี้ร้าน Rolling Pinn จึงตอบลูกค้าได้
ไวขึ้นและสามารถส่งลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน
๑ ชั่วโมง
“การจ้างคนท�ำให้เรามีความสุขกับการท�ำงานมากขึ้น
ได้มเี วลาพักผ่อน และมีเวลาคิดแผนการเติบโตของธุรกิจ การ
มีความสุขกับการท�ำงานเป็นสิ่งที่สำ� คัญ เพราะจะช่วยให้เรา
ท�ำงานได้อย่างยั่งยืนค่ะ”  
เคล็ดลับในการประสบความสำ�เร็จ
ตอนนี้แบรนด์ของคุณพิณมีหุ้นส่วนซึ่งเป็นนักธุรกิจที่เก่งมากคนหนึ่ง คอยให้ค�ำ
ปรึกษาและช่วยเหลือตอนที่มีปัญหา ข้อคิดที่ดีที่คุณพิณอยากแบ่งปันคือ ถ้าอะไรออก
มาดีควรท�ำอย่างนั้นเพิ่มอีก ๑๐ เท่า เพราะจะท�ำให้ธุรกิจโตเร็วขึ้น เช่น การออกร้าน
ท�ำให้ขายดีขึ้น ถ้าออกอีก ๑๐ ร้าน เราก็ต้องได้ยอดขายเพิ่มอีก แต่ก็ต้องใช้ความกล้า
ในการลงทุนเหมือนกัน เพราะไม่ใช่ทุกที่ที่จะขายดี บางที่ได้เยอะ บางที่ได้น้อย ฉะนั้น
ก่อนลงทุน ต้องลงทุนแบบประหยัดที่สุดเพื่อลดความเสี่ยง
อีกเคล็ดลับหนึ่งคือการสร้างแบรนด์ ให้มีเอกลักษณ์ชัดเจน
จะท�ำให้ลูกค้าเห็นว่าร้านเราต่างจากร้านอื่นอย่างไร
“ก่อนเริม่ ท�ำแบรนด์ จ�ำนวนร้านขนมในไอจีเยอะเหลือ
เกิน เลยคิดว่าถ้าจะดังต้องมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนถึงจะ
ขึ้นมาแข่งขันในธุรกิจได้ค่ะ ตอนท�ำขนมมีถ่ายรูปเล่นๆ
กับเพื่อน เพื่อนก็ทักว่าเวลากินขนมดูเซ็กซี่ดีนะ เลยมี
ความคิดขึน้ มาว่าต้องท�ำให้แบรนด์ดเู ซ็กซี่ แต่เซ็กซี่ ณ
ที่นี้คือการแสดงความมั่นใจในตัวเอง และเป็นตัวของ
ตัวเอง มันเป็นความคิดที่ยังไม่ค่อยมีใครท�ำ เลยลอง
โพสต์ภาพตอนกินคุกกีแ้ บบมีความมัน่ ใจมากแล้วตั้งเป้า
หมายว่าจะต้องสร้างพลังให้กับผู้หญิง ให้รู้สึกอิสระและ
มัน่ ใจ เพราะผูห้ ญิงก็มสี ทิ ธิม์ เี สียง
และสามารถท�ำอะไรได้เท่าเทียม
กับผูช้ าย สังเกตได้วา่ ขนมของเรา
จะมีชอื่ เป็นผูห้ ญิงทีเ่ ซ็กซี่ เช่น Cup C
Mama OG แล้วเราก็ทำ� ให้รปู กับค�ำบรรยายดูขเี้ ล่น
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์
“เวลาลูกค้าเห็นภาพขนมเรา ก็จะดูออกทันที
ว่ามาจากร้านไหน เพราะกล่องขนม รูปลักษณ์ขนม
มีความเป็นแบรนด์อย่างชัดเจน”
๓๙

บุคคลตัวอย่างในการใช้ชีวิต
คุณพิณยกให้คุณแม่และคุณยาย เพราะเป็นผู้หญิงที่แกร่งและท�ำงานหนัก ไม่
หวาดหวั่นกับอุปสรรคใดๆ การท�ำงานเป็นนักธุรกิจหญิงไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะบางคน
ชอบดูถูกความสามารถของผู้หญิงและบางครั้งผู้หญิงบางคนก็ถูกบงการให้ท�ำในสิ่งที่
ตัวเองไม่อยากท�ำ เช่น ผู้หญิงต้องเป็นแม่บ้าน ต้องดูแลครอบครัว ต้องท�ำอาหารให้
ครอบครัว ส่วนคุณแม่ คุณยาย เป็นเหมือนผู้หญิงรุ่นใหม่ที่ท�ำงานหนัก ประสบความ
ส�ำเร็จในการงาน คุณตาคุณยายช่วยกันสร้างธุรกิจจากศูนย์เป็นหลายพันล้าน คุณแม่ก็
ช่วยท�ำธุรกิจและผลักดันลูกน้องให้ทำ� ยอดขายตามเป้าให้ได้
“สิ่งที่น่าชื่นชมคือคุณแม่และคุณยายรักในอาชีพของตัวเอง ตอนนี้
คุณยายอายุ ๘๗ ปี ท่านยังมาท�ำงานในส�ำนักงานอยู่เลย ท�ำให้เราเห็น
ว่าการเป็นผู้หญิงไม่ใช่อุปสรรคอะไร เราสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่เรา
อยากเป็น แค่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคให้ได้”
ฝากถึงคนรุ่นใหม่ที่ต้องการทำ�ความฝันให้สำ�เร็จ
“สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือ มานะ ภาษาอังกฤษเรียกว่า GRIT ถ้าอยาก
ประสบความส�ำเร็จ ถึงแม้จะเกิดอะไรขึ้นก็อย่ายอมแพ้ และมุ่งที่จะสานฝัน
ต่อไปให้ได้ ก่อนที่คุณตาคุณยายจะประสบความส�ำเร็จก็ล�ำบากมาก ท่านเคยเล่าว่า
ตอนท�ำโรงเลื่อยไม้ต้องไปเดินป่าหลายวัน ล�ำบากมากกว่าจะมีวันนี้ บางครั้งโดน
โกงเงิน บางครั้งโดนคนหักหลัง แต่ท่านก็ยังสู้ต่อไปจนธุรกิจออกมาส�ำเร็จ ตอนรับ
ประทานข้าวกับครอบครัว คุณตาก็เล่าเรื่องราวต่างๆ ที่เจอมาตลอด ท�ำให้คิดว่าเรา
ต้องแข็งแกร่ง ไม่ยอมแพ้ มีความเป็นนักสู้เหมือนคุณตาคุณยายถึงจะประสบความ
ส�ำเร็จได้
“มีอยู่หลายครั้งที่คิดอยากจะท้อถอย แต่พอนึกถึงคุณตา คุณยาย คุณพ่อ คุณ
แม่ ซึ่งท�ำงานหนัก เราก็สู้ต่อไปเพราะอยากท�ำให้ท่านภูมิใจค่ะ”

๔๐

สารคดีพิเศษ

เรื่อง : ทัศนีย์ ยาวะประภาษ

โครงการผ่าตัดข้อไหล่
ข้อศอก เพื่อผู้ยากไร้
เฉลิมพระเกียรติ
กรมสมเด็จพระเทพฯ

เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมายุ ๖๖ พรรษา

ใน

ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุ
๖๐ ปีขนึ้ ไปมากกว่า ๑๓ ล้านคน หรือราว ๒๐%
ของจ�ำนวนประชากรทัง้ หมด ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทย
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ
อย่างสมบูรณ์แบบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช ร่วมกับองค์กรพันธมิตร อันได้แก่
กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ส�ำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการ
สุขภาพยุคดิจิทัล (HIDA) รุ่นที่ ๑ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนนั ทา สถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการ
คลัง และสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN ได้เล็งเห็นความ
ส�ำคัญของกลุ่มโรคที่มักเกิดกับผู้สูงอายุ อันได้แก่
ปัญหาเรื่องข้อไหล่ ข้อศอก และข้อเท้าต่างๆ ซึ่งจะ

รศ.ดร.นพ.เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล

เป็นภาระในการดูแลของคนในครอบครัว เนือ่ งจากผู้
ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จึงได้จัดตั้งโครง
การผ่าตัดข้อไหล่ ข้อศอก และข้อเท้าเทียมเพือ่ ผูป้ ว่ ย
ยากไร้ ๖๖ ข้อ (Vajira Shoulder Elbow and Ankle
Care หรือ Vajira S.E.A. Care) เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนือ่ งใน
วโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
รศ.ดร.นพ.เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล หัวหน้าภาค
วิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุณาให้ “ทิศไท” ได้
ซักถามความเป็นมาและประโยชน์จากโครงการนี้
เมืองไทยมีผู้สูงอายุอันดับ ๔ ในเอเชีย
คุณหมอเมษัณฑ์เล่าถึงความเป็นมาของโครงการ
นี้ว่าเริ่มต้นขึ้นเพราะเมืองไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
เป็นปีแรกตามความหมายของ WHO คือถ้าประเทศ
นั้นๆ มีจำ� นวนผูส้ งู อายุถงึ ๒๐% ของจ�ำนวนประชากร
เมือ่ ไร เรียกว่าเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุแล้ว และในปี พ.ศ.
๒๕๖๔ ประเทศไทยถึงจ�ำนวนนั้นแล้ว ในปีที่แล้วเรา
มีผู้สูงอายุ ๑๓.๑ ล้านคน ในทวีปเอเชียที่แตะตรงนี้
แล้วได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และไทยเป็น
อันดับ ๔ ผูส้ งู อายุเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ปี ๒๕๖๕ เรา
๔๑

เข้าสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ เป็นกระแสหลักของ
ชาติ
เวลาประเทศเข้าสู่ภาวะนี้ ปัญหาคืออะไร ข้อ
แรกคือผู้สูงอายุที่เคยเป็นวัยท�ำงานสามารถจัดสรร
รายได้ให้ตัวเอง ให้ประเทศได้ พอถึงวัยเกษียณราย
ได้ลดลง แต่ค่าใช้จ่ายของประเทศต่อผู้สูงอายุกลับ
มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดเพราะผู้สูงอายุจะตามมา
ด้วยปัญหาสุขภาพ ซึ่งปัญหาหลักๆ คือกลุ่มโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หัวใจ ความดัน อีกกลุ่ม
หนึ่งคือโรคข้อเสื่อม และกลุ่มโรคตา เป็นต้อกันเยอะ
“ผมเป็นศัลยแพทย์ด้านกระดูกและข้ออยู่ที่
วชิรพยาบาล เล็งเห็นว่าโรคทีเ่ ราเชีย่ วชาญเป็นปัญหา
หนึ่งของประเทศในตอนนีแ้ ละในอนาคต ปัญหาโรคข้อ
เสื่อมคือคนไข้จะมีอาการปวดข้อ ใช้งานข้อไม่ได้ ถ้า
หัวไหล่ ก็ปวดไหล่ ยกของไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเอง
ล�ำบาก ใส่เสื้อผ้าเองล�ำบาก ถ้าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม
ก็จะเดินล�ำบาก ใช้ชวี ติ ตามปกติไม่ถนัด ลูกหลานหรือ
สังคมก็ตอ้ งมาช่วย โรคข้อเสือ่ มมีวธิ รี กั ษาสองสามวิธี
วิธแี รกคือไม่ใช้ยา เช่น ลดน�ำ้ หนักตัว ออกก�ำลังกาย
กล้ามเนือ้ ให้แข็งแรงขึน้ รูจ้ กั ว่าท่าไหนควรท�ำ ท่าไหนไม่
ควรท�ำ เช่น นั่งพับเพียบ นั่งขัดสมาธิไม่ได้ นั่งยองๆ
ขึน้ ลงบันไดล�ำบาก วิธนี ใี้ ช้ตวั เอง ใช้ธรรมชาติชว่ ยเหลือ
“ถ้าอาการแย่ลงก็มียาเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ยา
ฉีด ยากิน ยาทา ยาพวกนี้มีราคาค่อนข้างสูง พอ
โรคด�ำเนินมาสุดทาง ยาต่างๆ เอาไม่อยู่ การรักษาก็
คือการผ่าตัดเปลี่ยนข้อ หมายความว่าผ่าตัดเอาผิว
ข้อที่สึกหรอออก ใส่ผิวข้อใหม่เข้าไป หมอเรียกว่า
เปลี่ยนข้อเทียม จริงๆ คือเปลี่ยนผิวข้อเทียมเข้าไป
ซึ่งมีค่าใช้จ่าย”
สิทธิ์สวัสดิการสุขภาพพื้นฐานไม่ครอบคลุม
ประเทศไทยมีสิทธิ์สวัสดิการด้านสุขภาพพื้น
ฐานหลักๆ สามสิทธิ์ ได้แก่ สิทธิ์ประกัน
สังคม สิทธิ์กรมบัญชีกลางซึ่งครอบคลุม
ข้าราชการ และสิทธิ์ สปสช.หรือบัตรทอง
ทั้งสามสิทธิ์ให้ความครอบคลุมไม่เท่า
กัน เมื่อผู้ป่วยต้องได้รับการผ่าตัดโรค

๔๒

ข้อเข่าเสื่อม ยกตัวอย่างเช่นโรคข้อเข่าเสื่อมซึ่งเป็น
กันมาก เวลาผ่าตัด ข้อเข่าเทียมราคา ๕๐,๐๐๐๕๕,๐๐๐ บาท ทัง้ สามสิทธิใ์ ห้การเบิกราว ๕๐,๐๐๐ บาท
หรือบางครั้งโรงพยาบาลสามารถต่อรองกับบริษัทที่
ขายข้อเข่าเทียมลงมาได้ตำ�่ กว่าห้าหมืน่ คนไข้อาจไม่
ต้องจ่ายเงินเลย และผูอ้ อกแบบสามสิทธิน์ รี้ จู้ กั โรคข้อ
เข่าเสื่อมมานาน จึงสามารถออกแบบให้ครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดได้ดีระดับหนึ่ง หมายความว่า
ถึงแม้จะไม่มีเงิน ก็มีหนทางรักษาด้วยการผ่าตัดไม่
ยากนัก หรือถ้าต้องหาเงินมาเพิ่ม ก็มีจำ� นวนไม่มาก
สามารถรักษาโรคนี้ได้จนสุดทาง
การผ่าตัดมีบทบาทส�ำคัญในโรคข้อเสือ่ มเพราะยา
ทีก่ นิ หรือฉีดไม่สามารถรักษาได้จริง ได้แค่บรรเทาอาการ
ปวด เมือ่ โรคด�ำเนินมาถึงยากินยาฉีดช่วยบรรเทาไม่
ได้แล้วก็ต้องผ่าตัด ซึ่งการผ่าตัดนั้นได้ผลดีจริงๆ คน
ไข้กลับไปมีชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมมาก พึ่งพาตัวเองได้ ไม่
เป็นภาระของครอบครัว ฉะนัน้ การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อ
จึงมีบทบาทส�ำคัญในการท�ำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูง
อายุที่มีโรคข้อเสื่อมดีขึ้นอย่างชัดเจน
“ทุกข้อในร่างกายเราเสื่อมได้หมด ข้อไหล่ ข้อ
สะโพก ข้อเท้า ข้อเข่า แต่ในอดีตผู้ที่บริหารสิทธิ์ตรง
นี้และเทคโนโลยีในสมัยโน้นไม่ได้ท�ำสิทธิ์การรักษา
ให้ครอบคลุมดีพอกับราคาของข้อเทียม เช่น ข้อ
ไหล่เสือ่ ม ต้องเปลีย่ นเป็นข้อไหล่เทียม ข้อไหล่เทียม
บางชนิดราคาหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท ในสิทธิ์ที่ให้เบิก
ท�ำได้แค่ ๖๕,๐๐๐ บาท คนไข้โรคข้อเสื่อมต้องเสีย
เงินเองอีกประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท ฉะนั้น มันไม่ได้
มีแค่คา่ ผ่าตัดส่วนเกินอย่างเดียว ยังมีคา่ ยา ค่าอุปกรณ์
ที่ต้องใช้ระหว่างผ่าตัด อาจต้องบวกอีกสองหมื่น คน
ไข้ที่มีทั้งสามสิทธิ์ถ้าจะผ่าตัดข้อไหล่เทียมชนิดกลับ
ด้านนี้ต้องก�ำเงินมาหนึ่งแสนบาทเพื่อจ่ายค่าใช้จ่าย
ส่วนเกินให้กับบริษัทที่ผลิตข้อต่อเทียม ซึ่งล้วนเป็น
บริษทั ต่างชาติทงั้ นัน้ เราไม่สามารถผลิตข้อพวกนีไ้ ด้
เองในประเทศ
“อีกหนึ่งข้อที่อยู่ ในโครงการคือข้อเท้าเทียม
ราคาประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท แต่สามสิทธิน์ แี้ ทบจะ
เบิกไม่ได้เลยเพราะข้อเท้าเทียมเพิ่งจะมีในประเทศ
ไทย ๕ ปีมานี้เอง กฎที่ออกมาเมื่อ ๒๐ ปีที่แล้ว
หมอกระดูกสมัยนั้นอาจจะไม่เคยพูดไปถึงให้สิทธิ์
ครอบคลุมส่วนนี้เพราะยังไม่มีให้ผ่าตัดในประเทศ
พอมีขึ้นมาแล้ว การจะออกกฎให้ครอบคลุมต้องใช้
เวลานานหลายปี”

ส่วนเกินของข้อเทียม ส่วนเกินขณะผ่าตัด ค่าอุปกรณ์
ผ่าตัด ค่าเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัด”

จากเรื่องเหล่านี้จะเห็นว่ามีช่องว่างที่ผู้สูงอายุ
ที่มีโรคข้อเสื่อมอื่นๆ ถูกละเลยหรือขาดโอกาส ถ้า
คนกลุ่มนี้มีโรคข้อไหล่เสื่อม โรคข้อเท้าเสื่อม โรคข้อ
ศอกเสือ่ ม แล้วไม่มเี งิน การรักษาจะจบแค่ยาแก้ปวด
มาผ่าตัดต่อไม่ได้ เงินกลายเป็นปัจจัยทีข่ วางกัน้ ความ
มีสขุ ภาพและคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ของคน เวลาเป็นโรค
นี้จะเจ็บปวดทรมานมากเวลาเราใช้แขน ใช้ข้อศอก
ใช้ข้อเท้าล�ำบาก ยกของน�้ำหนักเบาๆ ไม่ได้ ชีวิตก็
จะล�ำบาก
๖๖ ข้อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา
โครงการนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อช่วยคนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นผู้
ป่วยยากไร้ เราเป็นโครงการแรกที่เน้นสามข้อนี้ และ
นึกถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินว่าจะท�ำเพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
ท่าน กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงช่วยเหลือวงการ
สาธารณสุข กิจการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎรทุก
หมู่เหล่า ทรงสนใจความเป็นอยู่ของประชาชน จึง
อยากท�ำโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน
เนื่องจากเราไม่ทราบตัวเลขคนไข้ที่ป่วยด้วยโรคข้อ
เหล่านี้ชัดเจน และไม่แน่ใจว่าจะได้เงินมาสนับสนุน
คนไข้กลุม่ นีเ้ ท่าไร เราเลยตัง้ ไว้ไม่มาก เป็นตัวเลขซึง่
มาจากพระชนมายุของกรมสมเด็จพระเทพฯ เมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๖๔ เราก�ำหนดและตัง้ เป้าไว้กอ่ นว่าจะผ่าตัด
เปลีย่ นข้อ ๖๖ ข้อให้คนไข้ผยู้ ากไร้ฟรี ไม่มคี า่ ใช้จา่ ยใดๆ
“วชิรพยาบาลและพันธมิตร ได้แก่ กระทรวง
สาธารณสุข ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ส�ำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุค
ดิจทิ ลั (HIDA) รุน่ ที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
สถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง และสถานีขา่ ว
โทรทัศน์ TNN ด�ำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
๒๕๖๔ แต่ติดขัดด้วยสถานการณ์โควิด-๑๙ จึงเริ่ม
กลับมาด�ำเนินการได้จริงจังช่วงปลายเดือนกันยายน
๒๕๖๔ และสิ้นสุดโครงการ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่ง
ตรงกับวันพระราชสมภพของกรมสมเด็จพระเทพฯ
โครงการใช้งบประมาณ ๘ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเป็น

ผลพลอยได้เพื่อแพทย์ผู้สนใจทั่วประเทศ
“ด้วยความที่วชิรพยาบาลเป็นคณะแพทย์ เรา
สอนนักศึกษาแพทย์ สอนแพทย์ประจ�ำบ้าน สอน
แพทย์ประจ�ำบ้านเฉพาะทางทีอ่ ยากผ่าตัดคนไข้เปลีย่ น
ข้อยากๆ แบบนี้ เราจึงถือโอกาสนี้เป็นส่วนหนึ่งใน
การเรียนการสอนนักศึกษาของเราเองและสอนแพทย์
ที่ไม่ได้อยู่โรงพยาบาลเราด้วย เพราะการผ่าตัดสาม
ข้อนีไ้ ม่ได้ทำ� ได้งา่ ยๆ เวลาแพทย์เรียนจบแล้วจะผ่าตัด
ข้อเหล่านีย้ งั ไม่ได้ในทันที ต้องศึกษาและท�ำเคสระดับ
หนึง่ ถึงจะท�ำได้ แพทย์ทจี่ บเฉพาะทางใหม่ๆ เราก็ยนิ ดี
ที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แพทย์ทั่วประเทศที่สนใจ
เข้ามาเรียน เป็นการต่อยอดให้ผปู้ ว่ ยที่ไม่ได้อยูร่ อบๆ
เรา อาจจะอยูต่ า่ งจังหวัดได้รบั การบริการตรงนีไ้ ด้ ถือ
ว่าโครงการก็มปี ระโยชน์หลายอย่าง ช่วยผูส้ งู อายุ สอน
หนังสือ และท�ำบุญไปด้วยพร้อมกัน”
เงื่อนไขผู้ป่วยที่จะรับพิจารณาเข้า ร่วมโครง
การ ผู้ป่วยที่ตรงตามเกณฑ์ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด
๑. ผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อไหล่เสื่อม ทั้งเสื่อมแบบ
ปฐมภูมิ และเสือ่ มจากเอ็นข้อไหล่ฉกี ขาดเป็นเวลานาน
ข้อไหล่ได้รบั อุบตั เิ หตุรนุ แรงจนกระทัง่ ไม่สามารถรักษา
ด้วยการยึดตรึงกระดูกด้วยวิธีปกติได้ ผู้ป่วยที่มีภาวะ
เนื้องอกกระดูกบริเวณข้อไหล่
๒. ผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อศอกและข้อเท้าเสื่อม
แบบปฐมภูมิ และทุติยภูมิ
๓. เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
๔. เป็ น ผู ้ ย ากไร้ ต ามเกณฑ์ ข องงานสั ง คม
สงเคราะห์ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล
ช่องทางลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
คลิก https://bit.ly/vajiraSEAcare
หรือ FB page : หมอกระดูก วชิรพยาบาล หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณรักษิณา ช่อรักษ์
โทร.๐๖-๒๒๒๐-๘๖๖๗ (ในวันเวลาราชการ)
ช่องทางการบริจาค (หักลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่า)
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน เลขบัญชี ๐๑๒-๐๓๖๕๒๑-๙ ชือ่ บัญชี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
(เงินบริจาคโครงการผ่าตัดข้อไหล่ข้อศอกและข้อเท้า
เพื่อผู้ป่วยยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี)
๔๓

สุขภาพน่ารู้

เรื่อง : นายแพทย์อนันต์ โลหะพัฒนะบำ�รุง
ภาพประกอบ : บอมบ์

สภาวะอารมณ์ไม่คงที่ในวัยรุ่น

โดย

ปกติสภาวะอารมณ์วัยรุ่นก็ไม่คงที่อยู่แล้ว โควิด-๑๙ ยิ่งส่งผลมากขึ้น
ไม่นานมานี้ ยูนเิ ซฟ ร่วมกับกรมสุขภาพจิต เผยผลการประเมินสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นไทย เก็บข้อมูลจากเด็กและวัยรุ่นอายุตำ�่ กว่า ๒๐ ปีจ�ำนวน ๑๘๓,๙๗๔ คน
ที่ประเมินสุขภาพจิตตนเองผ่านแอปพลิเคชั่น Mental Health Check-in ของกรม
สุขภาพจิต ในช่วง ๑๘ เดือนของการระบาดของโควิด-๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม
๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
พบว่า ร้อยละ ๒๘ ของเด็กและวัยรุ่นมีภาวะเครียดสูง ร้อยละ ๓๒ มีความเสี่ยง
ที่จะเป็นโรคซึมเศร้า ในขณะที่อีกร้อยละ ๒๒ เข้าสังคมลดลง ติดจอและเกมออนไลน์
มากขึ้น มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งและความรุนแรงในครอบครัว จนน�ำไปสู่อัตราเสี่ยง
ที่จะฆ่าตัวตาย
รายงาน The State of the World’s Children 2021; On My Mind: promoting,
protecting and caring for children’s mental health ของยูนิเซฟ ชี้ให้เห็นว่าเด็กอายุ
๑๐-๑๙ ปี กว่า ๑ ใน ๗ คนทั่วโลกมีความป่วยทางจิตที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์
เด็กกว่า ๑,๖๐๐ ล้านคนต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่หยุดชะงักลง และวัยรุ่นเกือบ
๔๖,๐๐๐ คนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็น ๑ ใน ๕ สาเหตุหลักของการเสียชีวิต
ในวัยรุ่น
ส่วนในประเทศไทย การฆ่าตัวตายยังเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของการเสียชีวิต
ของวัยรุ่น ข้อมูลจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภายใต้กรมสุขภาพจิต บอกว่า เด็กและวัยรุ่นอายุ ๑๐-๑๙ ปีกว่า ๑๐,๐๐๐ คน ได้โทร
เข้าสายด่วนสุขภาพจิต ๑๓๒๓ เพื่อขอรับค�ำปรึกษา ปัญหาสุขภาพจิตส�ำหรับวัยรุ่นที่
พบมากที่สุดคือความเครียด วิตกกังวล ปัญหาความรัก และภาวะซึมเศร้า
๔๔

การระบาดของโควิด-๑๙ ท�ำให้วิถีชีวิตเด็กวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงไปมาก เด็กจ�ำนวน
หนึ่งอาจไม่สามารถปรับตัวกับการเรียนรูปแบบใหม่ เกิดผลกระทบต่อการเรียนและ
พัฒนาการหลายด้าน ทัง้ ผลกระทบต่อผูป้ กครองและครอบครัวท�ำให้การเลีย้ งดูทำ� ได้ไม่
เต็มศักยภาพ ไม่สามารถใช้เวลาทีม่ คี ณุ ภาพกับเด็กได้เพียงพอ ขณะเดียวกันปฏิสมั พันธ์
ภายในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปเพราะการเจ็บป่วย การเว้นระยะห่างทางสังคม การ
งดกิจกรรมนอกบ้าน และการสวมหน้ากากอนามัย
สภาวะอารมณ์ ไม่คงที่ สัญญาณเตือนก่อนเกิดปัญหาสุขภาพจิต
จากการศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีปัญหาสุขภาพจิตพบว่า สภาวะ
อารมณ์ ไม่คงที่เป็นสัญญาณเตือนที่เกิดขึ้นก่อนการเกิดปัญหาสุขภาพจิตหรือโรค
จิตเวช “วัยรุน่ ” เป็นวัยทีอ่ ยูใ่ นช่วงของการเปลีย่ นแปลงทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องอารมณ์ที่แปรปรวน และบ่อยครั้งการไม่สามารถจัดการอารมณ์ได้ก็เป็น
สาเหตุหนึง่ ของการเกิดปัญหาต่างๆ มากมาย ดังนัน้ หากพวกเขารูเ้ ท่าทันและสามารถ
จัดการอารมณ์ตนเองได้ จะท�ำให้พวกเขาสามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้
จิตใจ ความรู้สึก และอารมณ์ของวัยรุ่น           
๑. ความเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นจะมีอารมณ์ ใหม่เกิดขึ้นหลาย
อารมณ์ เช่น เหงา เศร้า สับสน อารมณ์เหล่านี้ส่งผลให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมส่วนตัวและ
พฤติกรรมทางสังคมที่สร้างความกังวลให้กับผู้ใหญ่ เช่น ใจร้อน อารมณ์รุนแรง มี
ความอดทนต�ำ่ อีกทัง้ ยังต้องการความรักทีก่ ว้างขวางจากกลุม่ เพือ่ นและเพือ่ นต่างเพศ
อีกด้วย
๒. ความต้องการสร้างเอกลักษณ์และการยอมรับ วัยรุ่นเป็นช่วงของการค้นหา
อัตลักษณ์และสถานะตัวตนในสังคม ซึง่ ต้องอาศัยทัง้ ความสามารถในการเรียนและการ
ท�ำกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน
๓. ความคาดหวัง วัยรุ่นเป็นช่วงที่สับสนเนื่องจากถูกคาดหวังจากสังคมรอบตัว
หลายด้าน ทัง้ ต่อตนเองและครอบครัวทีค่ าดหวังให้พวกเขามีความรับผิดชอบอย่างจริงจัง
กลุม่ เพือ่ นก็คาดหวังให้รว่ มท�ำกิจกรรม
อย่างเหนียวแน่น และสังคมก็คาดหวัง
ให้ วั ย รุ ่ น แสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สังคมให้มากขึ้น
๔. มี พ ฤติ กรรมทางสั ง คมเด่ น
ชัด ต้องการให้คนรอบข้างเห็นคุณค่า
และยอมรับ วัยรุน่ จะคบเพือ่ นทีเ่ หมือน
และแตกต่างจากตนเอง เพื่อเติมเต็ม
ในส่วนทีข่ าด โดยทีไ่ ม่สามารถแยกแยะ
เพือ่ นได้วา่ ควรคบหรือไม่ควรคบ ทีส่ ำ� คัญ
กลุ่มเพื่อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
วัยรุ่นเป็นอย่างมาก จนน�ำไปสู่การตัด
สินใจที่ผิดพลาดได้
๔๕

ความเปลีย่ นแปลงของวัยรุน่ ทีก่ ล่าวมาบางครัง้ อาจท�ำให้พวกเขาเกิดความสับสน
ในช่วงเวลานี้หากพ่อแม่ไม่ยอมรับ ใช้อ�ำนาจเคร่งครัดมากเกินไป หรือทอดทิ้งให้เขา
รูส้ กึ ว่าต้องแก้ปญั หาเองล�ำพัง วัยรุน่ จะเกิดความเครียดและสับสนในบทบาททางสังคม
นอกจากนี้ อาการทางร่างกายที่ตอบสนองต่อความเครียดรุนแรงยังส่งผลกับปัญหา
สุขภาพในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นภาวะความดันโลหิตสูง ระบบล�ำไส้และทางเดินอาหาร
แปรปรวน โรคอ้วนจากความอยากอาหารที่มีแป้งและน�ำ้ ตาลมากเกินไป
ดังนั้น หากพวกเขามีการเปลี่ยนผ่านชีวิตช่วงวัยรุ่นที่ดี คือการได้รับความรัก
ความภาคภูมิใจ และการสอนวินัยเชิงบวกอย่างเต็มที่ จะช่วยเสริมสร้างฐานจิตใจให้
แข็งแรง ฝ่าฟันวิกฤตที่อาจจะอยู่ไปอีกพักใหญ่ได้อย่างดี
อย่างไรก็ตาม คงไม่ใช่เรือ่ งผิดปกติอะไรทีค่ นเราจะรูส้ กึ ว่ามีบางเรือ่ งที่ไม่สามารถ
รับมือหรือจัดการกับปัญหาและความเครียดในชีวติ ได้ในบางครัง้ การยอมรับความเป็น
ไปและตั้งสติไม่ปล่อยอารมณ์ข้ามเขตอันตราย ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตสักเล็กน้อยก็
ดูจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ลองท�ำตามค�ำแนะน�ำ ๕ ข้อต่อไปนี้
๑. ยิม้ รับความเป็นไป ประเมินตัวเอง รูจ้ กั ปล่อยวางและยืดหยุน่ กับความคาดหวัง
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แยกแยะและตระหนักถึงสิง่ ทีเ่ ราสามารถควบคุมได้และไม่
ได้ออกจากกัน
๒. สร้างความมัน่ ใจในตัวเอง พยายามหลีกเลีย่ งหรือออกจากสถานการณ์ทกี่ ระตุน้
ให้เกิดความเครียด จัดสรรเวลาท�ำกิจกรรมหรืองานอดิเรกทีต่ วั เองชืน่ ชอบ ท�ำสิง่ ใหม่ๆ
ที่ท้าทายพลังความคิดและความสามารถเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจและตระหนักถึง
คุณค่าในตัวเอง
๓. สร้างช่องทางระบายความเครียด เช่น พูดคุยกับคนทีร่ กั และห่วงใย เขียนไดอารี่
๔. ฝึกฝนความคิดและสมาธิ มองโลกในแง่ดีและคิดแต่สิ่งดีๆ เสมอ ทุกปัญหามี
ทางออกให้ค่อยๆ คิด ค่อยๆ แก้ไขไปทีละเรื่อง
๕. ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดี การรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน การ
ออกก�ำลังกายอย่างเหมาะสมและการพักผ่อนอย่างเพียงพอ นอกจากจะช่วยสร้างเสริม
สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อลดความกังวลจากการเจ็บป่วยแล้ว ยังช่วยฟื้นฟูสภาพ
จิตใจด้วยการมุ่งมั่นใส่ใจในการดูแลตัวเองอีกทางหนึ่งด้วย
นอกจากค�ำแนะน�ำเพือ่ ผ่อนคลายสภาวะอารมณ์ไม่คงที่ สิง่ ส�ำคัญยิง่ กว่าคือความ
รักความเข้าใจของคนในครอบครัวทีจ่ ะช่วยประคับประคองให้ผา่ นช่วงเวลาทีย่ ากล�ำบากเช่น
นี้ได้

๔๖

ชวนเที่ยว

เรื่อง : พริบพรี
ภาพ : รักษ์ชาติ โสดาบัณ

เมือง

รองภาคตะวันออก อยู่ห่างจากเมืองหลวงราว
๒๔๕ กิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นป่า ภูเขา
เนินสูง ที่ราบสลับภูเขาและทะเล ทั้งมีความเป็นมา
เก่าแก่ จึงท�ำให้ “จันทบุรี” มีสถานที่ท่องเที่ยวอิง
ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็ผนวก
ความอบอุ่นเป็นกันเองของเมืองขนาดกลาง รวมถึง
วัฒนธรรมแสนน่ารักของชุมชนไว้อย่างกลมกลืน
มาจันทบุรีช่วงต้นปีเที่ยวนี้ อากาศก�ำลังสบาย
ท้องน�้ำและเวิ้งฟ้าเป็นสีครามสดใส ชวนผู้อ่านของ
“ทิศไท” ค่อยๆ เดินเล่นในเมืองที่บอกว่ามาแล้วจะ
“สุขทุกวัน” ด้วยก้าวย่างเนิบ เอื่อย ผ่อนคลายกันค่ะ
สถานทีแ่ รกทีส่ ามารถใช้เวลาค่อนวันด้วยรอยยิม้
ออกก�ำลังขาไปด้วยพร้อมกันคือ ชุมชนริมน�ำ้ จันทบูร มี
ความเป็นมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงย้ายเมืองจันทบูรจากบ้านหัว
วังมายังบ้านลุ่ม ชุมชนริมน�้ำแห่งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของบ้านลุม่ มีพนื้ ทีค่ รอบคลุมบริเวณฝัง่ แม่นำ�้ จันทบุรี
ตัง้ แต่ทา่ สิงห์ ท่าหลวง(ตลาดเหนือ) ตลาดกลาง และ
ตลาดใต้ โดยมีถนนสุขาภิบาลซึ่งเป็นถนนสายแรก
ของเมืองจันทบุรีและแม่น�้ำจันทบุรีเป็นทางสัญจร
หลัก

สุขทุกวันที่จันทบุรี
เมือ่ มาถึงชุมชนริมน�ำ้ ฯ เราจะเห็นบ้านเรือนไม้
เก่าแก่ที่มีอายุไม่ตำ�่ กว่า ๑๐๐ ปี เรียงรายตลอดสอง
ข้างทางให้เดินชมอย่างเพลิดเพลิน ไม่วา่ จะเป็นบ้าน
ไม้ทรงหลังคาปั้นหยา เรือนไม้สองชั้น เรือนขนม
ปังขิง ตึกฝรั่งแบบปีนังและสิงคโปร์ หรือตึกแบบ
ยุโรป ล้วนสวยงามขรึมขลังละเอียดลออแตกต่างกันไป
คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนจีน ทั้งมาท�ำ
การค้า และเป็นผูม้ าตัง้ รกราก มีทงั้ จีนฮกเกีย้ น แต้จวิ๋
จีนแคะ กวางตุง้ และไหหล�ำ ในย่านนีจ้ งึ ประกอบด้วย
คนไทย จีน และญวน นับถือศาสนาพุทธและคริสต์
เกิดเป็นวัฒนธรรมแบบผสมผสานจากตะวันตก ไทย
จีน และญวน สถาปัตยกรรมที่เราพบเห็นจึงหลอม
รวมความหลากหลายเหล่านีอ้ ย่างกลมกลืน และผูค้ น

๔๗

ในชุมชนยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบ
ดั้งเดิมมาจนปัจจุบันนี้
ใกล้ชมุ ชนเก่าเราแวะชมความงดงามของ โบสถ์
วัดแม่พระปฏิสนธินริ มล หรือ โบสถ์คริสต์เมืองจันทร์
ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกซึ่งจ�ำลองแบบ
มาจากโบสถ์นอร์ทเทรอดาม (Notre Dame Cathedral)
ในประเทศฝรัง่ เศส คือหน้า ต่างโค้ง ประดับลายฉลุ
รอบตัวโบสถ์เป็นศิลปะแบบกอธิค มีรปู นักบุญในศาสนา
คริสต์ รูปปั้นพระแม่มารีสีหน้าสงบ เปี่ยมประกาย
เมตตายืนอยู่หน้าวิหาร
การเดินทาง : ผ่านศาลหลักเมืองบริเวณหน้า
ค่ายตากสินแล้ว ให้ขับรถผ่านหน้าสถานีต�ำรวจภูธร
ถึงเชิงสะพานวัดจันทร์ ชุมชนย่านท่าหลวงจะอยูท่ าง
ด้านขวามือ จอดรถที่โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ตรง
ข้าม โบสถ์คริสต์เมืองจันทร์ ค่อยเดินข้ามสะพานไป
ชุมชนเก่า
ใช้เวลาสบายๆ ที่ชุมชนเก่าริมแม่นำ�้ ฝากมื้อ
กลางวันไว้ที่นี่ ตกบ่ายเราก็ออกเดินทางต่อไปยัง จุด
ชมวิวเนินทางพญา หนึ่งในจุดหมายปลายทางในฝัน
ของนักเดินทาง ทีน่ ตี่ งั้ อยูบ่ นเนินริมทะเลใกล้กบั หาด
คุ้งวิมานและปากอ่าวคุ้งกระเบน เป็นจุดชมวิวที่ขึ้น
ชื่อของจันทบุรีเพราะมีทิวทัศน์สวยงาม เราจะมอง
เห็นถนนเลียบชายทะเลสุดลูกหูลูกตา ทอดยาวไป
จนถึงหาดคุ้งวิมาน อ่าวคุ้งกระเบน และแหลมเสด็จ
ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม เป็นถนนเลียบทะเลที่ยาวที่สุดใน
ประเทศไทยด้วยระยะทางทั้งหมด ๑๑๑ กิโลเมตร
๔๘

บรรยากาศระหว่างทางมีจุดชมวิวต่างๆ ให้เรา
จอดรถชมพระอาทิตย์ตกในยามเย็น มีจดุ ถ่ายรูป ศาลา
นัง่ พัก และมีขอบทางสีแดงให้ปน่ั จักรยานไปตามเส้น
ทางถนนบูรพาชลทิตได้อีกด้วย
เมื่อขึ้นมาถึงด้านบนของจุดชมวิวก็คือทิวทัศน์
มุมกว้างของวิวภูเขากับทะเลตระการตา มีรั้วกั้นเพื่อ
ความปลอดภัยเนื่องจากมีลักษณะที่เป็นผาชันลงไป
อยู่ตรงนี้จนพระอาทิตย์ตกดินลับเส้นขอบฟ้าตรง
หน้า เหมือนภาพฝันเลยทีเดียว
การเดินทาง : เลี้ยวเข้าถนน ๓๓๙ ตรงไปยัง
อ่าวคุง้ วิมาน ขับเลยคุง้ วิมานมาประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร
ก็จะเจอเนินนางพญา
พักค้างคืนในตัวเมืองจันทบุรีให้กระปรีก้ ระเปร่า
เช้าตรูว่ นั รุง่ ขึน้ เรามุง่ หน้าไปชม โบสถ์เซรามิกสีนำ�้ เงิน
สีสนั ดึงดูดสายตาที่ วัดปากน�ำ้ แขมหนู อ�ำเภอท่าใหม่
บริเวณสะพานปากน�้ำแขมหนู ริมชายฝั่งปากอ่าว
วัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ของจันทบุรี มีบรรยากาศร่ม
รื่นติดปากแม่นำ�้ “วังโตนด”
ซึง่ มีตน้ ก�ำเนิดมาจากแม่นำ�้
สองสายไหลมาบรรจบ สาย
หนึ่งมาจากเขาสีเสียด อีก
สายมาจากเขาชะมูล เขา
ชะอม มารวมกันเป็นแม่นำ�้
กว้างใหญ่ มีเกาะนอกใหญ่
อยูใ่ นแม่นำ�้ ก่อนถึงทางออก
สู่ทะเล แม่น�้ำไหลออกสู่
ทะเลที่บริเวณบ้านแขมหนู

อ.ท่าใหม่ ในลักษณะคอดเข้ามาเหมือนคอขวด นอกจาก
นี้ ยังเป็นชุมชนของชาวประมง “บ้านแขมหนู” ที่ตั้ง
บ้านเรือนอาศัยอยู่ริมน�ำ้ ใกล้ปากแม่น�้ำด้วย
ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๓๒ พระอุโบสถหลังเก่าเริ่ม
ช�ำรุดทรุดโทรมเนื่องจากพื้นที่วัดปากน�้ำแขมหนูอยู่
ติ ด กั บ ทะเลท� ำ ให้ โ ครงสร้ า งพระอุ โ บสถผุ กร่ อ น
ลุกลามไปทั่วจนถึงหลังคา ในปี พ.ศ.๒๕๓๔ จึง
ก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้น พร้อมกับหาวิธีที่จะ
ป้องกันไม่ให้โบสถ์หลังใหม่เกิดความช�ำรุดเสือ่ มโทรม
เร็วเนื่องจากพื้นที่ติดกับน�ำ้ เค็ม จนพบวัดแห่งหนึ่งมี
การใช้กระเบื้องเซรามิกมาประดับ พื้นผิวเซรามิกมี
ความมันเงา คงทนแข็งแรง จึงน�ำแนวคิดใช้เซรามิก
มาเคลือบชั้นปูนพระอุโบสถที่วัดเพื่อป้องกันน�้ำเค็ม
กันสนิม
ส่วนสาเหตุที่เลือกประดับลวดลายลงพื้นโบสถ์
ด้วยสีน�้ำเงิน เนื่องจากเห็นว่าภาชนะลายครามที่ท�ำ
จากเซรามิกสมัยโบราณจะมีการใช้สีหลักเพียงสองสี

เท่านั้น คือพื้นสีขาวตัดลวดลายด้วยสีน�้ำเงิน เมื่อ
ลองมาใช้กบั โบสถ์พบว่ามีความสวยงาม โดดเด่น จึง
ได้น�ำมาใช้ประดับตกแต่งพระอุโบสถเรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน จนกลายมาเป็นโบสถ์สีนำ�้ เงิน
ด้านในเฉพาะประตูโบสถ์ไม้ทั้ง ๔ บาน มีการ
แกะสลักภาพนูนต�่ำ เกี่ยวกับพุทธประวัติ สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้านนอกบานประตูและหน้าต่าง
ลงลายมุข ภาพเทพทวารบาล ส่วนพื้นผนังด้านใน
พระอุโบสถประดับภาพลงสีในพื้นเซรามิก เกี่ยวกับ
วรรณคดีชาดกและพระมหาชนก
การเดินทาง : ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี
ประมาณ ๒๘ กิโลเมตร มาตามถนนเฉลิมบูรพาชลทิต
เลียบชายหาดเจ้าหลาว หรือถนนหมายเลข ๔๐๓๖
จนถึงสะพานเฉลิมเกียรติ หรือสะพานปากน�ำ้ แขมหนู
เมือ่ ลงจากสะพาน เลีย้ วซ้าย ก็จะถึงวัดปากน�ำ้ แขมหนู
แดดร่มลมตกแล้ว ถึงเวลามาออกก�ำลังกาย
ท่ามกลางธรรมชาติรม่ รืน่ ด้วยกีฬาทีก่ ำ� ลังได้รบั ความ
นิยมมากและได้รบั การส่งเสริมจากการท่องเทีย่ วของ
จังหวัดจันทบุรอี ย่างยิง่ นัน่ คือ “Stand Up Paddle
Board” หรือ “SUP Board” กระดานยืนพายทีม่ ตี น้
ก�ำเนิดจากกีฬากระดานโต้คลื่น (Surf Board) แล้ว
น�ำไม้พายมาพายโดยยืนบนกระดาน เป็นกีฬาทางน�ำ้
ที่แสนสบายและเท่ไปพร้อมกัน
เห็นภาพยืนพายล่องไปในล�ำคูคลองและแม่น�้ำ
อย่างนี้อย่าเพิ่งวิตกกังวลนะคะ ไม่ว่าใครก็เล่น SUP
Board ได้ เพราะเป็นการออกก�ำลังกายที่บริหารได้
ทุกส่วน ผู้มีปัญหาน�ำ้ หนักตัวหรือมีปัญหาหัวเข่า ก็
๔๙

เล่นได้ เพราะระหว่างเล่นไม่เกิดการกระแทกหรือกด
ทับส่วนใดเลย ต่อให้ตกน�ำ้ มวลของน�้ำก็สามารถลด
แรงกระแทกได้ เป็นกิจกรรมและกีฬาที่เราจะได้ออก
ก�ำลังกายและชมธรรมชาติในคราวเดียวกัน จันทบุรี
เป็นเมืองรุม่ รวยด้วยธรรมชาติสะอาดตา อุตส่าห์เดิน
ทางมาเพื่อบ�ำบัดฟื้นฟูกายใจทั้งที กีฬาชนิดนี้ตอบ
โจทย์มากๆ
ด้วยความที่ “SUP Board” พาคนพายไปยัง
แม่น�้ำ ล�ำคลอง หรือแม้กระทั่งทะเลได้โดยไม่ต้องใช้
เครือ่ งยนต์ จึงน�ำมาเป็นเครือ่ งมือเพือ่ “การท่องเทีย่ ว
เชิงอนุรักษ์” ได้อย่างลงตัว ขอเพียงที่นั่นมีน�้ำและจะ
ให้ดีต้องมีท่าน�ำ้ ให้ขึ้น-ลง
ในจันทบุรีมีหลายแห่งให้เราไปพาย SUP หนึ่ง
ในนั้นคือ “คลองหนองบัว” ซึ่งทอดยาวผ่านชุมชน
แล้วไหลออกสู่ทะเล การพาย SUP นั้นหากเริ่มต้น
จากภายในชุมชน ในยามปกติไม่มนี ำ�้ ทะเลหนุน สายน�ำ้
จะไหลออกสู่ทะเล ท�ำให้ขาล่องพายง่าย ช่วงปลาย
ของคลองก่อนออกสูท่ ะเล สองข้างทางคือป่าโกงกาง
ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เราจึงได้พาย SUP อย่างตื่น
ตาตื่นใจในธรรมชาติเขียวชอุ่มสดชื่น
อีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน ได้แก่
“บ้านบางกะจะ” ในตัวอ�ำเภอเมือง ที่นี่เต็มไปด้วย
เรื่องราวของวิถีชุมชน ธรรมชาติเรียบง่าย สวน นา
และป่าชายเลน เรายังสามารถเห็นชาวบ้านใช้เรือเป็น
พาหนะและท�ำประมงพืน้ บ้านแบบดัง้ เดิม ได้สดู อากาศ
สะอาดๆ เข้าปอดเต็มที่ ได้พักสายตาจากหน้าจอ ได้
เคลื่อนไหวร่างกายที่อ่อนล้าตรากตร�ำจากการเรียน
หรือท�ำงานออนไลน์นั่งโต๊ะ นับเป็นช่วงเวลาที่ได้ยืด
เหยียดทุกส่วนของร่างกายเต็มที่ไปเลย

กิจกรรม SUP Board มีแพ็คเกจรวมอาหาร
SUP Board และถ่ายภาพ คลิกดูรายละเอียดสถาน
ทีแ่ ละอืน่ ๆ เพิม่ เติม เฟซบุก๊ : SUPscribe Chanthaburi
มาเที่ ย วจั น ทบุ รี แ ละเตรี ย มตั ว ท� ำ กิ จ กรรม
ต่างๆ เหล่านี้ต้องมีเวลาอย่างน้อย ๒ คืน ๓ วัน เพื่อ
ไม่ให้เหนื่อยเกินไป สามารถละเลียดใช้เวลาแต่ละ
สถานที่และแต่ละกิจกรรมได้อย่างไม่รีบเร่ง
แม้จะเป็นเมืองรอง เมืองขนาดกลาง ไม่ได้อยู่
ในเส้นทางแวะพัก แต่เสน่หข์ องจันทบุรกี ท็ ำ� ให้คนมา
เยี่ยมเยือนต่างตกหลุมรัก รู้สึกถึงความ “สุขทุกวันที่
จันทบุร”ี ตามสโลแกนของจังหวัดทุกนาทีเลยละค่ะ
ขอขอบคุณ: การท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี, Pixabay

๕๐

SUP Board ที่คลองหนองบัว

ตำ�ราเล่มใหญ่

เรื่อง : พิมประพาย ภาพ สิงหรา

สนุ ก เรี ย นรู้ ที่ พิ พิ ธ ภั ณฑ์

เหรียญกษาปณานุรักษ์

ฟัง

ชือ่ “พิพธิ ภัณฑ์เหรียญ” หลายคนอาจนึกภาพ
ห้องกว้างๆ ที่เต็มไปด้วยเหรียญต่างๆ แล้ว
เดินชมป้ายอธิบายความเป็นมาไปเรือ่ ยๆ แต่ “พิพธิ ภัณฑ์
เหรียญกษาปณานุรกั ษ์” ที่เพิ่งปรับปรุงเสร็จและเปิด
ให้เข้าชมต้นปี ๒๕๖๓ นัน้ สนุกมาก รวมความทันสมัย
ตืน่ ตาตืน่ ใจ ผูช้ มมีสว่ นร่วม และซึมซับประวัตศิ าสตร์
การเดินทางของแต่ละเหรียญเสมือนกัลยาณมิตร
การเข้ า ชมก� ำ หนดรอบไว้
ชัดเจน มีเจ้าหน้าที่พาเราชมแต่ละ
ก้าวย่างของเหรียญอย่างสนุกสนาน
เป็นกันเอง แนะน�ำให้เผื่อเวลาอยู่
ทีน่ อี่ ย่างน้อยสองชัว่ โมง เพราะเรา
ต้ อ งเดิ น ทางข้ า มกาลเวลาไปหา
เหรียญในแต่ละยุคสมัยด้วยพาหนะ
หลายรูปแบบ เช่น เดินเท้า รถไฟ
และเรือโดยสาร รับรองว่าท้าทาย
สุดๆ ไปเลย

ถ้าเตรียมตัวพร้อมแล้ว มา
เริ่มต้นออกเดินทางไปท�ำความรู้จัก
กับ “เหรียญ” ด้วยการเดินไปสักการะ
พระคลั ง ในพระคลั ง มหาสมบั ติ
ในซุม้ ด้านนอกของอาคารพิพธิ ภัณฑ์
กันก่อน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีการสร้าง
“พระคลัง” ซึง่ มีรปู ลักษณะและนัยยะ
ในการสร้างคล้ายกับ “พระสยาม
เทวาธิราช” เพือ่ เป็นเทพส�ำหรับปกปัก
๕๑

รักษาทรัพย์สินของแผ่นดินที่เก็บ
รักษาในพระคลังมหาสมบัติ ตลอด
จนเพือ่ ให้ขา้ ราชบริพารสักการบูชา
เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการสร้าง
คุณงามความดี มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต
พระคลัง ในพระคลังมหา
สมบัติ เป็นเทวรูปหล่อ ประทับยืน ทรงเครื่องเต็ม
อย่างกษัตริยาธิราช ทรงพระมงกุฎ พระหัตถ์ขวาทรง
พระขรรค์ เพือ่ แสดงถึงการปกป้องคุม้ ครอง พระหัตถ์
ซ้ายทรงดอกบัว อันเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาความ
ดีงาม ความเจริญงอกงาม และความอุดมสมบูรณ์
จากนัน้ เดินเข้าอาคารติดเครือ่ งปรับอากาศเย็นฉ�ำ่
ช�ำระเงินค่าบัตรเข้าชม ถึงรอบที่กำ� หนด เจ้าหน้าที่
ก็จะเริม่ จากจุดแรก นิทรรศการถาวร ชัน้ ๑ พาเรา
ย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเงินตรา ก่อนการก�ำเนิด
ของเหรียญ โดยเริ่มต้นจากภาพรวมทั่วโลก ก่อนจะ
ขยับแคบลงเพื่อเข้าไปตามหาที่มาของเงินตรา จาก
แต่ละพื้นที่ แต่ละทวีป และเข้าไปเจาะลึกที่เงินตรา
ของประเทศไทย ห้องปฐมบทแห่งเงินตรา ภายใน
ห้องนี้ เราได้รับชมภาพจ�ำลองบรรยากาศภายในถ�้ำ
สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ บอกเล่าเรือ่ งราวเกีย่ วกับระบบ
การแลกเปลีย่ นสิง่ ของต่อสิง่ ของ ไปจนถึงการค้นพบ
แร่โลหะ อันน�ำมาสู่การผลิตเงินตรา ผ่านแอนิเมชั่น
๔ มิติ ฉายลงบนผนังถ�ำ้ แบบ ๓๖๐ องศา พร้อมแสง

๕๒

สี เสียง กลิ่น และการสั่นสะเทือน
เดินต่อไปยัง ห้องเส้นทาง
วิวัฒนาการเงินตรา ในส่วนนี้ เรา
ได้เรียนรูแ้ ละท�ำความรูจ้ กั “สือ่ กลาง”
ที่มนุษย์น�ำมาใช้แลกเปลี่ยนแทน
เงินตรา เช่น เงินเฟ เมล็ดโกโก้
หอยเบี้ย เงินขนนก เงินคิสซีเพนนี
และเมื่อมนุษย์เริ่มรู้จักโลหะ ระบบน�ำ้ หนัก จึงมีการ
น�ำโลหะมาใช้เป็นสื่อกลาง เนื่องจากมีความคงทน
มากขึ้น จนมาถึงการก�ำเนิดกษาปณ์เหรียญแรกของ
โลก สันนิษฐานว่าชาวลิเดียน ทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณประเทศ
ตุรกีในปัจจุบนั เป็นผูเ้ ริม่ ต้นใช้เหรียญทีม่ ตี ราประทับ
ขึ้นเมื่อ ๒,๗๐๐ ปี ที่ผ่านมา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๔ ทรงปฏิรูปการค้าและระบบเงินตรา เป็น
ผลให้ประเทศสยามมีเหรียญกษาปณ์ ใช้สืบเนื่องมา
จนถึงทุกวันนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาประเทศ
ให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และแสดงถึงพระ
อัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย
จากตรงนีเ้ ราเดินขึน้ ไปยัง นิทรรศการถาวร ชัน้ ๒
สู่ ห้องนานาอาณาจักรเหรียญ จัดแสดงเหรียญตัง้ แต่
สมัยฟูนัน-ทวารวดี ศรีวิชัย และ ลพบุรีหรือละโว้ ซึ่ง
แพร่หลายไปตามเส้นทางการค้าในสุวรรณภูมิ จัดแสดง
เหรียญจริงผ่านบรรยากาศวิถชี วี ติ เศรษฐกิจและการค้า
ของแต่ละอาณาจักร ผสมผสานผ่านเทคโนโลยีในการ
น�ำเสนอทีน่ า่ สนใจ เช่น แผนทีส่ วุ รรณภูมบิ อกทีต่ งั้ ของ
แต่ละอาณาจักร การจ�ำลองเรือค้าขายของอาณาจักร
ศรีวิชัย เป็นต้น
ห้องถัดไปเริ่มเข้าสู่ยุคสมัยเงินตราไทยที่เรียก
ว่า “พดด้วง” เล่าเรื่องราวของพดด้วงในแต่ละสมัย

ผ่านการจ�ำลองบรรยากาศตลาดการค้าโบราณ ขัน้ ตอน
การผลิตเงินพดด้วงในสมัยรัตนโกสินทร์ อีกทั้งยังได้
ทราบถึงสัญลักษณ์ตา่ งๆ ทีป่ รากฏบนเงินพดด้วง ตัง้ แต่
สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี จนมาถึงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น พร้อมเงินตราร่วมสมัยในอาณาจักรต่างๆ เช่น
อาณาจักรล้านนา อาณาจักล้านช้าง และเงินตราทาง
ภาคใต้ ต่อด้วย ห้องกษาปณ์รัตนโกสินทร์ จัดแสดง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปแบบเงินตรา จากเงินพดด้วง
เป็นเหรียญกลมแบน การใช้เงินตราในระบบทศนิยม
และได้เรียนรู้เกี่ยวกับเหรียญที่ระลึกในโอกาสส�ำคัญ
ต่างๆ ซึง่ แสดงให้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง รวมไปถึงวิวฒั นาการของระบบเงิน
ตราไทย

มหาราชวัง พระราชทานนามว่า “โรงกระสาปณ์สทิ ธิการ”
จากนั้นได้มีการผลิตเหรียญเงินตราขึ้นใช้ในระบบ
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง น�ำมาสู่วิวัฒนาการในการ
ผลิตเหรียญในรัชสมัยต่อมา
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้มีการประทับพระบรมรูปพระมหากษัตริย์บนหน้า
เหรียญกษาปณ์เป็นครัง้ แรก และมีการพัฒนารูปแบบ
การผลิตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ห้องถัดไปคือ ห้องเหรียญกับสังคมไทย น�ำเสนอ
เรื่องราวของเหรียญในมุมมองใหม่ที่ไม่ใช่แค่เป็นสื่อ
กลางการแลกเปลี่ยน แต่เหรียญกลับมีบทบาททั้งใน
ด้านศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อและประเพณีของ
คนไทย เช่น พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่
งานบวช งานแต่งงาน การโยนเหรียญเสีย่ งทาย การ
น�ำเหรียญใส่กระทง เป็นต้น น�ำเสนอผ่านการจ�ำลอง
โมเดลและระบบ Interactive เราจะได้ทดลองสัมผัส
ด้วยตัวเอง ขอบอกว่าสนุกมาก
ข้างๆ กันคือ ห้องเหรียญนานาชาติ เราจะได้
เห็นเหรียญหน้าตาแปลกๆ สวยงามอลังการ เพราะ
จัดแสดงเหรียญกษาปณ์จาก ๑๗๔ ประเทศ พร้อม
กับโมเดลจ�ำลองสถานที่หรือสิ่งของที่เป็นเอกลักษณ์
ของประเทศนัน้ ๆ รวมถึงเหรียญกษาปณ์ทรี่ ะลึก และ
ในปี พ.ศ. ๒๔๐๐ ในสมัยพระบาทสมเด็จ เหรียญที่ระลึกที่มีรูปทรง สีสัน และเทคนิคในการ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ มีพระราชด�ำริ ผลิตที่หลากหลายและน่าสนใจ
ให้ผลิตเหรียญกษาปณ์ขึ้นใช้แทนเงินพดด้วง ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะราชทูตไทยที่ไปเจริญ
พระราชไมตรียังประเทศอังกฤษ ซื้อเครื่องจักรผลิต
เหรียญแบบแรงดันไอน�้ำมาใช้ ระหว่างรอเครื่องจักร
ผลิตเหรียญ สมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรีย ทรงจัด
ส่งเครือ่ งผลิตเหรียญขนาดเล็กท�ำงานด้วยแรงคนถวาย
เป็นเครือ่ งบรรณาการ ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ตั้งโรงกษาปณ์ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๐๑ ในพระบรม
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หมุนเวียนในด้านต่างๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มีการ
พัฒนาตั้งแต่ชนิดราคา ลวดลาย วัสดุ ขนาด และน�้ำ
หนัก นอกจากนัน้ ยังมีเหรียญทีร่ ะลึก เหรียญกษาปณ์
ที่ระลึก ที่สร้างในโอกาสต่างๆ ในสมัยรัชกาลที่ ๙
และยังมีชุดเหรียญที่ระลึกประจ�ำจังหวัดให้ได้รับชม
อีกด้วย
เมื่อชมเสร็จสิ้นทั้งสามชั้นด้วยความประทับใจ
ชั้นล่างสุดของพิพิธภัณฑ์มีร้านจ�ำหน่ายของที่ระลึก
เป็นเหรียญปีนกั ษัตรและเหรียญทีร่ ะลึกต่างๆ สวยงาม
เห็นแล้วต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านบ้างสักเหรียญ
สองเหรียญแน่นอน

เมือ่ รูป้ ระวัตคิ วามเป็นมาของเหรียญ ต้องมีคน
อยากรู้ว่ากระบวนการผลิตเหรียญเป็นอย่างไร จึงมี
ห้องกว่าจะมาเป็นเหรียญ จัดแสดงกระบวนการใน
การผลิตเหรียญ เริ่มตั้งแต่แนวคิดในการจัดท�ำ การ
ออกแบบ ตลอดจนกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ซึ่ง
ต้องอาศัยความละเอียดและประณีตเป็นอย่างมาก
ตามด้วย ห้องรูร้ อบเหรียญ เกร็ดความรูเ้ กีย่ วกับเหรียญ
วิธกี ารเก็บรักษาและท�ำความสะอาดเหรียญ และร่วม
เล่นเกมแฟนพันธุแ์ ท้เหรียญ เพือ่ ทดสอบความรูเ้ กีย่ ว
กับเหรียญในด้านต่างๆ และห้องสุดท้ายบนชัน้ ๒ ห้อง
ร้อยเรียงเรื่องเงินตราไทย จ�ำลอง “สื่อกลาง” ในการ
แลกเปลี่ ย นตั้ ง แต่ ยุ ค แรกเริ่ ม ที่ ผู ้ ค นรู ้ จั ก การแลก
เปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของ จนถึงการน�ำวัสดุธรรมชาติ
และโลหะมาใช้เป็นสือ่ กลาง ก่อนพัฒนามาเป็นการใช้
เหรียญและสื่อกลางในรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นบัตร
เครดิต บัตรเดบิต ระบบ E - Banking
เราก้าวขึน้ ชัน้ ๓ สู่ นิทรรศการถาวร ชัน้ ๓ ใน
ห้องวัฒนากษาปณ์ไทย จัดแสดงเหรียญกษาปณ์หมุน
เวียนในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาล
ที่ ๙ เราจะได้พบกับเหรียญทีผ่ ลิตขึน้ ใช้ในระบบเศรษฐกิจ
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๓ จวบจนเหรียญกษาปณ์หมุน
เวียนชุดสุดท้ายในรัชสมัยของพระองค์ แสดงให้เห็น
พัฒนาการและความเปลีย่ นแปลงของเหรียญกษาปณ์
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พิพธิ ภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรกั ษ์ ถนนจักรพงษ์
แขวงชนะสงคราม
ค่าเข้าชม : ชาวไทย/ชาวต่างชาติ บัตรราคา
๕๐ บาท - เด็กอายุ ๑๐ - ๑๘ ปี บัตรราคา ๒๐ บาท
วั น เวลาท� ำ การ
วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
เข้าชมรอบสุดท้าย เวลา ๑๕.๐๐ น.  
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
เข้าชมรอบสุดท้าย เวลา ๑๖.๐๐ น.
***ปิดให้บริการทุกวันจันทร์ เทศกาลปีใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต์
FB Page : https://www.facebook.com/
coinmuseumthailand/
การเดินทาง : รถยนต์สว่ นตัว สามารถใช้บริการที่
จอดรถพิพธิ ภัณฑ์เหรียญฯได้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย

เยาวชนรอบโลก

เรื่อง : พิมพ์ภัทร
ภาพ : นัดเดียว

การเงินของคน Gen Z
GenerationZ

(Gen Z) คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ - พ.ศ. ๒๕๕๕
(มีอายุตั้งแต่ ๙-๒๔ ปี) ถือเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่
ผูจ้ ะกลายเป็นผูบ้ ริโภคหลักของโลก เป็นรุน่ ทีม่ คี วามส�ำคัญและส่งอิทธิพลต่อสังคมและ
เศรษฐกิจอย่างมาก มีการคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ คน Gen Z ทั่วโลกจะมีราย
ได้รวม ๓๓ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ มากกว่า ๑ ใน ๔ ของรายได้รวมทั่วโลก
คน Gen Z เติบโตมาพร้อมเทคโนโลยี สมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ต มีความ
สามารถในการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ การรับรู้ข่าวสารที่รวดเร็ว รวมถึงเปิดกว้างทาง
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างได้ดีขึ้น คนเจน Z จึงมีความพร้อมในการรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วตามไปด้วย
นอกจากนี้เด็กๆ Gen Z ยังเติบโตขึ้นมาพร้อมความรู้และประสบการณ์ความผิด
พลาดจากคนรุ่นก่อน หลายคนเห็นพ่อแม่ซึ่งเป็นคน Gen X เผชิญกับวิกฤตทางการ
เงินในช่วงเศรษฐกิจตกต�่ำ กระทั่งถึงผลกระทบจากภาวะโรคโควิด-๑๙ ระบาด ได้เห็น
รุ่นพี่ Millennials พยายามปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ เผชิญหน้ากับผลของการ
วางแผนการเงินที่ผิดพลาด ดิ้นรนไล่ตามความฝันด้วยงานและสถานะทางการเงินอัน
จ�ำกัด
องค์ประกอบข้างต้นท�ำให้แนวคิด วิถีชีวิต เป้าหมายในอนาคต รวมถึงพฤติกรรม
การจับจ่ายของคน Gen Z แตกต่างจากคนรุ่นก่อนๆ โดยสิ้นเชิง
๕๕

ออมเร็ว ลงทุนไว หาวิธีมีรายได้แบบสม�่ำเสมอ
สภาพแวดล้อมที่เพียบพร้อมด้วยอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี เอื้อให้คน Gen Z
เข้าถึงข้อมูลการออมและการลงทุนได้เร็วกว่าคนรุ่นก่อน พวกเขารู้จักและมุ่งหาราย
ได้แบบ Passive Income (รายได้ซึ่งกลับมาอย่างต่อเนื่องแม้งานจะเสร็จสิ้นไปแล้ว
อาทิ การสร้างคอร์สออนไลน์ การท�ำคลิปลงยูทูป เขียนหนังสือขายแบบ E-Book
ขายภาพถ่าย/ภาพวาดผ่านเว็บไซต์ต่างๆ) เข้าใจวิธีการหารายได้ออนไลน์ และปรับ
ตัวเข้ากับอาชีพแบบพาร์ทไทม์หรือฟรีแลนซ์ได้ดี ขณะเดียวกันก็เริ่มออมเงินผ่านการ
ลงทุนในหุ้น กองทุน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ไปจนถึงการลงทุนในสกุลเงิน
ดิจิทัล หรือคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)
สำ�หรับ Gen Z : ดี ≠ รวย
รายงานเจเนอเรชั่นซี เอเชียแปซิฟิก (Generation Z: APAC) โดยวันเดอร์แมน
ธอมสัน อินเทลลิเจนซ์ (Wunderman Thompson Intelligence) บริษัทที่ปรึกษาด้าน
การสื่อสารการตลาดชั้นน�ำระดับโลก ซึ่งท�ำการศึกษาถึงแรงกระตุ้นและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภครุ่นเยาว์ใน ๙ ประเทศในเอเชีย ระบุว่า คน Gen Z มีความตระหนักและให้
ความส�ำคัญกับเรื่อง สภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และต้องการเปลี่ยนแปลงให้
ดีขึ้นมากที่สุด พวกเขานิยามถึงความส�ำเร็จว่า “ดี” ไม่เท่ากับค�ำว่า “รวย” จึงไม่ได้
ใส่ใจเพียงแค่ทำ� ลายสถิตริ ายได้ให้สงู ขึน้ หรือมุง่ ขยายธุรกิจแบบไม่หยุดยัง้ แบบโลกทุน
นิยมรุ่นเก่าอีกต่อไป แต่ต้องการเห็นโลกดีขึ้นไปพร้อมกัน
คน Gen Z จึงเป็นผูบ้ ริโภคทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับความยัง่ ยืน ทัง้ ด้านสิง่ แวดล้อม และ
สังคม พวกเขาให้ความส�ำคัญกับธุรกิจแนวคิด ESG (Environment - Social - Governance)
ซึ่งเป็นแนวทางความยั่งยืนทางธุรกิจ สังคม และโลก เช่น มุมมองต่ออุตสาหกรรม
Fast Fashion ซึง่ เน้นออกคอลเลคชัน่ ใหม่ถๆี่ เพือ่ กระตุน้ ให้คนซือ้ ง่าย - เปลีย่ นเร็ว แต่
กลับส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ในส่วนของประเทศไทย รายงานของวันเดอร์แมน ธอมสัน ระบุว่า ร้อยละ ๔๓
ของคนกลุ่ม Gen Z ในประเทศมีความกังวลเกี่ยวกับมลพิษและสิ่งแวดล้อม เพราะ
สามารถเห็นข่าวและค�ำวิจารณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษ ผ่านช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ ได้ตลอดเวลา
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ส่องพฤติกรรมการบริโภคของคน Gen Z
๑. ซื้อสินค้าออนไลน์
ผลการศึกษาพบว่า กว่าครึง่ ของคนใน Gen Z นิยมซือ้ สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
และกว่า ๔ ใน ๕ นิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นประจ�ำ อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย
ท�ำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลของสินค้าต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จ�ำเป็นต้อง
ไปหาข้อมูลสินค้าตามร้านค้า เพียงแค่กดปลายนิว้ ก็มขี อ้ มูลสินค้า ภาพถ่าย วิดโี อ รวม
ถึงความเห็นจากผู้ใช้จริงมาปรากฏบนจอ
๒. โทรศัพท์มือถือคือกระเป๋าเงิน
ช่องทางการซื้อสินค้าและบริการยอดนิยมของผู้บริโภคกลุ่ม Gen Z คือ การ
ช�ำระเงินแบบดิจิทัล (e-Payment) คนกลุ่มนี้เลือกจ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือมากกว่า
เครดิตการ์ด ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์และขั้นตอนการช�ำระเงินที่สะดวก ง่าย
และรวดเร็ว จึงถือเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค Gen Z
๓. ให้ความส�ำคัญกับสินค้าเป็นอย่างๆ มากกว่าจะยึดติดกับยี่ห้อ
คน Gen Z มีแนวโน้มที่จะไม่ยึดติดกับยี่ห้อสินค้าแต่ให้ความส�ำคัญกับสินค้าเป็น
อย่างๆ โดยเฉพาะสินค้าที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย เนื่องจากวิถีชีวิตปัจจุบันที่เร่ง
รีบท�ำให้คน Gen Z พัฒนาทักษะการท�ำงานหลายอย่างพร้อมกัน สินค้าที่สามารถใช้
งานได้หลากหลาย เช่น เฟอร์นิเจอร์แบบอเนกประสงค์ จึงเป็นที่นิยมมากขึ้นตามไป
ด้วย
๔. เป็นตัวของตัวเองและทันสมัย
คน Gen Z เติบโตมาในช่วงที่ประชากรโลกเริ่มลดลง แต่มีอำ� นาจซื้อสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้นผู้บริโภค Gen Z จึงต้องการสินค้าเฉพาะเจาะจงที่แสดงความเป็นตัว
ของตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์ไม่เหมือนใคร และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
๕. สื่อสารด้วยข้อความที่สั้นและเข้าใจง่าย
รูปแบบการติดต่อสื่อสารในยุคนี้นิยมการสื่อสารด้วยข้อความสั้น ๆ ผ่านแอปพลิ
เคชั่นต่างๆ เช่น Line, Facebook, WhatsApp หรือ Twitter ชาว Gen Z จึงชอบการ
ประชาสัมพันธ์ทเี่ ป็นข้อความสัน้ ๆ กระชับ หรือเป็นรูปภาพแบบ Infographic ทีส่ วยงาม
เข้าใจง่าย
๖. แพลตฟอร์มออนไลน์ บริการสตรีมมิ่ง และอีสปอร์ตเข้ามาแชร์ส่วนแบ่งการ
ตลาด
สือ่ บันเทิงดัง้ เดิม เช่น โทรทัศน์และภาพยนตร์จะสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กบั
แพลตฟอร์มออนไลน์ และบริการสตรีมมิง่ ทัง้ หลาย ขณะเดียวกันการแข่งขันกีฬาประเภท
อีสปอร์ต (eSport) กลายเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
๗. สุขภาพมาคู่กับความสุข
ปัจจุบันผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นและตระหนักเรื่องความส�ำคัญของสุขภาพ
มากขึ้น คน Gen Z เป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจต่อสินค้าเพื่อสุขภาพมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง
พวกเขาสนใจอ่านฉลากอาหาร พยายามเลือกอาหารออร์แกนิกและอาหารทีม่ สี ว่ นผสม
จากธรรมชาติ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภคต่างๆ และให้ความส�ำคัญในการดูแล
สุขภาพจิตมากเท่าๆ กับการดูแลสุขภาพกาย
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จัดการบริหารการเงินได้ด้วยตนเอง + ลงทุนอย่างมีวินัย
คน Gen Z เติบโตมากับเทคโนโลยีผ่านแอปพลิเคชันและเครื่องอ�ำนวยความ
สะดวกต่างๆ พวกเขารูจ้ กั ใช้เทคโนโลยีเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้ชวี ติ จึงให้ความส�ำคัญ
กับตัวช่วยทางการเงินที่ตนเองสามารถจัดการเองได้ ข้อดีของตัวช่วยแบบนี้คือท�ำให้
คน Gen Z เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้ดียิ่งขึ้น และช่วยให้สถาบันการ
เงินสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของคน Gen Z ได้ตรงจุด
ส�ำหรับด้านการลงทุน เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวิเคราะห์ว่า คน
Gen Z ชอบค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและเรียนรู้ได้เร็ว ช่วยลดความเสี่ยงจากการ
ลงทุนโดยไม่รู้ แต่สงิ่ ทีต่ อ้ งระวังคือ ความมีวนิ ยั และความมัน่ คงในการรอคอย เพราะคน
Gen Z ที่เริ่มลงทุนส่วนใหญ่ยังเป็นวัยรุ่นซึ่งมักชอบอะไรที่สั้นๆ ไม่ต้องใช้ระยะเวลา
นาน ดังนั้นนักลงทุน Gen Z จึงต้องปรับพฤติกรรมให้สามารถลงทุนได้อย่างมีวินัย
และอดทนจนกว่าจะเห็นผลตอบแทนทีช่ ดั เจนในระยะยาว เพือ่ ให้พอร์ตลงทุนประสบผล
ส�ำเร็จตามที่ตั้งใจไว้มากที่สุด
วางแผนทางการเงิน เริ่มเร็วเท่าไรยิ่งดี
รายงานของวันเดอร์แมน ธอมสัน พบว่าร้อยละ ๙๔ ของกลุ่ม Gen Z ใน
ประเทศไทยเห็นว่าการออมเงินอย่างชาญฉลาด ส�ำคัญกว่าการได้รายรับมากๆ อย่างไรก็ตาม
ผลส�ำรวจทักษะทางการเงินของไทย ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) กลับพบว่า ประชาชน Gen Z ของประเทศไทยยังมีคะแนนทักษะทางการเงิน
ค่อนข้างน้อย โดยมีคะแนนด้านพฤติกรรมและทัศนคติทางการเงินน้อยที่สุดในทุกช่วง
วัย แต่มีพัฒนาการของระดับทักษะทางการเงินดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับคะแนนปี ๒๕๖๑
โดยเฉพาะด้านความรู้และพฤติกรรมทางการเงิน
การให้ความรู้ทางการเงินกับกลุ่มคน Gen Z เป็นเรื่องที่ควรปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็ก
เพื่อสร้างองค์ความรู้และพฤติกรรมทางการเงินที่ดีในระยะยาว
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ศาสนศิ
ลป์สยาม
เรื่อง : คะริน ภาพ : สิงหรา

ถ้า

วัดยานนาวา

เดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทเี อสสายสีลมมุง่ หน้าสูส่ ะพานตากสิน
จะเห็นเรือส�ำเภาสวยงามขนาดใหญ่ปรากฏสู่สายตา และ
เมือ่ เดินผ่านประตูสองบานเปิดกว้างของศาสนสถานแห่งนี้ จะรูส้ กึ
ได้ถงึ ความสงบเย็นใจทัง้ ที่ “วัดยานนาวา” ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองแท้ๆ
วัดยานนาวาเป็นวัดโบราณสมัยอยุธยา เดิมชือ่ วัดคอกควาย
เพราะชุมชนรอบวัดเป็นที่ที่ชาวทวายอาศัยอยู่และน่าจะมีการ
ซือ้ -ขายควายกันในบริเวณนี้ (ปัจจุบนั อยูท่ างตอนใต้ของประเทศ
เมียนมา) ต่อมาถูกเปลี่ยนชื่อเป็น วัดคอกกระบือ และเมื่อได้รับ
การยกสถานะเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่ ๑ มีการสร้าง
พระอุโบสถขึน้ ก่อนจะเปลีย่ นชือ่ เป็น วัดญาณนาวาราม มีความ
หมายว่า ญาณอันเป็นพาหนะดังส�ำเภาข้ามโอฆสงสาร ต่อมา
ในสมัยรัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระส�ำเภาเจดีย์ หรือ
เจดีย์ทรงเรือส�ำเภาแทนพระสถูปเจดียท์ วั่ ไป เพือ่ ให้คนรุน่ หลัง
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ได้เห็นรูปแบบเรือส�ำเภาซึง่ ก�ำลังจะหมดไปจากเมืองไทย และเปลีย่ นชือ่ เป็นวัดยานนาวา
จนถึงปุจจุบัน
ส�ำเภายานนาวา มีความยาววัดจากหงอนข้างบนถึงท้ายบาหลี ๒๑ วา ๒ ศอก
ความยาวส่วนล่างวัดทีพ่ นื้ ดิน ๑๘ วา ๑ ศอกเศษ ส่วนกว้างตอนกลางล�ำ ๔ วา ๓ ศอก
ส่วนสูงตอนกลางล�ำ ๒ วา ๓ ศอก มีพระเจดียอ์ งค์ใหญ่และเล็กอยูใ่ นล�ำส�ำเภารวม ๒ องค์
ที่ห้องบาหลีมีรูปหล่อของพระเวสสันดรกับพระกัญหาชาลีประดิษฐานอยู่ สืบเนื่องมา
จากเนื้อความในมหาชาติคำ� หลวง ที่พระเวสสันดรโน้มน้าวใจโอรสธิดาให้อทุ ศิ ตนเพือ่
ร่วมกับพระบิดาสร้างมหากุศล เสมือนเรือส�ำเภาใหญ่พามนุษยชาติข้ามโอฆสงสารไปสู่
พระนิพพาน
เมือ่ เราก้าวเข้าสูว่ ดั ยานนาวา สิง่ แรกทีส่ ะดุดตาแทบจะทันทีคอื ส�ำเภา
พระเจดีย์นี่เอง เป็นเรือส�ำเภาจีนขนาดเท่าจริง มีลูกตาอยู่บริเวณหัวเรือ
ใช้เจดีย์ ๒ องค์เป็นเหมือนเสากระโดงเรือ เจดีย์องค์ใหญ่อยู่กลางล�ำเรือ
และองค์เล็กอยู่ที่หัวเรือ ทางขึ้นพระส�ำเภาเจดีย์จะอยู่ที่ท้ายเรือ
พอเข้าไปจะพบบันไดส�ำหรับขึน้ ไปยังเจดียต์ รงกลาง เชือ่ มต่อไปยัง
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ส่วนท้ายเรือ ภายในห้องนี้ประดิษฐานพระพุทธรูปและรอย
พระพุทธบาท จ�ำลอง ๔ รอย รวมถึงมีจารึกภาษาไทยและภาษาจีน
แม้พระส�ำเภาเจดีย์จะถือเป็นจุดเด่นที่สุดของวัดนี้และมี
การกล่าวว่าเป็นส�ำเภาเจดียแ์ ห่งเดียวในประเทศไทย แต่จริงๆแล้ว
ในวัดอีกหลายแห่ง โดยเฉพาะวัดมอญ (วัดประดิษฐาราม) ก็
ปรากฏการสร้างเจดียท์ รงเรือส�ำเภาเช่นกัน เนือ่ งจากเรือส�ำเภาเป็น
สัญลักษณ์ของการมาถึงของพุทธศาสนาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ
เพราะมีคมั ภีรท์ กี่ ล่าวถึงเรือส�ำเภาในฐานะของพาหนะทีอ่ ญั เชิญ
พระไตรปิฎกจากดินแดนพุทธภูมิ (อินเดีย) สูร่ ามัญประเทศพร้อม
กับพระโสณะและพระอุตตระ
ดังนัน้ ในการสร้างเรือส�ำเภาจึงมักจะมีพระเจดีย์ ๓ องค์ แทน
พระไตรปิฎกอยูบ่ นเรือ ต่างจากพระส�ำเภาเจดียข์ องวัดยานนาวา
ที่มี ๒ องค์ ทว่าขนาดของเจดีย์ทรงเรือส�ำเภาอื่นๆ มักจะมี
ขนาดเล็กกว่าวัดยานนาวามาก
บริเวณหน้าพระส�ำเภาเจดีย์ มีพระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้กราบสักการะ แล้วค่อยเดินไป
ชมพระอุโบสถด้านหลังพระเจดีย์ พระอุโบสถเป็นอาคารแบบไทย
ประเพณี หน้าบันเป็นลายเทพพนม พระอุโบสถท�ำโครงเหล็ก
ครอบเอาไว้อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งช่วยรักษาพระอุโบสถไว้ไม่ให้ได้รับ
ความเสียหายจากฝน และช่วย
รักษาสภาพเดิมๆ ของอาคารไว้
ในพระอุโบสถซึง่ สร้างในสมัย
รัชกาลที่ ๑ ด้านหลังบานประตูมี
ภาพจิตรกรรมส�ำคัญทีร่ ชั กาลที่ ๓
โปรดเกล้าฯ ให้วาดขึ้น คือรูป

๖๑

กระทงใหญ่ตามแบบที่ท�ำในพระราชพิธีลอยพระ
ประทีป หนึง่ ในพระราชพิธสี บิ สองเดือน โดยด้าน
ล่างมีการวางภาพกระทงขนาดทัว่ ไปเอาไว้ ถือเป็น
ของที่หาชมได้ยาก และโถยาคูตามแบบอย่างที่
ท�ำเลี้ยงพระในพระราชพิธีสารทในรัชสมัยของ
พระองค์
นอกจากความน่าสนใจเหล่านี้ วัดยานนาวา
ยังมี อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ก่อสร้างในปี
พ.ศ. ๒๕๓๐ ในวาระมหามงคลครบรอบ ๒๐๐ ปี
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้า
อยูห่ วั เป็นอาคารอเนกประสงค์ทรงไทย สูง ๓ ชัน้
ประดับด้วยยอดปราสาท ๕ ยอด ใช้เป็นศาลา
การเปรียญ บ�ำเพ็ญกุศล ปฏิบัติธรรม และเป็น
หอประชุม
รวมถึงหอพระไตรปิฎกซึ่งเป็นอาคารทรง
ไทย ๓ ชั้น ประดับยอดปราสาท ๓ ยอด ใช้เป็น
ห้องสมุด มีทงั้ หนังสือทัว่ ไปและหนังสือธรรมะ และ
ยังเก็บรักษาตู้พระไตรปิฎกเขียนลวดลายลงรัก
ปิดทองของโบราณไว้ด้วย

๖๒

แรงบั
นดาลใจ
เรื่อง : ฉญษาภ์

ผศ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ
ผู้สร้างแบรนด์บันดาลใจ
จากญี่ปุ่น

นับ

ถอยหลังไปราวสิบปีก่อน เพจ FB : เกตุวดี
Marumura ถือเป็นเพจแรกๆ ที่ท�ำหน้าที่ให้
ความบันเทิงลูกเพจผู้ชื่นชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่น ด้วย
ลีลาการเขียนที่สนุกสนานเสมือนเพื่อนเล่าให้ฟัง จน
ห้าปีที่ผ่านมา “คุณเกด” กฤตินี พงษ์ธนเลิศ ต้องการ
แบ่งปันองค์ความรูเ้ พือ่ ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการต่างๆ
ของไทยมีแรงใจในการเดินหน้าธุรกิจต่อไป
ท�ำให้ปัจจุบันแฟนเพจของคุณเกดเติบโตไป
ตามความคิดและเรื่องเล่าจากแดนอาทิตย์อุทัยที่เธอ
น�ำมาถ่ายทอด เราเชื่อว่าแฟน
เพจหนึ่งแสนคนตรงนั้นรวมถึง
นั ก อ่ า นและผู ้ ป ระกอบการฯ
ทัง้ หลายจะได้รบั “แรงบันดาลใจ
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ด ้ า นการ
ตลาด รวมถึงวิธกี ารท�ำธุรกิจ” ใน
แบบที่คุณเกดตั้งใจ

กูรูด้านการตลาด
นอกจากบทบาทคอลัมนิสต์ ให้เพจของตัวเอง
คอลัมน์ในเว็บไซต์ Readthecloud.co และเพจของ
ธนาคารกรุงศรีฯ แท้จริงแล้วคุณเกดคือนักพัฒนานักการ
ตลาดรุน่ ใหม่ ในฐานะอาจารย์ประจ�ำภาควิชาการตลาด
คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยท�ำหน้าที่นี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
เคยฝันอยากเป็นนายกฯ หญิงคนแรกของไทย
คุณเกดเล่าว่าตั้งแต่จำ� ความได้ สิ่งที่อยากเป็น
มาตลอดคือ นายกรัฐมนตรี เพราะมุ่งมั่นอยากเห็น
บ้านเมืองไปในทิศทางที่ดีขึ้น เธอจึงเลือกเรียนระดับ
ปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์ ที่จะน�ำพาสู่อาชีพ
นักการเมือง มีโอกาสวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ
ไทย แต่เมือ่ ได้เรียนแล้วกลับพบว่าไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ ธอชอบ
เท่าไร
๖๓

“ตอนนั้นญี่ปุ่นยังเป็นแดนสนธยาส�ำหรับเรา
ยังไม่มี YouTube ที่จะท�ำให้เราได้เห็นโลกจากแดน
ไกลเหมือนทุกวันนี้ จึงตัดสินใจไปเรียนต่อมหาวิทยาลัย
ที่นั่น อีกด้านหนึ่งของญี่ปุ่นที่เกดสนใจมากๆ คือ
เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเพียงประเทศเดียวที่
จัดอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว อยากรู้ว่าเขาท�ำ
อย่างไร ทั้งๆ ที่เป็นแค่เกาะเล็กๆ เกิดแผ่นดินไหวก็
บ่อย ท�ำไมถึงพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้”

“เหมือนเรียนแล้วไม่มีความสุขขนาดนั้น และ
อาชีพนักการเมืองอาจจะไม่เหมาะกับเรา เพราะเรายัง
ไม่ได้มแี ผนการชัดเจนเมือ่ เทียบกับคนอืน่ ๆ ปริญญาโท
เลยเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองสนใจ เราชอบดูโฆษณา
ชอบอ่านนิตยสารด้านการตลาด เลยมาเรียนต่อด้าน
การตลาด ซึ่งยังเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างประโยชน์
ให้กบั เมืองไทยในอีกด้านหนึง่ โดยไม่จำ� เป็นต้องเป็น
นักการเมืองค่ะ”
สนใจญี่ปุ่นในด้านการพัฒนาประเทศ
ด้วยความทีค่ ณุ พ่อท�ำงานอยูบ่ ริษทั ญีป่ นุ่ บินไป
ประชุมที่นั่นเป็นประจ�ำ ขนมและของฝากตั้งแต่เด็ก
รวมถึงการได้ดูการ์ตูนญี่ปุ่นคือแรงกระตุ้นชั้นดีที่
ท�ำให้เธออยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศนี้

๖๔

ไม่ใช่ Culture Shock แต่เป็น Culture Fit
ในฐานะที่ไปเรียนต่างบ้านต่างเมืองครั้งแรก
หลายคนอาจจะเจอปัญหาการปรับตัวไม่ได้ เนือ่ งจาก
ภาษาและวัฒนธรรมทีต่ า่ งกัน แต่สำ� หรับคุณเกดแล้ว
เธอกลับรูส้ กึ ต่างจากคนอืน่ เพราะอุปนิสยั ส่วนตัว ท�ำให้
เข้ากับคนประเทศนี้ได้อย่างพอเหมาะ
“ส่วนตัวเราเป็นคนตรงเวลาและ
ขี้เกรงใจ พอไปถึงที่โน่นเลย
ไม่มีปัญหา เพราะนิสัย
นี้คล้ายคนญี่ปุ่น แต่
ที่ประทับใจคือคน
ญี่ ปุ ่ น มี ค วามคิ ด
เผือ่ คนอืน่ เช่น ไป
เที่ ย วฮาวายกลั บ
มาก็ จ ะมี ข องฝาก
เผื่อทุกคน ได้รับของ
แล้วเขาก็ห่วงว่าเราจะมี
ถุงหิว้ ใส่ไหม นอกจากให้ของ
ฝากแล้ว ยังพกถุงมาเผื่อให้อีก จะมีเหตุการณ์แบบ
นี้มาให้ประทับใจเรื่อยๆ
“อีกเรื่องคือความละเมียดละไมในการใช้ชีวิต

เรียนเป็นไงบ้าง ช่วงนี้เรียนหนักไหม ไม่ใช่แค่ไปกิน
อาหาร แต่เหมือนไปบ้านญาติสนิท มีรา้ นคาเฟ่ประจ�ำ
ซึ่งเราก็จะมีความรู้สึกว่า คือความคุ้นเคยที่ทำ� ให้คิด
ถึงมากๆ เลย ซึ่งเทียบว่ากลับมาเมืองไทยก็ตั้งนาน
แต่เรายังไม่ได้รสู้ กึ สนิทใจกับป้าร้านข้าวแกงแถวบ้าน
เหมือนร้านที่ญี่ปุ่น”
และสังเกตธรรมชาติ อย่างช่วงไหนที่เป็นฤดูดอกไม้
บาน หรือใบไม้เปลี่ยนสี ในบทสนทนาชีวิตประจ�ำวัน
ก็จะมีเรือ่ งเหล่านีส้ อดแทรกด้วย เช่น วันนีไ้ ปเจอพายุ
ซากุระมา (หมายถึงกลีบซากุระทีร่ ว่ งลงมาทีละมากๆ
เหมือนหิมะตก) หรือมีค�ำศัพท์ที่แปลว่า แสงที่ลอด
จากใบไม้ลงมากระทบผืนดิน หรือมีค�ำเฉพาะที่แปล
ว่า เสียงของน�ำ้ ไหล นั่นก็แปลว่า เขาค่อยๆ เห็นราย
ละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ตรงนี้จนเป็นค�ำที่บัญญัติขึ้น”
ข้อดีของนักเรียนญี่ปุ่นคือทางเลือกในวิชาชีพ
“เกดว่าการสอนของเขาจะต่างกับเรา อย่าง
นักเรียนมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสายวิทย์ปี ๓ ปี ๔
จะเริ่มเข้าห้องทดลอง ต้องท�ำวิจัยจริงจังกับอาจารย์
ท�ำงานดึกๆ ดื่นๆ ส่วนเด็กสายศิลป์จะได้ทำ� โครงงาน
เกี่ยวกับชีวิตประจ�ำวันซึ่งเราต้องหาวิธีคิดเอง ไม่ใช่
การไปหารายงานในห้องสมุด เราออกไปค้นคว้าข้อมูล
เพื่อเผชิญกับปัญหา ต้องฝึกคิดเองว่าปัญหาคืออะไร
จะมีวิธีแก้อย่างไร หากเราเลือกเรียนกับอาจารย์คน
ไหน ก็จะได้ท�ำวิจัยกับคนๆ นั้น ฝึกด้านนั้นไปอย่าง
เต็มที่ ทั้งยังได้ผูกพันกับรุ่นพี่รุ่นน้อง ตอนนั้นเกด
เรียนเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม อาจารย์ให้หนังสือ
แต่ละคน คนละเล่มไม่เหมือนกันเลย เราอ่านแล้วก็
มาแลกเปลีย่ นความรูก้ นั แล้วเราจะแก้ปญั หาอย่างไร
บ้าง เป็นข้อดีที่เด็กไทยไม่ค่อยได้มีโอกาสท�ำค่ะ”

ถ่ายทอดหัวใจการตลาดแบบญี่ปุ่น
เปิดเพจมาได้ห้า-หกปี ทั้งวัยวุฒิที่มากขึ้น คุณ
เกดจึงอยากปรับงานเขียนเพื่อให้ความรู้ในเชิงธุรกิจ
ญี่ปุ่น ซึ่งช่วงที่อาศัยอยู่ที่นั่น ก็ไม่เคยสังเกตเห็นถึง
ปัจจัยด้านความส�ำเร็จเท่าไร แต่พอได้กลับมาเมือง
ไทยแล้วย้อนกลับไปมอง กลับรูส้ กึ เห็นคุณค่ามากขึน้
“เราได้กลับไปดูงานทีญ่ ปี่ น่ ุ พานักศึกษาปริญญาโท
ไปศึกษางาน และเริม่ ซึมซับองค์ความรูว้ า่ ท�ำไมบริษทั
เขาพูดเรื่องความตั้งใจในการท�ำงาน และเจตจ�ำนง
ของเขาคืออะไร เหนืออื่นใดคือได้ทราบความตั้งใจ
ท�ำดีเพือ่ ลูกค้า พวกเขาดีใจทีไ่ ด้เห็นรอยยิม้ ลูกค้า ตอน
แรกเรารู้สึกว่าเป็นประโยคที่แปลกมาก คนท�ำธุรกิจ
พูดอย่างนี้เหรอ ก็เลยเริ่มสังเกตและศึกษาจนมาถึง
ตอนนี้ ท�ำให้เราได้สอนและเขียนเกีย่ วกับสิง่ ทีเ่ ป็นเรือ่ ง
การตลาดและการบริหารธุรกิจค่ะ”

สายสัมพันธ์ ๘ ปีที่โกเบ
ช่วงกลับมาท�ำงานที่เมืองไทย แรกๆ คุณเกด
ยอมรับว่า สิง่ ทีท่ ำ� ให้คดิ ถึงอยูเ่ สมอ คือชีวติ ทีม่ คี วาม
สัมพันธ์กับคนในเมืองโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่พนักงาน
ไปรษณียท์ ใี่ ช้บริการกันเป็นประจ�ำ ไปจนถึงร้านอาหาร
เล็กๆ ของคุณป้าท่านหนึ่ง
“เวลาไปที่ร้านคุณป้าก็มักจะทักถามว่าวันนี้
๖๕

ฝันจะผลิตรายการสารคดีดา้ นธุรกิจดีๆ ให้คนไทย
“เหมือนเป็นรายการเชิงสารคดี ที่ญี่ปุ่นมีหลาย
รายการที่พาไปพบผู้ประกอบการ คุยสัมภาษณ์ ถึง
ขัน้ ไปดูวา่ เขาตักเตือนลูกน้องอย่างไร ดูแล้วสนุกและ
ได้ความรูด้ ว้ ยค่ะ และอีกอย่างคืออยากรวมกรณีศกึ ษา
ธุรกิจดีๆ ของคนไทยบ้าง เพราะที่ผ่านมาเกดเขียน
หนังสือเกี่ยวกับแบรนด์ญี่ปุ่นที่ประสบความส�ำเร็จ
คนส่วนใหญ่จะคิดว่าเพราะเป็นคนญีป่ นุ่ เลยท�ำได้ แต่
เกดอยากจะพิสูจน์ว่าคนไทยก็ท�ำได้จริงๆ นะ ตอนนี้
ก�ำลังเก็บข้อมูลอยู่ค่ะ”
มูฮัมหมัด ยูนูส บุคคลต้นแบบ
มูฮัมหมัด ยูนูส ชาวบังคลาเทศ เจ้าของรางวัล
โนเบลสาขาสันติภาพจาก “ความพยายามในการสร้าง
พัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจจากเบื้องล่าง”
ร่วมกับ ธนาคารกรามีน ในปีพ.ศ. ๒๕๔๙ คือบุคคล
ที่คุณเกดชื่นชอบเป็นอย่างมาก
“ท่านเป็นคนที่เกดรู้จักตั้งแต่อาจารย์ที่สอน
เศรษฐศาสตร์สงิ่ แวดล้อมน�ำเรือ่ งของท่านมาให้ศกึ ษา
ช่วยเปิดโลกเรามากๆ ท่านคิคค้นระบบธนาคารให้คนจน
ได้มีระบบเงินกู้ที่ยั่งยืน ช่วยแก้ปัญหาให้คนได้จริงๆ
ท�ำสิ่งที่หลายคนมองว่ายาก เป็นไปไม่ได้หรอก แต่
กลับแก้ปัญหาทางสังคมได้จริง จนตอนนี้ถูกน�ำไปใช้
ต่อในอินเดียและประเทศต่างๆ
“การที่คนๆ หนึ่งคิดอะไรเจ๋งๆ แล้วเปลี่ยนโลก
ได้ มันดีจังเลย ส่วนแรงบันดาลใจด้านงานเขียน
เกดชอบนักเขียนชื่อ มัลคอล์ม แกลดเวล (Malcolm
Gladwell) เขาเป็นนักเขียนให้กับ The New Yorker
พอได้อ่านหนังสือของเขาแล้ว เราวางไม่ลงเลยค่ะ”
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ค่อยๆ ร่างความฝันแม้วันนี้อาจยังเลือนราง
สิ่งที่คุณเกดอยากฝากถึงเยาวชนไทยที่อาจจะ
ท้อแท้บ้าง หรือแม้กระทั่งก�ำลังต่อสู้กับความฝันใน
อนาคตของตัวเองอยู่
“หลายคนอาจยังคิดหาทางเพื่อไปสู่สิ่งที่ตัวเอง
ชอบ ซึ่งระหว่างทางนั้น ความฝันของเราอาจยังไม่
ชัดเจน ก็ไม่เป็นไรนะคะ เพราะอย่างเกดเองก็ไม่ได้
เป็นในสิง่ ทีต่ วั เองฝันมาตัง้ แต่แรก แต่ตอนนีง้ านทีท่ ำ�
อยูย่ งั มีสงิ่ ทีเ่ ราอยากท�ำมาตลอดคือ เราได้ชว่ ยพัฒนา
สังคมให้ดขี นึ้ ได้จริงๆ ถ้าน้องๆ เยาวชน อยากท�ำงาน
บริษัทเอกชนเท่ๆ เพราะอยากได้รับการยอมรับ แม้
วันหนึ่งอาจจะไม่ได้เป็นพนักงานเอกชนแบบที่ฝันไว้
แต่เรากลับค้นพบว่ามีงานสักอย่างที่เราท�ำแล้วได้รับ
การยอมรับเช่นกัน หากเรายืดหยุ่นกับความฝันสัก
หน่อย เราก็อาจจะเติมเต็มความสุขของเราได้ง่าย
ขึ้นค่ะ”
ไปเติมพลังใจกับคุณเกดได้ที่
www.facebook.com/Gademaru
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ขี่ม้า กีฬาสุดท้าทาย ดีต่อกายใจ

คือหนึ่งในกีฬาที่ฝึกได้ทุกเพศทุกวัย อาศัยความใจกล้า เชื่อมั่นในตัวเอง และ
ทีส่ ำ� คัญ ต้องมีจติ ใจอ่อนโยน เต็มไปด้วยความรัก เพราะนีค่ อื กีฬาทีต่ อ้ งรวมใจ
เป็นหนึ่งเดียวระหว่างคนกับ “ม้า”
กีฬาขี่ม้ามีประวัติเก่าแก่มาตั้งแต่ ๔,๕๐๐ ปีก่อนคริสตกาล ชนเผ่าเร่ร่อนใน
เอเชียกลางเป็นชนชาติแรกที่น�ำม้าป่ามาเลี้ยงและนิยมกันในหมู่ชาวอียิปต์ โบราณ
ชาวกรีก ชาวซีเรีย และชาวบาบีลอน ในประเทศอังกฤษ ขี่ม้าเป็นกีฬาของชนชั้นสูง
กลายเป็นสัญลักษณ์ “กีฬาของกษัตริย์” ต่อมากีฬาขี่ม้าได้รับความนิยมไปทั่วโลก เช่น
ในประเทศอังกฤษมีการแข่งขัน แกรนด์ เนชั่นแนล (Grand National) ในขณะที่
ประเทศสหรัฐอเมริกามีการแข่งขัน เคนทักกี้ เดอร์บี้ (Kentucky Derby)
กีฬาขีม่ า้ แพร่หลายในประเทศไทยเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ มีการก่อตัง้ สมาคมนักขีม่ า้
สมัครเล่นแห่งประเทศไทย (Thailand Amature Equestrian Association) และในปี
พ.ศ. ๒๕๒๐ สมาคมนักขีม่ า้ สมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกสมาคมโอลิมปิก
แห่งประเทศไทย
๖๗

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้เปลี่ยนชื่อสมาคมเป็นสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย
(Thailand Equestrian Federation) ปีตอ่ มาสมาคมฯ ได้สง่ นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ ๑๒ ที่เมืองฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น และสามารถคว้าเหรียญ
ทองแดงมาได้ นับเป็นก้าวแรกของไทยในระดับสากล
นักขี่ม้าที่ดี ต้องมีมากกว่าร่างกายแข็งแรง
ขีม่ า้ เป็นกีฬาประเภทหนึง่ ทีต่ อ้ งใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ เป็นหลัก ส่วนใหญ่
จะใช้กล้ามเนื้อแขนและขา รวมทั้งหลัง ในการนั่งเพื่อบังคับม้าและทรงตัวบนหลังม้า
ใช้ทักษะในการทรงตัว การท�ำงานประสานกันของส่วนต่างๆ ของร่างกาย ส่งเสริม
บุคลิกภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้ฝึกเป็นอย่างดี ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัยการฝึกฝน
อย่างถูกต้อง
การเป็นนักขี่ม้าที่ดีต้องได้รับการฝึกสอน และมีการฝึกฝนเป็นประจ�ำทั้งในทาง
ปฏิบัติและทฤษฎี ลักษณะของผู้ขี่ม้าที่ดี คือ
ต้องมีนิสัยเรียบร้อย สุภาพ อ่อนโยน ปฏิบัติตามค�ำสั่งของครูฝึกสอน และ
เจ้าของคอกม้า รู้จักระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ในเรื่องการขี่ม้าของสนาม
มีนิสัยรักม้า เมื่อเกิดความรัก ก็มีใจเมตตาต่อม้า
ต้องมีความซื่อตรงต่อหน้าที่ของตน ทั้งต่อหน้า และลับหลัง
แม้จะผ่านการทดสอบมาแล้ว ต้องคอยซ้อม ทบทวน หรือหาความช�ำนาญเสมอ
มีกำ� ลังใจกล้าแข็งเหนือม้า ไม่กลัวม้าและไม่กลัวอันตรายทีไ่ ด้รบั จากม้า มีความ
เข้มแข็งอดทน
ใจเย็น ไม่ลงโทษม้าด้วยความโมโหโทโส รู้จักการลงโทษม้า ให้รางวัลม้า และ
รู้จักการฝึก การปลอบ การเอาใจม้า
รู้จักการถนอมก�ำลังกายของตัวเอง เพื่อให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ
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การขี่ม้าช่วยฝึกทักษะหลายด้าน
ไม่ใช่แค่ชว่ ยให้ปราดเปรียวแข็งแรง แต่การขีม่ า้ ช่วยพัฒนาทักษะและบ่งบอกตัว
ตนของเราหลายด้านอย่างคิดไม่ถึง ดังนี้
๑. ชอบความท้าทาย กีฬาขี่ม้าถือเป็นกีฬาที่ท้าทายความสามารถมาก ผู้ที่ขี่ม้า
จึงมีจิตใจที่ชอบความท้าทาย และรับมือกับสิ่งใหม่ๆ ได้ดี
๒. บุคลิกดี สิ่งส�ำคัญที่สุดของการขี่ม้า คือท่านั่งม้าที่ถูกต้อง ซึ่งจะต้องนั่งหลัง
ตรงอยู่ตลอดเวลา ช่วยให้เรามีบุคลิกภาพดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเดิน หรือการนั่ง
๓. มีวนิ ยั การขีม่ า้ จะต้องมีวนิ ยั ในตัวเองสูง เพราะถ้าเราไม่ตงั้ ใจหรือไม่มวี นิ ยั ใน
ตัวเอง ผลเสียจะเกิดที่ม้า ซึ่งม้าอาจจะสับสนและท�ำให้ความสามารถลดลง และต้อง
มีความสม�ำ่ เสมอในการขีม่ า้ ด้วย เพราะ
ม้าเป็นสัตว์ที่ต้องการการออกก�ำลัง
กาย
๔. เก่งในการควบคุมดูแล เมือ่ เรา
ขึ้นหลังม้าแล้ว เราต้องพยายามบังคับ
ให้ไปตามที่เราต้องการให้ได้
๕. มี ค วามยื ด หยุ ่ น และปรั บ ตั ว
เก่ง นอกจากใช้คำ� สั่งต่างๆ บังคับม้า
ได้แล้ว จะต้องมีความยืดหยุน่ และปรับ
ตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ให้ได้
๖. อดทน การขี่ม้าต้องใช้ความ
อดทนในการฝึก เพราะเป็นกีฬาที่ต้อง
ฝึกต่อเนื่อง และต้องมีสมาธิสูง
๗. ฝึกรับมือและเผชิญหน้ากับ
ทุกปัญหา ต้องรู้จักสังเกตและประเมิน
ม้าที่ก�ำลังขี่ตลอดเวลา จะได้รู้ล่วงหน้า
ว่าปัญหาจะเกิดเมือ่ ใด และจะรับมือกับ
ปัญหาได้อย่างไร
๘. กล้าตัดสินใจ หากม้าที่เราขี่
ก�ำลังตกใจ พยศ เราต้องมีสติตัดสินใจ
ว่าจะท�ำอย่างไรต่อไป หรือหากเกิดตก
จากหลังม้าลงมา ก็ต้องมีสติที่จะท�ำให้
ตัวเองไม่บาดเจ็บ
๙. มี พั ฒ นาการในตนเองสู ง
ต้องรู้จักรับฟังเพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดเนื่องจากเป็นกีฬาที่ท้าทาย ท�ำให้ต้อง
รูจ้ กั วิเคราะห์อย่างรอบคอบ ต้องพัฒนาข้อด้อยของตนเองตลอดเวลาเพือ่ ลดอัตราการ
เสี่ยง และพัฒนาข้อดีให้ดียิ่งขึ้น
ยิ่งกว่านั้น ขี่ม้ายังเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองอย่างมาก
อีกด้วยค่ะ

๖๙

บัเรื่อนงทึ: บุกษหับาบัวใจไทย
ณ

รัสเซล โครว์
ช่วง

ปลายตุลาคม ๒๕๖๔ ชาวไทยได้รบั ความชืน่ ใจทัว่ กัน
เมื่อ รัสเซล โครว์ (Russell Crowe) ดาราฮอลลีวู้ด
ชือ่ ดัง เจ้าของรางวัลออสการ์สาขานักแสดงน�ำฝ่ายชายยอดเยีย่ ม
จากภาพยนตร์เรื่อง Gladiator ในปี พ.ศ.๒๕๔๓ เดินทาง
มายังประเทศไทยเพื่อถ่ายท�ำภาพยนตร์เรื่อง ‘The Greatest
Beer Run Ever’ ซึง่ สร้างขึน้ จากเรือ่ งจริงจากเรือ่ งราวทีก่ ลายเป็น
ต�ำนาน หลังจากทีช่ ายคนหนึง่ ยอมเสีย่ งชีวติ เพือ่ ส่งเบียร์ให้เพือ่ นที่
เป็นทหารผู้กำ� ลังท�ำภารกิจในสงครามเวียดนาม โครว์ร่วมน�ำ
แสดงกับดารารุน่ น้อง แซค เอฟรอน ซึง่ ประเทศไทยเป็นหนึง่ ใน
สถานทีถ่ า่ ยท�ำ นอกเหนือจากนิวเจอร์ซยี ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
โครว์ประทับใจการเดินทางครั้งนี้มาก และได้ลงภาพการ
เดินทางท่องเทีย่ วน่ารักๆ ในเมืองไทยซึง่ เต็มไปด้วยอารมณ์ขนั
ผ่านแพลตฟอร์มทวิตเตอร์บญั ชี @russellcrowe ซึง่ มีผตู้ ดิ ตาม
กว่า ๒.๗ ล้านบัญชีอยู่เป็นระยะ
รัสเซล โครว์ ได้เข้ามาในประเทศไทยผ่านทางจังหวัด
ภูเก็ต โดยกักตัวตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ก่อนจะเดิน
ทางมายังกรุงเทพมหานคร
๗๐

ทวิตเตอร์ของ “รัสเซล โครว์” ทวิตข้อความว่า “วันที่ ๑
พฤศจิกายน เปิดให้นกั ท่องเทีย่ วทีจ่ ะมาเทีย่ วในประเทศไทย ซึง่
ได้รับการฉีดวัคซีนครบ ๒ เข็ม จาก ๔๖ ประเทศ โดยมี
กระบวนการกักตัวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ที่นี่มีสถานที่สวยงาม
น่าสนใจ และตืน่ ตาตืน่ ใจ ผูค้ นให้การต้อนรับอย่างอบอุน่ ถ้าคุณ
เคยต้องล็อกดาวน์ ต้องโดดเดี่ยว หรือต้องกักตัว ได้เวลากลับ
มาท่องเที่ยวแล้ว”
จากนัน้ ก็ทวิตข้อความต่อเนือ่ ง ล้วนเป็นพลังบวกให้ประเทศ
ไทยทัง้ สิน้ อาทิ “รัฐบาลไทยมีสงิ่ ทีย่ อดเยีย่ มทีเ่ รียกว่า Sandbox
Quarantine ถ้าคุณได้รับวัคซีนครบตามจ�ำนวน คุณสามารถบิน
ไปยังภูเก็ตและเดินทางรอบเกาะได้อย่างเสรี”
กักตัวอย่างสดชื่น
ในช่วงทีก่ กั ตัวอยู่ในโครงการภูเก็ตแซนด์บอ็ กซ์นนั้ รัสเซลล์
โครว์ ได้โพสต์ภาพความสวยงามของ จังหวัดภูเก็ต พร้อมชื่น
ชมการจัดโครงการภูเก็ตแซนด์บอ็ กซ์ ได้ถา่ ยภาพชายทะเลยาม
เย็น พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี ที่วัดพระใหญ่ ต�ำบลกะรน
อ�ำเภอเมือง กระทั่งหลังครบ ๑๔ วัน ได้เผยแพร่ภาพการถ่าย
ภาพยนตร์ในกรุงเทพฯ หนึ่งในนั้นคือใต้สะพานภูมิพล อ�ำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ พร้อมข้อความ “Phuket dreaming” “Go and look at Phuket” และ
ชื่นชมความเป็นมิตรของคนไทยและอาหารไทยที่มีความพิเศษอัน
โดดเด่น
นอกจากนัน้ มีการโพสต์ภาพสถานทีต่ า่ งๆ ในกรุงเทพ
มหานครอีกหลายแห่ง เช่นภาพ “เจ๊ไฝ” แห่งร้านเจ๊ไฝ
ประตูผี ร้านอาหารสตรีทฟู้ดที่ได้รับรางวัลมิชลิน ๑ ดาว
รวมถึงเซลฟี่กับพระพุทธรูปในร้านให้เช่าบูชาพระพุทธรูป
ในย่านใกล้เคียงกัน พร้อมข้อความ Lost in Bangkok” และ
“Bangkok dreaming”
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เจอเพื่อนใหม่
หนึ่งในความทรงจ�ำที่ดีของรัสเซล โครว์ คือภาพน้องตัว
เงินตัวทองก�ำลังว่ายน�ำ้ อย่างสบายใจ พร้อมทวิตข้อความ “Lost in
Bangkok#3 My new buddy” หรือ “เจอเพือ่ นใหม่” มีชาวโซเชียล
เข้าไปสอบถามว่าจ�ำชื่อภาษาไทยของสัตว์ตัวนี้ได้หรือไม่ โครว์
ตอบกลับว่าจ�ำได้
ฮีโร่คนใหม่ของผม
ด.ต.อนิรธุ มะลี คือชือ่ ต�ำรวจไทยทีโ่ ครว์เคยทวีตชืน่ ชมเมือ่ ปี
พ.ศ.๒๕๖๐ เขาเป็นฮีโร่จากเหตุการณ์เกลี้ยกล่อมชายหนุ่มคลั่ง
ถือมีดจีค้ อตัวเองทีส่ ถานีตำ� รวจห้วยขวาง ด.ต.อนิรธุ เข้าไปกล่อม
จนชายคนนัน้ วางมีดและสวมกอดเขาเพือ่ ปลอบโยน คลิปนั้นกลาย
เป็นไวรัลไปทัว่ โลกรวมถึงอเมริกา ในตอนนัน้ โครว์เองก็ได้ทวีตชืน่ ชม
ฮีโรต�ำรวจไทยคนนีแ้ ละบอกว่าเขาคือ “ฮีโร่คนใหม่ของผม” ด้วย
โครว์พบกับฮีโร่ของเขาผ่านคนกลางคือ ทิน โชคกมลกิจ ผูเ้ คยสัมภาษณ์ ด.ต.อนิรธุ
เกีย่ วกับเหตุการณ์เข้าเกลีย้ กล่อมหนุม่ คลัง่ ในตอนนัน้ เมือ่ รูว้ า่ โครว์ทวีตชืน่ ชม ด.ต.อนิรธุ
ได้ฝากข้อความขอบคุณส่งถึงโครว์ ทินจึงติดต่อไปยังโครว์จนทัง้ ทินและ ด.ต.อนิรธุ ได้
รับของขวัญจากนักแสดงดังเป็นที่ระลึก
ปลื้มไทยแม้เดินทางกลับไปแล้ว
แม้จะเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาไปแล้ว รัสเซล โครว์ ยังทวีตข้อความประชาสัมพันธ์
การท่องเทีย่ วให้ประเทศไทยอีกครัง้ บอกว่าประเทศไทยมีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วสวยงาม น่า
สนใจ ตื่นตาตื่นใจ และทุกคนที่มาเยือนจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วย
แม้นกั แสดงชือ่ ก้องโลกจะเดินทางกลับไปประเทศบ้านเกิดแล้ว แต่ความน่ารักเป็น
กันเองของรัสเซล โครว์ และความประทับใจที่มีต่อเมืองไทย ยังคงท�ำให้คนไทยยิ้มได้
ทุกครั้งที่นึกถึง
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Exclusive Interview
เรื่อง : ทัศนีย์ ยาวะประภาษ

วิเชียร เตชะไพบูลย์

ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
๑๑๒ ปี ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต

“ทิศไท”

ฉบับเปิดศักราช ๒๕๖๕ ได้รับเกียรติ
จากคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธาน
กรรมการมูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ กรุณาเล่าให้ฟงั ถึงจุดก�ำเนิด
ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ความตั้งใจเพื่อเด็ก เยาวชน
การศึกษา ตลอดจนสิ่งที่กำ� ลังยืนหยัดท�ำเพื่อสังคม
ซึ่งด�ำเนินมากว่าหนึ่งร้อยปีแล้ว
คุณวิเชียรในวัย ๘๐ ปีเศษ ยังคงแข็งแรง
สดชืน่ แววตาแจ่มใส บอกเล่าจิตวิญญาณของมูลนิธฯิ
ด้วยน�ำ้ เสียงหนักแน่น มีเมตตาอย่างยิ่ง

วิเชียร เตชะไพบูลย์
ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

๑๑๒ ปี จากจุดเริ่มต้น
คุณวิเชียรเล่าว่ามูลนิธฯิ มีทมี่ าจากคณะเก็บศพ
ไต้ฮงกงซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. ๒๔๕๓ ของพ่อค้าชาว
จีนในกรุงเทพฯ ๑๒ คน ระยะแรกของคณะไต้ฮงกง
ขัดสนมาก เงินที่ได้รับบริจาคไม่พอกับค่าใช้จ่าย ใน
ช่วงเศรษฐกิจฝืดเคืองปี พ.ศ. ๒๔๕๕ คณะผูก้ อ่ ตัง้ ขอ
พระบรมราชูปถัมภ์จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ซึง่ ก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคณุ พระราชทานเงิน
ช่วยเหลือให้ปลี ะ ๒,๐๐๐ บาท แต่การด�ำเนินงานก็ยงั ท�ำ
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ได้ในวงจ�ำกัด จนปี พ.ศ. ๒๔๘๐ กลุม่ พ่อค้าชาวจีนได้
ร่วมกับบรรดาสมาคมและหนังสือ พิมพ์จนี ระดมความ
คิดปฏิรูปคณะไต้ฮงกงขึ้นใหม่ โดยจดทะเบียนจัดตั้ง
เป็นมูลนิธิในนาม ป่อเต็กตึ๊ง หรือชื่อเต็ม ฮั่วเคี้ยวป่อ
เต็กเซี่ยงตึ๊ง (ฮั่วเคี้ยว หรือ หัวเฉียว หมายถึง ชาว
จีนโพ้นทะเล ป่อเต็ก แปลว่า สนองพระคุณ เซี่ยง
หรือ เสียง หมายถึง ท�ำบุญกุศล และ ตึ๊ง หมายถึง
ศาลาหรือองค์กร) โดยมีนายเหียกวงเอีย่ ม เป็นประธาน
กรรมการคนแรก
กิจกรรมหลักแรกเริ่มที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งด�ำเนิน
งานสาธารณะสงเคราะห์คอื การเก็บศพไร้ญาติ ไปจนถึง
บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ และงานสังคมสงเคราะห์
ทีส่ ำ� คัญและถือเป็นประเพณีบญุ ของมูลนิธมิ ายาวนาน
คือ งานประเพณีทงิ้ กระจาด ซึง่ จัดขึน้ ทุกปีในเทศกาล
สารทจีน มีผรู้ ว่ มรับทานกว่า ๗๓๐,๐๐๐ คนต่อปี ส่วน
ในด้านการรักษาพยาบาล นอกเหนือจากบริการหลักที่
โรงพยาบาลหัวเฉียว ยังมีบริการหน่วยแพทย์สงเคราะห์
ชุมชน ซึง่ เป็นหน่วยแพทย์อาสาสมัครของมูลนิธฯิ ออก
ไปให้บริการแก่ผู้ยากไร้ในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและ
ต่างจังหวัด ทัง้ ในยามปกติและยามประสบสาธารณภัย
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
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งานเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และการศึกษา
หลังจากมูลนิธดิ ำ� เนินกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์
มานานกว่า ๔ ทศวรรษ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.๒๔๕๒ ก็ขยาย
วัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมถึงด้านการศึกษาเพือ่ พัฒนา
คนด้วย จึงเกิดแนวคิดทีม่ าของสถาบันอุดมศึกษานาม
พระราชทาน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่ง
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนรวม ๑๓ คณะ
“เรามีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ของเราเอง มีคลินิกแพทย์แผนจีนเพื่อเป็นทางเลือก
ในการรักษาโดยใช้สมุนไพร มหาวิทยาลัยเป็นแหล่ง
เพาะนักศึกษา เมื่อเรียนจบก็ได้ทำ� งาน สร้างอนาคต
ให้เขา มูลนิธิมีคำ� ขวัญใหม่ว่า “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต
สร้างชีวติ ” เรามีหน่วยบรรเทาสาธารณภัย เกิดอุบตั เิ หตุ
บนท้องถนน เกิดไฟไหม้ น�ำ้ ท่วม เราจะเข้าไปช่วย
นี่คือช่วยชีวิต”
“รักษาชีวิต เรามีโรงพยาบาลหัวเฉียว ส�ำหรับ
คนไข้ที่ยากจนมากๆ มูลนิธิออกค่ารักษาให้ฟรี ไม่
จ�ำกัดเพศ วัย เด็ก ผู้หญิง ผู้ใหญ่ เราดูแลหมด”
“โรงพยาบาลหัวเฉียวเราก็ขยับขยายให้รองรับ
บริการทางการแพทย์ได้เพิ่มขึ้น โรงพยาบาลแห่งนี้
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นองค์ประธาน เสด็จ
พระราชด�ำเนินไปเปิดวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๒๒
ทรงชื่นชมว่านี่เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกทีน่ ำ� ผู้
ป่วยมาลงดาดฟ้าทางเฮลิคอปเตอร์ได้ และก็ได้มีการ

ให้บริการช่วยเหลือเคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ยโดยเฮลิคอปเตอร์
แล้วจริงๆ โดยการน�ำตัวผู้ป่วยซึ่งเป็นกัปตันเรือเดิน
สมุทรชาวนอร์เวย์ซึ่งป่วยเป็นไส้ติ่งอักเสบอยู่กลาง
มหาสมุทรเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลหัวเฉียว
โดยเฮลิคอปเตอร์
“ส�ำหรับเยาวชนเราให้ทนุ การศึกษาทัว่ ประเทศ
โดยเฉพาะชั้นประถม เราให้ทุนละสองพันบาท ไม่มี
เงื่อนไข หนึ่งปีมอบ ๑,๕๐๐ ทุน และยังมีทุนมัธยม
ต้น มัธยมปลาย อุดมศึกษา เราแจกทุนมาทั้งหมด
ห้าสิบกว่าปีแล้ว ใช้งบไม่ตำ�่ กว่าปีละหนึง่ ร้อยล้านบาท
ตอนนี้เราขยายให้ทุนการศึกษาตามชายแดน มีคณะ
อนุกรรมการดูแลเรื่องนี้ โรงเรียนและมหาวิทยาลัย
เป็นคนคัดเลือกให้ เงื่อนไขเราคือเรียนดี ความ
ประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์”

ต่อยอดการให้ในด้านอื่นจากรุ่นก่อน
“เราให้ความส�ำคัญกับการ สร้างชีวิต มูลนิธิฯ
มีอาสาสมัครกว่าสีพ่ นั คน อาสาสมัครเหล่านีม้ สี ว่ นช่วย
อย่างมาก ล�ำพังเจ้าหน้าที่สามร้อยกว่าคนในมูลนิธิฯ
ของเราช่วยคนได้ไม่ทั้งหมด ในส่วนอาสาสมัครเรา
คัดเลือกเข้ามา คัดแล้วต้องฝึก ต้องสอน เรามีสาย
ด่วน ๑๔๑๘ เรียกได้ ๒๔ ชั่วโมง เช่นคืนนี้กลับบ้าน
ไม่ไหว เมา ก็โทรเรียกให้มาขับรถพากลับบ้านได้
อาสาสมัครทั้งหมดออกเงินเอง มูลนิธิฯ ให้แต่เครื่อง
แบบคนละ ๒ ชุดต่อหนึ่งปี ถ้าปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิด
อุบัติเหตุ เราก็รักษาให้ฟรี
“นอกจากบทบาทด้านการศึกษา เรายังช่วยสังคม
ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเก่า เดิมทีคนพูดถึงป่อเต็กตึ๊งมัก
นึกถึงเก็บศพ นัน่ มันอดีต แต่ปจั จุบนั ไม่ใช่แค่นนั้ แล้ว”
โควิด-๑๙ เพิ่มโอกาสในการขยายขอบเขตความ
ช่วยเหลือ
“โควิด-๑๙ จะจบเมื่อไรไม่มีใครรู้ สิ่งส�ำคัญคือ
เครื่องมือทางการแพทย์ โดยเฉพาะต่างจังหวัดที่ยัง
ขาดแคลน เพราะในกรุงเทพฯคนให้ความช่วยเหลือ
อยู่มากแล้ว มูลนิธิฯ เราให้ความส�ำคัญในเรื่องนี้ โรง
พยาบาลต่างจังหวัดขอเครือ่ งมือมา เรามีคณะอนุกรรม
การคอยตรวจสอบว่าจ�ำเป็นแค่ไหน เราซือ้ และบริจาค
ให้ อย่างมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ขอรถเอ็กซเรย์ดจิ ทิ ลั
มูลนิธฯิ มีเงือ่ นไขข้อเดียว คุณต้องเอาโมบายล์ เอ็กซเรย์
ไปตามชนบท สามารถเอ็กซเรย์และส่งมาทีโ่ รงพยาบาล
ชาวบ้านไม่ต้องเดินทาง ประหยัดเวลา ประหยัดค่า
ใช้จ่าย หมอที่ได้รับทุนเมื่อครบเวลาต้องย้าย แต่ไม่
อยากย้าย เพราะมีความผูกพันกับชาวบ้าน เขาขาด
รถฉุกเฉิน มูลนิธฯิ ก็ซอ้ื ให้เพือ่ ไปช่วย นีค่ อื รักษาชีวติ
“เมื่อเกิดโควิด-๑๙ มูลนิธิฯ มีแนวนโยบายที่จะ
ขยายความช่วยเหลือไปยังต่างจังหวัดมากขึน้ เพราะ
เครื่องมือทางการแพทย์ขาดแคลน เราคิดว่าสังคม
อยู่ได้ เราต้องแบ่งปันกัน อย่าคิดว่าเรามีความสุข
พอแล้ว แต่คนที่ยังขาดแคลนมีอีกมากมาย”
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ศรัทธา เกิดการให้ที่ไม่สิ้นสุด
คุณวิเชียรเล่าว่ามูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ ได้รบั เงินบริจาค
จากความมี “ศรัทธา” ในผลงานของมูลนิธิฯ ซึ่งท�ำ
มายาวนาน ศรัทธาเกิดจากภิกษุหลวงปู่ไต้ฮง หรือ
ไต้ฮงกง พระสงฆ์ทเี่ กิดเมือ่ กว่าพันปีมาแล้ว ท่านเป็น
นักสงคมสงเคราะห์ เคยรับราชการและเลือ่ นต�ำแหน่ง
เป็นนายอ�ำเภอ บวชเป็นพระสงฆ์เมื่ออายุ ๕๔ ปีไป
แล้ว ธุดงค์ ไปตามที่ต่างๆ ช่วยเหลือชาวบ้าน จ่ายยา
ช่วยคนด้อยโอกาส เราใช้คำ� สอนของท่านมาปฏิบัติ
“ปีนเี้ ราจะสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกงแห่งใหม่ทสี่ าทร
เพราะสถานที่ปฏิบัติตอนนี้คับแคบเกินไป ผมจัดกิจ
กรรมใหญ่ๆ อย่างพิธเี วียนธูปเทียนก็ตอ้ งปิดถนน เดือด
ร้อนชาวบ้าน ไม่สามารถขยายได้ ทีส่ าทรมีพน้ื ที่ ๔ ไร่
พื้นที่ใช้สอย ๑๑,๐๐๐ ตารางเมตร อาคาร ๒ ชั้น
ประดิษฐานหลวงปู่ไต้ฮงกงสลักจากหยกขาว สั่งจาก
พม่า ไปสลักที่เมืองจีน น�้ำหนักทั้งหมด ๗๐ ตัน นับ
จากฐานถึงศีรษะสูง ๔.๒ เมตร นับเป็นองค์ไต้ฮงกง
หยกขาวขนาดใหญ่ที่สุดของไทย ด้านหน้าเป็นสวน
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เนื้อที่ ๓ ไร่ ให้ชาว
บ้านออกก�ำลังกายดูแลสุขภาพ ใช้ประโยชน์เต็มที่
ก�ำหนดสร้างเสร็จในอีก ๓ ปีข้างหน้า อันนี้เป็น
โครงการที่พึ่งทางใจ คนที่สนใจร่วมท�ำบุญก็ท�ำได้
“มูลนิธเิ ราไม่มีใครเป็นเจ้าของ เราท�ำเพือ่ สังคม
ใครอยากร่วมท�ำบุญก็ยนิ ดี เราอย่าคิดว่าเราสบายแล้ว หอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
อย่าช่างหัวมันคนที่เขายังล�ำบาก”
คุณวิเชียรทิง้ ท้ายถึง “หอประวัตมิ ลู นิธปิ อ่ เต็กตึง๊ ”
ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิด ณ มูลนิธิป่อเต็ก
ตึง๊ ถนนพลับพลาไชย เมือ่ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
หอประวัติฯ จัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมา
ของมูลนิธิฯ นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๓๗ นับเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และรวบรวมเรื่องราว
ความดีที่ไม่มีที่สิ้นสุด ที่พร้อมจะส่งต่อพลังศรัทธา
และแรงบันดาลใจแก่เยาวชนรุ่นต่อไปในการสานต่อ
หยั่งราก แผ่กิ่งก้านความดีแก่สังคมไทยต่อไปอย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุด ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรี
ติดตามข่าวสารงานสาธารณกุศลของมูลนิธิ
ป่อเต็กตึ๊ง :
FB แฟนเพจ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
www.facebook.com/atpohtecktung
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โลกดิจิทัล

เรื่อง : มิสเตอร์ High T.

Metaverse

รู้จัก
โลกเสมือนจริง
ที่กำ�ลังจะกลายเป็นโลกอนาคต

โลก

เสมือนจริงในชือ่ เมตาเวิรส์ (Metaverse) หรือทีร่ จู้ กั กันในนามเฟซบุก๊ (Facebook)
เดิม ถูกประกาศเปลีย่ นชือ่ อย่างเป็นทางการเมือ่ ปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ทัว่ โลก
ต่างพูดถึง และสงสัยว่า “เมตาเวิร์ส” จะสร้างปรากฏการณ์อะไรให้เราทุกคนอีกบ้าง
เพราะนอกจากจะเชือ่ มคนทัง้ โลกไว้ในแพลตฟอร์มเดียวแล้ว เฟซบุก๊ ก�ำลังจะท�ำหน้าที่
เปิดโลกใหม่ ให้เราเห็นภาพจ�ำลองการใช้ชีวิตผ่านโลกเสมือน และแน่นอนยังคงเชื่อม
ต่อทุกคนไว้ เพือ่ ให้ทกุ คนสามารถใกล้ชดิ กันมากขึน้ แม้จะอยู่ในยุคทีเ่ รายังคงต้องเว้น
ระยะห่าง (Social Distancing) กันก็ตาม
ค�ำว่า Meta ปรากฏครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเกือบ ๓๐ ปีที่แล้ว เมื่อ
Snow Crash นวนิยายวิทยาศาสตร์ซึ่งเขียนโดยนักเขียนชาวอเมริกัน นีล สตีเฟนสัน
(Neal Stephenson) ถูกตีพิมพ์ ในนิยายไซไฟเล่มนี้มีคำ� ว่า ‘metaverse’ ซึ่งว่ากันว่า
มีสว่ นในการกระตุน้ จินตนาการให้แก่คนเก่งในโลกดิจทิ ลั มากมาย อาทิ Avi Bar-Zeev
ผู้สร้าง Google Earth ก็เคยกล่าวไว้ว่า นิยายของสตีเฟนสันจุดประกายในการ
ออกแบบของเขา จึงไม่แปลกใจว่าหลายต่อหลายคนจะพากันเรียกขานสตีเฟนสันว่า
“นอสตราดามุสแห่งโลกเทคโนโลยี” เพราะเขาเคยท�ำนายถึงการเสพติดเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีที่ติดตัวเราไปตลอด ไปจนถึงโลกที่ทุกอย่างกลายเป็นดิจิทัลทั้งหมด
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และเมื่อมาถึง มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก ผู้สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่
ทีส่ ดุ ของโลก ก�ำลังจะเดินหน้าปฏิบตั กิ ารย่อโลกด้วยการติดต่อกันผ่านทางออนไลน์ ท�ำให้
ผู้คนได้อยู่ใกล้ พูดคุยท�ำกิจกรรมร่วมกันได้อีกครั้งโดยไม่ต้องพาตัวเองเข้าไปยังสถาน
ที่จริง
การเข้าสูโ่ ลก Metaverse ช่วยให้เราสามารถท�ำกิจกรรมสันทนาการร่วมกันได้ผา่ น
แอปพลิเคชันจากสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ส�ำคัญที่สุดคือแว่น VR (Virtual
Reality) คือการจ�ำลองสภาพแวดล้อมจริงและสภาพแวดล้อมจากจินตนาการ เช่น วีดโิ อ
ภาพ เสียง ผ่านระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยใช้งานผ่านอุปกรณ์นำ� เข้าต่างๆ
เช่น ถุงมือ เมาส์ แว่นตา โดย Oculus หรือบริษัทผู้ผลิตแว่นตา VR ยอดฮิต ก็ขานรับ
ด้วยการเร่งพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยี ทุม่ งบลงทุนกว่า ๑,๖๐๐ ล้านบาท เพือ่ ต่อยอด
แว่นตา VR แบบ Standalone รุ่นใหม่ มาพร้อมกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ ใช้ชิป
สุดแรงส�ำหรับประมวลผล VR โดยเฉพาะ และเพิ่มความละเอียดถึงเกือบ ๔K ของ
ภาพ ต่อดวงตาแต่ละข้าง
ดังนัน้ จินตนาการของมนุษย์อาจจะท�ำให้เทคโนโลยีสอดประสานกับระบบประสาท
สัมผัสต่างๆ ตั้งแต่ล�ำโพง โทรทัศน์ วีดิโอเกม ไปจนถึงโลกเสมือน และต่อไปในอนาคต มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก
เราอาจจะถึงขั้นได้กลิ่นและรับรู้สัมผัสกันเสมือนได้ไปอยู่ตรงสถานการณ์นั้นจริงๆ จน
แทบจะแยกชีวิตประจ�ำวันกับโลกเสมือนไม่ออกไปแล้ว
ส่วนผู้ประกอบการในไทยก็ตื่นตัวกับ Metaverse เช่นกัน อาทิ เอไอเอส (AIS)
เปิดตัว น้องไอรีน แบรนด์แอมบาสเดอร์ AI คนแรก โดยวางแผนจะสร้างชุมชนโลก
เสมือนทุกรูปแบบเพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนในยุคดิจิทัล ด้านบริษัทสยามพิวรรธน์
(Siam Piwat) เจ้าของศูนย์การค้าชื่อดังอย่าง สยามพารากอน และไอคอน สยาม ก็
จับมือกับ เพิรก์ ซ เทคโนโลยี (Perx Technologies) ผูใ้ ห้บริการซอฟต์แวร์ระบบ Cloud
ส�ำหรับองค์กรร่วมพัฒนาเทคโนโลยีไลฟ์สไตล์ มาร์เก็ตติง แพลตฟอร์ม (Lifestyle
Marketing Platform) ในรูปแบบ เกมมิฟิเคชัน (Gamification) ให้ทุกคนได้สมั ผัส
ประสบการณ์ช็อปปิ้งในโลกดิจิทัล เพื่อเตรียมขยายศักยภาพการเชื่อมโลกจริงและโลก
เสมือนจริงเข้าด้วยกัน
ส่วนผู้เขียนเห็นว่า Metaverse มาใน
จังหวะพอดีกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน ผู้คน
ต้องอยูบ่ า้ นมากขึน้ เพือ่ เว้นระยะห่างทางสังคม
ช่วยให้เราสามารถท�ำกิจกรรมได้หลากหลาย
ตั้งแต่การเข้าชมคอนเสิร์ตเสมือนจริง เที่ยว
ออนไลน์ ชมพิพธิ ภัณฑ์งานศิลปะ จนถึงทดลอง
หรือซือ้ เสือ้ ผ้าผ่านระบบดิจทิ ลั พนักงานบริษทั
ก็สามารถสวมบทบาทผ่านทางตัวอวตารของ
ผู้ใช้งานในการเข้าประชุมร่วมกัน ราวกับเรา
ได้ไปนั่งที่ส�ำนักงานจริงๆ
แต่อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างเปรียบเสมือน
เหรียญ ๒ ด้าน เราจ�ำเป็นต้องรู้ให้เท่าทัน
ดิจิทัล และอย่าให้เทคโนโลยีนั้นสะท้อนกลับ
มาท�ำร้ายเราได้
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New Normal

เรื่อง : Fly me to the moon

Gig Economy
ยุคงานฟรีแลนซ์เฟื่องฟู

Gig

Economy ไม่ได้หมายถึงการมี “กิก๊ ” แต่อย่างใด แต่เราก�ำลังพูดถึงงานชัว่ คราว
งานทีร่ บั จ้างเป็นระยะเวลาสัน้ ๆ และจบเป็นครัง้ ๆ ไป ไม่ยดึ ติดกับทีใ่ ดทีห่ นึง่ เช่น
งานพาร์ทไทม์ งานฟรีแลนซ์ งานรับจ้างรายวัน รวมถึงรับงานเป็นโครงการ
แล้วจบกันไป
จุดเด่นของรูปแบบการท�ำงานนีค้ อื มีอสิ ระ ไม่วา่ จะเป็นการเลือกรับงานหรือเวลา
ท�ำงาน ค่าตอบแทนขึน้ อยูก่ บั จ�ำนวนงานและความยากง่ายของงานทีท่ ำ� ซึง่ ระบบเศรษฐกิจ
ที่ประกอบด้วยลักษณะการท�ำงานในรูปแบบนี้ เรียกว่า Gig Economy
Gig Economy อยู่คู่สังคมไทยมานานแล้ว แต่จำ� นวนพุ่งสูงอย่างก้าวกระโดด
เมื่อโลกออนไลน์เติบโต โควิด-๑๙ ระบาด และแนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing
Economy) แพร่หลาย ประเภทงาน gig ก็เริ่มมีความหลากหลายมากขึ้น บวกกับค่า
นิยมของคนยุคใหม่ที่ต้องการมีอิสระเป็นตัวของตัวเองก็ยิ่งท�ำให้ gig worker หรือคน
ที่รับงานรูปแบบ gig เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนพูดถึงกันในวงกว้างว่างานรูปแบบ gig ที่ว่านี้
จะเข้ามาแทนที่รูปแบบงานนั่งโต๊ะที่เราท�ำกันอยู่ในไม่ช้า
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ปัจจัยที่สนับสนุนให้ Gig Economy เติบโต ประกอบด้วย ๔ อย่างคือ
๑. รูปแบบการจ้างงานทีเ่ ปลีย่ นไป : เพราะหลังจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยครัง้ ใหญ่
รวมไปถึงโควิด-๑๙ บริษัทต้องหากลยุทธ์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อเอาตัวรอด หนึ่งใน
วิธแี ก้ปญั หาคือการลดจ�ำนวนพนักงานประจ�ำ และจ้างพนักงานชัว่ คราวมาท�ำงานแทน
จึงตอบโจทย์กว่า
๒. เทคโนโลยีที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด : โดยเฉพาะความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ
แพลตฟอร์มหางานต่างๆ เช่น เว็บหางานอิสระรายได้เสริมหรืองานรับจ้างที่จบเป็น
งานๆ ไป เช่น Upwork, Fiverr, Freelancer หรือ Fastwork การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
และโซเชียลมีเดียอย่างง่ายดาย ช่วยทลายก�ำแพงการท�ำงาน และส่งเสริมการ
เปลี่ยนแปลงในโลกแห่งยุคดิจิทัล
๓. ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ไม่เหมือนเดิม : คนท�ำงานรุ่นใหม่ต้องการอิสระในการ
ท�ำงาน การตัดสินใจ รวมไปถึงการบริหารเวลาในชีวิตแบบ Work Life Balance ท�ำให้
พวกเขาต้องการก�ำหนดชั่วโมงท�ำงานของตัวเองตามใจชอบนั่นเอง
๔. แนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy): เป็นการชวนให้เราน�ำของทีม่ ี
อยูม่ าแบ่งให้คนอืน่ ใช้งาน แนวคิดนีท้ ำ� ให้เกิดงานและช่องทางหารายได้ใหม่ๆ
แม้ยังไม่มีการเก็บตัวเลขชัดเจน แต่ Mckinsey Global สถาบันที่ปรึกษาชั้นน�ำ
ประเมินว่าในสหรัฐฯ และประเทศแถบยุโรปมีจ�ำนวน gig worker รวมกัน ๑๖๒ ล้าน
คน หรือราว ๑ ใน ๔ ของประชากรวัยท�ำงาน ส่วนในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ ๓๐%
ของคนวัยท�ำงาน หมายความว่าในจ�ำนวน ๑๐ คน จะมี gig worker อยู่ ๓ คน ซึ่งใน
สามคนนี้แบ่งย่อยได้อีกว่าเป็นคนที่มีงานประจ�ำอยู่แล้วแต่รับงานอิสระเป็นส่วนเสริม
๒ คน และคนทีร่ บั งานอิสระหรืองานครัง้ คราวอย่างเต็มตัว (เช่น คนทีเ่ ป็นฟรีแลนซ์) ๑ คน
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อาชีพยอดนิยมของ gig worker ชาวไทยคือ รับจ้างทั่วไป ธุรกิจส่วนตัว ขาย
สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นๆ ส�ำหรับอาชีพรับจ้าง
ทัว่ ไปนัน้ มีตงั้ แต่ทำ� สวน แม่บา้ น บาริสต้าร้านกาแฟ ไปจนถึงวิชาชีพเฉพาะทางอย่าง
แพทย์ พยาบาล นักออกแบบกราฟิก นักกฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงิน
อย่างไรก็ตาม gig worker ก็ต้องรองรับความเสี่ยงหลายอย่าง เช่น อาจถูกเลิก
จ้างกะทันหัน ไม่มสี วัสดิการชีวติ พืน้ ฐาน คูแ่ ข่งมีจำ� นวนมากและอาจตัดราคาค่าจ้าง ฯลฯ
ดังนั้น เพื่อให้ได้งานในระยะยาวและต่อเนือ่ ง ควรลดความเสี่ยงและค�ำนึงถึง ๕ ข้อนี้
เป็นส�ำคัญ
ส�ำรวจทักษะความสามารถของตัวเองด้านอืน่ ๆ ว่ามีอะไรบ้าง จงสร้างมันขึน้ มาให้มี
มากกว่า ๑ ช่องทางในการใช้ท�ำมาหากิน
ท�ำสัญญาและผูกขาดไม่ต�่ำกว่า ๖ เดือน การมีงานสัญญาผูกขาดในระยะเวลา
ตั้งแต่ ๖ เดือน - ๑ ปี จะช่วยรับประกันรายได้แม้จะขาดสภาพคล่องทางการ
เงินหรือเกิดวิกฤตใดๆ
สัมพันธภาพหรือ Connection ไม่ใช่ทางรอด แต่ทางรอดคือตัวเอง หันมาพึ่ง
ตัวเอง ปรับเปลีย่ นสูก่ ารท�ำงานรูปแบบใหม่ ด้วยเนื้องานที่เปลี่ยนไปได้
จัดการบัญชีการเงินของตัวเองใหม่
ท�ำอะไรก็ได้ทคี่ ดิ ว่าจะสร้างมูลค่าทางการงานการเงินให้ตัวเองได้ในอนาคต :
หมัน่ ทบทวนความรู้ ฝึกสร้างแนว ทางอาชีพให้มคี วามหวังถึงรายได้ในอนาคต

.
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ข้อมูล : Bangkokbanksme, EIC SCB, Brand Inside
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เรื่องน่ารู้

เรื่อง : มธุรดา

ในหลวงทรงจัดตั้ง

มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
แก้ไขปัญหาคนกับช้างป่า

มูลนิธิ

พัชรสุธาคชานุรกั ษ์ เกิดจากความห่วงใย
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่
ทรงมีต่อประชาชน ทรงรับทราบถึงปัญหาความขัด
แย้งระหว่างคนกับช้างป่า และทรงห่วงใยประชาชน
ทีป่ ระสบปัญหาช้างป่าออกจากป่า มาสร้างความเดือด
ร้อนให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
๕ จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และสระแก้ว จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ไว้
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นประธาน
กรรมการ
“แหล่งน�้ำที่ได้ด�ำเนินการจัดหาให้คงสามารถ
ช่วยให้ประกอบอาชีพได้งา่ ยขึน้ จะได้มรี ายได้มาเลีย้ ง
ครอบครัวได้ พยายามหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องช้าง
ให้อยู่ ธรรมชาติของช้างจะไปบังคับก็ไม่ได้ แต่จะ
พยายามหาแหล่งน�้ำ แหล่งอาหารให้ช้าง และขณะ
เดียวกันก็ได้หาแหล่งน�ำ้ ให้ชุมชนได้ใช้กัน คงต้องให้
เวลาในการแก้ปัญหา เราท�ำดีกว่าไม่ทำ� ”
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหา
วัชรราชธิดา ทรงมีพระด�ำรัสกับชาวบ้านทีม่ าเฝ้าฯ รับ
เสด็จในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จไปทรงติดตามการด�ำเนิน
การโครงการเร่งด่วนเพือ่ เก็บกักน�ำ้ ในฤดูฝน ปี ๒๕๖๓
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(แก้มลิงคลองมะหาด) บ้านคลองมะหาด และพื้นที่
เกษตรแปลงรวมบ้านหนองกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ส�ำหรับพื้นที่โครงการเร่งด่วนแห่งนี้สร้างขึ้น
ตามพระราชด�ำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช
สาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงมีพระประสงค์
ช่วยเหลือทัง้ คนและช้างตามวัตถุประสงค์ของ “โครงการ
พัชรสุธาคชานุรักษ์” โดยเฉพาะการช่วยเหลือให้
ประชาชนมีอาชีพที่ยั่งยืนตามสภาพภูมิศาสตร์ของ
แต่ละพื้นที่
นางคูณ โลนุชิต อาชีพรับจ้างทั่วไป หนึ่งใน
เกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรพื้ น ที่ ใ ห้ เ ข้ า มาใช้
ประโยชน์ปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่เกษตรแปลง
รวม เล่าว่า ตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่มีที่ดินท�ำกินเป็น
ของตัวเองเลย ต้องท�ำงานรับจ้างประทังชีวิตไปวันๆ
รายได้ต่อวันไม่เคยเกิน ๓๐๐ บาท แต่พอทราบข่าว
ว่าที่หมู่บ้านหนองกระทิงจะแบ่งพื้นที่ให้ ๑ แปลง
ส�ำหรับให้ประชาชนจับจองปลูกพืชผักสวนครัวไว้กิน
ในครัวเรือนก็เลยรีบสมัครทันที และพอรู้ว่าได้รับคัด
เลือกยิง่ ดีใจเป็นทีส่ ดุ เพราะจากนีจ้ ะได้มพี นื้ ทีป่ ลูกผัก
ไว้กินในครอบครัว อันเป็นการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มราย
ได้ให้แก่ครอบครัวอย่างยั่งยืน

เพชรบุรี

เมืองสร้างสรรค์
ด้านอาหาร

องค์

การศึกษาวิทยาศาสตร์และ		
วั ฒ นธรรมแห่ ง สหประชาชาติ
หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้เพชรบุรีเป็นเครือข่าย
เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ประจ�ำปี ๒๕๖๔ (City
of Gastronomy) หรือ UNESCO Creative Cities
Network - UCCN โดยเป็น ๑ ใน ๔๙ เมืองจากทัว่ โลก
ที่ได้รับประกาศเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์
ส�ำหรับประเทศไทย เพชรบุรี เป็นเมืองที่ ๕ ที่
ได้รับการประกาศเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ จาก
ก่อนหน้านี้มี ๔ เมือง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต (๒๕๕๘)
จังหวัดเชียงใหม่ (๒๕๖๐) จังหวัดสุโขทัย และกรุงเทพ
มหานคร (๒๕๖๒) อันจะช่วยให้เกิดการพัฒนาและ
ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับเมือง
และแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ประโยชน์ที่ประเทศไทย โดยเฉพาะคนในพื้นที่
จะได้รับนอกจากเมืองได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่
ยูเนสโกก�ำหนด ครอบคลุมสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และสิง่ แวดล้อม ยังได้เรือ่ งของการประชาสัมพันธ์เป็น
ทีร่ จู้ กั แก่นกั ท่องเทีย่ วกลุม่ คุณภาพ มีโอกาสได้รบั เลือก
เป็นสถานที่จัดงานหรือจัดประชุมของกลุ่มประเทศ
เครือข่ายสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ซึ่งวันนี้มีจ�ำนวนถึง
๒๙๕ เมือง จากกว่า ๙๐ ประเทศทั่วโลก เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างเมือง
สมาชิก น�ำไปสูก่ ารพัฒนาเมืองอย่างยัง่ ยืนในศตวรรษ
ที่ ๒๑ ด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้านอาหาร เกิดการ
สร้างงาน สร้างอาชีพและกระจายรายได้ให้กับคนใน
พื้นที่เพิ่มมากขึ้น
ขณะนี้ จังหวัดเพชรบุรี อยู่ระหว่างการจัดท�ำ
แผนงาน (Roadmap) ขับเคลื่อนเมืองระยะ ๕ ปี
(๒๕๖๕-๒๕๗๐) เพือ่ ให้สอดคล้องกับการสนับสนุนการ
พัฒนาและก�ำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเมือง โดย
จะต่อยอดจากอัตลักษณ์เมือง ๓ รส และเป็นแหล่ง
ผลิตใหญ่ที่สุดของประเทศ คือ การผลิตเกลือ การ
ปลูกและผลิตน�ำ้ ตาลจากตาลโตนด และเป็นแหล่งปลูก

มะนาวรสชาติทดี่ สี ดุ ทัง้ หมดนับเป็นส่วนหนึง่
ของวัตถุดบิ ประกอบอาหารผสมภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ทีน่ ำ� เอาผลผลิตทางการเกษตร
ที่ขึ้นชื่อในท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นเมนู
อาหารทีห่ ลากหลาย ทัง้ อาหารคาวและ
อาหารหวาน
ทั้งนี้ เพชรบุรียังมีความโดดเด่น
ทางด้านประวัติ ศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตอีกด้วย
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก
เป็นโครงการใหญ่ที่ยูเนสโกด�ำเนินงานควบคู่
กั บ การประกาศแหล่ ง มรดกทางธรรมชาติ แ ละ
ประวัติศาสตร์ของโลก เริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๗
เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สูค่ วาม
ร่วมมือในระดับนานาชาติของภาคประชาคม ประชาชน
เอกชน และสาธารณะ
“เมืองสร้างสรรค์ หรือ Creative City” เน้นความ
ร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิน่ และภาครัฐ ในการสร้าง
สรรค์เมืองผ่านการพัฒนาสภาพแวดล้อม โครงสร้าง
ทางสังคม ระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และการน�ำ
สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์ ขนบธรรมเนียม
ตลอดจนจารีตประเพณีของท้องถิ่นมาผสมผสาน มี
เป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น ส่ง
เสริมการพัฒนาไปสูร่ ะดับนานาชาติ สร้างวัฒนธรรม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ท�ำให้เห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อการ
พัฒนานโยบายในระดับท้องถิน่ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่
เชือ่ มโยงความเป็นเมืองต่างๆ ทัว่ โลกเข้าด้วยกัน ผ่าน
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเมืองทีย่ งั่ ยืน อันเป็น
ประโยชน์ต่อคนในชุมชนโดยตรงอีกด้วย

๘๓

Education Platform
เรียบเรียง : เก็บหอมรอมริบ
ภาพ : Thai MOOC

รวมแหล่งความรูก้ ารเงินออนไลน์สำ�หรับเยาวชน

สถานการณ์

โควิด-๑๙ ทีย่ ดื เยือ้ มากว่าสองปีและไม่มที ที า่ จะคลีค่ ลายสูภ่ าวะปกติ
ทำ�ให้ผคู้ นทัว่ โลกหันมาตืน่ ตัว ตระหนักถึงความไม่แน่นอนของชีวติ
นอกจากเริ่มเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ตนเอง ยังใส่ใจศึกษาเรื่องการเงิน
การออมกันอย่างจริงจังอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
ทิศไทมีแพลตฟอร์มอบรมเยาวชนเรือ่ งเงินๆ ทองๆ ให้นอ้ งๆ เลือกตามความถนัด
หลายแหล่ง เพราะองค์กรต่างๆ ก็ตั้งใจปลุกปั้นเรื่องนี้ให้อยู่ในความสนใจของนักเรียน
นักศึกษาเช่นกันค่ะ
INVESTORY Mobile Exhibition on Schools
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุง่ มัน่ ส่งเสริมความรูท้ างการเงิน (financial literacy)
ให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะการปลูกฝังวินยั การออมและการวางแผนการเงิน
ตั้งแต่ระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่รอบรู้ด้านการเงิน เป็นก�ำลัง
ส�ำคัญขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตยัง่ ยืน INVESTORY Mobile Exhibition
on Schools เป็นโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ด้านการออมและการวางแผน
การเงินให้แก่เยาวชน โดยยกความรู้จากพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนสู่โรงเรียน เนื้อหา
ที่น�ำเสนอครอบคลุมตามหลัก ๔ รู้ สู่ความมั่งคั่ง ได้แก่ รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ และรู้ขยาย
ดอกผล ในรูปแบบเกมทีส่ ามารถสร้างการเรียนรูแ้ ละท�ำความเข้าใจหลักการบริหารจัดการ
เงิน เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรม (Active Learning) พร้อม
สร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลต้นแบบที่เริ่มออมและวางแผนการเงินจนเห็นผล
โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “INVESTORY Mobile Exhibition on Schools”
สมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล INVESTORY@set.or.th
๘๔

FINTIPS by TTB
แพลตฟอร์มของธนาคารทีเอ็มบีธนชาต ซึง่ พัฒนาขึน้ เพือ่
ให้ความรูท้ างการเงินกับคนไทย เป็นแหล่งรวมเคล็ดลับทางการเงิน
ส�ำหรับกลุม่ ลูกค้า Gen Y และคนรุน่ ใหม่ บนเว็บไซต์ ttbbank.com
และโซเชียลมีเดียต่างๆ ของธนาคาร ออกแบบภายใต้แนวคิด “Your
financial companion เพื่อนที่รู้ใจเรื่องการเงิน” โดยสร้างสรรค์
เนื้อหาเชิงลึกจากความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ได้มาจาก
ข้อมูลการวิจัยและข้อมูล Social Monitoring เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน และน�ำมาปรับให้เป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ออกแบบให้ทันสมัย
สอดแทรกเคล็ดลับการเงิน พร้อมน�ำเสนอช่องทางการเงินทีส่ ามารถน�ำไปปรับใช้ได้จริง
เพื่อให้มีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นทั้งวันนี้และอนาคต
AFTERKLASS
แพลตฟอร์มของธนาคารกสิกรไทย ส่งเสริมให้เยาวชนเรียน
รูก้ ารสร้างวินยั ทางการเงินและพัฒนาทักษะชีวติ อัดแน่นด้วยความ
รูต้ ามความสนใจและค�ำแนะน�ำจากพี่ Super Hero ผู้เชี่ยวชาญ
จากหลากหลายอาชีพ สนุกกับการเรียนรู้เทคนิคบริหารเงินใน
รูปแบบเกม สะสมคะแนนและรับสิทธิประโยชน์ พร้อมด้วยกิจกรรม
อบรมเพื่อสร้างทักษะต่างๆ ประจ�ำทุกเดือน
ต้นก�ำเนิดของแพลตฟอร์มนี้มาจากการมองเห็นคุณค่าของการสร้างและพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนไทย ธนาคารจึงเดินหน้าการจัดกิจกรรมแบบ Exclusive ที่ช่วยสอน
น้องๆ ในการบริหารเงินด้านต่างๆ เช่น เก็บออมเพื่อเป้าหมาย การใช้จ่าย การลงทุน
และต่อยอด ควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนไทยในด้านอื่นๆ เช่น แนะแนวการ
ศึกษา การหาอาชีพเสริม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองของกลุ่มน้องๆ ที่มีอายุ ๑๕๒๐ ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีพลังสร้างสรรค์ ให้มีแหล่งข้อมูลที่จะช่วยแสวงหาแนวทางในการ
พัฒนาตัวเองตามความถนัด และความชอบ (Passion) เพื่อเติบโตไปอย่างมั่นคง  ทั้ง
ด้านการเรียน ความรู้ทางการเงิน และทักษะชีวิตที่จำ� เป็น
เก็บหอม
“เก็บหอม” คือชือ่ แอปพลิเคชัน่ การออมเงินล่าสุดของบริษทั
ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ช่วยให้การออมเป็นเรือ่ งง่าย ทุกการใช้
จ่าย AI ช่วยเก็บให้คุณ ชูจุดเด่นที่ความสามารถในการแนะน�ำ
รูปแบบการออมเงินให้ถึงเป้าหมายด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะเป็น
ครัง้ แรกในประเทศไทย รวมทัง้ จับมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล น�ำร่อง
ให้นกั ศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ทดลองใช้เป็นกลุม่ แรก เพือ่ เป็น
เครือ่ งมือในการพัฒนาทักษะและสร้างความรูค้ วามเข้าใจด้านการเงิน
ส่วนบุคคลตัง้ แต่กอ่ นเริม่ วัยท�ำงาน พร้อมเตรียมจัดอบรมเพือ่ เปิด
โอกาสให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในการน�ำเสนอความคิดเห็น น�ำไปสูก่ ารพัฒนาแอปพลิเคชัน่
ให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้ดียิ่งขึ้น แอปพลิเคชัน “เก็บหอม” เปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียน
เพื่อใช้งานได้แล้วที่ www.kebhom.com
๘๕

เก็
บมาเล่า
เรื่อง : พรนับพัน
ลิซ่า ไอดอลสาวชาวไทย ได้อันดับ ๑
โหวตสาวหน้าสวยที่สุดในปี ๒๕๖๔

เป็นประจ�ำทุกปีที่เว็บไซต์ TCL Candler จะ
จัดอันดับ ๑๐๐ อันดับสาวหน้าสวยที่สุดในโลก และ
ในปี ๒๕๖๔ นี้ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” ไอดอลสาว
ไทยจากวง BLACKPINK ก็ได้รับโหวตจากทั่วโลก
ขึ้นอันดับ ๑ แซงหน้าสาวสวยที่ถูกเสนอชื่อกว่า
๒.๕ ล้านชื่อ
ลิซ่าเริ่มมีรายชื่อติดเข้ามาในการโหวตตั้งแต่
เริ่มเดบิวต์ในปี ๒๕๕๙ ในอันดับที่ ๔๑ ปีต่อมาลิซ่า
ขึ้นมาอยู่อันดับที่ ๑๕ ในปี ๒๕๖๑ อยู่อันดับที่ ๙
ในปี ๒๕๖๒ อยู่อันดับที่ ๓ จากนั้นในปี ๒๕๖๓ ไต่
ขึ้นมาอยู่อันดับ ๒ และปีล่าสุดก็ขึ้นมาอยู่อันดับ ๑
ในที่สุด
ในปี ๒๕๖๓ ลิซ่า เป็นสาวจากทวีปเอเชียที่ครองต�ำแหน่งสูงสุดในอันดับ ๒
ด้านสมาชิก BLACKPINK คนอื่นๆ ติดอันดับบน TC Candler มาตลอดตั้งแต่
เดบิวต์เช่นกัน ในปี ๒๕๖๓ โรเซ่ ได้อันดับที่ ๑๗ จีซู ได้อันดับที่ ๒๖ และเจนนี่ ได้
อันดับที่ ๓๐ นอกจากนี้ยังมีนักแสดงและนักร้องชาวไทยหลายคนที่ติดอันดับอีกด้วย
ไม่ว่าจะญาญ่า อุรัสยา สเปอร์บันด์ ติดอันดับที่ ๕๔ และสร ชลนสร สัจจกุล อดีต
สมาชิกวงไอดอลเกาหลี CLC ติดอันดับที่ ๒๘
TC Candler เริ่มจัดอันดับคนหล่อสวยที่สุดในโลกมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๓ ทุกปี
จะมีคนนับล้านเข้าไปส่งรายชื่อ พร้อมกับโหวตคนที่ตนเองชื่นชอบให้เข้าไปติดอันดับ
๑๐๐ อันดับแรก ทีมงานบอกว่า
“นี่เป็นเพียงการเฉลิมฉลองที่สนุกสนานส�ำหรับผู้ที่งดงามและมีความสามารถ
ขอบคุณทุกคนทีม่ สี ว่ นร่วม ขออภัยถ้าเราไม่ได้เสนอรายชือ่ บุคคลทีค่ ณุ ชืน่ ชอบ เพราะ
หากเราเสนอชื่อทุกคนจะใช้เวลาประมาณ ๓๐๐ ปีในการโพสต์ทั้งหมด ดังนั้น กรุณา
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเมตตาซึ่งกันและกัน เราหวังว่าคุณจะเริ่มต้นปีใหม่ได้อย่าง
ยอดเยี่ยม”

๘๖

ปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุง สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี

ถือฤกษ์งามยามดีวันคริสต์มาสปี ๒๕๖๔ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวใช้บริการ “สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี” ช่วงที่ ๒ เขตสาทร จากถนนสาทรถึง
ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ ๗ ซึ่งในช่วง ๑๐ กว่าวันแรกของการเปิดสวนมีการจัดนิทรรศการบอก
เล่าเรื่องราวการฟื้นฟูคลอง ประโยชน์ของคลอง และแสดงภาพจ�ำลองของโครงการ รวมทั้งมีการ
แสดงดนตรี และจัดแสงสีสร้างบรรยากาศของเทศกาลเฉลิมฉลองอย่างสนุกสนาน
“สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี” เป็นสวนสาธารณะคลองที่ยาวที่สุดแห่งแรกของไทย มีพื้นที่
โครงการเริ่มต้นจากถนนสุรวงศ์จนถึงแม่นำ�้ เจ้าพระยา มีระยะทางรวมประมาณ ๔.๕ กิโลเมตร
(รวม ๒ ฝัง่ ๙ กิโลเมตร) ถือเป็นจุดเริม่ ต้นทีจ่ ะน�ำคนกับคลองให้ใกล้ชดิ กันเหมือนในอดีตทีก่ รุงเทพฯ
เคยเป็นเมืองแห่งคลองอีกครั้งหนึ่ง แบ่งการก่อสร้างออกเป็น ๕ ช่วง ซึ่งจะสร้างเสร็จทั้งหมดใน
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
โครงการนี้ได้ดำ� เนินการพัฒนาคลองในรูปแบบของสวนเลียบคลอง หรือ Linear Park ซึ่งมี
แนวคิดส�ำคัญ ๔ ประการ ได้แก่ ๑. เขียว ๒. คลอง ๓. คน และ ๔. ความรู้
สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ถือเป็นพื้นที่สีเขียวในย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ ที่รองรับวิถี
ชีวิตยุคใหม่ ซึ่งเป็นทั้งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แหล่งเรียนรู้ สถานที่ออกก�ำลังกาย อาทิ วิ่ง เดิน
และปัน่ จักรยาน ตลอดจนเป็นเส้นทางเชือ่ มต่อการสัญจรด้วยการเดินเท้า เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ที่
ดีของคนเมือง
การออกแบบพัฒนาคลองช่องนนทรีได้ให้ความ
ส�ำคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นที่พักผ่อนของคน
เมือง เป็นพื้นที่ท�ำกิจกรรม ออกก�ำลังกาย ใช้คลอง
เชื่อมคน ให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้มากที่สุด
และให้ความส�ำคัญกับการบ�ำบัดน�้ำให้สามารถน�ำน�้ำ
มาใช้ประโยชน์ได้อีก แยกน�้ำดีออกจากน�ำ้ เสีย น�้ำเสีย
จะถูกบ�ำบัด เพือ่ น�ำกลับไปใช้ไล่นำ�้ เสียในคลองสายอืน่
เชื่อมต่อกับคลองช่องนนทรี รวมทั้งสามารถน�ำน�้ำไป
ใช้ที่สวนลุมพินีได้

๘๗

เปิดสวนเบญจกิติโฉมใหม่ ระยะที่ ๒-๓

‘สวนป่าเบญจกิติ’ หรือ “สวนเบญจกิติ” เป็น
สวนสาธารณะทีต่ งั้ เป้าให้เป็นป่ากลางเมือง โดยใช้พนื้ ที่
นับพันไร่ของอดีตโรงงานยาสูบแปลงเป็นพื้นที่สีเขียว
แผนพัฒนาของสวนป่าเบญจกิติแบบเต็มได้แบ่งออก
เป็น ๓ ระยะ ระยะที่ ๑ เป็นบึงน�้ำ เปิดให้บริการตั้งแต่
ปี ๒๕๔๗ มีถนนรอบบึงน�้ำไว้ให้นักวิ่งออกก�ำลังกาย
ระยะ ๒-๓ เป็นพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ และไม้แปลกหลากสายพันธุ์
ประกอบด้วย บึงน�ำ้ ๔ บึง และพื้นที่สีเขียวเป็นต้นไม้
เดิม ๑,๗๓๓ ต้น และต้นไม้ลงใหม่ ๗,๑๕๕ ต้น
ตอนนี้ ระยะที่ ๒-๓ เปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการแล้ว ไม่ว่าจะพักผ่อน ออกก�ำลังกาย เดินเล่น ถ่าย
รูป มีทั้งสวนป่า สวนน�้ำ เส้นทางเดิน ทางวิ่ง ทางจักรยาน ทางเดินศึกษาธรรมชาติ และสามารถใช้ทางเดิน
ลอยฟ้า (Sky Walk) ระยะทาง ๑.๖ กิโลเมตร เป็นเส้นทางเชื่อมไปยังพื้นที่สวนน�ำ้ ที่อยู่ส่วนหน้าของสวน
เบญจกิติ เชื่อมต่อไปสะพานเขียว และสวนลุมพินีได้ด้วย
ส�ำหรับการปรับปรุงยังมีการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ อาคารกีฬา สวนป่าระยะที่ ๒ ซึ่งคาดจะแล้ว
เสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๖๕
นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินลัดเลาะชมธรรมชาติ ๕.๘ กิโลเมตร เส้นทางวิ่ง ๒.๘ กิโลเมตร และเส้น
ทางจักรยาน ๓.๔ กิโลเมตร อาคารกีฬาในร่มซึ่งสามารถรองรับผู้ชมกว่า ๓,๐๐๐ คนและพิพิธภัณฑ์ที่ถูก
ปรับปรุงจากอาคารเก่าของโรงงานยาสูบ รวมถึงแปลงนาสาธิตและอัฒจันทร์กลางแจ้งขนาดใหญ่ที่มีไม้ใหญ่
ให้ร่มเงา รองรับกิจกรรมสันทนาการ การออกก�ำลังกาย ของผู้ใช้งานได้กว่า ๑๕,๐๐๐ คน
แม้จะยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการทั้งสวน แต่ประชาชนที่เข้าใช้บริการก็เพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ตาม
ค�ำเล่าลือและภาพถ่ายสวยงามร่มรื่นยามเช้าและยามเย็น เป็นเหมือนที่พักกายใจกลางเมืองหลวงท่ามกลาง
สถานการณ์โควิด-๑๙ ที่ยังระอุอยู่

๑๐ ห้องสมุดน่านั่งในกรุงเทพฯ

ภาพห้องสมุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่ใช่อาคารเก่าแก่ ชั้นวางหนังสือสูงจรดเพดาน บรรยากาศเงียบสงัด
จนต้องเกร็งกันอีกต่อไป แต่กลับกลายเป็นแหล่งถ่ายภาพทันสมัยจุดใหม่ของวัยรุ่น เพราะห้องสมุดหลาย
แห่งได้รบั การปรับปรุงหรือก่อสร้างอย่างล�ำ้ ยุค กลายเป็นสถานทีอ่ า่ นหนังสือผ่อนคลายอารมณ์ สังสรรค์ และมี
ให้เลือกเฉพาะทางตามความชื่นชอบของหนอนหนังสืออีกด้วย
“ทิศไท” ขอแนะน�ำ ๑๐ ห้องสมุดน่านัง่ ในกรุงเทพมหานคร เดินทางสะดวก ใช้เวลาสร้างเสริมจินตนาการส่วน
ตัวก็ทำ� ได้ หรือจะถ่ายรูปโพสต์ลงออนไลน์เก๋ๆ ก็ยิ่งดี
๑. Neilson Hays Library ตั้งอยู่บนถนนสุรวงศ์ใกล้กับถนนสีลม เป็นห้องสมุดเก่าแก่ในอาคารสีขาวใน
ร่มไม้เขียวขจีสุดคลาสสิกที่มีอายุยาวนานกว่า ๑๐๐ ปี เต็มไปด้วยหนังสือภาษาอังกฤษที่เก่าแก่และน่าสนใจ
วรรณกรรมสมัยใหม่ นิตยสารแฟชั่นน�ำสมัย รวมถึงนิทรรศการศิลปะหมุนเวียน
๒. หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ปรับปรุงใหม่น่านั่งสุดๆ ตัวอาคาร
อายุเก่าแก่ตั้งอยู่บนถนนราชด�ำเนินใน มีหลากหลายบริการให้เลือก เช่น
หนังสือและสิ่งพิมพ์ ห้องสมุดคนพิการ วรรณกรรมไทยและวรรณกรรม
นานาชาติ อีบุ๊คและมัลติมีเดีย บริการยืม - คืนหนังสือ ห้องวีดีทัศน์ ตู้
ล็อคเกอร์ บริการพืน้ ทีใ่ ช้งาน อาทิ ห้องฉายภาพยนตร์ บริเวณจัดนิทรรศการ
เวทีกิจกรรมและห้องสมุดเด็กปฐมวัย (ห้องกระจก) เป็นต้น
๘๘

๓. หอสมุดแห่งชาติ อาคารทรงไทยสูง ๕ ชั้น อาคารหลังหลักของ
หอสมุดแห่งชาติกลับมาเปิดให้บริการอีกครัง้ หลังปิดปรับปรุง ๓ ปี ออกแบบ
ได้น�ำสมัย สดใส มีโต๊ะนั่งอ่านหนังสือจ�ำนวนมาก ด้วยจ�ำนวนหนังสือมาก
กว่าล้านเล่ม รวมถึงเอกสารโบราณทีน่ ำ� มาท�ำในรูปแบบไมโครฟิลม์ นอกจาก
นีก้ ็ยังมีโรงหนังขนาดย่อมที่ให้บริการภาพยนตร์กว่า ๓,๕๐๐ เรื่องไม่ว่าจะ
เป็น การ์ตูน หนังยาว หรือสารคดี แถมยังมีโซน audiovisual ที่มีหนังสือ
อักษรเบรลล์ และออดิโอ้บุ๊ก เป็นต้น
๔. ห้องสมุดศิลปะ (BACC Art Library) ซ่อนอยู่ชั้นล่างสุดของหอ
ศิลป์ฯ กรุงเทพ ตรงข้ามห้างมาบุญครอง ทีน่ ม่ี หี นังสือเกีย่ วกับการออกแบบ
ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ให้ค้นคว้ามากกว่า ๑ พันเล่ม มีขนาดไม่
ใหญ่นัก แต่มีความเงียบสงบสูง เหมาะส�ำหรับคนที่ต้องการใช้สมาธิในการ
อ่านหนังสือ
๕. ห้องสมุด AIS D.C. ห้องสมุดหน้าตาสุดล�้ำแห่งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง AIS กับศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ หรือ Thailand Creative & Design Center (TCDC) ที่ตั้งใจเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ได้ใช้เป็น
แหล่งบ่มเพาะความรู้ ตั้งอยู่บนชั้น ๕ ศูนย์การค้า The Emporium มีหนังสือและวารสารเกี่ยวกับการ
ออกแบบและเทคโนโลยีให้อ่านมากถึง ๑๐,๐๐๐ เล่ม ทั้งในรูปแบบหนังสือเล่มและ E-Book
๖. ห้องสมุดมารวย ตัง้ อยูท่ ี่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งใหม่ ข้างสถานทูตจีน ถือเป็นห้องสมุด
ตลาดทุนครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย เน้นเนื้อหาด้านการเงินและการลงทุนเป็นหลัก มีหนังสือมากกว่า
๒๐,๐๐๐ เล่ม จัดเรียงหมวดหมู่อย่างทันสมัยด้วยระบบดิจิทัล ผู้ใช้งานสามารถค้นหาทรัพยากรได้อย่างง่าย
ด้วยระบบการให้เลขหมู่แบบ CMC (Capital Market Classification)

๗. TCDC ไปรษณียก์ ลางบางรัก ศูนย์ความรูด้ า้ นการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ ตัง้ อยูท่ ไี่ ปรษณียก์ ลาง
บางรัก พืน้ ที่ใช้งานมีความหลากหลายและมีเสน่หม์ าก ในส่วนของห้องสมุดมีหนังสือมากกว่า ๑๘,๐๐๐ เล่ม
และพื้นที่นั่งอ่านหนังสือกว่า ๓๐๐ ที่นั่ง
๘. ห้องสมุดสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ รวบรวมงานงานตลอด
จนต้นฉบับและสิง่ พิมพ์ไว้มากมายกว่า ๕๐,๐๐๐ รายการ และเป็นสถานที่
เก็บบันทึ กการประชุมประจ�ำ เดือนของคณะกรรมการสยามสมาคมใน
พระราชูถัมภ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเอกสารมรดกความทรงจ�ำแห่ง
โลกชิ้นล่าสุดของประเทศไทยโดยองค์กรยูเนสโกอีกด้วย
๙. ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี เป็นห้องสมุดประชาชนของกรุงเทพมหานครแห่งแรกที่ก้าวเข้า
สู่ห้องสมุดภาพลักษณ์ใหม่ ด้วยบริการสืบคนข้อมูลสารสนเทศด้วยระบบดิจิทัล
๑๐. ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้เปลี่ยนโฉมโรงพิมพ์ธนบัตรเก่าให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวาง
โล่ง โปร่งตาอย่างมาก ภายในศูนย์การเรียนรู้ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ธนาคาร ห้องจัดแสดงนิทรรศการ
และห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย หนังสือจะเน้นด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินตรา และการธนาคาร
๘๙

ปรบมือให้

รายงาน : พิมพ์ภัทร

ทีมเยาวชนไทยแชมป์เอเชีย แข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ NASA

เริ่มต้นปี ๒๕๖๕ ด้วยผลงานด้านคอมพิวเตอร์และไอทีกับการแข่งขันโครงการ The 2nd Kibo Robot
Programming Challenge ซึ่งจัดโดยองค์กรส�ำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) เพื่อค้นหาสุดยอดทีมเยาวชนจาก
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ Astrobee ให้ปฏิบัติภารกิจซ่อม
แซมสถานีอวกาศ
ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๒ โดยจัดการแข่งขัน
ในรูปแบบออนไลน์ ถ่ายทอดสดจากศูนย์อวกาศ
สึกุบะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม
๒๕๖๔ และมีนกั บินอวกาศญีป่ นุ่ ท�ำหน้าทีค่ วบ
คุมการแข่งขันอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติ
งานนี้มีตัวแทนเยาวชนจาก ๙ ประเทศ เข้า
ร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย
บังคลาเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์
สิงคโปร์ ไต้หวัน และไทย
ผลปรากฏว่า ทีม Indentation Error
ตั วแทนเยาวชนไทยจากโรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี ซึ่งประกอบด้วยนายธฤต วิทย์วรสกุล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ นายกรปภพ สิทธิฤทธิ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และเด็กชายเสฎฐพันธ์
เหล่าอารีย์ ชั้นมัธยม ศึกษา ปีที่ ๓ โชว์ความ
สามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้วยภาษา JAVA ควบคุม หุ่นยนต์ Astrobee
บนสถานีอวกาศนานาชาติให้เคลื่อนที่ไปอ่าน
QR Code และยิงแสงเลเซอร์เข้าเป้าหมาย
ท�ำคะแนนได้สูงสุดของการแข่งขัน คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Achievement Onboard Award มาครองได้
ส�ำเร็จ

แนวคิดพัฒนาแอป ‘เชื่อมชาวนาขายข้าวถึงบ้าน’ คว้าแชมป์อาเซียน

ผลการแข่งขัน ASEAN Data Science Explorers (ASEAN DSE) ระดับภูมภิ าค ประจ�ำปี ๒๕๖๔ ซึ่งจัด
ขึ้นในรูปแบบออนไลน์โดยเอสเอพี เอสอี (NYSE: SAP) และมูลนิธิอาเซียน และถ่ายทอดสดผ่านช่องทางเฟ
ซบุ๊กมูลนิธิอาเซียน เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนเยาวชนจากประเทศต่างๆ โชว์ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงลึกและใช้ดาต้าขับเคลื่อนเพื่อน�ำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาสังคม
ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Youth Forward ประกอบด้วย
น.ส.รดา ประไพกรเกียรติ และ น.ส.กัญจรีย์ ศุภวิทยา จาก
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ ประเทศไทย ซึ่งเสนอแนวคิด
เพิ่มขีดความสามารถการท�ำเกษตรกรรม ลดช่องว่างในกลุ่มคน
ท�ำงานภาคเกษตรกรรม ผ่านการส่งเสริมองค์ความรูแ้ ละใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในกลุม่ เกษตรกร ด้วยการสร้างแอปพลิเคชัน่
ให้เกษตรกรติดต่อกับผูบ้ ริโภคโดยตรง และวางแผนสนับสนุนด้าน
การศึกษาให้กลุ่มเกษตรกรแบบครบวงจร
๙๒

เด็กไทยคว้ารางวัลหุ่นยนต์โลก 2021

มาต่อกันที่รุ่นเล็กกับงาน World Robot
Olympiad 2021 (WRO 2021) การแข่งขันหุ่น
ยนต์ระดับโลก ซึง่ จัดขึน้ ในรูปแบบออนไลน์ระหว่าง
วันที่ ๑๘-๒๑ พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีประเทศ
เข้าร่วมแข่งขัน ๖๕ ประเทศกว่า ๒๐๐ ทีม ในปีนท้ี มี
K.P.Y. Panya Robot ซึง่ ประกอบด้วย ด.ญ.ลัลน์ญดา
ชาญจิตรเลขา ด.ช.นพรุจ ฉันทสกุลเดช และ
ด.ช.ธนกฤต มยุรฤทธิ์ภิบาล ตัวแทนรุ่นอายุไม่
เกิน ๑๒ ปี ท�ำผลงานคว้าอันดับที่ ๘ มาครองได้
เป็นผลส�ำเร็จ

ศิลปินรุ่นเยาว์จังหวัดเลยคว้ารางวัลงานศิลปกรรมเด็กระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยิ น ดี กั บ ที ม ศิ ล ปิ น รุ ่ น เยาว์ จากโรงเรี ย นบ้ า นนา
ดอกไม้มิตรภาพที่ ๑๒๐ อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ซึ่งได้ส่งผลงานเข้า
ร่วมงานศิลปกรรมเด็กนานาชาติ 5th International Art Competition for
Children - Piatra Neamt Greativ, 2021 Romania จัดขึ้น ณ ประเทศ
โรมาเนีย และสามารถคว้ามาได้ถึง ๒๒ รางวัล อาทิ
รางวัล “ Grand Prize Individual work.” : นางสาวสุนิศา ดอกไม้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และเด็กหญิงเก็ตมณี มหิทรชัย ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๒
รางวัล “Gold Medal Merit Class.” ๑๕ รางวัล
รางวัลเหรียญเงิน “Silver Mebal Award.” ๔ รางวัล

เด็กไทยคว้ารางวัล International Concept Artist Award ออกแบบตัวละคร

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ปัณฑิตา จันทาพูน นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งคว้า
รางวัลชนะเลิศ International Ultimate Concept Artist Award จาก
โครงการประกวดการออกแบบคาแรคเตอร์ตัวละคร “Earth Guardians
ฮีโร่ผู้พิทักษ์โลก” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแมสซี (Massey University)
ประเทศนิวซีแลนด์ ร่วมกับ Weta Workshop สตูดิโอที่มีชื่อเสียงด้าน
concept design และผลิตเอฟเฟกต์ที่สร้างหนังรางวัลระดับโลกเช่น
The Lord of the Rings, Avatar และ The Hobbit
นางสาวปัณฑิตา ออกแบบตัวละครผูพ้ ทิ กั ษ์ดอกไม้ ชือ่ ว่า “ลูกหว้า”
ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากสวนของคุณแม่ โดยหยิบดอกไม้-ต้นไม้บางชนิด
มาออกแบบ

๙๓

นักศึกษา มธ.คว้ารางวัล ‘แก้เกมธุรกิจ’ ระดับนานาชาติ

มาถึงผลงานของรุ่นพี่กันบ้างกับการแข่งขัน Australian Undergraduate Business Case Competition
2021 (AUBCC 2021) การแข่งขันแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ (Business Case Competition) ระดับนานาชาติ
จัดโดย University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย มี ๑๖ ทีม จาก ๙ ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน
งานนีท้ มี Little Ripper จาก BBA Thammasat ตัวแทน
ประเทศไทย ประกอบด้วย น.ส.เนือ้ แพร ดวงศรี น.ส.นันทิชา
จิรัฐพิกาลพงศ์ น.ส.สริตา วิภาสด�ำรงกุล สาขาการบัญชี
และ น.ส.มณิภา มหัทธนากร สาขาการเงิน สามารถคว้ารางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๒ และรางวัลชนะเลิศ Tiktok Challenge
มาครองได้ นอกจากนีน้ .ส.เนือ้ แพร สมาชิกในทีมยังได้รบั รางวัล
Best Speaker ด้วย

รางวัลวิทยาศาสตร์ Prime Minister’s Science Award 2021

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานมอบรางวัล Prime Minister’s
Science Award 2021 ครั้งที่ ๕ แก่คณะนักเรียนและครูอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์อันโดดเด่นสร้าง
ชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลกในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๒๕๖๔
ปีนี้ทีมเยาวชนผู้ได้รับรางวัลได้แก่
๑. โครงงานเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โครงงานแผ่นหนังเทียมส�ำหรับการผลิตกลองตุ๊กจากขยะขวดพลาสติก HDPE ร่วมกับฝุ่นขี้เลื่อยไม้
ยางพาราเพื่อทดแทนการใช้หนังวัว จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
๒. โครงงานเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Best of Physical Science (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ) : โครงงานการพัฒนาสมการเฮลิคอยด์
		 เพื่อเพิ่มอัตราการไหลของอุปกรณ์ล�ำเลียงลิ่มเลือดในการรักษาทางการแพทย์ จากโรงเรียน
		 วิทยาศาสตร์จฬุ าภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
Best of Biological Science (สาขา
		 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) : โครงงาน
		 Rapid Osteoporosis Risk
		 Assessment: Non-Invasive
		 Detection Kit of Calcium,
		 Phosphate and pH in Human
		 Sweat จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
Best of Applied Science (สาขา
		 วิทยาศาสตร์ประยุกต์) : โครงงานเว็บ
		 แอปพลิ เ คชั น ส� ำ หรั บ การคั ด
		 แยกโรคผิวหนังที่มีจ�ำนวนข้อมูล
		 น้อยโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึกจาก
		 โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าภรณ
		 ราชวิทยาลัย ปทุมธานี

.
.
.
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บอกเล่าข่าวประกวด
รายงาน : พิมพ์ภัทร

ประกวด “GLOBE Student Research Competition 2022”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “GLOBE Student Research Competition 2022”
ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
คณะผูว้ จิ ยั ประกอบด้วยนักเรียนจ�ำนวน ๒ - ๓ คน (ศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงมัธยมศึกษาปี
ที่ ๖) และครูทปี่ รึกษางานวิจยั ๑ - ๒ คนต่อ ๑ งานวิจยั โดยแต่ละโรงเรียนสามารถส่งงานวิจยั เข้าร่วมการคัด
เลือกได้ระดับชั้นละ ๑ งานวิจัย
แ บ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ส่งใบสมัครพร้อมรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม
๒๕๖๕ โดยส่งทางไปรษณีย์ที่
ฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ ๙๒๔ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย ๑๐๑๑๐
หรือทางอีเมล์ : globesrc@proj.ipst.ac.th
สอบถามเพิ่มเติม โทร ๐๒ ๓๙๑ ๓๑๔๒ ต่อ ๑๑๒๑, ๑๑๒๔, ๑๑๒๘

ประกวดภาพยนตร์สั้น พราวไทย : Proud Thai

โครงการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่ง
ผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์
วัฒนธรรมไทย” ชิงเงินรางวัลรวม ๒๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียน หรือนิสิต นักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาทั้ง
ข องรัฐและเอกชน (มีอายุไม่เกิน ๒๓ ปีบริบรู ณ์ในวันทีส่ ง่ ผลงานเข้าประกวด) ส่งผลงานเข้าประกวดในลักษณะทีม
(มีผู้ร่วมทีมไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่เกิน ๑๐ คน/ทีม)
จัดท�ำภาพยนตร์สนั้ ความยาวไม่นอ้ ยกว่า ๘ นาทีและไม่เกิน ๑๐ นาที น�ำเสนอเนือ้ หาตามแนวคิดหลักของ
โครงการฯ โดยเลือกประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือผสมผสานได้ตามความคิดสร้างสรรค์ ในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. เอกลักษณ์ของชาติ อันหมายถึง ลักษณะทีแ่ สดงถึงความเด่นและดีงามเฉพาะทีร่ ว่ มกันของชาวไทย เกี่ยว
กับประชากร ดินแดน ศิลปวัฒนธรรม ภาษาไทย ความเป็นเอกราช
และอธิปไตย เกียรติภูมิของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. วิถีชีวิต วิถีชุมชนหรือท้องถิ่น ตลอดจนวิถีวัฒนธรรมที่หลาก
หลายและน่าภาคภูมิใจ
๓. เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทรและ
ค่านิยมส�ำนึกร่วมในสังคม
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - ๒๘ กุมภาพันธ์ศกนี้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.proud-thai.com หรือ
เฟสบุ๊คและยูทูป : Proud Thai
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ : proud.thai.th@gmail.com และ
ไลน์ : @proud-thai
๙๕

ประกวดออกแบบเกมนิยายแชทครั้งที่ ๑ “บุสสดี Interactive Story Game Contest”

แพลตฟอร์มนิยายเกม บุสสดี (BuzzDe) และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์
แวร์เกมไทย (TGA) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเกมนิยายแชทครั้ง
ที่ ๑ “บุสสดี Interactive Story Game Contest” ชิงทุนการศึกษารวมกว่า
หนึง่ แสนบาท พร้อมโอกาสน�ำไปใช้จริงในแพลตฟอร์มนิยายเกมบุสสดี (BuzzDe)
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - ๒๐ กุมภาพันธ์ศกนี้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊ก : BuzzDeOfficial

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน�ำ้ ๒๕๖๕
Thailand Junior Water Prize 2022

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำ ปี ๒๕๖๕ : Thailand Junior Water
Prize 2022 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการอนุรักษ์น�้ำสู่ความยั่งยืน” (Water
Conservation Innovation toward Sustainability) ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่
และเกียรติบัตร
ผูเ้ ข้าประกวดจะต้องมีอายุระหว่าง ๑๕-๑๙ ปี และก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕) ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
งานวิจยั ทีส่ ง่ เข้าประกวดจะต้องเป็นเป็นโครงการศึกษา/วิจยั ทีแ่ สดงออกถึงนวัตกรรมในด้านการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรน�้ำอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการรักษาหรือแก้ปัญหาในเรื่องคุณภาพน�ำ้ และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ระดับประเทศ หรือระดับโลก
ส่งผลงานภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ : tjwp@proj.ipst.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊ก : globethailand2015

ประกวดออกแบบศิลปะ Asia-Pacific Regional Ozone2Climate Art Contest

สหประชาชาติ โดยโครงการสิง่ แวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme :
U NEP) และองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยามหิดล ขอเชิญ
ผูส้ นใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบศิลปะเพือ่ ปกป้องชัน้ โอโซนและสภาพภูมอิ ากาศ ระดับภูมภิ าค
เอเชีย-แปซิฟิก : Asia-Pacific Regional Ozone2Climate Art Contest ชิงถ้วยรางวัลจาก โล่ และเกียรติบัตร
จาก UNEP
ผ ลงานจะต้องเชื่อมโยงกับแนวคิดวันโอโซนโลก ๒๐๒๑
ที่ว่า Montreal Protocol - Keeping Us, Our Food and
Vaccines Cool หรือเชือ่ มโยงกับความส�ำเร็จ ปฏิบตั กิ าร หรือ
ประโยชน์ที่ได้รบั จากการพิธสี ารมอนทรีออล อย่างใดอย่างหนึง่
ส่งผลงานได้ตงั้ แต่วนั นี้ - ๓๑ มีนาคมศกนี้ 			
		 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊ค : apozone2climate

๙๖

รายนามคณะกรรมการจัดทำ�วารสารทิศไท
นายสมพันธ์
จารุมิลินท
ดร.เนตรชนก
วิภาตะศิลปิน
นางสิริพร
ทองคำ�วงศ์
นางเพชรพริ้ง
สารสิน
นายจุตินันท์
ภิรมย์ภักดี
ดร.ฐานิญา
พงษ์ศิริ
นายนิติกร
กรัยวิเชียร
ดร.นนชัย
ศานติบุตร
นางเพ็ญศรี
เคียงศิริ
รศ.เย็นใจ
สมวิเชียร
นางเยาวลักษณ์
โหตรภวานนท์
นายเรืองชัย
รุจิระพัฒน์
นางวิณีนารถ
พันธุ์วุฒิ
นายสุรินทร์
เงินรูปงาม
หม่อมหลวงอนุพร
เกษมสันต์
ดร.อัญชลี
เกษสุริยงค์
นางสาวธนัชพร
ถ�้ำสิงห์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พลเอก สุรยุทธ์  
จุลานนท์
ร้อยโท ดร.สุวิทย์
ยอดมณี
บรรณาธิการ
นางวิณีนารถ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางทัศนีย์
ศิลปกรรม
นายสมชาย
นายพงษ์ณัฐ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้อุปถัมภ์

พันธุ์วุฒิ
ยาวะประภาษ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

หงวนเสงี่ยม
วัฒนสุคนธ์

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

ทิศไท เปิดสู่ทุกทิศ และ เปิดรับทุกทิศ

