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เยาวชนไทย 
สร้างชื่อเสียงทุกเวทีโลก



ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๘
เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕ สารบัญ
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๕๖ มรดกไทย : มวยไทย มรดกไทย ทีค่วรค่าแก่การ
 อนุรักษ์และสืบสาน
๕๙ ศาสนศิลป์สยาม : วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
 นครศรีธรรมราช
๖๓ เก็บมาเล่า
๗๒ กฎหมายน่ารู้ : ห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ 
๗๖ บันทึกหัวใจไทย : ริวโตะ คะเนะมิตสึ  
๗๓ นวัตกรรม : นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 ออกแบบหัวลากรถเข็นเพื่อคนพิการระบบไฟฟ้า  
๘๑ New Normal : สังคมไร้เงินสด
๘๔ Education Platform : ๕ แพลตฟอร์มดแูลใจวยัรุ่น
สุขภาพ-กีฬา-รายงาน

๔๕ สขุภาพน่ารู ้: ผลกระทบและการป้องกันของเด็ก
 วัยรุ่นต่อสภาวะ New Normal 
๖๙ In Trend : Sport&Game : ยิงธนู  
๗๙ โลกดิจทิลั : ทะเบียนบ้านดิจิทัล
๘๗ Overseas Stage 
๙๒ ปรบมือให้ 
๙๕ บอกเล่าข่าวประกวด  
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สัมภาษณ์

๑๔ ยอดเยาวชน : พัฐธนนท์ พัฒนาการวิจิตร 
 เหรียญทองดาราศาสตร์โอลิมปิก 
๑๙ Sport Hero : ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย 
 นักสอยคิวอันดับ ๓ ของโลก 
๓๗ แรงบนัดาลใจ : วงด�าเลิง วงษ์สวรรค์
 ศิลปินวิชวลเอฟเฟกต์ของฮอลลีวูด
สารคดีประจ�าฉบับ

๔ พระมหากรณุาธคิณุ : ศนูย์บรกิารการพัฒนาปลวกแดง 
 ตามพระราชด�าริ จังหวัดระยอง
๙ ศาสตร์พระราชา : เรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน 
 ที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ นครนายก   
๒๓ รายงานพเิศษการกีฬา : ศรีสะเกษเกมส์ 
 กีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๗
๒๗ สานฝันเยาวชน : คณะโลจสิตกิส์  มหาวทิยาลยับรูพา
๓๑ เฉลมิพระเกยีรต ิ: โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน   
 ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๓๔ รกัษ์โลก : ‘ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์’ 
 พลังงานสะอาดแห่งอนาคตเพื่อคนไทย 
๔๐ Special Feature : เยือนย่านฝรั่งในบางกอก 
๔๘ ชวนเทีย่ว : ป่ันจกัรยานเลยีบป่าชายเลนบางขนุเทียน
๕๒ ต�าราเล่มใหญ่ : พพิธิภณัฑ์ห้างขายยาเบอร์ลนิ 



บทบรรณาธิการ
 ทิศไทฉบับที่ ๔๘ มาพร้อมสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย มีทั้งลม
 ฝน ลมร้อน ลมหนาว ในคราวเดียวกัน สะท้อนถึงภาวะโลกปรวนแปร 

ซึ่งส่งผลต่อสภาพอารมณ์ สังคม จิตใจ ของมนุษย์ไม่มากก็น้อย ในเล่มนี้เราจึงน�า
เสนอเรื่องราวที่ช่วยหาทางออกของการเยียวยากายใจให้รอดปลอดภัยด้วยวิธีใกล้ตัว 
และใช้เวลากับครอบครัวให้เป็นสุข

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความผันผวนแทบทุกด้านน้ี โลกเราก็ได้ต้อนรับเยาวชนไทย
คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถหลากหลายสมกับค�าที่ว่า เด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก 
สร้างช่ือเสียงให้รู้จักและมีแฟนคลับติดตามมากข้ึนเร่ือยๆ และเพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้
เยาวชนไม่ปล่อยวางความฝัน และก้าวต่อไปด้วยพลังใจที่ฮึกเหิมค่ะ ทิศไทฉบับนี้จึงมี
คอลัมน์ใหม่ “Overseas Stage” แนะน�าสามคนรุ่นใหม่หลากเชื้อชาติแต่มีจุดร่วมคือ
ฝึกปรืออย่างหนักในสายอาชีพของตนจนได้รับการยอมรับในวงกว้าง

ในส่วนของ “ชวนเท่ียว” พาไปป่ันจักรยานเลียบป่าชายเลนบางขุนเทียน ทะเลแห่งเดียว
ของกรุงเทพมหานครกันค่ะ การป่ันจักรยานเป็นกิจกรรมยอดนิยมของคนทุกเพศทุกวัย 
โดยเฉพาะเยาวชนท่ีรวมกลุ่มกันมาใช้เวลาท่ีน่ี เป็นเส้นทางป่ันท่ีสวยงาม ปลอดภัย มอง
ไปทางไหนก็สบายตาจริงๆ ค่ะ

คอลัมน์ “มรดกไทย” เร่ิมข้ึนใหม่ในฉบับน้ีด้วยเร่ืองราวของ “มวยไทย” น้องๆ
อย่าพลิกข้ามไปนะคะ มรดกไทยช้ินน้ีมีความเป็นมายาวนานและน่าภาคภูมิใจเพียงใด 
ต้องพิสูจน์ด้วยตาตัวเองค่ะ

ส�าหรับคอลัมน์ประจ�าฉบับแน่นอนว่าน่าอ่านไม่แพ้กัน หวังว่าทิศไทฉบับน้ีจะช่วย
เติมพลังใจ พลังกาย พลังชีวิต ให้เยาวชนและคนอ่านทุกท่านเช่นเคยนะคะ

สวัสดีค่ะ

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
ภาพ : สมชาย หงวนเสงี่ยม

พระมหากรุณาธิคุณ

ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง
ตามพระราชดำาริ จังหวัดระยอง

๑ ใน ๗ โครงการพัฒนาตามพระราชดำาริ 
ด้านความมั่นคง

๔



 สมเด็จพระบรมชนกา
 ธเิบศร มหาภมูพิลอดลุย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงแก้ไข
การแบ่งแยกและแตกต่างทางความคิด
เมื่อลัทธิคอมมิวนิสต์ได้เผยแพร่เข้ามาใน
ประเทศไทยในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ด้วย
การพัฒนาประชาชนผู ้ยากไร ้ ใน ถ่ิน
ทุรกันดารในรูปแบบ “โครงการพัฒนา
ตามพระราชด�าริ ด้านความมั่นคง” โดย
วางโครงการในพ้ืนท่ีด้วยพระราชทรพัย์ส่วน
พระองค์ เพือ่แก้ไขปัญหาความขดัแย้งและ
ช่วยเหลือราษฎร

“ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง
ตามพระราชด�าริ จังหวัดระยอง“ นับเป็น 
๑ ใน ๗ โครงการพัฒนาตามพระราชด�าริ
ด้านความมัน่คง ซึง่ได้รับการเปิดเผยหลงั
จากสถานการณ์เป็นปกต ิ กลายเป็นต้นแบบ
ของการพัฒนาให้กับประชาชนและสร้าง
ความกินดีอยู่ดี จนประชาชนสามารถอยู่
ได้และไม่ฝักใฝ่ลัทธิใดๆ พระบาทสมเด็จ
พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงมพีระราชปณธิาน 
สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการในพระ
ราชด�าริทั้งปวง ดังพระราชด�ารัสที่ว่า “สิ่ง
ใดที่ยังเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ต้อง
ด�าเนินการและขับเคลื่อนต่อไป”

แต ่ เดิมสภาพพื้นที่ของจังหวัด
ระยอง-ชลบรีุ ในช่วงปี ๒๕๐๘ เป็นสภาพป่า
ทีถู่กท�าลาย ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชพี
การเกษตร และประสบปัญหาผลผลิตตก 
ต�่า รายได้ลดลง เนื่องจากขาดความอุดม
สมบรูณ์ของดนิและขาดแหล่งน�า้ ประกอบ
กับถูกอิทธิพลของนายทุนขยายเขตการ
เป็นเจ้าของที่ดินเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระ
ทบต่อความมัน่คงของประเทศชาตไิด้ เมือ่
ความทราบฝ่าละอองธุลพีระบาท พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงได้
พระราชทานพระราชด�ารว่ิา บรเิวณอ่างเกบ็
น�า้ดอกกราย อ�าเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๑,๓๐๐ ไร่ 

พระบาท

๕



สามารถส่งน�้ามายังพื้นที่ดังกล่าวได้ และทรงแนะน�าให้จัดเป็น
ศูนย์กลางอาชีพการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษแก่ราษฎร ดังนั้น 
คณะท�างานโครงการพัฒนาตามพระราชด�าริ จึงได้ด�าเนินงาน
ขั้นต้น ด้วยการจัดระบบการส่งน�า้ปรับพื้นที่ โดยพระราชทาน
ทุนหมุนเวียน จ�านวน ๓ ล้านบาท และมีผู้ขอพระราชทาน
น้อมเกล้าฯ ถวายคอกม้า คอกสุกร และคอกแกะ สร้างไว้ใน
ศูนย์กลางการพัฒนาด้วย

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๓ พระบาท
สมเดจ็พระชนกาธเิบศ มหาภมิูพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี และสมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมาร ี กรมพระศรสีวางควัฒน  
วรขัตตยิราชนารี ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิเยีย่มศนูย์กลางการพัฒนา 
การเกษตรและศลิปาชพีพเิศษซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณอ่างเกบ็น�า้ดอกกราย
แห่งนี้ ได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาไว้ ๔ ประการ คือ

๑. ให้พัฒนาด้านการเกษตร
๒. ให้มีศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านประกอบอาชีพ
๓. ให้จัดเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์
๔. ให้มีศูนย์พัฒนาการเกษตร เป็นที่ศึกษาและเยี่ยมชม
ปัจจุบันศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด�าริ ด�าเนินงานในลักษณะ

ศนูย์สาขาของศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ โดยมศีนูย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานประสาน ราษฎรได้
รับประโยชน์จากโครงการฯ มากมาย ดังนี้

๖



ศนูย์ส่งเสรมิและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัระยอง (พชืสวน) ให้บรกิารความรู้
ในการประกอบอาชพีการเกษตร ได้แก่ การท�าการเกษตรตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเห็ด การกรีดยางพารา การผลิต
น�้าส้มควันไม้ การพัฒนาสายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ และการขยาย
พันธุ์พืช มีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา นิสิต ข้าราชการ เข้ารับ
การอบรม 

ศนูย์วจิยัและพฒันาประมงน�า้จดืระยอง จดัท�าหลกัสตูรการฝึก
อบรมการเลี้ยงปลาดุกอุยและกบนา และปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่ง
น�้าธรรมชาติ

ศูนย์วิจัยและบ�ารุงพันธุ์สัตว์ระยอง อบรมสาธิตการเลี้ยงสัตว์ 
เช่น การเพ่ิมประสิทธภิาพการเล้ียงไก่พ้ืนเมอืง การเล้ียงไก่ไข่พัฒนา
สู่ระบบอินทรีย์เบื้องต้น การเลี้ยงเป็ดแบบครบวงจร การแปรรูป
ผลผลิตจากปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์แบบบูรณาการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

สถานีพัฒนาท่ีดินระยอง มีการจัดฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมและ
อบรมการท�าปุย๋หมักสตูรพระราชทานปุ๋ยอินทรย์ี/น�า้หมักชีวภาพแก่
เกษตรกร นอกจากน้ี มีการจดัฝึกอบรมท�าสารสกัดจากพืชสมนุไพร
เพื่อใช้ไล่แมลงศัตรูพืชแก่เกษตรกร

ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุร ี จัดท�าแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวในพื้นที่ ๘ ไร่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยองด�าเนินงานด้านการ
ศึกษา ทดสอบ/วิจัยพืชเศรษฐกิจและระบบการปลูกพืช มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดย

๗



๘

จัดท�าแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึงการจัดฝึก
อบรมในหลักสูตรต่างๆ อาทิ หลักสูตรเศรษฐกิจพอ
เพียง การผลิตและการใช้ปุ๋ยหมักเติมอากาศ การส่ง
เสริมการปลูกผักอินทรีย์ และการลดการใช้สารเคมี

ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง เสริมสร้าง
ทักษะความช�านาญในการจัดท�าบัญชีต้นทุนการ
ประกอบอาชีพแก่เกษตรกรและผู้สนใจ และสร้าง
ความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ

สหกรณ์จังหวัดระยอง ให้ความรู้เกี่ยว
กับหลักการอุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ 
แก่กรรมการ/สมาชิก และประชาชนทั่วไป
ในพื้นที่โครงการฯ

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ปลวกแดงจังหวัดระยอง สาธิตการเลี้ยงสัตว์
แบบธรรมชาติ และการเลี้ยงสัตว์แบบอาหาร
สตัว์อินทรีย์ อาท ิ การเลีย้งโคแบบธรรมชาต ิ การเลีย้ง
นกกระจอกเทศพันธุ์คอน�้าเงิน การเลี้ยงกวางพันธุ์ฟอลโล การเลี้ยงแพะพันธุ์
พื้นเมือง และจัดท�าศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบ
ด้วยกิจกรรมการสาธิตการเล้ียงสัตว์ควบคู่กับการปลูกพืชและการประมง มีการเล้ียง

หมูหลุม ไก่พื้นเมือง ห่านจีน และ
เป็ดบาบาร์รี 

นับตั้งแต่ริเร่ิมศูนย์พัฒนา
ปลวกแดงเป็นต้นมา ศูนย์ฯ แห่งนี้
ท�าหน้าที ่ เป็นแหล่งส�าหรับเกษตรกร 
หน่วยราชการและผู้สนใจเข้ามา
ศึกษาเรียนรู ้และฝึกอาชีพด้าน
การเกษตร โดยเฉพาะกลุม่เป้าหมาย
หลักคือหมู่บ้านรอบศูนย์จ�านวน 
๗ หมู่บ้าน ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์อย่างเต็มที่

ทั้งหลายทั้งมวลนี้ก็ด้วยพระ
มหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า
อยู ่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธาน 
สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการ
ในพระราชด�ารทิีล้่วนก่อประโยชน์ต่อ
พสกนิกรของพระองค์อย่างยั่งยืน

ขอบคุณข้อมูล : https://
www.royaloffice.th/2021/03/24 
สืบสาน-รักษา-ต่อยอด/  



เรื่อง: วิณีนารถ พันธุ์วุฒิ
ภาพ: สมชาย หงวนเสงี่ยม
 

ศาสตร์พระราชา

  ในไตรมาสสองจะขอพาน้องๆ ไปท�าความรู้จัก 
  “ศาสตร์พระราชา” อย่างกระชบั เข้าใจง่าย พร้อม

ตัวอย่างศูนย์เรียนรู้ที่ยินดีต้อนรับผู้ที่ใฝ่ใจศาสตร์แขนงนี้ ด้วย
การศึกษาดูงานและลงมือปฏิบัติ เห็นผลลัพธ์ได้จริง 

ศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
ศาสตร์พระราชา คือ แนวทางการพัฒนาของในหลวง

รัชกาลที่ ๙ ที่มีความลุ่มลึก รอบด้าน มองการณ์ไกล และเน้น
ความยัง่ยนืยาวนาน ก่อนท่ีประชาคมโลกจะตืน่ตวัในเรือ่งน้ี เป็น
แนวทางการพัฒนาที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุก
หมู่เหล่า

องค์ประกอบของศาสตร์พระราชา คอื การศกึษาและสขุภาพ 
การเพ่ิมคณุภาพการผลิต การค้นคว้าวจิยั การบรหิารความเสีย่ง 
การอนุรักษ์ธรรมชาติ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ละองค์
ประกอบล้วนมส่ีวนช่วยยกระดบัคณุภาพชวิีตของทกุคนโดยเฉพาะ 
ผู้ยากไร้

ศาสตร์พระราชา มีนัยยะกว้างขวางมาก ศาสตร์ แปลว่า 
ความรู้ที่เป็นระบบ เชื่อถือได้ ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว ความรู้

เรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืนที่
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ นครนายก  

“ทศิไท”

๙



 

ของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นีม้ทุีกมติ ิทัง้ด้านทีเ่ป็นวทิยาศาสตร์
ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา 
มนษุยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ จรยิธรรม ปรชัญา และศาสนา 
ทรงท�าเป็นตัวอย่างทุกศาสตร์ เป็นศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนา
มนุษย์ที่ประสบความส�าเร็จที่สุดในโลก

หนึ่งในศาสตร์พระราชาที่คนทั่วโลกรู้จัก ยกย่อง และ
น�าไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลดีในชีวิตประจ�าวันทุกด้านคือ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทรงพระราชทานแนวทางนี้แก่
พสกนิกรชาวไทยในการด�าเนินชีวิต มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ทรงเน้นย�า้แนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น
และสามารถด�ารงชีวิตอยูไ่ด้อย่างมัน่คงและยัง่ยนื ภายใต้กระแส
โลกาภวัิตน์และความเปลีย่นแปลงต่างๆ ของโลกอยู่ตลอดเวลา

ปรัชญา ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงชี้แนะแนวทางการด�าเนินชีวิต

และการปฏิบัติแก่ประชาชน โดยยึดหลัก “ทางสายกลาง” 
สรุปความหมายเศรษฐกิจพอเพียงออกเป็นหลักส�าคัญ คือ 
ปรัชญา/หลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ปรัชญา/หลัก ๓ ห่วง ได้แก่ 
๑. หลักความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยไป และไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิต การบริโภค การใช้จ่าย ฯลฯ ที่อยู่ในระดับ
พอประมาณ ๒. หลักความมีเหตุผล หมายถึง การตัด สินใจเกี่ยวกับระดับความพอ
เพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอด
จนค�านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท�านั้นๆ อย่างรอบคอบ และ ๓. หลักการ
สร้างภมูคิุม้กนั หมายถึง การเตรยีมตวัให้พร้อมรบัผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้าน
ต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ โดยค�านงึถงึความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้
ในอนาคต

๑๐



 

ศนูย์ภูมรัิกษ์ธรรมชาต ินครนายก ศาสตร์พระราชาท่ีมีชวีติ
หนึ่งในศูนย์การเรียนรู ้ศาสตร์พระราชาที่ประชาชน

สามารถศกึษาดงูาน ลงมอืปฏิบตั ิและเห็นผลลพัธ์ได้จรงิ เพราะ
พสิจูน์ได้กระจ่างชดัจากประสบการณ์และกาลเวลา ได้แก่ ศนูย์

ภมูรัิกษ์ธรรมชาต ิตัง้อยูบ่รเิวณบ้านท่าด่าน ต�าบลหินตัง้ อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครนายก 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กมุารี ได้พระราชทานพระราชด�าร ิ ให้ส�านักงานมลูนธิิชยัพัฒนาร่วมกบัสมาคมนกัเรยีน
เก่าวชิราวุธวิทยาลัย ด�าเนินการจัดท�าศูนย์นิทรรศการและแสดงแนวคิดและทฤษฎี
การพัฒนาในด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ อาทิ การเกษตร 
ปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน เพื่อเผยแพร่แนวพระราชด�าริให้กว้างขวางและลึก
ซึ้ง ตลอดจนสาธิตความเป็นอยู่วิถีไทยด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และพระราชทาน
ชื่อโครงการแห่งนี้ว่า “ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ”

การด�าเนินงานและกิจกรรมภายในศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาต ิประกอบด้วย. พิพิธภัณฑ์ระบบแสง สี เสียง เป็นอาคารนิทรรศการจัดแสดงแนวคิดโครงการ
 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ แบ่งแสดงแนวคิดการบริหารจัดการเป็น ๔ ส่วน   

 คือ การบริหารจัดการดิน การบริหารจัดการน�้า การบริหารจัดการป่า และ
 การบริหารจัดการมนุษย์ ประกอบด้วยเรื่องของ ดิน หญ้าแฝก น�้า ฝนหลวง   

 กังหันน�้าชัยพัฒนาการบ�าบัดน�้าเสียบึงมักกะสัน ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ศึกษาการ
 พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต จ�าลองแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริต่างๆ มา
 จัดแสดงให้เห็นจริง ด้วยการจ�าลองป่า และภูมิประเทศของประเทศไทย
 ทัง้ ๔ ภาค โดยสอดแทรกปัญหาและแนวทางการจดัการเกีย่วกับการปรบัปรงุ และ 

๑๑



 พัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์แหล่งต้นน�้า ล�าธาร และป่า
 ต้นน�้า อาท ิป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง รวมถงึการ
 จัดแสดงเกษตรทฤษฎีใหม่และชีวิตทีพ่อเพยีงกับวถิชีวีติ
 ของคนไทย รวมทัง้ยงัมฐีานงานเพื่อใช้ฝึกปฏิบัติส�าหรับ
 ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม ได้แก่ การเตรียมแปลงผัก นาข้าว  

 เตาถ่าน อิฐประสาน บ้านดนิ และธนาคารต้นไม้ เป็นต้น. การศึกษาดูงาน และการฝึกอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจ
 พอเพียง อาศัยภูมิปัญญาในท้องถิ่น น�าไปสู่การใช้
 ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และสามารถ
 พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เช่น หลักสูตรบ้านดิน การ
 ท�านา การสีข้าว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการน�าเสนอ
 วิถีชีวิต และภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซ่ึงจะ
 เป็น “อาศรมปัญญา” โดยการรวบรวมผู้มีความเชี่ยว 
 ชาญในหลากหลายสาขา ถือเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่จะ
 หมุนเวียนมาช่วยคิดช่วยถ่ายทอดความรู ้ให้กับผู ้
 สนใจ เช่น สมุนไพร นวดแผนโบราณ ปลาสวยงาม 
 ช่างฝีมือ เป็นต้น

๑๒



พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ นับเป็น “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมี

ชวีติ” เพราะผูส้นใจจะได้ศกึษา ทดลอง และเรยีนรูด้้วยตนเอง ท�าให้
ได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจ และความเพลิดเพลิน น�าไปสู่การ
พฒันาต่อยอดความรู ้โดยรูจ้กัการช่วยเหลอืตนเอง ใช้ภมิูปัญญา
ประกอบกบัความคดิสร้างสรรค์มาประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดย
ได้ด�าเนินการเพื่อเผยแพร่แนวคิดเป็น ๔ ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้

๑. เปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามาศึกษาดูงาน โดยไม่มีวันหยุด
๒. จัดให้มีการอบรมเพ่ือเผยแพร่แนวคิดเรื่องปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ส่วนงานต่างๆ
๓. จัดการบรรยายให้แก่ส่วนงานต่างๆ ที่สนใจ
๔. เข้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กับเครือข่าย

ต่างๆ ทั่วประเทศ
ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าศาสตร์พระราชามีความหมายครอบคลุม

กว้างขวางในทุกมติ ิ ไม่ใช่เพียงด้านการเกษตรเท่านัน้ และไม่ได้
มุง่หมายแค่คนยากจนหรอืเกษตรกร แต่ในหลวงรชักาลที ่๙  ทรงตัง้
พระราชหฤทัยมุ่งมั่นพระราชทานศาสตร์นี้แก่ประชาชนคนไทย
ทกุคน ทกุฐานะ อย่างเท่าเทยีม เพือ่น�าไปประยกุต์ใช้ในการด�ารง
ชีวติประจ�าวนัอย่างมสีต ิ ไม่ประมาท เสรมิสร้างความร่มเย็นเป็นสุข
อย่างยั่งยืน

โดยเฉพาะโรคระบาดโควิด-๑๙ ที่คุกคามชาวโลกมาสาม
ปีและยังไม่มีทีท่าจะจากไป ผู้ที่รู้จักน�าศาสตร์พระราชามาปรับ
เปลี่ยนในการด�าเนินชีวิตต่างค้นพบการอยู ่รอดอย่างผาสุก
ท่ามกลางความเดือดร้อนนี้

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
ที่ตั้งโครงการ : ๙๘/๑ หมู่ ๒ ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 

๒๖๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๓๗-๓๘๔๐๔๙ / โทรสาร : ๐๓๗-๓๘๔๐๔๙ 
เว็บไซต์ : www.bhumirak.com  

๑๓



เรื่อง : อินทุอร 
 

ยอดเยาวชน

พัฐธนนท์ พัฒนาการวิจิตร 
สู้ ๕ ปี กว่าจะได้เหรียญทองดาราศาสตร์โอลิมปิก

เป็นอกีหนึง่นกัสู ้สมกบัชือ่เล่นทีค่ณุพ่อ 
คุณแม่ต้ังให้ พัฐธนนท์ พัฒนาการวิจติร 

หรือ ไฟท์ (Fight) อยู่บนเส้นทางโอลิมปิกมา
ต้ังแต่เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย จนในที่สุดการแข่งขันดารา 
ศาสตร์และฟิสกิส์ดาราศาสตร์ โอลมิปิกระหว่าง
ประเทศ ครั้งที่ ๑๔ (IOAA 2021) ซึ่งเป็นการ
แข่งขันแบบออนไลน์เมื่อเดือนพฤศจิกายน
ปีทีแ่ล้ว โดยมปีระเทศโคลอมเบยีเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันฯ ผู้แทนประเทศไทยได้รับ ๔ 
เหรยีญทอง และไฟท์คือหนึง่ในผู้ชงิชยัคร้ังนี้  

นับ

๑๔



เข้าสู่เส้นทาง สอวน.ด้วยความชอบดูดาว
“ผมเริ่มสนใจดาราศาสตร์ ตั้งแต่อยู่ม.๒ คิดว่าเป็นโอกาสที่ดี น่าสนใจ อยากลอง

ดูเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ เลยเข้าสอบแข่งขัน เพราะเดิมทีผมชอบดาราศาสตร์อยู่
แล้ว ยิ่งช่วงประถมฯ ผมชอบดูดาว เริ่มสนใจดาราศาสตร์เพราะเป็นสิ่งที่น่าค้นหา 
แรงบันดาลใจมาจากหนังสือที่เราอ่านบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะมาจากคลิปวิดีโอ 

พอได้เข้าโรงเรียนสวนกุหลาบฯ โรงเรียนมีการแนะน�า
เส้นทางโอลิมปิก ผมคิดว่าน่าสนใจดี ยิ่งมีช่วงแนะแนวจาก
รุ่นพี่ยิ่งท�าให้เราอยากเรียน ม.๒ ไปสอบดาราศาสตร์การ
แข่งขันระดับชาติที่อุบลราชธานี ได้เหรียญทองแดง จากนั้น
ก็แข่งมาเรื่อยๆ จนถึงม.๔ ได้เป็นผู้แทนแล้ว แต่ติดที่การ
แข่งขันต้องเล่ือนเพราะสถานการณ์โควิด ท�าให้ปีนั้นไม่มี
การสอบ ขึ้น ม.๕ ผมต้องกลับมาสอบผู้แทนอีกครั้ง จนได้
เข้าแข่งขันโอลิมปิกครั้งล่าสุด ได้เหรียญทองสมใจ และได้
รับรางวัลคะแนนสูงสุดภาคสังเกตการณ์ (ท้องฟ้าจ�าลอง) ซึ่ง

ถือเป็นการตอบแทน ๕ ปีที่ยาวนานในความพยายามครับ เพราะถ้าถอดใจไปเสียก่อน 
คงไม่มีวันนี้”

เตรียมตัวเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา
“ตอนนีผ้มเรยีนจบจากโรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยัแล้ว อยูใ่นช่วงฝึกภาษาองักฤษ

เพื่อรอไปเรียนต่อครับ หลังจากได้ทุนโอลิมปิกวิชาการ ผมเลือกไปเรียนที่อเมริกา ไป
ถึงต้องไปเรียนโรงเรียนเตรียมก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย เหมือนเรียน ม.๖ ใหม่เพื่อ
ฝึกภาษาองักฤษ และจะได้ตดัสนิใจด้วยว่าอยากเรยีนต่อด้านใดกนัแน่ อยากไปดคูวาม
ชอบของเราอีกที ช่วงเดินทางคือเดือนมิถุนายนนี้ครับ” 

๑๕



ความยากของการแข่งขันแบบออนไลน์
“ปีนี้โคลอมเบียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครับ เขามีหน้าที่ออกข้อสอบ ควบคุม

การแข่งขันส่วนกลางอยู่ที่นั่น คู่แข่งมีราวๆ ๔๐ ประเทศ   
การแข่งขนัออนไลน์มคีวามล�าบากด้านการจดัการปัญหาเรือ่งเทคนคิ แต่ข้อดคีอื

การสอบกดดันน้อยกว่าเพราะแข่งอยูใ่นประเทศไทย ส่วนทีผ่มท�าได้ดคีอืภาคสงัเกตการณ์ 
ให้ดูท้องฟ้าจ�าลอง ตอบชื่อกลุ่มดาว รูปท้องฟ้าและวัตถุทางอากาศ”

ประโยชน์ในการเรียนดาราศาสตร์
“ผมคิดว่าดาราศาสตร์ท�าให้เราได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ นอกโลก ดาราศาสตร์เป็น

เรื่องกว้างไกลออกไป เหตุผลทีท่�าให้ผมอยากเรยีนคอืการทีเ่ราได้ค้นพบอะไรใหม่ๆ เป็น
อีกเส้นทางหนึ่งที่น่าก้าวเดิน และมีโอกาสที่ต่างออกไปให้เราได้ค้นหา ซึ่งอนาคตผม
สามารถน�าความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดในการเป็นนักวิจัยดาราศาสตร์ หรือท�างานที่เกี่ยว 
ข้องกับเทคโนโลยีอวกาศครับ”

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ผู้พระราชทานโอกาสให้กับเด็กรุ่นใหม่
“ผมซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงให้ความส�าคัญต่อโอลิมปิกวิชาการ นับเป็น
พระกรุณาธิคุณต่อวงการศึกษาวิทยาศาสตร์ พระองค์พระราชทานโอกาสให้กับเด็กรุ่น
ใหม่รวมถงึตัวผม ด้วยโครงการพฒันาความรูท้กัษะรายวชิา รวมถึงการส่งนกัเรยีนไป
แข่งขนัเพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทย เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่เกิดโครงการนี้ขึ้นครับ” 

๑๖



เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯ ๒ ครั้ง
“หลงัจบการแข่งขนั ผมได้มโีอกาสเข้าเฝ้าฯ สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วังสระปทุม พระองค์ทรงให้ความเป็น
กนัเอง ทรงเล่าถงึเรือ่งการศกึษาของเดก็นกัเรยีนตามต่างจงัหวดัทีเ่สดจ็เยีย่มโรงเรยีน
ต�ารวจตระเวนชายแดน ท�าให้ผมรู้สึกว่าพระองค์ท่านทรงให้ความส�าคัญกับการศึกษา
ของเดก็ไทยโดยเฉพาะเดก็ต่างจงัหวดัด้วย นบัเป็นโอกาสส�าคญัในชวีติทีน่่าจดจ�า และ
ครัง้นีก้เ็ป็นครัง้ที ่๒ ทีผ่มได้มโีอกาสเข้าเฝ้าฯ หลังจากมยัมต้นทีไ่ด้เหรยีญการแข่งขนัครบั”

ปรับตารางชีวิตเรียน - เล่นจากความรู้สึก 
“ช่วงเรียนผมจะใช้ความรู้สึกในการแบ่งเวลา ถ้าช่วงไหนรู้สึกว่าตัวเองว่างๆ ไม่

ค่อยได้ท�าอะไรเลย ก็มักกระตุ้นตัวเองให้อ่านหนังสือ ท�าแบบฝึกหัดบ้าง หรือก่อนแข่ง 
๑-๒ เดือน ผมจะปรับความเข้มข้นในการทบทวนให้มากขึ้น ฟังเพลงคลายเครียดกับ
วิชาที่ไม่ต้องใช้สมาธิมากเกินไป ก็ช่วยให้เราไม่รู้สึกหนักกับการอ่านหนังสือ”  

คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนการเรียนอย่างเต็มที่
“ด้วยความทีเ่ราต้องเข้าค่ายแข่งขนั คณุพ่อคณุแม่จะสนับ 

สนุนเต็มที่ ไม่ขัดกับสิ่งที่เราสนใจ ตอนเด็กๆ คุณพ่อคุณแม่จะ
กระตุน้ให้เราอ่านหนงัสอื พอโตขึน้มาความรบัผดิชอบกลายเป็น
ธรรมชาติของเราไปแล้ว”

ห้องกุหลาบเพชรที่สร้างแรงบันดาลใจ
“ที่สวนกุหลาบฯ เรามีโครงการของโรงเรียนที่ให้รุ่นพี่สอน

รุ่นน้อง ผมเคยเข้าไปเรียน และได้รับแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่
โอลิมปิกมาสอน ผมรู้สึกประทับใจในความทุ่มเทการถ่ายทอด
ความรูใ้ห้รุน่น้องของพวกพ่ีๆ เขา ยิง่ได้ไปเรยีนกบัพี่ๆ  กย็ิง่สนทิ
กนั เป็นการสร้างความสัมพันธ์มากข้ึน ซึง่ผมคดิว่าเป็นโครงการ
ที่ดีมากๆ เลยครับ”

พัฐธนนท์กับครอบครัว
ที่เป็นก�าลังใจส�าคัญอย่างยิ่ง

๑๗

กิจกรรมในหมู่เพื่อนนักเรียนสวนกุหลาบฯ



เคล็ดลับการเรียนคือหมั่นทบทวนเสมอ
“หลังเลิกเรียนแล้วกลับมาทบทวนทันที จะยิ่งท�าให้จดจ�าและเข้า 

ใจมากขึ้น อย่างตอนเรียนเราอาจรู้สึกว่าเราเข้าใจบทเรียนดี แต่พอ
เวลาผ่านไป กลับมาทบทวนจะช่วยเช็คว่าเราท�าข้อมูลตกหายไป 
หรือลืมประเด็นส�าคัญอะไรไปอีกรึเปล่า การไปอ่านหรือทบทวน
บทเรียนอีกรอบ จะช่วยฝังลึกในสมองมากขึ้น และท�าให้จ�าได้ดี
มากขึ้น” 

อนาคตที่วางไว้ให้กับตัวเอง
“ตอนนี้ผมอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาสิ่งที่ตัวเองสนใจจริงๆ 

อาชีพนักวิจัยก็คิดว่าน่าสนใจ หากมีโอกาสได้ท�าประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ก็จะ
มองหาว่ามีอะไรที่เราท�าได้ดี และจะท�าอะไรได้บ้างครับ” 

ฝากถึงเพื่อนเยาวชนให้เปิดโอกาสให้ตัวเอง
“ผมอยากให้เพื่อนๆ เปิดใจลองท�าอะไรใหม่ๆ 

และลองหาโอกาสให้กับตัวเอง อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เรา
ชอบในตอนแรก แต่หากลองเปิดใจ เราอาจจะเจอ
ความสามารถที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเราอาจท�ามันได้ดี เมื่อ
เจอแล้วก็พยายามสร้างจุดแข็งให้กับตัวเองเพื่อ
ก้าวไปสู่โอกาสใหม่ๆ ในเส้นทางชีวิตครับ”   

๑๘



เรื่อง : เพลินเพลิน
Sport Hero

 มมุมองใหม่ให้กบักฬีาสนกุเกอร์ท่ีจะไม่ใช่แค่แหล่งมัว่สุมอกีต่อไป เมือ่สาวน้อย
 มหัศจรรย์วัย ๒๐ ปีเศษ ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย หรือ ‘’มิงค์ สระบุรี’’ วาดหวัง

อยากให้มกีารปลดลอ็กกฬีาสนกุเกอร์ออกจากการพนนั เพราะเธอสามารถสร้างรายได้
จากกีฬาชนิดนี้ด้วยการเป็นนักกีฬาสนุกเกอร์อาชีพ

ต้นปีที่ผ่านมา มิงค์สร้างผลงานคว้าแชมป์สนุกเกอร์หญิงรายการ บริติช โอเพ่น 
๒๐๒๒ ด้วยการชนะ เรียนน์ อีแวนท์ แชมป์โลกหญิง ๑๒ สมัยชาวอังกฤษ สร้างชื่อ
เสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก มงิค์หวงัว่ากีฬานีจ้ะช่วยสานฝันให้เธอสร้างบ้านหลงัแรกของครอบครวั
ต่อไป

ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย  
มิงค์ สระบุร ีนักสอยคิวอันดับ ๓ ของโลก!
เปิด

๑๙



เริ่มเส้นทางกีฬาสนุกเกอร์ตอนป.๔
“คุณพ่อชื่นชอบกีฬาสนุกเกอร์อยู ่แล้ว ส่วนคุณแม่ก็เป็น

แคชเชียร์อยู่ที่ บิ๊ก สนุกเกอร์ ช่วงมิงค์อยู่ ป.๔ หลังเลิกเรียน
มิงค์ก็ไปนั่งเล่นอยู่กับคุณแม่ประจ�า ตอนนั้นมีคนเห็นแววค่ะ 
มีผู้ใหญ่ที่มิงค์นับถือเหมือนคุณตา คือ คุณประจิตร มหิทธิ 
คุณพ่อของ “บิ๊ก สระบุรี” หรือ อรรถสิทธิ์ มหิทธิ เขาเห็น
เรานั่งว่างๆ เลยชวนว่ามาลองฝึกดูไหม เพราะตอนนั้น
มิงค์ตัวสูง เขาบอกว่าสรีระเราไปได้ เขาชวนให้ลองก็ลอง
ดคู่ะ เพราะคดิว่ามนัน่าจะสนกุ แล้วมันกส็นกุจรงิๆ แรกๆ 
แทงยากมาก ไม่เข้าใจว่าทั้งที่ลูกจ่ออยู่หน้าหลุม ท�าไมถึง
แทงไม่ลง”

ดรอปการเรียนสู่เส้นทางอาชีพ
“ตอนแรกที่มิงค์เล่น มิงค์ยังไม่ได้จริงจังมากนะคะ กลับจาก

โรงเรียนก็มาซ้อมราว ๒-๓ ชั่วโมง แต่มีจุดพลิกผันคือตอนเรียนจบ ม.๓ 
แล้วไปสอบเข้าระดับ ม.๔ ที่โรงเรยีนของจงัหวัดแต่เราสอบไม่ตดิ คณุพ่อเลยถามว่าถ้า
สอบไม่ได้จะลองดรอปแล้วมาเรียน กศน. เพื่อไปซ้อมสนุกเกอร์จริงจังดีไหม จากนั้น
คณุพ่อกส่็งไปเรียนสนกุเกอร์ทีศ่รีราชาค่ะ ไปอยูกั่บ ใบพัด ศรรีาชา (ศริภิาพร นวนทะค�าจัน) 
ซึ่งเป็นนักสนุกเกอร์หญิงรุ่นพี่ แล้วก็ไปเรียน กศน. ที่ศรีราชาด้วย จนเรียนจบ ม.๖ 
ระหว่างปีนั้นได้เป็นตัวแทนทีมชาติก็เลยเล่นยาว ตอนนั้นอายุ ๑๖ ปีค่ะ ได้ฉายา ‘มิงค์ 
สระบุรี’ เพราะเราเกิดที่นี่ค่ะ”

๒๐



บิ๊ก สระบุรี โค้ชคนแรก
“ในช่วงแรก ๆ คุณพ่อเป็นผู้สอนในช่วงเริ่มทดลองเล่น จากนั้นก็ได้พี่บิ๊ก สระบุรี 

(อรรถสทิธิ ์มหทิธ)ิ เป็นผูส้อนค่ะ พอเราเริ่มแข่งขัน ช่วง ๒ - ๓ ปีหลังจากนั้น มิงค์เริ่ม
มองเหน็ทางว่าเป็นกฬีาท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กบัครอบครวั ยิง่ได้ไปแข่งรายการใหญ่
อย่างรายการเยาวชนแห่งชาติ รายการเยาวชนโลก ได้เหรียญมา ก็มีเงินรางวัลให้ ก็
เริ่มจริงจังเพื่อเข้าสู่เส้นทางอาชีพค่ะ”

เข้าสู่โรงเรียนสนุกเกอร์ที่ต้องอาศัยความอดทน 
“มิงค์ว่าโรงเรียนสนุกเกอร์ก็คล้ายๆ การเรียนทั่วไปค่ะ คือเริ่มเรียน

ตั้งแต่ ๙ - ๑๐ โมงเช้า เรียนการแทงซ้อมเดี่ยว แทงลูกตรง แทงลูกสี
เรียงสี แทงเหลืองเขียวด�า แล้วแทงด�าวนขึ้นมากินเหลือง มีกระดูกงู มี
ตั้งเป็นกางเขน เสร็จก็พักเที่ยง ส่วนในช่วงบ่ายจะซ้อมเข้าเกม ลงแทง
เหมือนแข่งขนักันจรงิๆ รปูแบบจะวนอยูอ่ย่างนี ้ตกแล้วกร็าวๆ ๘  ชัว่โมง 
เหมือนเรียนในโรงเรียน เพราะไม่อย่างนั้น การออกคิวจะไม่อยู่ตัว เรา
ต้องฝึกกล้ามเนื้อฝึกซ้อมทุกวัน ถ้าหยุด เราอาจแทงพลาดจากที่เคย 
แทงดีๆ สนุกเกอร์จึงเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความอดทน ใช้ความมีระเบียบ
วินัยสูงมากค่ะ”

รายการแรกชิงแชมป์เยาวชนโลกหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๒๑ ปี 
ประจ�าปี ๒๕๕๘

“หลังจากใช้เวลาเรียนที่ศรีราชาราว ๔-๕ เดือน มิงค์ได้ไปแข่ง
รายการดิวิชั่นสอง แล้วก็รายการใหญ่ คือรายการเยาวชนชิงแชมป์แห่ง
ประเทศไทย ได้แชมป์รุ่นอายุไม่เกิน ๒๑ ปี ท�าให้ได้มีโอกาสไปแข่งขันที่
ต่างประเทศครัง้แรกจากสมาคมบลิเลยีดแห่งประเทศไทย ก้าวสูก่ารแข่งขนั

รายการเยาวชนชิงแชมป์โลก ที่กรุงบูดาเปสต์ ประเทศโรมาเนีย ปี ๒๕๕๘ ได้แชมป์
มาพร้อมท�าเซ็นจูรีเบรก คือการท�า ๑๐๐ หรือ ๑๐๐ คะแนนขึ้นไปในการแทงไม้เดียว
โดยไม่มีพลาด มิงค์ท�าได้ ๑๒๔ แต้มสูงสุดของการแข่งขันครั้งนั้นค่ะ”

๒๑



ผู้หญิงคนแรกของโลกที่แทงแม็กซิมัมเบรก
“นอกจากการท�าเซน็จรูเีบรกแล้ว มิงค์ยงัเป็น

ผู้หญิงคนแรกของโลกที่แทงแม็กซิมัมเบรกได้ คือ
การเก็บแต้มคะแนนได้สูงสุดถึง ๑๔๗ แต้ม เรา
ต้องแทงลูกลงหลุมทั้งหมด ๑๕ แดง กับ ๑๕ ด�า 
เท่ากับ ๑๒๐ คะแนน ที่เหลือจึงตามเก็บลูกสี
ทั้งหมด ๖ ลูกอีก ๒๗ คะแนน แม็กซิมัมเบรก คือ
การแทงด�า แทงแดง เช่นการแทง ๑๕ แดงกจ็ะกนิ
เฉพาะสีด�า ด�าคือแต้มที่มากที่สุดในโต๊ะสนุกเกอร์ 
มิ้งค์แทง ๑๕ ชุด เป็นคนแรกที่ท�าได้ในโลกของ  
ผู้หญิงค่ะ”

เสน่ห์ของสนุกเกอร์ที่อยากให้เยาวชนและ
ผู้ปกครองได้เปิดใจ

“มิงค์มองว่านอกจากสนุกแล้ว ยังได้ฝึกไหว
พริบ ท�าให้เราสามารถปรับการวางแผนในการเล่น
มาวางแผนการใช้ชวีติประจ�าวนัได้ อาทิ ความรอบ 
คอบและความละเอยีดในเกม ท�าให้เรามีจินตนาการ 
มีความคิดสร้างสรรค์ในเกม ที่ส�าคัญท�าให้เราเป็น
คนมุ่งมั่นอดทน เพราะว่าเราต้องมุ่งมั่นในการซ้อมแข่งถึงชัยชนะ กีฬาชนิดนี้เราต้อง
ใช้การฝึกซ้อมอย่างหนกัถงึจะแทงเก่งได้ แทงแม่นได้ ทัง้หมดนีก้ท็�าให้ชอบและฝึกฝน
เรื่อยมา และอยากชวนเพื่อนๆ เยาวชนให้ลองเล่นกีฬาชนิดนี้ดูค่ะ”

ความฝันสูงสุด
“มงิค์อยากไปชงิแชมป์โลกกบันกัสนกุเกอร์ชาย ทีส่งัเวยีนครซิูเบลิเธยีร์เตอร์ เมอืง

เชฟฟิลด์ ประเทศอังกฤษ และอยากสร้างบ้านหลังแรกให้คุณแม่ จากเงินรางวัลการ
แข่งขันที่หาได้ค่ะ”

ผลงานความส�าเร็จ
- เหรียญทอง สนุกเกอร์  ๖  แดง หญิง มหกรรมกีฬา 
 เอเชียน อินดอร์ เกมส์ ๒๕๖๐ ทีป่ระเทศเติร์กเมนสิถาน
- รองแชมป์โลก สนุกเกอร์อาชีพหญิง (๒๕๖๒)
- แชมป์ สนกุเกอร์เยาวชนโลกหญิง รุ่นอายไุม่เกิน ๒๑ ปี 
 จ�านวน ๓ สมัย
- แชมป์โลก สนุกเกอร์ ๖ แดง หญิง จ�านวน ๒ สมัย
- แชมป์รายการ วีเมนส์ บริติช โอเพ่น ๒๕๖๕
- แชมป์โลก สนุกเกอร์อาชีพหญิง (๒๕๖๕ )  

๒๒



เรื่อง : คะริน
รายงานพิเศษการกีฬา

 ทีก่ารกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มอบหมายให้จังหวดั
 ศรสีะเกษ เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ ครัง้ 

ที่ ๔๗ “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ ๕-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 
นอกจากยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
ประเทศ ตามยทุธศาสตร์การกฬีาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๔ - 
๒๕๗๐) แล้วยังมุง่หวงัให้ประเทศไทยประสบความส�าเร็จและโดด
เด่นทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศระดับเอเชีย ซึ่งเป็นรากฐาน
ความส�าเร็จท่ีจะส่งต่อนักกีฬาและบุคลากรกีฬาของไทยให้มี
ศักยภาพและประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน 

ในการแข่งขันครั้งนี้ มี ๗ ชนิดกีฬา ๗ สนาม ที่ กกท. 
ต้องการยกระดับมาตรฐานและเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นพิเศษ 
ได้แก่ กฬีาเทควนัโด กีฬาเพาะกายและฟิตเนส  กฬีาวอลเลย์บอล
ในร่ม กีฬาบาสเกตบอล ประเภท ๓x๓  กีฬาลีลาศ กีฬากรีฑา 
และกีฬาเทคบอล ซึ่งเป็นชนิดกีฬาสาธิตในครั้งนี้

ศรีสะเกษเกมส์ 
กีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๗

ยกระดับมาตรฐานการแข่งกีฬา 
สร้างรายได้มหาศาลเข้าประเทศ

ตาม

๒๓



ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจดักจิกรรมครัง้นีย้งัเป็นการสร้างกระแส
ในการชมการเชยีร์ของเยาวชนและประชาชนให้มคีวามน่าสนใจ
เพิม่มากขึน้ อนัจะส่งผลในการยกระดบัรูปแบบการจัด การแข่งขนั
กีฬาระดับชาติให้สามารถเทียบเคียงกับการจัดการแข่งขันกีฬา
ระดบันานาชาติ ซึง่ กกท. เชือ่มัน่ว่าหากมกีารจดัท�าโครงการลกัษณะ
ดังกล่าวขึ้นมาจะกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ความ
สนใจเข้าร่วมชมและเชียร์นักกีฬา จากทุกจังหวัดที่มาแข่งขัน 
“ศรีสะเกษเกมส์” เพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอน

“ศรีสะเกษเกมส์” จัดแข่งขันทั้งสิ้น ๕๐ ชนิดกีฬา ๕ กีฬา
สาธติ รวมเป็น ๕๕ ชนดิกีฬา ประกอบด้วย กรฑีา กอล์ฟ กาบดัดี้ 
กีฬาทางอากาศ คริกเกต คาราเต้โด จักรยาน ชักเย่อ ซอฟต์
เทนนิส ซอฟต์บอล เนตบอล ตะกร้อ เทควันโด เทนนิส เทเบิล
เทนนิส บริดจ์ บาสเกตบอล คิวสปอร์ต (บิลเลียด-สนุกเกอร์) 
แบดมินตัน อีสปอร์ต ปันจักสีลัต เปตอง เพาะกายและฟิตเนส 
ฟันดาบ ฟุตซอล ฟุตบอล เจ็ตสกี มวยไทยสมัครเล่น มวยปล�า้ 
มวยสากลสมัครเล่น ยกน�า้หนกั ยงิปืน ยงิปืนรณยทุธ ยมินาสตกิ 
ยูโด ยูยิตสู รักบี้ฟุตบอล เรือพาย ลีลาศ วอลเลย์บอล ว่ายน�้า  
วูซู วู้ดบอล หมากล้อม เอ็กซ์ตรีม ฮอกกี้ แฮนด์บอล ปัญจกีฬา 
ลอนโบวล์ส โรลเลอร์สกี ปีนหน้าผา ซูโม่ (กีฬาสาธิต) เทคบอล 
(กีฬาสาธิต) เกทบอล (กีฬาสาธิต) จานร่อน (กีฬาสาธิต) และ 
กระดานยืนพาย (กีฬาสาธิต)

ความน่าสนใจของ “ศรีสะเกษเกมส์” ยังเป็นการจัดแบบ 
“สปอร์ต เอน็เตอร์เทนเมนต์” เชญิดารา ศลิปินมาร่วมสร้างสีสัน
ในงาน มีการแสดงตื่นตาตื่นใจหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการ
แสดงทางวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษที่หาชมได้ที่สนาม
แข่งขันทั้ง ๗ สนาม แฟนกีฬามีโอกาสได้ร่วมสนุกกับกิจกรรม
พิเศษ ลุ้นรับของรางวัลมากมาย อาทิ ช่วงเบรกการแข่งขัน
ร่วมสนุก เล่นเกมชิงของรางวัล และของที่ระลึกมากมาย

๒๔



ผู้ว่าการ กกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในจังหวัดศรีสะเกษสูงกว่า
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ จังหวัดเชียงราย คาดว่าไม่ต�า่กว่า ๖๐๐ ล้านบาท 
และการแข่งขันครั้งนี้ยังเป็นตัวอย่างของการแข่งขันแบบ BCG คือการหมุนเวียนขยะ
รีไซเคิล ที่ลดปริมาณขยะจากการแข่งขันได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ช่อง Tsports7 
ยังเป็นช่องดิจิตอลทีวี ที่ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ “ศรีสะเกษ
เกมส์” ท�าให้คนในประเทศไทยได้รับชมการแข่งขันกีฬาทุกวัน เรตติ้งของช่องสูงขึ้น
เท่าตัว และในกีฬาแห่งชาติของทุกๆ ครั้ง รวมไปถึงกีฬาระดับชาติทุกรายการจะต้อง
ท�าการถ่ายทอดสดผ่านช่อง Tsports7 เพือ่ให้พีน้่องคนไทยได้รบัชมกฬีาอย่างต่อเนือ่ง

“ศรีสะเกษเกมส์” ด�าเนินการจัดการแข่งขันรวมระยะเวลา ๒๑ วัน มีนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันจ�านวนทั้งสิ้น ๑๖,๘๐๘ คน ชิงชัย ๗๖๙ เหรียญทอง อันดับ 
๑ ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ ๑๔๗ เหรียญทอง อันดับ ๒ จังหวัดชลบุรี ๕๕ 
เหรียญทอง อันดับ ๓ จังหวัดศรีสะเกษ ๕๓ เหรียญทอง อันดับ ๔ จังหวัดสมุทรสาคร 
๔๐ เหรียญทอง อันดับ ๕ จังหวัดอุดรธานี ๓๖ เหรียญทอง

๒๕



ยิ่งไปกว่านั้น “ศรีสะเกษเกมส์” ยังเป็นการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาครั้งแรก
ภายใต้แนวทางวิถีชีวิตใหม่ที่ด�าเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-๑๙ 
ถือได้ว่าประสบความส�าเร็จอย่างดียิ่ง นักกีฬามีโอกาสแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ 
มีการท�าลายสถติกิฬีาในหลายประเภท ซึง่จะได้รบัโอกาสพฒันาให้เป็นนกักีฬาทมีชาติ
ไทยต่อไป

ความส�าเร็จในครั้งนี้ ล้วนเกิดจากพลัง
ความร่วมมือและมิตรภาพของทุกภาคส่วน 
ประกอบด้วย กกท. และ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ที่ได้สนบัสนุนงบประมาณเพือ่จดัการ
แข่งขัน รวมทัง้สมาคมกีฬาต่างๆ ท่ีได้ร่วมจดั
กฬีาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ภาคราชการ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ร่วมใจกัน
เป็นเจ้าภาพให้เป็นที่ประทับใจและเป็นที่
ประจกัษ์แก่ประชาชนทัง้ประเทศ เกดิการสร้าง
รายได้กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษ
มูลค่ามหาศาล ตอกย�า้ว่ากีฬาคือทีม่าของราย
ได้เข้าประเทศ ท�าให้การแข่งขนับรรลเุป้าหมาย
การเป็นแบบอย่างการจดัมหกรรมกฬีาภายใต้
วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในอนาคต

สมดังสโลแกนการจัดการแข่งขันกีฬา
ครั้งนี้ที่ก�าหนดว่า “Fight together หรือ สู้ไป
ด้วยกัน  

๒๖



สานฝันเยาวชน
เรื่อง : พิมพ์ภัทร  

 การบรหิารจัดการโลจสิตกิส์ เข้ามามบีทบาทมากข้ึนในชวีติประจ�าวนัของ
 มนษุย์ โดยเฉพาะด้านธรุกจิและอตุสาหกรรม เน่ืองจากเป็นกจิกรรมท่ีครอบ 
 คลมุกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การวางแผนจัดการวัตถุดิบ การ

ผลติ การจัดเกบ็ การบรรจหุบีห่อ การบรกิารข้อมลูและกจิกรรมทางการเงนิทีเ่กีย่วข้อง     
ไปจนถงึการจดัจ�าหน่ายและขนส่ง เพ่ือให้การจ�าหน่ายสินค้าและบรกิารมปีระสิทธภิาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

การบรหิารจดัการโลจสิตกิส์ถอืเป็นส่วนส�าคญัของระบบเศรษฐกจิทัง้ระดบัจลุภาคและ
มหภาค บคุลากรผูม้คีวามรู้และความเชีย่วชาญด้านโลจสิตกิส์และโซ่อปุทานจงึเป็นทีต้่อง 
การของตลาดแรงงานมาโดยตลอด 

มหาวิทยาลัยบูรพาเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาบุคลากรด้านบริหาร 
โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานมาโดยตลอด เริ่มตั้งแต่การผลิตบุคลากรด้านพาณิชยนาวี 
ซึ่งมีความเป็นเลิศด้านวิชาการเกี่ยวกับทางทะเล จึงได้จัดตั้งวิทยาลัยการพาณิชยนาวี 
ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยการขนส่งและ
โลจิสติกส์ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ และเป็น คณะโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ ๔ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 คณะโลจิสติกส์  มหาวิทยาลัยบูรพา

ปัจจุบัน

๒๗



จุดศูนย์กลางเขตเศรษฐกิจและการขนส่ง
“มหาวทิยาลยับรูพาเลง็เหน็ว่า โลจสิตกิส์เป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์

ส�าคญัของประเทศ การผลติบคุลากรผูม้คีวามรูค้วามสามารถด้าน
โลจิสติกส์ตั้งแต่กระบวนการจัดหา ผลิต ไปจนถึงวางแผนการ
ขนส่งสินค้าเพื่อตอบโจทย์กับภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ
ทัง้ในและนอกประเทศจึงเป็นพนัธกิจส�าคญัของทางมหาวทิยาลยั” 

ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด อาจารย์ประจ�าคณะโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ให้สัมภาษณ์กับวารสารทิศไท

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยบูรพาคือ ต�าแหน่งที่ตั้งซึ่งอยู่ใน
พืน้ท่ีระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic 
Corridor) มีนคิมอตุสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนคิมอตุสาหกรรม
อมตะนครที่จังหวัดชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้กับนิคม
อตุสากรรมเหมราช ทีจ่งัหวดัระยอง และนคิมอตุสาหกรรมย่อย 
อื่นๆ นอกจากนี้ยังตั้งอยู่บนจุดศูนย์กลางการขนส่งระหว่างสอง
สนามบินกับหนึ่งท่าเรือหลัก คือ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินอู่ตะเภา และท่าเรือ
แหลมฉบัง 

ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเอ้ือต่อการการเรียนการสอนและการยกระดับพัฒนาองค์ความ
รู้ด้านโลจิสติกส์ของนิสิต รวมถึงสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและให้บริการวิชาการ 
เพือ่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านโลจิสติกส์ของประเทศ

บูรณาการองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจและวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.อนิรุทธ์ ให้ข้อมูลว่า เนื่องจากสายงานโลจิสติกส์ครอบคลุมทั้งด้าน

การบริหารธุรกิจและด้านวิศวกรรม คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงบูรณาการ
ทั้งสองสายงานเข้าด้วยกัน 

“มหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่า การจัดตั้งเป็นคณะจะท�าให้เราจัดการเรียนการสอนได้
ทั้งภาคธุรกิจ การบริหารจัดการ การเดินเรือ รวมถึงการจัดการทางด้านวิศวกรรม 
หลักสูตรปริญญาตรีปัจจุบันของเราเป็นหลักสูตรปรับปรุงปี ๒๕๖๔ ซึ่งเปลี่ยนจาก
หลักสูตรเดิม ปี ๒๕๕๙ ที่แยกเป็นสี่สาขาย่อย เราน�าหลักสูตรทั้งสี่สาขามาปรับเป็น
แขนงภายใต้สาขาเดียวกันคือ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน” 

ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด

๒๘



แขนงย่อยทั้ง ๔ แขนงของสาขาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่
แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี เน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี การเช่าเรือ เศรษฐศาสตร์พาณิชยนาวี การบริหารจัดการ
ท่าเรือ ตลอดจนการบริหารเรือสินค้า ฯลฯ

แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เน้นการเรียน
การสอนเรือ่งการบรหิารจดัการโลจสิตกิส์ ไม่ว่าจะเป็นการ
วางแผนการขนส่ง การจดัหาวตัดุบิ วางแผนปฏบัิตกิาร 
ตั้งแต่การผลิตจนกระทั่งการน�าส่งสินค้าให้ลูกค้า การ
จัดการสินค้าคงคลัง และการจัดการโลจิสติกส์ในภาค
บริการ

แขนงวิชาการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 
คล้ายกบัการจดัการโลจสิตกิส์ แต่จะเน้นไปทีก่ารด�าเนนิ
ธุรกิจระหว่างประเทศ การน�าเข้าส่งออกและกฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศ รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางการ
ค้าและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ 

แขนงวชิาวศิวกรรมโซ่อุปทาน ประยุกต์ใช้วิทยาการ
ค�านวณในกิจกรรมโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และการออกแบบโครงข่าย 

ตลอดจนการศึกษาและน�าเอาระบบอัตโนมัติมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมและห่วงโซ่
อุปทาน 

อาจารย์ ดร.อนริทุธ์ อธิบายว่า การเรียนการสอนแต่ละแขนงมคีวามโดดเด่นแตกต่าง
กนั นสิติสามารถเลอืกเรียนในแขนงใดแขนงหนึง่ทีส่นใจได้ต้ังแต่ตอนสมคัรเข้าเรยีน และ
สามารถเลอืกวชิาเสรีในแขนงอืน่ๆ ได้ตามความสนใจและความถนดัของตน ในหนึง่ชัน้
ปีมีนิสิตประมาณ ๒๕๐-๓๐๐ คน จ�านวนนิสิตแต่ละแขนงจะใกล้เคียงกัน

“การเรยีนการสอนของเราจะเป็นลกัษณะบรูณาการ มีการเรยีนการสอนในห้องเรยีน
และพานิสิตไปศึกษาดูงานภายนอก รวมถึงมีการท�าโปรเจคสหกิจศึกษาซ่ึงจะให้นิสิต
ท�าโครงงานกบัภาคอตุสาหกรรมจรงิในภาคเรยีนท่ีสองของชัน้ปีทีส่ี ่ ใช้ระยะเวลาประมาณ   
สี่เดือน แต่เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ท�าให้เราต้องปรับเปล่ียนการเรียน
การสอนไปตามสถานการณ์” 

๒๙



ตลาดแรงงานที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า
สาขาบริหารจัดการโลจสิตกิส์และห่วงโซ่อปุทาน ครอบคลุมภาคธุรกจิและอตุสาหกรรม

ตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�า้ ตลาดงานจึงมีความหลากหลาย บัณฑิตที่จบจากสาขานี้
สามารถท�างานได้ทั้งในภาครัฐ อาทิ การท�างานในฝั่งพิธีการศุลกากร การน�าเข้าส่ง
ออก หรือท�างานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์และระบบขนส่ง ฯลฯ

ส่วนการท�างานในภาคเอกชนก็มีหลากหลาย เช่น งาน
จดัการดูแลคลงัสนิค้าและศูนย์กระจายสนิค้า เป็นนกัวจิยัและพฒันา
ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางด้านธุรกิจ นักวิเคราะห์โซ่อุปทาน 
ผูจ้ดัการด้านชัพพลายเชน ภายในโซ่อปุทานของภาคอตุสาหกรรม 
เริม่ตัง้แต่ผูผ้ลติจนถงึผู้บรโิภคล�าดบัสดุท้าย รวมถึงเป็นผูป้ระกอบ
การท�าธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ

“บคุลากรด้านโลจสิตกิส์ยงัคงเป็นทีต้่องการของตลาดแรงงาน 
เพียงแต่เปลี่ยนบริบทไปตามสถานการณ์โลก เช่น ปัจจุบันคน
นิยมสั่งสินค้าออนไลน์ การขนส่งสินค้าไปถึงบ้านของลูกค้าหรือ
ผูใ้ช้บรกิารเพิม่ขึน้ เส้นทางในการใช้บรกิารขนส่งสนิค้ากเ็พิม่ขึน้
และซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจุดนี้บุคลากรที่มีความรู้ด้าน
โลจิสติกส์จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องการวางแผนเส้นทางการ
ขนส่ง หรือการวางกลยุทธ์ในการกระจายสนิค้าให้เหมาะสม รองรบัความต้องการของ
ลูกค้าที่มีความผันผวนและมีความหลากหลาย” 

อาจารย์ ดร.อนริทุธ์กล่าวปิดท้ายว่า ผู้ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะจะเรยีนในคณะโลจสิตกิส์ 
ในสายตาของอาจารย์ผู้สอน ควรเป็นผู้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวได้เร็ว ที่ส�าคัญ
ต้องเปิดกว้าง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ เพราะการบริหารงานโลจิสติกส์จะต้องปรับตาม
สถานการณ์โลกซึง่มคีวามเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ทัง้ด้านเทคโนโลยี เศรษฐกจิ สงัคม 
และสิง่แวดล้อม นสิติต้องมคีวามกระตอืรอืร้นและชอบเรยีนรูส้ิง่ใหม่จงึจะสามารถตอบ
โจทย์ในจุดนี้ได้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
เปิดรับนิสิตตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน

ระดับมหาวิทยาลัย (TCAS) ผู้เข้าการศึกษาจะต้องเป็นผู้ส�าเร็จ
การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเท่า มคีวามประพฤติ
ดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็น
โรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และตามที่มหาวิทยาลัยจะ
ประกาศเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี ๒๐๑๓๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๓๘๑๐-๒๒๒๒ 
อีเมล์ : buulog@go.buu.ac.th
เว็บไซต์ : buulog.com  
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 เป็นมาของโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน เร่ิมขึน้เม่ือ
 กว่า ๖๐ ปีที่ผ่านมา เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรม   

ชนกาธิเบศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร สมเดจ็
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง และสมเดจ็พระศรีนครนิทราบรมราชชนน ี เสดจ็ฯ ไปทรง
เยี่ยมชาวเขาและราษฎรในพื้นที่ชบบทท่ัวประเทศอยู่เสมอนั้น 
ทรงประจักษ์ด้วยพระองค์เองถึงปัญหานานับประการของงาน
โรงเรยีนชาวเขา และประชาชนไกลคมนาคมภายใต้ความรบัผดิชอบ
ของต�ารวจตระเวนชายแดน ด้วยน�า้พระทยัทีเ่ป่ียมด้วยพระเมตตา 
จงึได้พระราชทานพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์ ให้แก่ต�ารวจตระเวน
ชายแดน น�าไปจัดตั้งโรงเรียน อีกทั้งสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ี ยงัได้ทรงรับงานโรงเรยีนชาวเขาไว้ในพระอปุถมัภ์
ด้วย

เฉลิมพระเกียรติ
เรื่อง : วิณีนารถ พันธุ์วุฒิ

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
พระราชภารกิจใน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 
เพื่อเด็กในพื้นที่ห่างไกล

ความ
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เม่ือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนเีสดจ็สวรรคต สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี ทรงสบืสานพระปณิธานด้านการศึกษา
อนัเป่ียมด้วยพระเมตตาของสมเดจ็ย่ามาอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยทรงสนพระทัยในเรื่องการศึกษา
ของเด็กในทุกระดับ โดยเฉพาะทรงเป็นห่วง
คณุภาพชวีติของเยาวชนในชนบทห่างไกลตาม
ชายแดนทีม่มีาตรฐานทางการศกึษาต�า่ ซึง่ท�าให้

ไม่สามารถศกึษาหาความรู้เพือ่กลบัไปพฒันาชวีติความเป็นอยูข่องครอบครวั และชมุชน
ให้ดีขึ้นได้   

พระราชกรณียกิจอันหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนทุรกันดาร
ตามชายแดนในพืน้ท่ี ๓๐ จังหวดัชายแดนนัน้ ทรงมุง่เน้นให้ภาครฐัทุกฝ่าย
ให้ความช่วยเหลอืบรรเทาความเดอืดร้อน ภายใต้ความรบัผดิชอบหลักของ
ต�ารวจตระเวนชายแดน และทรงเอาพระทยัใส่กบัการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง
เสมอมา

ส�าหรับระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนตามพ้ืนที่ชายแดนที่
เรียกว่าโรงเรียนตชด.นั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด�าริให้จัดหลักสูตร
ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ด�าเนินการสอนโดยครูซึ่งเป็น
ต�ารวจตระเวนชายแดนที่ผ่านการอบรมในเรื่องการเรียนการสอนและการ
สาธารณสขุพืน้ฐานมาเป็นอย่างด ี นอกจากนีท้รงมพีระราชด�ารใิห้ ด�าเนนิงาน 
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โครงการพัฒนาต่างๆ ขึ้นในโรงเรียนตชด. รวมทั้งโครงการ
เกษตรเพือ่อาหารกลางวนั โครงการส่งเสรมิคณุภาพการศกึษา 
โครงการฝึกอาชีพ โครงการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ โครงการ
ควบคมุโรคขาดสารไอโอดนี โครงการส่งเสรมิโภชนาการและ
สขุภาพอนามยัแม่และเดก็ในถิน่ทรุกนัดาร และโครงการส่งเสริม
สหกรณ์ โครงการทัง้หลายทัง้มวลนีล้้วนส่งผลระยะยาวให้แก่
เดก็ท่ีจะต้องมบีทบาทสร้างครอบครวัให้มีความมัน่คงในอนาคต

พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่อีกประการหนึ่งคือ 
พระราชทานพระราชานเุคราะห์ให้นกัเรยีนทีส่�าเรจ็การศกึษา
ภาคบังคับได้มีโอกาสศึกษาในระดับสูงขึ้นตามสติปัญญาและ
ความเหมาะสม โดยทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้จดัต้ังโครงการ
ฝึกอาชีพให้แก่นักเรียนในโรงเรียนตชด. เพื่อเป็นช่องทางใน
การประกอบอาชีพต่อไป

ผลของการปฏิบัติงานของครูตชด. รวมทั้งหน่วยงานที่
ให้การสนับสนุนโครงการตามพระราชด�าริ ส่งผลให้เด็กและ
เยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารจ�านวนหลายหมื่นคนได้รับการ
ศกึษา เดก็จ�านวนมากได้เรยีนต่อจนจบมหาวิทยาลยั มอีาชพี
สามารถหารายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

นอกจากนี้ชุมชนที่อยู่ในเขตบริการการศึกษาของโรง
เรียนตชด. ซึ่งมีมากกว่า ๕๐๐ แห่ง ก็ได้รับการพัฒนาไป
พร้อมๆ กัน ท�าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัดเจน

ทั้งนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า การเสด็จเยี่ยมโรงเรียนตชด. 
อย่างสม�่าเสมอของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก็เพื่อทรงติด 
ตามผลการด�าเนนิงาน ทรงศกึษาสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลง 
และการพัฒนาโรงเรยีนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือทรงประมวล

ภาพรวม และวธีิการแก้ไขปัญหา อนัมคีณุค่าต่อการพฒันาด้านการศึกษาในพืน้ทีห่่างไกล  
ให้เจรญิก้าวหน้า สอดคล้องกับสภาพ
สังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อ
เนื่อง

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้นของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีต่อ
เด็กไทยในท้องถ่ินทุรกันดารและ
ห่างไกลทีไ่ด้รบัโอกาสทางการศกึษา 
เป็นปัจจัยพัฒนาตนเองและครอบ 
ครวั และยกระดบัคณุภาพชวีติของ
ชุมชนได้อย่างยั่งยืน  
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เรื่อง : จันทรา
 

รักษ์โลก

 ใน ๒๐ ปีข้างหน้า ไทยจะเป็นประเทศศักยภาพสูงท่ีจะดีดตัวเองออกจากประเทศ
 รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว และส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่สำาคัญ

คือด้านพลังงาน เราต้องมีพลังงานพอเพียง สะอาด และปลอดภัย เช่น พลังงานจาก
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่น  ซึ่งเหมือนกับพลังงานที่เกิดบนดวงอาทิตย์

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำาคัญย่ิงน้ี กระทรวงการอุดม 
ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) ตัวย่อ สทน. กำาลังจะสร้าง
พลังงานแบบเดียวกับดวงอาทิตย์เป็นครั้งแรกของไทยท่ีจังหวัด
นครนายก ชื่อว่า เครื่องโทคาแมค (Tokamak) หรือ “ดวง
อาทิตย์ประดิษฐ์” พลังงานสะอาดแห่งอนาคตเพื่อคนไทย

น่ายินดีที่ไทยสามารถทำาเรื่องนี้ได้เป็นประเทศแรกใน
อาเซยีน และเป็นไม่กีป่ระเทศในโลกทีส่ามารถสร้างดวงอาทติย์
ประดิษฐ์หุม้ความร้อนด้วยพลาสมาได้ มคีวามปลอดภัย อุณหภูมิ

‘ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์’ 
พลังงานสะอาดแห่งอนาคตเพื่อคนไทย 

ภาย
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เป็นล้านองศาแต่ถูกห่อหุ้มด้วยพลาสมา สามารถนำาไป
ใช้ในอตุสาหกรรมการผลิตได้มากมาย เป็นพลังงานสะอาด
ทดแทนพลังงานฟอสซิลเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน ยิ่ง
กว่าน้ัน สามารถนำาไปทดแทนโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์รปูแบบ
เดิม โดย อว. ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระเมตตาเสด็จฯ เป็นองค์
ประธานในพิธรีบัมอบแกนหลักของเครือ่งโทคาแมคเครือ่ง
แรกของไทย ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน และยังทรงติด 

ตามความก้าวหน้าในอกีหลายโอกาส นบัเป็นพระมหากรุณาธคิณุอันล้นพ้นต่อโครงการฯ 
นี้โดยแท้

ทำ�คว�มรู้จัก “เต�ปฏิกรณ์” ในชื่อ “ดวงอ�ทิตย์”
แม้หลายชาติจะมี ‘ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์’ เป็นของตัวเอง แต่แท้จริงแล้วส่ิงท่ีสร้าง

ความร้อนมหาศาลน้ีคือ ‘เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน’ ประเภทโทคาแมค มีรูปร่างคล้าย
โดนัท เป้าหมายสำาคัญของ ‘โทคาแมค’ คือการเปลี่ยนความร้อนที่ได้มาจากการเลียน
แบบการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันท่ีเกิดข้ึนบริเวณแกนกลางของดวงอาทิตย์ ให้กลาย
เป็นพลังงานสะอาดแก่มนุษยชาติ 

สำาหรับเคร่ืองโทคาแมคท่ีไทยร่วมพัฒนากับสถาบันพลาสมาฟิสิกส์ของจีน (ASIPP) นี้ 
มีชื่อว่า Thai Tokamak-1 หรือ TT-1 ซึ่งคาดว่าอุณหภูมิของพลาสมาในระยะแรกจะ
อยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนองศาเซลเซียส สทน. จึงมีแผนพัฒนาระบบให้ความร้อนเสริม
แก่พลาสมาด้วยวิธีการให้ความร้อนด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเพ่ือยกระดับอุณหภูมิของ
พลาสมาไปสู่ระดับหนึ่งล้านองศาเซลเซียส และในอนาคตจะมีการออกแบบและสร้าง
เครื่องโทคาแมคเครื่องใหม่เอง โดยสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสูงขึ้นสำาหรับกัก
พลาสมาและการให้ความร้อนเสริมด้วยวิธีการต่างๆ คาดว่าจะสามารถสร้างพลาสมา
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ที่มีอุณหภูมิสูงในระดับ ๑๐ ล้านองศาเซลเซียสได้ 
เครื่องโทคาแมคที่ติดตั้งที่ สทน. จะเป็นแหล่งผลิต
พลังงานสะอาดในอนาคต และคาดว่าจะเดินเครื่อง
ครั้งแรกได้ภายในปี ๒๕๖๖

เป้�หม�ยลดก�รปล่อยก�๊ซค�ร์บอนไดออกไซด์
ปัจจุบัน ทั่วโลกได้มุ่งหน้าสู่การลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศ 
ไทยได้ประกาศเป้าหมายเพือ่เข้าสู่ Carbon Neutrality 
ในปี พ.ศ.๒๕๙๓ และ Net Zero Carbon ในปี พ.ศ. 
๒๖๐๘ - ๒๖๑๓ 

องค์กรพลงังานอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยกไ็ด้ปรบัการผลิตไฟฟ้าจาก
ฟอสซลิเป็นพลงังานหมนุเวียนมากขึน้ เช่น ลม แสงอาทิตย์ ชวีมวล เพ่ือลดการปล่อย
คาร์บอนให้น้อยลง อย่างไรก็ตาม พลังงานหมนุเวยีนเหล่านีเ้กดิจากธรรมชาตทิีไ่ม่สามารถ
ควบคุมได้ จึงเป็นจดุอ่อนทีต้่องแก้ไขเพ่ือให้มเีสถียรภาพ ซึง่การมีดวงอาทิตย์ประดษิฐ์ 
นีจ้ะเป็นการขดัขวางพลงังานหมนุเวียนอกีทางหนึง่ ทำาให้สามารถควบคมุสัง่การได้ ทำา 
ให้มีแหล่งพลงังานทีมี่เสถียรภาพและราคาถูก จงึตอบโจทย์ทิศทางของโลกและประเทศไทย 
นอกจากนีเ้ทคโนโลยฟิีวชัน่ยงัใช้เชือ้เพลงิท่ีมสีำารองในโลกอยูเ่ป็นจำานวนมากและสามารถ 
หาได้จากทั่วโลกอีกด้วย

อีกไม่เกิน ๑๐ ปี ไทยจะสร้างเครื่องโทคาแมคได้เอง เราจะมีความมั่นคงทาง
พลังงาน มีพลังงานสะอาดใช้ และสามารถส่งออกพลังงานเหล่านี้เพื่อสร้างรายได้
มหาศาลกลบัเข้าประเทศ ทีส่�าคญั จะท�าให้คนในพืน้ทีจ่งัหวดันครนายกและจงัหวดัใกล้
เคียงได้รับประโยชน์อย่างสงูสดุ ด้วยการสร้างงานสร้างรายได้ น�าพาคนในพ้ืนท่ีมาร่วม
ท�างาน น�านักเรียน นักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ในโครงการฯ สร้างนักนิวเคลียร์รุ่นใหม่ของ
ประเทศต่อไป   
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เรื่อง : อินทุอร 
แรงบันดาลใจ

 เป็นบุตรชายคนโตของ รงค์ วงษ์สวรรค์ พญาอินทรีแห่งสวนอักษร และ
 ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ไม่ได้ทำาให้     

วงด�าเลิง วงษ์สวรรค ์ชายหนุ่มวัย ๔๐ ปีเศษก้าวตามเส้นทางของบิดาแต่อย่าง
ใด สิ่งที่เขายังคงยึดถือและดำาเนินรอยตามคุณพ่อคือการทุ่มเทให้กับการทำางาน
หนัก จนสามารถไปยืนแถวหน้าของวงการวิชวลเอฟเฟกต์ (Visual Effect) ใน
ฮอลลวูีด สร้างภาพยนตร์ดงัๆ ต้ังแต่งานช้ินแรกอย่าง Band of Brothers (กองรบ
วีรบุรุษ) ในปี ๒๕๔๔ และเริ่มมีผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง อาทิ The Day 
After Tomorrow (วกิฤตวนัสิน้โลก) The Devil Wears Prada (นางมารสวมปราด้า) 
จนผลงานล่าสุดในปี ๒๕๖๔ F9: The Fast Saga (เร็ว..แรงทะลุนรก ๙)

วงดำ�เลิง วงษ์สวรรค์
หนึ่งในศิลปินวิชวลเอฟเฟกต์

ของภ�พยนตร์ฮอลลีวูด
หล�ยร้อยเรื่อง

การ
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ก�รศึกษ�ขั้นสูงสุด
“ผมจบปริญญาโททางด้านนิเทศศาสตร์สาขาโทรทัศน์

และภาพยนตร์ที่ Baylor University เท็กซัส สหรัฐอเมริกา เป็น
นักเรียนทุนเพราะช่วงที่ไปเรียนต่อเกิดวิกฤตต้มยำากุ้ง เราอยาก
ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว จากนั้นมีโอกาสได้ฝึกงานกับ
บริษัทสร้างสรรค์วิชวลเอฟเฟกต์ชัน้นำาของฮอลลวีดู จนได้ตำาแหน่ง
ศลิปินวิชวลเอฟเฟกต์ (Visual Effects Artist) และย้ายมาทำางาน
อยู่ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพื่อที่จะเดินทางกลับมาเยี่ยม
คุณแม่และบ้านที่เมืองไทยได้ง่ายขึ้น”

เริ่มสนใจเรียนต่อต่�งประเทศด้�นก�รตัดต่อ
“ผมมคีวามสนใจในกระบวนการการสร้างภาพยนตร์โดยเฉพาะ

ทางด้านเบือ้งหลงั เม่ือเรยีนจบก็อเีมลไปหาเพือ่นท่ีอยูแ่อลเอ ถาม
ว่ามีบริษัทไหนรับนักศึกษาฝึกงานไหม จนได้มีโอกาสไปฝึกงาน
ที่บริษัทหนึ่งในลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย (Los Angeles, 
California) เป็นบรษิทัซ่ึงยคุนัน้มีชือ่เสยีงพอสมควร เป็นหนึง่ใน
บรษิทัทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัภาพยนตร์ใหญ่ๆ หลายเรือ่ง เช่น ไททานคิ 
(Titanic) คนเหล็ก ผ่านิวเคลียร์ (True Lies) และ แฟ้มลับคดี
พิศวง (The X-Files) เป็นต้น”  

คว�มทุ่มเท นำ�ไปสู่ก�รร่วมง�นกับบริษัทชั้นนำ�ของฮอลลีวูด
“ผมเร่ิมจากการฝึกงาน และแสดงให้เห็นถงึความตัง้ใจและ

การทำางานหนกั นอกจากนียั้งชอบอาสาช่วยงานเพ่ือนในบรษัิทเพ่ือให้ได้วชิา คดิว่าเป็น
สิ่งที่นอกจากได้ความรู้เป็นของตัวเองแล้ว ยังเปิดโอกาสให้เราได้ทำางานกับทุกบริษัท 
เพราะทุกบริษัทล้วนย่อมต้องการคนเก่งและคนขยันครับ”
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ย้อนไปในวัยเด็ก คุณสนใจเรื่องอะไร 
และสิ่งนั้นนำ�พ�คุณม�อยู่ในอ�ชีพปัจจุบันหรือไม่

“ผมสนใจเรือ่งดนตร ี แม้อาจจะไม่เก่ียวข้องกับการงานโดย 
ตรง แต่ส่วนตัวถือเป็นงานศิลป์เช่นกัน”

ห�กให้พูดถึงคุณพ่อ 
คุณคิดว่�ท่�นเป็นต้นแบบของคุณด้�นใด

“การอุทศิตนให้กบัอาชพีท่ีตนเองทำาอย่างทีสุ่ด การทำางาน
หนัก การเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดของการทำางานครับ”

จ�กก�รได้ศึกษ�ทั้งเมืองไทยและต่�งประเทศ 
คุณคิดว่�เด็กไทยส�ม�รถพัฒน�เท่�เทียมต่�งช�ติได้หรือไม่ 

“เด็กไทยไม่น้อยหน้าใครอยู่แล้วครับ โอกาสในการทำางาน
ในระดับสากลปัจจุบันนี้ไม่น่ายากจนเกินเอื้อม เพราะโลกทุกวัน
นีแ้คบลง การศกึษาไม่จำาเป็นต้องอยู่ในเฉพาะห้องเรยีน แน่นอน
สิ่งที่พึงมีคือภาษาที่สอง เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น เพราะต้อง
ใช้ในการสื่อสารกับโลกสากล”

ก�รได้ก้�วสู่ก�รทำ�ง�นกับบริษัทระดับโลกไม่ใช่เรื่องง่�ย 
คุณคิดว่�มีสิ่งใดที่คุณได้เรียนรู้ และอย�กบอกเล่�เพื่อสร�้ง
แรงบันด�ลใจกับเด็กไทยบ้�ง

“อยากให้เยาวชนพยายามน่ังคิดนั่งฝันถึงสิ่งท่ีเราอยากจะ
ทำาให้มากๆ หาไปให้มากและหลากหลาย เพราะในแต่ละช่วงชวีติ
ความอยากเป็นของเราอาจเปลีย่นได้ เมือ่หาได้กเ็ริม่ลงมอืศกึษา 
ทัง้ด้วยตนเองหรอืไปรำา่เรยีน สร้างผลงานและรวบรวมเอาไว้เพือ่
ส่งไปให้บริษัทต่างๆ ที่เราอยากร่วมงานด้วยดู ใครจะรู้วันหนึ่ง
โอกาสอาจเป็นของเรา”

ติดต�มผลง�นทั้งหมดของคุณได้ในช่องท�งใดบ้�ง 
“ค้นหาชื่อ Loeng Wong-Savun ได้เลยใน IMDb เว็บไซต์

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์ทั่วโลก ตั้งแต่นักแสดง ผู้กำากับ 
และอื่นๆ อีกมากมาย (หรือพิมพ์ https://m.imdb.com/name/
nm1542006/)”  
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เรื่อง : ทัศนีย์ ยาวะประภาษ
ภาพ : สมชาย หงวนเสงี่ยม

Special Feature

 จากชวนคณะสือ่มวลชนทศันศกึษาย่านฝรัง่
 ในบางกอก ภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อปีก่อน ต้นปีนี้ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่าง
ประเทศ กจ็ดัการเดนิทางภาคสองต่อ ครัง้น้ีเราศกึษา
ดูงานกันทางนำ้าด้วยเรือไฟฟ้าใหม่ล่าสุด แอร์เย็นฉำ่า 
ที่นั่งกว้างขวาง หน้าต่างบานใหญ่รอบลำาเรือ สะอาด
สะอ้าน ทันสมัย ติดตั้งจอทีวีฝังผนัง มีห้องนำ้าในตัว 
ทำาให้การล่องแม่นำ้าเจ้าพระยาตามหาร่องรอยชาว
ตะวันตกในบางกอกครัง้นีส้นกุสนาน แสนสบาย และ
เพลิดเพลินอย่างยิ่ง

เรานัดพบกันที่พระอุโบสถ วัดราชาธิวาส ยาม
เช้าตรู ่เพือ่ทำาความรูจ้กัสถานท่ีแรกของการเดนิทาง 

วัดราชาธิวาสวิหารเป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับการ
บูรณะปฏิสังขรณ์ พัฒนาโดยพระบรมราชูปถัมภ์จาก
พระมหากษัตริย์ไทยในราชจักรีวงศ์มาโดยลำาดับ มี
ความสำาคัญทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย มสีถานะเป็นพระอารามหลวงช้ันโทชนดิ
ราชวรวิหาร และเป็นพระอารามหลวงฝ่ายธรรมยตุ สร้าง
ขึน้เม่ือ พ.ศ. ๑๘๒๐ และผกูพทัธสีมาเมือ่ พ.ศ. ๒๓๑๐

เยอืนย่านฝรัง่ในบางกอก 
ภาค

สอ
ง

หลัง
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พวกเราได้นั่งฟังเจ้าอาวาสเล่าถึงประวัติความ
เป็นมาในโบสถ์ขนาดย่อมหากงดงามมาก พระอโุบสถนี้
ตัง้อยู่ทศิใต้ถนนทีผ่่ากลางวดั สร้างขึน้เม่ือ พ.ศ. ๒๔๕๐ 
(ร.ศ. ๑๒๗) ลักษณะเป็นทรงขอมคล้ายนครวัด แต่
ลวดลายปนูป้ันผนิหน้าไปทางทิศตะวนัตก ซึง่มแีม่นำา้
เจ้าพระยาอันเป็นทางสัญจรสำาคัญครั้งโบราณเป็น
หน้าวัด สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์ ทรงออกแบบ ด้านหน้ามีประตู   
๓ ช่อง มีห้อง ๓ ตอน ห้องหน้าเป็นระเบียง ห้อง
กลางเป็นห้องพธิ ี มีพระสมัพทุธพรรณีเป็นพระประธาน 
มเีศวตฉตัร ๙ ช้ัน (รชักาลท่ี ๕ ทรงหล่อพระราชทาน) 
หลังพระประธานเป็นซุม้คหูา เบือ้งบนมีภาพพระพทุธเจ้า
อยู่เหนือเมฆกำาลังตอบปัญหาของพระสารีบุตรและ
พระอินทร์ ใกล้พระประธานมรีปูศากยกษตัรย์ิพระประยรู

๔๑

ญาติมาเฝ้าอยู่เบื้องหลัง
ซุ้มคูหางดงามจับตาเป็น

ตราประจำา ๕ รัชกาล ตั้งแต่
รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๕ บน
เพดานเป็นลวดลายประดับดาว
ซ่ึงเป็นท่ีเสียบหลอดไฟฟ้า ฝาผนงั 
ทัง้ ๓ ด้านมีภาพเขยีนเวสสนัดร
ชาดกทั้ง ๑๓ กัณฑ์ เขียนโดย 
“รโิคล”ี นายช่างชาวอติาเลียนชัน้
ศาสตราจารย์ 

เมือ่เสรจ็สิน้การเยีย่มเยอืน
วัดราชาธิวาสแล้ว คณะข้ึนเรือ

ไฟฟ้าจากท่าเรือวัดราชาธิวาส ล่องแม่นำ้าเจ้าพระยา 
ผ่านชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ริมแม่นำา้ทีย่งัคงโดดเด่น
สง่างาม เช่นวังเทเวศร์ โรงพยาบาลศิริราช วังหลัง 
ท่าช้าง ท่ามหาราช ป้อมพระสุเมร ุวดัระฆงั ท่าเตยีน 
พระบรมมหาราชวงั กระทัง่ขึน้เรือท่ี โบสถ์ซางตาครู้ส 
(Santa Cruz Church) เพือ่เดนิเท้าท่อง ชมุชนกฎุจีีน 



ซึ่งเกิดจากการท่ีพ่อค้าชาวจีนมาหยุดตรวจสภาพ
เรือและสินค้าก่อนจะเดินทางต่อไปยังกรุงศรีอยุธยา
ได้มาสร้างศาลเจ้าไว้ และในศาลเจ้ามีพระภิกษุจีนมา
พำานักอยู่ จึงเป็นที่มาของชื่อกุฎีจีน ต่อมาพ่อค้าฝรั่ง
และมุสลิมเมื่อต้องมาพักแรมที่นี่ ก็นำาเงินที่ได้จาก
การค้าขายมาสร้างศาสนสถานของตน ในชุมชนแห่ง
นี้จึงมีทั้งวัด ศาลเจ้า โบสถ์คริสต์ และมัสยิดอยู่ในที่
เดียวกัน เป็นที่มาของชื่อ “ชุมชน ๓ ศาสนา ๔ 
ความเช่ือ” การท่องเทีย่วในชมุชนกฎุจีนี จงึเป็นเสมอืน
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท่ียังมีชีวิตอยู่ตลอดช่วงกว่า 
๒๐๐ ปีที่ผ่านมา

มาถึงชุมชนกุฎีจีน นอกจากอาหาร ขนม และ
เครือ่งด่ืมอันเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน เราย่อมไม่พลาด
แวะชม พพิธิภัณฑ์กุฎจีนี พพิธิภัณฑ์เลก็ๆ แต่คณุภาพ
คบัแน่นด้วยการเกบ็รกัษา สบืทอดประวติัศาสตร์และ

เสน่ห์ของชุมชนกุฎีจีนไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ โดย
การรวบรวมข้อมูลของชาวโปรตุเกสในเมืองสยามที่
มีเรื่องราวต่างๆ มากมาย รวมทั้งนำาของที่เก็บสะสม
มาตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่ามาจัดแสดงด้วย

ร่องรอยฝรั่งในย่านนี้ย่อมชัดแจ้งอยู่ใน โบสถ์
ซางตาครูส้ สถาปัตยกรรมตะวนัตกหลงัคาโดมสีชมพู
สะดุดตา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๒ ในสมัยสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช หลังจากเสียกรุงครั้งที่ ๒ 
พระองค์ได้พระราชทานทีด่นิบรเิวณนีใ้ห้แก่ บาทหลวง
คอรร์ (Corre) ชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสที่อพยพมา
จากกรงุศรอียธุยาให้สร้าง โบสถ์ซางตาครูส้ เพือ่เป็น
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวคริสต์ทุกคน 

สถาปัตยกรรมของ โบสถ์ซางตาครูส้ ผสมผสาน
ระหว่างศิลปะแบบนีโอคลาสสิก (Neo-Classic) 
และเรอแนสซองส์ (Renaissance) ลักษณะ
ของโดมถอดแบบมาจากโดมของมหาวิหาร
ฟลอเรนซ์ หรือ Florence Cathedral ที่
เมืองฟลอเรนซ์ แคว้นทัสคานี 
ประเทศอิตาลี ภายในโบสถ์
ตกแต่งด้วยสขีาว ดำา และทอง
เป็นหลัก ประดับกระจก
สตีรงหน้าต่าง บอกเล่า
ประวตัขิองครสิต์ศาสนา

๔๒

โบสถ์ซางตาครู้ส

ชุมชนกุฎีจีน



รับประทานของว่างใน
บรรยากาศเป็นกันเองและ
น่ารกัของชมุชนแล้ว เรา
ลงเรอืล่องแม่นำา้พกัหนึง่
ก็ขึ้นเทียบท่าราชนาวี 
อร่อยกับอาหารกลางวัน 

ลงเรือต่อ ขึ้นท่ากรมเจ้า
ท่าเพื่อชมสถาปัตยกรรม

เก่าแก่ในย่านตลาดน้อย ย่าน
สดุอาร์ตยอดนยิมของเมอืงหลวงยคุนี ้ หนึง่ในนัน้คอื 
โบสถ์กาลหว่าร์ หรือ วัดแม่พระลูกประค�า โบสถ์
ครสิต์นกิายโรมันคาทอลกิท่ีสร้างข้ึนในปี พ.ศ. ๒๔๓๔ 
โดย คุณพ่อแดซาลส ์บาทหลวงชาวฝรั่งเศส และทำา
พิธีเสกวัดใหม่ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ อายุกว่า ๑๒๐ ปี 
และได้ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์เป็นโบราณสถานโดยกรม
ศิลปากรอีกด้วย

โบสถ์นีเ้กบ็รักษา รปูพระศพของพระเยซู และ รูป
แม่พระลูกประค�า ที่เป็นสมบัติสืบทอดกันมาต้ังแต่
สมยักรงุศรีอยุธยา คำาว่า กาลวารโีอ ชือ่เดมิของโบสถ์ 

มาจากชื่อของเนินเขาที่พระเยซูถูกตรึงกางเขน ถือ
เป็นวัดคาทอลิกแห่งแรกของสยาม และเป็นหนึ่งใน
สัญลักษณ์ของความหลากหลายทางศาสนาที่เห็นได้
จากริมฝั่งแม่นำ้าเจ้าพระยา

เราเดินเท้าต่อไปยงั ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขา
ตลาดน้อย ที่นี่เริ่มก่อตั้งในนาม “บุคคลัภย์” ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้
สถาบนัการเงินเป็นฐานรองรบัการเตบิโตด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศ ซึ่งประสบผลสำาเร็จเป็นอย่างดี และ
กลายเป็นต้นแบบธนาคารพาณชิย์ของไทย โดยมกีาร
ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท แบงก์สยาม กัมมาจล 
ทุนจำากัด” ในปี ๒๔๔๙ และเปลี่ยนมาเป็น “ธนาคาร
ไทยพาณิชย์” เช่นทุกวันนี้

ที่ทำาการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย 
มีทำาเลเป็นรูปถุงเงิน ทางเข้าแคบปลายบาน ให้เงิน
เข้าง่ายออกยาก ตามความเชื่อโบราณ ตัวอาคารมี 
๓ ชั้น สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกที่เรียก
ว่า “โบซาร์” ผสมผสานกับนีโอคลาสสิก ตัวอาคาร
ขนานไปกับแม่นำ้าเจ้าพระยา และมีความคล้ายคลึง
กับหลายส่วนของอาคารพระที่นั่งอนันตสมาคม เช่น 
ทางขึ้นด้านข้าง เป็นต้น นอกจากนี้ เรายังได้เห็น
ลวดลายปูนปั้นบนผนังอาคาร การใช้เสาไอโอนิค

๔๓

โบสถ์กาลหว่าร์

ธนาคารไทยพาณิชย์



ประกอบระหว่างช่วงหน้าต่าง และกระเบือ้งนำาเข้าจาก
เยอรมนีอีกด้วย

สถานที่สุดท้ายในการเดินทางวันนี้และเป็น
โบสถ์แห่งที่สามคือ อาสนวิหารอัสสัมชัญ ในประวัติ
เล่าไว้ว่า คณุพ่อปาสกลั ลกูหลานของชาวไทย-โปรตุเกส 
(บวชเมื่อ พ.ศ.๒๓๔๘) รวบรวมเงิน ๑,๕๐๐ บาทซึ่ง
บอกบุญบรรดาคริสตังและญาติพี่น้องมิตรสหายของ
ท่าน ถวายแก่คุณพ่อฟลอรังส์เพื่อสร้างวัดสักแห่ง
หนึ่งเป็นเกียรติแด่อัสสัมชัญของพระนางมหามารีอา 
โบสถ์อสัสมัชัญ สร้างข้ึนครัง้แรกในราวปี พ.ศ. ๒๓๖๓  
แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๓๖๔ และได้รับการสถาปนา
เป็นอาสนวิหารอัสสัมชัญในปีถัดมา

ในปี พ.ศ. ๒๔๕๒ มีการสร้างโบสถ์หลังปัจจบุนั
เพื่อรองรับการขยายตัวของคริสตชน สถาปนิกชาว
ฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง วัสดุ
ส่วนใหญ่ เช่น หินอ่อน และกระจกสี สั่งเข้ามาจาก
ฝรัง่เศสและอติาล ีฐานของโบสถ์ใช้ท่อนซงุจำานวนมาก
มัดเรียงกันเป็นแพแทนการใช้เสาเข็มซึง่เป็นภมูปัิญญา
ของคนโบราณ ในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่ ๒ ตวัโบสถ์
ได้รับความเสยีหายจากแรงระเบดิ จงึซ่อมแซม และนำา

เหลก็ยดึโยงกลางอาคารเพือ่เสรมิแรงดงึผนงัทัง้ ๒ ด้าน
เข้าหากัน

รปูแบบสถาปัตยกรรมของอาสนวิหารอัสสมัชัญ
ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมสมัยเรอแนสซองส์
ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมในยุคต้นศตวรรษ ที่ ๑๕ ใน
ประเทศอติาล ี และแพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวาง
ในทวีปยุโรปโดยนำาเอารูปลักษณ์และองค์ประกอบใน
ยุคคลาสสิคกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง แต่ใช้กรรมวิธีและ
เทคนิคการก่อสร้างจากยุคโกธิคก่อนหน้านั้น

คณะบันทึกภาพแห่งความทรงจำาของวันนี้ใน
อาสนวิหารอัสสัมชัญซึ่งเป็นจุดหมายสุดท้ายอย่าง
รืน่รมย์ก่อนแสงของวนัจะค่อยๆ ลดความร้อนแรงลง 
เราขึน้เรอืไฟฟ้าแสนสบายลำาเดมิกลบัท่าเรอืวัดราชา 
ธวิาสวหิาร แยกย้ายกนัมุ่งสูภ่าระหน้าท่ีดัง้เดมิของตัว
เอง แน่นอนว่าการย้อนรอยสู่หน้าประวัติศาสตร์แห่ง
ความหลากหลายทางวฒันธรรมทำาให้มมุมองสองฝ่ัง
แม่นำา้เจ้าพระยาของเราเปลีย่นไปอย่างมีความหมาย
ลึกซึ้งกว่าเดิมมากมาย

ขอบคุณ : กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่าง
ประเทศ    

๔๔

อาสนวิหารอัสสัมชัญ



สุขภาพน่ารู้
เรื่อง : นายแพทย์อนันต์ โลหะพัฒนะบ�ารุง
ภาพประกอบ : พงษ์ณัฐ

 โลกอยูก่บัโควดิ-๑๙ ขึน้ปีทีส่ามแล้ว เกดิวถีิชวิีตใหม่ๆ 
 หรอืท่ีเรยีกว่า New Normal ทุกคนในสังคมต้องอยู่
 ในวถิชีวีติทีไ่ม่คุน้ชนิจากปกติ เรือ่งลกัษณะนีอ้าจเป็น

ปัญหาไม่มากกบับุคคลในวยัผูใ้หญ่ แต่ประชากรในวยัเดก็นัน้ต่าง
ออกไป พวกเขาอยู่ในวัยที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม กำาลัง
เจริญเติบโต อยากรู้อยากเห็น มีพลังในการเรียนรู้ไม่จำากัด แต่
เมื่อเกิดโรคระบาด จึงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงจนทำาให้มีภาวะ
ซึมเศร้า 

สำานักข่าว CNN เผยแพร่รายงานการศึกษาเกี่ยวกับ
สถานการณ์โควิด-๑๙ กับเด็กๆ กว่า ๘๐,๐๐๐ คนทั่วโลก ใน
ช่วงอายุระหว่าง  ๔-๑๗ ปี พบว่าความแข็งแรงของสุขภาพจิต
ในเยาวชนลดลงกว่า ๔๐% กลุ่มตัวอย่างมากกว่า ๑ ใน ๓ บอก
ว่าพวกเขาอยู่ในอาการเศร้า หมดหวัง เกิดอารมณ์เชิงลบมาก 
มาย เช่น โกรธ หงุดหงิด หรือวิตกกังวลเกินเหตุ

๔๕

ผลกระทบและก�รป้องกันของเด็กวัยรุ่น
ต่อสภ�วะ New Normal ที่ไม่อ�จหลีกเลี่ยงได้

มนุษย์



สาเหตุที่ทำาให้เด็กและวัยรุ่นซึมเศร้ากันมากขึ้นเป็นเพราะขาดปฏิสัมพันธ์กับ
เพื่อน และขาดการเข้าสังคมที่เคยมี  ต้องแยกตัวทางสังคมมากขึ้น โรงเรียนหยุดและ
ต้องเรียนออนไลน์ ความไม่แน่นอนของกำาหนดการเปิดเรียนทำาให้สภาวะนี้มีแนวโน้ม
รุนแรงขึ้นจนเกิดอาการหมดความสนใจในสิ่งต่างๆ เด็กๆ ต้องเจอกับความกดดันมาก
เกินปกติ เด็กที่มีความเครียดอยู่แล้วจากปัญหาครอบครัว ยิ่งสะสมให้อาจกลายเป็น
ความคิดฆ่าตัวตายได้แม้แต่เด็กที่เคยร่าเริงที่สุด 

ยิ่งไปกว่านั้น วิถีชีวิตใหม่ทำาให้เด็กและเยาวชนเริ่มเรียนออนไลน์ (e-Learning) 
ตั้งแต่อายุยังน้อย นั่นหมายถึงเด็กๆ จะได้รับความเสี่ยงจากผลกระทบที่จะตามมาใน
หลายๆ ด้าน ซึ่งมีผลต่อการดำาเนินชีวิตและโอกาสในการได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ตามช่วงวัยที่เหมาะสม โครงการผลกระทบของสื่อดิจิทัลที่มีผลต่อพัฒนาการมนุษย์ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ในปี ๒๕๖๓ ของสถาบันวิจัยแห่งหนึ่งพบว่า เด็กเริ่มใช้งานสื่อดิจิทัล
เมือ่อาย ุ๐-๒ ปี ร้อยละ ๓๒.๘๕ ใช้งานเมือ่อายรุะหว่าง ๓-๕ ปีร้อยละ ๒๘.๗๐ ใช้งาน
เมื่ออายุระหว่าง ๖-๑๓ ปี ร้อยละ ๓๘.๔๕ โดยผู้ปกครองร้อยละ ๒๓.๗๐ ไม่มีการ
กำาหนดกติกาในการใช้สื่อดิจิทัล

เมือ่เป็นดงันี ้ หากผูป้กครองขาดความรูค้วามสามารถในการให้คำาแนะนำาและกำากบั
การใช้งานสือ่ทีเ่หมาะสมกบัเยาวชน ก็อาจเกดิวิกฤตสมดลุชีวติทีจ่ะตามมา เช่น ปัญหา
ด้านสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางใจ ปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการ
มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความล่าช้าในการเรียนรู้ และความต่อเนื่องทางการศึกษาของ
เด็กและเยาวชน เป็นต้น

ทางออก หรือการก้าวออกจากความหมกมุน่อยูใ่นความซึมเศร้าเกนิวยันัน้สามารถ
แก้ไขได้ ไม่ควรปล่อยให้ภาวะซึมเศร้าอยู่กับตัวเองนานๆ วิธีแก้ไขระดับเป็นรูปธรรม
คือ ควรเปิดโรงเรียนให้นานเท่าที่จะเป็นไปได้  ซึ่งเรื่องนี้ต้องอาศัยการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ต้องให้นโยบายรัฐเอื้อต่อการกลับมาใช้ชีวิตปกติ  เพราะเยาวชนยังมีช่วงเวลา
ที่เหลือในการใช้ชีวิตอีกมาก หากต้องเจอกับภาวะซึมเศร้าก่อนวัยอันควร ย่อมไม่ใช่
สัญญาณที่ดีแน่

๔๖
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แต่ตวัเยาวชนเองกต้็องป้องกนัและบำารงุรกัษาจติใจตวัเองเช่นกนั ควรทำาทันทเีพราะ
เราไม่มทีางรู้ว่าโควดิ-๑๙ จะหมดไปจากชวิีตเราวนัใด ขณะเดียวกนั ก็ต้องเตรียมตัวเผื่อ
ใจรับภัยพิบัติอื่นๆ ให้พร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑ อย่างเข้มแข็งด้วย

กายใจเราจะดี เริ่มมาจากมีสุขภาพที่ดี ทุกคนน�าไปใช้ได้ตลอดชีวิต ดังนี้
๑. รับประทานสารอาหารที่เป็นประโยชน์ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง เช่น โปรตีน 

ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เกลือ แร่ และวิตามิน เพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง
๒. ออกกำาลังกาย ควรออกกำาลังให้เหมาะสมกับโลกยุคปัจจุบันคือ การเดิน และ 

การวิ่ง เริ่มที่ระยะเวลาน้อย แล้วค่อยเพิ่มระยะเวลาและระยะทาง
๓. งดสูบบุหรี่และแอลกอฮอล์
๔. ดื่มนำ้าให้เพียงพอ ในแต่ละวันควรดื่มนำ้าอย่างน้อย ๖-๘ แก้ว
๕. นอนหลับอย่างพอเพียง การนอนที่ดีควรนอน ๗-๙ ชั่วโมง เข้านอนก่อนห้า

ทุ่มทุกวัน จะทำาให้สมองทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบต่างๆ ในร่างกายจะทำางาน
ลื่นไหล

๖. บริหารจิตใจ การไม่มีภาวะเครียดจะเป็นผลดีต่อการสร้างฮอร์โมนในร่างกาย
ของเรา เมื่อเราเครียด ร่างกายจะสร้างฮอร์โมนคอร์ติซอลซ่ึงจะช่วยควบคุมร่างกาย 
ควบคุมโลหิต ถ้ามีมากเกิดไปย่อมส่งผลเสียต่อร่างกายได้

“หมอฝากโหลดแอปพลิเคชัน Sabaijai (สบายใจ) ของสถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุน่ราชนครนิทร์ กรมสขุภาพจติ แอปนีจ้ะช่วยประเมนิสภาวะทางด้านจิตใจของ
บคุคลว่ามภีาวะเสีย่งต่อการท�าร้ายตนเองหรือไม่ มีแบบคดักรองให้ท�าเพือ่ประเมนิ มีค�า
แนะน�าทีจ่�าแนกตามความเหมาะสมกบัเพศและอาย ุ แบ่งออกเป็น ๓ ช่วง คอื ๑๕-๒๔ ปี 
อายุ ๒๕-๕๙ ปี และอายุ ๖๐-๖๕ ปี”  



 ใครรู้บ้างว่ากรุงเทพมหานครก็มีทะเล? เป็นทะเล
 แห่งเดียวของเมืองหลวง อยู่ไม่ไกล เดินทางไม่
ยาก กิจกรรมยอดนิยมที่ไปถึงแล้วห้ามพลาดคือปั่น
จักรยานตามเลนสวยงาม ผ่านอุโมงค์ต้นไม้ เลียบ
ป่าชายเลน มุ่งสู่ทะเล ระยะทางไปกลับ ๘ กิโลเมตร 
สดชื่นเป็นที่สุด

“ทศิไท” ต้อนรบัฤดรู้อนและฝนโปรยพอเบกิบาน
ด้วยการพาไปเที่ยวกึ่งออกแรงปานกลาง ด้วยการ
ยืดเหยยีดกล้ามเนือ้ทุกส่วน สดูลมหายใจเข้าปอดลกึๆ 
ทาครีมกนัแดด เตรียมหมวกกันลม สวมเสือ้แขนยาว 
กางเกงขายาวผ้าแห้งไว รองเท้าผ้าใบคูใ่จ นำา้ดืม่สกัขวด 
กล้องมือถือเคลียร์เมมโมรี่แล้ว ออกเดินทางไปเส้น
ทางรักษ์ทะเล ศนูย์การเรยีนรู้และอนรุกัษ์ป่าชายเลน
บางขุนเทียนกันค่ะ

เวลาท่ีควรมาถงึคอืบ่าย ๔ โมงเย็นกำาลงัด ีจอด
รถริมถนนด้านนอก เพราะภายในมีที่จอดจำากัดมาก 
เช่าจักรยานตรงทางเข้า ค่าเช่า ๑ คัน ๓๐-๔๐ บาท 
ใช้เวลาได้เต็มที่ ต้องส่งคืนก่อน ๖ โมงเย็น เตรียม
ตัวเรียบร้อยแล้วก็จูงจักรยานขึ้น “สะพานรักษ์ทะเล” 
สีฟ้าสดใสตรงหน้ากันเลย

ป่าชายเลน (Mangrove forest) คือระบบนิเวศ
ท่ีประกอบไปด้วยพันธุพ์ชื พันธ์ุสัตว์ หลายชนิด ดำารง
ชีวิตร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลน นำ้ากร่อย 
และมนีำา้ทะเลท่วมถงึอย่างสมำา่เสมอ จึงพบป่าชายเลน
ปรากฏอยู่ทั่วไปตามบริเวณที่เป็นชายฝั่งทะเล ปาก
แม่นำ้า ทะเลสาบ และ รอบเกาะแก่งต่างๆ ในพืน้ที่
ชายฝ่ังทะเล พนัธุ์ไม้ท่ีมมีากและมบีทบาทสำาคญัท่ีสุด
ในป่าชายเลน คอื ไม้โกงกาง ป่าชายเลนจงึมีชื่อเรียก
อีกอย่างว่า ป่าโกงกาง 

พื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียน ตั้งอยู่ในท้องที่
หมูท่ี่ ๙ และหมูท่ี่ ๑๐ แขวงท่าข้าม เขตบางขนุเทยีน 
เดมิทีด่นิบรเิวณนี้เป็นเขตป่าไม้ถาวรแห่งชาติ อยู่ใน
ความดแูลของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ซึ่งได้ประกาศจัดพื้นที่แถบชายฝั่งทะเล ๓ จังหวัด 
ได้แก่  สมทุรปราการ  สมทุรสาคร  และจังหวดัธนบรุี 

ปั่นจักรยานเลียบ
ป่าชายเลนบางขุนเทียน 
ทะเลแห่งเดียวของ
กรุงเทพมหานคร

เรื่อง : ดาวพันดวง
ภาพ : สิงหรา

ชวนเที่ยว

มี
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(ในขณะนั้น) ให้เป็นพื้นที่จัดที่ดินทำากินตามพระราช
บัญญัติจัดที่ดินทำากิน พ.ศ. ๒๕๑๑  และได้กันพื้นที่
แถบชายฝั่งทะเลไว้ประมาณ ๑ กิโลเมตร เพื่อใช้เป็น
แนวกนัชนนำา้ทะเลกดัเซาะ โดยยังไม่ได้มกีารศกึษาการ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลดังกล่าว

ดังนั้น ในช่วงปี  พ.ศ. ๒๕๑๑ - ๒๕๒๖  พื้นที่
ป่าไม้ถูกนำ้าทะเลกัดเซาะจนเสียหายเกือบหมด และ
เลยเข้ามาในที่ดินทำากินของสมาชิกนิคมสหกรณ์
บ้านไร่ด้วย  ซึ่งชาวบ้านบางรายได้พยายามป้องกัน
พื้นที่ของตนเองด้วยการทิ้งหินตามแนวชายฝั่งท่ีปิด
ล้อมดิน  และจากปัญหาดังกล่าว  ประชาชนได้ร้อง
เรยีนขอให้กรุงเทพมหานครให้ความช่วยเหลอื กรงุเทพ 
มหานครจงึจำาแนกพืน้ทีป่่าชายเลนในเขตบางขนุเทยีน 
จำานวน ๒,๗๓๕ ไร่ ออกจากป่าไม้ถาวรแห่งชาต ิและ
ดำาเนินการปรับปรุงพ้ืนที่เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของชายฝั่ง ปลูกสร้างสวนป่า และเป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจของประชาชน

ป่าชายเลนบริเวณเขตบางขุนเทียนมีบทบาท
สำาคัญในการป้องกันการพงัทลายของชายฝ่ัง ประชาชน
ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ได้อาศัยป่าชายเลนในการใช้ไม้
เพือ่ทำาฟืน ทำาเคร่ืองมอืประมงบางประเภท และเป็น
แหล่งจับสัตว์นำ้าและเพาะเลี้ยงชายฝั่ง นอกจากนี้ยัง
เป็นแหล่งอาหาร แหล่งเพาะพันธ์ุและอนุบาลตวัอ่อน 
ของสัตว์นำ้านานาชนิด เช่น กุ้ง หอย ปู เป็นต้น รวม
ทั้งเป็นแนวเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่บนบกกับทะเลเพื่อ
เป็นแหล่งดูดซับสิ่งปฏิกูลและมลพิษจากบนบก

ด้วยความที่ป่าชายเลนช่วยลดปริมาณก๊าช
คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ไม้ในป่าชายเลนจึงมี
อัตราการสังเคราะห์แสงสูงช่วยลดปริมาณก๊าช
คาร์บอนไดออกไซด์ และเพ่ิมปรมิาณออกซเิจน ช่วย
ให้อากาศสดชื่น จึงท�าให้ตลอดระยะทางปั่นจักรยาน
ไปกลับรวม ๘ กิโลเมตร เราได้ฟอกปอดไปด้วย ลม
หายใจที่สูดเข้าร่างกายเต็มไปด้วยความโปร่งสบาย 
สายตาท่ีจดจ่ออยู่กบัหน้าจอต่างๆ ได้ผ่อนคลายไปกับ
ทิวทัศน์เขียวชอุม่สบายตา เรยีกว่าฟ้ืนฟูกายใจให้กลบั
มาเป่ียมพลงัภายในเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเศษ

เลนจักรยานตามเส้นทางได้รับการปรับปรุง
เพิม่เตมิให้มคีวามทันสมยั และสามารถใช้งานได้อย่าง
เต็มที่ เช่น การปรับปรุงผิวทางจักรยานและฝาท่อ
ระบายนำ้าให้ราบเรียบเสมอกัน ตีเส้นจราจรช่องทาง
จกัรยาน ทำาสพีืน้ทางพร้อมรปูสญัลกัษณ์จักรยาน และ
สัญลักษณ์เตือนจุดอันตราย ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มความ
ปลอดภัย ปรับปรุงทางลาดทางเท้า เพื่อให้บริการ
จกัรยานรวมถงึคนพิการ และตดิต้ังทีจ่อดรถจกัรยาน 
ตามแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญในพื้นที่

ดังนั้น ค�ากล่าวขานของเหล่านักปั่นที่ว่าเลน
จกัรยานของเทยีนทะเลนัน้สวยงาม ราบเรยีบ ป่ันสนกุ 
พอเราได้ทดสอบแค่กิโลเมตรแรกก็เห็นจริงตามนั้น 
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เราผ่านบ้านเรอืนชมุชน ห้วยหนองคลองบึงขณะข้าม
สะพาน ป่ันไปหยุดชืน่ชมวิวงดงามไป ไม่ต้องกลวัหลง
ทาง มีป้ายบอกทาง มีจุดจอดจักรยาน มีจุดแวะถ่าย
รูป และเพื่อนร่วมทางตลอดเส้นทาง

ทีป่ระทบัใจมากส�าหรบัเลนจกัรยานคอืลวดลาย
สีสันเจิดแจ่มที่ท�าให้นักปั่นสามารถมองไป

ข้างหน้าได้ไกล สสีนัเหล่านีต้ดักนัดงัฉบั
กับป่าชายเลนและสีของท้องน�้าสอง
ข้างทาง ช่วยให้เรารกัษาลูข่องตัวเอง 
ทัง้พาให้จติใจเบิกบานสดช่ืนขึน้มาก

ในช่วงกิโลเมตรที่สองเราจะ
ได้ลอดผ่านอุโมงค์ต้นไม้แน่นขนัด 

เมือ่เหลยีวหลงักลบัมามอง แสงทองอบอุน่ของยาม
บ่ายส่องลอดผ่านเงาไม้ทาบทอเส้นถนนเล็กๆ เกิด
ความรู้สึกสงบสุขเย็นใจอย่างยิ่ง

ป่ันมาถึงกโิลเมตรทีส่าม เราจะพบเจอภาพท่ีจู่ๆ  
ก็เผยตัวออกกว้างเป็นหนองนำ้าขนาดใหญ่ของชาว
บ้านในหมูบ้่านชาวประมง ฝงูนกนางนวลกำาลังบินร่อน 
โฉบลงมาจบัปลาอย่างครกึคร้ืน ภาพอย่างนีห้าชมไม่
ง่ายนัก ชาวบ้านเล่าว่านกนางนวลมทีัง้ปี แต่ไม่ได้มา
ทุกวัน แล้วแต่การปล่อยนำ้าเข้าออกของชาวบ้าน 
ฟังอย่างนี้รู้สึกว่าเราโชคดีเหลือเกินที่มาอยู่ถูกที่ ถูก
เวลา จึงได้มีโอกาสซึมซับภาพประทับใจเช่นนี้

ใกล้ๆ กันยังมีชาวบ้านนำาผลผลิตจากทะเลมา
วางขายในราคาย่อมเยา อย่างหอยแมลงภู่ และปลา
ตัวเล็กๆ สด สะอาด น่ากิน เห็นชัดถึงความอุดม
สมบูรณ์ของท้องทะเลแถบนี้

ระหว่างเส้นทางในกิโลเมตรท่ีสามและสี่ได้เข้า
สูพ่ืน้ท่ีตลอดแนวชายฝ่ังบางขนุเทียนอย่างแท้จรงิ เราจงึ
ได้เห็นพรรณพชืมากมายอย่าง แสมทะเล แสมขาว 
ถัว่ขาว โกงกางใบเลก็ โกงกางใบใหญ่ ลำาพู ลำาพูทะเล
ตะบนูดำา ตะบนูขาว ตาตุม่ ปอทะเล โพธ์ิทะเล จาก 
ปรงทะเล พังกาหัวสุมดอกขาว ท่ามกลางบรรยากาศ
อันร่มรื่นของเส้นทางที่ปกคลุมไปด้วยต้นแสมและ
โกงกาง อิ่มตาอิ่มใจจนต้องมองแล้วมองเล่า

เมือ่เรามาใกล้ถงึปลายทางซ่ึงเป็นจดุชมววิทะเล
อ่าวไทย จะได้ยนิเสยีงเครือ่งเรอืของชาวบ้านแว่วมา
ในระยะไม่ไกล เมือ่พ้นบรเิวณร่มไม้มาแล้วจะพบศาลา
นัง่เล่นซึง่ทำาเป็นจุดยนืชมวิว ผนืนำา้ทะเลอยูเ่บือ้งหน้า 
แม้นำ้าทะเลจะไม่ได้มีสีสันสวยงามเหมือนแหล่งท่อง
เที่ยวที่ขึ้นชื่อแห่งอื่น แต่ที่แห่งนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นทะเล
แห่งเดียวของกรุงเทพมหานคร สามารถมาพักผ่อน
หย่อนใจซึมซับไอทะเลได้ในเวลาแค่เช้ามาเย็นกลับ
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เท่านั้น
ใกล้ๆ กนั นอกจากแนวไม้ไผ่ชะลอคล่ืน ภูมปัิญญา

พื้นบ้านในการรับมือปัญหากัดเซาะชายฝั่งเรียงตัว
แน่นขนดั เราจะได้มีส่วนสนบัสนนุโครงการ “ปลกูป่า
ในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ตามแนวพระราชดำาริ
ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน ในพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเริ่มดำาเนินการมาตั้งแต่ 
พ.ศ. ๒๕๕๙

โครงการนี้เป็นการร่วมทวงคืนผืนดินและฟื้นฟู
ระบบนเิวศชายฝ่ังทะเล พืน้ทีป่่าชายเลนเพยีงแห่งเดยีว
ของกรุงเทพฯ ที่อยู่ติดทะเลอ่าวไทย ซึ่งสูญหายจาก
ปัญหาการกัดเซาะของนำ้าทะเลไปกว่า ๓,๐๐๐ ไร่ ให้
ฟื้นกลับคืนมา เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นำ้า แหล่ง
อาหารตามธรรมชาตทิีย่ัง่ยนื ตลอดจนเป็นแหล่งท่อง
เที่ยวเชิงนิเวศที่จะช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ให้
แก่ประชาชนในชุมชนด้วย ปัจจุบันสามารถปลูกต้น
โกงกางใบใหญ่ซึ่งเป็นพืชนำ้าพื้นถ่ินไปแล้วมากกว่า 
๓๐๐ ไร่ และกยั็งคงเดนิหน้าส่งเสรมิให้มกีารปลกูอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๓,๐๐๐ ไร่ 
เส้นทางกลบั ๔ กโิลเมตรรวดเรว็กว่าขามา แต่

ก็เต็มตื้นชื่นใจมากมาย แดดกำาลังค่อยๆ ลดความ
ร้อนเร่า พ่อแม่ลูกประคับประคองปั่นกันมาอย่างไม่
รีบร้อน เสียงเด็กๆ หัวเราะสดใส วัยรุ่นจับกลุ่มกัน
ปั่นไปหยุดถ่ายคลิปไป 

ไม่ว่าจะมาด้วยจุดประสงค์ใด แต่ทุกคนได้รับ
พลังบริสุทธิ์จากผืนที่ป่าชอุ่มสมบูรณ์ผืนนี้กลับไป
แน่นอน เราเองก็เช่นกัน

การเดินทาง เริม่จากถนนพระราม ๒ เลีย้วเข้า
ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล ขบัรถตรงเข้าไปประมาณ 
๑๕ กิโลเมตรจนสุดทาง จะพบสามแยกให้เลี้ยวขวา 
(ทางไปสมุทรสาคร) และตรงไปอีกเพียง ๒๐๐ เมตร
จะพบกับโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ สามารถนำารถ
เข้าไปฝากจอดในโรงเรยีนได้ ตรงข้ามโรงเรียนจะพบ
ทางเข้าชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์ จากจุดนี้สามารถ
เช่ารถจักรยานจากทางโรงเรียน หรือร้านให้เช่าใกล้
เคียง แล้วเริ่มต้นปั่นกันเลย

“ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” 
ประสงค์ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน สามารถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิปลูกป่าใน
ใจคน ตามศาสตร์พระราชา โทร. ๐๖ ๒๘๒๑ ๖๙๘๔ 
หรือโทร. ๐๒ ๔๑๕ ๐๑๓๘    
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ตำาราเล่มใหญ่
เรื่อง : พิมประพาย
ภาพ : สิงหรา

 น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งที่เดินทางมาถึง
 ง่ายมากแค่เดนิเนิบๆ ๓-๕ นาที จากสถานี
รถไฟใต้ดิน MRT วัดมงักร ประตทูางออก ๓ เลีย้วขวา 
เราจะได้พบตกึเก่าสเีหลอืงไข่ไก่หวัมมุถนนเจรญิกรงุ-
เยาวราช ต้ังอยู่โดดเด่น ยงัได้รบัการบำารงุรักษาอย่างสง่า
งาม ในอาคารเดียวกนัยงัม ีMuseum Café บรรยากาศ
โปร่งโล่ง สว่างสดใส ชวนเชญิให้เข้าไปน่ังพกัผ่อนจาก
ความวุ่นวายในย่านนี้อีกด้วย

พิพิธภัณฑ์ห้�งข�ยย�เบอร์ลิน (Berlin Museum)
สืบส�นตำ�น�นหมอย�

ที่นี่

เราจ่ายเงินค่าบัตรเข้าชม ๕๐ บาท ก็ได้เวลา
เดินชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม แอร์เย็นฉำ่า ออกเดิน
ไม่กี่ก้าว ก็มีผู้อาวุโสท่านหนึ่งรีบก้าวเข้ามาหาพร้อม
เครื่องเสียงพกพา บอกว่าจะพานำาชมให้ถ้วนทั่ว ฟัง
บรรยายเสร็จแล้วค่อยเดินกลับมาเก็บรายละเอียดใน
ก้าวแรกอีกทีก็ยังได้

ความประทับใจเล็กๆ ที่เรามีต่อพิพิธภัณฑ์ห้าง
ขายยาเบอร์ลินจึงทวีคูณด้วยประการฉะนี้

สร�้งขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก
พพิธิภณัฑ์ห้างขายยาเบอร์ลิน สร้างขึน้เพ่ือเป็น

อนุสรณ์ให้แก่คุณหมอชัย  ไชยนุวัต ิ ซึ่งเปิดคลินิก
รักษาผู้ป่วยโดยใช้ชื่อว่า ห้างขายยาเบอร์ลิน (Berlin 
Dispensary) ท่ีถนนเจริญกรงุ  มมุถนนเสอืป่า ตัง้แต่
ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ บริเวณนี้เป็นชุมชนชาวจีนโพ้นทะเล
เป็นส่วนใหญ่ และการก่อตัง้พิพธิภณัฑ์ยังเป็นการฉลอง
ครบรอบ ๘๔ ปี ของห้างขายยาเบอร์ลินอีกด้วย

๕๒



ด้วยความตัง้ใจของ ศ. เกยีรตคุิณ นพ. เตมิชัย 
ไชยนุวัติ บุตรชายคุณหมอชัย ที่อยากให้คนรุ่นหลัง
ได้เข้าไปเรียนรู้อดีต จงึทำาให้เกิดพพิธิภัณฑ์แห่งนีข้ึน้มา 
โดยม ีกฤติยา กาวีวงศ์ จากหอศลิป์บ้านจมิ ทอมป์สนั 
มาเป็นที่ปรึกษางานภัณฑารักษ์ มีจุดมุ่งหมายต้อง 
การให้คนรุ่นหลังและคนแถวน้ีรู้ว่าเคยมีคลินิกอยู่
ตรงนี้เมื่อ ๘๐ กว่าปีที่แล้ว และคลินิกสมัยนั้นเป็น
อย่างไร คนไข้มาหาหมอจะมีโต๊ะไม้ใหญ่ๆ คั่น ไม่ได้
นัง่ใกล้ๆ เพราะสมัยก่อนไม่แน่ใจว่าคนไข้มีเชือ้โรคไหม 
จะติดไหม ก็ให้นั่งไกลๆ ไว้

เรียนรู้อดีตที่มีคว�มย�กจนเป็นแรงผลักดัน
ภายในพิพิธภัณฑ์เล็กๆ บอกเล่าประวัติของ

คุณหมอชัย จำาลองหน้าตาของห้องรักษาคนไข้และ
ห้องปรุงยา ถึงแม้ปัจจุบันจะไม่มีคลินิกรักษาคนไข้ที่
ชื่อว่าห้างขายยาเบอร์ลินแล้วก็ตาม สิ่งที่ซ่อนอยู่ใน
ความงดงามเก่าแก่และเกียรติประวัติอันยาวนาน 
คือต้องการให้ผู้เข้าชมเห็นสภาพชีวิตของคนๆ หนึ่ง
จากครอบครัวท่ีอพยพจากประเทศจีนมาประเทศ
สยามโดยมีความจนเป็นแรงผลักดัน ขยัน ใฝ่เรียน 
จนได้ทุนและจบแพทย์แผนปัจจบัุนจากมหาวิทยาลัย

๕๓



เยอรมนัในกรุงเซีย่งไฮ้ ต่อมาด้วยความตัง้ใจทีจ่ะตอบ 
แทนพระคุณพ่อแม่และแผ่นดนิ จงึกลบัมาประเทศสยาม 
นำาวิชาความรู้ที่ได้มารักษาประชาชน

การเล่าเรื่องในการจัดนิทรรศการเป็นไปตาม
ลำาดับเวลา ซึ่งประกอบด้วย ช่วงแรก คือ ต้นตระกูล
และประวตัขิองคณุหมอชัย สบืต่อด้วยพัฒนาการของ
ห้างขายยาที่เริ่มจากคลินิก ต่อมาเป็นบริษัทผลิตยา
เลก็ๆ จนเป็นบริษทั เบอร์ลนิ ฟาร์มาซติูคอล อนิดัสตรี้ 
จำากัด ในปัจจุบัน และมีการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
สถาปัตยกรรมของอาคารแห่งนี้ด้วย

สำาหรบัคนแซ่ไช่ (ฉัว่) จากกว่างโจวนัน้ ย้อน  
ไปที่ต้นกำาเนิดของตระกูลโดยนำาเสนอภาพของ   
นายตงหยง แซ่ไช่ ชาวจีนแคะจากเมืองกว่างโจว 
ประเทศจีน ที่อพยพมาตั้งรกรากในประเทศสยามใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู ่หัว 
(รัชกาลที่ ๖) และตั้งหลกัปักฐานทีอ่ำาเภอศรมีหาโพธิ์ 
(ปัจจบุนัเป็น อำาเภอศรีมโหสถ) จังหวัดปราจีนบุรี 
ต่อมาเปลี่ยนนามสกุลจาก แซ่ไซ่ เป็น ไชยนุวัติ ใน
ส่วนนี้ได้จัดแสดงภาพของต้นตระกูลพร้อมของใช้
สำาคัญตั้งแต่สมัยอพยพมาสยาม

จากต้นตระกูล ไชยนวุตั ิถงึ หมอชัย ประกอบด้วย 
ภาพถ่ายของนายแพทย์ชยั ไชยนุวตั ิครัง้สำาเรจ็การศกึษา 
ด้านการแพทย์ จากมหาวทิยาลยัการแพทย์ของประเทศ
เยอรมนัชือ่ Tongji German Medical School ที่    
เซียงไฮ้ ประเทศจีน (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยถ่งจี้ 

หรือ Tongji University)
ก�าเนดิห้างขายยาเบอร์ลนิ เป็นเรือ่งของประวติั 

ศาสตร์การก่อตัง้ เบอร์ลนิคลนิกิ เม่ือคณุหมอชยัสำาเรจ็
การศึกษาจึงได้กลับมาประเทศไทยและเปิดคลินิก
รกัษาผูป่้วยขึน้ เป็นคลนิิกเอกชนแห่งแรกๆ ของชมุชน
ในแถบเจรญิกรงุ-เยาวราช ในส่วนนีจ้ดัแสดงเอกสาร
สำาคัญส่วนตัวของหมอชัย และเอกสารเกี่ยวกับการ
จดทะเบยีนการค้าของเบอร์ลนิ รวมท้ังป้ายชือ่ร้านใน
ยุคแรก

ตกึเก่าเล่าต�านาน กล่าวถงึประวัติของอาคารท่ีตั้ง
ของเบอร์ลิน เป็นตกึแถวท่ีสร้างขึน้ในรชัสมัยพระบาท
สมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว (รชักาลท่ี ๔) ตามแบบ
สงิคโปร์ทัง้สองฟากของถนนเจรญิกรงุ เพ่ือพระราชทาน
แก่โอรสและพระธดิาสำาหรบัเกบ็ค่าเช่า ในอดตีอาคาร
แห่งนี้เป็นตึกในทรัพย์สินส่วนพระองค์ของสมเด็จ
พระนางเจ้ารำาไพพรรณ ีพระบรมราชินีในรชักาลท่ี ๗ 
(ในสมัยดำารงพระยศเป็นหม่อมเจ้ารำาไพพรรณี) 
ประวัติอาคารที่งดงามบริเวณเยาวราช แบ่งออกเป็น 
๓ ยุค อาคารเบอร์ลิน ถือว่าอยู่ในยุคที่สอง คือ ยุค
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งยังคงได้รับอิทธิพลจากรูปแบบ

๕๔



เรอแนสซองส์ นีโอ คลาสสิค และ ปอลลาเดียน ซึ่ง
เป็นที่นิยมในยุโรปช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘-๑๙

คลินิกคุณหมอและห้องปรุงย�
ก้าวเข้าสูห้่องทีส่อง เป็นส่วนจำาลองคลนิกิหมอชยั 

ไชยนุวัติ ซึ่งอยู่ชั้น ๒ และห้องปรุงยาที่อยู่ชั้น ๑ 
แสดงให้เหน็ถงึวธิกีารทำางานและความเป็นอยูท่ีส่ะอาด 
เรียบง่าย พร้อมกับเอกสารสำาคัญ คือ ตำาราทางการ
แพทย์ภาษาเยอรมัน สมุดจดสูตรยา รวมทั้งอุปกรณ์
การแพทย์ที่ใช้ประจำา เช่น เข็มฉีดยา ภาชนะเก็บ
สำาลี  หม้อต้ม  และกล้องจุลทรรศน์ ที่ใช้ดูเม็ดเลือด 
ปัสสาวะและอุจจาระของผู้ป่วย  อีกส่วนคือ ห้องปรุง
ยาในสมยันัน้ จดัแสดงอปุกรณ์ในกระบวนการปรงุยา 
และมีวีดิทัศน์แสดงถึงการปรุงยา จ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย

ก้�วสู่ธุรกิจผลิตย�
เสี้ยวหนึ่งของการผลิตยายุคแรกที่เรียกอย่างไม่

เป็นทางการว่า เหล่าเต๊ง ฟาร์มาซ ีอยู่ชั้น ๓ และชั้น ๔ 
ของตกึ มีการจดัแสดงเครือ่งชกัรอกรุ่นแรกจำาลอง ทีใ่ช้
ส่งอุปกรณ์ผลิตยาจากชั้นล่างขึ้นไปชั้น ๓ และชั้น ๔ 
รวมถึงแสดงเคร่ืองตอกยาสมัยเริ่มต้นจากประเทศ
เยอรมนี ที่มีประสิทธิภาพในการตอกยาได้นาทีละ 
๒๐๐ เม็ด ซึ่งปัจจุบันเครื่องตอกยาสมัยใหม่สามารถ
ผลิตได้นาทีละหลายพันเม็ด

ส่วนสุดท้าย วันนี้ของห้างฯเบอร์ลิน เป็นวีดีโอ
ขนาดสั้นประมาณ ๕ นาที ให้ความรู้ทันสมัยถึงขั้น
ตอนการผลิตยาเม็ด ตั้งแต่ผงยาจนตอกออกมาเป็น

เม็ด กระทั่งถึงผู้ใช้ รวมถึงการตรวจคุณภาพของยา
ทีท่นัสมยัจากโรงงาน บรษัิท เบอร์ลิน ฟาร์มาซติูคอล 
อินดัสตรี้ จำากัด 

สองห้องที่เราใช้เวลาเดินไม่กี่สิบก้าวก็ครบ
หมดแล้วนี้ มีรายละเอียดพิถีพิถันน่าสนใจซึ่งทำาให้
เราสามารถย้อนเวลากลับไปสู่จุดตั้งต้นจนถึงวันนี้ได้
อย่างเพลดิเพลนินานนบัชัว่โมง และลงนามพร้อมเขยีน
ความประทับใจในสมุดเยี่ยมด้วยความเต็มใจ

จากจุดนี้เรากดปุ่มบานประตูเชื่อมต่ออีกฟาก
เปิดออก ก็พบ Museum Café น่าสบาย พร้อมกับ
เสียงต้อนรับของผู้นำาชมอาวุโสคนเมื่อครู่ ตอนนี้ผัน
ตัวมาเป็นบาริสต้าด้วยรอยยิ้มอบอุ่น ชวนเชิญให้ลิ้ม
ลองเครือ่งดืม่อร่อยสดช่ืน มีขนมและของว่างหน้าตา
ดีให้ใช้เวลาผ่อนคลายไปกับยามบ่ายแสนระอุ

เป็นพิพิธภัณฑ์น่ารักท่ีอยากแนะน�าให้มาเท่ียว
ชมกันเยอะๆ ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า เดินทางสะดวก 
กลับไปพร้อมรอยยิ้มอิ่มเอมแน่นอน 

พิพิธภัณฑ์ห้างขายยาเบอร์ลิน
การเดินทาง : MRT สถานวีดัมงักร ทางออก ๓ 

เลี้ยวขวา เดิน ๓-๕ นาที
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) เวลา ๐๘.๐๐-

๑๗.๐๐ น.
ค่าบัตรเข้าชม ๕๐ บาท นำาไปเป็นส่วนลดใน 

Museum Café ได้ ๑๐%  

๕๕



เรื่อง : พริบพรี
ภาพ : นัดเดียว

มรดกไทย

 ไทยเป็นมรดกทางวฒันธรรมของคนไทยทีส่บืทอดกนัมานาน เป็นท้ังการ
 ต่อสู้ป้องกนัตวัและกฬีา ไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชดัว่าเกดิขึน้ครัง้แรกใน

สมยัใด แต่ถอืว่ามวยไทยเป็นศลิปะการต่อสูข้องไทยเช่นเดียวกบักงัฟขูองจีน ยูโด
และคาราเต้ของญี่ปุ่น และเทควันโดของเกาหลี

มวยไทยได้รับความนิยมมากในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ยุคที่นับว่าเฟื่องฟูที่ 
สุดคือรัชกาลที่ ๕ ด้วยว่าพระองค์ทรงศึกษาฝึกฝนการชกมวยไทยและโปรดให้
จัดการแข่งขันชกมวยหน้าพระที่นั่งโดยคัดเลือกนักมวยฝีมือดีจากภาคต่างๆ 
มาประลองแข่งขัน และพระราชทานแต่งตั้งให้มีบรรดาศักดิ์ ทั้งยังโปรดให้กรม
ศึกษาธิการบรรจุการสอนมวยไทยเป็นวิชาบังคับในโรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษา 
มีการชกมวยถวายหน้าพระท่ีนัง่เป็นประจำาทีว่งัสวนกหุลาบ ทัง้การต่อสูป้ระลอง
ระหว่างนกัมวยกบัครมูวยชาวไทยด้วยกัน และการต่อสูร้ะหว่างนกัมวยกับครมูวย
ต่างชาติ ซึ่งต่อมาได้เป็นแบบอย่างในการฝึกหัดมวยไทยในสถาบันพลศึกษา
ส่วนใหญ่

สมยัรชักาลที ่ ๗ ในยคุแรกการแข่งขันมวยไทยใช้การพนัมือด้วยเชือก จน
กระทัง่นายแพ เล้ียงประเสรฐิ นกัมวยจากท่าเสา จงัหวดัอุตรดติถ์ ต่อยนายเจยีร์ 
นกัมวยชาวเขมร ด้วยหมดัเหว่ียงควายถึงแก่ความตาย จงึเปลีย่นมาสวมนวมแทน

๕๖

มวยไทย มรดกไทย 
ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสาน

มวย



คำาว่ามวยไทย เริ่มใช้ในยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบายชาตินยิม 
มกีารออกพระราชบญัญตัมิวยไทย ซึง่แต่เดมิมวยไทยจะมชีือ่
เรียกแตกต่างกันออกไปตามท้องถิ่น เช่น มวยโคราช มวย
ไชยา รวมถึงการก่อสร้างเวทีมวยมาตรฐานจวบจนปัจจุบัน
คือ เวทีมวยลุมพินี และเวทีมวยราชดำาเนิน ทั้งสองสนามนี้
ถือเป็นสนามมวยมาตรฐานของประเทศไทย มีการจัดแบ่ง
ประเภทนกัมวยเป็นรุน่ต่างๆ ตามนำา้หนกัตวัท่ีกำาหนดขึน้ เกดิ
กติกามวยไทยอาชีพ ฉบับ พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขปรับปรุง
จากฉบับ พ.ศ. ๒๔๘๐ ของกรมพลศึกษา และเมื่อวันที่ ๔ 

กนัยายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้มกีารถ่ายทอดการชกมวยไทยจากสนามมวยราชดำาเนนิเป็น
ครั้งแรก หลังจากนั้นได้มีชาวต่างชาติเดินทางมาฝึกมวยไทย และมีการจัดแข่งขันชก 
มวยกับนักมวยไทยอยู่เสมอๆ

กีฬามวยไทยมกีารพฒันาจนก่อตัง้เป็นสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย 
ซึง่กำาหนดให้การชกมวยไทยต้องมเีครือ่งป้องกนัอนัตราย เพือ่ให้นกัมวยมคีวามปลอดภยั
มากยิ่งขึ้น ทำาให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาแข่งขันมากขึ้นในแต่ละปี และมีการถ่าย 
ทอดการชกมวยทางโทรทัศน์มากขึน้ด้วย ทำาให้ธรุกจิมวยขยายตวัออกไปกว้างขวาง ใน
ต่างจังหวัดมีเวทีมวยเกิดขึ้นหลายแห่ง เปิดโอกาสให้นักมวยท่ีมีฝีมือจากต่างจังหวัด 
เดินทางเข้ามาชกมวยในกรุงเทพฯ มากยิ่งขึ้น

เป็นที่น่ายินดีที่ปัจจุบันมีการเรียนการสอนมวยไทยในระดับบัณฑิตศึกษา คือ 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
จงัหวัดราชบรุ ีเริม่เปิดสอนหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติ สาขามวยไทย ใน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขามวยไทยศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ และต่อมา
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พัฒนาเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาเอกชื่อว่า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
มวยไทยศกึษา มวยไทยจงึเริม่พฒันาเข้าสูว่ชิาการเรยีนการสอน เพ่ือการอนรัุกษ์มรดก
ไทยชิ้นนี้ และแสวงหาคุณค่าทางภูมิปัญญาไทยมากขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน 

ในขณะเดียวกัน มวยไทย ยงัได้รบัการจดทะเบยีนเป็นมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม
ของชาติไทย มีการจัดการแข่งขัน “ไทยไฟท์” ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการทำาให้มวย 
ไทยเป็นที่รู้จักและชื่นชอบของคนทั่วโลก รูปแบบของการจัดการแข่งขัน ไทยไฟท์ จะ
เวียนไปจัดการแข่งขันตามสนามแข่งขันในประเทศต่างๆทั่วโลก ซึ่งการแข่งขันแต่ละ 
แมทซ์จะมีทั้งนักท่องเที่ยวขาจรที่เข้ามาร่วมชมการแข่งขัน รวมถึงยังสร้างกลุ่มแฟน
พันธุ์แท้ที่เดินทางไปชมการแข่งขันยังประเทศต่างๆที่จัดการแข่งขันขึ้นด้วย

สำานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เปิด
เผยถงึโอกาสในการส่งเสรมิการดำาเนนิธรุกจิในต่างประเทศเกีย่วกบัมวยไทยในทวปียโุรปและ
ประเทศเยอรมนว่ีา ในตอนนีกี้ฬามวยไทยกำาลงัได้รบัความนยิมอย่างมากทัว่โลก และมีค่าย
มวยเปิดใหม่ผุดขึ้นมาเรื่อยๆ ในต่างประเทศ ทั้งในเอเชีย อเมริกาเหนือ และในยุโรป

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ ทางองค์การสหประชาชาติได้ให้การยอมรับมวยไทยเป็นกีฬา
แห่งประชาคมโลก โดยมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสภามวยไทยโลก และ
สหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ

มวยไทยได้รับความนยิมมาอย่างยาวนาน ท้ังยงัเพ่ิมคณุค่าในตวัประเภทกฬีาชนิด
นี้มากขึ้นทุกวัน คุณประโยชน์ของศิลปะมวยไทยที่ประจักษ์ชัดมีหลายประการ ทำาให้
ในปัจจบุนัผูห้ญงิก็ให้ความสนใจกนัเป็นจำานวนมาก ซึง่นอกจากร่างกายจะมีสมรรถภาพ
ที่ดี สมส่วน มีภูมิต้านทานสูง มีจิตใจเข้มแข็ง รอบคอบ มานะอดทนแล้ว ยังสามารถ
ใช้ป้องกันตัวในชีวิตประจำาวัน และเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความเชื่อมั่นต่อตนเอง มี
ระเบียบวินัย และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และท้ายสดุ มวยไทย กีฬาทีเ่ป็นมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมของชาตไิทย ยงั
เป็นกฬีาที่ใช้สร้างงานประกอบอาชีพได้ด้วย  
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ศาสนศิลป์สยาม
เรื่องและภาพ : อุไรดุสิตา

 ย่างเท้าเข้าสูบ่รเิวณวดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร 
 ความรู้สกึสัมผสัในมนต์ขลงัแห่งช่วงสมัยโบราณ 
กาล ความเป็นพื้นบ้าน แผ่กระจายมาจากพื้นทรายสี
ขาวทีล่าดปเูป็นสนามกว้างใหญ่ก่อนเดนิผ่านเข้าสูซุ้่ม
ประตูชั้นในของวัด ยอดเจดีย์พระบรมธาตุมองเห็น
เด่นจากทุกมุม เน้นความรู้สึกถึงพลังธรรมแห่งองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แผ่ไพศาลมาสู่แดน
สุวรรณภูมิ ซึ่งเริ่มต้น ณ เมืองนครศรีธรรมราชแห่ง
นี้เมื่อกว่าพันปีก่อน 

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เดิมเรียกว่า วัด
พระบรมธาตุ เป็นวัดใหญ่ ตั้งอยู่ภายในเขตกำาแพง
เมืองโบราณ มีถนนสายหลักเก่าแก่ของเมือง คือ
ถนนราชดำาเนินตัดผ่านหน้าวัด บนถนนเส้นนี้ ตั้งแต่
หวัถนนไปจนสดุถนน มวีดัเก่าๆ ตัง้อยูม่ากมายหลายวัด 
สองข้างถนนเสาไฟฟ้าประดบัด้วยสญัลกัษณ์ “หวันะโม” 
ของขลังของมงคลที่ชาว
นครศรธีรรมราชเชือ่ว่าช่วย
ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ป้อง 
กันภยันอันตราย จนไปถึง
เมตตามหานิยม ทำาให้การ

ย่างก้าวจากถนนราชดำาเนนิเข้าสูป่ระตวูดัพระมหาธาตุ
นั้นเป็นย่างก้าวแห่งมงคล

ประวัติการสร้างวัดพระมหาธาตุไม่มีหลักฐาน
ปรากฎแน่ชัด นอกจากตำานานการบอกเล่าสืบต่อกัน
มาหลายชั่วอายุคน หลักฐานทางเอกสาร ที่ชัดเจน 
ปรากฏขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมือ่คราวทีเ่สดจ็ประพาสเมอืงนคร ได้โปรดพระราชทาน
นามวัดว่า “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” 

ตำานานท่ีเล่าเรื่องการก่อสร้างพระบรมธาตุมี
หลายสำานวน พอประมวลเนือ้หาได้ว่า เมือ่พระพุทธเจ้า
เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน เมืองต่างๆ ในแว่นแคว้น
ชมพูทวีปได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุไปเก็บรักษา 
สกัการะ มเีมืองหนึง่ชือ่เมอืงทนธบรุ ีได้พระทนัตธาตุ
มาเก็บรักษาไว้ ต่อมามีกษัตริย์จากเมืองอื่นยกทัพ 
มาเพื่อขอแบ่งพระทันตธาตุ กษัตริย์เห็นว่าจะรักษา

เมืองไว้มิได้ จึงให้พระธิดา
และพระโอรสอัญเชิญพระ
ทนัตธาต ุลงเรอืหนไีปลังกา 
เผอิญเรือกำาปั่นถูกพายุพัด 
เรอืแตก ทัง้สองพระองค์มา

เมื่อ

ศรัทธาธรรมต่อเนื่องนับพันปี

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
นครศรีธรรมราช

๕๙



ขึ้นฝั่ง ณ หาดทรายแก้ว แล้วฝังพระทันตธาตุไว้ที่
นั้น ซึ่งก็คือบริเวณเมืองนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน 
ต่อมาพระเจ้าศรีธรรมโศกราชผู้ครองนครได้มาพบ    
พระทันตธาตุ และโปรดฯให้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์ 
เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้

ป ัจจุบันอาณาบริเวณของวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวหิาร เป็นรูปสีเ่หลีย่มผนืผ้า มกีำาแพงอฐิล้อม
รอบ  มซีุม้ประตทูางเข้าทัง้ด้านหน้าและด้านหลงัวดั 
พื้นที่วัดแบ่งเป็นสองเขต คือ เขตพุทธาวาสนับเป็น
พื้นที่โบราณสถาน  มีพระบรมธาตุเจดีย์ประดิษฐาน
อยู่  เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สำาหรับการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา  และเขตสงัฆาวาส  เป็นทีพ่กัและจำาพรรษา
ของสงฆ์  

 ในด้านสถาปัตยกรรม องค์พระบรมธาตุเจดีย์
เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบทรงระฆังควำ่า (โอควำ่า) 
มีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์หุ้มด้วยแผ่นทองคำา ประดับด้วย
อัญมณีหลากหลายชนิด ทองคำาและอัญมณีเหล่านั้น
ได้มาจากความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนท้ังชาว
ไทยและชาวต่างชาติ ส่วนบนยอดสดุมบีาตรนำา้มนต์ 
๑ ใบ รองรับนำา้ฝนซึง่ระเหยเป็นละออง โปรยพรมให้พร
ผู้ที่มาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ องค์เจดีย์พระบรม
ธาตุองค์ใหญ่ทีเ่หน็กันในปัจจบุนั เป็นทรงลงักาซึง่ครอบ
เจดีย์องค์เดิมที่ทรุดโทรมไป ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 
๑๘ อิทธิพลพระพุทธศาสนาแบบลังกาเข้มแข็งมาก 
นครศรีธรรมราชจึงได้รับอิทธิพลทั้งศาสนาและ
ศลิปกรรมจากลงักา ในยคุสมัยสโุขทัยและอยุธยา วัด
พระมหาธาตุจึงเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา
เถรวาทลงักาวงศ์ (แบบด้ังเดมิ) พทุธสถาปัตย์จงึเป็น
ตัวอย่างเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการสรรค์สร้างขึ้น
ตามแบบพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบดั้งเดิมที่ยังคง
เหลืออยู่ในคาบสมุทรมลาย ู 

ชัน้บนขององค์พระเจดย์ี เรยีกว่าลานประทกัษณิ 
มเีจดย์ีทรงระฆังขนาดเลก็ตัง้อยูบ่นฐานสีเ่หลีย่มท้ังสีมุ่ม
รอบองค์พระเจดย์ีใหญ่   ส่วนยอดของพระบรมธาตเุจดีย์
เป็นปล้องไฉน (ฉตัรวล)ี  ๕๒  ชัน้  มบีลัลงัก์ทรงสีเ่หลีย่ม 
บรเิวณก้านฉตัรระหว่างองค์ระฆงักบัฉตัรวลปีระดบัปนู
ป้ันภาพพระพทุธรปูปางลีลาของพระอรหนัต์อรยิสาวก
ทัง้ ๘ ทำาประทกัษณิอยู่ เรยีกว่า “พระเวยีน” นบัเป็น
พุทธสถาปัตย์ทีเ่ป็นเอกลักษณ์หนึ่งของเจดีย์พระบรม
ธาตุของนครศรีธรรมราช  

๖๐



ส่วนบริเวณฐานของพระบรมธาตุเจดย์ีเป็นลาน
ประทกัษณิชัน้ล่างที่ใช้สำาหรบัเดนิเวยีนขวา เพือ่บชูา
องค์พระธาตุ เรียกว่า “วหิารทับเกษตร” ลานประทกัษณิ
ยกพื้นสูงเป็นช่องทางเดินให้สามารถเดินประทักษิณ
รอบฐานพระเจดีย์ มีประตมิากรรมช้างล้อม ๒๒ เชอืก 
อยูโ่ดยรอบทัง้สีด้่าน เป็นรูปป้ันหวัช้างยืน่ออกจากซุม้
รอบฐานเจดย์ี ส่วนบรเิวณด้านนอกขององค์พระเจดีย์  
มีองค์เจดีย์บริวารที่รายล้อมรอบองค์พระบรมธาตุ
เจดีย์ มีทั้งหมด ๑๕๘ องค์ เจดีย์บริวารเหล่านี้คือ
เจดีย์ที่ลูกหลานชาวเมืองนครศรีธรรมราชสร้างอุทิศ
ส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว  

งานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวนครศรี 
ธรรมราช คอื ประเพณแีห่ผ้าขึน้ธาต ุ หมายถงึการ   
นำาผ้าผนืยาวขึน้ไปพนัห่มรอบองค์พระบรมธาตุเจดย์ี
ในวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนาของทุกป ี อาทิ  วัน
มาฆบูชา  และวันวิสาขบูชา  พุทธศาสนิกชนจะร่วม
มอืร่วมใจกนับริจาคเงนิตามกำาลงัศรทัธาซือ้ผ้ามาเยบ็ต่อ
กันเป็นผืนยาวนับพันหลา แล้วจัดเป็นขบวนแห่ผ้า
ขึ้นห่มพระบรมธาตุเจดีย์ ผ้าที่ขึ้นไปห่มองค์พระบรม
ธาตุเจดีย์เรียกว่า “ผ้าพระบฎ” (หรือ พระบต) นิยม
ใช้สีขาว สีเหลือง สีแดง สำาหรับผ้าสีขาวนิยมเขียน
ภาพเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ เสด็จ
ออกบรรพชา ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน 
ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นเอกลักษณ์ประจำาเมือง
นครศรีธรรมราช แก่นแท้อยู่ที่การบูชาพระพุทธเจ้า
อย่างใกล้ชดิ โดยใช้องค์พระบรมธาตเุจดย์ีเป็นตวัแทน

นอกจากองค์เจดย์ีพระบรมธาตอุนัโดดเด่นและ
เจดีย์บริวารนับร้อยที่ทำาให้บริเวณวัดพระมหาธาตุ

เปี่ยมด้วยพลังธรรมพลังบุญแล้ว ในบริเวณวัดยังมี
วหิารและพุทธสถานท่ีมปีระวตัยิาวนานน่าสนใจ และ
มีผู้คนไปกราบไหว้ขอพรกันอีกหลายแห่ง อาทิเช่น

วิห�รพระทรงม�้
วหิารพระมหาภเินษกรมณ์ หรอืวหิารพระทรงม้า 

อยูติ่ดกบัองค์พระบรมธาตเุจดย์ีด้านทศิเหนอื ภายใน
วิหารพระทรงม้ามีประติมากรรมปูนปั้นพุทธประวัติ
ตอนมหาภเินษกรมณ์ทีง่ดงาม ตรงกลางวหิารมบีนัได
ทางข้ึนไปสู่ลานประทักษิณรอบองค์เจดีย์ บรเิวณข้าง
ประตูบันไดเป็นรูปปั้นกษัตริย์ลังกาในท่านั่ง ทางทิศ
ตะวันออกคือท้าวขัตตุคามและทางทิศตะวันตกคือ
ท้าวทศคามรามเทพ บานประตูไม้สกัขนาดใหญ่แผ่น
หนา ฝีมอืแกะสลักสวยงามวจิติรพสิดารมาก บนด้าน
ซ้ายแกะสลกัเป็นรปูพระพรหมบานประตดู้านขวาเป็น
รูปพระนารายณ์ ประตูสู่พระบรมธาตุเจดีย์จะเปิด
เฉพาะในวันแห่ผ้าขึ้นองค์พระธาตุ เพื่อให้ผู้คนนำาผ้า
ขึ้นห่มองค์พระเจดีย์เท่านั้น บริเวณหน้าประตูวิหาร
พระทรงม้ามีระฆังสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่จารึกว่า “สร้าง
ในสมัยพระนารายณ์อยุธยา” 

๖๑



วิห�รโพธิ์ลังก�
ใกล้กบัวหิารพระทรงม้าคอื วหิารโพธิม์ณเฑยีร 

หรือวิหารโพธิ์ลังกา เป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบตาม
คตินิยมของลังกา มีการปลูกต้นโพธิ์โดยนำาหน่อต้น
พระศรีมหาโพธิจ์ากประเทศศรลัีงกา มาปลูกไว้ตรงกลาง
วิหารเพื่อแสดงสัญลักษณ์การตรัสรู้ของพระสัมมา
สมัพทุธเจ้า ปัจจบัุนวหิารโพธ์ิลงักาเป็นส่วนหนึง่ของ
พพิธิภณัฑสถานเกบ็รกัษาโบราณวัตถุภายในจดัแสดง
ของถวาย เพือ่บชูาพระมหาธาตเุจดย์ีเช่น พระพทุธรปู 
พระพิมพ์ เครื่องปั้นดินเผา ศิลาจารึก ฯลฯ ก่อนจะ
เข้าประตวูหิารโพธิล์งักาเป็นทีป่ระดษิฐานของพระพทุธรปู

ทรงเครื่องสมัยอยุธยา  ประทับยืน
ปางประทานอภัยเรียกว่าพระพวย 
เป็นพระพทุธรปูทีศ่กัดิส์ทิธ์ิ มผู้ีเคารพ
เลือ่มใสมาก มกัมาขอพรขอให้ประสพ
ความสำาเร็จ

วิห�รพระแอด
วหิารพระกัจจายนะหรอืวหิาร

พระแอด เป็นที่ประดิษฐานของ
พระสังกัจจายน์องค์ใหญ่ ชาวบ้าน
เรียกกันว่า “พระแอด” มีชาวบ้าน
มาขอพร เพราะเชื่อกันว่าเป็นพระ
ศกัด์ิสทิธ์ิ หากใครปวดเมือ่ยไปนวด
พระแอด หรือปวดเอวปวดหลังนำา
ไม้ไปคำา้ยนัหลงัพระแอด อาการปวด
ก็จะหายอย่างน่าอัศจรรย์ 

วิห�รคด
วหิารคด หรอืพระระเบยีง หรอืพระด้าน สร้าง

ข้ึนในสมัยอาณาจักรอยุธยาโดยก่อกำาแพงเป็นรูป
สีเ่หลีย่มผนืผ้ามหีลงัคาคลมุเข้าด้านใน สร้างขึน้เพือ่
ใช้เป็นผนังหรือกำาแพงล้อมรอบองค์พระบรมธาตุ
เจดย์ีและเจดีย์ราย ในวิหารหรอืระเบยีงน้ี เตม็ไปด้วย
พระพุทธรูปปั้นเรียงเป็นระเบียบ เป็นพระพุทธรูปนั่ง
เป็นแถวยาวตลอดทกุด้านของระเบียง จำานวน ๑๗๓ องค์ 
พระพุทธรูปเหล่านี้เป็นฝีมือช่างสมัยอยุธยาและ
รตันโกสนิทร์ การท่ีมีพระพุทธรูปอยูร่อบด้านของพระ 
บรมธาตุเจดีย์นี้เองจึงเรียกกันว่า “พระด้าน”

รอยพระพุทธบ�ท
รอยจำาลองพระพุทธบาท 

ยาว ๗๔ นิ้ว กว้าง ๔๔ นิ้ว 
ตรงบันไดทางข้ึนมีพระบุญ
มาก พระพุทธรูปหินทรายที่
ศักดิ์สิทธิ์มาก ชาวบ้านนิยมไป
บนบานขอบุตรและโชคลาภ
นอกจากนี้บนมณฑปยังเป็น
จุดชมองค์พระธาตุในมุมสูงอีก
ด้วย

วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิารเป็นศนูย์กลางแห่ง
ศรัทธาธรรมของประชาชนในภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
หลายศตวรรษ  องค์พระเจดย์ีนบัเป็นพระบรมธาตเุจดย์ี
ทีด่ำารงอยูก่ว่าพนัปี นบัว่ายาวนานทีส่ดุของไทย และ
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และที่น่าชื่นชมคือ
ศรทัธาธรรมทีย่ัง่ยนืของชาวนครทีย่งัรกัษาความเป็น
พ้ืนบ้านความเป็นชุมชนในงานบุญประเพณีที่ยิ่ง
ใหญ่ แห่ผ้าขึ้นธาตุ ทุกปี  

๖๒



 
เก็บมาเล่า
เรื่อง : พรนับพัน

พระกากัน อโสโก (มาลิค) 
ตัง้ใจเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่คนรุน่ใหม่ด้วยค�าสอนเข้าใจง่าย

ข่าวใหญ่ที่ชวนปีติใจเรื่องหนึ่งในฐานะพุทธศาสนิกชน คือเรื่อง พระกากัน 
อโสโก (มาลิค) นักแสดงบอลลีวูด เชื้อชาติอินเดีย ผู้รับบทเจ้าชายสิทธัตถะ ใน
เรื่อง Sri Siddhartha Gautama อีกทั้งเคยได้รับรางวัลนักแสดงนำายอดเยี่ยม 
ในเทศกาลภาพยนตร์ World Bhuddhist Film จดัโดยองค์การสหประชาชาต ิ ซึง่จาก
บทบาทนี ้ทำาให้เขาเริม่ศึกษาหลกัธรรมคำาสอนของพระพุทธศาสนา ฝึกฝนปฏบิติั
เจริญสมาธิภาวนา เรียนรู้วัตรปฏิบัติ จนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระธรรม
คำาสอนขององค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจ้า จงึตกลงใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ เพือ่
ศึกษาหลักธรรมคำาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดธาตุทอง 
ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติของนักบวช และเรียนรู้วิถีสันติภายใน 

พระกากนั อโสโก กล่าวถงึเส้นทางภายใต้ร่มกาสาวพัสตร์ และจดุเริม่ต้นโครงการฟ้ืนฟพูระพทุธศาสนา
กลับคืนสู่ประเทศอินเดียว่า “จริงๆ อาตมาเกิดในศาสนาฮินดู และได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธหลังจากที่
ได้เล่นเรื่อง Sri Siddhartha Gautama ตอนที่อาตมาได้รับบทเจ้าชายสิทธัตถะ ได้ศึกษาประวัติของสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพาน ทุกครั้งที่ได้รับการเผยแผ่ไปจนได้รับความนิยม อาตมา
มีค�าถามในใจตลอดเลยว่า พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า ธรรมะ เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย แต่ในปัจจุบัน
เหลือชาวพุทธในอินเดียเพียงแค่ ๑-๒ % เท่านั้น เกิดอะไรขึ้น”

“พอตัง้คำาถามนีข้ึน้มา อาตมาได้กลบั
ไปประเทศอินเดียหลังจากเสร็จสิ้นการ
ถ่ายทำาหนงัและฉายภาพยนตร์ทัว่โลกแล้ว 
ได้ไปศึกษาความเป็นจริงว่า แท้จริงแล้ว 
การกลับมาอีกคร้ังหนึ่งของศาสนาพุทธ
ในประเทศอินเดียเกิดจากบุคคลสำาคัญ
ท่านหนึง่ชือ่ว่า ดร.เอม็เบดการ์ ท่ีคนอนิเดีย
ขนานนามท่านเป็นพระโพธสิตัว์ เพราะท่าน
ทำาให้ศาสนาพุทธกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีก
ครั้งหนึ่งได้”

เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๙๙ “ท่านดร.เอ็มเบดการ์ 
ได้พาคนฮินดูจำานวน ๕ แสนคน ประกาศ
ตนเป็นพุทธมามกะ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็
เลยทำาให้ศาสนาพุทธกลับมามีชีวิตอีกครั้ง 
ทำาให้อาตมาได้มองท่านเป็น ต้นแบบ และ
ตั้งใจว่าจะนำาศาสนาพุทธให้กลับมาเจริญ
รุง่เรอืงอกีคร้ังในประเทศอนิเดีย คนพุทธท่ี
ประเทศอนิเดยีแม้จะมีประมาณ ๑๐ ล้านคน 
แต่ก็ยังไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องหลักธรรม
คำาสอนของพระพุทธเจ้า ส่วนตัวอาตมา 
ที่ ได ้หันกลับมานับถือศาสนาพุทธเมื่อ    
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ทีป่ระเทศศรลัีงกา กเ็พราะ
ในตอนนัน้อาตมามีความคดิในใจว่าอยากจะ

๖๓



 

๖๔

ทำาโครงการนี้ขึ้นมา แต่ยังติด
ปัญหาอยู่ว่าตอนนัน้เป็นคนพทุธ
แล้ว แต่หลักธรรมคำาสอนหรือ
ธรรมะลึกซึ้งของพระพุทธเจ้า 
อาตมายังไม่สามารถที่จะถ่าย 
ทอดได้ ยังไม่รู้อย่างแจ่มแจ้ง 
ก็เลยคิดว่าต้องบวชให้ได้ จน
ตัดสินใจว่ายังไงก็ตามต้องมา
บวชที่เมืองไทย เพราะที่นี่เป็น
ศูนย์กลางของศาสนาพุทธของ
คนทัง้โลก แล้วเป็นท่ีทีจ่ะสามารถ
ศกึษาธรรมะอย่างแท้จรงิได้ รวม
ไปถงึคนไทยทีม่สีมัพนัธไมตรีมี
มติรภาพทีด่เีวลาทีม่าเมอืงไทย 
ถ้าเลือกจะมาบวชจะมาบวชที่
ประเทศไทย”

 “อยากจะขออนุโมทนากับสื่อมวลชนทุกท่านที่ช่วยกันกระจายข่าวบอกบุญเรื่องนี้ ทำาให้กิจกรรมที่ทำา
ในวันนี้ไปไกลกว่าที่เราคิดมาก รู้สึกว่าภารกิจใกล้จะสำาเร็จในไม่ช้านี้”

“สำาหรับหนทางใต้ร่มกาสาวพัตร์ที่มาถึงวันนี้ เรามากันไกลมาก อาตมาอยากจะสอนธรรมะแก่คนรุ่น
ใหม่โดยใช้หลกัคำาสอนง่ายๆ เพือ่ทีจ่ะให้คนรุน่ใหม่ได้เข้าใจง่ายๆ ซึง่ไม่น่าเช่ือว่าสิง่ท่ีทำาทกุวนันีจ้ะเกิดผลค่อน
ข้างท่ีมกีระแสทีด่มีากในประเทศอินเดยี จนกระทัง่องค์กรชาวพทุธท่ีประเทศอนิเดยีส่งข้อความมาเพือ่จะบอกว่า 
อย่าเพิง่สกึ อย่าเพิง่ลาสกิขาตอนนีไ้ด้ไหม ขอให้อาตมาได้กลบัไปประเทศอนิเดยีเพือ่ทีจ่ะสร้างขวญัและก�าลงัใจ
ให้กับคนพุทธในประเทศอินเดีย”

“ประเทศไทยและประเทศอินเดียมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในหลายด้าน ทั้งด้านวัฒนธรรม ด้านภาษา 
ตัง้แต่สมยัอดีตจนมาถงึปัจจบุนั ในอนาคตไม่แน่นอน อาตมาอาจจะลาสกิขาวนัไหนก็ได้ แต่อาตมาเช่ืออย่าง
หนึง่ว่าคนไทยจะร่วมภารกจิกบัอาตมาไปจนถงึลมหายใจสดุท้ายของเรา จากการท่ีอาตมาได้รบัความรักความ
ศรัทธาในขณะที่อาตมาบวชอยู่ในวัดธาตุทองแห่งนี้ มั่นใจว่าการได้รับความไว้วางใจ การได้รับความรักจาก
คนไทยจะทำาให้ภารกิจของเราจบสิ้นไปอย่างสมบูรณ์แบบแน่นอน”

“ภารกิจหลักของเราก็คือการน�า
หลักธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
กลับไปสู่ประเทศอินเดียอีกครั้ง คืนลม
หายใจของพระพุทธศาสนาในประเทศ
อนิเดยีอกีครัง้ ให้คนอนิเดยีกลบัมานบัถือ
ศาสนาพทุธอกีครัง้ เราจะมกีารวางแผน
กันระยะยาว หนทางยังไปต่ออีกไกล 
อยากจะขอบคณุทุกท่าน ตลอดระยะเวลา
ที่อาตมาได้บวช ขออนุโมทนาบุญทุก
ท่านด้วย”



 

๖๕

 ศูนย์สิริกิติ์ พร้อมเปิดให้บริการปลายปี ๒๕๖๕
หลังจากปิดปรับปรุงแรมปีเพื่อปรับโฉมใหม่ ในที่สุดศูนย์การ

ประชุมแห่งชาติสริิกติิ ์(QSNCC) ก็เตรียมเปิดให้บรกิารในเดอืนกันยายน 
๒๕๖๕ พร้อมกบัสะท้อนเอกลกัษณ์ตามแนวคิด “สบืสาน รักษา ต่อยอด” 
และเพิม่ศักยภาพของศนูย์ฯ ด้วยขนาดพืน้ทีท่ี่ใหญ่ขึน้กว่าเดิมถงึ ๕ เท่า 

ศูนย์สิริกิติ์โฉมใหม่ จะเป็นศูนย์การประชุมแห่งแรกของไทย 
ทีส่ามารถทลายข้อจำากดัในด้านการจดัอเีวนต์ ด้วยการออกแบบพืน้ที่
ให้มีความยืดหยุ่นและเทคนิคการก่อสร้างที่ทันสมัย ภายในอาคาร 
มีระยะห่างระหว่างเสาที่กว้างมาก จึงได้พื้นที่ฮอลล์ขนาดใหญ่กว่า 
๒๒,๕๐๐ ตารางเมตร สำาหรบัรองรบัการจดังานทกุรูปแบบอย่างไร้ขดี
จำากัด นับเป็นศูนย์การประชุม สัมมนา และจัดแสดงสินค้าเพียงแห่ง
เดยีวในประเทศไทยทีม่ศีกัยภาพในระดบันี ้อกีทัง้ยงัเป็นศนูย์การประชมุ
แห่งเดยีวทีต่ัง้อยูใ่จกลางกรงุเทพฯ เชือ่มตรงกับรถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT

ในด้านเทคโนโลยแีละสิง่อำานวยความสะดวก QSNCC ได้เตรยีม
ระบบโครงสร้างพืน้ฐานไว้รองรบัการใช้งานอินเตอร์เน็ตความเรว็สงูทีสุ่ด
ในประเทศไทยได้ถึงอนาคต (6G) พร้อมติดตั้งระบบเข้าใช้งานพื้นที่
แบบไร้สัมผัส (Touchless Access) และใช้ระบบบริหารอาคารอัจฉริยะ (Intelligence Event Platform 
Management System) ในการควบคมุการให้บรกิารพ้ืนท่ี ย่ิงไปกว่านัน้ ยงัใช้เทคโนโลยีในการดูแลรกัษาความ
ปลอดภัยขั้นสูงสุดตามมาตรฐานการดำาเนินงานระดับสากล พร้อมคำานึงถึงความปลอดภัยด้าน Life Safety 
เพื่อรองรับการจัดงานระดับโลกทุกรูปแบบ

นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์การประชุมแห่งแรกและแห่งเดียวของไทยที่ผ่านมาตรฐานอาคารเขียว LEED 
ระดับ Silver ที่มีการวางแผนการพัฒนาตั้งแต่ต้นจนแล้วเสร็จ เน้นการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาก 
กว่า ๒๕% และวัสดุที่สามารถนำาไปรีไซเคิลได้มากกว่า ๗๕% ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์โดยรอบโครงการ และ
ใช้อปุกรณ์อตัโนมัตเิพือ่ลดการใช้พลงังานไฟฟ้าและนำา้ หลังจากการพฒันาแล้วเสรจ็ โครงการแห่งนีจ้ะมพ้ืีนท่ี
รองรับการจัดการประชุมและนิทรรศการมากถึง ๗๘,๕๐๐ ตารางเมตร มีที่จอดรถภายในอาคารรองรับได้
มากกว่า ๒,๗๐๐ คนั อำานวยความสะดวกให้แก่ผู้จดังานและผูเ้ข้าร่วมงานโดยศนูย์ฯ สิรกิต์ิิโฉมใหม่จะประเดมิ
ด้วยการเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC และงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ๒๐๒๒ 



  

เฉลิมหล้ากราฟิตี้ ราชเทวี ศิลปะแหกกฎของวัยรุ่น
กราฟิตี้ คือ ภาพวาดตามกำาแพง มักถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไร้ระเบียบ สกปรก

รุงรัง แต่ว่า Street ART Graffiti สวนเฉลิมหล้า ราชเทวี เปลี่ยนแปลงความ
คิดนี้ เมื่อศิลปินมาพ่นผนังตึกร้างเป็นรูปร่างต่างๆ บางรูปใช้เวลา ๒ ชั่วโมง 
บางรูปใช้เวลา ๒ วัน ค่อยๆ รวมกันจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของสวนหย่อม
เฉลิมหล้า และจุดเช็คอินของเยาวชนที่เต็มไปด้วยเสน่ห์อีกรูปแบบหนึ่ง

ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๘ พื้นที่นี้แต่เดิมเป็นที่ดินของพระบาทสมเด็จ
พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัทีพ่ระราชทานแก่พระยานรรตันราชมานติ หรือ เจ้าคณุนรฯ 
ต่อมาเจ้าคณุนรฯ มอบพืน้ทีส่่วนนี้ให้วดัเทพศรินิทราวาสเพือ่ใช้ประโยชน์ต่อไป และ
น้อมเกล้าฯ ถวายบุญกุศลนี้แด่รัชกาลที่ ๖  ในช่วงแรกวัดเทพศิรินทร์ใช้ที่ดินเพื่อเก็บภาษีจากคนที่มาอยู่
แถวนัน้ จนบรษิทัแห่งหนึง่มาซือ้ไปเพือ่ก่อสร้างแต่ทิง้ร้างไว้นานจนมศีลิปินทัง้ชาวไทยและต่างชาตมิาวาดรปู 
พ่นสีบนกำาแพงผนัง กลายเป็นงานศิลปะไร้ขอบเขต

พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการเวนคืนที่ดินแถวราชเทวี-ปทุมวันเพื่อสร้างถนนและทางด่วนบางโคล่-แจ้งวัฒนะ 
สามปีต่อมาโครงการนีถ้กูยกเลกิเนือ่งจากเสยีงคดัค้านของคนในชมุชนแถบนัน้ ทำาให้ทีด่นิเปล่าผนืนีถ้กูท้ิงร้าง 
และนำามาสร้างเป็นสวนหย่อมขนาดเล็กตรงเชิงสะพานหัวช้าง ราชเทวี 

ในที่สุดสวนนี้ก็กลายเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนแถวนั้น และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของคน
กรุงเทพฯ และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมทั้งเป็นพื้นที่ลงสีแห่งใหม่ของนักกราฟิตี้ คนที่ต้องการสร้างผล
งานที่นี่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของตึกนั้นๆ ก่อน ปัจจุบัน ที่นี่กลายเป็นแหล่งรวมงานกราฟิตี้มากมายหลาย
รูปแบบ เป็นฉากถ่ายคลิป จุดถ่ายรูปเท่ๆ พื้นที่สร้างเนื้อ
หาใหม่ๆ สำาหรับคนสังคมออนไลน์ 

สวนเฉลิมหล้า กราฟิตี้ ราชเทวี เดินทางมาง่ายมาก 
ลงสถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี ทางออกประตูสอง เมื่อถึง
สะพานหัวช้างให้เลี้ยวซ้าย เดินไม่นานก็ถึงประตูทางเข้า 
เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งเเต่ ๐๕.๓๐ - ๑๙.๓๐ น.
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โซล่าร์เซลล์ลอยน�า้ไฮบรดิ เขือ่นสิรนิธร เปิดให้เท่ียวชมแล้ว
โครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน�้าไฮบริด เขื่อนสิรินธร ในจังหวัด

อุบลราชธานี หนึ่งในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ลอยนำ้าขนาดใหญ่ที่สุดใน 
โลก ได้เปิดทำาการเชงิพาณชิย์และต้อนรับนกัท่องเท่ียวเข้าชมแล้ว นบัเป็นก้าว
ย่างที่สำาคัญในการลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของแผนในเชิงรักษา  
สิ่งแวดล้อมของไทย 

โรงไฟฟ้าโซลาเซลล์แห่งนี้มีขนาดประมาณสนามฟุตบอล ๗๐  สนาม 
ประกอบไปด้วยแผงโซลาร์เซลล์มากถึง ๑๔๕,๐๐๐ แผง แบ่งออกเป็น ๗ ชุด 
บนพืน้ท่ี ๗๕๐ ไร่ ซึง่อยูบ่นพ้ืนท่ีผวินำา้ในเขือ่นไม่ถงึ ๑% ของพ้ืนท่ีอ่างเก็บนำา้
ทั้งหมด โดยเลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์และทุ่นลอยนำ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทัง้หมด ไม่ส่งผลกระทบกบัระบบนเิวศใต้นำา้ สามารถผลติไฟฟ้าจากทัง้พลงังาน
แสงอาทิตย์ในเวลากลางวัน และพลังนำ้าจากเขื่อนที่มีอยู่เดิมมาผลิตไฟฟ้าใน
ช่วงที่ไม่มีแสง หรือเสริมความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงคำ่า

อกีท้ังยงัใช้ระบบส่งไฟฟ้า อปุกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ รวมถงึพืน้ทีผ่วินำา้ในเขือ่น
สิรินธรที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดเต็มประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายลงได้ ทำาให้ต้นทุนค่าไฟฟ้ามีราคาตำ่า โดยวางแผงโซลาร์เซลล์ให้มี
มุมเอียง มีช่องว่างระหว่างแผงและทุ่นลอยนำ้า แสงแดดสามารถลอดผ่านลง
ในนำ้าได้ จึงไม่กระทบกับระบบนิเวศใต้นำ้า และจะสามารถลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ๔๗,๐๐๐ ตันต่อปี

นอกจากน้ี การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ยงัร่วมกบัจงัหวดั
อุบลราชธานี พัฒนาโครงการนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้าน
พลังงานหมุนเวียนที่สำาคัญของจังหวัด โดยก่อสร้างเส้นทางเดินชมธรรมชาติ 
(Nature Walkway) ความสูง ๕- ๑๐ เมตร ยาว ๔๑๕ เมตร เพื่อให้ประชาชน
ได้เดินชมความสวยงามของทิวทัศน์ได้อย่างใกล้ชิด รวมถึงก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์สำาหรับให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวก่อนเดินชม และเปิดให้ประชาชน
ทั่วไปเข้าชมได้แล้วตั้งแต่ต้นปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยเสริมให้ธุรกิจท่องเที่ยวของ
จังหวัดกลับมาคึกคัก ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย
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Polar Vortex ปรากฏการณ์อากาศแปรปรวน
เดือนเมษายนที่ผ่านมามีปรากฏการณ์อากาศเย็นลงเหลือ ๒๐ องศาอยู่หลายวัน ทำาให้เกิดความวิตก

กังวลว่ามาจาก “โพลาร์ วอร์เทก็ซ์” หรือไม่ แต่กรมอตุนิยิมวทิยาก็ออกมาบอกแล้วว่าเป็นเพียงความกดอากาศ
เปลีย่นเท่านัน้ ถึงอย่างไรก็ตาม คำานี้ก็กลายเป็นคำาค้นหายอดนิยมไปแล้ว

“โพลาร์ วอร์เทก็ซ์” (Polar Vortex) คอืกระแสลมวนท่ีเกิดจากสภาพภมิูอากาศแปรปรวนและได้รบัผลกระทบ
จากอณุหภมูเิฉลีย่ของโลกสูงขึน้ ทำาให้อุณหภมูขิองนำา้ในมหาสมทุรอุ่นขึน้ จนกระทัง่นำา้แขง็ขัว้โลกละลายอย่าง
รวดเร็ว และได้พัดพาอากาศที่เย็นจากนำ้าแข็งที่ละลายไปยังภูมิภาคอื่นของโลก

โพลาร์ วอร์เทก็ซ์ หรือลมวนขัว้โลกนัน้ เป็นกระแสลมท่ีมคีวามรนุแรงหมนุทวนเขม็นาฬิกา วนรอบเหนอื
อาร์กติกราว ๕๐ กิโลเมตร และมีบทบาทในการเก็บรักษาลมเย็นไว้ที่ภูมิภาคอาร์กติก และไม่ให้ความร้อน
จากภายนอกเข้ามา เป็นเสมือนอาณาเขตกั้นระหว่างอากาศเย็นเยือกแข็งของอาร์กติกและอากาศอุ่นรอบ
แลติจูดกลางไม่ให้เล็ดลอดไปหากัน แต่หากมีอะไรทำาให้สมดุลของระบบกระแสลมนี้เปลี่ยนแปลง จะทำาให้
อุณหภูมิของภูมิภาคอาร์กติกสูงขึ้น ขณะที่พื้นที่อื่นของโลกได้รับอิทธิพลจากโพลาร์ วอร์เท็กซ์ที่แปรปรวน 
ก็คือมีอุณหภูมิตำ่าลง

นกัวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าปรากฏการณ์ โพลาร์ 
วอร์เทก็ซ์ ในพืน้ทีอ่ื่นๆ นอกบรเิวณข้ัวโลกเหนอื เกดิ
ขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา และมีความเป็นไป
ได้ทีจ่ะมผีลกระทบต่อเน่ืองมาจากภาวะโลกร้อน ทำาให้
บริเวณข้ัวโลกเหนือมีอากาศอุ่นขึ้นและย่ิงทำาให้เกิด
สภาพภมิูอากาศแปรปรวนรนุแรงมากขึน้ เช่น ฤดหูนาว
สั้นลง เกิดพายุถี่และมีความรุนแรงขึ้น

ขณะเดียวกันการเกิด โพลาร์ วอร์เท็กซ์ จะไม่
ได้อยู่แค่ในขั้วโลกเหนือเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบแก่โลกทั้งใบ เพราะขั้วโลกเหนือทำาหน้าที่เสมือนเครื่องปรับ
อากาศของโลก คอยรักษาความเย็นและสมดุลของสภาพภูมิอากาศของโลกทั้งใบไว้ นำ้าแข็งสีขาวของขั้วโลก
เหนือทำาหน้าที่เป็นเสมือนกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนแสงอาทิตย์และความร้อนกลับไปยังชั้นบรรยากาศ เมื่อ
สภาวะโลกร้อนทำาให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกและนำ้าทะเลสูงขึ้น เมื่อนำ้าแข็งที่ขั้วโลกเหนือละลายแทนที่จะสะท้อน
แสงอาทิตย์กลับไป แต่ยิ่งดูดซับไว้ด้วยสีเข้มของมหาสมุทร ทำาให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ลดลง และนำ้า
แข็งขั้วโลกเหลือน้อยลงเรื่อยๆ

แม้ว่าหลายคนอาจจะชอบอากาศเย็นขึ้น และอาจมองว่า โพลาร์ วอร์เท็กซ์ เป็นเรื่องไกลตัว แต่ความ
จริงแล้วอากาศที่เย็นลงอย่างรวดเร็วนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งมนุษย์และสัตว์  
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เรื่อง : วีโนน่า
ภาพประกอบ : นัดเดียว
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 ทีก่�าลงัได้รบัความนยิมเพ่ิมขึน้อย่างเงยีบๆ ในหมูห่นุม่สาวและเยาวชน เพราะ
 นอกจากเท่ สง่างาม ช่วยฝึกบคุลิกภาพแล้ว ยังมปีระโยชน์อกีหลายด้าน ได้แก่ 

กฬีายงิธน ู ซึง่ไม่ได้เน้นความแขง็แรงหรอืความเร็วเป็นหลกั หากเป็นศลิปะท่ีต้องอาศัย
การฝึกฝนและทักษะความแม่นย�าเป็นอย่างมาก

กีฬาเก่าแก่ของมนุษย์โลก
มนษุย์โลกคดิค้นธนมูาแต่ดกึด�าบรรพ์ เพือ่ใช้เป็นอาวธุป้องกนัตวัและล่าสตัว์เพือ่

การยังชีพมากว่า ๔๐,๐๐๐ ปี ถ้าเราอ่านหนังสือประวัติศาสตร์จะรู้ว่าการยิงธนูนั้นใช้
ในการรบและรักษาป้องกันดินแดน ต่อมาเมื่อมีการประดิษฐ์ปืนแทนธนู นวัตกรรมเก่า
แก่ชนิดนี้ก็กลายมาเป็นกีฬา มีหลักฐานซึ่งพบได้จากสมาคมของเจ้านายอังกฤษที่ตั้ง
ขึ้นในปี พ.ศ.๒๓๓๓ ว่ามีการจัดแข่งขันยิงธนูขึ้นอย่างแพร่หลาย

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๘๗ สมาคมแห่งชาติอังกฤษ (The Grand National Orga-
nization) จดัให้มกีารแข่งขนัยงิธนูในประเทศองักฤษ ส่วนในประเทศสหรฐัอเมรกิาจดัการ
แข่งขันขึ้น ณ เมืองชิคาโกในปี พ.ศ. ๒๔๒๒ และจัดการแข่งขันกีฬายิงธนูระหว่าง
ประเทศขึ้นเป็นครั้งแรกที่เมืองเลโคเควท ประเทศฝรั่งเศส ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๑

การยิงธนเูพือ่สันทนาการได้มีการปรบัเปล่ียนอยูเ่สมอ เช่นวธิขีอง Clout เป็นการ
ยิงเป้าโดยมีระยะทางบอกไว้บนพื้นสนามเพื่อทดสอบพลัง ทักษะ และความแม่นย�าใน
การยิง การยิงเพื่อระยะทางก็เป็นที่นิยมแพร่หลายอย่างมากเช่นกัน โดยยึดหลักการ

ยิงธนู 
กีฬาช่วยฝึกสมาธิ 

ปรับบุคลิกภาพให้สง่างาม

กีฬา
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ยิงไกลเป็นเกณฑ์ นอกจากนี้ยังมีเกมที่ดึงดูดใจหลายอย่าง เช่น การยิงลูกบอลลูน
ของ Ainsworth และเกมการล่ากระต่าย เป็นต้น

Field Archery เป็นการยิงธนูชนิดหนึ่งที่นิยมกันมากในสหรัฐอเมริกา ใช้เทคนิค
จากสญัชาตญาณความแม่นจากการยงิในคร้ังแรก แม้ว่าครัง้หลังๆ จะไม่ค่อยด ีแต่กลับ
ท�าให้เกิดพัฒนาการยิงเล็งเป้าหมายเพื่อล่าสัตว์ที่โล่งๆ ด้วยเหตุผลที่ว่าสัญชาตญาณ
เป็นสิ่งจ�าเป็น แล้วความแม่นก็จะตามมา

กีฬายิงธนูในเมืองไทย
ตามประวติัศาสตร์ชาตไิทย เกอืบจะไม่มหีลกัฐานกล่าวถงึเรือ่งการใช้ธนแูต่อย่างใด 

ทัง้การใช้ธนูในด้านอาวธุและทางด้านการกฬีา จะมีรูก้นัอยูบ้่างกก็ล่าวถงึในวรรณกรรม 
เช่น ธนูในพุทธประวัติ ธนูพระรามในรามเกียรติ์ เกาทัณฑ์ในสามก๊ก เรามาเริ่มรู้จัก
กิจกรรมธนูมากขึ้นก็เมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานี้เอง โดยมีบริษัทจ�าหน่ายเครื่องกีฬาได้
สัง่ธนูซึง่ท�าด้วยไม้ไผ่มาขาย ถึงแม้เป็นธนูไม้ไผ่แต่กม็กีรรมวธิปีระดิษฐ์หรือมเีทคโนโลยี
การผลิตดี เป็นก้าวแรกที่ท�าให้คนไทยพอจะแยกออกถึงธนูที่เป็นอาวุธโดยตรงและธนู
ที่ท�าขึ้นเพื่อการกีฬาโดยเฉพาะ

จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ กีฬายิงธนูของไทยก็เริ่มก่อตั้งขึ้นอย่างจริงจัง โดย
การมองเห็นการณ์ไกลของนักกีฬายิงปืนสองสามคนซึ่งมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะสร้าง
กีฬายงิธนูให้เป็นทีน่ยิมข้ึนในประเทศไทย จากนัน้กเ็ริม่ศกึษาหาหลกัฐานทีเ่ป็นมาตรฐาน
เกี่ยวกับธนูให้ถ่องแท้ แต่ขณะนั้นยังไม่มีสนามยิงธนูโดยเฉพาะ ต้องขออนุญาตใช้
สนามยงิปืนของกรมการรกัษาดินแดนเป็นท่ีเริม่ทดลองฝึกยิงธน ู โดยได้รบัการสนบัสนนุ
จากเจ้ากรมการรักษาดินแดนขณะนั้นเป็นอย่างดี

ฤกษ์งามยามดีของวงการกีฬายิงธนูของประเทศไทย
เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๒ สมเด็จพระเจ้า
ลกูยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ (พระยศในขณะนัน้) เสด็จมายัง
กรมการรักษาดินแดน และได้ทรงธนูในวโรกาสนั้นด้วย ด้วย
บารมีล้นพ้น บันดาลให้ความนิยมในกีฬายิงธนูแพร่สะพัดไป
อย่างรวดเร็ว แล้วสนามยิงธนูย่อมๆ ก็เกิดขึ้นอีกแห่งหนึ่ง
ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย จากนั้นก็
เริ่มมีการแสวงหาธนูมาตรฐานสากลมาเล่นกันจนสามารถ
จัดการแข่งขันประลองฝีมือกันได้ ทั้งระหว่างนักธนูไทยและ
กับนักธนูต่างประเทศ การยิงธนูของประเทศไทยจึงเริ่มข้ึน
อย่างจริงจัง

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๓ วงการกีฬายิง
ธนูของไทยก็ได้รับอนุญาตเป็นทางการให้เป็นสมาคมกีฬาใช้ชื่อว่า “สมาคมกีฬายิงธนู
แห่งประเทศไทย” มช่ืีอเป็นสากลว่า “National Archery Association of Thailand” ใช้ตัว
ย่อ ส.ธ.ท. และ N.A.A.T. มีส�านักงานของสมาคมอยู่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนน
รามค�าแหง

ข้อควรระวังในการยิงธนูมีดังนี้
๑) ห้ามดึงสาย และปล่อยสาย โดยที่ไม่มีลูกธนูเด็ดขาด เพราะจะท�าให้คันธนู

หรือ limb เสียหายได้
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๒) ก่อนยิงธน ู ต้องตรวจ
เช็คอุปกรณ์เสียก่อนว่าทุก
อย่างแน่นหนาหรือไม่ 

๓) เวลา ยิงธนู ให ้ ยืน
คร่อมเส้น shooting line เสมอ 
ห้ามยืนหลังเส้น หรือเกินเส้น 
ส ่วนคนดูก็ต ้องดูอยู ่ที่หลัง 
shooting line เสมอ ห้ามเดิน
เล่นหรือเดินไปมาหน้าเส้น 
shooting line

๔) เม่ือยิงธนูให้ยิงไปท่ี
เป้าข้างหน้าเท่านัน้ ห้ามยงิไป
ทีเ่ป้าด้านซ้ายหรอืขวา หรอืเลง็

ธนูไปที่อื่นนอกเหนือจากเป้า
๕) ก่อนยิงธน ู ต้องตรวจสอบว่าทุกคนเกบ็ลูกธนแูละกลับเข้ามาใน shooting line 

ครบหมดแล้ว
๖) หากยิงธนูกันเองในสถานที่ส่วนตัว สถานที่นั้นจะต้องเป็นพื้นที่โล่งจริงๆ ไม่มี

ผูค้นเดนิไปเดนิมา แม้ด้านหลงัของเป้าธน ูกค็วรเป็นพืน้ท่ีโล่งท่ีไม่มผีูค้น หรอืมกี�าแพง
สูงหนากั้นไว้

๗) ถ้าเป็นเด็กเล็ก ควรจะมีผู้ใหญ่ดูแลเสมอ

ประโยชน์ของการยิงธนู
ฝึกสมาธิ ขัน้ตอนแรกของการฝึกยงิธนคืูอการฝึกสมาธ ิ เริม่ต้นด้วยการผ่อนคลาย 

ท�าจิตใจให้สงบ และฝึกหายใจอย่างช้าๆ แล้วตั้งสมาธิไปที่เป้ายิง เรียกได้ว่าจะยิงได้
แม่นขนาดไหนก็วัดกันที่ตรงนี้เลย

ปอดแขง็แรง ระหว่างการเล็งเป้ายงินัน้จะต้องควบคมุการหายใจ การฝึกยิงบ่อยๆ 
จึงช่วยบริหารปอด เพิ่มปริมาณการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนในร่างกาย

กระตุ้นหัวใจ การยิงธนูเป็นกีฬาที่ออกแรงใช้กล้ามเนื้อหลายส่วน ดังนั้นหัวใจจึง
ต้องเพิ่มการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ

เพิม่การเผาผลาญ ซึง่เป็นผลจากการปรับการหายใจ การออกแรงกล้ามเนือ้และ
การสูบฉีดเลือดในร่างกายที่มากขึ้น

ผ่อนคลายกล้ามเนือ้ไหล่และหลัง การยิงธนูเป็นทั้งการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและ
การยืดหยุน่กล้ามเนือ้ การยงิธนอูย่างถูกวธิจีะช่วยเพิม่ความแขง็แรงของกล้ามเนือ้ไหล่ 
แขน หน้าอก ท้องและหลังได้

เสริมสร้างความมั่นใจ นอกจากจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพในด้านต่างๆ แล้ว กีฬา
ยิงธนูยังช่วยปรับบุคลิกภาพการยืนและการเดินได้อีกด้วย

กีฬายิงธนูยังมีข้อดีอีกอย่างคือไม่จ�ากัดอายุผู้เล่น เรียกว่ามีใจอยากเริ่มต้นก็ฝึก 
ฝนได้แล้ว มีโรงเรียนและสนามยิงธนูให้สอบถามหลายแห่ง ง่ายที่สุดส�าหรับการขอค�า
แนะน�าคอืสมาคมกีฬายงิธนแูห่งประเทศไทย ทีก่ารกฬีาแห่งประเทศไทย รามค�าแหง  
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กฎหมายน่ารู้
เรื่อง : คะริน
ภาพประกอบ : นัดเดียว

 มือถือกลายเป็นปัจจัยที่ ๕ ของทุก
 คน ไปไหนก็ต้องพกติดตัว เสมือน

อวัยวะชิ้นที่ ๓๓ ขาดไม่ได้ กระทั่งขับรถก็ยังไว้ใกล้
ตัว คอยหยิบขึ้นมาเช็คดู ขับรถไปตาดูมือถือไป เกิด
อุบัติเหตุในเสี้ยววินาทีครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ผู้คนก็ยัง
ไม่คิดว่าข่าวเหล่านั้นจะเกิดกับตัวเองได้ในวันหนึ่ง

“ทศิไท” จงึขอยกกฎหมายเกีย่วกบัเรือ่งนีม้าให้
เยาวชนพึงสังวร รู้ไว้ไม่เสียหลาย รู้แล้วควรปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด เพราะถ้าเกดิเหต ุผลท่ีตามมาไม่
คุม้ค่าเลย

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มาตรา ๔๓ (๙) ระบุว่า ห้ามผู้ขับขี่ใช้โทรศัพท์หรือ
เครื่องมือสื่อสารอื่นใดในขณะที่รถเคลื่อนที่ เว้นแต่
การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมส�าหรับ
การสนทนา โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์
เคลื่อนที่นั้น เช่น สมอลล์ทอล์ค หรือบลูทูธ ทั้งนี้
ก�าหนดโทษผูฝ่้าฝืนต้องระวางโทษ ปรับตัง้แต่ ๔๐๐ - 
๑,๐๐๐ บาท 

การใช้โทรศพัท์ในกรณีรถตดิหรอืตดิไฟแดงนัน้
ถอืว่ามีความผดิในทกุกรณี ไม่ว่าจะเป็นการกดหมายเลข
โทรออก รับสาย เล่นเกม ดหูรอืพิมพ์ข้อความ ดภูาพ 
และกิจกรรมอื่นๆ ที่โทรศัพท์สามารถท�าได้ เพราะ

ห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ

๗๒

ถอืว่ายังอยูร่ะหว่างการขบัขี ่เคร่ืองยนต์ยังตดิอยู่ ผูข้บั
ยังต้องควบคุมรถอยู ่

หากผู้ใดมีความจ�าเป็นต้องใช้โทรศัพท์ ให้จอด
ข้างทางในบริเวณที่จอดได้หรือจอดในปั ๊มน�้ามัน 
แล้วจัดการธุระทางโทรศัพท์ให้เรียบร้อยก่อนออกสู่
ถนนอีกครั้ง หรือให้ใช้อุปกรณ์เสริมช่วยคุยโทรศัพท์ 
หรือใช้วิธีวางโทรศัพท์แล้วเปิดล�าโพงคุยได้ แต่ห้าม
คุยโทรศัพท์แบบหนีบไว้กับคอหรือให้ผู้อื่นถือให ้

ส่วนเรื่องพฤติกรรมอื่นๆ ที่กระท�ากับโทรศัพท์
มือถือ นอกจากการคุยโทรศัพท์และการพิมพ์โต้ตอบ
แล้ว การดูข้อมูลใดๆ จากอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์
มอืถอืกมี็ความผดิเช่นกนั รวมถงึการใช้ตวัยึดโทรศพัท์
กับพวงมาลัยเพ่ือใช้โทรศัพท์ก็เข้าข่ายกระท�าผิด 
เพราะเป็นการรบกวนสมาธิขณะขับรถเป็นอย่างมาก 
เนือ่งจากต้องละสายตาจากท้องถนนและยังต้องละมือ
จากควบคุมพวงมาลัยรถไปจิ้มหน้าจอ 

ขอให้เยาวชนทกุคนตระหนกัถงึความปลอดภยั
ในขณะขับขี่รถ โดยเริ่มต้นจากการงดใช้โทรศัพท์มือ
ถอืขณะขบัรถ เพราะท�าให้เกดิปัญหาต่อส่วนรวม หลาย
ครัง้ท�าให้เกิดปัญหารถติด เน่ืองจากผูขั้บขี่ไม่สามารถ
ใช้ความเร็วที่เหมาะสมได้ตามสถานการณ์จริง และ
มีบางเหตุการณ์ท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้  

โทรศัพท์



เรื่อง :  คะริน 
นวัตกรรม

 เก่งการประดิษฐ์ไม่แพ้ชาติใดในโลก
 มกัสร้างสรรค์นวตักรรมเพ่ือประโยชน์
ต่อสังคมออกมาให้เราทึ่งกันเรื่อยๆ ล่าสุด นักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี น�าเสนอโครง
งานก่อนส�าเร็จการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมหัวลากรถเข็น
ผูพ้กิารระบบไฟฟ้า มุง่ช่วยเหลอืและตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้พิการทางขา หรือผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข

นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีออกแบบ
หัวลากรถเข็นเพ่ือคนพิการระบบไฟฟ้า 
นวัตกรรมก่อนเรียนจบ ปลอดภัย ต้นทุนต�่า

เยาวชนไทย
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อย่างที่เราทราบกันดีว่าสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
เต็มรูปแบบ ย่อมต้องมีตัวช่วยหรืออุปกรณ์ให้ใช้ชีวิตประจ�าวัน
ได้อย่างปลอดภัย มีคุณภาพ รวมถึงผู้พิการทางขาที่เดินทางไป
ไหนมาไหนด้วยตวัเองไม่สะดวก ซึง่อปุกรณ์ทีม่อียู่ล้วนราคาค่อน
ข้างสูง ไม่สามารถเข้าถึงคนจ�านวนมากได้ 

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ ๔ ได้แก ่
นายเชดิเกียรติ ไชยพนัโท นายธนพล เกตทุอง เเละนางสาวลาวลัย์ 
จันดา ได้เสนอโครงงาน ออกแบบหัวลากรถเข็นผู้พิการระบบ
ไฟฟ้า กลไกชุดล็อกแขนจับหัวลากรถเข็นด้วยกลไกออโต้ล็อค
มีความปลอดภัยสูง ต้นทุนการผลิตต�า่

นายเชิดเกียรติ ไชยพันโท นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ หวัหน้าทมี 
เล่าว่า โครงงานออกแบบและสร้างหวัลากรถเขน็เพือ่คนพกิารที่
กลุ่มได้พัฒนาขึ้น นับเป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิงใน
การช่วยเหลอืผูพ้กิาร ซึง่ปัจจุบนัจะเห็นได้ว่าเกิดอบุตัเิหตเุกดิ
ขึ้นบ่อยครั้ง ท�าให้มีผู้พิการทางร่างกายจ�านวนมาก 
หลายคนใช้รถวลีแชร์ในการอ�านวยความสะดวก 
แม้ปัจจุบันจะมีการผลิตรถเข็นไฟฟ้าออกมา
จ�าหน่ายอย่างแพร่หลายก็ตาม แต่ราคาค่อน
ข้างสูง ผู้ป่วยไม่มีก�าลังในการซื้อ ดังนั้น 
กลุ ่มนักศึกษาจึงเสนอโครงงานออกแบบ
นวัตกรรมหัวลากรถเข็นผู้พิการระบบไฟฟ้า
ขึ้นมา
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ในส่วนของชุดอุปกรณ์ในการจัดท�า
หวัลากรถเขน็ระบบไฟฟ้าผ่านการค�านวณ
และออกแบบด้านวศิวกรรมทัง้หมดประกอบ
ด้วย ฮบัมอเตอร์ กล่องคอนโทรล อปุกรณ์
ท�าตัวลอ็คออโต้ ปลอกแฮนด์ คนัเร่ง/เรอืน
ไมค์ แบตเตอรี่ลิเธียม และปั๊มเบรคล่าง 
หัวลากชุดนี้ประกอบง่าย ใช้เวลาไม่เกิน 
๒ นาที ด้วยกลไกลระบบคอออโต้ล็อค
เพื่อยกล้อหน้ารถเข็น มีฮับมอเตอร์เป็น
กลไกการเคลื่อนตัวส่งก�าลังโดยตรง ไม่มี
การทดก�าลัง ควบคุมเดินหน้า-ถอยหลัง
ด้วยชุดกล่องคอนโทรล ปรับระบบปรับ
ความเรว็สงู - ความเรว็ต�า่ได้ ขบัขีค่วามเร็ว
สูงสุดที่ ๔๐ กม./ชม. ใช้พลังงานจาก
แบตเตอรี่ ความจุ 48V/15A สามารถขับ
เคลื่อนได้เป็นระยะทาง ๓๒.๘ กิโลเมตร 
สะดวกสบาย ใช้งานง่าย ไม่เป็นมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม

จากการศกึษาค้นคว้าและผลจากการทดสอบ สามารถใช้งานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
น�าความรู้ทางวิศวกรรมพัฒนาออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรม Solidwork ใช้ต้นทุน
การผลิตไม่เกิน ๑๔,๐๐๐ บาท  ซึ่งถ้าผลิตในปริมาณมาก ก็จะสามารถลดต้นทุนลง  
ได้อีก

นบัเป็นอกีหนึง่ความภาคภูมิใจผลงานของนกัศกึษา ว่าทีบ่ณัฑติคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี ทีอ่อกแบบนวตักรรมทีเ่ป็นประโยชน์ สร้างก�าลงัใจและคุณภาพ
ชวีติทีด่ีให้กับผูพ้กิารและผูส้งูอายุได้เป็นอย่างด ีบณัฑติสามารถน�าความรู้วชิาชพีท่ีเรยีน
มาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจะเป็นบัณฑิตที่ดีและสร้างสังคมที่เอื้อเฟื้อและแบ่งปัน
ในอนาคต

ขอบคุณข้อมูลและภาพ : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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บันทึกหัวใจไทย
เรื่อง : บุษบาบัณ

 เวลากว่า ๕ ปีแล้วที่ชายหนุ่มชาว
 อาทิตย์อุทัย ริวโตะ คะเนะมิตส ึ

(Ryuto Kanemitsu) เข้ามาใช้ชีวิตในเมือง
ไทยนับแต่จบการศึกษาด้านกายภาพบ�าบัด 
เขาจากบ้านที่จังหวัดโทยะมะ ภาคกลางของ
ญี่ปุ่น มุ่งสู่กัมพูชา ใช้เวลาอยู่ที่นั่น ๒ ปี 
และย้ายมาประเทศไทยเพ่ือหาโอกาสใหม่ๆ 

แต่กลับได้รับการต้อนรบัอย่างดจีากคนไทย ความมนี�า้ใจไมตรีของคนไทยท�าให้เขาหวงั
ว่าจะได้ยืดเวลาการท�างานในประเทศนี้อีกต่อไปเรื่อยๆ 

แนะน�าตัวเองหน่อยค่ะ
ผมชอบฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กๆ เลยครับ เริ่มเล่นตอน ๓ ขวบ จนได้เป็นตัวแทน

ของโรงเรียนตอนมัธยมศึกษาตอนปลาย หลังจบผมไปเรียนต่อด้านกายภาพ พอจบ
มหาวิทยาลัย ผมก็ออกจากญี่ปุ่นมาท�างานที่กัมพูชา

ผมเริ่มท�างานนักกายภาพบ�าบัดที่โรงเรียนฟุตบอลในกัมพูชา และย้ายมา
ประเทศไทยหลังจากท�างานที่นั่น ๒ ปี ตอนนี้ผมอายุ ๓๐ ปีแล้วครับ อยู่เมืองไทยมา
เกือบ ๖ ปี  

ริวโตะ คะเนะมิตส ึ 
นักกายภาพบำาบัด  
จากเมืองโทยะมะ     
ผู้หลงรักชียงใหม่

เป็น
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คุณเคยมาเมืองไทยก่อนไหมคะ
ผมเคยเดนิทางมาท�างานทีก่รงุเทพฯ ราว ๓ - ๔ คร้ังครบั เป็นสถานทีท่ีแ่ตกต่าง

กับกัมพูชามากๆ ความศิวิไลซ์มีมากกว่า

ประสบการณ์ในไทยครั้งแรก มีอะไรที่คุณรู้สึกช็อกบ้าง
แน่นอนที่สุด ผมพบว่าอาหารไทยเผ็ดหลายอย่างมากๆ แม้ผมจะสั่งว่า ‘ไม่เผ็ด’ 

แต่ร้านอาหารก็ยังใส่พริกมาให้ผมอยู่ดี น่าประหลาดใจมากครับ (หัวเราะ)

ตอนนี้คุณท�าอะไรอยู่บ้างคะ?
ท�างานที่สโมสรฟุตบอลในเมืองไทย ผมเคยอยู่ที่อยุธยา และตอนนี้ย้ายมาอยู่

ชลบุรีครับ

มาร่วมงานกับทีมฟุตบอลในไทยได้อย่างไร
ผมมเีพือ่นนกัเตะชาวญีปุ่น่คนหนึง่มาเล่นในสโมสรทีไ่ทย เลยโทรหาเขาแล้วปรกึษา

ว่า ‘ผมอยากลองมาท�างานทีป่ระเทศไทยบ้าง ต้องท�าอย่างไร’ โชคดทีี่ได้รบัโอกาสจาก
คนไทยครับ

คุณชอบอะไรในประเทศไทยมากที่สุด และอยากให้คนไทยเป็นเช่นนี้ตลอดไป
ผมชอบที่คนไทยใช้ชีวิตสบายๆ อย่างมีความสุขและสนุกได้ทุกวัน ถ้าเทียบกัน

แล้วคนญีปุ่น่เวลาท�างานจะค่อนข้างเหนือ่ยมากหลงัเลกิงาน แต่คนไทยยงัใช้ชวีติอย่าง
สนุกได้ หลังเลิกงานมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งวิ่ง เล่นฟุตบอล รับประทานอาหารเย็น
และดื่มกับเพื่อนและครอบครัว ซึ่งเป็นภาพที่หาดูยากในญี่ปุ่น

๗๗



ภาษาไทยของคุณเป็นอย่างไรบ้าง? คุณสามารถพูดหรือเขียนได้มากน้อยแค่ไหน?
ผมพูดได้นิดหน่อยแต่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ครับ ไม่ได้เรียนจริงจัง แต่อาศัย

พูดกับคนไทยทุกวัน

อาหารไทยที่คุณชอบ
ข้าวผัดกะเพราอันดับหนึ่งในใจเลยครับ แต่ต้องไม่เผ็ด ไม่ใส่พริก 

ผมกินเผ็ดไม่ได้เลยจริงๆ อีกอย่างคือผัดกะหล�่าปลีครับ
 
คุณเคยไปเที่ยวในเมืองไทยที่ไหนมาบ้าง

ส่วนใหญ่ผมไปท�างานครับ ได้ไปหลายๆ ที่เลย ผมเคยอยู่อยุธยา
มาก่อน ชอบมาก มีคาเฟ่สวยๆ และวัดวาเก่าแก่มากมาย 

เชียงใหม่ บ้านพี่เมืองน้อง
อีกที่ที่ผมรู้สึกผูกพัน และรู้สึกดีด้วยคือเชียงใหม่ ผมไม่ได้มาจาก

โตเกียว เมืองบ้านเกิดของผมคืออุโอซุ (Uozu) ซึ่งเป็นเมืองพันธมิตรกับ
เชียงใหม่มาได้ ๓๐ ปีแล้ว จังหวัดล�าพูนใกล้ๆ กับเชียงใหม่ ส่งเสริมการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหว่างสองเมืองนี้ มีการจัดตั้งบริษัทผลิตเซรามิก
แห่งใหม่ “บริษัทอิเล็กโทรเซรามิกส์” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนร่วมกันจาก
บริษัท นิปปอนคาร์ไบด์อุตสาหกรรม จ�ากัด และโฮคุริคุเซรามิกส์  บจก. 
ลงนามในสัญญาเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ มีคนไทยบางส่วนไป
ท�างานทีน่ัน่ คณุปูข่องผมกเ็คยท�างานทีน่ัน่ ผมเลยคดิว่าอาจจะเป็นความ
รู้สึกส่วนตัวที่ท�าให้ผมรู้สึกดีกับเชียงใหม่

มีอะไรที่คุณประทับใจอีกบ้างในเมืองไทย
ผมรู้สึกดีกับคนไทยที่ท�างานร่วมกันและร้านค้าแถวบ้านที่ผมอาศัย

อยู่ ทุกคนใจดีมากๆ แม้ว่าผมเองเป็นคนต่างชาติแท้ๆ แต่พวกเขากลับ
ช่วยเหลอือย่างไม่มข้ีอแม้ ท�าให้ผมรู้สกึดมีากจริงๆ หากเปรียบกบัทีญ่ีปุ่น่ 
ผมคิดว่าไม่ง่ายที่จะเจอคนใจดีกับเราแบบนี้ ท�าให้ผมยงัอยากท�างานใน
เมอืงไทยต่อไปเรือ่ยๆ ขออยูเ่มืองไทยต่อไปนานๆ นะครบั  
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เรื่อง : มิสเตอร์ High T.
โลกดิจิทัล

  นโยบาย Thailand ๔.๐ ที่รัฐบาล
 มีมติให้ยกเลิกการใช้ส�าเนาบัตร

ประจ�าตวัประชาชนและส�าเนาทะเบยีนบ้าน 
เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล อ�านวย
ความสะดวกและลดภาระของประชาชน 
ด้วยการไม่เรียกส�าเนาเอกสารท่ีทาง
ราชการออกให้จากประชาชนนั้น 

กระทรวงมหาดไทยได้ประชุมหารือ
เพื่อก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานเกี่ยว
กับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 

(DOPA-Digital ID) ซึ่งเป็น ๑ ใน ๑๒ งานบริการอีเซอร์วิส (e-Service) ส�าคัญ ล่าสุด
กลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จึงมีการประกาศให้ใช้ “ทะเบียนบ้านดิจิทัล” โดยใช้
งานผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้แล้ว และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก�าหนด ๓๐ วัน นับ
ตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเป็นต้นไป เท่ากบัคนไทยสามารถใช้ทะเบยีนบ้าน
ดิจิทัลได้ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 

ส�าหรับประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะใช้บริการทะเบียนบ้านดิจิทัลผ่านมือถือ จะ
ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “Digital ID” ผ่านระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) หรือ 
แอนดรอยด์ (Android) โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรที่จะต้อง
เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการด้วยระบบดิจิทัลในระยะ ๑ ปีแรก
   

รัฐบาลเริ่ม “ทะเบียนบ้านดิจิทัล” แล้ว! 

ตาม
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๒ ขั้นตอนง่ายๆ ในการขอทะเบียนบ้านดิจิทัล
หลังจากดาวน์โหลดแอปฯ Digital ID แล้ว ใช่ว่า

ประชาชนจะสามารถใช้งานได้เลย จะต้องด�าเนนิขัน้ตอน
ต่างๆ เพื่อยืนยันตัวตนในการเปิดใช้งาน โดยมีราย
ละเอียดดังนี้

๑. ผู ้ใช ้บริการต้องยื่นค�าขอลงทะเบียนเพื่อ
พสูิจน์ตัวตนและก�าหนดรหัสลบัประจ�าตวั ต่อนายทะเบยีน 
ณ ส�านักทะเบียนอ�าเภอ ส�านักทะเบียนท้องถิ่น หรือ
ตามที่ผู้อ�านวยการทะเบียนกลางก�าหนด

๒. ยืนยันตัวตนผ่านระบบตรวจสอบลายน้ิวมือ
และภาพใบหน้า พร้อมรับรหัสผ่านเข้าใช้งานผ่าน
แอปพลิเคชัน

ประโยชน์ของทะเบียนบ้านดิจิทัล 
ในช่วงแรกที่เปิดให้บริการทะเบียนบ้านดิจิทัล

ผ่านแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานจะสามารถใช้งานตามนี้ได้
๑. ใช้ตรวจข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบฐาน

ข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ
๒. ใช้จองคิวรับบริการงานทะเบียนล่วงหน้า
๓. ใช้แจ้งย้ายท่ีอยูป่ลายทาง และต่อไปจะขยายบรกิารงานทะเบียนราษฎรประเภท

อื่นๆ เช่น การตรวจคัดและรับรองส�าเนารายการทะเบียนราษฎร การแจ้งย้ายเข้า/ย้าย
ออก/ย้ายปลายทาง การแจ้งเกิด การแจ้งตาย

หลงัจากเริม่ใช้ในปีนี ้ ในปีต่อๆ ไปได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานเกีย่วกบัการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) ส่วนอื่นๆ เริ่มจาก พ.ศ. ๒๕๖๖ 
จะมีการพัฒนาระบบให้ผู้รับบริการสามารถลงทะเบียนได้เองผ่าน Face Verification 
Service รองรับผู้ใช้บริการได้ทั่วประเทศ และเพิ่มงานบริการ เช่น การขอเลขที่บ้าน 
การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร

ปีพ.ศ. ๒๕๖๗ จะพัฒนาเกี่ยวกับ e-Signature e-Certificate e-Payment และ 
e-Receipt รวมถึงเพิ่มงานบริการ เช่น การขอออกใบแทนใบย้าย การแจ้งรื้อถอน
บ้านหรือบ้านถูกท�าลาย การรับแจ้งเอกสารทะเบียนราษฎรที่สูญหายหรือถูกท�าลาย 
การขอเลขที่บ้าน เป็นต้น 

นบัว่าเป็นการปฏริปูระบบราชการไทยทีก้่าวหน้าอย่างมาก แม้การพฒันาอาจจะ
ต้องใช้เวลาเป็นแรมปี แต่เชื่อว่าจะตอบโจทย์ความสะดวกส�าหรับคนยุคใหม่ทั้งตอนนี้
และในอนาคตได้อย่างดีเยี่ยม

ส�าหรับผู้สนใจอยากใช้ทะเบียนบ้านดิจิทัลอย่าลืมว่าจะต้องน�าบัตรประจ�าตัว
ประชาชนใบล่าสดุพกตดิตวัไปด้วย เพือ่ให้เจ้าหน้าทีผู่ร้บัลงทะเบยีนได้ตรวจสอบข้อมูล
ก่อนการลงทะเบียนทุกครั้ง 

ใครโหลดแอปฯ แล้ว ลงทะเบยีนแล้ว อย่าลมืมาลองทดสอบทะเบยีนราษฎร์ดจิทิลั
กันดูสักหน่อย ต่อไปจะได้ไม่ต้องพกทะเบียนบ้านเป็นเล่มๆ อีกแล้ว สะดวกสบายแบบ
นี้ นี่ล่ะสมกับที่ทุกคนรอคอย!      
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เรื่อง :  มันตรา
ภาพประกอบ : บอมบ์

New Normal

 ของธนาคารเพือ่การช�าระเงนิระหว่างประเทศ  ท�าให้รูว่้าหนึง่ในพฤตกิรรม
 มนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเพราะโควิด-๑๙ คือเรื่องของการใช้

เงินสด คนทั่วไปหันมาจ่ายเงินสดน้อยลง เปลี่ยนมาจ่ายสินค้าและบริการอื่นๆ ผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากขึน้ พฤตกิรรมนีเ้กดิขึน้จากคนทัว่ไปต้องท�างานทีบ้่าน มกีารเว้น
ระยะห่างทางสังคมมากขึ้น และการจ่ายเงินออนไลน์ยังช่วยลดโอกาสในการแพร่เชื้อ
ไวรัสได้อีกด้วย

ในช่วงปลายปี ๒๕๕๘ รัฐบาลไทยเริ่มด�าเนินนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติหรือ National 
e-Payment เพื่อพัฒนาระบบการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย มีมาตรฐาน
สากล มีต้นทุนต�า่ และรองรับธุรกรรมการช�าระเงินของประชาชน รวมถึงยกระดับการ
ด�าเนนิงานทีเ่ก่ียวข้องกับการโอน ช�าระเงนิของท้ังภาครฐัและเอกชน ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
ด้วยความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวง
การคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ และบริษัท ห้างร้านต่างๆ ท�าให้
เราเห็นความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอย่างชัดเจนในด้านการช�าระเงิน มีการโอนเงิน
ผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างแพร่หลาย 

เมื่อเกิดโควิด-๑๙ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ เป็นต้นมา รัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ด�าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�า้ โดยให้ประชาชนลงทะเบียน
ออนไลน์ และมีกระบวนการตรวจสอบคัดกรองด้วยการใช้เทคโนโลยี Big data ซึ่งเป็น
การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ เพื่อสนับสนุนเงินช่วยเหลือ
แก่ประชาชนผ่านแอปพลเิคชัน่บนโทรศพัท์มอืถอื ท�าให้เราเห็นคนซือ้และคนขายหยบิ
โทรศัพท์ ๒ เครื่องมาสแกน QR Code เพื่อซื้อ-ขายสินค้ากันจนกลายเป็นพฤติกรรม
ปกติในชีวิตประจ�าวัน

สังคมไร้เงินสด
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จากการด�าเนนิมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพือ่
มุ่งสู่ Cashless Society ในยุค New Normal รวมถึง
ความพร้อมด้านดจิทิลัของไทย ถอืเป็นปัจจยัสนบัสนนุ
ส�าคัญในการปรับเปลี่ยนการด�ารงชีวิตและกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีของคนไทยทุกเพศทุกวัย 
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู ่สังคมไร้เงินสดอย่าง
สมบรูณ์ ซึง่จะน�าไปสู่การลดต้นทุนการผลติธนบตัรและ
เหรยีญกษาปณ์ ท�าให้ธุรกิจมีความคล่องตวัและเศรษฐกิจ
จะเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็ว จากความเร็วในการหมุน
ของปริมาณเงินในระบบ ประชาชนไม่จ�าเป็นต้องเสีย
เวลาฝาก-ถอนเงินทีธ่นาคารอกีต่อไป สามารถลดความ
เสี่ยงในการเกิดปัญหาอาชญากรรม

มีผลส�ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค New Normal จากบัตรเครดิตและบัตร
เดบิตรายหนึ่ง สอบถามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อุปนิสัย และทัศนคติในการช�าระ
ค่าสนิค้าในช่วงท่ีมกีารแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ โดยผลการส�ารวจนีม้าจากกลุม่ตวัอย่าง
หลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย

ส่วนหนึ่งของผลส�ารวจบอกว่าผู้บริโภคชาวไทยกว่า ๖๗ % มีแนวโน้มที่จะซื้อ
ของออนไลน์ต่อไปในอนาคต ๖๑ % ชืน่ชอบประสบการณ์ช�าระค่าสนิค้าผ่านบตัรเครดติ 
บตัรเดบติ และแอปพลิเคชัน่บนมือถอืมากกว่าเงนิสด เม่ือเทยีบกับพฤตกิรรมการเลอืก
ซื้อสินค้าที่หน้าร้านในช่วงสถานการณ์ปกติ นอกจากนี้ยังพบว่ากว่า ๖๙ % มีแนวโน้ม
ที่จะหันมาใช้วิธีการช�าระเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างบัตรเครดิต บัตรเดบิต และ
แอปพลิเคชั่นบนมือถือต่อไปแม้สถานการณ์โควิด-๑๙ จะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม
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ทมีวเิคราะห์ระบบการช�าระเงนิ ฝ่ายนโยบายระบบการช�าระเงนิ ธนาคารแห่งประเทศ 
ไทย คาดการณ์ไว้ว่า พฤตกิรรมช�าระเงินผ่านทางออนไลน์โดยเฉพาะ จะกลายมาเป็น
ความเคยชินในการด�าเนินวิถีชีวิตแบบใหม่อันส�าคัญท่ีจะผลักดันสังคมไทยให้เข้าสู่
ภาวะสงัคมไร้เงนิสดได้เร็วขึน้กว่าเดมิ ขณะเดยีวกนั การเตบิโตของการช�าระเงนิออนไลน์  
ยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ PromptPay ที่เข้ามาสร้างพฤติกรรม
และความคุ้นเคยให้ชาวไทยอย่างลึกซึ้ง ผ่านบริการรูปแบบต่อไปนี้. Business Online : ธุรกจิทัง้ขนาดใหญ่และเล็กจะเร่ิมปรบัแนวทางการท�าธุรกจิ 
 มาสูแ่พลตฟอร์มออนไลน์ ท�าให้การใช้งาน Online Payment เพ่ิมมากขึน้ด้วย. A Less-Cash Society : ผู้บริโภคคุ้นเคยกับการท�าธุรกรรมออนไลน์ ท�าให้ 

 Online Payment กลายเป็นช่องทางหลักในชีวิตประจ�าวัน. Borderless : ขยายไปสู่การช�าระเงินระหว่างประเทศผ่าน QR Payment หรือ
 โอนเงิน real-time remittance ท�าธรุกรรมกบัต่างประเทศ สะดวก รวดเร็ว 
 ต้นทุนต�า่ลง. Payment Inclusion : คนต่างจังหวัดจะเริ่มใช้ Online Payment มากขึ้น 
 รวมไปถึงการเปิดช่องทางธรุกจิผ่านทางออนไลน์ เช่น การวางขายสนิค้าเกษตร
 ผ่านสังคมออนไลน์เป็นต้น
เชื่อว่าพฤติกรรมของคนไทยในอนาคตจะค่อยๆ ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมไร้เงินสด

มากข้ึนอย่างชดัเจน ด้วยการพฒันาและผลกัดนัจากสถาบนัการเงินทีพ่ฒันาการท�าธรุกรรม
ทีช่่วยเพิม่ความสะดวกสบาย รวมถงึสถานการณ์ท่ีคาดเดาไม่ได้อย่างโควดิ ท่ีเข้ามาเป็น
ตัวเร่งให้ผู้บริโภคต้องปรับวิธีการใช้เงินสดไปสู่การท�าธุรกรรมผ่านทางออนไลน์อย่าง
เลี่ยงไม่ได้  
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Education Platform
เรียบเรียง : เลดี้แอล 

  การอนามัยโลก (WHO) คาด
  การณ์ว่า พ.ศ. ๒๕๗๓ ‘โรคซึม

เศร้า’ จะเป็นสาเหตุความสญูเสยีทางสุขภาพ
อันดับหนึ่ง แซงหน้าโรคมะเร็งและหัวใจ 
และพบว่าหนึง่ในสีข่องคนทัว่โลกเคยประสบ
กบัความผดิปกตทิางจติช่วงใดช่วงหนึง่ของ
ชีวิต

ปัจจุบัน คนไทยเป็นโรคทางจิตเวชสูงถึง ๒.๖ ล้านคน โดยมีเด็กและเยาวชน
ไทยเป็นกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพจิตอันดับที่ ๓ ตามหลังกลุ่มวัยท�างานและวัยสูงอายุ 
อย่างไรกดี็ เด็กและวัยรุน่เป็นกลุม่ทีเ่ราจะต้องให้ความส�าคญัเป็นพเิศษ  เพราะนอกจากพวก
เขาจะต้องจัดการอารมณ์ความรู้สึกเมื่อเผชิญปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ ในสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแล้ว  วัยรุ่นยังต้องเติบโตมาเป็นก�าลังส�าคัญที่ 
มาแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมอีกด้วย

“ทิศไท” จึงขอแนะน�าตัวช่วย ๕ 
แพลตฟอร์มเพื่อเรียนรู ้ดูแลใจตัวเอง  
คัดมาแล้วว่าเป็นพื้นที่ระบายอารมณ์ ให้
ก�าลังใจ สบายใจ ไม่มีใครตัดสินเรื่องราว
ของเรา ไม่มีใครรู้ตัวตนของเรา และไม่มี
ค่าใช้จ่าย

๕ แพลตฟอร์มดูแลใจวัยรุ่น

องค์
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๑. Connecting Depression Therapy แอปพลเิคชัน่
และแพลตฟอร์มคัดกรองภาวะซึมเศร้าส�าหรับวัยรุ ่น 
จากทีม Crying Cloud จากโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ 
(International School of Bangkok : ISB) รางวัลชนะ
เลิศระดับมัธยมศึกษา รางวัลนวัตกรรมสร้างเสริมสุข
ภาพ Prime Minister’s Award for Health Promotion 
Innovation 2021 ใช้งานง่าย สะดวกสบาย ดาวน์โหลด
ได้ทั้งระบบ iOS และแอนดรอยด์

๒. Mindfit แอปพลิเคช่ันเอาใจวยัรุน่ของกรมสขุภาพจติ มเีป้าหมายป้องกนัอาการ
ซึมเศร้า ด้วยการปรับความคิดและพฤติกรรมมาเป็นกิจกรรมเชิงบวกแบบง่ายๆ ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ประกอบด้วย กิจกรรมในการปรับความคิด การจัดการกับปัญหา การ
ปรับพฤติกรรม การฝึกคิดบวก การแสดงความรู้สึก และการปรับเป้าหมายของชีวิต 
โดยจะมีการประเมินอาการซึมเศร้าด้วยการใช้สัญลักษณ์หน้าตาที่เกิดขึ้นในช่วง ๒-๓ 
สัปดาห์ที่ผ่านมา

ภายหลังการประเมินผลจะประมวลออกมาเป็นพลังใจ ถ้าซึมเศร้ามากพลังใจจะ
น้อย และจะมีกิจกรรมต่างๆ ให้ท�าเพื่อเพิ่มพลังใจให้มากขึ้นตลอด ๑ เดือน ซึ่งแต่ละ
วันจะมีการเตือนจากโทรศัพท์ในการให้ก�าลังใจและให้รางวัล เช่น กิจกรรมที่ต้องท�า 
คือ การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หากในช่วงเวลาที่ควรนอนนั้นยังมีการหยิบใช้
โทรศัพท์อยู่ โทรศัพท์ก็จะเตือนให้พักผ่อนได้แล้ว เป็นต้น
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๓. MOODA แอปพลเิคชัน่ท่ีจะช่วย
ติดตามอารมณ์ของเราในแต่ละวันว่าวันนี้
รูส้กึอย่างไรบ้าง มอีโีมจิอารมณ์น่ารักๆ ให้
เราเลือกและบันทึกเป็นไดอารีประจ�าวัน
สั้นๆ เก็บไว้ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ในการ
โพสต์ลงโซเชียลเพื่อแบ่งปันกับเพ่ือนๆ 

อกีด้วยว่าในแต่ละเดือน นัน้เรารู้สกึอย่างไร ทีส่�าคญัแอปยงัสามารถ
ส�ารองข้อมูลได้ผ่านการซิงค์กับ iCloud ท�าให้ไม่ต้องกลัวเรื่อง
ข้อมูลหายอีกด้วย

๔. Wysa แอปพลิเคชั่นที่ยินดีเป็นเพื่อนคุย ให้เราได้ระบาย
เรือ่งเครียดๆ หรือเร่ืองแย่ๆ โดยมแีชทบอทช่วยวเิคราะห์การสนทนา
และตอบสนองต่ออารมณ์ทีเ่ราแสดงออก เตม็ไปด้วยความเหน็อก
เหน็ใจและจะไม่มกีารตัดสนิเรือ่งทีเ่ราเล่า รวมทัง้การสนทนาจะเกบ็
เป็นความลับ 

๕. Wall of Sharing แพลตฟอร์มของกรมสุขภาพจิตโดยสถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นราชนครินทร์ เพื่อให้ นิสิต นักศึกษา ได้พูดคุยปรึกษากับจิตแพทย์ หรือนัก
จิตวทิยาได้ฟรีผ่านวดิโีอคอล และต้องการให้เยาวชนมโีอกาสเปิดรบัเกีย่วกบัเรือ่งสขุภาพ
จิตมากขึ้น ซึ่งไม่ใช่มีแค่เพียงโรคซึมเศร้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปัญหาการนอนไม่หลับ 
สมาธิสั้น เรื่องความสัมพันธ์ ฯลฯ เพราะถ้าได้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความรู้โดยตรงมารับ
ฟังให้ค�าปรึกษา ก็จะช่วยลดความเครียดที่ท�าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพจิต และช่วย
ลดความสูญเสียจากเหตุไม่คาดฝันที่จะตามมาอีกด้วย

ถึงแม้โครงการนี้จะรับให้ค�าปรึกษาเฉพาะนิสิต นักศึกษา แต่ใครอยากสนับสนุน
โครงการดี ๆ แบบนี้ก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.wallofsharing.com เพื่อมอบ 
GIFT CARD ให้กับน้อง ๆ  นักศึกษาโดยบริจาคเงิน ๔๗๐ บาท ซึ่งช่วยให้นักศึกษาคน
หนึ่งสามารถปรึกษาได้ ๑ ครั้ง หรือบริจาคผ่านช่องทาง เทใจดอทคอม ซึ่งผู้บริจาคก็
ขอใบลดหย่อนภาษีได้ ๑๐๐% อีกด้วย  

๘๖



เรื่อง : ใกล้อรุณ
Overseas Stage

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ๒๐๒๒ ที่กรุงปักกิ่ง 
สาธารณรฐัประชาชนจนี เหรียญทองทีส่ร้างความฮอืฮาทีส่ดุท�าได้
จาก ไอลีน กู่ นักสกีสาวดาวรุ่งวัยเพียง ๑๘ ปี จากกีฬาสกี  
ประเภทบิ๊กแอร์ นอกจากจะเก่งและฉลาด เธอยังสวยน่ารัก ท�า 
ให้ได้รับการจับตามองมากที่สุด ทั้งวงการกีฬาและนางแบบ

ไอลีน กู่ มีชื่อเต็มว่า ไอลีน เฟิง กู่ หรือในจีน กู่ อ้ายหลิง 
เป็นสาวลูกครึ่งอเมริกัน-จีน เกิดที่ซานฟรานซิสโก เนื่องจากมี
พ่อเป็นคนอเมริกัน ส่วนแม่คือ กู่ เยี่ยน เป็นคนจีน ที่ย้ายมา

ตอนเป็นนักศึกษาวัยเพียงแค่ 
๒๐ ปี และเธอหลงใหลกีฬาสกี 
ก่อนจะถ่ายทอดสู ่ลูกสาวให้
เดินตามรอย

ช่วงระหว่างปี ๒๐๑๘ - 
๒๐๑๙ ไอลีนเล่นให้กับสหรัฐ 
อเมริกา ก่อนที่ปลายปี ๒๐๑๙ 
ประกาศว่าจะขอลงแข่งขันสกี
ในนามทมีชาตจินี อนัเป็นแผ่น
ดนิเกิดของมารดาซ่ึงเธอต้อง

สละสัญชาติอเมริกัน เนื่องจากจีนไม่อนุญาตให้ถือสองสัญชาติ 
ส�าหรับเหรียญทองในโอลิมปิกฤดูหนาว “ปักกิ่ง ๒๐๒๒” 

ไอลีน กู ่คว้าเหรียญทองจากประเภทฟรีสไตล์ สกีบิ๊กแอร์ ท�าได้ 
๙๔.๕๐ คะแนน สูงที่สุดในรันสุดท้าย มีคะแนนรวม ๑๘๘.๒๕ 
คว้าเหรียญทองไปครอง 

ชยัชนะของกู ่ ท�าให้เธอกลายเป็นลกูรกัคนใหม่ของชาวจนี
ทันที ซึ่งจริงๆ แล้ว เธอเป็นที่จับตาและชื่นชมของชาวจีนก่อน
ที่การแข่งโอลิมปิกจะเริ่มต้นเสียอีก เพราะถึงแม้เธอจะเป็นลูก
ครึง่ทีเ่กดิและเตบิโตในสหรฐัฯ แต่สามารถพดูภาษาจนีได้คล่อง 
แคล่ว และการที่เธอตัดสินใจมาเล่นให้ทีมชาติจีนเป็นครั้งแรก 
ยังท�าให้เธอกลายเป็นหน้าเป็นตาของการแข่งขันครั้งนี้ ส่วนสื่อ
ของจีนก็ตั้งฉายาให้เธอเป็น เจ้าหญิงหิมะ

ไม่ใช่แค่เก่งเรื่องกีฬาอย่างเดียว ไอลีน กู่ ยังเป็นนางแบบ
มอือาชพี ท่ีมปีระสบการณ์ท�างานให้กบัแบรนด์ดงัๆ อย่าง หลุยส์
วิตตอง เฟนดิ กุชชี และ วิกตอเรียน ซีเครท ซึ่งการคว้าเหรียญ
ทองโอลิมปิกของเธอในวันนี้ ท�าให้เธอได้รับการสนับสนุนจาก 
สปอนเซอร์จ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์กีฬาหรือแบรนด์
แฟชั่น

ไอลีน กู่ สาวลูกครึ่งอเมริกัน-จีน 
สาวน้อยมหัศจรรย์ของวงการสกี

๘๗



ยูซุรุ ฮานิว (Yuzuru Hanyu) 
คือนักกีฬาสเก็ตน�้าแข็งวัย ๒๗ ปี 
ฉายา “เจ้าขายน�า้แข็งแห่งญีปุ่น่” และ
หนึง่ในนกัสเกตลลีาท่ีดทีีส่ดุตลอดกาล
คนหนึ่งของโลก ยูซูรุ ฮานิวเคยกล่าวว่า “ผมไม่ใช่แชมป์ ผม
คอืผูท้้าชิงอยู่ตลอด” แสดงให้เหน็ความมุง่มัน่ในการเดนิหน้าพัฒนา
ตัวเองอยู่เสมอ

สื่อหลายส�านักอาท ิThe New York Times, Washington 
Post และ Japan Times ยกย่องเขาเป็นนักสเกตลีลาที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดตลอดกาล ท�าลายสถิติโลกถึง ๑๙ ครั้ง ซึ่งเป็นจ�านวนมาก
ที่สุดในประเภทเดี่ยวตั้งแต่มีระบบคะแนน ISU ในปี 
๒๕๔๗ นอกจากนี้เขาเป็นนักสเก็ตลีลาชายคนแรกที่
สามารถท�าลายก�าแพง ๑๐๐ คะแนนในโปรแกรมสั้น 
ท�าลายก�าแพง ๒๐๐ คะแนนในฟรีสเกต และท�าลาย
ก�าแพง ๓๐๐ คะแนนในคะแนนรวม เขาชนะรายการ 
๒๕๕๘-๕๙ ด้วยคะแนนทิ้งห่างอันดับสองถึง ๓๗.๔๘ 
ซึ่งห่างที่สุดในประวัติศาสตร์

หลงัจากทีฮ่านวิชนะในรายการสเกตลลีาชงิแชมป์ 
สี่ทวีปปี ๒๕๖๓ เขาได้กลายเป็นผู้เล่นชายเดี่ยวคน
แรกที่ได้ต�าแหน่งซุเปอร์แสลม (Super Slam [en]) 
คือต�าแหน่งที่ผู ้เล่นคนนั้นสามารถชนะทุกรายการ
แข่งขันใหญ่ระดับนานาชาติของ ISU ได้ทั้งระดับผู้ใหญ่และเยาวชน

ฮานิวเป็นนักสเก็ตลีลาจากเอเชียคนแรกที่ได้เหรียญทองโอลิมปิก ในตอนที่เขา
มีอายุ ๑๙ ปี เขาเป็นนักสเก็ตลีลาชายที่อายุน้อยที่สุดที่ชนะการแข่งขันระดับโอลิมปิก
นับตั้งแต่สถิติของ ดิก บัตตัน (Dick Button) ในปี ๒๔๙๑ และเป็นผู้ได้เหรียญทอง
สองสมัยติดกันคนแรกนับตั้งแต่สถิติของบัตตันในปี ๒๔๙๑ และ ๒๔๙๕ ต่อมา ในการ
แข่งขัน CS Autumn Classic International ปี ๒๕๕๙ ฮานิวเป็นนักสเก็ตลีลาคนแรก
ในประวัติศาสตร์ที่สามารถท�าท่ากระโดดหมุนตัวสี่รอบกลางอากาศ (Quadruple loop) 
ได้ส�าเร็จในระหว่างการแข่งขัน

แม้โอลิมปิก ๒๐๒๒ จะจบลงด้วยการคว้าเพียง
อันดับ ๔ เพราะฮานิวตั้งใจท�าลายขีดจ�ากัดของตัว
เองด้วยท่า 4A ทุ่มเทความพยายามอย่างสุดความ
สามารถ แต่กพ็ลาดไปอย่างน่าเสยีดาย ทว่าช่วงสมัภาษณ์
เขากล่าวว่า “ผมสามารถเลือกคอมโบดีๆ  สักชุดเพื่อ
ท�าคะแนนไล่ขึ้นไปได้ แต่การพยายามแสดงท่า 4A 
คือเกียรติยศส่วนตัวของผมเอง”

ยูซุรุ ฮานิว เจ้าชายสเก็ตน�้าแข็ง 
เป้าหมายมีไว้เพื่อเอาชนะตัวเอง

๘๘



ซันนี่-เกวลิน บุญศรัทธา คือเด็กสาวชาวสมุทรสาคร ลูกครึ่งไทย-ไต้หวัน ผู้มี
ความฝันอยากเป็นนักร้องตั้งแต่จ�าความได้ วันนี้ ในวัย ๒๕ ปี เธอกลายเป็นศิลปินที่
โด่งดังทีส่ดุคนหนึง่ในจีนแผ่นดนิใหญ่ มีผูต้ดิตามบนโซเชยีลมีเดยีอย่างเวยป๋อ (Weibo) 
มากกว่า ๒๒ ล้านคน

เธอมาจากครอบครวัธรรมดาๆ และไม่ได้มกี�าลังมากพอทีจ่ะสนบัสนนุความฝันวยั
เดก็ในการเป็นนกัร้องของเธอ อย่างไรกต็ามพ่อแม่ของเธอคอยสนบัสนนุส่ิงที ่ซนันี ่ชอบ
มาตั้งแต่เด็กเท่าที่พวกเขาจะท�าได้ เธอจึงมีห้องเปียโนไว้ให้ฝึกเล่นที่บ้าน

ด้วยความที่ซันนี่ชอบร้อง เต้น และมีความฝันอยากเป็นศิลปินไทยที่ร้องเพลง
จีน ท�าให้ในเดือนกันยายน ปี ๒๕๕๔ ซันนี ่ได้เข้าร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลง
ฮกเกี้ยนระดับโลกครั้งที่ ๕ ที่กรุงเทพฯ และ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในงานนั้นเธอได้
พบกับตัวแทนที่แนะน�าให้เธอไปไต้หวันเพื่อพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้น ด้วยความที่เธอชอบ
ร้องเพลงมาตลอด จึงตัดสินใจเดินทางไปไต้หวันคนเดียวตอนอายุเพียง ๑๕ ปี และ
เริ่มต้นความฝันการเป็นนักร้องตั้งแต่นั้นมา

ซันนี่ ถือเป็นตัวแทนของหนุ่มสาวที่มีความพยายามและความมุ่งมั่นในการไล่
ตามความฝัน เธอผ่านอุปสรรคต่างๆ มามากมาย และไม่เคยยอมแพ้ มีทัศนคติต่อ
การใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังบวก เธอก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญ ไม่กลัวอันตราย 
และยอมรบัความท้าทาย ไล่ตามความฝันด้วยศรทัธาในจติใจ ไม่เคยถกูอทิธพิลจากโลก
และคนรอบข้างท�าให้หลงทาง 

นอกจากนี ้ซันนี ่ยงัทุม่เทต่อการ
ร้องและการแสดงบนเวทีเป็นอย่าง
มาก มีครั้งหนึ่งที่แฟนๆ พบว่าเธอได้
รับบาดเจ็บที่ข้อเท้า แต่เธอก็ยังยืนยัน
ที่จะแสดงต่อจนจบ สิ่งที่ ซันนี ่ท�าไม่
เพียงสะท้อนให้เห็นถึงการแสดงความ
เคารพอย่างแรงกล้าของนกัร้องต่อเวที
เท่านั้น แต่ยังเป็นความรักอย่างสุดซึ้ง
ต่อการแสดงบนเวทีให้แฟนๆ ได้รบัชม
อีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ จึงไม่แปลกใจเลยว่า
ท�าไม ซนันี ่จึงเปรยีบเสมอืนแรงบนัดาล
ใจของแฟนคลับหลายคน เธอมักจะ
กล่าวขอบคณุแฟนๆ ทีค่อยตดิตาม ให้
ก�าลังใจ สนับสนุน และให้ความหวัง
กับเธออยู่เสมอ เธอจึงเป็นที่รักและได้
รับความนิยมอย่างสูงบนเส้นทางของ
ความฝันที่กลายเป็นจริงในทุกวันนี้  

ซันนี่-เกวลิน บุญศรัทธา ลูกครึ่งไทย-ไต้หวัน
หนึ่งในศิลปินที่โด่งดังที่สุดในจีนแผ่นดินใหญ่

๘๙







 
ปรบมือให้
รายงาน : พิมพ์ภัทร  

สี่ศิลปินไทยรุ่นเยาว์คว้ารางวัลภาพวาด งานเทศกาลนกฮูกนานาชาติ 
ขอแสดงความยนิดีกบัศลิปินไทยรุน่เยาว์ซึง่สามารถคว้ารางวัล

จากงานเทศกาลนกฮูกนานาชาติ International Festival of Owls 
2022 ทีเ่มืองฮวิสตัน รฐัเทก็ซสั ประเทศสหรฐัอเมรกิา งานนี้มีเด็ก
และเยาวชนจาก ๓๙ ประเทศและ ๒๔ รัฐในสหรัฐอเมริกา ส่ง
ผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า ๒,๘๑๐ ชิ้น 

ผลงานจากฝีมอืเยาวชนไทย ๔ คนได้รับคดัเลอืกให้เป็น ๔ 
ผลงานใน ๒๐ ชิ้นงานซึ่งถูกคัดเลือกให้รับรางวัล ดังรายชื่อต่อ
ไปนี้

นายรพีวิชญ์ จิรมิตมงคล อายุ ๑๕ ปี : รางวัลชนะเลิศ รุ่น
อายุ ๑๕-๑๘ ปี

เด็กหญิงเอมมิกา บุญสวัสดิ์ อายุ ๑๐ ปี : รางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ ๒ รุ่นอายุ ๑๐-๑๔ ปี

เด็กชายอธิชา รักไร่ อายุ ๑๓ ปี : รางวัลชมเชย Honorable Mention รุ่นอายุ ๑๐-๑๔ ปี
เด็กชายศุภกร ปัญญาทรง อายุ ๑๔ ปี : รางวัลชมเชย Honorable Mention รุ่นอายุ ๑๐-๑๔ ปี
ทัง้นีภ้าพผลงานทีช่นะการประกวดจะน�าไปจดัแสดงในนทิรรศการทีพ่พิธิภณัฑ์เมอืงฮวิสตนั ตัง้แต่เดอืน

มีนาคม ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะจัดพิมพ์เป็นปฏิทินและโปสการ์ดของสถาบันวิจัยนกฮูกนานาชาติ
เพื่อจัดจ�าหน่ายไปทั่วโลกต่อไป

สองทีมเยาวชนเมืองโคราช คว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานฯ นาฏมวยไทยอีซูซุ
ขอแสดงความยินดีกับ ๒ ทีมเยาวชนไทยจากจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งโชว์ความ

สามารถคว้าแชมป์การแข่งขันนาฏมวยไทยอีซูซุ ปีที่ ๑๒ ครองถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ในปีนีอ้ซูีซุได้พลกิโฉมการแข่งขนัรอบชงิชนะเลิศ สูจ่กัรวาล
แห่งจินตนาการ ISUZU นาฏมวยไทย METAVERSE 2022 เป็นครั้งแรก โดยผู้เข้า
แข่งขนัทกุทมีได้สร้างสรรค์ลลีาแม่ไม้มวยไทยประกอบจงัหวะเพลงในรปูแบบ Virtual 
Stage ผสานภาพเสมือนจริงด้วยระบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิกสุดตระการตา

ผลปรากฏว่า โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสมีา กบัการแสดงพทุธานภุาพปราบพญามาร โชว์ลลีาแม่ไม้มวยไทยประกอบเพลงได้อย่างงดงาม ชนะ
ใจกรรมการ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมาครองได้เป็นผลส�าเร็จ

ส่วนรางวลัชนะเลศิระดบัมัธยมศกึษาตอนปลายและอาชวีศกึษา ตกเป็นของ โรงเรยีนมาบตะโกพทิยาคม 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กับการแสดงพยนต์พิทักษ์ รักษ์สมบัติแผ่นดิน ด้วยยุทธศิลป์
ของชาติไทย เรื่องราวด�าเนินไปอย่างสนุกสนานและชวนให้ติดตาม 
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ปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยส�าหรับงานวันนักประดิษฐ์ประจ�าปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ซึ่งจัดโดยส�านักงานการวิจัย
แห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ที่ผ่าน
มา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา งานนี้มีสิ่งประดิษฐ์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ
และเอกชนเข้าร่วมจัดแสดงมากกว่า ๑,๐๐๐ ชิ้นงาน

ส�าหรับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชนในโครงการ Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen 
Award 2021 แบ่งเป็น ๓ ระดับ ใน ๕ กลุ่มเรื่อง มีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศดังต่อไปนี้ 

๑. ระดับมัธยมศึกษา
 • กลุ่มที่ ๑ การเกษตร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นวัตกรรมจากวัสดุธรรมชาติเลียนแบบวัสดุป้องกันภัย
  อนัตรายของสิง่มชีวีติในการดแูลผลมะม่วง จากโรงเรียนพนมสารคามอดลุวทิยา จงัหวัดฉะเชงิเทรา 
 • กลุ่มที่ ๒ อาหาร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ฉลากอัจริยะเพื่อบอกความสดของอาหารทะเลจาก
  กระเจี๊ยบแดง จากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 • กลุ่มที่ ๓ สุขภาพและการแพทย์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารใน
  เปลือกทุเรียน จากโรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 • กลุม่ท่ี ๔ พลังงาน เคม ีและวัสดชุวีภาพ รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ สกีนัไฟนาโนซลิิกาจากแกลบ จาก
  โรงเรียนคัมภีร์วิทยา จังหวัดยะลา 
 • กลุ่มที่ ๕ การท่องเที่ยว รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ การอนุรักษ์ดนตรีมังคละบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม
  เพือ่พฒันาการเรยีนรูสู้ก่ารส่งเสรมิการท่องเท่ียวเชงิวฒันธรรมในจงัหวัดอตุรดติถ์ จากโรงเรยีนพิชยั 
  จังหวัดอุตรดิตถ์
๒. ระดับอาชีวศึกษา
 • กลุ่มที่ ๑ การเกษตร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมากระบบกึ่ง  

  อัตโนมัติ จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี
 • กลุ่มที่ ๒ อาหาร ปีนี้ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ส่วนผู้ได้รับรางวัลรอง
  ชนะเลิศ อันดับ ๒ มี ๒ ผลงาน ได้แก่ ผลงาน Clean Oysters : สตรีทฟู้ด จากวิทยาลัยเทคนิค
  สุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี และผลงานเครื่องช่วยแช่ข้าวและบ่มข้าวด้วยวิธีการนึ่งด้วย
  ไอน�้าเพื่อท�าข้าวฮางงอก จากวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 • กลุม่ที ่๓ สขุภาพและการแพทย์ รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ อปุกรณ์ช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ จากวทิยาลยัเทคนิค
  เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

 • กลุ่มที่ ๔ พลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ ปีนี้ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
  ส่วนผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ มี ๒ ผลงานได้แก่ รถเข็นสตรีทฟู้ดไฟฟ้ารักษ์โลก จาก

รายงานผลงานเด็กไทย I-New Gen Award วันนักประดิษฐ์ ๒๕๖๕
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  วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และผลงานเครื่องผลิตน�า้ดื่มจากความชื้นในอากาศ
  ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

 • กลุ่มที่ ๕ การท่องเที่ยว ปีนี้ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ 
  เตาป้ิงย่างรกัษ์โลกเพ่ือการท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ จากวทิยาลยัเทคนิคสรุาษฎร์ธาน ี จังหวดัสรุาษฏร์ธานี
๓. ระดับอุดมศึกษา 
 • กลุม่ที ่ ๑ การเกษตร ปีนีไ้ม่มผีูไ้ด้รบัรางวัลชนะเลศิและรองชนะเลศิ อนัดบั ๑ ส่วนรางวลัรองชนะเลศิ 
  อันดับ ๒ ได้แก่ ชุดตรวจสอบพยาธิตัวตืดสกุล Raillietina ในสัตว์ปีกเศรษฐกิจ จากมหาวิทยาลัย 
  ศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 
 • กลุ่มที่ ๒ อาหาร ปีนี้ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ เครื่อง
  ขอดเกล็ดปลาตะเพียน จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 • กลุ่มท่ี ๓ สุขภาพและการแพทย์ รางวัลชนะเลศิ ได้แก่ ชดุอปุกรณ์ต้นแบบส�าหรบัต้านเชือ้จลุชพีท่ี
  ฟันเทียมด้วยโฟโตไดนามิกบ�าบัด จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 • กลุ่มที่ ๔ พลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ ปีนี้ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ 
  อันดับ ๑ ได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแบบผสมผสานของขยะชุมชนและพลังงาน
  แสงอาทิตย์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

 • กลุ่มท่ี ๕ การท่องเทีย่ว ปีนี้ไม่มผู้ีได้รบัรางวลัชนะเลิศ ส่วนรางวลัรองชนะเลิศ อนัดับ ๑ ได้แก่ 
  ระบบติดตามเรอืน�าเทีย่วโดยใช้โครงข่ายลอร่า: กรณศึีกษาชมรมเรอืท่องเท่ียว บ้านท่าหนิ อ�าเภอ
  สทงิพระ จังหวัดสงขลา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

โชว์ผลงานนวตักรรม รางวลัถ้วยพระราชทานฯ โครงการ GPSC YSI SEASON 4
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด 

(มหาชน) หรือ GPSC แกนน�านวตักรรมธุรกิจไฟฟ้า
กลุ่ม ปตท. ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานสิ่ง
ประดิษฐ์ ภายในโครงการ GPSC Young Social 
Innovator 2021 (GPSC YSI) ซึง่จดัขึน้ต่อเนือ่งเป็น
ครัง้ที ่๔ ภายใต้แนวคิด “พลังงาน ทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Energy, 
Natural Resource and Environment)” 

ปีนี้มีทีมเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดการ
แข่งขันจากทัว่ประเทศกว่า ๔๕๐ ทมีใน ๓ ประเภท
การประกวด ซึง่ผลการคดัเลอืกทมีโรงเรียนทีไ่ด้รบัรางวลัชนะเลิศ เข้ารับถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี มีดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลศิ ประเภทผลติภัณฑ์ ได้แก่ ทมี YSI18P : ศรราม 2 โรงเรยีนสกลราชวทิยานกูุล ชือ่ผลงาน 
ไคโตซานกับการพัฒนาผ้าพื้นเมือง

รางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ ทีม YSI27I : Fingerprint lifter โรงเรียนอนุกูลนารี ชื่อผล
งาน วัสดุลอกลายพิมพ์นิ้วมือจากพอลิเมอร์ธรรมชาติ

รางวัลชนะเลิศ ประเภทกระบวนการ & วิธีการ ได้แก่ ทีม YSI04S : PCSHS Phetchaburi โรงเรียน
วทิยาศาสตร์จฬุาภรณราชวทิยาลยั เพชรบรีุ ชือ่ผลงาน สารปรบัปรงุและควบคมุคณุภาพน�า้ส�าหรบัเพาะเลีย้ง
ปลาสวยงามเขตร้อนจากแทนนินสกัดของใบหูกวาง
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รายงาน : พิมพ์ภัทร  
บอกเล่าข่าวประกวด
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ประกวดสร้างสรรค์ผลงานเกมจากคอมพวิเตอร์ “BRAND’S Young Blood Game Creator”
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ แบรนด์ ซันโทรี่ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงาน

เข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์ผลงานเกมจากคอมพิวเตอร์ “BRAND’S Young Blood Game Creator” 
หัวข้อ “BRAND’S Young Blood Hero” ในโครงการ แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต ๒๕๖๕ : 
BRAND’S Young Blood 2022 ชงิโล่พระราชทานจากสมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และผลิตภัณฑ์แบรนด์
ซุปไก่สกัด

หลักฐานการสมัครและรายละเอียด
• ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.blooddonationthai.com และ www.brandsworld.co.th
ก�าหนดการส่งผลงาน
• ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕
กรณีส่งผลงานด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ) ติดต่อที่
ชัน้ ๗ ฝ่ายจัดหาผูบ้รจิาคโลหติและสือ่สารองค์กร อาคารเฉลมิ 

พระเกยีรตบิรมราชนินีาถ ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิถนนอังรดีนูงัต์
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๕ ๔๕๖๗, ๐ ๒๒๖๓ ๙๖๐๐ ต่อ ๑๗๕๒, 

๑๗๕๓
กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย ์ใส่ซองปิดผนึก จ่าหน้าซองถึง
งานสือ่สารองค์กร ฝ่ายจดัหาผูบ้รจิาคโลหติและส่ือสารองค์กร 
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
วงเล็บมุมซองว่า (BRAND’S Young Blood Game Creator) 

จะยึดตามวันที่ประทับตราบนซองเป็นส�าคัญ
ติดต่อสอบถาม
• ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร
• โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๕ ๔๕๖๗, ๐ ๒๒๖๓ ๙๖๐๐ ต่อ ๑๗๕๒, ๑๗๕๓

ประกวดวิดีโอคลิป “อุดมการณ์ของขบวนการเสรีไทยและบทเรียนส�าหรับอนุชน”
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงาน

เข้าร่วมการประกวดวิดีโอคลิป หัวข้อ “อุดมการณ์ของขบวนการเสรีไทยและบทเรียนส�าหรับอนุชน” 
สมัครเข้าร่วมประกวดเป็นรายบุคคล หรือเป็นทีม (ไม่เกินทีมละ ๓ คน 

โดยสามารถศกึษาอยูต่่างโรงเรยีนได้ สมคัรออนไลน์พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ได้ที่ serithai.nida.ac.th ส่งผลงานภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย
ส่งทางไปรษณีย์ถึง

คุณพุทธศาสน์ ยศกลาง
ส�านักบริการการศึกษาและบรรณสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๑๔๙ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
วงเล็มมุมซอง (ประกวดวิดีโอคลิป)
สอบถามเพิม่เตมิ ตดิต่อ คณุพทุธศาสน์ ยศกลาง โทร ๐ ๒๗๒๗ ๓๗๖๐ 

หรือคุณกันตยา เชยกลิ่น โทร ๐ ๒๗๒๗ ๓๘๓๓



 

๙๖

ประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ : A Moment in Nature” ครั้งที่ ๑
มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ขอเชิญผูส้นใจในทกุกลุม่อาย ุ เพศ และสาขาอาชพี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาต ิ :        
A Moment in Nature” ครั้งที่ ๑ ประจ�าปี ๒๕๖๕ ชิงเงินรางวัลรวมสามแสนบาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

หัวข้อการประกวดภาพถ่าย
สภาพแวดล้อมธรรมชาตแิละพนัธุพ์ชื - เปิดรบัภาพถ่ายทวิทัศน์ทางธรรมชาติ 

และพันธุ์พืช ทั้งบนบก แหล่งน�้า หรือในทะเล ภายใต้เงื่อนไขกติกาที่ก�าหนด
ห้วงเวลาแห่งชีวติ - เปิดรบัภาพถ่ายสตัว์ทุกชนดิ ท่ีอาศยัอยูบ่นบก แหล่งน�า้ 

หรือในทะเล ภายใต้เงื่อนไขกติกาที่ก�าหนด
ผู้สมัคร ๑ คน สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน ๑๐ ภาพ ต่อหนึ่ง

หัวข้อ ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นผลงานในบริเวณอุทยานแห่งชาติ 
วนอทุยาน เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรอืป่าสงวนแห่งชาตขิอง
ไทย รวมทัง้ต้องเป็นภาพถ่ายทีบ่นัทกึเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้ในประเทศไทยเท่านัน้ และ 
จะต้องเป็นภาพท่ีบนัทกึภายในกรอบเวลาระหว่างวันที ่๑ มกราคม ๒๕๖๒ จนถงึ
วนัหมดเขตรบัสมัคร

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - ๑๕ มิถุนายน ศกนี้ 
ผู้ประสงค์จะส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ www.RPST.or.th/A-Moment-in-Nature กรอกรายละเอียดพร้อมสร้าง Username 
และ Password ขึ้นมาเอง และอัพโหลดภาพถ่ายทางออนไลน์ได้ทันทีเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย 

สอบถามเพิ่มเติมโทร ๐๙๗ ๐๐๕๘ หรืออีเมล์ : rpst.info@gmail.com 

ประกวดคลิปวิดีโอสั้นผ่านแพลตฟอร์ม TikTok “กอช. TikTok Contest”
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้นความยาว

ไม่เกิน ๑ นาทีผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ในการประกวด “กอช. TikTok Contest” 
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด ไม่จ�ากัดรูปแบบการน�า

เสนอ สไตล์ เทคนิคการถ่ายท�า เทคนิคการผลิต และการตัดต่อ สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ 
โดยจะต้อง Tag มาที่บัญชี TikTok : กองทุนการออมแห่งชาติ พร้อมใส่ Hashtag กองทุนการออมแห่งชาติ 
(#กองทุนการออมแห่งชาติ)

จัดการประกวดใน ๖ หัวข้อ หัวข้อละ ๔ ครั้ง ครั้งละ ๑ สัปดาห์ ระยะเวลาการด�าเนินการ ระหว่าง
เดือน มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๕ โดยหัวข้อการประกวดได้แก่

กอช. คืออะไร
ออมกับ กอช. แล้วได้อะไร
สิทธิประโยชน์ของ กอช. 
ออมเงินกับ กอช. ต่างกับออมเงินกับธนาคารอย่างไร
อยากมีเงินล้านกับ กอช. ท�าอย่างไร
แนะน�า App. กอช. แอปดีมีเงินเติม
ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดผ่านทาง www.nsf.or.th หรือ เฟซบุ๊ก : กอช. / Line : กอช. 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กลุ่มงานกิจกรรมองค์กร กองทุนการออม

แห่งชาติ โทร ๐ ๒๐๔๙ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๐๘, ๓๑๑



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




