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ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๗
เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕ สารบัญ

๒

สัมภาษณ์

๑๓	 ยอดเยาวชน	: ณัฐภัทร ภูแสง  
 ครั้งแรกของเด็กขอนแก่น คว้าทอง IOAA 
๑๘ Sport	Hero	: ณฎัฐธิดา สชุาตพิงศ์ 
 นกัยกน�า้หนกั เอเชยีนยธู พาราฯ 
๒๒ Special	Feature	: สัมภาษณ์พิเศษ 
 ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ชัยชนะจาก 
 เอเชี่ยน ยูธ พาราเกมส์ ๒๐๒๑
๓๗ Role	Model	: พิณ เจนวัฒนวิทย์ The Rolling Pinn
๕๕ Exclusive	Interview	: วิเชียร เตชะไพบูลย์ 
 ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
๖๓	 แรงบนัดาลใจ	: ผศ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ 
 ผู้สร้างแบรนด์บันดาลใจจากญี่ปุ่น 
สารคดีประจ�าฉบับ

๔	 พระมหากรณุาธคิณุ	: อทุยานเฉลมิพระเกยีรติ ร.๙
๘ ศาสตร์พระราชา	: สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลน  
 นานาชาติ  
๒๖ สานฝันเยาวชน	: สาขากัญชาเวชศาสตร์ 
 วทิยาลยัสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา

๑๓ ๑๘

๘ ๔๔

๕๑

๗๑

๗๙ ๖๗

๓๑ เฉลิมพระเกียรต	ิ: ยูเนสโกยกย่อง 
 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นบุคคล
 ส�าคัญของโลก
๓๔ รกัษ์โลก	: แนวคิดแฟชั่นหมุนเวียน 
 Circular Fashion
๔๑ สารคดีพิเศษ	: โครงการผ่าตัดข้อไหล่ ข้อศอก 
 เพื่อผู้ยากไร้  
๔๗ ชวนเที่ยว	: สุขทุกวันที่จันทบุรี 
๕๑ ต�าราเล่มใหญ่	: พพิธิภณัฑ์เหรยีญกษาปณานุรกัษ์
๕๙ ศาสนศิลป์สยาม	: วัดยานนาวา
๗๑ บันทึกหัวใจไทย	: รัสเซล โครว์ 
๗๓ เยาวชนรอบโลก	: การเงินของคน Gen Z 
๗๙ New	Normal	: Gig Economy ยุคงานฟรีแลนซ์
 เฟื่องฟู
๘๒ เรื่องน่ารู	้	
๘๔ Education	Platform	: รวมแหล่งความรู้การเงิน
 ออนไลน์ส�าหรับเยาวชน
๘๖ เก็บมาเล่า		
๙๐ ปรบมอืให้	
๙๓ บอกเล่าข่าวประกวด
สุขภาพ-กีฬา-รายงาน

๔๔ สขุภาพน่ารู	้: สภาวะอารมณ์ไม่คงที่ในวัยรุ่น
๖๗ In	Trend	:	Sport&Game	: ขี่ม้า  
๗๗	 โลกดิจิทัล	: Metaverse โลกเสมือนจริง



บทบรรณาธิการ
  ปีใหม่ ๒๕๖๕ ค่ะ
  ต้อนรบัปีขาลด้วยปกทีส่่องสว่างถงึความปรารถนาอนั

รุ่งโรจน์ ดวงตะวันที่ไม่มีวันตกดินในหัวใจของเรา แม้มนุษย์โลก
จะต้องเผชญิกบัโควดิ-๑๙ ย่างเข้าปีทีส่าม ปรับตวัรบัสายพันธุใ์หม่
ด้วยวิถชีวีติทีไ่ม่เหมอืนเดิมอกีต่อไปโดยสิน้เชิง แต่เราก็ยงัเชือ่ม่ัน
สุดใจว่ายังคงมีทางเดินแห่งความหวังและพลังใจทอดยาวอยู่
เบื้องหน้าค่ะ

 “ทศิไท” ในปี ๒๕๖๕ ต้ังมัน่ทีจ่ะเป็นส่ือสร้างแรงบันดาลใจ ส่ง
ต่อความมุง่ม่ันในการยดึกมุความดีงามในใจ ด้วยการน�าเสนอเร่ือง
ราวของผู้คน สถานที่ แหล่งเรียนรู้เชิงท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่
สามารถจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เล็กๆ ให้ยิ่งใหญ่ด้วยมัน
สมองและสองมือของน้องๆ เยาวชนต่อไป

 หนึง่ในความภมูใิจของฉบบัรับปีขาลคอื “น้องฟา” ณฎัฐธิดา 
สุชาติพงค์ นักกีฬาเหรียญทองกีฬาคนพิการ Asian Youth Para 
Games 2021 ซึ่งแม้จะประสบอุบัติเหตุท�าให้ร่างกายไม่สมบูรณ์ 
แต่น้องฟาไม่ยอมย่อท้อ พลิกฟื้นให้เกิดโอกาสสร้างความภูมิใจ
ให้ตัวเอง ครอบครัว และประเทศชาติอย่างสมควรน�ามาเป็นแบบ
อย่าง

 เช่นเดียวกบั ณฐัภทัร ภแูสง เด็กขอนแก่นคนแรกทีส่ามารถ
เข้าร่วมการแข่งขนัระดบัโลก จนสามารถคว้าเหรยีญทองการแข่งขนั
โอลิมปิกดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศ กว่า
จะท�าได้อย่างวันนี้ น้องต้องทุ่มเทความมุมานะเพียรพยายามซ�้า
แล้วซ�้าเล่า

 ในเล่มนอกเหนือจากนี้ยังมีเร่ืองราวที่เต็มไปด้วยแง่คิด 
เพิ่มความรู้รอบตัวด้วยเทคโนโลยีท่ีคละเคล้าอยู่ในวิถีชีวิตเรา
อย่างไม่อาจหนีห่างได้ น�าพาชีวิตให้ก้าวเดินอย่างรอบคอบ มีสติ 
มีปัญญาสว่างสดใส ตลอดปีขาล ๒๕๖๕ ค่ะ

สวัสดี

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

ห้ามจ�าหน่าย
เผยแพร่เป็นอภินันทนาการส�าหรับ
โรงเรียน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป 
จากมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

๓



เรื่อง: ทัศนีย์ ยาวะประภาษ
พระมหากรุณาธิคุณ

 ตั้งแต่ปิดตัวลงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พื้นที่อดีต 
 “สนามม้านางเลิ้ง” ที่ดินในพระปรมาภิไธย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้แก่
ประชาชน กลายเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่และแหล่ง
เรยีนรู้ของคนกรุงเทพมหานครในนาม “อทุยานเฉลมิ 
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” 
ครอบคลมุพืน้ที ่ ๒๗๙ ไร่ คาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายใน
พุทธศักราช ๒๕๖๗

พระราชทานเพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูข้องประชาชน
ในพธิวีางศลิาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  
อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร เม่ือเดอืนธันวาคม 

อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๑๐

พ.ศ. ๒๕๖๔ มกีารจดัแสดงนทิรรศการอทุยานเฉลิม 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เผยแพร่
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ท่ีทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติ พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติรและสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิติิ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระราชทานอทุยานเฉลมิพระเกยีรติฯ แห่งน้ี ให้เป็น
แหล่งเรยีนรูแ้นวพระราชด�ารขิองทัง้สองพระองค์ผ่าน
องค์ความรูเ้รือ่งป่าและน�า้ โดยน�ามาเป็นแนวคดิหลัก
ในการออกแบบสวน ประกอบด้วย ผังแม่บทโครงการ 
จัดแสดงพื้นที่น�า้ ๔๗ ไร่ พื้นที่สีเขียว ๑๐๕ ไร่ พื้นที่
จอดรถยนต์ ๗๐๐ คัน และที่จอดรถบัส ๙ คัน

นับ

๔



พระบรมราชานุสาวรีย์ ร. ๙ 
แนวคิดการออกแบบพระบรมราชานุสาวรีย์ 

ได้แก่ พระบรมราชานสุาวรย์ี ถือเป็นหวัใจและศนูย์กลาง
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
ประกอบพระราชพิธบีรมราชาภิเษก เมือ่สร้างแล้วเสรจ็ 
คาดว่าประชาชนจะสามารถมองเหน็อนสุาวรย์ีได้จาก
ถนนรอบนอกพืน้ทีอุ่ทยานเฉลิมพระเกียรตฯิ ทัง้ถนน
ศรีอยุธยา ถนนพระรามที่ ๕ และถนนพิษณุโลก

ป่าและน�้า
แนวคิดหลักการออกแบบโครงการประกอบ

ด้วย ต้นน�้า กลางน�า้ ปลายน�้า รวมทั้งแนวคิดการ
บรหิารจดัการน�า้ ได้แก่ แก้มลงิแห่งใหม่ บ่อน�า้เลข ๙ 
กังหันน�้าชัยพัฒนา เปรียบเสมือนหัวใจของแหล่งน�า้ 
ที่ทั้งคน สัตว์ และพืชพรรณธรรมชาติอันอุดมได้อยู่
ร่วมกันในระบบนิเวศ เช่น ฝายและป่าต้นน�า้ เพื่อให้
เป็นสวนแห่งความสุขและความยั่งยืน 

ทั้งนี้ มีการน�าพลังงานทดแทนจาก Floating 
Solar Cell มาใช้ในพื้นที่บางส่วนของโครงการ เพื่อ 
สูบน�้าจากปลายน�้าหมุนเวียนกลับข้ึนไปยังต้นน�้า 
รวมทั้งพันธุ์ปลา เช่น กระโห้ ตะเพียนขาว ตะพาก 
กระแห พึ่งพิงกันเป็นระบบนิเวศ มีพืชชุ่มน�้าเพื่อให้
มีความหลากหลายทางธรรมชาติและกรองน�้าที่ไหล
สู่บ่อน�้าเลข ๙

รวมทัง้แนวคดิการออกแบบพรรณไม้ในโครงการ 
นับตั้งแต่หลักการจัดวางพรรณไม้ การวางต�าแหน่ง
ต้นไม้ อัตราการเจริญเติบโต ไม้มงคลพระราชทาน 
ประจ�าจงัหวดั ๗๗ จงัหวัด ส�าหรบัเส้นทางการสญัจร 
ในโครงการประกอบด้วย เส้นทางจกัรยาน ๓.๕ กโิลเมตร 
กว้าง ๕ เมตร เส้นทางวิง่ ๓.๕ กโิลเมตร กว้าง ๖ เมตร 
และเส้นทางเดิน

๕



สวนแห่งความสุข และความยั่งยืน
อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๙ ออก 

แบบตามแนวคิดของสวนสมัยใหม่ หรือ “Modern 
Park” ที่นอกจากจะทันสมัย สวยงาม มีแนวคิดหลัก 
แนวคิดรอง ส่ือความหมายชดัเจน มกีารน�าเทคโนโลยี
ล�า้สมัยมาใช้แล้ว ยงัค�านงึถงึประโยชน์ใช้สอยทีเ่ชือ่ม
โยงวิถีความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติเข้าไว้
ด้วยกันได้อย่างน่าสนใจยิ่ง

มีการปลูกต้นไม้ใหญ่ให้สวยงามร่มรื่นถึงราว 
๔,๕๐๐ ต้น ในลักษณะของสวนป่าธรรมชาติ และ
ปลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์ ต้นไม้โตเร็ว
เพื่อสร้างร่มเงา ต้นไม้ประจ�าจังหวัด ไม้หายาก รวม
ถึงมีการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อให้ผู้มาใช้สวนแห่ง
นี้ได้รับความรู้ในหลากหลายมิติ อีกทั้งยังได้รับความ
เพลิดเพลินต่างๆ

นอกจากนี้ ยังสะท้อนหลักการบริการน�้าอย่าง
ยั่งยืน โดยเริ่มต้นจากต้นน�า้ ผ่านฝายชะลอน�้า และ
แนวคิดการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ส่วน
กลางน�า้ ผ่านโครงการแก้มลงิ กังหนัน�า้ชยัพฒันา และ
พื้นที่พืชชุ่มน�้า และปลายน�้า ผ่านแปลงพื้นที่เกษตร
ทฤษฎีใหม่ บ่อปลานิลและการใช้พืชกรองน�า้

ภายในพื้นที่ยังสามารถรองรับน�้าในกรณีที่เกิด
อุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเชื่อมคลองผดุง
กรงุเกษม กับคลองเปรมประชากร และคลองสามเสน
อีกด้วย

ตามรอยพ่ออย่างยั่งยืน
ด้วยส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ อุทยานเฉลิม

พระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๙ จึงมีแนวคิดในการออกแบบ
สิ่งต่างๆ ภายในสวนแห่งนี้ให้เกี่ยวข้องกับในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ดังนี้. พระบรมราชานสุาวรีย์ รชักาลที ่๙ ประดษิฐาน 

 อยู่กลางสวนซ่ึงถือเป็นหัวใจและศูนย์กลาง
 ของสวนสาธารณะแห่งนี้. สะพานหมายเลข ๙ เส้นทางเดนิภายในส่วน 

 น�าสู่พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๙. สะพานหยดน�้าพระทัย สื่อให้เห็นถึงน�้าพระ
 ราชหฤทัยด่ังสายน�้าที่หล่อเลี้ยงคนไทยมา
 ตลอด ๗๐ ปี ออกแบบอย่างสวยงาม โดย
 เฉพาะยามสะท้อนเงาจากแผ่นน�า้. สะพานไม้เจาะบากง จ�าลองสะพานไม้เจาะบากง 
 จ.นราธิวาส สะพานที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

๖



 เคยเสด็จไปทรงงาน บริเวณสะพานมีท่าน�า้ 
 น�้าตกและล�าธารจ�าลองตามแบบป่าฝนเขต
 ร้อนที่ออกแบบอย่างสวยงาม กลมกลืน. สระน�า้รปูเลข ๙ พืน้ทีร่องรบัน�า้ หรอื “แก้มลงิ” 
 ในยามวิกฤตจากอุทกภัยอีกแห่งหนึ่งของ
 กรงุเทพฯ โดยสามารถผนัน�า้เชือ่มโยงกบัคลอง
 เปรมประชากรท่ีอยู่ด้านนอกของอทุยานเฉลมิ
 พระเกียรติฯ   

มากกว่าสวนสาธารณะ
นอกจากจะเป็นทั้งสวนสาธารณะแสนสวย 

สวนป่าธรรมชาติในลักษณะของพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 
ปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุง แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 
สถานท่ีออกก�าลงักาย ลานกิจกรรม สถานท่ีท่องเทีย่ว 
จุดถ่ายรูปท่ีน่าตื่นตาตื่นใจของประชาชนและนักท่อง
เท่ียว เป็นแหล่งศกึษาทางธรรมชาตแิละแนวความคดิ
แห่งความยั่งยืนของในหลวงรัชกาลที่ ๙ แล้ว 

ที่นี่ยังเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ส�ำคัญใต้ร่มพระ
บำรม ี“พ่อของแผ่นดิน” ซึง่ในหลวงรชักำลท่ี ๑๐ พระ 
รำชทำนแก่ปวงชนชำวไทย ด้วยพระมหำกรุณำธิคุณ
อันหำที่สุดมิได้

คลิกชมวีดิทัศน ์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เว็บไซต์หน่วย
ราชการในพระองค์  https://www.royaloffice.th  
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เรื่อง: วิณีนารถ พันธุ์วุฒิ
ภาพ: สมชาย หงวนเสงี่ยม
 

ศาสตร์พระราชา

สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙
ธรรมชาตินำาพาศาสตร์พระราชา 

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

๘



	 บาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร	มหาภมูพิล	
	 อดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	พระเจ้าอยูห่วั

ในรัชกาลที่	๙	แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์	ทรงเป็นนัก
พัฒนาที่แท้จริง	พระอุปนิสัยนักพัฒนานั้น	ก่อให้เกิด
โ ครงการในพระราชด�าริเพือ่แก้ปัญหาระยะยาวครอบ	
คลุมในทุกภูมิภาคทั่วทั้งแผ่นดินไทย	ทรงก�ากับดูแล
และทรงติดตามงานอย่างใกล้ชิด	 เพื่อประโยชน์สุข
แก่ปวงชนและสงัคม	อนัเป็นทีม่าแห่งศาสตร์พระราชา
ทีท่รงคุณใหญ่หลวง	 ด้วยน�าไปสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนื
เป็นส�าคัญ

ห ากจะกล่าวเฉพาะความหลากหลายทางชวีภาพ
ด้วยสายพระเนตรยาวไกลถึงความส�าคัญของความ
หลากหลายทางชวีภาพ	ได้ขยายผลอย่างต่อเน่ืองเป็น
ป่าสาธิตในการจัดการทรัพยากรป่าไม	้ อนุรักษ์ฟื้นฟู
สภาพป่าเสื่อมโทรม	เชื่อมโยงกับการจัดการดินและ
น�้า	 โดยเฉพาะการอนุรักษ์และพัฒนาป่าต้นน�้าและ
ป่าชายเลน	 อันเป็นแหล่งก�าเนิด	 และแหล่งอาหาร
ตามธรรมชาติของสรรพชีวิต	 ซึ่งทรงตระหนักชัดว่า
สิ่งนี้คือฐานและต้นทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ราษฎร

โครงการหนึ่งที่พัฒนาข้ึนตามแนวพระราชด�าริ
ดังกล่าวที่เป็นรูปธรรมชัดเจนคือ	 สวนพฤกษศาสตร์
ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙	 ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าชาย
เลน	 บริเวณบ้านเสม็ดงาม	 ต�าบลหนองบัว	 อ�าเภอ
เมือง	จังหวัดจันทบุรี

สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาต	ิร.๙	แห่ง
นี	้ เกดิข้ึนตามเจตนารมณ์	 เพ่ือขยายผลของโครงการ	
“พลิกฟ้ืนคนืป่าชายเลนสูธ่รรมชาต”ิ	โดยสภานติบัิญญัติ
แห่งชาต	ิ (สนช.)	 ร่วมกบักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	 (ทส.)	 โดยกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง	 เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

พระ
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ของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

บนเนื้อที่ประมาณ ๕๑๘ ไร่ สวนพฤกษศาสตร์
ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ เป็นแหล่งรวบรวม จัด
แสดงพรรณไม้ป่าชายเลนจากพ้ืนทีส่่วนต่างๆ ของโลก 
และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ และ
แหล่งศกึษาวจัิย สร้างองค์ความรู้ในทางพฤกษศาสตร์ 
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อท�าหน้าที่เป็นสถาบันแลก
เปล่ียนความรูท้างวชิาการด้านพฤกษศาสตร์ และการ

ใช้ประโยชน์จากพรรณไม้ป่าชายเลนท่ีเหมาะสม 
เป็นการส่งเสริม สนับสนุน และการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ

นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติของ
ประชาชน สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้สามารถใช้เป็น
แหล่งสร้างกจิกรรมทีห่ลากหลายของนกัวทิยาศาสตร์
ธรรมชาติ และร่วมท�างานกับสถาบันการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ เพือ่เป็นศนูย์เครอืข่ายในการอนรุกัษ์
พรรณพชืป่าชายเลน ร่วมกบัสมาคมป่าชายเลนนานา 
ชาติ ซึ่งมีสมาชิกอยู่ ๙๓ ประเทศ ที่มีป่าชายเลนทั่ว
โลก ซ่ึงถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความย่ังยืน
ของระบบนิเวศป่าชายเลนต่อไปในอนาคต

และเพ่ือท�าความเข้าใจกบัลกัษณะของป่าชายเลน 
ศาสตราจรย์สนิท อักษรแก้ว ประธานคณะกรรมการ

๑๐



ด�าเนินงานจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานา 
ชาติ ร.๙ ได้อธิบายความส�าคัญของป่าชายเลนไว้ว่า
ป่าชายเลนเป็นป่าที่ขึ้นอยู่บริเวณชายฝั่ง เป็นเขตน�า้
กร่อย คือเป็นพื้นที่ที่น�้าจืดกับน�้าเค็มผสมกัน มีพันธุ์
พืชหลายชนิดอย่างน้อยก็เกือบ ๘๐ ชนิด ซึ่งมี
เอกลักษณ์เฉพาะ เพราะต้องปรับตัวให้เข้ากับความ
เค็มของน�้าด้วย ปรับตัวให้ใกล้ชิดสภาพสิ่งแวดล้อม 
เป็นที่รวมของสัตว์สามน�า้ จึงเป็นพื้นที่ส�าคัญมากที่

ปรับสมดุลระบบนิเวศบนบกกับชายฝั่ง
นอกจากนีป่้าชายเลนยงัเป็นพ้ืนท่ีทีมี่ความจ�าเป็น

ต่อการด�ารงชีวิตของสัตว์น�้าในชายฝั่งหรือในทะเล 
เพราะป่าชายเลนคือบ้านหลังใหญ่ของสัตว์เหล่านี้ 
และยังเป็นแหล่งอาหารส�าคัญอีกด้วย

ในสภาวะโลกร้อนซึง่มก๊ีาซเรอืนกระจก ซึง่ส่วน
ใหญ่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับมีเทน ป่าชายเลน
สามารถดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงกว่าป่าบก 
๔-๖ เท่า ซึ่งระบบการดูดซับป่าชายเลน หรือระบบ
การดดูซบัคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคทะเล คือความ
ส�าคัญของป่าชายเลน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์พูดไว้ว่า 
“ไม่มปี่าชายเลน ไม่มีกุ้ง หอย ปู ปลา” 

ทั้งนี้ จึงเป็นที่คาดหวังว่าสวนพฤกษศาสตร์ป่า
ชายเลนนานาชาติ ร.๙ จะเป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้
ป่าชายเลนทั่วโลก พันธุ์ไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ส�าคัญ

๑๑



ของแต่ละประเทศ ซึ่งเอกอัครราชทูตแต่ละประเทศ
ได้น�าพันธุ์ไม้มาร่วมปลูกด้วย ถือว่าเป็นการรวบรวม
ไว้เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพใกล้เคียงกับพื้นที่จริง 
เพราะป่าชายเลนเป็นที่ที่อยู ่ในเขตร้อน อีกท้ังยัง  
ได้รวบรวมพนัธุพ์ชืประเภทปาล์ม และสมนุไพรต่างๆ 
เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัย และเป็นที่พบปะของนัก
วิทยาศาสตร์ทั้งของไทยและทั่วโลกท่ีจะมาแลก
เปลี่ยนความรู้ในเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์พืช และ
ระบบนิเวศป่าชายเลนต่อไปในอนาคต

นอกจากจะเป็นสวนพฤกษศาตร์ป่าชายเลน
นานาชาตแิห่งแรกของโลกแล้ว ทีน่ีย่งัมีห้องสมุด รวบ 
รวมภาพยนตร์ วีดิทศัน์และภาพถ่ายเก่ียวกับป่าชายเลน 

ตลอดจนงานวิจัยต่างๆ ของแต่ละประเทศ และเมื่อ
ห้องสมุดแห่งนี้เสร็จสมบูรณ์ตามก�าหนดในปี ๒๕๖๖ 
ก็จะเป็นห้องสมุดป่าชายเลนนานาชาติที่ทันสมัย
ที่สุดในโลก

โครงการในพระราชด�าริที่เกิดขึ้นด้วยพระมหา 
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้ง
หลายทั้งมวลนั้น มีจุดหมายหลักเพียงหนึ่งเดียวคือ 
เพ่ือความอยูด่กีนิด ี ยกระดบัความเป็นอยูข่องพสกนกิร
ของพระองค์ เป็นศาตร์พระราชาท่ีควรค่าอย่างยิง่แก่
การสบืทอดรกัษา เพือ่ให้อนชุนรุ่นหลงัได้น�าไปประยกุต์
ใช้เพ่ือการพัฒนาประเทศชาตอิย่างย่ังยนืสืบต่อไป  
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เรื่อง : ฉญษาภ์ 
ยอดเยาวชน

ณัฐภัทร ภูแสง  
ครั้งแรกของเด็กขอนแก่น

 คว้าทอง IOAA 
  ภูแสง แห่งโรงเรียนสาธิต
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  (ศึกษาศาสตร์) จังหวัด
ขอนแก่น นกัเรยีนศนูย์ สอวน. มข. ผูแ้ทน
ประเทศไทยร่วมการแข่งขันโอลิมปิก
ดาราศาสตร์และฟิสกิส์ดาราศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ (International Olympiad on 
Astronomy and Astrophysics, IOAA) 
จนสามารถคว้าเหรยีญทองมาได้ ถอืเป็น

เด็กขอนแก่นคนแรกท่ีสามารถเข้าร่วมการ
แข่งขันระดับโลกที่น่าภาคภูมิใจ

แต่กว่าจะมวีนันีไ้ด้ ณฐัภทัร หรือชือ่เล่นว่า หมาน 
ต้องอาศัยความพยายามครั้งแล้วครั้งเล่า และรางวัล
ตอบแทนของคนขยันก็เป็นท่ีประจักษ์แล้วในวันนี้

เหรียญทอง IOAA วันที่ฝันเป็นจริง

ณัฐภัทร

๑๓



“หมาน” ในภาษาอีสาน แปลว่า โชคดี แต่เหรียญทอง
ครัง้นีห้มานไม่ได้ใช้โชค เขาต้องอาศยัความมุง่มัน่ โดยเข้าสู่เส้น
ทางสอวน. ต้ังแต่ ม. ๑ เริม่สอบฟิสกิส์ครัง้แรกแต่ก็พลาดรางวลัไป 
เพียรกลับมาสอบอีกทีตอน ม. ๒ โดยหันไปสอบดาราศาสตร์  
ม. ๓ เข้าสอบทั้งวิชาทั้งฟิสิกส์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ เริ่มได้
เหรียญเงินในวิชาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ จากนั้นมุ่งสู่การเป็นผู้แทน
ดาราศาสตร์ ตั้งแต่ ม. ๔ ก็ยังไม่ได้เป็นผู้แทนประเทศ จน ม.๕ 
ซึง่เป็นปีสดุท้ายแล้วในการสอบเป็นผูแ้ทนระดบัประเทศ หมาน 
ก็ท�าส�าเร็จ !

นอกจากเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. มข. หมานได้รับรางวัล
พเิศษอกีหลายรางวลั ได้แก่ รางวลัรวมคะแนนสงูสดุภมูภิาค และ
รางวัลคะแนนสูงสุดภาควิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งได้รับรางวัลนี้ติดต่อ
กันเป็นปีที ่ ๒ และเข้าแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๔ (IOAA2021)  เป็นการแข่ง
ขันแบบออนไลน์ โดยมีประเทศโคลอมเบียเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันฯ หมานคือหนึ่งในผู้แทนประเทศไทยที่ได้รับรางวัลจาก 
๔ เหรียญทอง เปิดโอกาสให้เขาสามารถรับทุนการศึกษาของรัฐบาลเพื่อไปศึกษาต่อ
ในต่างประเทศในสาขาดาราศาสตร์หรือฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก

ความฝันวัยเด็ก
หมานเล่าให้ฟังว่าสมยัประถมฯ เขาชอบพดูให้แม่ฟังบ่อยๆ ว่าอยากไปดาวองัคาร 

พูดอยู่หลายปี เพราะอยากไปตั้งอาณานิคมใหม่ที่นั่น เกิดจากการดูสารคดีทางทีวี
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การส�ารวจอวกาศ ดูแล้วเกิดความสนใจ เพราะรู้สึกว่าจักรวาลนี้
กว้างใหญ่น่าค้นหา อยากไปแตะให้ถึงดาวอังคารสักครั้ง ตามที่ข่าวบอกว่าดาวอังคาร
มีสิ่งมีชีวิตอยู่ และเราสามารถใช้ยานอวกาศไปลงจอดที่นั่นได้ ทฤษฎีนี้มีความเป็นไป
ได้สูง แต่ความคิดเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อโตขึ้น เขาเริ่มอยากเป็นครูเพราะดูการ์ตูน และครู
ในการ์ตูนมีความเท่ที่สามารถสอนนักเรียนให้เก่งได้ พอได้เข้าเรียนท่ีโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีโครงการติวให้กับรุ่นน้อง จากคนที่ผ่านการสอบระดับชาติ 
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หรอืสอวน. ในฐานะรุน่พ่ีมาช่วยน้องในโรงเรียน หมานกย็นิดีรับ
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
คดิท่ีว่าถ้าเราท�าได้ เราจะเก่งท่ีสดุ เพราะหาคนเก่งฟิสกิส์ได้น้อย 
ช่วง ป.๖- ม.๑ เขาจึงใช้ความพยายามมาเรื่อยๆ แม้จะมั่นใจว่า
ตัวเองท�าได้ แต่เมื่อลงมือปฏิบัติจริงแล้ว เขาไม่สามารถท�าได้ดี
ขนาดนั้น จึงหาช่องทางขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆ เริ่มจากการ
ดูยูทูบของอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยี
แมสซาชเูซตส์ (Massachusetts Institute 

of Technology) ซึ่งสอนออนไลน์ และค้นพบว่าน่าสนใจ
“ศาสตราจารย์วอลเตอร์ เลวิน สอนได้สนุกสนาน

มากครับ นอกจากสอนเป็นสูตรแล้ว ยังท�าการทดลองให้
เราเหน็ด้วย ผมว่าหากพดูถงึอาจารย์ในวงการฟิสกิส์ ท่าน
คือแรงบันดาลใจของเด็กฟิสิกส์หลายคน มีการทดลองอัน
หนึง่ทีท่�าให้ผมประทับใจคอื เรือ่งลูกตุม้ เพ่ือพิสจูน์ว่าน�า้หนัก
ทีถ่่วงลกูตุม้ไม่มผีลต่อคาบการแกว่ง อาจารย์ตคีวามแล้วให้เราเห็น
ภาพ จึงใช้ตัวเองกระโดดพร้อมลูกตุ้ม เรียกว่าอาจารย์ทุ่มสุดตัวเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ
ในสิ่งที่ท่านสอน”
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เรียนภาษาอังกฤษจากยูทูบ
หมานบอกว่าในห้องเรียนส่วนใหญ่ สิ่ง

ที่เรียนคือไวยากรณ์ซึ่งไม่เหมือนการใช้ชวิีต
จรงิ แต่เมือ่ดูเกม การ์ตนูต่างๆ เขาจะได้เหน็
บริบทจริงท่ีห้องเรียนไม่สามารถให้ค�าเหล่านี้
ได้ เขาจึงเรียนภาษาอังกฤษจากยูทูบ ด้วย
การดูไปเร่ือยๆ ฟังไปแล้วกเ็ลยีนส�าเนยีงเจ้า 
ของภาษา ไม่เข้าใจค�าไหนกค้็นหาความหมาย 
โดยใช้กเูกลิแปลภาษา แม้จะเจอค�าเดมิทีเ่คย
หาความหมายแล้วแต่จ�าไม่ได้ ก็เปิดใหม่ ใช้
วิธีนี้ไปบ่อยๆ ก็จะเริ่มชินและซึมซับความรู้
ไปเอง

ภาคภูมิใจที่ได้เป็นเด็กสอวน.
“ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆ เลยครับที่

ได้เข้ามาอยู่ในโครงการของมูลนิธินี้ ซึ่ง
สมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณวิฒันา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเคย
พระราชทานสัมภาษณ์ว่า เด็กเก่งจริงๆ แล้ว
น่าสงสาร เพราะทุกคนจะมองว่าเก่งอยู่แล้ว
จึงไม่ต้องสอนอะไรเพิ่ม แต่จริงๆ แล้ว เด็กพิเศษก็ต้องการความพิเศษมากขึ้น ผม
อ่านประโยคนีแ้ล้วรู้สกึเห็นพ้องกบัพระองค์ท่าน เพราะคนท่ัวไปมกัคิดว่าเก่งแล้วไม่ต้อง
สอนอะไรแล้ว แต่พระองค์ทรงเห็นคุณค่าในการต่อยอดว่าเด็กเก่งเหล่านี้ยังสามารถ
พฒันาไปได้อกีไกล การเปิดโอกาสให้เดก็ได้ใช้ศกัยภาพของตวัเองออกมามากทีสุ่ด ถอื
เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น ผมว่าเด็กที่เข้าสอวน. ทุกคนได้เปิดมุมมองที่มี
ต่อความรู้ในแต่ละด้าน รวมถึงประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วยครับ”

รอคอยการเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ 
ตอนเด็กสมัย ป.๓ หมานเคยได้รับโอกาสเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท�าหน้าที่ถวายพวงมาลัยใน
โอกาสที่พระองค์เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เขาก็ได้เข้าเฝ้าฯ พระองค์เป็นครั้งที่ ๒   
ของชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง 
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นักฟิสิกส์ทฤษฎี เป้าหมายสูงสุด
“ผมอยากเป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีเพื่อขยายขอบเขต

ความรู้ของมนุษยชาติให้กว้างไปอีก ภารกิจคือการวาง
พืน้ฐานให้ฟิสิกส์แห่งอนาคต โดยจะมุง่มัน่เตรียมพ้ืนฐาน
การพัฒนาไว้ให้ ตอนนี้ผมสอบรับทุนมงบุโชจากรัฐบาล
ญีปุ่น่ไว้แล้ว ส่วนระดบัปรญิญาโทและเอก ผมอยากเดนิ
ทางหาทุนในหลายๆ วัฒนธรรม ดังนั้นระดับปริญญาตรี 
โท เอก ผมอยากจะได้ไปศึกษาในหลายประเทศ เพราะ
อยากรู้ว่าวฒันธรรมอืน่มลัีกษณะอย่างไร ถ้าได้ทนุมงบโุช 
ผมจะเริ่มไปเรียนภาษาญ่ีปุ่นที่นั่น ๑ ปี ก่อนเข้า
มหาวิทยาลัยครับ”

หาความสุขจากสิ่งที่เรียน
หมานฝากถึงเพื่อนๆ เยาวชนว่า สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนคือ การ

ไม่ชอบวิชาที่เรียน ซึ่งอาจจะเป็นเพราะเราไปเจอคุณครูท่ีสอนแล้วไม่เหมาะ
กบัเรา สิง่ท่ีเพือ่นๆ ควรท�าคอืขวนขวายหาความรูจ้ากแหล่งอืน่ๆ ทีจ่ะสามารถ
จุดประกายให้เราชอบวิชานั้นๆ เพราะไม่ว่าจะท�าอะไรก็แล้วแต่ หากเริ่มจาก

อคติแล้ว ยากที่จะประสบความส�าเร็จได้ เคล็ดลับในการท่องจ�า คือ เมื่ออ่าน
อะไรแล้วให้ถ่ายทอดต่อ การรับความรู้อย่างเดียวโดยไม่เอาออก จะท�าให้เราจ�าได้

น้อยลง แต่เมื่อมีการถ่ายทอดต่อ จะช่วยทวนความจ�าให้แม่นขึ้น

คนเก่งไม่กลัว กลัวคนขยัน
คุณพ่อและคุณแม่ของหนานมักบอกกับหมานเสมอว่า “คนเก่งไม่กลัว กลัวคน

ขยัน” ดังนั้นต่อให้เรียนดีอย่างไรก็ยังต้องขยันด้วย การที่เขาพลาดการเป็นผู้แทนอยู่
หลายปี หมานบอกตัวเองว่า ไม่เป็นไร ปีหน้าเอาใหม่ มองเรื่องการแพ้ชนะให้เป็นไป
ตามธรรมชาติ ให้ก�าลังใจตัวเอง แล้วพยายามไปเรื่อยๆ สักวันจะเป็นวันของเรา  
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เรื่อง : เพลิน  
Sport Hero

 ถอยหลังไปในช่วงอายุ ๑๕ ปี เมื่อเส้นทางการแข่งขันกีฬายกน�้าหนักของ  
 ณัฎฐธิดา สุชาติพงศ์ หรือ ฟา นักกีฬายกน�้าหนัก โรงเรียนกีฬา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผู้ก�าลังรุ่งโรจน์ในการไต่เต้าเป็นนักกีฬายกน�้าหนักระดับชิงแชมป์
ประเทศไทย อยู่ ๆ ก็เหมือนสายฟ้าฟาดเมื่อเธอได้รับบาดเจ็บขณะฝึกซ้อม ท่ามกลาง
ความมืดมิดของชะตาชีวิต แสงสว่างน�าทางจากฟ้าเบื้องบนได้ส่องมาถึง เมื่อพระบาท
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ รับฟา
เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

ธิดาแห่งนักปราชญ์ ผู้ชอบกีฬามาตั้งแต่เด็ก 
ณัฎฐธิดา มีความหมายว่า “ธิดาแห่งนักปราชญ์” ปัจจุบันฟาอายุ ๑๘ ปี เรียนอยู่

ชัน้ ม.๖ โรงเรยีนกีฬา จงัหวัดนครศรีธรรมราช ฟาชอบเล่นกีฬามาตัง้แต่อายแุค่ ๗ ขวบ 
ในการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียน เธอก็ชอบวิ่งแล้ว พอข้ึนชั้น ป.๖ ก็เล่นกีฬา
วอลเล่ย์บอล 

ณัฎฐธิดา สุชาติพงศ ์
นักยกนำ้าหนัก เอเชียนยูธ พาราเกมส์ ๒๐๒๑ 
ผู้พลิกชะตาชีวิตด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ
รัชกาลที่ ๑๐

นับ

๑๘



ฉายแววนักยกน�้าหนักเยาวชน
แม้ฟาจะเล่นวอลเล่ย์บอลมา แต่เมื่อเรียน

ชั้น ม.๑ โค้ชกีฬาวอลเล่ย์บอลกลับส่งรูปของเธอ
มาที่โค้ชกีฬายกน�า้หนัก ด้วยเหตุผลที่ว่า รูปร่าง
ของฟาไปได้ดีกับกีฬานี้

ยกน�้าหนักครั้งแรก
ขณะเปลี่ยนมาเล่นกีฬายกน�า้หนัก ฟาบอก

ว่ารู้สึกแปลกๆ เพราะต้องถีบขา ยกไหล่ เพื่อฝึก
กล้ามเนือ้เองท้ังหมด กว่าจะเข้าท่ีเข้าทางก็ใช้เวลา
เป็นปี แต่เมื่อได้ลองแล้วก็ติดใจ เพราะเล่นแล้ว
ได้กล้ามเนือ้ ฟาเริม่จรงิจังกบักฬีายกน�า้หนกัตอน 
ม.๒ และเริ่มเข้าสู่เส้นทางการแข่งขัน กระทั่งได้
รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากรัชกาลที่ ๑๐ ใน
กีฬายกน�้าหนักชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทย

เหตุการณ์ไม่คาดฝัน
เมื่อขึ้น ม.๔ ฟาเริ่มซ้อมเพื่อเข้าแข่งขันชิงแชมป์ที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นถ้วย

รางวัลที่ใหญ่ขึ้น เธอจ�าได้ว่าก�าลังซ้อมในตอนที่ลดน�้าหนักลงจากปกติไป ๔ กิโลกรัม 
ปรากฏว่า เข่าทรุด ท�าให้ลูกเหล็กมาทับคอ เพื่อนในทีมเห็นแล้วต้องผลักออกทันที 
ลูกเหล็กจึงหล่นไปที่หลังแทน นับแต่นั้นขาของฟาก็ไม่มีความรู้สึกอีกเลย พอเข้าห้อง
ผ่าตัดหมอแจ้งว่า การรักษาต้องไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ เพราะมี
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่การขนส่งผู้ป่วยและรักษานั้นมีค่าใช้จ่ายสูงมาก คุณแม่ของฟา
จึงท�าหนังสือถึงนักข่าวไทยรัฐ เพื่อขอความช่วยเหลือ นอนเจ็บได้ ๓ วัน พยาบาลก็
แจ้งข่าวดี นั่นคือในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ รับน้องฟาเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
โดยค่าใช้จ่ายตลอดการรักษา ๘ เดือน ราว ๗ - ๘ ล้านบาท  

เปลี่ยนความเสียใจให้เป็นพลังบวก
วินาทีแรกที่รู้ว่าจะเดินไม่ได้ ฟาบอกตัวเองว่า ต้องรับมันให้ได้ “ถ้าหนูเริ่มจาก

ตัวเองก่อน คนรอบข้างจะมีก�าลังใจดีตามมาค่ะ 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�าลังใจ
ฟาอยากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ ถ้า

ท่านยอมแพ้ตัง้แต่แรก เธอกค็งไม่ได้ออก
ข่าว และได้รับเป็นคนไข้ในพระบรมราชา
นุเคราะห์จากในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  

“หนูอยากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ 
สูเ้พ่ือหน ูหากแม่ไม่ส่งข่าวให้นกัข่าว  เรือ่ง 
ก็ไม่อาจไปถึงพระเนตรพระกรรณ ทรง
เมตตาให้คนจากในวังถามไถ่ตลอดการ
รกัษา กระทัง่หนอูอกจากโรงพยาบาลและ
เริ่มเข้าแข่งขันมาจนถึงทุกวันนี้ พระองค์
ท่านยังทรงให้คนติดตามหนูตลอด หนู
ซาบซึง้ในพระมหากรณุาธคิณุของพระองค์
มากค่ะ ทัง้การกฬีาแห่งประเทศไทยกค็อย
สนับสนุนและดูแลหนูดีมาก คุณหมอ 
พยาบาล โค้ช รวมถงึผูใ้หญ่ทกุๆ ท่านทีค่อย
สนับสนุน คอยส่งก�าลังใจให้หนูค่ะ”

เริ่มต้นแข่งขันอีกครั้ง
หลังรักษาพักฟื ้นร่างกายจนแข็ง

แรง ฟาตัดสนิใจกลับสู่เส้นทางยกน�า้หนัก
อีกครั้ง เธอเตรียมพร้อมร่างกายส�าหรับ
การซ้อมที่กรุงเทพฯ โดยการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยได้ตดิต่อโค้ช และโทรหาคณุแม่
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�าให้ฟาสามารถคว้าเหรียญทองมาได้ 

พระเมตตาของในหลวง ร.๑๐ 
ถ้าพระองค์ท่านไม่พระราชทานความช่วยเหลอื ตอนนีฟ้าคงท�าได้แค่นอนอยู่บ้าน 

ท�าอะไรไม่ได้ เพราะตอนแรกกระทั่งนั่งก็ท�าไม่ได้ ล้มเหมือนตุ๊กตา รวมทั้งแรงใจที่ได้
จากการที่พระองค์ทรงเมตตาให้คนจากในวังติดตามอาการมาตลอด

“ต้นปี ๒๕๖๕ หนูอยากทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองที่ได้มาจากการแข่งขันต่าง
ประเทศครั้งแรก ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อเป็นการตอบแทนที่พระองค์ได้
พระราชทานชีวิตใหม่ให้กับหนู”

กีฬาเพิ่มภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
ฟารู้สึกว่าเมื่อได้เล่นกีฬาแล้วท�าให้ฟามีชีวิตชีวา เป็นตัวของตัวเอง เรียนรู้ความ

อดทน ผ่านความเหนื่อยยาก และรู้จักตัวเองว่าเราต้องสู้กับอะไรบ้าง ท�าให้เป็นคน
ตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัย ส่วนเป้าหมายตอนนี้ ฟาอยากเสริมร่างกายตัวเองให้ดี 
เพื่อท�าสถิติให้ดียิ่งขึ้น หาประสบการณ์จากการแข่งขันเล็กๆ ไปก่อน คิดว่าโอลิมปิกที่
ปารีส ประเทศฝรั่งเศส อาจยังไม่พร้อมสักเท่าไร แต่จะพยายามฝึกซ้อมร่างกายให้
มั่นใจเพื่อเตรียมตัวส�าหรับการแข่งขันครั้งต่อไปที่ประเทศออสเตรเลีย

ฝากถึงเพื่อนเยาวชน 
อยากให้ลองท�าในสิ่งที่หลากหลาย อย่าจมกับ

สิ่งเดียว เพราะเราจะไม่มีทางรู้ว่า เราชอบอะไร ยิ่ง
อายุมากขึ้นอาจสายไปแล้ว ลองท�าหลายสิ่ง แล้วใช้
ความคดิความรูส้กึพจิารณาว่าเรารกัสิง่ไหน ลงมอืท�า 
อย่างเต็มที่ และเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์แห่งการประสบ
ความส�าเร็จจะรอเราอยู่  

๒๑



เรื่อง : พริบพรี 
Special Feature

 เป็นความส�าเร็จอย่างสูงของคณะนักกีฬาคน
 พิการเยาวชนไทย ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยน

ยูธ พาราเกมส์ (Asian Youth Para Games) ครัง้ที ่๔ 
ซึง่จดัการแข่งขนัเมือ่วนัที ่๒ - ๖ ธนัวาคม ๒๕๖๔ ณ 
ราชอาณาจักรบาห์เรน ประเทศไทยส่งคณะนักกีฬา
คนพิการเยาวชนไทยและเจ้าหน้าที่กว่า ๑๙๓ ชีวิต
เข้าร่วมชิงชัยใน ๙ ชนิดกีฬา นักกีฬาไทยสามารถ
คว้าเหรียญรางวัลได้ถึง ๓๓ เหรียญทอง ๒๔ เหรยีญเงนิ 
๑๙ เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น ๗๖ เหรยีญ เป็นรอง
เพยีงเจ้าเหรียญทองอย่างประเทศอิหร่านเท่านั้น 

ดร.ก้องศักด ยอดมณี 
ผูว่้าการการกฬีาแห่งประเทศ 
ไทยให้สัมภาษณ์พิเศษถึง
ความส�าเร็จของทัพนักกีฬา
คนพกิารในครัง้นี ้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งได้สร้างความหวัง 
ต่อเติมความฝัน ปลุกพลัง
ใจแม้ในคนทีร่่างกายสมบรูณ์ 
ให้เข้มแขง็และตัง้เป้าหมาย
ในชีวิต

ผู้ว่าการ กกท. เล่าว่า 
“การแข่งขัน เอเชี่ยน ยูธ พาราเกมส์ ครั้งนี้เดิมจะมี
ประเทศในเอเชียเข้าร่วม ๔๕ ประเทศ แต่พอมี

เหตุการณ์ โควิด-๑๙ เหลือเข้าร่วม ๓๐ ประเทศ แม้
จะเกดิเหตกุารณ์แบบนี ้ แต่เรากม็ุง่หน้าและส่งนกักฬีา
ไปร่วม และส่งไปมากด้วย ครั้งนี้ส่ง ๑๗๖ คน เพราะ
เลง็เห็นว่าเป็นเวทีในการต่อยอดไปสูร่ะดบัพาราลมิปิก 
เพราะนักกีฬาคนพิการจ�านวนหนึ่งมีอายุมากแล้ว 
เราต้องการตัวแทนท่ีจะสร้างกระแสในระดับเยาวชน
คนพิการ ให้เดก็ๆมกีจิกรรมมากข้ึน เพราะเดก็พกิาร
กบัเด็กปกตมิโีอกาสน้อยกว่ากนัมาก เราเลยให้ความ
ส�าคญักับเวทีท่ีเขาจะไปแสดงความสามารถ และเวที
นี้เราส่งเป็นประจ�าทุกปี”

ประสบความส�าเร็จเกินเป้าหมาย 
“การแข่งขันที่บาห์เรนครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๔ แล้ว 

สามคร้ังทีผ่่านมาเราท�าผลงานได้ดีขึน้เรือ่ยๆ ครัง้ทีส่าม
เราได้เหรียญทอง ๑๙ เหรียญ ครั้งที่ ๔ เราตั้งเป้าว่า
ต้องได้ดีขึ้น ก็คือประมาณ ๓๐ เหรียญ และเราท�าได้
จริง ได้มา ๓๓ เหรียญ ถือว่าเกินเป้าหมายและเป็น
ครั้งที่เราท�าลายสถิติมากท่ีสุดทั้งเหรียญทองและ
เหรียญรวม เหรียญทอง ๓๓ เหรียญเงิน ๒๔ และ
เหรียญทองแดง ๑๙ รวมแล้ว ๗๐ กว่าเหรียญ และ
เป็นคร้ังท่ีเราท�าอันดับตารางเหรียญรางวัลได้สูง
ที่สุด คือเป็นรองแชมป์ แชมป์ได้แก่ประเทศอิหร่าน 
ซึ่งเก่งและโดดเด่นเรื่องกีฬาคนพิการมานานแล้ว

นักกีฬาคนพิการคว้าชัย
ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยน ยูธ พาราเกมส์ ครั้งที่ ๔

จุดประกายเยาวชนมุ่งมั่นความฝัน 
สร้างแรงใจ แม้ร่างกายไม่สมบูรณ์

นับ

ดร.ก้องศักด ยอดมณี
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“ปีนี้เราอาจมีโชคหน่อยเนื่องจากจีนไม่ได้ส่ง
เข้าเพราะมีโควิด-๑๙ แต่เราก็แซงหน้าประเทศที่
เคยได้อันดับดีๆ เช่นญี่ปุ่นซึ่งเราไม่เคยชนะ รวมถึง
อซุเบกิสถาน คราวก่อนเราเป็นรอง คราวน้ีเรากระโดด
แซงหน้าประเทศต่างๆ รวมถึงอินเดียด้วย

“นกักีฬากลุม่นีเ้ป็นกลุม่ทีเ่ราป้ัน เป็นความหวงั
ทีจ่ะไปสูก่ฬีาพาราลมิปิกท่ีกรงุปารสี ประเทศฝรัง่เศส 
เราคาดหวังว่าจะท�าผลงานได้ดีไม่แพ้พาราลิมปิกที่
โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเราท�า
ผลงานได้ตามเป้าหมาย ได้ ๕ เหรียญทอง นับว่า
ท�าได้ดีมากแล้วในสถานการณ์เช่นนี้”

ผลงานโดดเด่นทั้ง ๙ ชนิดกีฬา
“ขอขอบคุณความตั้งใจของคณะนักกีฬาคน

พิการเยาวชนไทยในการแข่งขันครั้งนี้ ที่เก็บตัวฝึก
ซ้อมภายใต้สถานการณ์โควิด-๑๙ และมีความมุ่งมั่น
ในการเข้าแข่งขันอย่างเต็มความสามารถ นอกจาก
ผลงานรวมที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ผู้ที่เคยเข้าแข่งขันท�า
ผลงานในพาราลิมปิกเกมส์ท่ีโตเกียวเมื่อกลางป ี
๒๕๖๔ เช่น อธิวัฒน์ แพงเหนอื จากชนิดกีฬากรีฑา 
วลีแชร์เรสซิง่ ลดามณ ีกล้าหาญ จากชนดิกีฬาบอคเซยี  
ก็ยังคงรักษามาตรฐานได้อย่างยอดเยี่ยม และเรายัง
มีนักกีฬาคนพิการดาวรุ่งที่มีผลงานโดดเด่นเกิดขึ้น
ในการแข่งขันคร้ังนีอ้กีมากมาย อาท ิน้องฟา ณฎัฐธิดา 
สุชาติพงศ ์ นักกีฬายกน�้าหนักพาวเวอร์ลิฟติ้ง รุ่น 
๕๐ กิโลกรัม ที่สามารถคว้าเหรียญทองได้ในการ
แข่งขันครั้งแรก ทีมวีลแชร์บาสเกตบอล ที่สามารถ
เอาชนะทีมช้ันน�าของเอเชียจนสามารถคว้าเหรียญ
ทองแดงมาครองได้ในการแข่งขันครั้งแรกที่เข้าร่วม

เช่นกัน ทีมนักกีฬาบอคเซียรุ่นเยาวชนที่คว้าเหรียญ
รางวลัได้มากมาย นกักฬีากรฑีาและว่ายน�า้รุน่เยาวชน
ท่ีสามารถสร้างสถิติได้ในระดับเอเชีย และอีกหลาย
ชนดิกีฬา ซึง่นกักฬีาเหล่านีจ้ะเป็นก�าลงัหลกัทีจ่ะเตบิโต
ขึ้นไปเสริมทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติชุดใหญ่ที่จะ
ต่อยอดความส�าเรจ็ไปสู่การแข่งขนัเอเชยีนพาราเกมส์   
ที่หางโจวในปีหน้า และมุ่งไปสู่พาราลิมปิกเกมส์ที่
ปารีสในปี ๒๕๖๗ ต่อไป”

นกักีฬาคนพกิารผู้เป็นแรงบันดาลใจให้สงัคม
“เราอยากให้นักกีฬากลุ่มนี้สร้างแรงบันดาลใจ

ให้ผู้คน ไม่ใช่แค่นักกีฬาคนพิการเท่านั้น แต่อยาก
ให้สร้างแรงใจให้เด็กและเยาวชนทั่วไปด้วย เขามีข้อ
จ�ากัดด้านความพิการ แต่เขามีความมุ่งมั่น ต่อสู้
อปุสรรคต่างๆ ผมอยากเล่าเรือ่งราวของเขาให้คนได้ฟัง 
ได้เข้าใจ อย่างอธิวัฒน์ แพงเหนอื ได้ ๔ เหรียญทอง 
บางคนเพิ่งเล่นกีฬาคนพิการได้ไม่นานเนื่องจากเพ่ิง
ประสบอบุตัเิหตุ ด้วยความมุง่ม่ันตัง้ใจของเขา สามารถ
คว้าเหรยีญรางวลัได้ บางคนไม่ได้มพีืน้ฐานกฬีาชนดิ 
นั้นมาก่อนด้วยซ�้า เช่นกีฬาเทควันโด ขวัญสุดา  
พวงกิจจา ครั้งนี้ได้เหรียญเงิน คราวพาราลิมปิก 
โตเกียว ได้เหรียญทองแดง ทั้งที่ฝึกเทควันโดก่อน
แข่งขันแค่ ๓-๔ ปี มีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น   
เดมิถ้าเขาไม่มาเล่นกฬีา ชวีติเขาจะไม่เปลีย่นไปแบบ
นี้ เขาสามารถมีรายได้ สามารถสร้างความภูมิใจ
ให้ครอบครัว ให้ประเทศชาติได้ 
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“น้องฟา ณฎัฐธิดา สชุาติพงศ์ เหรยีญทองในการ
แข่งขันยกน�า้หนกั รุ่นน�า้หนกัไม่เกิน ๕๐ กิโลกรมัหญงิก็
น่าสนใจมาก เดิมเป็นเด็กต่างจงัหวดันครศรธีรรมราช 
เป็นนกักฬีาเยาวชนของจงัหวัด ยงัไม่ได้เป็นระดบัชาติ
เลยด้วยซ�้า น้องฟาประสบอุบัติเหตุ ลูกเหล็กหล่น
ทบัหลงัเลยพกิารเมือ่สามปีก่อน ไม่มทีางกลบัมาเดิน
ได้ เรากไ็ปให้ก�าลงัใจตัง้แต่ต้น การกีฬาฯ และครอบครวั
น้องฟาก็คุยกัน อยากให้เขาสู้ เพราะเขารักกีฬา ผม
บอกว่าถ้าน้องฟาอาการดีขึน้ก็กลบัมาลองเล่นกีฬายก 
น�า้หนกัด ู น้องมทีศันคติในการมองโลกทีดี่ แขง็แกร่ง 
เขารูว่้าถ้าเขาอ่อนแอ คนทีจ่ะเสียใจทีส่ดุคอืพ่อแม่เขา 
น้องไม่อยากให้พ่อแม่มีความทุกข์ ก็มีพลังร่วมกัน
พฒันา ฝึกยกน�า้หนกัจนตดิทมีชาต ิ ภายในเวลาสามปี  
ก็สามารถไปชนะเลิศในกีฬาเอเชียน ยูธ พาราเกมส์
ครั้งนี้ได้ เรื่องราวของน้องฟาเป็นแรงบันดาลใจที่ดี
มาก มีเป้าหมายชัดเจน”

ศนูย์วทิยาศาสตร์การกีฬาเคลือ่นที ่เพือ่กายใจแขง็
แรงของนกักีฬา

“ในการแข่งขันเอเชียน ยูธ พาราเกมส์ เราน�า
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกฬีาเคลือ่นที่ไปตัง้ไว้ทีบ่าห์เรน
เลย มีนักจิตวิทยา นักกายภาพ มีแพทย์ มีเครื่องมือ
ต่างๆ บริการ นักจิตวิทยาสองคนไปคุยเรื่องก�าลังใจ
ต่างๆ ผลงานที่ประสบความส�าเร็จส่วนส�าคัญมาจาก
การให้บริการเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬา จริงๆ 
ตรงนี้มีผลมาก เพราะนักกีฬาหลายคนยังเด็ก ตื่น
เต้น ไปแข่งครั้งแรกในระดับนานาชาติ พวกเขาต้อง 
การจติวิทยาด้านก�าลงัใจมาก อยากบอกว่าความส�าเรจ็
เกดิข้ึนจากความร่วมมอื เริม่ท่ีตวันกักีฬามคีวามมุ่งมัน่ 
เรือ่งของการท�างานร่วมกนัของการกฬีาแห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย สมาคม
กฬีาคนพกิารทีเ่กีย่วข้อง เป็นการบรูณาการการท�างาน
ทีเ่ป็นรปูธรรมมาก ผมคดิว่ามีคนพกิารอีกมากทีเ่ป็น
อย่างน้องฟาได้ แต่เขาอาจยังไม่เห็นช่องทางและยัง
ไม่มีก�าลงัในการลกุข้ึนมา บางคนไปแข่งบอคเซยี ไม่ใช่
เดินไม่ได้อย่างเดียว มือไม้ก็ไม่แข็งแรง ต้องใช้ปาก 
คนพิการ ที่ใช้อะไรไม่ได้เลย แต่เขายังใช้ปากร่วม
การแข่งขันกีฬาได้ อย่างนี้เขาสามารถเป็นฮีโร่ได้

“ในต่างประเทศ กีฬาบอคเซียเป็นที่นิยมมาก 
นักกีฬาบอคเซียญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักดี เขารู้จักกระทั่งนัก

กีฬาบอคเซียของเรา สถานี NHK ของญี่ปุ่นลงทุน
เดินทางมาไทยเพ่ือท�าเรือ่งราวกฬีาบอคเซียในประเทศ 
ไทย และตอนที่เราได้เหรียญทองในกีฬาพาราลิมปิก 
นักข่าวสนใจกันมาก เราจะเคยเห็นแต่คนมุงท�าข่าว
กฬีาฟตุบอลทีมชาตไิทย แต่ไม่ค่อยมใีครสนใจนกักฬีา
บอคเซีย ทั้งท่ีได้เหรียญทองกีฬาพาราลิมปิกสาม
สมัยซ้อน มีแฟนคลับญี่ปุ่นตามมาเชียร์ที่สเตเดี้ยม 
เราสร้างศูนย์ฝึกบอคเซียแห่งชาติท่ีการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย รามค�าแหง 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
พิการจะมีก�าลังใจมากขึ้น”
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ระบบการฝึกซ้อมระดับสากล หน่ึงในเคล็ดลบัความ
ส�าเร็จ 

“เรามีการเก็บตัวฝึกซ้อมต่อเนื่องและมีการใช้
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพิ่มเติมมากขึ้น ระบบการฝึก
ซ้อมของเราใช้ National Training Center คือระบบ
ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ต้องมีเช็คลิสต์เรื่องอะไรบ้าง 
ซึ่งน�ามาใช้กับนักกีฬาคนพิการได้ผลดี ต้องยอมรับ
ว่านกักีฬาคนพกิารและคนทีเ่กีย่วข้องมรีะเบยีบมากกว่า
คนทั่วไป ถ้าพูดตรงๆ นักกีฬาทั่วไปนั้นเงื่อนไขมาก
กิจกรรมมาก แต่นกักฬีาคนพกิารยนิ ยอมและพร้อม
ที่จะอยู่ในเงื่อนไขที่เราก�าหนดไว้ เหมือนจีน ท�าไม
จนีเก่ง เพราะนกักฬีาโดนบงัคบัให้อยูใ่นกรอบ ในขณะ 
ที่นักกีฬาไทยมีเสรีภาพมาก เรื่องระเบียบวินัย เรื่อง
จติใจ นกักฬีาคนพกิารมสีงูมาก สามารถอยูใ่นนโยบาย 
อยู่ในแผนงานได้ดีมาก”

การกีฬาฯ กับเป้าหมายต่อไปที่มุ่งมั่น 
“เราก�าลังพิจารณาน�าเสนอให้ประเทศไทยเป็น

เจ้าภาพในการแข่งขันครัง้ต่อไปถ้าเป็นไปได้ เป็นนโยบาย
ของการกีฬาฯ อยู่แล้วที่จะส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
ทกุชนดิ นอกจากนัน้ เป้าหมายครัง้ต่อไปคอืกีฬาพารา
ลิมปิก ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในปี ๒๕๖๗ แต่
ในระหว่างนีก้จ็ะมีเกมอืน่ๆ กีฬาคนพกิารย่อยๆ  ซึง่เราก็
สนบัสนนุส่งเสริม รวมถงึโครงการ Road to Paris ด้วย

“ผมว่าตัวอย่างของกีฬาคนพิการที่ยกมานี้ไม่ 
ใช่ว่าเราอยากจะได้เหรียญทองเยอะๆ เราอยากชนะ
ประเทศอื่น อันนั้นก็มีส่วนในเรื่องสร้างชื่อเสียง แต่
เป้าหมายจริงๆ ที่เราอยากสนับสนุนกีฬาคนพิการก็
เพื่อให้สังคมเห็นว่าคนพิการสามารถท�างานได้ สร้าง
ความภูมิใจให้ตัวเอง ครอบครัว และประเทศชาติได้ 
ความพิการไม่ใช่อุปสรรคที่จะท�าให้เขามีขีดจ�ากัด 
และเขาไม่ได้เป็นภาระของสงัคม ในทางกลบักัน เขา
สามารถเป็นผู้น�า สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอีก
มาก ไม่ใช่แค่กับคนพิการ แต่เป็นคนธรรมดาทั่วไป
นีแ่หละทีจ่ะลกุขึน้มาสู ้ มเีป้าหมายในชวีติ แม้ร่างกาย
หรือสมองมีความบกพร่อง หากมีความมุ่งมั่นตั้งใจ 
ก็สามารถประสบความส�าเร็จ สร้างงาน สร้างเงินได้ 

“ตอนนี้คนพิการในหลายชนิดกีฬาสามารถเล่น
เป็นอาชีพได้แล้ว  เรามีนักกีฬาเริ่มจากสมัครเล่นมา
แข่งเป็นทมีชาติ และตอนนีห้ารายได้เป็นนกักฬีาอาชพี
อยู่ในต่างประเทศหลายคนแล้ว เช่น บาสเก็ตบอล 
วีลแชร์ ซึ่งเราได้เหรียญทองแดงเป็นครั้งแรก เป็น
กีฬาที่ดูแล้วสนุก ตื่นเต้น ในยุโรปจึงสร้างเป็นลีก
อาชีพขึ้นมา นักกีฬาเราที่ท�าผลงานได้ดีก็ถูกซื้อตัว
ไปเล่นในทีมในยุโรป

“คนพกิำรจงึสำมำรถเล่นกฬีำเพือ่ควำมเป็นเลศิ 
และต่อยอดไปเป็นนักกีฬำอำชีพ เลี้ยงครอบครัวได้
เลย ศักยภำพของคนพิกำรถ้ำมีควำมพยำยำม ก็จะ
ประสบควำมส�ำเรจ็ เรำจงึอยำกให้กฬีำคนพิกำรสร้ำง
แรงบันดำลใจให้กับผู้คนในสังคมครับ”  
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สานฝันเยาวชน
เรื่อง : พิมพ์ภัทร  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขากัญชาเวชศาสตร์ 
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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 ๒-๓ ปีที่ผ่านมา ‘การเปิดเสรีกัญชา’ กลาย
 เป็นหัวข้อหน่ึงซึ่งถูกพูดถึงในสังคมไทย 

ตั้งแต่ถูกยกเป็นนโยบายรณรงค์หาเสียงของพรรค 
การเมอืงในช่วงการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
ทั่วไปเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทั่งปัจจุบันซึ่งกระทรวง
สาธารณสขุได้ขบัเคลือ่นนโยบายจนสามารถปลดลอ็คให้
บางส่วนของกัญชากัญชงสามารถน�าไปใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ ถือเป็นเรื่องใหม่ที่ควรมีการท�าความ
เข้าใจและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

เดิมกัญชาเป็นพืชควบคุมตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ถือเป็นยาเสพติด  
ให้โทษในประเภท ๕ เช่นเดียวกับกระท่อมและฝิ่น 
เนื่องจากกัญชามีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล 
(Tetrahydrocannabinol, THC) ซึง่เป็นสารออกฤทธ์ิ
ส�าคัญมีผลต่อสมอง การควบคุมความคิด อารมณ์ 
และพฤติกรรมของผู้เสพ ผู้ใดผลิต/จ�าหน่าย/มีไว้ใน
ครอบครองหรือเพื่อเสพ ล้วนมีโทษทางอาญา คือจ�า
คุกตั้งแต่ไม่เกิน ๑ ปี ถึง ๑๕ ปี หรือปรับตั้งแต่ไม่
เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�า
ทั้งปรับ ส่วนการเสพนั้นกฎหมายได้ก�าหนดห้ามไว้
อย่างเด็ดขาดว่าไม่สามารถท�าได้ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุ 
ประสงค์ทางการแพทย์หรืออื่นใด

วัตถุประสงค์หลักของการเปิดเสรีกัญชา คือ 
การปลดล็อคกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติด
ประเภท ๕ เพื่อให้สามารถน�าไปใช้ทางการแพทย์ 
การรักษาโรค และการศึกษาวิจัย แต่ต้องอยู่ภายใต้
การควบคุมดูแลทางการแพทย์ 

ช่วง

นโยบายกัญชาเสรีก่อให้เกิดความตื่นตัวในการ
ศกึษากญัชาในภาคประชาชนเพ่ิมมากขึน้ แต่ปัจจบุนั
ประเทศไทยยงัขาดองค์ความรูด้้านกญัชาและสมนุไพร
ซึง่จ�าเป็นต้องได้รบัการศกึษาพฒันา และวจิยัเพือ่น�า
ไปพิสูจน์คุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงยังขาด 
แคลนบุคลากรผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในการปลูก 
แปรรูป ผลิตกัญชาและสมุนไพรที่มีคุณภาพ 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการจัดการ
ศกึษาเกีย่วกบักญัชาให้ถกูต้องตามมาตรฐาน จงึได้จดั
ตัง้หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขากญัชาเวชศาสตร์ 
ขึน้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยบรูณาการศาสตร์
ด้านกญัชาและสมนุไพรเพือ่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 
สอดรับกับความต้องการของประชาชน

เริม่นบัจากสบิ ต่อยอดองค์ความรูผ้สานเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ธวชัชยั กมลธรรม 

ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวช 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา ให้ข้อมลูกับ
วารสารทศิไทว่า คนไทยใช้ประโยชน์จากกญัชาในฐานะ
พืชสมุนไพรมาตั้งแต่โบราณ ภูมิปัญญาไทยเห็น
ประโยชน์ของกัญชาในแง่ท่ีท�าให้หายปวด กนิข้าวได้ 
นอนหลับ และอารมณ์ดี จึงพบการใช้กัญชาในต�ารับ
ยาแพทย์แผนไทยหลายร้อยต�ารับ

ส่วนในต่างประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมี
การเปิดเสรีกัญชาก็มีการน�ากัญชามาสกัดและผลิต

รศ.ดร. นำยแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม

๒๗



เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ เครื่องส�าอาง 
อาหารเสริม ยา รวมถึงขนมขบเคี้ยว 
ฯลฯ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 
รวมถึงมีการศึกษาและพัฒนาสาย
พันธุ ์กัญชาจนได้ต้นพันธุ ์ที่ดีที่สุด 
แล้วเริ่มขยายพันธุ์ด้วยการโคลนนิ่ง

เพื่อให้ได้ปริมาณสารเต็มที่ เติบโตได้
รวดเร็ว ทนต่อสภาพแวดล้อม 

“ความจริงประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมซึ่งเอื้อ
ต่อการปลกูกญัชาเป็นพชืเศรษฐกจิ เรามแีสงแดด มี
อากาศอบอุ่น มีน�้าอุดมสมบูรณ์ มีภูมิปัญญาด้าน
การใช้กญัชาในฐานะสมนุไพร แต่จุดอ่อนของประเทศ
เราคือการขาดองค์ความรู้และทรัพยากรบุคคล รวม
ถึงการวิจัยโดยเฉพาะการวิจัยทางคลินิก ดังนั้นเรา
ต้องไม่เริ่มนับจากหนึ่ง แต่ต้องเริ่มนับจากสิบ น�า
ภูมิปัญญาไทยมาผสานกับการใช้องค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยจีากต่างประเทศ ศกึษาต่อยอดจากทัง้สอง
ทางแล้วท�าให้เป็นมาตรฐาน” 

หลักสูตรที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า 
และปลายน�้า 

รศ.นพ.ธวัชชัย ให้ข้อมลูว่า การศึกษาเรือ่งกัญชา
ในต่างประเทศมีมานานแล้ว เพียงแต่แยกเป็นหัวข้อ
ย่อยๆ สหรัฐอเมริกามกีารเปิดการเรยีนการสอนเรือ่ง
กัญชาเป็นรายวิชาตามความเชี่ยวชาญของแต่ละ
มหาวิทยาลัย เช่น กฎหมาย การปลูกกัญชา หรือ
การสกัดน�้ามันกัญชา ส่วนบางประเทศ เช่น ประเทศ
อิสราเอลก็มีท�าการวิจัยเก่ียวกับกัญชาว่าส่งผลต่อ
ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์อย่างไรบ้าง แต่ยังไม่ 
มีการเปิดหลักสูตรปริญญาเต็มรูปแบบ

“เบื้องต้นเราศึกษาว่าต่างประเทศมีการเรียน
การสอนอย่างไร วเิคราะห์ข้อดข้ีอเสยีและปัญหา เรา
พบว่าถ้าเราเรียนรู้จากเขาแบบครึ่งๆ กลางๆ เราจะ
ต่อยอดไม่ได้ เพราะจดุยนืของเราคอืการน�ากญัชาไป
ใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ ดังนั้นเราต้องจัดการ
ศึกษาแบบครบถ้วน ครอบคลุมทั้งต้นน�้า กลางน�า้ 
ปลายน�้า จึงเป็นที่มาของหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ 
ของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา” 

รศ.นพ.ธวัชชัยเสริมต่อว่า ส�าหรับประเทศไทย 

กญัชาถอืเป็นตวัต้ังต้นในการการศกึษาเรือ่งเวชศาสตร์
พืชสมุนไพรซึ่งจ�าเป็นต้องพัฒนาเรื่องการปลูกและ
การสกัดให้มีมาตรฐาน มีการวิจัยที่เป็นระบบ เป็น
จุดเริ่มต้นการวางมาตรฐานการน�าพืชสมุนไพรไทย
ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณภาพต่อไป 

เรียนรู้ทฤษฏีควบคู่ปฏิบัติ 
รายวิชาในหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ช้ันปีแรก

จะเป็นการปูพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาทิ 
กายวิภาคศาสตร์ สรีระวิทยา ชีวเคมี และการแพทย์
ทางเลือก ความรู้ด้านกัญชาเบื้องต้น ตลอดไปถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อขึ้นชั้นปีที่สองและปีที่สามจะเริ่มเรียนเกี่ยว
กบัพฤกษศาสตร์สมนุไพรและกญัชา การวจัิยและการ
สกดักัญชา การคดัเลอืกสายพนัธ์ุกญัชา การปลกูกัญชา
แบบสมาร์ทฟาร์ม ตลอดจนการแปรรูปผลติภณัฑ์เพือ่
การแพทย์จากกัญชาและการควบคุมความปลอดภัย
เพื่อน�าไปต่อยอดทางธุรกิจ ส่วนในชั้นปีที่สี่จะเป็น 

๒๘



การเรียนภาษาเฉพาะทางและการฝึกงานเกี่ยวกับ
สายงานด้านกัญชาโดยตรง

รศ.นพ.ธวัชชัยอธิบายว่า ขัน้ตอนการผลติกญัชา
มีรายละเอียดซึ่งต้องใช้องค์ความรู้ประกอบมากมาย 
ดงันัน้นกัศึกษาจงึต้องเรยีนรูแ้ละฝึกปฏิบติัทกุขัน้ตอน 

“ยกตัวอย่างเช่นเรื่องการปลูก ใครท่ีเคยปลูก
กัญชาโดยใช้สายพันธุ์จากต่างประเทศจะรู้ว่าไม่ใช่
เรื่องง่าย เพราะสายพันธุ์จากต่างประเทศส่วนใหญ่
เตบิโตในเมืองหนาว เมือ่น�ามาปลูกในประเทศเราก็ต้อง
ใช้หลักวชิาการปรับปรงุวธีิการปลกูและดแูล การควบ 
คุมปริมาณน�้า ความเป็นกรดด่างของน�า้ การระบาย
อากาศ หรือแม้แต่การเติมคาร์บอนไดออกไซด์ มี
ปัญหาที่ต้องใช้องค์ความรู้แก้ไขทั้งสิ้น” 

ทั้งนี้ทางสาขาวิชามีความพร้อมในทุกด้าน ไม่
ว่าจะเป็นห้องปลกู ห้องแลป็ และโรงสกัดน�า้มนักัญชา
ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้เรื่อง
กญัชาได้อย่างละเอยีดในทกุขัน้ตอน ตัง้แต่การทดลอง
ปลูก การปรุงดิน การเพาะต้นอ่อน การเลี้ยงต้นอ่อน 
การท�าใบ การท�าดอก เพาะเนื้อเยื่อ ไปจนถึงการ
ผลิตยาและผลิตภัณฑ์

ตลาดงานเปิดกว้าง 
รศ.นพ.ธวัชชัยให้ความเห็นว่า หลังการระบาด

ของโรคโควิด-๑๙ จะมีองค์กรต่างๆ ทยอยเปิดตัว
ผลติภณัฑ์เกีย่วกบักญัชาอีกมากมาย และจะมวีสิาหกิจ
ชุมชนหรือหน่วยงานที่เข้ามาท�าเรื่องกัญชามากขึ้น 
รวมถึงหน่วยงานภาคเกษตรที่จะช่วยเกษตรกรให้มี
รายได้เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นตลาดแรงงานในอนาคตอัน
ใกล้จึงมีความต้องการบุคลากรผู ้มีความรู ้ความ
ช�านาญเรื่องกัญชาเวชศาสตร์เป็นจ�านวนมาก 

ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากสาขากัญชาเวชศาสตร์ 
สามารถท�างานในองค์กรต่างๆ ดังนี้

๑. นักวิจัยหรือนักวิชาการทางสมุนไพรและ
กัญชา ผู้มีความรู้ด้านการคัดเลือกสายพันธุ์ และ
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่

๒. นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย ซึ่งปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการด้านกัญชาทางการ
แพทย์บูรณาการและสมุนไพร

๓. ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน
แปรรูปสารสกัดสมุนไพรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกัญชา

๔. ผูใ้ห้บรกิารในการส่งเสริมสขุภาพแบบบูรณา
การด้วยสมุนไพรและกัญชา

๕. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รศ.นพ.ธวชัชยักล่าวว่า “ขณะน้ีนกัศกึษาภาคปกติ

ของสาขาวิชาได้ท�าสัญญากับหน่วยงานตั้งแต่ยังไม่
ส�าเร็จการศึกษา บางคนตั้งใจว่าเรียนจบแล้วจะน�า
ความรูก้ลบัไปพัฒนาบ้านเกดิ ส่วนนกัศกึษาภาคพิเศษ
หลายคนกเ็ริม่ต้นท�าธรุกิจของตวัเอง บางคนท�าแปลง
ปลูกของตัวเอง บางคนก็ไปท�ากัญชาคาเฟ่ ซึ่งภาค
ธุรกิจเหล่านี้เองก็ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้เช่นกัน”

 
เสียงจากนักศึกษารุ่นแรก

นางสาวอิสริยา โทสาลี นักศึกษาชั้น
ปีที่สองของสาขากัญชาเวชศาสตร์ เล่าว่า 
ตนติดตามข่าวเรื่องการเปิดสาขากัญชา
เวชศาสตร์ ในอินเทอร์เน็ตมาตั้งแต่แรก 
รู้สึกสนใจเพราะเป็นสาขาเปิดใหม่ มีความ
ท้าทายและยงัไม่ค่อยมคีนรูจ้กั โอกาสในตลาด
งานน่าจะมีมาก เรียนจบแล้วมีงานรองรับ
จึงสมัครเข้าเรียนในสาขานี้

ด้านนางสาวอารียา คงประจันทร ์
นัก ศึกษา ช้ันป ีที่ สองของสาขากัญชา
เวชศาสตร์เช่นกันกล่าวว่า ทราบข่าวจาก
เจ้าหน้าที่ภาครัฐซึ่งมาให้ความรู้เก่ียวกับ

อิสริยำ โทสำลี 

อำรียำ  คงประจันทร์  

๒๙



การเปิดเสรีกญัชาในชมุชนของตน เจ้าหน้าทีแ่นะน�า
ว่ามกีารเปิดสอนในระดบัมหาวทิยาลัยด้วย ตนจงึลอง
หาข้อมูล พบว่าในอดตีมกีารใช้กญัชาป็นสมนุไพรเพือ่
รักษาโรคมานานแล้ว เมื่อตอนนี้กัญชาถูกน�ากลับมา
ใช้ในทางการแพทย์ในหลายรปูแบบ คดิว่าเป็นโอกาส
ที่ดีจึงมาสมัครเรียนที่สาขานี้ 

“ที่นี่สอนตั้งแต่พื้นฐาน การปลูก การสกัด ไป
จนถึงว่าเราจะน�ากัญชาไปใช้ในด้านไหนได้บ้าง มี
การเข้าแล็ป การท�ายาแผนปัจจุบันควบคู่กับการท�า
ยาของแพทย์แผนไทย เป็นความรูใ้หม่ที่ไม่เคยมีใคร
เรยีนมาก่อน  เราเป็นรุน่แรกก็ได้เปิดโอกาสให้ตวัเอง” 

อิสริยาเล่าถึงประสบการณ์การเรียนในสาขา
วิชากัญชาเวชศาสตร์ว่า ได้สัมผัสต้นกัญชาครั้งแรก
เมื่อแปดเดือนท่ีแล้ว รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะไม่เคย
เห็นของจริงมาก่อน สิ่งแรกที่ได้ท�าคือ ได้ปรับค่าน�้า
รดต้นกัญชา “เราได้เรียนรู้ทฤษฏีไปพร้อมกับปฏิบัติ
ทุกวัน จันทร์-ศุกร์จะต้องแบ่งเวลาเข้าโรงปลูกกัญชา
ทุกวันในคาบที่ไม่มีการบรรยาย วันเสาร์อาทิตย์ก็จะ
เข้ามาช่วยอาจารย์ท�ายาผสมกัญชาด้วย” 

ส�าหรบัแผนการในอนาคต อสิรยิาตัง้ใจว่าเรียน
จบแล้วจะไปท�างานในโรงปลูกกัญชาตามบริษัท
ต่างๆ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อน หลังจากนั้น
จะเรียนต่อด้านแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นหมอกัญชา
ต่อไป ส่วนอารียากล่าวว่า ตอนนี้ตนก�าลังเก็บข้อมูล
ความรู้เกีย่วกบัการท�างานด้านกญัชา คดิว่าสนใจอยาก
ท�างานเกี่ยวกับการปลูกต้นกัญชาเป็นจุดเริ่มต้นก่อน 

รศ.นพ.ธวชัชยั กล่าวปิดท้ายว่า ทุกคนทกุสาขา
อาชีพสามารถเข้ามาเรียนรู้เรื่องกัญชาได้ เพราะ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากัญชาเวช 
ศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

เปิดรับนกัศกึษา วท.บ.กญัชาเวชศาสตร์ (ภาษา
ไทย ภาคปกต)ิ ตามระบบการคดัเลอืกบคุคลเข้าศกึษา
ต่อในระดบัมหาวทิยาลัย (TCAS) ภาคพเิศษสามารถ
เทียบโอนหน่วยกิตได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภฏัสวนสนุนัทา ว่าด้วยการศกึษาระดบัปรญิญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และสามารถลดเวลาเรียนได้สูงสุด ๒ ปี 
(ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้เรียน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 
ศนูย์การศกึษาจังหวดัสมทุรสงคราม ๑๑๑/๑-๓  

ถนนพระรามที่ ๒ หมู่ที่ ๗ ต�าบลบางแก้ว อ�าเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  ๗๕๐๐๐ 

โทร : ๐๓๔-๗๗๓-๙๐๕ 
เว็บไซต์:  www.cbd.ahs.ssru.ac.th  
เฟสบุ๊ค :  กัญชาเวชศาสตร์  

เนือ้หาวชิาครอบคลุมทกุสาขา ไม่ว่าจะเป็นภาคธรุกิจ 
ภาคเกษตร หรือสายวิทยาศาสตร์การแพทย์

“เราก�าลังวางแผนจะเปิดหลักสูตรปริญญาเอก
ด้านกญัชาเวชศาสตร์ในอนาคตอนัใกล้ แต่ถงึอย่างไร
หลักสูตรปริญญาตรีก็มีความส�าคัญมากเพราะเป็น
พ้ืนฐานของการศึกษาเพ่ือน�ากัญชาไปใช้อย่างมี
มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยสร้างความเจริญและการเติบโต
ให้กับวงการอาหาร วงการเครื่องส�าอาง และวงการ
แพทย์อีกมาก”

๓๐



เฉลิมพระเกียรติ
เรื่อง : วิณีนารถ พันธุ์วุฒิ  

 ปลายพุทธศกัราช ๒๕๖๔ มเีหตกุารณ์ท่ีน�าความปล้ืมปีติมาสู่ประชาชนชาวไทย 
 เมื่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ

องค์การยเูนสโก พิจารณาประกาศยกย่องสมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณวิฒันา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นบุคคลส�าคัญของโลก 

ทั้งนี้เป็นผลจากการพิจารณาพระกรณียกิจนานัปการที่ทรงประกอบด้วยพระ
ปณธิานแนวแน่ทีจ่ะท�าประโยชน์เพือ่ประชาชนชาวไทยและสงัคมโลก ทัง้ยงัทรงยดึมัน่
ในคุณค่าของมนุษย์และศักยภาพของการพัฒนา จึงทรงอุปถัมภ์กิจการทั้งปวงที่เกี่ยว
กับด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ การแพทย์และการสาธารณสุข ด้าน
สงัคมสงเคราะห์ ด้านสมัพนัธไมตร ีการส่ือสารและการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม ด้าน
การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและพสกนิกรชาวไทย

ในการประชุมสมัชชาใหญ่ยูเนสโก ครั้งที่ ๔๑ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อ
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติประกาศยกย่องบุคคลส�าคัญของโลก
ส�าหรบัปีนี ้จ�านวน ๖๗ คน/สถาบนั โดยปีน้ีมคีนไทยได้รบัการประกาศเป็นบคุคลส�าคัญ

ยูเนสโกยกย่อง
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
เป็นบุคคลส�ำคัญของโลก

เมื่อ

๓๑



ด้านการศึกษา ๑ พระนาม และ ๑ บุคคล โดยได้รับการ
อนมัุติเป็นล�าดับที ่ ๕๙ และ ๖๐ รายแรก ล�าดบัที ่ ๕๙ ได้แก่ 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันคล้าย
วันพระราชสมภพ และล�าดับที่ ๖๐ ได้แก่ พระยาศรีสุนทร
โวหาร (น้อย อาจารยางกูร) องคมนตรีในสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว เป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถ
ด้านภาษาองักฤษ เป็นนักประพันธ์ กวี ครู ทั้งมีบทบาท
ส�าคัญด้านการปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลท่ี ๕ เป็นผู้
บุกเบิกจัดท�าต�าราเรียนชุดแรกของไทยที่เรียกว่าแบบเรียน
หลวง

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
ประสูติเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ทรงเป็นสมเด็จพระโสทรเชษฐภคินีใน
พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานันทมหดิล พระอฐัมรามาธบิดนิทร (รชักาลที ่ ๘) 
และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดลุยเดช มหาราช บรมนาถบพติร 
(รัชกาลที่ ๙) และเป็นสมเด็จพระปิตุจฉาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระกรณียกิจส�าคัญด้านการศึกษา ทรงเป็นพระอาจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทรงดูแลจัดท�าหลักสูตรการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ทัง้ทรงให้การสนบัสนนุการจัดส่งเยาวชนไทยไปแข่งขนัโอลิมปิกวชิาการระหว่างประเทศ

ในส่วนของโอลิมปิกวิชาการนั้น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์ (สอวน.) ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั่วประเทศ 

สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอ เจ้ำฟำ้กัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์

พระยำศรีสุนทรโวหำร 
(น้อย อำจำรยำงกูร)

๓๒

พระนิพนธ์ หลำยเรื่อง
สะท้อนให้เห็นพระคุณ
ลักษณะกำรค้นคว้ำ
วิเครำะห์อยำ่งละเอียดลึก
ซึ้ง ทรงแยกข้อเท็จจริงและ
ควำมคิดเห็นออกจำกกัน 
เพื่อให้เป็นสิ่งที่คนรุ่นหลัง
สำมำรถอ้ำงอิง น�ำไปใช้ได้
ในภำยภำคหน้ำต่อไป



ให้ได้มาตรฐานสากล และทรงรบัเป็นองค์ประธานมลูนธิ ิ สอวน. 
ที่ปัจจุบันมีศูนย์อยู่ ๒๕ แห่ง ทั้งในส่วนภูมิภาคและกรุงเทพฯ

ในระยะแรกทรงเป็นพระอุปถัมภ์ โครงการจัดส่งนักเรียน
ไปแข่งขนัวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์โอลมิปิกระหว่างประเทศครั้ง
แรกเมื่อปี ๒๕๓๒ โดยทรงประทานเงินส่วนพระองค์เป็นค่าใช้
จ่ายต่างๆ ทรงประทานก�าลังใจ ทรงห่วงใย และทรงติดตามผล
งานของการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด จนถึงปี ๒๕๔๑ จึงทรงก่อ
ตั้งมูลนิธิ สอวน. ขึ้น และทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ

ปัจจุบัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงสืบสานพระปณิธานของ
พระองค์ท่าน โดยทรงรบัเป็นประธานมูลนธิ ิสอวน. ตัง้แต่ปี ๒๕๕๑ 
เป็นต้นมา ทัง้น้ีเป็นท่ีน่ายินดแีละภาคภมูิใจอย่างยิง่ท่ีเยาวชนไทย

ได้รับเหรียญมากมายในทุกสาขาวิชาของการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ
ส�าหรับกิจกรรมส�าคัญที่จะด�าเนินการในปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ เพื่อเฉลิมฉลอง

วาระส�าคัญนี้ประกอบด้วย การจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ในด้านภาษาฝรั่งเศส ศึกษาในบริบท
ของสังคมพหุวัฒนธรรม การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง กัลป์ยาณิวัฒนาวิวิธ 
การผลิตสื่อและวีดิทัศน์เผยแพร่พระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนาฯ กับงานด้านพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ และ นิทรรศการเผยแพร่พระ
กรณยีกจิด้านการศึกษา วทิยาศาสตร์ และวฒันธรรม ณ ส�านกังานใหญ่ยูเนสโก เป็นต้น

พระมหำกรุณำธิคุณอันเป็นอเนกอนันต์ที่สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอ เจ้ำฟ้ำกัลยำ 
ณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ ทรงมีต่อประชำชนชำวไทย เป็นที่ประจักษ์
ชดัด้วยพระจริยำวตัรมำโดยตลอดพระชนม์ชีพ ทรงเป็นท่ีรกัเทิดทูนของคนไทยท้ังปวงที่
ส�ำนึกในพระกรุณำธิคุณและพระเมตตำอยำ่งหำที่สุดมิได ้ 
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เรื่อง : เติมเต็ม
ภาพ : พงษ์ณัฐ

รักษ์โลก

 อยู่กับโลกมาสองปีแล้ว เป็นสองปีที่มนุษย์เปลี่ยนแปลงแนว 
 คิดและปรับการใช้ชีวิตหลายอย่างโดยสิ้นเชิง หนึ่งในนั้นคือ

แนวคิดแฟชั่นหมุนเวียน หรือ Circular Fashion
เพื่อให้เข้าใจแฟชั่นหมุนเวียน สิ่งส�าคัญอันดับแรกคือต้องเข้าใจแนวคิดของ

เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ซึ่งเป็นแนวคิดที่แฟชั่นหมุนเวียนยึด
ตามเสียก่อน

เศรษฐกิจหมุนเวียนคือเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานมาจากการออกแบบของเสีย 
การรกัษาทรพัยากรและวสัดใุนการใช้งาน และการสร้างระบบธรรมชาตขิึน้ใหม่ มี
เป้าหมายทีจ่ะก�าหนดการเตบิโตใหม่ มุง่เน้นผลประโยชน์เชงิบวกทัว่ทัง้สงัคม แยก
กจิกรรมทางเศรษฐกจิออกจากการใช้ทรพัยากรทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดั และการออกแบบ
ของเสียออกจากระบบอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ด้วยเศรษฐกิจเชิงเส้นแบบดั้งเดิม เราสร้าง ใช้ และทิ้งไป แต่เมื่ออยู่ในรูป
แบบวงกลม ทรพัยากรจะถกูเกบ็ไว้ใช้ให้นานทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้เพือ่ดงึค่าสงูสดุจาก
ทรัพยากรเหล่านั้นในขณะที่มีการใช้งาน

แนวคิดแฟชั่นหมุนเวียน 
Circular Fashion
โควิด-๑๙
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ทั้งนี้มีประโยชน์มากมายส�าหรับระบบนี้เมื่อเปรียบเทียบกับแบบจ�าลองของใช้
สิ้นเปลือง ตัวอย่างเช่น. ของเสียลดลง - วัสดุเหลือใช้ที่จะส่งไปยังหลุมฝังกลบหรือเผามีน้อยลง. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิต - ใช้วัตถุดิบน้อยลง ดังนั้นจึงมีการ 
 สกัดทรัพยากรของโลกน้อยลง. เพิม่คณุภาพทรพัยากร - การศกึษาท่ีส�าคญัจากมลูนิธ ิEllen MacArthur และ 

 McKinsey แสดงให้เห็นว่าแนวทางหมุนเวียน ‘สามารถช่วยเพิ่มผลิตภาพ
 ทรัพยากรของยุโรปได้ ๓% ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 
 ๖๐๐ พนัล้านยูโรต่อปี และเพิม่ขึน้ ๑.๘ ล้านล้านยูโรในด้านผลประโยชน์ทาง 

 เศรษฐกิจอื่นๆ’
ดงันัน้ แฟชัน่หมนุเวียนจงึขึน้อยู่กบัแนวคดิและประโยชน์ของเศรษฐกจิหมนุเวยีน 

อุตสาหกรรมแฟชั่นแบบวงกลมจะจัดล�าดับความส�าคัญของเสื้อผ้าที่ออกแบบมาให้
มีอายุการใช้งานยาวนานและ
หมุนเวียนอย่างมีความรับผิด
ชอบ

แนวคิ ดแฟชั่ นหมุ น 
เวี ยนได ้ รั บการน� ามา ใช ้
วางแผนและออกแบบการ
ผลิตเพื่อลดการเกิดของเสีย
และมลพิษ การผลิตเสื้อผ้า
จาก วัสดุ ที่ ป ลอดภั ยและ
สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
การเพ่ิมระยะเวลาใช ้งาน
เสื้อผ้า รวมทั้งการน�าเสื้อผ้า
เก่ามาผลิตเป็นเสื้อผ้าใหม่ 
เกิดการหมุนเวียนเป็นวงจร
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรได้อย่าง
สูงสุด

ทั้งนี้ นอกจากผลกระ
ทบทางสิ่งแวดล้อมที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�าเนินธุรกิจของ
อุตสาหกรรมแฟชั่นแล้ว สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ก็เป็นอีกหนึ่งตัว
เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เพราะการที่ร้านค้าต้องปิดตัวลง ผู้คนต้องท�างานที่
บ้าน และลดการใช้ชีวิตทางสังคม ท�าให้ยอดการจ�าหน่ายเสื้อผ้าลดลง ซึ่งผลการ
ส�ารวจข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคทั่วโลกในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ระบุว่าการแพร่ระบาดของ 
โควิด-๑๙ ท�าให้ผู้บริโภคมีรายได้ลดลง และอุตสาหกรรมแฟชั่นถูกคาดการณ์ว่าจะได้
รบัผลกระทบอย่างหนกั เนือ่งจากผูบ้รโิภคกว่า ๕๑% ลดการใช้จ่ายในการซือ้เสือ้ผ้า
รองเท้าลงและมีพฤติกรมการใช้จ่ายที่เปลี่ยนไป ให้ความส�าคัญต่อความคุ้มค่าในการ
ใช้จ่ายมากขึ้น มีการบริจาคเสื้อผ้ากันมากขึ้น และต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ ใช้งาน
ได้ยาวนานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
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นอกจากนี ้ มีผลการส�ารวจว่า ผูบ้รโิภคกลุม่ Millennial (ผูท่ี้อายรุะหว่าง ๒๔-๓๗ ปี) 
และ Gen Z (ผู้ที่อายุระหว่าง ๑๓-๒๓ ปี) ใส่ใจเป็นพิเศษต่อสินค้ารักษ์โลก และกังวล
เกี่ยวกับผลกระทบของอุตสาหกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความตระหนักถึงการ
ลดการใช้พลาสติกและคาดหวังให้แบรนด์สินค้าต่างๆ สนับสนุนแนวคิดเรื่องการรักษา
สิ่งแวดล้อมเช่นกัน

จากแนวโน้มดงักล่าวท�าให้เห็นว่าแนวคดิแฟชัน่หมนุเวยีนจะช่วยสร้างช่องทางการ
ตลาดใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในสถานการณ์ปัจจุบันไปพร้อมๆ 
กับช่วยลดขยะ และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเห็นได้จากใน
วงการแฟชั่นเริ่มเปลี่ยนแนวทางการท�าธุรกิจบ้างแล้ว เช่น ธุรกิจให้เช่าเสื้อผ้า ธุรกิจ
ขายเส้ือผ้ามอืสอง รวมไปถงึการผลติเส้ือผ้าจากวัสดรุไีซเคิล หรอืวสัดท่ีุสามารถน�ากลบั
มาใช้ใหม่ได้ ผู้ผลิต ผู้ส่งออกของไทยเองก็เริ่มศึกษาและวางแผนการท�าตลาดภายใต้
แนวคิดนี้เพิ่มขึ้นเช่นกัน

ในส่วนของผู้บริโภคเองอย่างพวกเราก็ช่วยให้แนวคิดเหล่านี้จริงจังและขยายวง
กว้างได้ ด้วยการหนัมาตระหนกัถงึการเป็นส่วนหนึง่ในการช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
เลอืกสนิค้าทีมี่คุณภาพหรอืเลอืกใช้เสือ้ผ้าจากระบวนการผลติท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
พจิารณาให้ถีถ้่วนก่อนทิง้เสือ้ผ้า พยายามซ่อมแซมเสือ้ผ้าเพ่ือใช้งานให้นานขึน้ บริจาค
เสื้อผ้า และแยกขยะเสื้อผ้า สิ่งทอ เมื่อต้องการทิ้ง เพราะเสื้อผ้าสิ่งทอเหล่านี้สามารถ
น�าไปรีไซเคิลให้กลายเป็นเสื้อผ้าใหม่หรือสินค้าประเภทอื่นได้

โลกเปลี่ยนได้ เมื่อจิตส�ำนึกของเรำเปลี่ยน  
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เรื่อง : อินทุอร 
 

Role Model

 กวาดสายตาไปยงัร้านขนมบนโลกออนไลน์ เชือ่ได้ว่า ทกุคนต้องสะดุดตา
 กับแบรนด์สีชมพูช็อคกิ้งพิงค์ The Rolling Pinn พร้อมชื่อเสียงร�า่

ลือถึงความอร่อย เบื้องหลังความส�าเร็จนี้เกิดจาก คุณพิณ เจนวัฒนวิทย์ 
หญิงสาววัย ๒๕ ปี ผู้รักการท�าขนม และปลุกปั้นแบรนด์จนได้ชื่อว่า เป็น
คุกกี้ไส้ทะลักที่ฮ็อตที่สุด! แต่กว่าจะเดินมาถึงจุดนี้ได้ บอกเลยว่าเส้นทางนั้น
ไม่ง่าย และคณุพิณก็พร้อมแบ่งปันความรูค้วามสามารถเพ่ือให้เยาวชนได้สามารถ
น�าแนวคิดไปปรับยอดความฝันของตัวเองต่อไป

จุดเริ่มต้นในการชอบทำาขนม
คณุพณิ เจนวฒันวทิย์ จบการศกึษาปรญิญาตรีด้านศลิปะ จากสมธิ คอลเลจ 

รัฐแมซซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา เธอชอบท�าขนมตั้งแต่อายุ ๘ ขวบ เริ่มจาก
ดูต�าราท�าขนมของคุณพ่อ พอเห็นขนมรู้สึกดูน่ากิน จึงอยากรู้ว่าท�าออกมา
รสชาติจะเป็นอย่างไร ซึ่งผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ที่จะท�าขนมต่อไป 

พิณ เจนวัฒนวิทย์ 
เจ้าของแบรนด์ขนม The Rolling Pinn 

บทพิสูจน์ของนักธุรกิจหญิงสุดสตรอง

หาก
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ความรักสู่แรงบันดาลใจในการทำาแบรนด์ Rolling Pinn
Rolling Pin แปลว่า ที่นวดแป้ง พ้องกับชื่อของพิณ 

และค�าว่า Rolling ก็หมายถึง การเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง  
หลังจากฝึกงานด้าน Wealth Management อยู่สามเดือน      
คุณพิณก็ออกมาสร้างแบรนด์ Rolling Pinn ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ 
เริ่มจากออกแบบผลิตภัณฑ์เอง และเริ่มประสบความส�าเร็จ
เป็นที่ยอมรับในปี ๒๕๖๓ ปัจจุบันมีประเภทขนมต่างๆ อาทิ 
เค้ก คุกกี้ บราวนี่ ไอศกรีม และเค้กแต่งงาน จุดเด่นของ
ขนมคือความอร่อยแบบสุดๆ ไปเลย กินแล้วความอร่อยต้อง
ระเบิดในปาก 

“มีหลายอย่างที่เป็นแรงบันดาลใจในการเริ่มร้านค่ะ 
อย่างแรกคือ Passion หรือความปรารถนาในการท�าขนมค่ะ 
เรารักในการท�าขนม และรู้ว่าในชวีตินีค้งไม่อยากท�าอะไรอย่างอืน่ 
เพราะมคีวามสขุและรูส้กึเป็นตวัเองทีส่ดุเมือ่ได้ท�าขนม อย่าง
ทีส่องคอืเราอยากหาเงินได้ด้วยตัวเองต้ังแต่เดก็ พยายามเกบ็
เงินและใช้เงินพวกนั้นซื้อของท�าขนม และซื้อขนมจากร้าน
ดังๆ มารับประทานค่ะ เคยเปิดโครงการร้านขนมตอน ม.ปลายแล้วก็ได้เงิน ตอนนั้น
ดีใจมากที่หาเงินได้ด้วยตัวเอง และภูมิใจที่ซื้อเสื้อผ้าเองได้ บางส่วนก็ให้แม่เป็นของ
ขวัญวันแม่ ซึ่งคุณแม่ยังเก็บไว้อยู่เลย คุณแม่ภูมิใจที่เราหาเงินได้ บางส่วนก็เป็นเจ้า
มือพาครอบครัวไปรับประทานอาหาร คุณพ่อก็ดีใจ โพสต์รูปในเฟซบุ๊กให้เพื่อนๆ ด ู

“อย่างทีส่ามคือ ร้านขนม After 
You พอเห็นว่าคุณเมย์ กุลพัชร์ 
กนกวัฒนาวรรณ เจ้าของร้านประสบ
ความส�าเร็จมาก เราก็อยากท�าให้
ได้เหมือนคุณเมย์ มีหลายๆ สาขา 
คณุเมย์เป็นไอดอลในใจคนหนึง่เลย
ค่ะ เราซือ้ต�าราท�าขนมของคณุเมย์
มาท�า ซึง่พัฒนาฝีมอืและเข้าใจการ
ท�าขนมมากข้ึน เคยเจอคุณเมย์ทีง่าน 
Food Expo พอบอกว่าคุณเมย์คือ
ไอดอลและเป็นแรงบันดาลใจให้
เปิดร้านขนม  คุณเมย์ก็ดใีจมากเลย” 

อุปสรรคในการเริ่มธุรกิจ 
คุณพิณเริ่มแบรนด์ด้วยตัว

คนเดียว แน่นอนว่าความเหนื่อย
นั้นไม่ต้องพูดถึง เพราะต้องตอบ
ลูกค้าเอง เรียกไรเดอร์มารับ ท�า
ขนม ออกบทู ถ่ายรูป ท�าการตลาด 
คดิสตูร และอืน่ๆ ด้วยตวัเอง หลงั
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จาก ๓ เดือนแรกเธอจึงเริ่มจ้างอดีตแม่บ้านมาช่วยท�าคุกกี้ 
หลงัจากนัน้จ้างแอดมินมารบัหน้าทีต่อบลกูค้าและเรยีกไรเดอร์
ซึง่เป็นสิง่ทีท่�าให้คณุพณิท้อมากๆ เพราะไม่อยากให้ลกูค้าได้
รับขนมสาย เมื่อมีคนมาช่วยเริ่มท�าให้สถานการณ์ดีขึ้น และ
แบ่งเบาภาระไปได้เยอะ พนกังานสามารถช่วยเธอจดัการกบั
ปัญหาให้ดีขึ้นด้วย ตอนนี้ร้าน Rolling Pinn จึงตอบลูกค้าได้
ไวขึ้นและสามารถส่งลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 
๑ ชั่วโมง 

“การจ้างคนท�าให้เรามีความสุขกับการท�างานมากขึ้น 
ได้มเีวลาพักผ่อน และมีเวลาคดิแผนการเตบิโตของธรุกิจ การ
มีความสุขกับการท�างานเป็นสิ่งที่ส�าคัญ เพราะจะช่วยให้เรา
ท�างานได้อย่างยั่งยืนค่ะ”  

เคล็ดลับในการประสบความสำาเร็จ
ตอนนี้แบรนด์ของคุณพิณมหีุ้นส่วนซึ่งเป็นนักธุรกิจที่เก่งมากคนหนึ่ง คอยให้ค�า

ปรึกษาและช่วยเหลือตอนที่มีปัญหา ข้อคิดที่ดีที่คุณพิณอยากแบ่งปันคือ ถ้าอะไรออก
มาดีควรท�าอย่างนั้นเพิ่มอีก ๑๐ เท่า เพราะจะท�าให้ธุรกิจโตเร็วขึ้น เช่น การออกร้าน
ท�าให้ขายดีขึ้น ถ้าออกอีก ๑๐ ร้าน เราก็ต้องได้ยอดขายเพิ่มอีก แต่ก็ต้องใช้ความกล้า
ในการลงทุนเหมือนกัน เพราะไม่ใช่ทุกที่ที่จะขายดี บางที่ได้เยอะ บางที่ได้น้อย ฉะนั้น

ก่อนลงทุน ต้องลงทุนแบบประหยัดที่สุดเพื่อลดความเสี่ยง 
อีกเคล็ดลับหนึ่งคือการสร้างแบรนด์ให้มีเอกลักษณ์ชัดเจน 

จะท�าให้ลูกค้าเห็นว่าร้านเราต่างจากร้านอื่นอย่างไร 
“ก่อนเริม่ท�าแบรนด์ จ�านวนร้านขนมในไอจเียอะเหลอื

เกิน เลยคิดว่าถ้าจะดังต้องมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนถึงจะ
ขึ้นมาแข่งขันในธุรกิจได้ค่ะ ตอนท�าขนมมีถ่ายรูปเล่นๆ 
กับเพื่อน เพื่อนก็ทักว่าเวลากินขนมดูเซ็กซี่ดีนะ เลยมี
ความคดิขึน้มาว่าต้องท�าให้แบรนด์ดูเซก็ซี ่แต่เซก็ซ่ี ณ 
ที่นี้คือการแสดงความมั่นใจในตัวเอง และเป็นตัวของ
ตัวเอง มันเป็นความคิดที่ยังไม่ค่อยมีใครท�า เลยลอง
โพสต์ภาพตอนกนิคุกกีแ้บบมคีวามมัน่ใจมากแล้วต้ังเป้า

หมายว่าจะต้องสร้างพลังให้กับผู้หญิง ให้รู้สึกอิสระและ
มัน่ใจ เพราะผูห้ญิงกม็สีทิธิม์เีสยีง

และสามารถท�าอะไรได้เท่าเทยีม
กับผูช้าย สงัเกตได้ว่าขนมของเรา

จะมช่ืีอเป็นผูห้ญงิทีเ่ซ็กซี ่เช่น Cup C 
Mama OG แล้วเราก็ท�าให้รปูกับค�าบรรยายดขูีเ้ล่น
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ 

“เวลาลกูค้าเห็นภาพขนมเรา กจ็ะดอูอกทันที
ว่ามาจากร้านไหน เพราะกล่องขนม รูปลักษณ์ขนม
มีความเป็นแบรนด์อย่างชัดเจน”

๓๙



  

บุคคลตัวอย่างในการใช้ชีวิต
คุณพิณยกให้คุณแม่และคุณยาย เพราะเป็นผู้หญิงท่ีแกร่งและท�างานหนัก ไม่

หวาดหวั่นกับอุปสรรคใดๆ การท�างานเป็นนักธุรกิจหญิงไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะบางคน
ชอบดูถูกความสามารถของผู้หญิงและบางครั้งผู้หญิงบางคนก็ถูกบงการให้ท�าในส่ิงที่
ตัวเองไม่อยากท�า เช่น ผู้หญิงต้องเป็นแม่บ้าน ต้องดูแลครอบครัว ต้องท�าอาหารให้
ครอบครัว ส่วนคุณแม่ คุณยาย เป็นเหมือนผู้หญิงรุ่นใหม่ที่ท�างานหนัก ประสบความ
ส�าเรจ็ในการงาน คุณตาคณุยายช่วยกันสร้างธุรกิจจากศนูย์เป็นหลายพันล้าน คณุแม่ก็
ช่วยท�าธรุกจิและผลกัดนัลกูน้องให้ท�ายอดขายตามเป้าให้ได้    

“สิ่งที่น่าชื่นชมคือคุณแม่และคุณยายรักในอาชีพของตัวเอง ตอนนี้
คุณยายอายุ ๘๗ ปี ท่านยังมาท�างานในส�านักงานอยู่เลย ท�าให้เราเห็น
ว่าการเป็นผู้หญิงไม่ใช่อุปสรรคอะไร เราสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่เรา
อยากเป็น แค่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคให้ได้” 

ฝากถึงคนรุ่นใหม่ที่ต้องการทำาความฝันให้สำาเร็จ 
“สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ มานะ ภาษาอังกฤษเรียกว่า GRIT ถ้าอยาก

ประสบความส�าเร็จ ถึงแม้จะเกิดอะไรขึ้นก็อย่ายอมแพ้ และมุ่งที่จะสานฝัน
ต่อไปให้ได้ ก่อนที่คุณตาคุณยายจะประสบความส�าเร็จก็ล�าบากมาก ท่านเคยเล่าว่า
ตอนท�าโรงเลื่อยไม้ต้องไปเดินป่าหลายวัน ล�าบากมากกว่าจะมีวันนี้ บางครั้งโดน   
โกงเงิน บางครั้งโดนคนหักหลัง แต่ท่านก็ยังสู้ต่อไปจนธุรกิจออกมาส�าเร็จ ตอนรับ
ประทานข้าวกับครอบครัว คุณตาก็เล่าเรื่องราวต่างๆ ที่เจอมาตลอด ท�าให้คิดว่าเรา
ต้องแข็งแกร่ง ไม่ยอมแพ้ มีความเป็นนักสู้เหมือนคุณตาคุณยายถึงจะประสบความ
ส�าเร็จได้

“มีอยู่หลายครั้งที่คิดอยากจะท้อถอย แต่พอนึกถึงคุณตา คุณยาย คุณพ่อ คุณ
แม่ ซึ่งท�างานหนัก เราก็สู้ต่อไปเพราะอยากท�าให้ท่านภูมิใจค่ะ”  

๔๐



 

เรื่อง : ทัศนีย์ ยาวะประภาษ
 

สารคดีพิเศษ

 ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุ 
 ๖๐ ปีข้ึนไปมากกว่า ๑๓ ล้านคน หรอืราว ๒๐% 
ของจ�านวนประชากรทัง้หมด ชี้ให้เหน็ว่าประเทศไทย
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ
อย่างสมบูรณ์แบบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช ร่วมกับองค์กรพันธมิตร อันได้แก่ 
กระทรวงสาธารณสุข ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ส�านักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง 
หลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติ นวตักรรมการจดัการ
สุขภาพยุคดิจิทัล (HIDA) รุ่นที่ ๑ มหาวิทยาลัย
ราชภฏัสวนสนุนัทา สถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิการ
คลงั และสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN ได้เล็งเห็นความ
ส�าคัญของกลุ่มโรคที่มักเกิดกับผู้สูงอายุ อันได้แก่ 
ปัญหาเรื่องข้อไหล่ ข้อศอก และข้อเท้าต่างๆ ซึ่งจะ

เป็นภาระในการดแูลของคนในครอบครวั เนือ่งจากผู้
ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จึงได้จัดตั้งโครง 
การผ่าตดัข้อไหล่ ข้อศอก และข้อเท้าเทียมเพือ่ผูป่้วย
ยากไร้ ๖๖ ข้อ (Vajira Shoulder Elbow and Ankle 
Care หรือ Vajira S.E.A. Care) เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี เนือ่งใน
วโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา 

รศ.ดร.นพ.เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล หัวหน้าภาค   
วิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุณาให้ “ทิศไท” ได้
ซักถามความเป็นมาและประโยชน์จากโครงการนี้

เมืองไทยมีผู้สูงอายุอันดับ ๔ ในเอเชีย
คณุหมอเมษณัฑ์เล่าถงึความเป็นมาของโครงการ

นี้ว่าเริ่มต้นขึ้นเพราะเมืองไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
เป็นปีแรกตามความหมายของ WHO คือถ้าประเทศ
นั้นๆ มจี�านวนผูส้งูอายถุงึ ๒๐% ของจ�านวนประชากร
เมือ่ไร เรยีกว่าเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายแุล้ว และในปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ ประเทศไทยถึงจ�านวนนั้นแล้ว ในปีที่แล้วเรา
มีผู้สูงอายุ ๑๓.๑ ล้านคน ในทวีปเอเชียที่แตะตรงนี้
แล้วได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และไทยเป็น
อนัดบั ๔ ผู้สูงอายเุพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็ว ปี ๒๕๖๕ เรา

โครงการผ่าตัดข้อไหล่ 
ข้อศอก เพื่อผู้ยากไร้

เฉลิมพระเกียรติ
กรมสมเด็จพระเทพฯ 
เนื่องในโอกาสมหามงคล 

เฉลิมพระชนมายุ ๖๖ พรรษา

ใน

รศ.ดร.นพ.เมษัณฑ์ ปรมำธิกุล

๔๑



 

เข้าสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ เป็นกระแสหลักของ
ชาติ 

เวลาประเทศเข้าสู่ภาวะนี้ ปัญหาคืออะไร ข้อ
แรกคือผู้สูงอายุที่เคยเป็นวัยท�างานสามารถจัดสรร
รายได้ให้ตัวเอง ให้ประเทศได้ พอถึงวัยเกษียณราย
ได้ลดลง แต่ค่าใช้จ่ายของประเทศต่อผู้สูงอายุกลับ
มากข้ึนอย่างก้าวกระโดดเพราะผู้สูงอายุจะตามมา
ด้วยปัญหาสุขภาพ ซึ่งปัญหาหลักๆ คือกลุ่มโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หัวใจ ความดัน อีกกลุ่ม
หนึ่งคือโรคข้อเสื่อม และกลุ่มโรคตา เป็นต้อกันเยอะ

“ผมเป็นศัลยแพทย์ด้านกระดูกและข้ออยู่ที่ 
วชริพยาบาล เลง็เหน็ว่าโรคทีเ่ราเชีย่วชาญเป็นปัญหา
หนึ่งของประเทศในตอนนีแ้ละในอนาคต ปัญหาโรคข้อ
เสื่อมคือคนไข้จะมีอาการปวดข้อ ใช้งานข้อไม่ได้ ถ้า
หัวไหล่ ก็ปวดไหล่ ยกของไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเอง
ล�าบาก ใส่เสื้อผ้าเองล�าบาก ถ้าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม
ก็จะเดนิล�าบาก ใช้ชวีติตามปกตไิม่ถนดั ลกูหลานหรือ
สงัคมกต้็องมาช่วย โรคข้อเสือ่มมีวธีิรกัษาสองสามวิธี 
วธิแีรกคือไม่ใช้ยา เช่น ลดน�า้หนักตวั ออกก�าลงักาย
กล้ามเนือ้ให้แข็งแรงขึน้ รูจ้กัว่าท่าไหนควรท�า ท่าไหนไม่
ควรท�า เช่น นั่งพับเพียบ นั่งขัดสมาธิไม่ได้ นั่งยองๆ 
ขึน้ลงบนัไดล�าบาก วิธนีีใ้ช้ตวัเอง ใช้ธรรมชาตช่ิวยเหลอื

“ถ้าอาการแย่ลงก็มียาเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ยา
ฉีด ยากิน ยาทา ยาพวกนี้มีราคาค่อนข้างสูง พอ
โรคด�าเนินมาสุดทาง ยาต่างๆ เอาไม่อยู่ การรักษาก็
คือการผ่าตัดเปลี่ยนข้อ หมายความว่าผ่าตัดเอาผิว
ข้อที่สึกหรอออก ใส่ผิวข้อใหม่เข้าไป หมอเรียกว่า
เปลี่ยนข้อเทียม จริงๆ คือเปลี่ยนผิวข้อเทียมเข้าไป
ซึ่งมีค่าใช้จ่าย”

สิทธิ์สวัสดิการสุขภาพพื้นฐานไม่ครอบคลุม
ประเทศไทยมีสิทธิ์สวัสดิการด้านสุขภาพพื้น
ฐานหลักๆ สามสิทธ์ิ ได้แก่ สิทธิ์ประกัน

สังคม สิทธิ์กรมบัญชีกลางซึ่งครอบคลุม
ข้าราชการ และสทิธ์ิ สปสช.หรือบัตรทอง 
ทั้งสามสิทธิ์ให้ความครอบคลุมไม่เท่า
กัน เมื่อผู้ป่วยต้องได้รับการผ่าตัดโรค

ข้อเข่าเสื่อม ยกตัวอย่างเช่นโรคข้อเข่าเสื่อมซึ่งเป็น
กันมาก เวลาผ่าตัด ข้อเข่าเทียมราคา ๕๐,๐๐๐-
๕๕,๐๐๐ บาท ท้ังสามสทิธิใ์ห้การเบกิราว ๕๐,๐๐๐ บาท 
หรือบางครั้งโรงพยาบาลสามารถต่อรองกับบริษัทท่ี
ขายข้อเข่าเทยีมลงมาได้ต�า่กว่าห้าหมืน่ คนไข้อาจไม่
ต้องจ่ายเงนิเลย และผูอ้อกแบบสามสิทธิน้ี์รูจ้กัโรคข้อ
เข่าเสื่อมมานาน จึงสามารถออกแบบให้ครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดได้ดีระดับหนึ่ง หมายความว่า
ถึงแม้จะไม่มีเงิน ก็มีหนทางรักษาด้วยการผ่าตัดไม่
ยากนัก หรือถ้าต้องหาเงินมาเพิ่ม ก็มีจ�านวนไม่มาก 
สามารถรักษาโรคนี้ได้จนสุดทาง

การผ่าตดัมีบทบาทส�าคญัในโรคข้อเสือ่มเพราะยา
ทีก่นิหรอืฉดีไม่สามารถรักษาได้จรงิ ได้แค่บรรเทาอาการ
ปวด เมือ่โรคด�าเนนิมาถงึยากนิยาฉดีช่วยบรรเทาไม่
ได้แล้วก็ต้องผ่าตัด ซึ่งการผ่าตัดนั้นได้ผลดีจริงๆ คน 
ไข้กลับไปมีชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมมาก พึ่งพาตวัเองได้ ไม่
เป็นภาระของครอบครวั ฉะนัน้ การผ่าตดัเปลี่ยนผิวข้อ
จึงมีบทบาทส�าคัญในการท�าให้คุณภาพชีวิตของผู้สูง
อายุที่มีโรคข้อเสื่อมดีขึ้นอย่างชัดเจน

“ทุกข้อในร่างกายเราเสื่อมได้หมด ข้อไหล่ ข้อ
สะโพก ข้อเท้า ข้อเข่า แต่ในอดีตผู้ที่บริหารสิทธิ์ตรง
นี้และเทคโนโลยีในสมัยโน้นไม่ได้ท�าสิทธิ์การรักษา
ให้ครอบคลุมดีพอกับราคาของข้อเทียม เช่น ข้อ
ไหล่เส่ือม ต้องเปล่ียนเป็นข้อไหล่เทียม ข้อไหล่เทียม
บางชนิดราคาหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท ในสิทธิ์ท่ีให้เบิก
ท�าได้แค่ ๖๕,๐๐๐ บาท คนไข้โรคข้อเสื่อมต้องเสีย
เงินเองอีกประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท ฉะนั้น มันไม่ได้
มแีค่ค่าผ่าตดัส่วนเกนิอย่างเดยีว ยงัมีค่ายา ค่าอปุกรณ์ 
ที่ต้องใช้ระหว่างผ่าตัด อาจต้องบวกอีกสองหมื่น คน 
ไข้ท่ีมีท้ังสามสิทธิ์ถ้าจะผ่าตัดข้อไหล่เทียมชนิดกลับ
ด้านนี้ต้องก�าเงินมาหนึ่งแสนบาทเพื่อจ่ายค่าใช้จ่าย
ส่วนเกินให้กับบริษัทที่ผลิตข้อต่อเทียม ซึ่งล้วนเป็น
บรษิทัต่างชาตทิัง้นัน้ เราไม่สามารถผลติข้อพวกนีไ้ด้
เองในประเทศ

“อีกหนึ่งข้อที่อยู่ในโครงการคือข้อเท้าเทียม 
ราคาประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท แต่สามสทิธ์ินีแ้ทบจะ
เบิกไม่ได้เลยเพราะข้อเท้าเทียมเพ่ิงจะมีในประเทศ 
ไทย ๕ ปีมานี้เอง กฎที่ออกมาเมื่อ ๒๐ ปีที่แล้ว 
หมอกระดูกสมัยนั้นอาจจะไม่เคยพูดไปถึงให้สิทธิ์
ครอบคลุมส่วนนี้เพราะยังไม่มีให้ผ่าตัดในประเทศ 
พอมีขึ้นมาแล้ว การจะออกกฎให้ครอบคลุมต้องใช้
เวลานานหลายปี”

๔๒



 

จากเรื่องเหล่านี้จะเห็นว่ามีช่องว่างที่ผู้สูงอายุ
ที่มีโรคข้อเสื่อมอื่นๆ ถูกละเลยหรือขาดโอกาส ถ้า
คนกลุ่มนี้มีโรคข้อไหล่เสื่อม โรคข้อเท้าเสื่อม โรคข้อ 
ศอกเส่ือม แล้วไม่มเีงิน การรกัษาจะจบแค่ยาแก้ปวด 
มาผ่าตัดต่อไม่ได้ เงนิกลายเป็นปัจจยัทีข่วางกัน้ความ
มีสขุภาพและคณุภาพชวีติทีดี่ขึน้ของคน เวลาเป็นโรค
นี้จะเจ็บปวดทรมานมากเวลาเราใช้แขน ใช้ข้อศอก 
ใช้ข้อเท้าล�าบาก ยกของน�้าหนักเบาๆ ไม่ได้ ชีวิตก็
จะล�าบาก

๖๖ ข้อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา
โครงการนี้จัดท�าขึ้นเพื่อช่วยคนกลุ่มน้ีซึ่งเป็นผู้

ป่วยยากไร้ เราเป็นโครงการแรกที่เน้นสามข้อนี้ และ
นกึถงึเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดนิว่าจะท�าเพือ่เฉลมิพระเกยีรติ
ท่าน กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงช่วยเหลือวงการ
สาธารณสุข กิจการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎรทุก
หมู่เหล่า ทรงสนใจความเป็นอยู่ของประชาชน จึง
อยากท�าโครงการเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน 
เนื่องจากเราไม่ทราบตัวเลขคนไข้ที่ป่วยด้วยโรคข้อ
เหล่านี้ชัดเจน และไม่แน่ใจว่าจะได้เงินมาสนับสนุน
คนไข้กลุม่นีเ้ท่าไร เราเลยตัง้ไว้ไม่มาก เป็นตวัเลขซึง่
มาจากพระชนมายุของกรมสมเด็จพระเทพฯ เมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เราก�าหนดและตัง้เป้าไว้ก่อนว่าจะผ่าตดั
เปลีย่นข้อ ๖๖ ข้อให้คนไข้ผูย้ากไร้ฟร ีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

“วชิรพยาบาลและพันธมิตร ได้แก่ กระทรวง
สาธารณสุข ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ส�านักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง หลักสูตร
ประกาศนยีบตัรบณัฑิต นวตักรรมการจัดการสขุภาพยุค
ดจิทัิล (HIDA) รุ่นที ่๑ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุนัทา 
สถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิการคลงั และสถานข่ีาว
โทรทัศน์ TNN ด�าเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๔ แต่ติดขัดด้วยสถานการณ์โควิด-๑๙ จึงเริ่ม
กลับมาด�าเนินการได้จริงจังช่วงปลายเดือนกันยายน 
๒๕๖๔ และสิ้นสุดโครงการ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่ง
ตรงกับวันพระราชสมภพของกรมสมเด็จพระเทพฯ 
โครงการใช้งบประมาณ ๘ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเป็น

ส่วนเกนิของข้อเทียม ส่วนเกนิขณะผ่าตดั ค่าอปุกรณ์
ผ่าตัด ค่าเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัด”

ผลพลอยได้เพื่อแพทย์ผู้สนใจทั่วประเทศ 
“ด้วยความที่วชิรพยาบาลเป็นคณะแพทย์ เรา

สอนนักศึกษาแพทย์ สอนแพทย์ประจ�าบ้าน สอน
แพทย์ประจ�าบ้านเฉพาะทางทีอ่ยากผ่าตดัคนไข้เปลีย่น
ข้อยากๆ แบบนี้ เราจึงถือโอกาสนี้เป็นส่วนหนึ่งใน
การเรยีนการสอนนักศกึษาของเราเองและสอนแพทย์
ที่ไม่ได้อยู่โรงพยาบาลเราด้วย เพราะการผ่าตัดสาม
ข้อนีไ้ม่ได้ท�าได้ง่ายๆ เวลาแพทย์เรยีนจบแล้วจะผ่าตัด
ข้อเหล่านีย้งัไม่ได้ในทันท ี ต้องศกึษาและท�าเคสระดับ
หนึง่ถงึจะท�าได้ แพทย์ทีจ่บเฉพาะทางใหม่ๆ เราก็ยนิดี 
ท่ีจะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แพทย์ทั่วประเทศท่ีสนใจ
เข้ามาเรยีน เป็นการต่อยอดให้ผูป่้วยที่ไม่ได้อยูร่อบๆ 
เรา อาจจะอยู่ต่างจงัหวดัได้รับการบรกิารตรงนีไ้ด้ ถอื  
ว่าโครงการกมี็ประโยชน์หลายอย่าง ช่วยผูส้งูอาย ุ สอน
หนังสือ และท�าบุญไปด้วยพร้อมกัน”

เงื่อนไขผู้ป่วยท่ีจะรับพิจารณาเข้าร่วมโครง 
การ ผู้ป่วยที่ตรงตามเกณฑ์ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด

๑. ผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อไหล่เสื่อม ทั้งเสื่อมแบบ
ปฐมภมู ิ และเส่ือมจากเอ็นข้อไหล่ฉกีขาดเป็นเวลานาน 
ข้อไหล่ได้รบัอบุตัเิหตรุนุแรงจนกระทัง่ไม่สามารถรกัษา
ด้วยการยึดตรึงกระดูกด้วยวิธีปกติได้ ผู้ป่วยที่มีภาวะ
เนื้องอกกระดูกบริเวณข้อไหล่

๒. ผู ้ป่วยท่ีมีปัญหาข้อศอกและข้อเท้าเสื่อม 
แบบปฐมภูมิ และทุติยภูมิ

๓. เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
๔. เป ็นผู ้ยากไร ้ตามเกณฑ์ของงานสังคม 

สงเคราะห์ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล
ช่องทางลงทะเบยีนเข้าร่วมโครงการฯ 
คลกิ  https://bit.ly/vajiraSEAcare
หรอื FB page : หมอกระดกู วชริพยาบาล หรอื

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณรักษิณา ช่อรักษ์ 
โทร.๐๖-๒๒๒๐-๘๖๖๗ (ในวันเวลาราชการ)

ช่องทางการบรจิาค (หกัลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่า) 
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน เลขบัญชี ๐๑๒-๐-
๓๖๕๒๑-๙ ชือ่บญัช ี มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช 
(เงินบริจาคโครงการผ่าตัดข้อไหล่ข้อศอกและข้อเท้า
เพ่ือผู้ป่วยยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี)  

๔๓



สุขภาพน่ารู้
เรื่อง : นายแพทย์อนันต์ โลหะพัฒนะบ�ารุง
ภาพประกอบ : บอมบ์

 ปกติสภาวะอารมณ์วัยรุ่นก็ไม่คงที่อยู่แล้ว โควิด-๑๙ ยิ่งส่งผลมากขึ้น
 ไม่นานมานี ้ ยูนเิซฟ ร่วมกบักรมสุขภาพจติ เผยผลการประเมนิสุขภาพจติเด็ก

และวัยรุ่นไทย เก็บข้อมูลจากเด็กและวัยรุ่นอายุต�่ากว่า ๒๐ ปีจ�านวน 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�าไปสู่อัตราเสี่ยง
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�าปรึกษา ปัญหาสุขภาพจิตส�าหรับวัยรุ่นที่
พบมากที่สุดคือความเครียด วิตกกังวล ปัญหาความรัก และภาวะซึมเศร้า

สภาวะอารมณไ์ม่คงที่ในวัยรุ่น

๔๔

โดย



การระบาดของโควิด-๑๙ ท�าให้วิถีชีวิตเด็กวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงไปมาก เด็กจ�านวน
หนึ่งอาจไม่สามารถปรับตัวกับการเรียนรูปแบบใหม่ เกิดผลกระทบต่อการเรียนและ
พฒันาการหลายด้าน ทัง้ผลกระทบต่อผูป้กครองและครอบครวัท�าให้การเลีย้งดทู�าได้ไม่
เตม็ศักยภาพ ไม่สามารถใช้เวลาท่ีมคีณุภาพกบัเดก็ได้เพยีงพอ ขณะเดยีวกนัปฏสิมัพนัธ์
ภายในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปเพราะการเจ็บป่วย การเว้นระยะห่างทางสังคม การ
งดกิจกรรมนอกบ้าน และการสวมหน้ากากอนามัย

สภาวะอารมณ์ไม่คงที่ สัญญาณเตือนก่อนเกิดปัญหาสุขภาพจิต
จากการศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีปัญหาสุขภาพจิตพบว่า สภาวะ

อารมณ์ไม่คงที่เป็นสัญญาณเตือนที่เกิดขึ้นก่อนการเกิดปัญหาสุขภาพจิตหรือโรค 
จติเวช “วยัรุน่” เป็นวยัทีอ่ยู่ในช่วงของการเปลีย่นแปลงทัง้ด้านร่างกาย จติใจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องอารมณ์ที่แปรปรวน และบ่อยครั้งการไม่สามารถจัดการอารมณ์ได้ก็เป็น
สาเหตหุนึง่ของการเกดิปัญหาต่างๆ มากมาย ดงันัน้ หากพวกเขารูเ้ท่าทนัและสามารถ
จัดการอารมณ์ตนเองได้ จะท�าให้พวกเขาสามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้

จิตใจ ความรู้สึก และอารมณ์ของวัยรุ่น           
๑. ความเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ เม่ือเข้าสู่วัยรุ่นจะมีอารมณ์ใหม่เกิดข้ึนหลาย

อารมณ์ เช่น เหงา เศร้า สับสน อารมณ์เหล่านี้ส่งผลให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมส่วนตัวและ
พฤติกรรมทางสังคมที่สร้างความกังวลให้กับผู้ใหญ่ เช่น ใจร้อน อารมณ์รุนแรง มี
ความอดทนต�า่ อกีทัง้ยงัต้องการความรกัทีก่ว้างขวางจากกลุม่เพือ่นและเพือ่นต่างเพศ
อีกด้วย

๒. ความต้องการสร้างเอกลักษณ์และการยอมรับ วัยรุ่นเป็นช่วงของการค้นหา
อตัลกัษณ์และสถานะตวัตนในสงัคม ซึง่ต้องอาศยัท้ังความสามารถในการเรยีนและการ
ท�ากิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน 

๓. ความคาดหวัง วัยรุ่นเป็นช่วงที่สับสนเนื่องจากถูกคาดหวังจากสังคมรอบตัว
หลายด้าน ทัง้ต่อตนเองและครอบครัวทีค่าดหวงัให้พวกเขามคีวามรับผดิชอบอย่างจรงิจงั 

กลุม่เพือ่นกค็าดหวงัให้ร่วมท�ากจิกรรม
อย่างเหนียวแน่น และสังคมก็คาดหวัง
ให ้ วัยรุ ่นแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมให้มากขึ้น

๔. มีพฤติกรรมทางสังคมเด่น
ชัด ต้องการให้คนรอบข้างเห็นคุณค่า
และยอมรบั วยัรุน่จะคบเพ่ือนท่ีเหมอืน
และแตกต่างจากตนเอง เพ่ือเติมเต็ม
ในส่วนท่ีขาด โดยทีไ่ม่สามารถแยกแยะ
เพือ่นได้ว่าควรคบหรอืไม่ควรคบ ทีส่�าคญั
กลุ่มเพ่ือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
วัยรุ่นเป็นอย่างมาก จนน�าไปสู่การตัด 
สินใจที่ผิดพลาดได้ 

๔๕



ความเปลีย่นแปลงของวัยรุน่ทีก่ล่าวมาบางครัง้อาจท�าให้พวกเขาเกดิความสบัสน 
ในช่วงเวลานี้หากพ่อแม่ไม่ยอมรับ ใช้อ�านาจเคร่งครัดมากเกินไป หรือทอดทิ้งให้เขา
รูส้กึว่าต้องแก้ปัญหาเองล�าพงั วยัรุน่จะเกดิความเครยีดและสบัสนในบทบาททางสงัคม 
นอกจากนี้ อาการทางร่างกายที่ตอบสนองต่อความเครียดรุนแรงยังส่งผลกับปัญหา
สุขภาพในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นภาวะความดันโลหิตสูง ระบบล�าไส้และทางเดินอาหาร
แปรปรวน โรคอ้วนจากความอยากอาหารที่มีแป้งและน�้าตาลมากเกินไป 

ดังนั้น หากพวกเขามีการเปลี่ยนผ่านชีวิตช่วงวัยรุ่นท่ีดี คือการได้รับความรัก 
ความภาคภูมิใจ และการสอนวินัยเชิงบวกอย่างเต็มที่ จะช่วยเสริมสร้างฐานจิตใจให้
แข็งแรง ฝ่าฟันวิกฤตที่อาจจะอยู่ไปอีกพักใหญ่ได้อย่างดี

อย่างไรกต็าม คงไม่ใช่เรือ่งผดิปกตอิะไรทีค่นเราจะรูสึ้กว่ามีบางเรือ่งท่ีไม่สามารถ
รบัมอืหรอืจดัการกบัปัญหาและความเครยีดในชวีติได้ในบางครัง้ การยอมรบัความเป็น
ไปและตั้งสติไม่ปล่อยอารมณ์ข้ามเขตอันตราย ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตสักเล็กน้อยก็
ดูจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ลองท�าตามค�าแนะน�า ๕ ข้อต่อไปนี้

๑. ยิม้รบัความเป็นไป ประเมนิตวัเอง รู้จกัปล่อยวางและยดืหยุน่กับความคาดหวงั
ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ แยกแยะและตระหนกัถงึสิง่ทีเ่ราสามารถควบคุมได้และไม่
ได้ออกจากกัน 

๒. สร้างความมัน่ใจในตวัเอง พยายามหลกีเลีย่งหรอืออกจากสถานการณ์ท่ีกระตุ้น
ให้เกดิความเครยีด จดัสรรเวลาท�ากจิกรรมหรอืงานอดเิรกท่ีตวัเองช่ืนชอบ ท�าสิง่ใหม่ๆ 
ที่ท้าทายพลังความคิดและความสามารถเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจและตระหนักถึง
คุณค่าในตัวเอง

๓. สร้างช่องทางระบายความเครียด เช่น พดูคยุกบัคนท่ีรักและห่วงใย เขียนไดอารี ่
๔. ฝึกฝนความคิดและสมาธิ มองโลกในแง่ดีและคิดแต่สิ่งดีๆ เสมอ ทุกปัญหามี

ทางออกให้ค่อยๆ คิด ค่อยๆ แก้ไขไปทีละเรื่อง
๕. ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดี การรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน การ

ออกก�าลงักายอย่างเหมาะสมและการพกัผ่อนอย่างเพยีงพอ นอกจากจะช่วยสร้างเสรมิ 
สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อลดความกังวลจากการเจ็บป่วยแล้ว ยังช่วยฟื้นฟูสภาพ
จิตใจด้วยการมุ่งมั่นใส่ใจในการดูแลตัวเองอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจำกค�ำแนะน�ำเพือ่ผ่อนคลำยสภำวะอำรมณ์ไม่คงท่ี ส่ิงส�ำคัญยิง่กว่ำคอืควำม
รกัควำมเข้ำใจของคนในครอบครวัทีจ่ะช่วยประคบัประคองให้ผ่ำนช่วงเวลำทีย่ำกล�ำบำกเช่น
นี้ได้  

๔๖



เรื่อง : พริบพรี 
ภาพ : รักษ์ชาติ โสดาบัณ

ชวนเที่ยว

 รองภาคตะวันออก อยู่ห่างจากเมืองหลวงราว 
 ๒๔๕ กิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นป่า ภูเขา 

เนินสูง ที่ราบสลับภูเขาและทะเล ทั้งมีความเป็นมา
เก่าแก่ จึงท�าให้ “จันทบุรี” มีสถานที่ท่องเที่ยวอิง
ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็ผนวก
ความอบอุ่นเป็นกันเองของเมืองขนาดกลาง รวมถึง
วัฒนธรรมแสนน่ารักของชุมชนไว้อย่างกลมกลืน

มาจันทบุรีช่วงต้นปีเที่ยวนี้ อากาศก�าลังสบาย 
ท้องน�้าและเวิ้งฟ้าเป็นสีครามสดใส ชวนผู้อ่านของ 
“ทิศไท” ค่อยๆ เดินเล่นในเมืองที่บอกว่ามาแล้วจะ 
“สุขทุกวัน” ด้วยก้าวย่างเนิบ เอื่อย ผ่อนคลายกันค่ะ

สถานทีแ่รกทีส่ามารถใช้เวลาค่อนวนัด้วยรอยยิม้ 
ออกก�าลงัขาไปด้วยพร้อมกันคอื ชุมชนรมิน�า้จนัทบูร มี
ความเป็นมาต้ังแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงย้ายเมืองจันทบูรจากบ้านหัว
วังมายังบ้านลุ่ม ชุมชนริมน�้าแห่งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของบ้านลุม่ มพีืน้ท่ีครอบคลมุบรเิวณฝ่ังแม่น�า้จนัทบรุี
ตัง้แต่ท่าสงิห์ ท่าหลวง(ตลาดเหนอื) ตลาดกลาง และ
ตลาดใต้ โดยมีถนนสุขาภิบาลซึ่งเป็นถนนสายแรก
ของเมืองจันทบุรีและแม่น�้าจันทบุรีเป็นทางสัญจร
หลัก

เมือ่มาถงึชมุชนรมิน�า้ฯ เราจะเห็นบ้านเรอืนไม้
เก่าแก่ที่มีอายุไม่ต�า่กว่า ๑๐๐ ปี เรียงรายตลอดสอง
ข้างทางให้เดินชมอย่างเพลดิเพลิน ไม่ว่าจะเป็นบ้าน
ไม้ทรงหลังคาปั้นหยา เรือนไม้สองชั้น เรือนขนม 
ปังขิง ตึกฝร่ังแบบปีนังและสิงคโปร์ หรือตึกแบบ
ยโุรป ล้วนสวยงามขรมึขลงัละเอยีดลออแตกต่างกนัไป

คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนจีน ทั้งมาท�า 
การค้า และเป็นผูม้าต้ังรกราก มทีัง้จีนฮกเกีย้น แต้จิว๋ 
จนีแคะ กวางตุ้ง และไหหล�า ในย่านนีจ้งึประกอบด้วย 
คนไทย จีน และญวน นับถือศาสนาพุทธและครสิต์ 
เกิดเป็นวัฒนธรรมแบบผสมผสานจากตะวันตก ไทย 
จีน และญวน สถาปัตยกรรมที่เราพบเห็นจึงหลอม
รวมความหลากหลายเหล่าน้ีอย่างกลมกลืน และผูค้น 

สุขทุกวันที่จันทบุรี
เมือง

๔๗



ในชุมชนยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบ
ดั้งเดิมมาจนปัจจุบันนี้

ใกล้ชุมชนเก่าเราแวะชมความงดงามของ โบสถ์
วดัแม่พระปฏสินธินริมล หรอื โบสถ์ครสิต์เมอืงจนัทร์ 
ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกซึ่งจ�าลองแบบ
มาจากโบสถ์นอร์ทเทรอดาม (Notre Dame Cathedral)
ในประเทศฝร่ังเศส คอืหน้า ต่างโค้ง ประดับลายฉลุ
รอบตัวโบสถ์เป็นศิลปะแบบกอธิค มรูีปนกับญุในศาสนา
คริสต์ รูปปั้นพระแม่มารีสีหน้าสงบ เปี่ยมประกาย
เมตตายืนอยู่หน้าวิหาร

การเดินทาง : ผ่านศาลหลักเมืองบริเวณหน้า
ค่ายตากสินแล้ว ให้ขับรถผ่านหน้าสถานีต�ารวจภูธร 
ถึงเชิงสะพานวัดจนัทร์ ชมุชนย่านท่าหลวงจะอยูท่าง
ด้านขวามือ จอดรถที่โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ตรง
ข้าม โบสถ์คริสต์เมืองจันทร์ ค่อยเดินข้ามสะพานไป
ชุมชนเก่า

ใช้เวลาสบายๆ ที่ชุมชนเก่าริมแม่น�้า ฝากมื้อ
กลางวันไว้ที่นี่ ตกบ่ายเราก็ออกเดินทางต่อไปยัง จุด
ชมวิวเนินทางพญา หนึ่งในจุดหมายปลายทางในฝัน
ของนกัเดนิทาง ทีน่ีต้ั่งอยูบ่นเนนิรมิทะเลใกล้กบัหาด
คุ้งวิมานและปากอ่าวคุ้งกระเบน เป็นจุดชมวิวที่ขึ้น
ชื่อของจันทบุรีเพราะมีทิวทัศน์สวยงาม เราจะมอง
เห็นถนนเลียบชายทะเลสุดลูกหูลูกตา ทอดยาวไป
จนถึงหาดคุ้งวิมาน อ่าวคุ้งกระเบน และแหลมเสด็จ
ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม เป็นถนนเลียบทะเลที่ยาวที่สุดใน
ประเทศไทยด้วยระยะทางทั้งหมด ๑๑๑ กิโลเมตร

บรรยากาศระหว่างทางมีจุดชมวิวต่างๆ ให้เรา
จอดรถชมพระอาทติย์ตกในยามเย็น มจีดุถ่ายรปู ศาลา
นัง่พัก และมขีอบทางสีแดงให้ป่ันจกัรยานไปตามเส้น
ทางถนนบูรพาชลทิตได้อีกด้วย

เมื่อข้ึนมาถึงด้านบนของจุดชมวิวก็คือทิวทัศน์
มุมกว้างของวิวภูเขากับทะเลตระการตา มีรั้วกั้นเพื่อ
ความปลอดภัยเนื่องจากมีลักษณะที่เป็นผาชันลงไป 
อยู่ตรงนี้จนพระอาทิตย์ตกดินลับเส้นขอบฟ้าตรง
หน้า เหมือนภาพฝันเลยทีเดียว

การเดินทาง : เลี้ยวเข้าถนน ๓๓๙ ตรงไปยัง
อ่าวคุ้งวมิาน ขบัเลยคุง้วิมานมาประมาณ ๑.๕ กโิลเมตร
ก็จะเจอเนินนางพญา 

พกัค้างคนืในตวัเมอืงจนัทบรุีให้กระปรีก้ระเปร่า 
เช้าตรูว่นัรุง่ขึน้เรามุง่หน้าไปชม โบสถ์เซรามกิสนี�า้เงนิ 
สสัีนดงึดดูสายตาท่ี วัดปากน�า้แขมหน ูอ�าเภอท่าใหม่ 
บริเวณสะพานปากน�้าแขมหนู ริมชายฝั่งปากอ่าว 
วัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ของจันทบุรี มีบรรยากาศร่ม 
รื่นติดปากแม่น�้า “วังโตนด” 
ซึง่มต้ีนก�าเนดิมาจากแม่น�า้
สองสายไหลมาบรรจบ สาย
หนึ่งมาจากเขาสีเสียด อีก
สายมาจากเขาชะมูล เขา
ชะอม มารวมกนัเป็นแม่น�า้
กว้างใหญ่ มีเกาะนอกใหญ่ 
อยูใ่นแม่น�า้ ก่อนถึงทางออก
สู่ทะเล แม่น�้าไหลออกสู่
ทะเลที่บริเวณบ้านแขมหนู 
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อ.ท่าใหม่ ในลักษณะคอดเข้ามาเหมอืนคอขวด นอกจาก
นี้ ยังเป็นชุมชนของชาวประมง “บ้านแขมหนู” ที่ตั้ง
บ้านเรือนอาศัยอยู่ริมน�า้ใกล้ปากแม่น�้าด้วย

ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๓๒ พระอุโบสถหลังเก่าเริ่ม
ช�ารุดทรุดโทรมเน่ืองจากพื้นท่ีวัดปากน�้าแขมหนูอยู่
ติดกับทะเลท�าให้โครงสร้างพระอุโบสถผุกร ่อน
ลุกลามไปทั่วจนถึงหลังคา ในปี พ.ศ.๒๕๓๔ จึง
ก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้น พร้อมกับหาวิธีที่จะ
ป้องกนัไม่ให้โบสถ์หลงัใหม่เกดิความช�ารดุเสือ่มโทรม
เร็วเนื่องจากพื้นที่ติดกับน�า้เค็ม จนพบวัดแห่งหนึ่งมี
การใช้กระเบื้องเซรามิกมาประดับ พื้นผิวเซรามิกมี
ความมนัเงา คงทนแขง็แรง จงึน�าแนวคดิใช้เซรามกิ   
มาเคลือบช้ันปูนพระอุโบสถที่วัดเพ่ือป้องกันน�้าเค็ม
กันสนิม

ส่วนสาเหตุที่เลือกประดับลวดลายลงพื้นโบสถ์
ด้วยสีน�้าเงิน เนื่องจากเห็นว่าภาชนะลายครามที่ท�า
จากเซรามิกสมัยโบราณจะมีการใช้สีหลักเพียงสองสี

เท่านั้น คือพ้ืนสีขาวตัดลวดลายด้วยสีน�้าเงิน เม่ือ
ลองมาใช้กบัโบสถ์พบว่ามคีวามสวยงาม โดดเด่น จงึ
ได้น�ามาใช้ประดับตกแต่งพระอุโบสถเรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน จนกลายมาเป็นโบสถ์สีน�้าเงิน

ด้านในเฉพาะประตูโบสถ์ไม้ทั้ง ๔ บาน มีการ
แกะสลักภาพนูนต�่า เกี่ยวกับพุทธประวัติ สมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ด้านนอกบานประตแูละหน้าตา่ง
ลงลายมุข ภาพเทพทวารบาล ส่วนพื้นผนังด้านใน
พระอุโบสถประดับภาพลงสีในพื้นเซรามิก เกี่ยวกับ
วรรณคดีชาดกและพระมหาชนก

การเดินทาง : ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี
ประมาณ ๒๘ กโิลเมตร มาตามถนนเฉลมิบรูพาชลทติ 
เลียบชายหาดเจ้าหลาว หรือถนนหมายเลข ๔๐๓๖ 
จนถงึสะพานเฉลมิเกยีรติ หรือสะพานปากน�า้แขมหน ู
เมือ่ลงจากสะพาน เลีย้วซ้าย กจ็ะถงึวัดปากน�า้แขมหนู

แดดร่มลมตกแล้ว ถึงเวลามาออกก�าลังกาย
ท่ามกลางธรรมชาตร่ิมรืน่ด้วยกฬีาทีก่�าลงัได้รบัความ
นยิมมากและได้รบัการส่งเสรมิจากการท่องเทีย่วของ
จงัหวัดจนัทบรีุอย่างย่ิง นัน่คอื “Stand Up Paddle 
Board” หรอื “SUP Board” กระดานยนืพายทีม่ต้ีน 
ก�าเนิดจากกีฬากระดานโต้คลื่น (Surf Board) แล้ว
น�าไม้พายมาพายโดยยนืบนกระดาน เป็นกีฬาทางน�า้
ที่แสนสบายและเท่ไปพร้อมกัน

เห็นภาพยืนพายล่องไปในล�าคูคลองและแม่น�้า
อย่างนี้อย่าเพิ่งวิตกกังวลนะคะ ไม่ว่าใครก็เล่น SUP 
Board ได้ เพราะเป็นการออกก�าลังกายที่บริหารได้
ทุกส่วน ผู้มีปัญหาน�้าหนักตัวหรือมีปัญหาหัวเข่า ก็
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เล่นได้ เพราะระหว่างเล่นไม่เกิดการกระแทกหรือกด
ทับส่วนใดเลย ต่อให้ตกน�า้ มวลของน�้าก็สามารถลด
แรงกระแทกได้ เป็นกิจกรรมและกีฬาที่เราจะได้ออก
ก�าลังกายและชมธรรมชาติในคราวเดียวกัน จันทบุรี
เป็นเมอืงรุ่มรวยด้วยธรรมชาตสิะอาดตา อตุส่าห์เดิน
ทางมาเพื่อบ�าบัดฟื้นฟูกายใจทั้งที กีฬาชนิดนี้ตอบ
โจทย์มากๆ 

ด้วยความที่ “SUP Board” พาคนพายไปยัง
แม่น�้า ล�าคลอง หรือแม้กระทั่งทะเลได้โดยไม่ต้องใช้
เครือ่งยนต์ จงึน�ามาเป็นเครือ่งมือเพือ่ “การท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์” ได้อย่างลงตัว ขอเพียงที่นั่นมีน�้าและจะ
ให้ดีต้องมีท่าน�า้ให้ขึ้น-ลง

ในจันทบุรีมีหลายแห่งให้เราไปพาย SUP หนึ่ง
ในนั้นคือ “คลองหนองบัว” ซึ่งทอดยาวผ่านชุมชน
แล้วไหลออกสู่ทะเล การพาย SUP นั้นหากเริ่มต้น
จากภายในชุมชน ในยามปกตไิม่มีน�า้ทะเลหนนุ สายน�า้
จะไหลออกสู่ทะเล ท�าให้ขาล่องพายง่าย ช่วงปลาย 
ของคลองก่อนออกสูท่ะเล สองข้างทางคอืป่าโกงกาง
ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เราจึงได้พาย SUP อย่างตื่น
ตาตื่นใจในธรรมชาติเขียวชอุ่มสดชื่น

อีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน ได้แก่ 
“บ้านบางกะจะ” ในตัวอ�าเภอเมือง ที่นี่เต็มไปด้วย
เรื่องราวของวิถีชุมชน ธรรมชาติเรียบง่าย สวน นา 
และป่าชายเลน เรายังสามารถเหน็ชาวบ้านใช้เรอืเป็น
พาหนะและท�าประมงพืน้บ้านแบบดัง้เดิม ได้สดูอากาศ
สะอาดๆ เข้าปอดเต็มที่ ได้พักสายตาจากหน้าจอ ได้
เคลื่อนไหวร่างกายที่อ่อนล้าตรากตร�าจากการเรียน
หรือท�างานออนไลน์นั่งโต๊ะ นับเป็นช่วงเวลาที่ได้ยืด
เหยียดทุกส่วนของร่างกายเต็มที่ไปเลย

กิจกรรม SUP Board มีแพ็คเกจรวมอาหาร 
SUP Board และถ่ายภาพ คลิกดูรายละเอียดสถาน
ทีแ่ละอืน่ๆ เพ่ิมเตมิ เฟซบุก๊ : SUPscribe Chanthaburi

มาเท่ียวจันทบุรีและเตรียมตัวท�ากิจกรรม
ต่างๆ เหล่านี้ต้องมีเวลาอย่างน้อย ๒ คืน ๓ วัน เพื่อ
ไม่ให้เหนื่อยเกินไป สามารถละเลียดใช้เวลาแต่ละ
สถานที่และแต่ละกิจกรรมได้อย่างไม่รีบเร่ง 

แม้จะเป็นเมืองรอง เมืองขนาดกลาง ไม่ได้อยู่
ในเส้นทางแวะพัก แต่เสน่ห์ของจันทบรุกีท็�าให้คนมา
เยี่ยมเยือนต่างตกหลุมรัก รู้สึกถึงความ “สุขทุกวันที่
จนัทบรุ”ี ตามสโลแกนของจงัหวัดทกุนาทเีลยละค่ะ    

๕๐

ขอขอบคุณ: กำรท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี, Pixabay

SUP Board ที่คลองหนองบัว



ตำาราเล่มใหญ่
เรื่อง : พิมประพาย ภาพ สิงหรา

 ชือ่ “พพิธิภณัฑ์เหรยีญ” หลายคนอาจนึกภาพ
 ห้องกว้างๆ ที่เต็มไปด้วยเหรียญต่างๆ แล้ว

เดนิชมป้ายอธบิายความเป็นมาไปเรือ่ยๆ แต่ “พิพิธภัณฑ์ 
เหรยีญกษาปณานรัุกษ์” ที่เพิ่งปรับปรุงเสร็จและเปิด
ให้เข้าชมต้นปี ๒๕๖๓ นัน้สนกุมาก รวมความทนัสมัย 
ตืน่ตาต่ืนใจ ผูช้มมส่ีวนร่วม และซมึซบัประวตัศิาสตร์
การเดินทางของแต่ละเหรียญเสมือนกัลยาณมิตร

การเข้าชมก�าหนดรอบไว้
ชัดเจน มีเจ้าหน้าที่พาเราชมแต่ละ
ก้าวย่างของเหรยีญอย่างสนุกสนาน
เป็นกันเอง แนะน�าให้เผื่อเวลาอยู่
ทีน่ีอ่ย่างน้อยสองชัว่โมง เพราะเรา
ต้องเดินทางข้ามกาลเวลาไปหา
เหรยีญในแต่ละยุคสมยัด้วยพาหนะ
หลายรูปแบบ เช่น เดินเท้า รถไฟ 
และเรือโดยสาร รับรองว่าท้าทาย
สุดๆ ไปเลย

สนุกเรียนรู้ท่ีพิพิธภัณฑ์
เหรียญกษาปณานุรักษ์

ถ้าเตรียมตัวพร้อมแล้ว มา
เริ่มต้นออกเดินทางไปท�าความรู้จัก
กบั “เหรยีญ” ด้วยการเดนิไปสกัการะ
พระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ 
ในซุม้ด้านนอกของอาคารพพิธิภณัฑ์
กันก่อน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว มกีารสร้าง 
“พระคลงั” ซึง่มรีปูลกัษณะและนยัยะ
ในการสร้างคล้ายกับ “พระสยาม 
เทวาธริาช” เพ่ือเป็นเทพส�าหรบัปกปัก

ฟัง
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รักษาทรัพย์สินของแผ่นดินที่เก็บ
รกัษาในพระคลังมหาสมบัต ิ ตลอด
จนเพือ่ให้ข้าราชบริพารสกัการบชูา
เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็น
เคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจในการสร้าง
คณุงามความดี มีความซ่ือสตัย์สจุรติ

พระคลัง ในพระคลังมหา
สมบัติ เป็นเทวรูปหล่อ ประทับยืน ทรงเครื่องเต็ม
อย่างกษตัริยาธริาช ทรงพระมงกุฎ พระหัตถ์ขวาทรง
พระขรรค์ เพือ่แสดงถงึการปกป้องคุ้มครอง พระหตัถ์
ซ้ายทรงดอกบัว อันเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาความ
ดีงาม ความเจริญงอกงาม และความอุดมสมบูรณ์

จากนัน้เดนิเข้าอาคารตดิเครือ่งปรบัอากาศเยน็ฉ�า่ 
ช�าระเงินค่าบัตรเข้าชม ถึงรอบที่ก�าหนด เจ้าหน้าที่
ก็จะเริม่จากจดุแรก นทิรรศการถาวร ช้ัน ๑ พาเรา
ย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเงินตรา ก่อนการก�าเนิด
ของเหรียญ โดยเริ่มต้นจากภาพรวมทั่วโลก ก่อนจะ
ขยับแคบลงเพื่อเข้าไปตามหาที่มาของเงินตรา จาก
แต่ละพื้นที่ แต่ละทวีป และเข้าไปเจาะลึกที่เงินตรา
ของประเทศไทย ห้องปฐมบทแห่งเงินตรา ภายใน
ห้องนี้ เราได้รับชมภาพจ�าลองบรรยากาศภายในถ�้า
สมยัก่อนประวัตศิาสตร์ บอกเล่าเรือ่งราวเกีย่วกบัระบบ
การแลกเปลีย่นสิง่ของต่อสิง่ของ ไปจนถึงการค้นพบ
แร่โลหะ อันน�ามาสู่การผลิตเงินตรา ผ่านแอนิเมชั่น 
๔ มิติ ฉายลงบนผนังถ�า้แบบ ๓๖๐ องศา พร้อมแสง 

สี เสียง กลิ่น และการสั่นสะเทือน
เดินต่อไปยัง ห้องเส้นทาง

วิวัฒนาการเงินตรา ในส่วนนี้ เรา
ได้เรยีนรูแ้ละท�าความรูจั้ก “สือ่กลาง” 
ที่มนุษย์น�ามาใช้แลกเปลี่ยนแทน
เงินตรา เช่น เงินเฟ เมล็ดโกโก้ 
หอยเบี้ย เงินขนนก เงินคิสซีเพนนี 

และเมื่อมนุษย์เริ่มรู้จักโลหะ ระบบน�า้หนัก จึงมีการ 
น�าโลหะมาใช้เป็นสื่อกลาง เนื่องจากมีความคงทน
มากขึ้น จนมาถึงการก�าเนิดกษาปณ์เหรียญแรกของ
โลก สนันษิฐานว่าชาวลเิดยีน ทีอ่าศยัอยูบ่ริเวณประเทศ
ตรุกใีนปัจจบุนั เป็นผูเ้ร่ิมต้นใช้เหรยีญท่ีมตีราประทบั
ขึ้นเมื่อ ๒,๗๐๐ ปี ที่ผ่านมา

ในรชัสมัยพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 
รัชกาลที่ ๔ ทรงปฏิรูปการค้าและระบบเงินตรา เป็น
ผลให้ประเทศสยามมีเหรียญกษาปณ์ใช้สืบเนื่องมา
จนถึงทุกวันนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาประเทศ  
ให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และแสดงถึงพระ
อัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย

จากตรงนีเ้ราเดินขึน้ไปยัง นทิรรศการถาวร ชัน้ ๒ 
สู่ ห้องนานาอาณาจกัรเหรยีญ จดัแสดงเหรยีญตัง้แต่
สมัยฟูนัน-ทวารวดี ศรีวิชัย และ ลพบุรีหรือละโว้ ซึ่ง
แพร่หลายไปตามเส้นทางการค้าในสุวรรณภมู ิจดัแสดง
เหรยีญจรงิผ่านบรรยากาศวถิชีวิีต เศรษฐกจิและการค้า
ของแต่ละอาณาจกัร ผสมผสานผ่านเทคโนโลยีในการ 
น�าเสนอทีน่่าสนใจ เช่น แผนทีส่วุรรณภมิูบอกทีต้ั่งของ
แต่ละอาณาจกัร การจ�าลองเรอืค้าขายของอาณาจกัร
ศรีวิชัย เป็นต้น

ห้องถัดไปเริ่มเข้าสู่ยุคสมัยเงินตราไทยที่เรียก
ว่า “พดด้วง” เล่าเรื่องราวของพดด้วงในแต่ละสมัย 
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ผ่านการจ�าลองบรรยากาศตลาดการค้าโบราณ ขัน้ตอน
การผลิตเงินพดด้วงในสมัยรัตนโกสินทร์ อีกทั้งยังได้
ทราบถึงสญัลกัษณ์ต่างๆ ทีป่รากฏบนเงนิพดด้วง ตัง้แต่
สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี จนมาถึงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น พร้อมเงินตราร่วมสมยัในอาณาจกัรต่างๆ เช่น 
อาณาจักรล้านนา อาณาจักล้านช้าง และเงินตราทาง
ภาคใต้ ต่อด้วย ห้องกษาปณ์รัตนโกสินทร์ จัดแสดง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปแบบเงินตรา จากเงินพดด้วง
เป็นเหรียญกลมแบน การใช้เงินตราในระบบทศนิยม 
และได้เรียนรู้เกี่ยวกับเหรียญที่ระลึกในโอกาสส�าคัญ
ต่างๆ ซึง่แสดงให้เห็นถึงการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ 
สงัคม และการเมือง รวมไปถึงววิฒันาการของระบบเงนิ
ตราไทย

มหาราชวงั พระราชทานนามว่า “โรงกระสาปณ์สทิธกิาร” 
จากนั้นได้มีการผลิตเหรียญเงินตราขึ้นใช้ในระบบ
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง น�ามาสู่วิวัฒนาการในการ
ผลิตเหรียญในรัชสมัยต่อมา

ในสมยัรชักาลที ่๕ ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้มีการประทับพระบรมรูปพระมหากษัตริย์บนหน้า
เหรยีญกษาปณ์เป็นครัง้แรก และมกีารพัฒนารปูแบบ
การผลิตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ห้องถัดไปคอื ห้องเหรยีญกบัสงัคมไทย น�าเสนอ
เรื่องราวของเหรียญในมุมมองใหม่ท่ีไม่ใช่แค่เป็นสื่อ
กลางการแลกเปลี่ยน แต่เหรียญกลับมีบทบาททั้งใน
ด้านศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อและประเพณีของ
คนไทย เช่น พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ 
งานบวช งานแต่งงาน การโยนเหรยีญเสีย่งทาย การ 
น�าเหรียญใส่กระทง เป็นต้น น�าเสนอผ่านการจ�าลอง
โมเดลและระบบ Interactive เราจะได้ทดลองสัมผัส
ด้วยตัวเอง ขอบอกว่าสนุกมาก

ข้างๆ กันคือ ห้องเหรียญนานาชาติ เราจะได้
เห็นเหรียญหน้าตาแปลกๆ สวยงามอลังการ เพราะ
จัดแสดงเหรียญกษาปณ์จาก ๑๗๔ ประเทศ พร้อม
กับโมเดลจ�าลองสถานที่หรือส่ิงของที่เป็นเอกลักษณ์
ของประเทศนัน้ๆ รวมถงึเหรยีญกษาปณ์ท่ีระลึก และ
เหรียญที่ระลึกที่มีรูปทรง สีสัน และเทคนิคในการ
ผลิตที่หลากหลายและน่าสนใจ

ในปี พ.ศ. ๒๔๐๐ ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ มีพระราชด�าริ
ให้ผลิตเหรียญกษาปณ์ขึ้นใช้แทนเงินพดด้วง ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะราชทูตไทยที่ไปเจริญ
พระราชไมตรียังประเทศอังกฤษ ซื้อเครื่องจักรผลิต
เหรียญแบบแรงดันไอน�้ามาใช้ ระหว่างรอเครื่องจักร
ผลิตเหรียญ สมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรีย ทรงจัด
ส่งเครือ่งผลติเหรยีญขนาดเลก็ท�างานด้วยแรงคนถวาย
เป็นเคร่ืองบรรณาการ ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ตั้งโรงกษาปณ์ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๐๑ ในพระบรม
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เมือ่รู้ประวติัความเป็นมาของเหรียญ ต้องมีคน
อยากรู้ว่ากระบวนการผลิตเหรียญเป็นอย่างไร จึงมี 
ห้องกว่าจะมาเป็นเหรียญ จัดแสดงกระบวนการใน
การผลิตเหรียญ เริ่มตั้งแต่แนวคิดในการจัดท�า การ
ออกแบบ ตลอดจนกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ซึ่ง
ต้องอาศัยความละเอียดและประณีตเป็นอย่างมาก 
ตามด้วย ห้องรู้รอบเหรียญ เกรด็ความรูเ้ก่ียวกับเหรยีญ 
วธิกีารเกบ็รกัษาและท�าความสะอาดเหรยีญ และร่วม
เล่นเกมแฟนพนัธ์ุแท้เหรียญ เพือ่ทดสอบความรูเ้กีย่ว
กบัเหรียญในด้านต่างๆ และห้องสุดท้ายบนชัน้ ๒ ห้อง
ร้อยเรียงเรื่องเงินตราไทย จ�าลอง “สื่อกลาง” ในการ
แลกเปลี่ยนตั้งแต่ยุคแรกเริ่มที่ผู ้คนรู ้จักการแลก
เปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของ จนถึงการน�าวัสดุธรรมชาติ
และโลหะมาใช้เป็นสือ่กลาง ก่อนพฒันามาเป็นการใช้
เหรียญและสื่อกลางในรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นบัตร
เครดิต บัตรเดบิต ระบบ E - Banking

เราก้าวขึน้ชัน้ ๓ สู ่นทิรรศการถาวร ช้ัน ๓ ใน 
ห้องวัฒนากษาปณ์ไทย จดัแสดงเหรยีญกษาปณ์หมุน 
เวียนในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภมิูพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร รชักาล 
ที ่๙ เราจะได้พบกบัเหรยีญทีผ่ลติขึน้ใช้ในระบบเศรษฐกิจ 
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๓ จวบจนเหรียญกษาปณ์หมุน 
เวียนชุดสุดท้ายในรัชสมัยของพระองค์ แสดงให้เห็น
พฒันาการและความเปลีย่นแปลงของเหรยีญกษาปณ์

หมุนเวียนในด้านต่างๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มีการ
พัฒนาตั้งแต่ชนิดราคา ลวดลาย วัสดุ ขนาด และน�้า
หนกั นอกจากนัน้ยังมเีหรียญท่ีระลึก เหรียญกษาปณ์
ที่ระลึก ที่สร้างในโอกาสต่างๆ ในสมัยรัชกาลที่ ๙ 
และยังมีชุดเหรียญที่ระลึกประจ�าจังหวัดให้ได้รับชม
อีกด้วย

เม่ือชมเสร็จสิ้นทั้งสามชั้นด้วยความประทับใจ 
ชั้นล่างสุดของพิพิธภัณฑ์มีร้านจ�าหน่ายของที่ระลึก 
เป็นเหรยีญปีนกัษัตรและเหรยีญท่ีระลึกต่างๆ สวยงาม 
เห็นแล้วต้องซ้ือติดไม้ติดมือกลับบ้านบ้างสักเหรียญ
สองเหรียญแน่นอน

พพิธิภณัฑ์เหรยีญกษาปณานรุกัษ์ ถนนจกัรพงษ์ 
แขวงชนะสงคราม

ค่าเข้าชม : ชาวไทย/ชาวต่างชาติ บัตรราคา 
๕๐ บาท - เด็กอายุ ๑๐ - ๑๘ ปี บัตรราคา ๒๐ บาท

วันเวลาท�าการ
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.
***ปิดให้บรกิารทุกวนัจนัทร์ เทศกาลปีใหม่ และ

เทศกาลสงกรานต์     
FB Page : https://www.facebook.com/ 

coinmuseumthailand/
การเดินทาง : รถยนต์ส่วนตวั สามารถใช้บรกิารที่

จอดรถพพิธิภณัฑ์เหรยีญฯได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย    
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 (Gen Z) คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ - พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 (มีอำยุตั้งแต่ ๙-๒๔ ปี) ถือเป็นกลุ่มเด็กและเยำวชนรุ่นใหม่
ผูจ้ะกลำยเป็นผูบ้รโิภคหลกัของโลก เป็นรุน่ทีม่คีวำมส�ำคญัและส่งอทิธพิลต่อสงัคมและ
เศรษฐกิจอย่ำงมำก มีกำรคำดกำรณ์ว่ำในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ คน Gen Z ทั่วโลกจะมีรำย
ได้รวม ๓๓ ล้ำนล้ำนดอลลำร์สหรัฐ มำกกว่ำ ๑ ใน ๔ ของรำยได้รวมทั่วโลก

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�า่ กระทั่งถึงผลกระทบจากภาวะโรคโควิด-๑๙ ระบาด ได้เห็น
รุ่นพี่ Millennials พยายามปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ เผชิญหน้ากับผลของการ
วางแผนการเงินที่ผิดพลาด ดิ้นรนไล่ตามความฝันด้วยงานและสถานะทางการเงินอัน
จ�ากัด 

องค์ประกอบข้างต้นท�าให้แนวคิด วิถีชีวิต เป้าหมายในอนาคต รวมถึงพฤติกรรม
การจับจ่ายของคน Gen Z แตกต่างจากคนรุ่นก่อนๆ โดยสิ้นเชิง 

การเงินของคน Gen Z

เรื่อง : พิมพ์ภัทร
ภาพ : นัดเดียว

เยาวชนรอบโลก

GenerationZ
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ออมเร็ว ลงทุนไว หาวิธีมีรายได้แบบสมำ่าเสมอ
สภาพแวดล้อมที่เพียบพร้อมด้วยอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี เอื้อให้คน Gen Z 

เข้าถึงข้อมูลการออมและการลงทุนได้เร็วกว่าคนรุ่นก่อน พวกเขารู้จักและมุ่งหาราย
ได้แบบ Passive Income (รายได้ซึ่งกลับมาอย่างต่อเนื่องแม้งานจะเสร็จสิ้นไปแล้ว 
อาทิ การสร้างคอร์สออนไลน์ การท�าคลิปลงยูทูป เขียนหนังสือขายแบบ E-Book 
ขายภาพถ่าย/ภาพวาดผ่านเว็บไซต์ต่างๆ) เข้าใจวิธีการหารายได้ออนไลน์ และปรับ
ตัวเข้ากับอาชีพแบบพาร์ทไทม์หรือฟรีแลนซ์ได้ดี ขณะเดียวกันก็เริ่มออมเงินผ่านการ
ลงทุนในหุ้น กองทุน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ไปจนถึงการลงทุนในสกุลเงิน
ดิจิทัล หรือคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)

สำาหรับ Gen Z : ดี ≠ รวย
รายงานเจเนอเรชั่นซี เอเชียแปซิฟิก (Generation Z: APAC) โดยวันเดอร์แมน 

ธอมสัน อินเทลลิเจนซ์ (Wunderman Thompson Intelligence) บริษัทที่ปรึกษาด้าน
การสื่อสารการตลาดชั้นน�าระดับโลก ซึ่งท�าการศึกษาถึงแรงกระตุ้นและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภครุ่นเยาว์ใน ๙ ประเทศในเอเชีย ระบุว่า คน Gen Z มีความตระหนักและให้
ความส�าคัญกับเรื่อง สภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และต้องการเปลี่ยนแปลงให้
ดีขึ้นมากที่สุด พวกเขานิยามถึงความส�าเร็จว่า “ดี” ไม่เท่ากับค�าว่า “รวย” จึงไม่ได้
ใส่ใจเพยีงแค่ท�าลายสถติริายได้ให้สงูขึน้ หรอืมุง่ขยายธรุกจิแบบไม่หยดุยัง้แบบโลกทนุ 
นิยมรุ่นเก่าอีกต่อไป แต่ต้องการเห็นโลกดีขึ้นไปพร้อมกัน

คน Gen Z จึงเป็นผูบ้รโิภคทีใ่ห้ความส�าคญักับความยัง่ยนื ท้ังด้านสิง่แวดล้อม และ
สงัคม พวกเขาให้ความส�าคญักับธุรกิจแนวคิด ESG (Environment - Social - Governance) 
ซึ่งเป็นแนวทางความยั่งยืนทางธุรกิจ สังคม และโลก เช่น มุมมองต่ออุตสาหกรรม 
Fast Fashion ซึง่เน้นออกคอลเลคช่ันใหม่ถี่ๆ  เพือ่กระตุน้ให้คนซือ้ง่าย - เปล่ียนเรว็ แต่
กลับส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ในส่วนของประเทศไทย รายงานของวันเดอร์แมน ธอมสัน ระบุว่า ร้อยละ ๔๓ 
ของคนกลุ่ม Gen Z ในประเทศมีความกังวลเกี่ยวกับมลพิษและสิ่งแวดล้อม เพราะ
สามารถเห็นข่าวและค�าวิจารณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษ ผ่านช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ได้ตลอดเวลา 
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ส่องพฤติกรรมการบริโภคของคน Gen Z 
๑. ซื้อสินค้าออนไลน์ 
ผลการศึกษาพบว่า กว่าครึง่ของคนใน Gen Z นยิมซือ้สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 

และกว่า ๔ ใน ๕ นิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นประจ�า อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย
ท�าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลของสินค้าต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จ�าเป็นต้อง
ไปหาข้อมลูสนิค้าตามร้านค้า เพยีงแค่กดปลายนิว้กม็ข้ีอมลูสินค้า ภาพถ่าย วดิโีอ รวม
ถึงความเห็นจากผู้ใช้จริงมาปรากฏบนจอ

๒. โทรศัพท์มือถือคือกระเป๋าเงิน
ช่องทางการซื้อสินค้าและบริการยอดนิยมของผู้บริโภคกลุ่ม Gen Z คือ การ

ช�าระเงินแบบดิจิทัล (e-Payment) คนกลุ่มนี้เลือกจ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือมากกว่า
เครดิตการ์ด ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์และขั้นตอนการช�าระเงินที่สะดวก ง่าย 
และรวดเร็ว จึงถือเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค Gen Z

๓. ให้ความส�าคัญกับสินค้าเป็นอย่างๆ มากกว่าจะยึดติดกับยี่ห้อ
คน Gen Z มีแนวโน้มที่จะไม่ยึดติดกับยี่ห้อสินค้าแต่ให้ความส�าคัญกับสินค้าเป็น

อย่างๆ โดยเฉพาะสินค้าที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย เนื่องจากวิถีชีวิตปัจจุบันที่เร่ง
รีบท�าให้คน Gen Z พัฒนาทักษะการท�างานหลายอย่างพร้อมกัน สินค้าที่สามารถใช้
งานได้หลากหลาย เช่น เฟอร์นิเจอร์แบบอเนกประสงค์ จึงเป็นที่นิยมมากขึ้นตามไป
ด้วย 

๔. เป็นตัวของตัวเองและทันสมัย 
คน Gen Z เติบโตมาในช่วงที่ประชากรโลกเริ่มลดลง แต่มีอ�านาจซื้อสูงขึ้นอย่าง

รวดเร็ว ดังนั้นผู้บริโภค Gen Z จึงต้องการสินค้าเฉพาะเจาะจงที่แสดงความเป็นตัว
ของตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์ไม่เหมือนใคร และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

๕. สื่อสารด้วยข้อความที่สั้นและเข้าใจง่าย
รูปแบบการติดต่อสื่อสารในยุคนี้นิยมการสื่อสารด้วยข้อความสั้น ๆ ผ่านแอปพลิ

เคชั่นต่างๆ เช่น Line, Facebook, WhatsApp หรือ Twitter ชาว Gen Z จึงชอบการ
ประชาสมัพนัธ์ทีเ่ป็นข้อความสัน้ๆ กระชบั หรอืเป็นรูปภาพแบบ Infographic ท่ีสวยงาม 
เข้าใจง่าย

๖. แพลตฟอร์มออนไลน์ บริการสตรีมมิ่ง และอีสปอร์ตเข้ามาแชร์ส่วนแบ่งการ
ตลาด

สือ่บนัเทงิดัง้เดมิ เช่น โทรทศัน์และภาพยนตร์จะสญูเสยีส่วนแบ่งการตลาดให้กบั
แพลตฟอร์มออนไลน์ และบรกิารสตรมีมิง่ท้ังหลาย ขณะเดยีวกันการแข่งขนักฬีาประเภท 
อีสปอร์ต (eSport) กลายเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว 

๗. สุขภาพมาคู่กับความสุข
ปัจจุบันผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นและตระหนักเรื่องความส�าคัญของสุขภาพ

มากขึ้น คน Gen Z เป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจต่อสินค้าเพื่อสุขภาพมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง 
พวกเขาสนใจอ่านฉลากอาหาร พยายามเลอืกอาหารออร์แกนกิและอาหารทีม่ส่ีวนผสม
จากธรรมชาติ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภคต่างๆ และให้ความส�าคัญในการดูแล
สุขภาพจิตมากเท่าๆ กับการดูแลสุขภาพกาย
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จัดการบริหารการเงินได้ด้วยตนเอง + ลงทุนอย่างมีวินัย
คน Gen Z เติบโตมากับเทคโนโลยีผ่านแอปพลิเคชันและเครื่องอ�านวยความ

สะดวกต่างๆ พวกเขารูจั้กใช้เทคโนโลยเีพือ่อ�านวยความสะดวกให้ชวิีต จงึให้ความส�าคัญ
กับตัวช่วยทางการเงินที่ตนเองสามารถจัดการเองได้ ข้อดีของตัวช่วยแบบนี้คือท�าให้
คน Gen Z เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้ดียิ่งขึ้น และช่วยให้สถาบันการ
เงินสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของคน Gen Z ได้ตรงจุด 

ส�าหรับด้านการลงทุน เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวิเคราะห์ว่า คน 
Gen Z ชอบค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและเรียนรู้ได้เร็ว ช่วยลดความเสี่ยงจากการ
ลงทุนโดยไม่รู ้แต่ส่ิงทีต้่องระวงัคือ ความมวิีนยัและความมัน่คงในการรอคอย เพราะคน 
Gen Z ที่เริ่มลงทุนส่วนใหญ่ยังเป็นวัยรุ่นซึ่งมักชอบอะไรที่สั้นๆ ไม่ต้องใช้ระยะเวลา
นาน ดังนั้นนักลงทุน Gen Z จึงต้องปรับพฤติกรรมให้สามารถลงทุนได้อย่างมีวินัย 
และอดทนจนกว่าจะเหน็ผลตอบแทนทีช่ดัเจนในระยะยาว เพือ่ให้พอร์ตลงทนุประสบผล
ส�าเร็จตามที่ตั้งใจไว้มากที่สุด

วางแผนทางการเงิน เริ่มเร็วเท่าไรยิ่งดี
รายงานของวันเดอร์แมน ธอมสัน พบว่าร้อยละ ๙๔ ของกลุ่ม Gen Z ใน

ประเทศไทยเหน็ว่าการออมเงนิอย่างชาญฉลาด ส�าคัญกว่าการได้รายรบัมากๆ อย่างไรกต็าม 
ผลส�ารวจทักษะทางการเงินของไทย ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) กลับพบว่า ประชาชน Gen Z ของประเทศไทยยังมีคะแนนทักษะทางการเงิน
ค่อนข้างน้อย โดยมีคะแนนด้านพฤติกรรมและทัศนคติทางการเงินน้อยที่สุดในทุกช่วง
วัย แต่มีพัฒนาการของระดับทักษะทางการเงินดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับคะแนนปี ๒๕๖๑  
โดยเฉพาะด้านความรู้และพฤติกรรมทางการเงิน 

กำรให้ควำมรู้ทำงกำรเงินกับกลุ่มคน Gen Z เป็นเรื่องที่ควรปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็ก 
เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และพฤติกรรมทำงกำรเงินที่ดีในระยะยำว   
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ศาสนศิลป์สยาม
เรื่อง : คะริน ภาพ : สิงหรา

 เดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทเีอสสายสีลมมุง่หน้าสูส่ะพานตากสนิ 
 จะเห็นเรือส�าเภาสวยงามขนาดใหญ่ปรากฏสู่สายตา และ
เมือ่เดนิผ่านประตสูองบานเปิดกว้างของศาสนสถานแห่งนี ้ จะรูส้กึ 
ได้ถงึความสงบเยน็ใจท้ังท่ี “วดัยานนาวา” ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงแท้ๆ

วดัยานนาวาเป็นวดัโบราณสมยัอยธุยา เดมิชือ่ วดัคอกควาย 
เพราะชุมชนรอบวัดเป็นท่ีท่ีชาวทวายอาศัยอยู่และน่าจะมีการ
ซือ้-ขายควายกันในบรเิวณนี ้ (ปัจจุบนัอยูท่างตอนใต้ของประเทศ
เมียนมา) ต่อมาถูกเปลี่ยนชื่อเป็น วัดคอกกระบือ และเมื่อได้รับ
การยกสถานะเป็นพระอารามหลวงในสมยัรชักาลท่ี ๑ มีการสร้าง
พระอโุบสถขึน้ ก่อนจะเปลีย่นชือ่เป็น วดัญาณนาวาราม มคีวาม
หมายว่า ญาณอันเป็นพาหนะดังส�าเภาข้ามโอฆสงสาร ต่อมา
ในสมัยรัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระส�าเภาเจดีย์ หรือ
เจดีย์ทรงเรือส�าเภาแทนพระสถปูเจดย์ีทัว่ไป เพือ่ให้คนรุน่หลงั

วัดยานนาวา
ถ้า
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ได้เห็นรปูแบบเรือส�าเภาซึง่ก�าลงัจะหมดไปจากเมืองไทย และเปล่ียนชือ่เป็นวดัยานนาวา
จนถึงปุจจุบัน 

ส�าเภายานนาวา มีความยาววัดจากหงอนข้างบนถึงท้ายบาหลี ๒๑ วา ๒ ศอก 
ความยาวส่วนล่างวดัทีพ้ื่นดนิ ๑๘ วา ๑ ศอกเศษ ส่วนกว้างตอนกลางล�า ๔ วา ๓ ศอก 
ส่วนสงูตอนกลางล�า ๒ วา ๓ ศอก มพีระเจดย์ีองค์ใหญ่และเลก็อยูใ่นล�าส�าเภารวม ๒ องค์ 
ที่ห้องบาหลีมีรูปหล่อของพระเวสสันดรกับพระกัญหาชาลีประดิษฐานอยู่ สืบเนื่องมา
จากเนื้อความในมหาชาติค�าหลวง ที่พระเวสสันดรโน้มน้าวใจโอรสธดิาให้อทุศิตนเพือ่
ร่วมกบัพระบดิาสร้างมหากศุล เสมอืนเรือส�าเภาใหญ่พามนุษยชาติข้ามโอฆสงสารไปสู่
พระนิพพาน

เมือ่เราก้าวเข้าสูว่ดัยานนาวา สิง่แรกทีส่ะดดุตาแทบจะทนัทีคอืส�าเภา
พระเจดีย์นี่เอง  เป็นเรือส�าเภาจีนขนาดเท่าจริง มีลูกตาอยู่บริเวณหัวเรือ 
ใช้เจดีย์ ๒ องค์เป็นเหมือนเสากระโดงเรือ เจดีย์องค์ใหญ่อยู่กลางล�าเรือ 
และองค์เล็กอยู่ที่หัวเรือ ทางขึ้นพระส�าเภาเจดีย์จะอยู่ที่ท้ายเรือ 

พอเข้าไปจะพบบนัไดส�าหรบัข้ึนไปยงัเจดย์ีตรงกลาง เช่ือมต่อไปยัง
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ส่วนท้ายเรือ ภายในห้องนี้ประดิษฐานพระพุทธรูปและรอย
พระพุทธบาท จ�าลอง ๔ รอย รวมถึงมจีารกึภาษาไทยและภาษาจนี

แม้พระส�าเภาเจดีย์จะถือเป็นจุดเด่นท่ีสุดของวัดนี้และมี
การกล่าวว่าเป็นส�าเภาเจดย์ีแห่งเดยีวในประเทศไทย แต่จรงิๆแล้ว   
ในวัดอีกหลายแห่ง โดยเฉพาะวัดมอญ (วัดประดิษฐาราม) ก็
ปรากฏการสร้างเจดย์ีทรงเรอืส�าเภาเช่นกนั เนือ่งจากเรอืส�าเภาเป็น
สัญลักษณ์ของการมาถึงของพุทธศาสนาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ 
เพราะมคีมัภร์ีทีก่ล่าวถงึเรอืส�าเภาในฐานะของพาหนะทีอ่ญัเชญิ
พระไตรปิฎกจากดินแดนพุทธภมู ิ(อนิเดยี) สูร่ามญัประเทศพร้อม
กับพระโสณะและพระอุตตระ 

ดงันัน้ ในการสร้างเรอืส�าเภาจึงมกัจะมพีระเจดีย์ ๓ องค์ แทน
พระไตรปิฎกอยู่บนเรอื ต่างจากพระส�าเภาเจดย์ีของวัดยานนาวา
ที่มี ๒ องค์ ทว่าขนาดของเจดีย์ทรงเรือส�าเภาอื่นๆ มักจะมี
ขนาดเล็กกว่าวัดยานนาวามาก

บรเิวณหน้าพระส�าเภาเจดีย์ มพีระบรมราชานสุาวรย์ีพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้กราบสักการะ แล้วค่อยเดินไป
ชมพระอโุบสถด้านหลังพระเจดย์ี พระอโุบสถเป็นอาคารแบบไทย
ประเพณี หน้าบันเป็นลายเทพพนม พระอุโบสถท�าโครงเหล็ก
ครอบเอาไว้อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งช่วยรักษาพระอุโบสถไว้ไม่ให้ได้รับ

ความเสียหายจากฝน และช่วย
รักษาสภาพเดิมๆ ของอาคารไว้

ในพระอโุบสถซึง่สร้างในสมยั
รชักาลที ่ ๑ ด้านหลงับานประตมีู
ภาพจติรกรรมส�าคญัทีร่ชักาลท่ี ๓ 
โปรดเกล้าฯ ให้วาดขึ้น คือรูป
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กระทงใหญ่ตามแบบที่ท�าในพระราชพิธีลอยพระ
ประทีป หนึง่ในพระราชพธีิสบิสองเดอืน โดยด้าน
ล่างมีการวางภาพกระทงขนาดท่ัวไปเอาไว้ ถอืเป็น
ของที่หาชมได้ยาก และโถยาคูตามแบบอย่างที่
ท�าเลี้ยงพระในพระราชพิธีสารทในรัชสมัยของ
พระองค์

นอกจากความน่าสนใจเหล่านี้ วัดยานนาวา
ยังมี อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ก่อสร้างในปี 
พ.ศ. ๒๕๓๐ ในวาระมหามงคลครบรอบ ๒๐๐ ปี 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้า
อยู่หัว เป็นอาคารอเนกประสงค์ทรงไทย สงู ๓ ชัน้ 
ประดับด้วยยอดปราสาท ๕ ยอด ใช้เป็นศาลา
การเปรียญ บ�าเพ็ญกุศล ปฏิบัติธรรม และเป็น
หอประชุม

รวมถึงหอพระไตรปิฎกซึ่งเป็นอาคารทรง
ไทย ๓ ชั้น ประดับยอดปราสาท ๓ ยอด ใช้เป็น
ห้องสมุด มีท้ังหนงัสือทัว่ไปและหนงัสอืธรรมะ และ
ยังเก็บรักษาตู้พระไตรปิฎกเขียนลวดลายลงรัก
ปิดทองของโบราณไว้ด้วย  
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แรงบันดาลใจ
เรื่อง : ฉญษาภ์

ถอยหลังไปราวสิบปีก่อน เพจ FB : เกตุวดี 
Marumura ถือเป็นเพจแรกๆ ที่ท�าหน้าที่ให้

ความบันเทิงลูกเพจผู้ชื่นชอบวัฒนธรรมญ่ีปุ่น ด้วย
ลีลาการเขียนที่สนุกสนานเสมือนเพื่อนเล่าให้ฟัง จน
ห้าปีที่ผ่านมา “คุณเกด” กฤตินี พงษ์ธนเลิศ ต้องการ
แบ่งปันองค์ความรูเ้พือ่ส่งเสรมิให้ผู้ประกอบการต่างๆ 
ของไทยมีแรงใจในการเดินหน้าธุรกิจต่อไป 

ท�าให้ปัจจุบันแฟนเพจของคุณเกดเติบโตไป
ตามความคิดและเรื่องเล่าจากแดนอาทิตย์อุทัยท่ีเธอ

น�ามาถ่ายทอด เราเชื่อว่าแฟน
เพจหนึ่งแสนคนตรงนั้นรวมถึง
นักอ่านและผู ้ประกอบการฯ 
ทัง้หลายจะได้รบั “แรงบนัดาลใจ 
ความคิดสร้างสรรค์ด้านการ
ตลาด รวมถึงวธีิการท�าธุรกิจ” ใน
แบบที่คุณเกดตั้งใจ

กูรูด้านการตลาด
นอกจากบทบาทคอลัมนิสต์ให้เพจของตัวเอง 

คอลัมน์ในเว็บไซต์ Readthecloud.co และเพจของ
ธนาคารกรุงศรฯี แท้จรงิแล้วคณุเกดคอืนกัพฒันานักการ
ตลาดรุน่ใหม่ ในฐานะอาจารย์ประจ�าภาควชิาการตลาด 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั โดยท�าหน้าที่นี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

เคยฝันอยากเป็นนายกฯ หญิงคนแรกของไทย
คุณเกดเล่าว่าตั้งแต่จ�าความได้ สิ่งที่อยากเป็น

มาตลอดคือ นายกรัฐมนตรี เพราะมุ่งมั่นอยากเห็น
บ้านเมืองไปในทิศทางที่ดีขึ้น เธอจึงเลือกเรียนระดับ
ปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์ ที่จะน�าพาสู่อาชีพ
นกัการเมอืง มโีอกาสวางแผนพฒันาเศรษฐกิจประเทศ 
ไทย แต่เมือ่ได้เรยีนแล้วกลับพบว่าไม่ใช่สิง่ท่ีเธอชอบ
เท่าไร 

ผศ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ 
ผู้สร้างแบรนด์บันดาลใจ

จากญี่ปุ่น

นับ
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“เหมือนเรียนแล้วไม่มีความสุขขนาดนั้น และ
อาชพีนกัการเมืองอาจจะไม่เหมาะกบัเรา เพราะเรายงั 
ไม่ได้มีแผนการชัดเจนเม่ือเทยีบกับคนอืน่ๆ ปรญิญาโท
เลยเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองสนใจ เราชอบดูโฆษณา 
ชอบอ่านนิตยสารด้านการตลาด เลยมาเรียนต่อด้าน
การตลาด ซึ่งยังเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างประโยชน์
ให้กบัเมอืงไทยในอกีด้านหนึง่ โดยไม่จ�าเป็นต้องเป็น
นักการเมืองค่ะ”   

สนใจญี่ปุ่นในด้านการพัฒนาประเทศ
ด้วยความทีคุ่ณพ่อท�างานอยูบ่รษัิทญีปุ่น่ บนิไป

ประชุมที่นั่นเป็นประจ�า ขนมและของฝากตั้งแต่เด็ก
รวมถึงการได้ดูการ์ตูนญ่ีปุ ่นคือแรงกระตุ ้นชั้นดีที่
ท�าให้เธออยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศนี้ 

“ตอนนั้นญี่ปุ ่นยังเป็นแดนสนธยาส�าหรับเรา 
ยังไม่มี YouTube ที่จะท�าให้เราได้เห็นโลกจากแดน
ไกลเหมอืนทกุวนันี ้ จงึตัดสนิใจไปเรยีนต่อมหาวทิยาลยั
ที่นั่น อีกด้านหนึ่งของญี่ปุ่นที่เกดสนใจมากๆ คือ 
เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเพียงประเทศเดียวท่ี
จัดอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว อยากรู้ว่าเขาท�า
อย่างไร ทั้งๆ ที่เป็นแค่เกาะเล็กๆ เกิดแผ่นดินไหวก็
บ่อย ท�าไมถึงพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้” 

ไม่ใช่ Culture Shock แต่เป็น Culture Fit  
ในฐานะที่ไปเรียนต่างบ้านต่างเมืองครั้งแรก 

หลายคนอาจจะเจอปัญหาการปรับตวัไม่ได้ เนือ่งจาก
ภาษาและวฒันธรรมทีต่่างกัน แต่ส�าหรบัคุณเกดแล้ว 
เธอกลับรูส้กึต่างจากคนอืน่ เพราะอปุนสิยัส่วนตวั ท�าให้
เข้ากับคนประเทศนี้ได้อย่างพอเหมาะ

“ส่วนตัวเราเป็นคนตรงเวลาและ
ขี้เกรงใจ พอไปถึงที่โน่นเลย
ไม่มีปัญหา เพราะนิสัย
นี้คล้ายคนญี่ปุ่น แต่
ท่ีประทับใจคือคน
ญี่ปุ ่นมีความคิด
เผือ่คนอืน่ เช่น ไป
เท่ียวฮาวายกลับ
มาก็จะมีของฝาก
เผื่อทุกคน ได้รับของ
แล้วเขาก็ห่วงว่าเราจะมี
ถงุห้ิวใส่ไหม นอกจากให้ของ
ฝากแล้ว ยังพกถุงมาเผื่อให้อีก จะมีเหตุการณ์แบบ
นี้มาให้ประทับใจเรื่อยๆ

“อีกเรื่องคือความละเมียดละไมในการใช้ชีวิต

๖๔



และสังเกตธรรมชาติ อย่างช่วงไหนที่เป็นฤดูดอกไม้
บาน หรือใบไม้เปลี่ยนสี ในบทสนทนาชีวิตประจ�าวัน
กจ็ะมีเร่ืองเหล่านีส้อดแทรกด้วย เช่น วนันีไ้ปเจอพายุ
ซากรุะมา (หมายถงึกลบีซากรุะทีร่่วงลงมาทลีะมากๆ 
เหมือนหิมะตก) หรือมีค�าศัพท์ที่แปลว่า แสงที่ลอด
จากใบไม้ลงมากระทบผืนดิน หรือมีค�าเฉพาะที่แปล
ว่า เสียงของน�า้ไหล นั่นก็แปลว่า เขาค่อยๆ เห็นราย
ละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ตรงนี้จนเป็นค�าที่บัญญัติขึ้น” 

ข้อดีของนักเรียนญี่ปุ่นคือทางเลือกในวิชาชีพ
“เกดว่าการสอนของเขาจะต่างกับเรา อย่าง

นักเรียนมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสายวิทย์ปี ๓ ปี ๔ 
จะเริ่มเข้าห้องทดลอง ต้องท�าวิจัยจริงจังกับอาจารย์ 
ท�างานดึกๆ ดื่นๆ ส่วนเด็กสายศิลป์จะได้ท�าโครงงาน
เกี่ยวกับชีวิตประจ�าวันซึ่งเราต้องหาวิธีคิดเอง ไม่ใช่
การไปหารายงานในห้องสมดุ เราออกไปค้นคว้าข้อมลู
เพื่อเผชิญกับปัญหา ต้องฝึกคิดเองว่าปัญหาคืออะไร 
จะมีวิธีแก้อย่างไร หากเราเลือกเรียนกับอาจารย์คน
ไหน ก็จะได้ท�าวิจัยกับคนๆ นั้น ฝึกด้านนั้นไปอย่าง
เต็มที่ ทั้งยังได้ผูกพันกับรุ่นพี่รุ่นน้อง ตอนนั้นเกด
เรียนเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม อาจารย์ให้หนังสือ
แต่ละคน คนละเล่มไม่เหมือนกันเลย เราอ่านแล้วก็
มาแลกเปลีย่นความรูก้นั แล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไร
บ้าง เป็นข้อดีที่เด็กไทยไม่ค่อยได้มีโอกาสท�าค่ะ” 

สายสัมพันธ์ ๘ ปีที่โกเบ
ช่วงกลับมาท�างานที่เมืองไทย แรกๆ คุณเกด

ยอมรับว่า สิง่ทีท่�าให้คดิถึงอยู่เสมอ คอืชวีติทีม่คีวาม
สัมพันธ์กับคนในเมืองโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่พนักงาน
ไปรษณีย์ทีใ่ช้บริการกันเป็นประจ�า ไปจนถึงร้านอาหาร
เล็กๆ ของคุณป้าท่านหนึ่ง

“เวลาไปที่ร้านคุณป้าก็มักจะทักถามว่าวันนี้

เรียนเป็นไงบ้าง ช่วงนี้เรียนหนักไหม ไม่ใช่แค่ไปกิน
อาหาร แต่เหมอืนไปบ้านญาตสินทิ มร้ีานคาเฟ่ประจ�า
ซึ่งเราก็จะมีความรู้สึกว่า คือความคุ้นเคยที่ท�าให้คิด
ถึงมากๆ เลย ซึ่งเทียบว่ากลับมาเมืองไทยก็ตั้งนาน 
แต่เรายงัไม่ได้รูส้กึสนทิใจกบัป้าร้านข้าวแกงแถวบ้าน
เหมือนร้านที่ญี่ปุ่น” 

ถ่ายทอดหัวใจการตลาดแบบญี่ปุ่น  
เปิดเพจมาได้ห้า-หกปี ทั้งวัยวุฒิที่มากขึ้น คุณ

เกดจึงอยากปรับงานเขียนเพ่ือให้ความรู้ในเชิงธุรกิจ
ญี่ปุ่น ซึ่งช่วงที่อาศัยอยู่ที่นั่น ก็ไม่เคยสังเกตเห็นถึง
ปัจจัยด้านความส�าเร็จเท่าไร แต่พอได้กลับมาเมือง
ไทยแล้วย้อนกลบัไปมอง กลับรูส้กึเห็นคณุค่ามากขึน้ 

“เราได้กลบัไปดงูานทีญ่ีปุ่น่ พานกัศกึษาปรญิญาโท
ไปศกึษางาน และเริม่ซมึซบัองค์ความรูว่้า ท�าไมบริษทั
เขาพูดเรื่องความตั้งใจในการท�างาน และเจตจ�านง
ของเขาคืออะไร เหนืออ่ืนใดคือได้ทราบความต้ังใจ
ท�าดีเพือ่ลกูค้า พวกเขาดีใจทีไ่ด้เหน็รอยยิม้ลกูค้า ตอน
แรกเรารู้สึกว่าเป็นประโยคที่แปลกมาก คนท�าธุรกิจ
พูดอย่างนี้เหรอ ก็เลยเริ่มสังเกตและศึกษาจนมาถงึ
ตอนนี ้ท�าให้เราได้สอนและเขยีนเกีย่วกบัสิง่ทีเ่ป็นเรือ่ง
การตลาดและการบริหารธุรกิจค่ะ”
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ฝันจะผลติรายการสารคดด้ีานธรุกิจดีๆ  ให้คนไทย
“เหมือนเป็นรายการเชิงสารคดี ที่ญี่ปุ่นมีหลาย

รายการที่พาไปพบผู้ประกอบการ คุยสัมภาษณ์ ถึง
ขัน้ไปดูว่าเขาตกัเตอืนลกูน้องอย่างไร ดูแล้วสนกุและ
ได้ความรูด้้วยค่ะ และอกีอย่างคืออยากรวมกรณศีกึษา
ธุรกิจดีๆ ของคนไทยบ้าง เพราะที่ผ่านมาเกดเขียน
หนังสือเกี่ยวกับแบรนด์ญี่ปุ ่นที่ประสบความส�าเร็จ 
คนส่วนใหญ่จะคิดว่าเพราะเป็นคนญีปุ่น่เลยท�าได้ แต่
เกดอยากจะพิสูจน์ว่าคนไทยก็ท�าได้จริงๆ นะ ตอนนี้
ก�าลังเก็บข้อมูลอยู่ค่ะ”

มูฮัมหมัด ยูนูส บุคคลต้นแบบ
มูฮัมหมัด ยูนูส ชาวบังคลาเทศ เจ้าของรางวัล

โนเบลสาขาสนัตภิาพจาก “ความพยายามในการสร้าง
พัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจจากเบื้องล่าง” 
ร่วมกับ ธนาคารกรามีน ในปีพ.ศ. ๒๕๔๙ คือบุคคล
ที่คุณเกดชื่นชอบเป็นอย่างมาก

“ท่านเป็นคนที่เกดรู ้จักตั้งแต่อาจารย์ที่สอน
เศรษฐศาสตร์สิง่แวดล้อมน�าเรือ่งของท่านมาให้ศกึษา 
ช่วยเปิดโลกเรามากๆ ท่านคิคค้นระบบธนาคารให้คนจน
ได้มีระบบเงินกู้ที่ยั่งยืน ช่วยแก้ปัญหาให้คนได้จริงๆ 
ท�าสิ่งที่หลายคนมองว่ายาก เป็นไปไม่ได้หรอก แต่
กลับแก้ปัญหาทางสังคมได้จริง จนตอนนี้ถูกน�าไปใช้
ต่อในอินเดียและประเทศต่างๆ

“การที่คนๆ หนึ่งคิดอะไรเจ๋งๆ แล้วเปลี่ยนโลก
ได้ มันดีจังเลย ส่วนแรงบันดาลใจด้านงานเขียน 
เกดชอบนักเขียนชื่อ มัลคอล์ม แกลดเวล (Malcolm 
Gladwell) เขาเป็นนักเขียนให้กับ The New Yorker 
พอได้อ่านหนังสือของเขาแล้ว เราวางไม่ลงเลยค่ะ”

ค่อยๆ ร่างความฝันแม้วันนี้อาจยังเลือนราง 
สิ่งท่ีคุณเกดอยากฝากถึงเยาวชนไทยที่อาจจะ

ท้อแท้บ้าง หรือแม้กระท่ังก�าลังต่อสู้กับความฝันใน
อนาคตของตัวเองอยู่ 

“หลายคนอาจยังคิดหาทางเพ่ือไปสู่สิ่งท่ีตัวเอง
ชอบ ซึ่งระหว่างทางนั้น ความฝันของเราอาจยังไม่
ชัดเจน ก็ไม่เป็นไรนะคะ เพราะอย่างเกดเองก็ไม่ได้
เป็นในส่ิงทีต่วัเองฝันมาตัง้แต่แรก แต่ตอนนีง้านท่ีท�า
อยูยั่งมส่ิีงท่ีเราอยากท�ามาตลอดคอื เราได้ช่วยพัฒนา
สงัคมให้ดขีึน้ได้จรงิๆ ถ้าน้องๆ เยาวชน อยากท�างาน
บริษัทเอกชนเท่ๆ เพราะอยากได้รับการยอมรับ แม้
วันหนึ่งอาจจะไม่ได้เป็นพนักงานเอกชนแบบที่ฝันไว ้
แต่เรากลับค้นพบว่ามีงานสักอย่างท่ีเราท�าแล้วได้รับ
การยอมรับเช่นกัน หากเรายืดหยุ่นกับความฝันสัก
หน่อย เราก็อาจจะเติมเต็มความสุขของเราได้ง่าย
ขึ้นค่ะ”  

ไปเติมพลังใจกับคุณเกดได้ที่ 
www.facebook.com/Gademaru  
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 คือหนึ่งในกีฬาที่ฝึกได้ทุกเพศทุกวัย อาศัยความใจกล้า เชื่อมั่นในตัวเอง และ
 ท่ีส�าคญั ต้องมจีติใจอ่อนโยน เตม็ไปด้วยความรกั เพราะนีค่อืกฬีาท่ีต้องรวมใจ

เป็นหนึ่งเดียวระหว่างคนกับ “ม้า”
กีฬาขี่ม้ามีประวัติเก่าแก่มาตั้งแต่ ๔,๕๐๐ ปีก่อนคริสตกาล ชนเผ่าเร่ร่อนใน

เอเชียกลางเป็นชนชาติแรกที่น�าม้าป่ามาเลี้ยงและนิยมกันในหมู่ชาวอียิปต์โบราณ 
ชาวกรีก ชาวซีเรีย และชาวบาบีลอน ในประเทศอังกฤษ ขี่ม้าเป็นกีฬาของชนชั้นสูง 
กลายเป็นสัญลักษณ์ “กีฬาของกษัตริย์” ต่อมากีฬาขี่ม้าได้รับความนิยมไปทั่วโลก เช่น 
ในประเทศอังกฤษมีการแข่งขัน แกรนด์ เนชั่นแนล (Grand National) ในขณะท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกามีการแข่งขัน เคนทักกี้ เดอร์บี้ (Kentucky Derby) 

กฬีาขีม้่าแพร่หลายในประเทศไทยเมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ มกีารก่อตัง้สมาคมนกัขีม้่า
สมัครเล่นแห่งประเทศไทย (Thailand Amature Equestrian Association) และในปี 
พ.ศ. ๒๕๒๐ สมาคมนกัขีม้่าสมคัรเล่นแห่งประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชกิสมาคมโอลมิปิก
แห่งประเทศไทย

ขี่ม้า
ขี่ม้า กีฬาสุดท้าทาย ดีต่อกายใจ

เรื่อง : วีโนน่า
ภาพประกอบ : เคโระ

In Trend Sport & Game
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ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้เปลี่ยนชื่อสมาคมเป็นสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย 
(Thailand Equestrian Federation) ปีต่อมาสมาคมฯ ได้ส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ ๑๒ ที่เมืองฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น และสามารถคว้าเหรียญ
ทองแดงมาได้ นับเป็นก้าวแรกของไทยในระดับสากล

นักขี่ม้าที่ดี ต้องมีมากกว่าร่างกายแข็งแรง
ขีม้่าเป็นกฬีาประเภทหนึง่ทีต้่องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้เป็นหลกั ส่วนใหญ่

จะใช้กล้ามเนื้อแขนและขา รวมทั้งหลัง ในการนั่งเพื่อบังคับม้าและทรงตัวบนหลังม้า 
ใช้ทักษะในการทรงตัว การท�างานประสานกันของส่วนต่างๆ ของร่างกาย ส่งเสริม
บุคลิกภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้ฝึกเป็นอย่างดี ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัยการฝึกฝน
อย่างถูกต้อง

การเป็นนักข่ีม้าที่ดีต้องได้รับการฝึกสอน และมีการฝึกฝนเป็นประจ�าทั้งในทาง
ปฏิบัติและทฤษฎี ลักษณะของผู้ขี่ม้าท่ีดี คือ . ต้องมีนิสัยเรียบร้อย สุภาพ อ่อนโยน ปฏิบัติตามค�าสั่งของครูฝึกสอน และ

 เจ้าของคอกม้า รู้จักระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ในเรื่องการขี่ม้าของสนาม. มีนิสัยรักม้า เมื่อเกิดความรัก ก็มีใจเมตตาต่อม้า  . ต้องมีความซื่อตรงต่อหน้าที่ของตน ทั้งต่อหน้า และลับหลัง . แม้จะผ่านการทดสอบมาแล้ว ต้องคอยซ้อม ทบทวน หรอืหาความช�านาญเสมอ. มกี�าลงัใจกล้าแขง็เหนอืม้า ไม่กลวัม้าและไม่กลวัอนัตรายทีไ่ด้รับจากม้า มคีวาม
 เข้มแข็งอดทน . ใจเย็น ไม่ลงโทษม้าด้วยความโมโหโทโส รู้จักการลงโทษม้า ให้รางวัลม้า และ
 รู้จักการฝึก การปลอบ การเอาใจม้า . รู้จักการถนอมก�าลังกายของตัวเอง เพื่อให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ 
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การขี่ม้าช่วยฝึกทักษะหลายด้าน
ไม่ใช่แค่ช่วยให้ปราดเปรยีวแขง็แรง แต่การขีม้่าช่วยพฒันาทกัษะและบ่งบอกตวั

ตนของเราหลายด้านอย่างคิดไม่ถึง ดังนี้
๑. ชอบความท้าทาย กีฬาขี่ม้าถือเป็นกีฬาที่ท้าทายความสามารถมาก ผู้ที่ขี่ม้า

จึงมีจิตใจที่ชอบความท้าทาย และรับมือกับสิ่งใหม่ๆ ได้ดี
๒. บุคลิกดี สิ่งส�าคัญที่สุดของการขี่ม้า คือท่านั่งม้าที่ถูกต้อง ซึ่งจะต้องนั่งหลัง

ตรงอยู่ตลอดเวลา ช่วยให้เรามีบุคลิกภาพดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเดิน หรือการนั่ง 
๓. มวีนิยั การขีม้่าจะต้องมวีนิยัในตวัเองสงู เพราะถ้าเราไม่ตัง้ใจหรอืไม่มวีนิยัใน

ตัวเอง ผลเสียจะเกิดที่ม้า ซึ่งม้าอาจจะสับสนและท�าให้ความสามารถลดลง และต้อง 
มคีวามสม�า่เสมอในการขีม้่าด้วย เพราะ
ม้าเป็นสัตว์ที่ต้องการการออกก�าลัง
กาย

๔. เก่งในการควบคุมดแูล เม่ือเรา
ขึ้นหลังม้าแล้ว เราต้องพยายามบังคับ
ให้ไปตามที่เราต้องการให้ได้ 

๕. มีความยืดหยุ ่นและปรับตัว
เก่ง นอกจากใช้ค�าสั่งต่างๆ บังคับม้า
ได้แล้ว จะต้องมีความยดืหยุน่ และปรับ
ตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ให้ได้ 

๖. อดทน การขี่ม้าต้องใช้ความ
อดทนในการฝึก เพราะเป็นกีฬาที่ต้อง
ฝึกต่อเนื่อง และต้องมีสมาธิสูง

๗. ฝึกรับมือและเผชิญหน้ากับ
ทุกปัญหา ต้องรู้จักสังเกตและประเมิน
ม้าที่ก�าลังขี่ตลอดเวลา จะได้รู้ล่วงหน้า
ว่าปัญหาจะเกดิเมือ่ใด และจะรบัมอืกับ
ปัญหาได้อย่างไร

๘. กล้าตัดสินใจ หากม้าที่เราขี่
ก�าลังตกใจ พยศ เราต้องมีสติตัดสินใจ
ว่าจะท�าอย่างไรต่อไป หรือหากเกิดตก
จากหลังม้าลงมา ก็ต้องมีสติที่จะท�าให้
ตัวเองไม่บาดเจ็บ

๙. มีพัฒนาการในตนเองสูง 
ต้องรู้จักรับฟังเพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดเนื่องจากเป็นกีฬาที่ท้าทาย ท�าให้ต้อง
รูจ้กัวเิคราะห์อย่างรอบคอบ ต้องพฒันาข้อด้อยของตนเองตลอดเวลาเพือ่ลดอตัราการ
เสี่ยง และพัฒนาข้อดีให้ดียิ่งขึ้น

ยิ่งกว่านั้น ขี่ม้ายังเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองอย่างมาก
อีกด้วยค่ะ  

๖๙



บันทึกหัวใจไทย
เรื่อง : บุษบาบัณ

รัสเซล โครว์

ช่วง ปลายตลุาคม ๒๕๖๔ ชาวไทยได้รบัความชืน่ใจทัว่กนั
 เมื่อ รัสเซล โครว์ (Russell Crowe) ดาราฮอลลีวู้ด

ชือ่ดัง เจ้าของรางวัลออสการ์สาขานกัแสดงน�าฝ่ายชายยอดเยีย่ม
จากภาพยนตร์เรื่อง Gladiator ในปี พ.ศ.๒๕๔๓ เดินทาง
มายังประเทศไทยเพื่อถ่ายท�าภาพยนตร์เรื่อง ‘The Greatest 
Beer Run Ever’ ซึง่สร้างขึน้จากเรือ่งจรงิจากเร่ืองราวท่ีกลายเป็น
ต�านาน หลงัจากทีช่ายคนหนึง่ยอมเสีย่งชีวติเพือ่ส่งเบยีร์ให้เพือ่นที่
เป็นทหารผู้ก�าลังท�าภารกิจในสงครามเวียดนาม  โครว์ร่วมน�า 
แสดงกับดารารุน่น้อง แซค เอฟรอน ซึง่ประเทศไทยเป็นหนึง่ใน
สถานทีถ่่ายท�า นอกเหนอืจากนวิเจอร์ซย์ี ประเทศสหรฐัอเมรกิา

โครว์ประทับใจการเดินทางครั้งนี้มาก และได้ลงภาพการ
เดินทางท่องเทีย่วน่ารักๆ ในเมืองไทยซ่ึงเตม็ไปด้วยอารมณ์ขนั
ผ่านแพลตฟอร์มทวติเตอร์บญัช ี@russellcrowe ซึง่มผีูติ้ดตาม
กว่า ๒.๗ ล้านบัญชีอยู่เป็นระยะ

รัสเซล โครว์ ได้เข้ามาในประเทศไทยผ่านทางจังหวัด
ภเูกต็ โดยกักตัวตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ก่อนจะเดิน
ทางมายังกรุงเทพมหานคร
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ทวิตเตอร์ของ “รัสเซล โครว์” ทวิตข้อความว่า “วันที่ ๑ 
พฤศจกิายน เปิดให้นักท่องเท่ียวท่ีจะมาเท่ียวในประเทศไทย ซึง่
ได้รับการฉีดวัคซีนครบ ๒ เข็ม จาก ๔๖ ประเทศ โดยมี
กระบวนการกักตัวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ที่นี่มีสถานที่สวยงาม 
น่าสนใจ และต่ืนตาตืน่ใจ ผูค้นให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ถ้าคุณ
เคยต้องล็อกดาวน์ ต้องโดดเดี่ยว หรือต้องกักตัว ได้เวลากลับ
มาท่องเที่ยวแล้ว”

จากนัน้กท็วิตข้อความต่อเนือ่ง ล้วนเป็นพลงับวกให้ประเทศ 
ไทยทัง้สิน้ อาท ิ“รฐับาลไทยมีสิง่ท่ียอดเยีย่มท่ีเรยีกว่า Sandbox 
Quarantine ถ้าคุณได้รับวัคซีนครบตามจ�านวน คุณสามารถบิน
ไปยังภูเก็ตและเดินทางรอบเกาะได้อย่างเสรี”

กักตัวอย่างสดชื่น
ในช่วงท่ีกกัตัวอยู่ในโครงการภเูกต็แซนด์บ็อกซ์นัน้ รสัเซลล์ 

โครว์ ได้โพสต์ภาพความสวยงามของ จังหวัดภูเก็ต พร้อมชื่น 
ชมการจดัโครงการภเูกต็แซนด์บอ็กซ์ ได้ถ่ายภาพชายทะเลยาม
เย็น พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี ที่วัดพระใหญ่ ต�าบลกะรน 
อ�าเภอเมือง กระทั่งหลังครบ ๑๔ วัน ได้เผยแพร่ภาพการถ่าย

ภาพยนตร์ในกรุงเทพฯ หนึ่งในนั้นคือใต้สะพานภูมิพล อ�าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ พร้อมข้อความ “Phuket dreaming” “Go and look at Phuket” และ
ชื่นชมความเป็นมิตรของคนไทยและอาหารไทยที่มีความพิเศษอัน
โดดเด่น

นอกจากน้ัน มกีารโพสต์ภาพสถานทีต่่างๆ ในกรงุเทพ 
มหานครอีกหลายแห่ง เช่นภาพ “เจ๊ไฝ” แห่งร้านเจ๊ไฝ 
ประตูผี ร้านอาหารสตรีทฟู้ดที่ได้รับรางวัลมิชลิน ๑ ดาว 
รวมถึงเซลฟี่กับพระพุทธรูปในร้านให้เช่าบูชาพระพุทธรูป
ในย่านใกล้เคียงกัน พร้อมข้อความ Lost in Bangkok” และ 
“Bangkok dreaming”
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เจอเพื่อนใหม่
หนึ่งในความทรงจ�าที่ดีของรัสเซล โครว์ คือภาพน้องตัว

เงนิตัวทองก�าลงัว่ายน�า้อย่างสบายใจ พร้อมทวติข้อความ “Lost in 
Bangkok#3 My new buddy” หรอื “เจอเพ่ือนใหม่” มีชาวโซเชียล
เข้าไปสอบถามว่าจ�าชื่อภาษาไทยของสัตว์ตัวนี้ได้หรือไม่ โครว์
ตอบกลับว่าจ�าได้

ฮีโร่คนใหม่ของผม
ด.ต.อนรุิธ มะล ีคือชือ่ต�ารวจไทยท่ีโครว์เคยทวตีชืน่ชมเมือ่  ปี 

พ.ศ.๒๕๖๐ เขาเป็นฮีโร่จากเหตุการณ์เกลี้ยกล่อมชายหนุ่มคลั่ง
ถือมีดจีค้อตวัเองทีส่ถานตี�ารวจห้วยขวาง ด.ต.อนรุิธเข้าไปกล่อม
จนชายคนนัน้วางมีดและสวมกอดเขาเพือ่ปลอบโยน คลปินั้นกลาย
เป็นไวรัลไปทัว่โลกรวมถึงอเมรกิา ในตอนน้ันโครว์เองก็ได้ทวตีชืน่ชม  
ฮโีรต�ารวจไทยคนนีแ้ละบอกว่าเขาคือ “ฮโีร่คนใหม่ของผม” ด้วย

โครว์พบกบัฮโีร่ของเขาผ่านคนกลางคือ ทนิ โชคกมลกจิ ผูเ้คยสมัภาษณ์ ด.ต.อนริธุ 
เก่ียวกบัเหตกุารณ์เข้าเกล้ียกล่อมหนุม่คล่ัง ในตอนนัน้เมือ่รูว่้าโครว์ทวตีช่ืนชม ด.ต.อนริธุ  
ได้ฝากข้อความขอบคณุส่งถึงโครว์ ทินจงึตดิต่อไปยงัโครว์จนท้ังทนิและ ด.ต.อนริธุ ได้
รับของขวัญจากนักแสดงดังเป็นที่ระลึก

ปลื้มไทยแม้เดินทางกลับไปแล้ว
แม้จะเดินทางกลบัสหรฐัอเมรกิาไปแล้ว รัสเซล โครว์ ยงัทวตีข้อความประชาสัมพนัธ์

การท่องเทีย่วให้ประเทศไทยอีกครัง้ บอกว่าประเทศไทยมีสถานทีท่่องเท่ียวสวยงาม น่า
สนใจ ตื่นตาตื่นใจ และทุกคนที่มาเยือนจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วย

แม้นกัแสดงชือ่ก้องโลกจะเดนิทางกลบัไปประเทศบ้านเกดิแล้ว แต่ความน่ารกัเป็น
กันเองของรัสเซล โครว์ และความประทับใจที่มีต่อเมืองไทย ยังคงท�าให้คนไทยยิ้มได้
ทุกครั้งที่นึกถึง  
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Exclusive Interview
เรื่อง : ทัศนีย์ ยาวะประภาษ 

วิเชียร เตชะไพบูลย์ 
ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

๑๑๒ ปี ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต
 ฉบับเปิดศักราช ๒๕๖๕ ได้รับเกียรติ
 จากคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธาน

กรรมการมูลนธิป่ิอเตก็ตึง๊ กรณุาเล่าให้ฟังถงึจดุก�าเนดิ
ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ความตั้งใจเพื่อเด็ก เยาวชน 
การศึกษา ตลอดจนสิ่งที่ก�าลังยืนหยัดท�าเพื่อสังคม
ซึ่งด�าเนินมากว่าหนึ่งร้อยปีแล้ว

คุณวิเชียรในวัย ๘๐ ปีเศษ ยังคงแข็งแรง
สดชืน่ แววตาแจ่มใส บอกเล่าจิตวญิญาณของมลูนธิฯิ 
ด้วยน�้าเสียงหนักแน่น มีเมตตาอย่างยิ่ง 

๑๑๒ ปี จากจุดเริ่มต้น
คณุวเิชียรเล่าว่ามลูนธิฯิ มทีีม่าจากคณะเก็บศพ

ไต้ฮงกงซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. ๒๔๕๓ ของพ่อค้าชาว
จีนในกรุงเทพฯ ๑๒ คน ระยะแรกของคณะไต้ฮงกง
ขัดสนมาก เงินที่ได้รับบริจาคไม่พอกับค่าใช้จ่าย ใน
ช่วงเศรษฐกจิฝืดเคอืงปี พ.ศ. ๒๔๕๕ คณะผูก่้อตัง้ขอ
พระบรมราชปูถมัภ์จากพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้า
เจ้าอยู่หัว ซ่ึงกท็รงมีพระมหากรณุาธคิณุพระราชทานเงนิ
ช่วยเหลอืให้ปีละ ๒,๐๐๐ บาท แต่การด�าเนนิงานกย็งัท�า

“ทิศไท”

วิเชียร เตชะไพบูลย์ 
ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 
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ได้ในวงจ�ากดั จนปี พ.ศ. ๒๔๘๐ กลุม่พ่อค้าชาวจีนได้
ร่วมกับบรรดาสมาคมและหนงัสอื พิมพ์จนี ระดมความ
คิดปฏิรูปคณะไต้ฮงกงขึ้นใหม่ โดยจดทะเบียนจัดตั้ง
เป็นมูลนิธิในนาม ป่อเต็กตึ๊ง หรือชื่อเต็ม ฮั่วเคี้ยวป่อ
เต็กเซี่ยงตึ๊ง (ฮั่วเคี้ยว หรือ หัวเฉียว หมายถึง ชาว
จีนโพ้นทะเล ป่อเต็ก แปลว่า สนองพระคุณ เซี่ยง 
หรือ เสียง หมายถึง ท�าบุญกุศล และ ตึ๊ง หมายถึง 
ศาลาหรือองค์กร) โดยมีนายเหยีกวงเอีย่ม เป็นประธาน
กรรมการคนแรก

กิจกรรมหลักแรกเร่ิมท่ีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งด�าเนิน
งานสาธารณะสงเคราะห์คือการเก็บศพไร้ญาต ิ ไปจนถึง
บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ และงานสังคมสงเคราะห์
ทีส่�าคญัและถอืเป็นประเพณบีญุของมูลนธิมิายาวนาน 
คอื งานประเพณทีิง้กระจาด ซึง่จดัขึน้ทกุปีในเทศกาล
สารทจีน มผีูร่้วมรบัทานกว่า ๗๓๐,๐๐๐ คนต่อปี ส่วน
ในด้านการรักษาพยาบาล นอกเหนอืจากบรกิารหลกัที่
โรงพยาบาลหวัเฉยีว ยงัมีบรกิารหน่วยแพทย์สงเคราะห์
ชมุชน ซึง่เป็นหน่วยแพทย์อาสาสมคัรของมลูนธิิฯออก
ไปให้บริการแก่ผู้ยากไร้ในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและ
ต่างจงัหวดั ทัง้ในยามปกตแิละยามประสบสาธารณภัย 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

งานเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และการศึกษา
หลงัจากมูลนธิดิ�าเนนิกจิกรรมสาธารณสงเคราะห์

มานานกว่า ๔ ทศวรรษ ตัง้แต่ปี พ.ศ.๒๔๕๒ กข็ยาย
วตัถปุระสงค์ให้ครอบคลมุถงึด้านการศกึษาเพือ่พฒันา
คนด้วย จงึเกดิแนวคดิทีม่าของสถาบนัอดุมศกึษานาม
พระราชทาน มหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิซ่ึง
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนรวม ๑๓ คณะ

“เรามีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ของเราเอง มีคลินิกแพทย์แผนจีนเพื่อเป็นทางเลือก
ในการรักษาโดยใช้สมุนไพร มหาวิทยาลัยเป็นแหล่ง
เพาะนักศึกษา เมื่อเรียนจบก็ได้ท�างาน สร้างอนาคต
ให้เขา มูลนิธิมีค�าขวัญใหม่ว่า “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต 
สร้างชวีติ” เรามีหน่วยบรรเทาสาธารณภยั เกิดอบุตัเิหตุ
บนท้องถนน เกิดไฟไหม้ น�้าท่วม เราจะเข้าไปช่วย 
นี่คือช่วยชีวิต”

“รักษาชีวิต เรามีโรงพยาบาลหัวเฉียว ส�าหรับ
คนไข้ที่ยากจนมากๆ มูลนิธิออกค่ารักษาให้ฟรี ไม่
จ�ากัดเพศ วัย เด็ก ผู้หญิง ผู้ใหญ่ เราดูแลหมด”

“โรงพยาบาลหัวเฉียวเราก็ขยับขยายให้รองรับ
บริการทางการแพทย์ได้เพิ่มขึ้น โรงพยาบาลแห่งนี้
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นองค์ประธาน เสด็จ
พระราชด�าเนินไปเปิดวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 
ทรงชื่นชมว่านี่เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกทีน่�าผู้
ป่วยมาลงดาดฟ้าทางเฮลิคอปเตอร์ได้ และก็ได้มีการ
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ให้บรกิารช่วยเหลอืเคลือ่นย้ายผูป่้วยโดยเฮลคิอปเตอร์
แล้วจริงๆ  โดยการน�าตัวผู้ป่วยซึ่งเป็นกัปตันเรือเดิน
สมุทรชาวนอร์เวย์ซึ่งป่วยเป็นไส้ติ่งอักเสบอยู่กลาง
มหาสมุทรเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลหัวเฉียว
โดยเฮลิคอปเตอร์ 

“ส�าหรบัเยาวชนเราให้ทนุการศกึษาทัว่ประเทศ 
โดยเฉพาะชั้นประถม เราให้ทุนละสองพันบาท ไม่มี
เงื่อนไข หนึ่งปีมอบ ๑,๕๐๐ ทุน และยังมีทุนมัธยม
ต้น มัธยมปลาย อุดมศึกษา เราแจกทุนมาทั้งหมด
ห้าสบิกว่าปีแล้ว ใช้งบไม่ต�า่กว่าปีละหน่ึงร้อยล้านบาท 
ตอนนี้เราขยายให้ทุนการศึกษาตามชายแดน มีคณะ
อนุกรรมการดูแลเรื่องนี้ โรงเรียนและมหาวิทยาลัย
เป็นคนคัดเลือกให้ เงื่อนไขเราคือเรียนดี ความ
ประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์” 

ต่อยอดการให้ในด้านอื่นจากรุ่นก่อน
“เราให้ความส�าคัญกับการ สร้างชีวิต มูลนิธิฯ 

มอีาสาสมคัรกว่าสีพ่นัคน อาสาสมคัรเหล่านีม้ส่ีวนช่วย
อย่างมาก ล�าพังเจ้าหน้าที่สามร้อยกว่าคนในมูลนิธิฯ
ของเราช่วยคนได้ไม่ทั้งหมด ในส่วนอาสาสมัครเรา
คัดเลือกเข้ามา คัดแล้วต้องฝึก ต้องสอน เรามีสาย
ด่วน ๑๔๑๘ เรียกได้ ๒๔ ชั่วโมง เช่นคืนนี้กลับบ้าน
ไม่ไหว เมา ก็โทรเรียกให้มาขับรถพากลับบ้านได้ 
อาสาสมัครทั้งหมดออกเงินเอง มูลนิธิฯ ให้แต่เครื่อง
แบบคนละ ๒ ชุดต่อหนึ่งปี ถ้าปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิด
อุบัติเหตุ เราก็รักษาให้ฟรี

“นอกจากบทบาทด้านการศกึษา เรายังช่วยสงัคม
ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเก่า เดิมทีคนพูดถึงป่อเต็กตึ๊งมัก
นกึถงึเกบ็ศพ นัน่มนัอดตี แต่ปัจจบุนัไม่ใช่แค่นัน้แล้ว”

โควิด-๑๙ เพิ่มโอกาสในการขยายขอบเขตความ
ช่วยเหลือ

“โควิด-๑๙ จะจบเมื่อไรไม่มีใครรู้ สิ่งส�าคัญคือ
เครื่องมือทางการแพทย์ โดยเฉพาะต่างจังหวัดที่ยัง
ขาดแคลน เพราะในกรุงเทพฯคนให้ความช่วยเหลือ
อยู่มากแล้ว มูลนิธิฯ เราให้ความส�าคัญในเรื่องนี้ โรง
พยาบาลต่างจงัหวดัขอเครือ่งมอืมา เรามคีณะอนกุรรม 
การคอยตรวจสอบว่าจ�าเป็นแค่ไหน เราซ้ือและบรจิาค
ให้ อย่างมหาวทิยาลัยเขียงใหม่ขอรถเอก็ซเรย์ดจิทัิล 
มูลนธิฯิ มเีงือ่นไขข้อเดียว คณุต้องเอาโมบายล์ เอ็กซเรย์ 
ไปตามชนบท สามารถเอก็ซเรย์และส่งมาทีโ่รงพยาบาล 
ชาวบ้านไม่ต้องเดินทาง ประหยัดเวลา ประหยัดค่า
ใช้จ่าย หมอที่ได้รับทุนเมื่อครบเวลาต้องย้าย แต่ไม่
อยากย้าย เพราะมีความผูกพันกับชาวบ้าน เขาขาด
รถฉกุเฉนิ มลูนิธฯิ กซ็ือ้ให้เพ่ือไปช่วย นีค่อืรกัษาชวีติ

“เมื่อเกิดโควิด-๑๙ มูลนิธิฯ มีแนวนโยบายที่จะ
ขยายความช่วยเหลอืไปยังต่างจงัหวดัมากขึน้ เพราะ
เครื่องมือทางการแพทย์ขาดแคลน เราคิดว่าสังคม
อยู่ได้ เราต้องแบ่งปันกัน อย่าคิดว่าเรามีความสุข 
พอแล้ว แต่คนที่ยังขาดแคลนมีอีกมากมาย”
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ศรัทธา เกิดการให้ที่ไม่สิ้นสุด
คณุวเิชยีรเล่าว่ามลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊ได้รบัเงนิบรจิาค

จากความมี “ศรัทธา” ในผลงานของมูลนิธิฯ ซึ่งท�า
มายาวนาน ศรัทธาเกิดจากภิกษุหลวงปู่ไต้ฮง หรือ 
ไต้ฮงกง พระสงฆ์ทีเ่กิดเมือ่กว่าพนัปีมาแล้ว ท่านเป็น
นกัสงคมสงเคราะห์ เคยรบัราชการและเลือ่นต�าแหน่ง
เป็นนายอ�าเภอ บวชเป็นพระสงฆ์เมื่ออายุ ๕๔ ปีไป
แล้ว ธุดงค์ไปตามที่ต่างๆ ช่วยเหลือชาวบ้าน จ่ายยา 
ช่วยคนด้อยโอกาส เราใช้ค�าสอนของท่านมาปฏิบัติ

“ปีนีเ้ราจะสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกงแห่งใหม่ทีส่าทร 
เพราะสถานที่ปฏิบัติตอนนี้คับแคบเกินไป ผมจัดกิจ
กรรมใหญ่ๆ อย่างพธิเีวียนธูปเทียนก็ต้องปิดถนน เดอืด
ร้อนชาวบ้าน ไม่สามารถขยายได้ ท่ีสาทรมพีืน้ที ่๔ ไร่ 
พื้นที่ใช้สอย ๑๑,๐๐๐ ตารางเมตร อาคาร ๒ ชั้น 
ประดิษฐานหลวงปู่ไต้ฮงกงสลักจากหยกขาว สั่งจาก
พม่า ไปสลักที่เมืองจีน น�า้หนักทั้งหมด ๗๐ ตัน นับ
จากฐานถึงศีรษะสูง ๔.๒ เมตร นับเป็นองค์ไต้ฮงกง
หยกขาวขนาดใหญ่ที่สุดของไทย ด้านหน้าเป็นสวน
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เนื้อที่ ๓ ไร่ ให้ชาว
บ้านออกก�าลังกายดูแลสุขภาพ ใช้ประโยชน์เต็มที่ 
ก�าหนดสร้างเสร็จในอีก ๓ ปีข้างหน้า อันนี้เป็น
โครงการที่พึ่งทางใจ คนที่สนใจร่วมท�าบุญก็ท�าได้

“มลูนธิเิราไม่มีใครเป็นเจ้าของ เราท�าเพือ่สังคม 
ใครอยากร่วมท�าบญุกย็นิดี เราอย่าคดิว่าเราสบายแล้ว 
อย่าช่างหัวมันคนที่เขายังล�าบาก”

หอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 
คณุวิเชยีรทิง้ท้ายถึง “หอประวติัมลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊” 

ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิ
เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิด ณ มูลนิธิป่อเต็ก
ตึง๊ ถนนพลบัพลาไชย เมือ่วนัท่ี ๑๘ ธนัวาคม 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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เรื่อง : มิสเตอร์ High T.
โลกดิจิทัล

 เสมอืนจรงิในชือ่ เมตาเวร์ิส (Metaverse) หรอืทีรู่จ้กักนัในนามเฟซบุ๊ก (Facebook) 
 เดิม ถูกประกาศเปลีย่นชือ่อย่างเป็นทางการเมือ่ปลายเดอืนตลุาคม ๒๕๖๔ ท่ัวโลก

ต่างพูดถึง และสงสัยว่า “เมตาเวิร์ส” จะสร้างปรากฏการณ์อะไรให้เราทุกคนอีกบ้าง 
เพราะนอกจากจะเชือ่มคนทัง้โลกไว้ในแพลตฟอร์มเดยีวแล้ว เฟซบุก๊ก�าลงัจะท�าหน้าที่
เปิดโลกใหม่ ให้เราเห็นภาพจ�าลองการใช้ชีวิตผ่านโลกเสมือน และแน่นอนยังคงเชื่อม
ต่อทุกคนไว้ เพือ่ให้ทุกคนสามารถใกล้ชดิกันมากขึน้ แม้จะอยู่ในยคุท่ีเรายงัคงต้องเว้น
ระยะห่าง (Social Distancing) กันก็ตาม

ค�าว่า Meta ปรากฏครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเกือบ ๓๐ ปีที่แล้ว เมื่อ 
Snow Crash นวนิยายวิทยาศาสตร์ซึ่งเขียนโดยนักเขียนชาวอเมริกัน นีล สตีเฟนสัน 
(Neal Stephenson) ถูกตีพิมพ์ ในนิยายไซไฟเล่มนี้มีค�าว่า ‘metaverse’ ซึ่งว่ากันว่า
มส่ีวนในการกระตุน้จนิตนาการให้แก่คนเก่งในโลกดิจทัิลมากมาย อาท ิ Avi Bar-Zeev   
ผู้สร้าง Google Earth ก็เคยกล่าวไว้ว่า นิยายของสตีเฟนสันจุดประกายในการ      
ออกแบบของเขา จึงไม่แปลกใจว่าหลายต่อหลายคนจะพากันเรียกขานสตีเฟนสันว่า 
“นอสตราดามุสแห่งโลกเทคโนโลยี” เพราะเขาเคยท�านายถึงการเสพติดเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีที่ติดตัวเราไปตลอด ไปจนถึงโลกที่ทุกอย่างกลายเป็นดิจิทัลทั้งหมด  

รู้จัก Metaverse โลกเสมือนจริง
ที่กำ�ลังจะกล�ยเป็นโลกอนาคต

โลก

๗๗



และเมื่อมาถึง มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก ผู้สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่
ทีส่ดุของโลก ก�าลังจะเดนิหน้าปฏบิตักิารย่อโลกด้วยการติดต่อกนัผ่านทางออนไลน์ ท�าให้
ผู้คนได้อยู่ใกล้ พูดคุยท�ากิจกรรมร่วมกันได้อีกครั้งโดยไม่ต้องพาตัวเองเข้าไปยังสถาน
ที่จริง 

การเข้าสูโ่ลก Metaverse ช่วยให้เราสามารถท�ากจิกรรมสนัทนาการร่วมกนัได้ผ่าน
แอปพลิเคชันจากสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ส�าคัญที่สุดคือแว่น VR (Virtual 
Reality) คอืการจ�าลองสภาพแวดล้อมจรงิและสภาพแวดล้อมจากจนิตนาการ เช่น วดีโิอ 
ภาพ เสียง ผ่านระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยใช้งานผ่านอุปกรณ์น�าเข้าต่างๆ 
เช่น ถุงมือ เมาส์ แว่นตา โดย Oculus หรือบริษัทผู้ผลิตแว่นตา VR ยอดฮิต ก็ขานรับ
ด้วยการเร่งพัฒนาสนิค้าและเทคโนโลย ีทุม่งบลงทนุกว่า ๑,๖๐๐ ล้านบาท เพ่ือต่อยอด
แว่นตา VR แบบ Standalone รุ่นใหม่ มาพร้อมกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ ใช้ชิป
สุดแรงส�าหรับประมวลผล VR โดยเฉพาะ และเพิ่มความละเอียดถึงเกือบ ๔K ของ
ภาพ ต่อดวงตาแต่ละข้าง   

ดงันัน้ จนิตนาการของมนษุย์อาจจะท�าให้เทคโนโลยสีอดประสานกบัระบบประสาท
สัมผัสต่างๆ ตั้งแต่ล�าโพง โทรทัศน์ วีดิโอเกม ไปจนถึงโลกเสมือน และต่อไปในอนาคต 
เราอาจจะถึงขั้นได้กลิ่นและรับรู้สัมผัสกันเสมือนได้ไปอยู่ตรงสถานการณ์นั้นจริงๆ จน
แทบจะแยกชีวิตประจ�าวันกับโลกเสมือนไม่ออกไปแล้ว

ส่วนผู้ประกอบการในไทยก็ตื่นตัวกับ Metaverse เช่นกัน อาทิ เอไอเอส (AIS) 
เปิดตัว น้องไอรีน แบรนด์แอมบาสเดอร์ AI คนแรก โดยวางแผนจะสร้างชุมชนโลก
เสมือนทุกรูปแบบเพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนในยุคดิจิทัล ด้านบริษัทสยามพิวรรธน์ 
(Siam Piwat) เจ้าของศูนย์การค้าชื่อดังอย่าง สยามพารากอน และไอคอน สยาม ก็
จับมอืกบั เพิร์กซ เทคโนโลย ี(Perx Technologies) ผูใ้ห้บรกิารซอฟต์แวร์ระบบ Cloud 
ส�าหรับองค์กรร่วมพัฒนาเทคโนโลยีไลฟ์สไตล์ มาร์เก็ตติง แพลตฟอร์ม (Lifestyle 
Marketing Platform) ในรูปแบบ เกมมิฟิเคชัน (Gamification) ให้ทุกคนได้สมัผสั
ประสบการณ์ช็อปปิ้งในโลกดิจิทัล เพื่อเตรียมขยายศักยภาพการเชื่อมโลกจริงและโลก
เสมือนจริงเข้าด้วยกัน

ส่วนผู้เขียนเห็นว่า Metaverse มาใน
จังหวะพอดีกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน ผู้คน
ต้องอยูบ้่านมากขึน้ เพือ่เว้นระยะห่างทางสงัคม 
ช่วยใหเ้ราสามารถท�ากจิกรรมได้หลากหลาย 
ตั้งแต่การเข้าชมคอนเสิร์ตเสมือนจริง เที่ยว
ออนไลน์ ชมพิพิธภณัฑ์งานศลิปะ จนถงึทดลอง
หรอืซ้ือเสือ้ผ้าผ่านระบบดิจทิลั พนักงานบรษัิท
ก็สามารถสวมบทบาทผ่านทางตวัอวตารของ
ผู้ใช้งานในการเข้าประชุมร่วมกัน ราวกับเรา
ได้ไปนั่งที่ส�านักงานจริงๆ

แต่อย่างไรกต็าม ทุกอย่างเปรยีบเสมอืน
เหรียญ ๒ ด้าน เราจ�าเป็นต้องรู้ให้เท่าทัน
ดิจิทัล และอย่าให้เทคโนโลยีนั้นสะท้อนกลับ
มาท�าร้ายเราได้    
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Gig Economy 
ยุคงานฟรีแลนซ์เฟื่องฟู

เรื่อง :  Fly me to the moon
New Normal

 Economy ไม่ได้หมายถึงการม ี “กิก๊” แต่อย่างใด แต่เราก�าลงัพดูถงึงานชัว่คราว 
 งานทีร่บัจ้างเป็นระยะเวลาสัน้ๆ และจบเป็นครัง้ๆ ไป ไม่ยดึตดิกับทีใ่ดท่ีหนึง่ เช่น 
 งานพาร์ทไทม์ งานฟรีแลนซ์ งานรับจ้างรายวัน รวมถึงรับงานเป็นโครงการ

แล้วจบกันไป
จดุเด่นของรปูแบบการท�างานนีค้อืมอีสิระ ไม่ว่าจะเป็นการเลอืกรบังานหรอืเวลา

ท�างาน ค่าตอบแทนขึน้อยู่กับจ�านวนงานและความยากง่ายของงานทีท่�า ซ่ึงระบบเศรษฐกจิ 
ที่ประกอบด้วยลักษณะการท�างานในรูปแบบนี้ เรียกว่า Gig Economy

Gig Economy อยู่คู่สังคมไทยมานานแล้ว แต่จ�านวนพุ่งสูงอย่างก้าวกระโดด
เมื่อโลกออนไลน์เติบโต โควิด-๑๙ ระบาด และแนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing 
Economy) แพร่หลาย ประเภทงาน gig ก็เริ่มมีความหลากหลายมากขึ้น บวกกับค่า
นิยมของคนยุคใหม่ที่ต้องการมีอิสระเป็นตัวของตัวเองก็ยิ่งท�าให้ gig worker หรือคน
ที่รับงานรูปแบบ gig เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนพูดถึงกันในวงกว้างว่างานรูปแบบ gig ที่ว่านี้
จะเข้ามาแทนที่รูปแบบงานนั่งโต๊ะที่เราท�ากันอยู่ในไม่ช้า

Gig
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ปัจจัยที่สนับสนุนให้ Gig Economy เติบโต ประกอบด้วย ๔ อย่างคือ
๑. รูปแบบการจ้างงานทีเ่ปลีย่นไป : เพราะหลงัจากภาวะเศรษฐกจิถดถอยครัง้ใหญ่ 

รวมไปถึงโควิด-๑๙  บริษัทต้องหากลยุทธ์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อเอาตัวรอด หนึ่งใน
วธิแีก้ปัญหาคอืการลดจ�านวนพนกังานประจ�า และจ้างพนกังานชัว่คราวมาท�างานแทน
จึงตอบโจทย์กว่า

๒. เทคโนโลยีที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด : โดยเฉพาะความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ
แพลตฟอร์มหางานต่างๆ เช่น เว็บหางานอิสระรายได้เสริมหรืองานรับจ้างที่จบเป็น
งานๆ ไป เช่น Upwork, Fiverr, Freelancer หรือ Fastwork การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
และโซเชียลมีเดียอย่างง่ายดาย ช่วยทลายก�าแพงการท�างาน และส่งเสริมการ
เปลี่ยนแปลงในโลกแห่งยุคดิจิทัล

๓. ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ไม่เหมือนเดิม : คนท�างานรุ่นใหม่ต้องการอิสระในการ
ท�างาน การตัดสินใจ รวมไปถึงการบริหารเวลาในชีวิตแบบ Work Life Balance ท�าให้
พวกเขาต้องการก�าหนดชั่วโมงท�างานของตัวเองตามใจชอบนั่นเอง

๔. แนวคดิเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy): เป็นการชวนให้เราน�าของท่ีมี 
อยูม่าแบ่งให้คนอืน่ใช้งาน แนวคดินีท้�าให้เกิดงานและช่องทางหารายได้ใหม่ๆ

แม้ยังไม่มีการเก็บตัวเลขชัดเจน แต่ Mckinsey Global สถาบันที่ปรึกษาชั้นน�า 
ประเมินว่าในสหรัฐฯ และประเทศแถบยุโรปมีจ�านวน gig worker รวมกัน ๑๖๒ ล้าน
คน หรือราว ๑ ใน ๔ ของประชากรวัยท�างาน ส่วนในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ ๓๐% 
ของคนวัยท�างาน หมายความว่าในจ�านวน ๑๐ คน จะมี gig worker อยู่ ๓ คน ซึ่งใน
สามคนนี้แบ่งย่อยได้อีกว่าเป็นคนที่มีงานประจ�าอยู่แล้วแต่รับงานอิสระเป็นส่วนเสริม 
๒ คน และคนทีรั่บงานอสิระหรอืงานครัง้คราวอย่างเตม็ตวั (เช่น คนท่ีเป็นฟรแีลนซ์) ๑ คน
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อาชีพยอดนิยมของ gig worker ชาวไทยคือ รับจ้างทั่วไป ธุรกิจส่วนตัว ขาย
สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นๆ ส�าหรับอาชีพรับจ้าง
ทัว่ไปนัน้มตีัง้แต่ท�าสวน แม่บ้าน บารสิต้าร้านกาแฟ ไปจนถงึวชิาชพีเฉพาะทางอย่าง
แพทย์ พยาบาล นักออกแบบกราฟิก นักกฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงิน

อย่างไรก็ตาม gig worker ก็ต้องรองรับความเสี่ยงหลายอย่าง เช่น อาจถูกเลิก
จ้างกะทันหนั ไม่มสีวสัดกิารชวีติพ้ืนฐาน คูแ่ข่งมจี�านวนมากและอาจตดัราคาค่าจ้าง ฯลฯ  
ดังนั้น เพื่อให้ได้งานในระยะยาวและต่อเนือ่ง ควรลดความเสี่ยงและค�านึงถึง ๕ ข้อนี้
เป็นส�าคัญ. ส�ารวจทกัษะความสามารถของตวัเองด้านอืน่ๆ ว่ามอีะไรบ้าง จงสร้างมันขึน้มาให้มี

 มากกว่า ๑ ช่องทางในการใช้ท�ามาหากิน . ท�าสัญญาและผูกขาดไม่ต�่ากว่า ๖ เดือน การมีงานสัญญาผูกขาดในระยะเวลา
 ตั้งแต่ ๖ เดือน - ๑ ปี จะช่วยรับประกันรายได้แม้จะขาดสภาพคล่องทางการ
 เงินหรือเกิดวิกฤตใดๆ . สัมพันธภาพหรือ Connection ไม่ใช่ทางรอด แต่ทางรอดคือตัวเอง หันมาพึ่ง 

 ตวัเอง ปรบัเปลีย่นสูก่ารท�างานรปูแบบใหม่ ด้วยเนื้องานที่เปลี่ยนไปได้. จดัการบัญชีการเงนิของตัวเองใหม่ . ท�าอะไรกไ็ด้ทีค่ดิว่าจะสร้างมลูค่าทางการงานการเงินให้ตัวเองได้ในอนาคต : 
 หมัน่ทบทวนความรู ้ฝึกสร้างแนว ทางอาชพีให้มคีวามหวงัถงึรายได้ในอนาคต   

๘๑
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เรื่อง : มธุรดา  
เรื่องน่ารู้

ในหลวงทรงจัดตั้ง 
มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

แก้ไขปัญหาคนกับช้างป่า

มูลนิธิ

(แก้มลิงคลองมะหาด) บ้านคลองมะหาด และพื้นที่
เกษตรแปลงรวมบ้านหนองกระทงิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา

ส�าหรับพื้นที่โครงการเร่งด่วนแห่งนี้สร้างขึ้น
ตามพระราชด�าริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช   
สาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงมีพระประสงค์
ช่วยเหลอืทัง้คนและช้างตามวตัถปุระสงค์ของ “โครงการ
พัชรสุธาคชานุรักษ์” โดยเฉพาะการช่วยเหลือให้
ประชาชนมีอาชีพที่ยั่งยืนตามสภาพภูมิศาสตร์ของ
แต่ละพื้นที่

นางคูณ โลนุชิต อาชีพรับจ้างทั่วไป หนึ่งใน
เกษตรกรที่ ได ้ รับการจัดสรรพ้ืนที่ ให ้ เข ้ามาใช ้
ประโยชน์ปลูกพืชผักสวนครัวบนพ้ืนท่ีเกษตรแปลง
รวม เล่าว่า ตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่มีที่ดินท�ากินเป็น
ของตัวเองเลย ต้องท�างานรับจ้างประทังชีวิตไปวันๆ 
รายได้ต่อวันไม่เคยเกิน ๓๐๐ บาท แต่พอทราบข่าว
ว่าที่หมู่บ้านหนองกระทิงจะแบ่งพื้นที่ให้ ๑ แปลง 
ส�าหรับให้ประชาชนจับจองปลูกพืชผักสวนครัวไว้กิน
ในครัวเรือนก็เลยรีบสมัครทันที และพอรู้ว่าได้รับคัด
เลอืกย่ิงดีใจเป็นท่ีสดุ เพราะจากนีจ้ะได้มพีืน้ทีป่ลูกผกั
ไว้กินในครอบครัว อันเป็นการลดค่าใช้จ่ายเพ่ิมราย
ได้ให้แก่ครอบครัวอย่างยั่งยืน

 พชัรสุธาคชานรุกัษ์ เกดิจากความห่วงใย
 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่

ทรงมีต่อประชาชน ทรงรับทราบถึงปัญหาความขัด
แย้งระหว่างคนกับช้างป่า และทรงห่วงใยประชาชน
ทีป่ระสบปัญหาช้างป่าออกจากป่า มาสร้างความเดอืด
ร้อนให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ 
๕ จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และสระแก้ว จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ไว้
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นประธาน
กรรมการ

“แหล่งน�้าที่ได้ด�าเนินการจัดหาให้คงสามารถ
ช่วยให้ประกอบอาชพีได้ง่ายขึน้ จะได้มรีายได้มาเลีย้ง
ครอบครัวได้ พยายามหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องช้าง
ให้อยู่ ธรรมชาติของช้างจะไปบังคับก็ไม่ได้ แต่จะ
พยายามหาแหล่งน�า้ แหล่งอาหารให้ช้าง และขณะ
เดียวกันก็ได้หาแหล่งน�า้ให้ชุมชนได้ใช้กัน คงต้องให้
เวลาในการแก้ปัญหา เราท�าดีกว่าไม่ท�า”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหา
วชัรราชธดิา ทรงมีพระด�ารสักับชาวบ้านทีม่าเฝ้าฯ รับ
เสด็จในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จไปทรงติดตามการด�าเนิน
การโครงการเร่งด่วนเพ่ือเก็บกักน�า้ในฤดฝูน ปี ๒๕๖๓ 
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 การศึกษาวิทยาศาสตร์และ  
 วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้เพชรบุรีเป็นเครือข่าย
เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ประจ�าปี ๒๕๖๔ (City  
of Gastronomy) หรอื UNESCO Creative Cities  
Network - UCCN โดยเป็น ๑ ใน ๔๙ เมืองจากทัว่โลก 
ที่ได้รับประกาศเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ 

ส�าหรับประเทศไทย เพชรบุรี เป็นเมืองที่ ๕ ที่
ได้รับการประกาศเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ จาก
ก่อนหน้านี้มี ๔ เมือง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต (๒๕๕๘) 
จงัหวัดเชียงใหม่ (๒๕๖๐) จงัหวดัสโุขทยั และกรงุเทพ 
มหานคร (๒๕๖๒) อันจะช่วยให้เกิดการพัฒนาและ
ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับเมือง
และแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ประโยชน์ที่ประเทศไทย โดยเฉพาะคนในพื้นที่
จะได้รับนอกจากเมืองได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่
ยูเนสโกก�าหนด ครอบคลมุสงัคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และสิง่แวดล้อม ยงัได้เรือ่งของการประชาสมัพนัธ์เป็น
ทีรู่จ้กัแก่นกัท่องเทีย่วกลุม่คณุภาพ มโีอกาสได้รบัเลอืก
เป็นสถานที่จัดงานหรือจัดประชุมของกลุ่มประเทศ
เครือข่ายสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ซึ่งวันนี้มีจ�านวนถึง 
๒๙๕ เมือง จากกว่า ๙๐ ประเทศทั่วโลก เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างเมือง
สมาชกิ น�าไปสูก่ารพฒันาเมืองอย่างยัง่ยนืในศตวรรษ  
ที่ ๒๑ ด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้านอาหาร เกิดการ
สร้างงาน สร้างอาชีพและกระจายรายได้ให้กับคนใน
พื้นที่เพิ่มมากขึ้น 

ขณะนี้ จังหวัดเพชรบุรี อยู่ระหว่างการจัดท�า
แผนงาน (Roadmap) ขับเคลื่อนเมืองระยะ ๕ ปี 
(๒๕๖๕-๒๕๗๐) เพือ่ให้สอดคล้องกบัการสนบัสนนุการ
พัฒนาและก�าหนดแนวทางการขับเคลื่อนเมือง โดย
จะต่อยอดจากอัตลักษณ์เมือง ๓ รส และเป็นแหล่ง
ผลิตใหญ่ที่สุดของประเทศ คือ การผลิตเกลือ การ
ปลกูและผลติน�า้ตาลจากตาลโตนด และเป็นแหล่งปลกู

เพชรบุรี 
เมอืงสร้างสรรค์

ด้านอาหาร 

องค์

มะนาวรสชาตทิีด่สีดุ ทัง้หมดนบัเป็นส่วนหน่ึง
ของวตัถดุบิประกอบอาหารผสมภมูปัิญญา
ท้องถิน่ ทีน่�าเอาผลผลิตทางการเกษตร 
ท่ีข้ึนช่ือในท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นเมนู
อาหารทีห่ลากหลาย ทัง้อาหารคาวและ
อาหารหวาน

ทั้งนี้ เพชรบุรียังมีความโดดเด่น
ทางด้านประวัติ ศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถี

ชีวิตอีกด้วย 

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก
เป็นโครงการใหญ่ท่ียูเนสโกด�าเนินงานควบคู่

กับการประกาศแหล่งมรดกทางธรรมชาติและ
ประวัติศาสตร์ของโลก เร่ิมมาต้ังแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๗ 
เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ สูค่วาม
ร่วมมือในระดับนานาชาตขิองภาคประชาคม ประชาชน 
เอกชน และสาธารณะ

“เมืองสร้างสรรค์ หรอื Creative City” เน้นความ
ร่วมมือระหว่างชมุชนท้องถิน่และภาครฐั ในการสร้าง 
สรรค์เมืองผ่านการพัฒนาสภาพแวดล้อม โครงสร้าง
ทางสังคม ระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และการน�า
สนิทรพัย์ทางวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ ขนบธรรมเนยีม 
ตลอดจนจารีตประเพณีของท้องถิ่นมาผสมผสาน มี
เป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น ส่ง
เสรมิการพฒันาไปสูร่ะดบันานาชาต ิ สร้างวฒันธรรม
และการพัฒนาอย่างย่ังยืน ท�าให้เห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อการ
พฒันานโยบายในระดบัท้องถิน่ ผ่านกจิกรรมต่างๆ ที่
เชือ่มโยงความเป็นเมอืงต่างๆ ท่ัวโลกเข้าด้วยกนั ผ่าน
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม
เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายการพฒันาเมอืงท่ียัง่ยนื อนัเป็น
ประโยชน์ต่อคนในชุมชนโดยตรงอีกด้วย  
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Education Platform
เรียบเรียง : เก็บหอมรอมริบ
ภาพ : Thai MOOC  

 โควิด-๑๙ ท่ียืดเย้ือมากว่าสองปีและไม่มีทีท่าจะคล่ีคลายสู่ภาวะปกติ 
 ท�าให้ผู้คนท่ัวโลกหันมาต่ืนตัว ตระหนักถึงความไม่แน่นอนของชีวิต 

นอกจากเริ่มเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ตนเอง ยังใส่ใจศึกษาเรื่องการเงิน
การออมกันอย่างจริงจังอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

ทิศไทมีแพลตฟอร์มอบรมเยาวชนเร่ืองเงินๆ ทองๆ ให้น้องๆ เลือกตามความถนัด
หลายแหล่ง เพราะองค์กรต่างๆ ก็ตั้งใจปลุกปั้นเรื่องนี้ให้อยู่ในความสนใจของนักเรียน
นักศึกษาเช่นกันค่ะ

INVESTORY Mobile Exhibition on Schools
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มุง่มัน่ส่งเสรมิความรูท้างการเงนิ (financial literacy) 

ให้แก่ประชาชนทกุช่วงวยั โดยเฉพาะการปลกูฝังวนิยัการออมและการวางแผนการเงนิ
ตั้งแต่ระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่รอบรู้ด้านการเงิน เป็นก�าลัง
ส�าคญัขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคมไทยให้เตบิโตยัง่ยนื INVESTORY Mobile Exhibition 
on Schools เป็นโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ด้านการออมและการวางแผน
การเงินให้แก่เยาวชน โดยยกความรู้จากพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนสู่โรงเรียน เนื้อหา
ที่น�าเสนอครอบคลุมตามหลัก ๔ รู้ สู่ความมั่งคั่ง ได้แก่ รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ และรู้ขยาย
ดอกผล ในรูปแบบเกมทีส่ามารถสร้างการเรยีนรูแ้ละท�าความเข้าใจหลกัการบรหิารจัดการ
เงิน เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรม (Active Learning) พร้อม
สร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลต้นแบบที่เริ่มออมและวางแผนการเงินจนเห็นผล 

โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “INVESTORY Mobile Exhibition on Schools” 
สมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล INVESTORY@set.or.th

รวมแหล่งความรูก้ารเงินออนไลนส์ำาหรับเยาวชน

สถานการณ์

๘๔



FINTIPS by TTB
แพลตฟอร์มของธนาคารทเีอม็บธีนชาต ซึง่พฒันาขึน้เพือ่

ให้ความรูท้างการเงนิกบัคนไทย เป็นแหล่งรวมเคล็ดลบัทางการเงนิ
ส�าหรบักลุม่ลกูค้า Gen Y และคนรุ่นใหม่ บนเวบ็ไซต์ ttbbank.com 
และโซเชยีลมเีดยีต่างๆ ของธนาคาร ออกแบบภายใต้แนวคดิ “Your 
financial companion เพื่อนที่รู้ใจเรื่องการเงิน” โดยสร้างสรรค์
เน้ือหาเชิงลึกจากความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ได้มาจาก
ข้อมูลการวิจัยและข้อมูล Social Monitoring เพื่อให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ปัจจุบัน และน�ามาปรับให้เป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ออกแบบให้ทันสมัย 
สอดแทรกเคลด็ลบัการเงนิ พร้อมน�าเสนอช่องทางการเงินท่ีสามารถน�าไปปรบัใช้ได้จรงิ 
เพื่อให้มีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นทั้งวันนี้และอนาคต

AFTERKLASS
แพลตฟอร์มของธนาคารกสกิรไทย ส่งเสรมิให้เยาวชนเรียน

รูก้ารสร้างวนิยัทางการเงนิและพัฒนาทกัษะชวิีต อดัแน่นด้วยความ
รูต้ามความสนใจและค�าแนะน�าจากพี่ Super Hero ผู้เชี่ยวชาญ
จากหลากหลายอาชีพ สนุกกับการเรียนรู้เทคนิคบริหารเงินใน
รปูแบบเกม สะสมคะแนนและรบัสทิธิประโยชน์ พร้อมด้วยกจิกรรม
อบรมเพื่อสร้างทักษะต่างๆ ประจ�าทุกเดือน 

ต้นก�าเนิดของแพลตฟอร์มนี้มาจากการมองเห็นคุณค่าของการสร้างและพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนไทย ธนาคารจึงเดินหน้าการจัดกิจกรรมแบบ Exclusive ที่ช่วยสอน
น้องๆ ในการบริหารเงินด้านต่างๆ เช่น เก็บออมเพื่อเป้าหมาย การใช้จ่าย การลงทุน
และต่อยอด ควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนไทยในด้านอื่นๆ เช่น แนะแนวการ
ศึกษา การหาอาชีพเสริม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองของกลุ่มน้องๆ ที่มีอายุ ๑๕-
๒๐ ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีพลังสร้างสรรค์ ให้มีแหล่งข้อมูลที่จะช่วยแสวงหาแนวทางในการ
พัฒนาตัวเองตามความถนัด และความชอบ (Passion) เพื่อเติบโตไปอย่างมั่นคง  ทั้ง
ด้านการเรียน ความรู้ทางการเงิน และทักษะชีวิตที่จ�าเป็น

เก็บหอม
“เกบ็หอม” คอืชือ่แอปพลิเคชัน่การออมเงนิล่าสดุของบรษิทั

ในเครือธนาคารไทยพาณชิย์ ช่วยให้การออมเป็นเร่ืองง่าย ทกุการใช้
จ่าย AI ช่วยเก็บให้คุณ ชูจุดเด่นที่ความสามารถในการแนะน�า
รูปแบบการออมเงินให้ถึงเป้าหมายด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะเป็น
ครัง้แรกในประเทศไทย รวมทัง้จับมอืกบัมหาวทิยาลยัมหดิล น�าร่อง
ให้นกัศกึษาของมหาวทิยาลยัได้ทดลองใช้เป็นกลุ่มแรก เพือ่เป็น
เครือ่งมอืในการพฒันาทกัษะและสร้างความรูค้วามเข้าใจด้านการเงนิ
ส่วนบคุคลต้ังแต่ก่อนเริม่วัยท�างาน พร้อมเตรยีมจดัอบรมเพ่ือเปิด

โอกาสให้นักศกึษามส่ีวนร่วมในการน�าเสนอความคิดเหน็ น�าไปสูก่ารพฒันาแอปพลเิคชัน่
ให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้ดียิ่งขึ้น แอปพลิเคชัน “เก็บหอม” เปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียน
เพื่อใช้งานได้แล้วที ่ www.kebhom.com  
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ลิซ่า ไอดอลสาวชาวไทย ได้อันดับ ๑ 
โหวตสาวหน้าสวยที่สุดในปี ๒๕๖๔

เป็นประจ�าทุกปีที่เว็บไซต์ 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�าแหน่งสูงสุดในอันดับ ๒ 
ด้านสมาชิก BLACKPINK คนอื่นๆ ติดอันดับบน TC Candler มาตลอดตั้งแต่ 

เดบิวต์เช่นกัน ในปี ๒๕๖๓ โรเซ่ ได้อันดับที่ ๑๗ จีซ ูได้อันดับที่ ๒๖ และเจนนี ่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

“น่ีเป็นเพียงการเฉลิมฉลองที่สนุกสนานส�าหรับผู้ท่ีงดงามและมีความสามารถ 
ขอบคณุทกุคนทีม่ส่ีวนร่วม ขออภยัถ้าเราไม่ได้เสนอรายชือ่บุคคลทีคุ่ณชืน่ชอบ เพราะ
หากเราเสนอชื่อทุกคนจะใช้เวลาประมาณ ๓๐๐ ปีในการโพสต์ทั้งหมด ดังนั้น กรุณา
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเมตตาซึ่งกันและกัน เราหวังว่าคุณจะเริ่มต้นปีใหม่ได้อย่าง
ยอดเยี่ยม”

เก็บมาเล่า
เรื่อง : พรนับพัน
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ปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุง สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี
ถือฤกษ์งามยามดีวันคริสต์มาสปี ๒๕๖๔ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดให้ประชาชนและ  

นักท่องเที่ยวใช้บริการ “สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี” ช่วงที่ ๒ เขตสาทร จากถนนสาทรถึง
ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ ๗ ซึ่งในช่วง ๑๐ กว่าวันแรกของการเปิดสวนมีการจัดนิทรรศการบอก
เล่าเรื่องราวการฟื้นฟูคลอง ประโยชน์ของคลอง และแสดงภาพจ�าลองของโครงการ รวมทั้งมีการ
แสดงดนตรี และจัดแสงสีสร้างบรรยากาศของเทศกาลเฉลิมฉลองอย่างสนุกสนาน

“สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี” เป็นสวนสาธารณะคลองที่ยาวที่สุดแห่งแรกของไทย มีพื้นที่
โครงการเริ่มต้นจากถนนสุรวงศ์จนถึงแม่น�า้เจ้าพระยา มีระยะทางรวมประมาณ ๔.๕ กิโลเมตร 
(รวม ๒ ฝ่ัง ๙ กโิลเมตร) ถือเป็นจดุเร่ิมต้นทีจ่ะน�าคนกบัคลองให้ใกล้ชดิกนัเหมอืนในอดีตท่ีกรงุเทพฯ 
เคยเป็นเมืองแห่งคลองอีกครั้งหนึ่ง แบ่งการก่อสร้างออกเป็น ๕ ช่วง ซึ่งจะสร้างเสร็จทั้งหมดใน
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 

โครงการนี้ได้ด�าเนินการพัฒนาคลองในรูปแบบของสวนเลียบคลอง หรือ Linear Park ซึ่งมี
แนวคิดส�าคัญ ๔ ประการ ได้แก่ ๑. เขียว ๒. คลอง ๓. คน และ ๔. ความรู้

สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ถือเป็นพื้นที่สีเขียวในย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ ที่รองรับวิถี
ชีวิตยุคใหม่ ซึ่งเป็นทั้งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แหล่งเรียนรู้ สถานที่ออกก�าลังกาย อาทิ วิ่ง เดิน 
และป่ันจกัรยาน ตลอดจนเป็นเส้นทางเช่ือมต่อการสัญจรด้วยการเดนิเท้า เพ่ือส่งเสรมิคณุภาพชวิีตท่ี
ดีของคนเมือง

การออกแบบพัฒนาคลองช่องนนทรีได้ให้ความ
ส�าคัญในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้เป็นที่พักผ่อนของคน
เมือง เป็นพื้นที่ท�ากิจกรรม ออกก�าลังกาย ใช้คลอง
เชื่อมคน ให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้มากที่สุด 
และให้ความส�าคัญกับการบ�าบัดน�้าให้สามารถน�าน�้า
มาใช้ประโยชน์ได้อีก แยกน�้าดีออกจากน�า้เสีย น�้าเสีย
จะถกูบ�าบดั เพ่ือน�ากลบัไปใช้ไล่น�า้เสียในคลองสายอืน่
เชื่อมต่อกับคลองช่องนนทรี รวมทั้งสามารถน�าน�้าไป
ใช้ที่สวนลุมพินีได้

๘๗



เปิดสวนเบญจกิติโฉมใหม่ ระยะที่ ๒-๓
‘สวนป่าเบญจกิติ’ หรือ “สวนเบญจกิติ” เป็น

สวนสาธารณะทีต้ั่งเป้าให้เป็นป่ากลางเมอืง โดยใช้พ้ืนที่
นับพันไร่ของอดีตโรงงานยาสูบแปลงเป็นพื้นที่สีเขียว 
แผนพัฒนาของสวนป่าเบญจกิติแบบเต็มได้แบ่งออก
เป็น ๓ ระยะ ระยะที่ ๑ เป็นบึงน�า้ เปิดให้บริการตั้งแต่
ปี ๒๕๔๗ มีถนนรอบบึงน�้าไว้ให้นักวิ่งออกก�าลังกาย 
ระยะ ๒-๓ เป็นพ้ืนทีชุ่ม่น�า้ และไม้แปลกหลากสายพนัธ์ุ 
ประกอบด้วย บึงน�้า ๔ บึง และพื้นที่สีเขียวเป็นต้นไม้
เดิม ๑,๗๓๓ ต้น และต้นไม้ลงใหม่ ๗,๑๕๕ ต้น

ตอนนี้ ระยะที่ ๒-๓ เปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการแล้ว ไม่ว่าจะพักผ่อน ออกก�าลังกาย เดินเล่น ถ่าย
รูป มีทั้งสวนป่า สวนน�า้ เส้นทางเดิน ทางวิ่ง ทางจักรยาน ทางเดินศึกษาธรรมชาติ และสามารถใช้ทางเดิน
ลอยฟ้า (Sky Walk) ระยะทาง ๑.๖ กิโลเมตร เป็นเส้นทางเชื่อมไปยังพื้นที่สวนน�้าที่อยู่ส่วนหน้าของสวน
เบญจกิติ เชื่อมต่อไปสะพานเขียว และสวนลุมพินีได้ด้วย 

ส�าหรับการปรับปรุงยังมีการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ 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�าลังกาย ของผู้ใช้งานได้กว่า ๑๕,๐๐๐ คน

แม้จะยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการทั้งสวน แต่ประชาชนที่เข้าใช้บริการก็เพิ่มจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ ตาม
ค�าเล่าลือและภาพถ่ายสวยงามร่มรื่นยามเช้าและยามเย็น เป็นเหมือนที่พักกายใจกลางเมืองหลวงท่ามกลาง
สถานการณ์โควิด-๑๙ ที่ยังระอุอยู่

๑๐ ห้องสมุดน่านั่งในกรุงเทพฯ
ภาพห้องสมุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่ใช่อาคารเก่าแก่ ชั้นวางหนังสือสูงจรดเพดาน บรรยากาศเงียบสงัด

จนต้องเกร็งกันอีกต่อไป แต่กลับกลายเป็นแหล่งถ่ายภาพทันสมัยจุดใหม่ของวัยรุ่น เพราะห้องสมุดหลาย
แห่งได้รับการปรับปรงุหรือก่อสร้างอย่างล�า้ยคุ กลายเป็นสถานทีอ่่านหนงัสือผ่อนคลายอารมณ์ สังสรรค์ และมี
ให้เลือกเฉพาะทางตามความชื่นชอบของหนอนหนังสืออีกด้วย

“ทศิไท” ขอแนะน�า ๑๐ ห้องสมดุน่านัง่ในกรงุเทพมหานคร เดินทางสะดวก ใช้เวลาสร้างเสรมิจนิตนาการส่วน
ตัวก็ท�าได้ หรือจะถ่ายรูปโพสต์ลงออนไลน์เก๋ๆ ก็ยิ่งดี

๑. Neilson Hays Library ตั้งอยู่บนถนนสุรวงศ์ใกล้กับถนนสีลม เป็นห้องสมุดเก่าแก่ในอาคารสีขาวใน
ร่มไม้เขียวขจีสุดคลาสสิกที่มีอายุยาวนานกว่า ๑๐๐ ปี เต็มไปด้วยหนังสือภาษาอังกฤษที่เก่าแก่และน่าสนใจ  
วรรณกรรมสมัยใหม่ นิตยสารแฟชั่นน�าสมัย รวมถึงนิทรรศการศิลปะหมุนเวียน 

๒. หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ปรับปรุงใหม่น่านั่งสุดๆ ตัวอาคาร
อายุเก่าแก่ตั้งอยู่บนถนนราชด�าเนินใน มีหลากหลายบริการให้เลือก เช่น 
หนังสือและสิ่งพิมพ์ ห้องสมุดคนพิการ วรรณกรรมไทยและวรรณกรรม
นานาชาติ อีบุ๊คและมัลติมีเดีย บริการยืม - คืนหนังสือ ห้องวีดีทัศน์ ตู้
ลอ็คเกอร์ บรกิารพืน้ทีใ่ช้งาน อาท ิ ห้องฉายภาพยนตร์ บริเวณจัดนทิรรศการ 
เวทีกิจกรรมและห้องสมุดเด็กปฐมวัย (ห้องกระจก) เป็นต้น
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๓. หอสมุดแห่งชาติ อาคารทรงไทยสูง ๕ ชั้น อาคารหลังหลักของ
หอสมุดแห่งชาติกลบัมาเปิดให้บรกิารอกีครัง้หลงัปิดปรบัปรงุ ๓ ปี ออกแบบ
ได้น�าสมัย สดใส มีโต๊ะนั่งอ่านหนังสือจ�านวนมาก ด้วยจ�านวนหนังสือมาก 
กว่าล้านเล่ม รวมถงึเอกสารโบราณท่ีน�ามาท�าในรปูแบบไมโครฟิล์ม นอกจาก
นีก้็ยังมีโรงหนังขนาดย่อมที่ให้บริการภาพยนตร์กว่า ๓,๕๐๐ เรื่องไม่ว่าจะ
เป็น การ์ตูน หนังยาว หรือสารคดี แถมยังมีโซน audiovisual ที่มีหนังสือ
อักษรเบรลล์ และออดิโอ้บุ๊ก เป็นต้น

๔. ห้องสมุดศิลปะ (BACC Art Library) ซ่อนอยู่ชั้นล่างสุดของหอ
ศลิป์ฯ กรงุเทพ ตรงข้ามห้างมาบุญครอง ทีน่ีม่หีนงัสอืเกีย่วกบัการออกแบบ 
ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ให้ค้นคว้ามากกว่า ๑ พันเล่ม มีขนาดไม่
ใหญ่นัก แต่มีความเงียบสงบสูง เหมาะส�าหรับคนที่ต้องการใช้สมาธิในการ
อ่านหนังสือ

๕. ห้องสมุด AIS D.C. ห้องสมุดหน้าตาสุดล�้าแห่งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง 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  ตัง้อยูท่ี ่ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแห่งใหม่ ข้างสถานทตูจนี ถอืเป็นห้องสมดุ
ตลาดทุนครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย เน้นเนื้อหาด้านการเงินและการลงทุนเป็นหลัก มีหนังสือมากกว่า 
๒๐,๐๐๐ เล่ม จัดเรียงหมวดหมู่อย่างทันสมัยด้วยระบบดิจิทัล ผู้ใช้งานสามารถค้นหาทรัพยากรได้อย่างง่าย
ด้วยระบบการให้เลขหมู่แบบ CMC (Capital Market Classification) 

๗. TCDC ไปรษณย์ีกลางบางรกั ศนูย์ความรูด้้านการออกแบบ และความคดิสร้างสรรค์ ตัง้อยูท่ีไ่ปรษณีย์กลาง
บางรกั พืน้ที่ใช้งานมคีวามหลากหลายและมเีสน่ห์มาก ในส่วนของห้องสมดุมหีนงัสอืมากกว่า ๑๘,๐๐๐ เล่ม 
และพื้นที่นั่งอ่านหนังสือกว่า ๓๐๐ ที่นั่ง 

๘. ห้องสมุดสยามสมาคมในพระบรมราชูปถมัภ์ รวบรวมงานงานตลอด
จนต้นฉบบัและสิง่พิมพ์ไว้มากมายกว่า ๕๐,๐๐๐ รายการ และเป็นสถานที่
เก็บบันทึกการประชุมประจ�าเดือนของคณะกรรมการสยามสมาคมใน    
พระราชูถัมภ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเอกสารมรดกความทรงจ�าแห่ง
โลกชิ้นล่าสุดของประเทศไทยโดยองค์กรยูเนสโกอีกด้วย 

๙. ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี เป็นห้องสมุดประชาชนของกรุงเทพมหานครแห่งแรกที่ก้าวเข้า
สู่ห้องสมุดภาพลักษณ์ใหม่ ด้วยบริการสืบคนข้อมูลสารสนเทศด้วยระบบดิจิทัล

๑๐. ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้เปลี่ยนโฉมโรงพิมพ์ธนบัตรเก่าให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวาง 
โล่ง โปร่งตาอย่างมาก ภายในศูนย์การเรียนรู้ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ธนาคาร ห้องจัดแสดงนิทรรศการ 
และห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย หนังสือจะเน้นด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินตรา และการธนาคาร  
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ปรบมือให้
รายงาน : พิมพ์ภัทร  

ทีมเยาวชนไทยแชมป์เอเชีย แข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ NASA
เริ่มต้นปี ๒๕๖๕ ด้วยผลงานด้านคอมพิวเตอร์และไอทีกับการแข่งขันโครงการ The 2nd  Kibo Robot 

Programming Challenge ซึ่งจัดโดยองค์กรส�ารวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) เพื่อค้นหาสุดยอดทีมเยาวชนจาก
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ Astrobee ให้ปฏิบัติภารกิจซ่อม 
แซมสถานีอวกาศ 

ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๒ โดยจัดการแข่งขัน
ในรปูแบบออนไลน์ ถ่ายทอดสดจากศนูย์อวกาศ
สึกุบะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม 
๒๕๖๔ และมนีกับนิอวกาศญีปุ่น่ท�าหน้าทีค่วบ 
คุมการแข่งขันอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติ 
งานนี้มีตัวแทนเยาวชนจาก ๙ ประเทศ เข้า
ร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย  
บังคลาเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ 
สิงคโปร์ ไต้หวัน และไทย 

ผลปรากฏว่า ทีม Indentation Error 
ตัวแทนเยาวชนไทยจากโรงเรียนอัสสัมชัญ 
ธนบุรี ซึ่งประกอบด้วยนายธฤต วิทย์วรสกุล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ นายกรปภพ สิทธิฤทธิ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และเด็กชายเสฎฐพันธ์ 
เหล่าอารีย์ ชั้นมัธยม ศึกษา ปีที่ ๓ โชว์ความ
สามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้วยภาษา JAVA ควบคมุ หุ่นยนต์ Astrobee 
บนสถานีอวกาศนานาชาติให้เคล่ือนท่ีไปอ่าน 
QR Code และยิงแสงเลเซอร์เข้าเป้าหมาย 

ท�าคะแนนได้สูงสุดของการแข่งขัน คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Achievement Onboard Award มาครองได้
ส�าเร็จ 

แนวคิดพัฒนาแอป ‘เชื่อมชาวนาขายข้าวถึงบ้าน’ คว้าแชมป์อาเซียน
ผลการแข่งขนั ASEAN Data Science Explorers (ASEAN DSE) ระดบัภูมภิาค ประจ�าปี ๒๕๖๔ ซึ่งจัด

ขึ้นในรูปแบบออนไลน์โดยเอสเอพี เอสอี (NYSE: SAP) และมูลนิธิอาเซียน และถ่ายทอดสดผ่านช่องทางเฟ
ซบุ๊กมูลนิธิอาเซียน เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนเยาวชนจากประเทศต่างๆ โชว์ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงลึกและใช้ดาต้าขับเคลื่อนเพื่อน�าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาสังคม

ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Youth Forward ประกอบด้วย 
น.ส.รดา ประไพกรเกียรติ และ น.ส.กัญจรีย์ ศุภวิทยา จาก
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ ประเทศไทย ซึ่งเสนอแนวคิด
เพิ่มขีดความสามารถการท�าเกษตรกรรม ลดช่องว่างในกลุ่มคน
ท�างานภาคเกษตรกรรม ผ่านการส่งเสรมิองค์ความรูแ้ละใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยดีจิทิลัในกลุ่มเกษตรกร ด้วยการสร้างแอปพลเิคชัน่
ให้เกษตรกรตดิต่อกบัผูบ้รโิภคโดยตรง และวางแผนสนบัสนนุด้าน
การศึกษาให้กลุ่มเกษตรกรแบบครบวงจร
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เด็กไทยคว้ารางวัลหุ่นยนต์โลก 2021
มาต่อกันที่รุ่นเล็กกับงาน World Robot 

Olympiad 2021 (WRO 2021) การแข่งขันหุ่น
ยนต์ระดับโลก ซึง่จดัขึน้ในรปูแบบออนไลน์ระหว่าง
วันที่ ๑๘-๒๑ พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีประเทศ
เข้าร่วมแข่งขัน ๖๕ ประเทศกว่า ๒๐๐ ทมี ในปีนีท้มี 
K.P.Y. Panya Robot ซึง่ประกอบด้วย ด.ญ.ลัลน์ญดา 
ชาญจิตรเลขา ด.ช.นพรุจ ฉันทสกุลเดช และ
ด.ช.ธนกฤต มยุรฤทธิ์ภิบาล ตัวแทนรุ่นอายุไม่
เกิน ๑๒ ปี ท�าผลงานคว้าอันดับที่ ๘ มาครองได้
เป็นผลส�าเร็จ

ศิลปินรุ่นเยาว์จังหวัดเลยคว้ารางวัลงานศิลปกรรมเด็กระดับนานาชาติ
ขอแสดงความยินดีกับทีมศิลปินรุ ่นเยาว์จากโรงเรียนบ้านนา

ดอกไม้มิตรภาพที่ ๑๒๐ อ�าเภอวังสะพุง 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 

นางสาวปัณฑติา ออกแบบตวัละครผูพ้ทัิกษ์ดอกไม้ ชือ่ว่า “ลูกหว้า” 
ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากสวนของคุณแม่ โดยหยิบดอกไม้-ต้นไม้บางชนิด
มาออกแบบ
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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 

งานนีท้มี Little Ripper จาก BBA Thammasat ตวัแทน
ประเทศไทย ประกอบด้วย น.ส.เนือ้แพร ดวงศร ีน.ส.นนัทิชา 
จิรัฐพิกาลพงศ์ น.ส.สริตา วิภาสด�ารงกุล สาขาการบัญชี 
และ น.ส.มณิภา มหัทธนากร สาขาการเงนิ สามารถคว้ารางวลั
รองชนะเลิศอันดับ ๒ และรางวัลชนะเลิศ Tiktok Challenge 
มาครองได้ นอกจากนีน้.ส.เนือ้แพร สมาชกิในทมียงัได้รบัรางวลั 
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�าหรับการผลิตกลองตุ๊กจากขยะขวดพลาสติก HDPE ร่วมกับฝุ่นขี้เลื่อยไม้

ยางพาราเพื่อทดแทนการใช้หนังวัว จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
๒. โครงงานเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย . Best of Physical Science (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ) : โครงงานการพัฒนาสมการเฮลิคอยด์
  เพ่ือเพิ่มอัตราการไหลของอุปกรณ์ล�าเลียงลิ่มเลือดในการรักษาทางการแพทย์ จากโรงเรียน    

  วทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรุี . Best of Biological Science (สาขา
  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) : โครงงาน 
  Rapid Osteoporosis Risk 
  Assessment: Non-Invasive 
  Detection Kit of Calcium,
  Phosphate and pH in Human 
  Sweat จากโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ . Best of Applied Science (สาขา
  วิทยาศาสตร์ประยกุต์) : โครงงานเวบ็
  แอปพลิ เ ค ชั น ส� า ห รั บ กา รคั ด
  แยกโรคผิวหนังที่มีจ�านวนข้อมูล 

  น้อยโดยใช้การเรียนรู้เชงิลกึจาก 
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ

  ราชวิทยาลัย ปทุมธานี  
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ประกวด “GLOBE Student Research Competition 2022”
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอน

ปลาย และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “GLOBE Student Research Competition 2022” 
ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

คณะผูวิ้จยัประกอบด้วยนกัเรยีนจ�านวน ๒ - ๓ คน (ศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่๔ ถงึมธัยมศึกษาปี
ที ่๖) และครท่ีูปรกึษางานวจิยั ๑ - ๒ คนต่อ ๑ งานวจัิย โดยแต่ละโรงเรยีนสามารถส่งงานวจิยัเข้าร่วมการคดั
เลอืกได้ระดับชั้นละ ๑ งานวิจัย 

แ บ่งเป็น ๓ ระดบั ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้น  และระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย

ส่งใบสมัครพร้อมรายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ ภายในวนัที ่๒๒ มนีาคม 
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�าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาทั้ง
ข องรัฐและเอกชน (มอีายไุม่เกิน ๒๓ ปีบริบรูณ์ในวนัทีส่่งผลงานเข้าประกวด) ส่งผลงานเข้าประกวดในลกัษณะทีม  
(มีผู้ร่วมทีมไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่เกิน ๑๐ คน/ทีม) 

จดัท�าภาพยนตร์สัน้ ความยาวไม่น้อยกว่า ๘ นาทแีละไม่เกนิ ๑๐ นาท ีน�าเสนอเนือ้หาตามแนวคดิหลกัของ  
โครงการฯ โดยเลือกประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือผสมผสานได้ตามความคิดสร้างสรรค์ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

๑. เอกลกัษณ์ของชาติ อนัหมายถึง ลกัษณะท่ีแสดงถงึความเด่นและดงีามเฉพาะท่ีร่วมกนัของชาวไทย เกี่ยว
กับประชากร ดินแดน ศิลปวัฒนธรรม ภาษาไทย ความเป็นเอกราช
และอธิปไตย เกียรติภูมิของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒. วิถีชีวิต วิถีชุมชนหรือท้องถิ่น ตลอดจนวิถีวัฒนธรรมที่หลาก
หลายและน่าภาคภูมิใจ

๓. เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทรและ
ค่านิยมส�านึกร่วมในสังคม

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - ๒๘ กุมภาพันธ์ศกนี้ 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.proud-thai.com หรือ

เฟสบุ๊คและยูทูป : Proud Thai
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ : proud.thai.th@gmail.com และ

ไลน์ : @proud-thai

รายงาน : พิมพ์ภัทร  
บอกเล่าข่าวประกวด
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ประกวดออกแบบเกมนิยายแชทครั้งที่ ๑ “บุสสดี Interactive Story Game Contest”
แพลตฟอร์มนยิายเกม บสุสด ี(BuzzDe) และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์ 

แวร์เกมไทย (TGA) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเกมนิยายแชทครั้ง
ที่ ๑ “บุสสดี Interactive Story Game Contest” ชิงทุนการศึกษารวมกว่า
หนึง่แสนบาท พร้อมโอกาสน�าไปใช้จริงในแพลตฟอร์มนยิายเกมบสุสด ี(BuzzDe)

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - ๒๐ กุมภาพันธ์ศกนี้ 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊ก : BuzzDeOfficial

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า ๒๕๖๕
Thailand Junior Water Prize 2022

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า ปี ๒๕๖๕ : Thailand Junior Water 
Prize 2022 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการอนุรักษ์น�้าสู่ความยั่งยืน” (Water 
Conservation Innovation toward Sustainability) ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ 
และเกียรติบัตร

ผูเ้ข้าประกวดจะต้องมอีายรุะหว่าง ๑๕-๑๙ ปี และก�าลงัศึกษาอยู่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ถงึระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕) ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

งานวจิยัทีส่่งเข้าประกวดจะต้องเป็นเป็นโครงการศกึษา/วจิยั ทีแ่สดงออกถงึนวตักรรมในด้านการอนรุกัษ์
ทรัพยากรน�า้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการรักษาหรือแก้ปัญหาในเรื่องคุณภาพน�้าและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 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
สหประชาชาต ิโดยโครงการสิง่แวดล้อมแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Environment Programme : 

U NEP) และองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยามหิดล ขอเชิญ
ผูส้นใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบศลิปะเพือ่ปกป้องชัน้โอโซนและสภาพภมูอิากาศ ระดบัภมูภิาค
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 หรอืเชือ่มโยงกบัความส�าเรจ็ ปฏบิตักิาร หรอื
ประโยชน์ที่ได้รบัจากการพธิสีารมอนทรีออล อย่างใดอย่างหน่ึง
ส่งผลงานได้ตัง้แต่วนัน้ี - ๓๑ มีนาคมศกนี้    
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊ค : apozone2climate  
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รายนามคณะกรรมการจัดทำาวารสารทิศไท

นายสมพันธ์	 จารุมิลินท	 ประธานกรรมการ

ดร.เนตรชนก	 วิภาตะศิลปิน	 รองประธานกรรมการ	

นางสิริพร	 ทองคำาวงศ	์ รองประธานกรรมการ

นางเพชรพริ้ง	 สารสิน	 รองประธานกรรมการ	

นายจุตินันท์		 ภิรมย์ภักดี	 กรรมการ

ดร.ฐานิญา	 พงษ์ศิริ	 กรรมการ

นายนิติกร	 กรัยวิเชียร	 กรรมการ

ดร.นนชัย	 ศานติบุตร	 กรรมการ

นางเพ็ญศรี	 เคียงศิริ	 กรรมการ	

รศ.เย็นใจ	 สมวิเชียร	 กรรมการ

นางเยาวลักษณ์	 โหตรภวานนท์	 กรรมการ

นายเรืองชัย	 รุจิระพัฒน์	 กรรมการ

นางวิณีนารถ	 พันธุ์วุฒิ	 กรรมการ

นายสุรินทร์	 เงินรูปงาม	 กรรมการ

หม่อมหลวงอนุพร	 เกษมสันต์	 กรรมการ

ดร.อัญชลี	 เกษสุริยงค์	 กรรมการ

นางสาวธนัชพร	 ถำ้าสิงห์	 กรรมการและเลขานุการ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พลเอก	สุรยุทธ์			 จุลานนท์

ร้อยโท	ดร.สุวิทย์	 ยอดมณี

บรรณาธิการ
นางวิณีนารถ	 พันธุ์วุฒิ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางทัศนีย์		 ยาวะประภาษ

ศิลปกรรม
นายสมชาย		 หงวนเสงี่ยม

นายพงษ์ณัฐ		 วัฒนสุคนธ์

ผู้อุปถัมภ์

การกีฬาแห่งประเทศไทย

บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จำากัด	(มหาชน)



ทิศไท เปิดสู่ทุกทิศ และ เปิดรับทุกทิศ




