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๒

๑๕	 สารคดีพิเศษ	: อาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน     
๓๐ สานฝันเยาวชน	: Sport Paramedic Dual Degree 
 นกัปฏบิตักิารฉกุเฉนิการแพทย์เฉพาะทาง 
 ด้านวทิยาศาสตร์การกฬีา มหาวทิยาลยัมหดิล
๓๔	 รกัษ์โลก	: พลังงานยั่งยืนเพื่อมวลมนุษย์
๓๕	 Special	Guest	: มรรค-คาเรน จันเหลือง 
 สองนักกีฬาสกีครอสคันทรีทีมชาติไทย
๔๐ มรดกไทย	: มวยไทย  
๔๕ ชวนเที่ยว	:	ณ สัทธา อุทยานไทย ราชบุรี
๔๙ ศาสนศิลป์สยาม	: วัดวชิรธรรมสาธิต 
 วัดประจ�ารัชกาลที่ ๑๐
๕๖ นวัตกรรม	: ๒ โครงงานเด็กไทย คว้ารางวัลเวที 
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สัมภาษณ์

๒๑	 ยอดเยาวชน	: พุฒิชัย จงเจริญศรีศิริ 
 เหรียญทองแดง ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ 
 จากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ 
๒๖ Sport	Hero	: จอชชัว  โรเบิร์ต แอทกินสัน  
  เจ้าของ ๔ เหรียญทอง ซีเกมส์
๖๐ บันทึกหัวใจไทย	: Maayan Sapir Rubinshtein 
 “คนบ้านนอก” ที่มีความสุขในหัวใจ
๗๓	 แรงบนัดาลใจ	: ศักดิ์จิระ เวียงเก่า
 ผลักดันผ้าหม้อห้อมไทย ดังไกลถึงแฟชั่นโลก
๘๓	 The	Idol	: ณปภัช วรพฤทธานนท์ 
 ไอดอลยุคใหม่มากความสามารถ
สารคดีประจ�าฉบับ

๔	 พระมหากรุณาธิคุณ	: พระราชกรณียกิจสืบสาน 
 รกัษา ต่อยอด ด้านศลิปวฒันธรรม และภมูปัิญญาไทย
๙ ศาสตร์พระราชา	: ศาสตร์พระราชาที่ศูนย์ศึกษาการ
 พัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
๑๔	 เฉลมิพระเกยีรต	ิ: พระราชพิธมีหามงคลเฉลมิ 
 พระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง

๕๙ กฎหมายน่ารู้	: PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล
 ส่วนบุคคล เรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนต้องรู ้ 
๖๗	 เก็บมาเล่า
๘๐	 Education	Platform	: สองแพลตฟอร์มการศกึษา
 เพื่อเยาวชนในศตวรรษที่ ๒๑
สุขภาพ-กีฬา-รายงาน

๕๓ สขุภาพน่ารู	้: เมื่อโควิด-๑๙ เป็นโรคประจ�าถิ่น 
 เราต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
๖๔ In	Trend	:	Sport&Game	:	เทควันโด 
๗๗ Overseas Stage 
๘๗ Sports News
๙๒	 ปรบมอืให้	
๙๕	 บอกเล่าข่าวประกวด  
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บทบรรณาธิการ

ทิศไท

พิมพ์ที่
โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์	(๑๙๘๗)	จำากัด
เลขที่	๑๘	ซอยประชาอุทิศ	๓๓	
แขวงบางมด	เขตทุ่งครุ	
กรุงเทพฯ	๑๐๑๔๐

ห้ามจำาหน่าย
เผยแพร่เป็นอภินันทนาการสำาหรับ
โรงเรียน	สถานศึกษา	และประชาชนทั่วไป	
จากมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

๓

	 ฉบับที่	๔๙	นี้	มีความพิเศษอยู่หลายประการค่ะ
	 เริ่มด้วยบทความพิเศษ	 ๒๘	 กรกฎาคม	 วันเฉลิมพระชนม	

พรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ	
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	เรื่อง	“พระราชกรณียกิจสืบสาน	รักษา	ต่อยอด	
ด้านศิลปวัฒนธรรม	และภูมิปัญญาไทย”	

สารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรม
ราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา	๙๐	พรรษา	๑๒	สิงหาคม	ทิศไทพาไปชมความงดงาม
ยิง่ใหญ่ของ	อาคารเรยีน-รู-้เรือ่งโขน	มลูนธิส่ิงเสรมิศลิปาชพีฯ	ณ	ศูนย์
ศิลปาชีพเกาะเกิด	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และความงดงามของวดัวชริธรรมสาธติ	วดัประจำารชักาลที	่๑๐	คอื
ศาสนศิลป์สยามที่ควรค่าแก่การสักการะและเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่งค่ะ

คอลัมน์อื่นๆ	ในเล่มก็สนุกน่าอ่านทั้งนั้น	อาท	ิ“ชวนเที่ยว”	เราไป	
“ณ	สัทธา	อุทยานไทย”	ราชบุร	ีที่นี่รวมความเป็นไทยโดยนำาเสนอผ่าน
เทคโนโลยีทันสมัยได้ตื่นตาตื่นใจ	“In	Trend	Sport	and	Game”	แนะนำา
กฬีาเทควนัโดซ่ึงยงัได้รบัความนยิมไม่มตีก	“สขุภาพน่ารู”้	โควดิ-๑๙	กลาย
เป็นโรคประจำาถิน่แล้ว	 คณุหมออนนัต์แนะนำาวธิปีฏบิตัติวัให้ปลอดภยัห่าง
ไกลจากโรคกันค่ะ

สำาหรบัคอลมัน์สมัภาษณ์นัน้	คดัสรรมาอย่างน่าสนใจด้วยความต่าง
ของอาชีพและวิสัยทัศน์	 อาจเป็นแบบอย่าง	 เป็นแรง
บนัดาลใจ	และเป็นแนวทางให้น้องๆ	นำาไปปรับใช้ได้ใน
หลายแง่มุมค่ะ

หวงัว่าน้องๆ	จะสนกุและได้รบัประโยชน์จากทศิไท	
ฉบับพิเศษนี้อย่างเต็มที่นะคะ



เรื่อง: กองบรรณาธิการ
พระมหากรุณาธิคุณ

 จะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข
 แห่งอาณาราษฎรตลอดไป”  
จากพระปฐมบรมราชโองการของพระบาท

สมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั เนือ่งในพระราชพธีิบรม
ราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ไม่เพียงสะท้อนถึงพระราชปณิธาน และความตั้งใจ
อนัแน่วแน่ในการทรงงานเพือ่จะสบืสาน รกัษา และ
ต่อยอดโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ และแนว
พระราชด�าริต่างๆ ของ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกา
ธเิบศร มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 
เพียงเท่านั้น

พระราชกรณียกิจสืบสาน รักษา ต่อยอด 
ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

“เรา

๔



ทว่า พระองค์ยังทรงมีพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด 
ศลิปวฒันธรรมไทยและภมูปัิญญาไทย ซึง่สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ ์ พระบรมราชนินีาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อรักษามรดก

แผ่นดินนี้ไว้ ทรงตรากตร�าพระวรกายเสด็จฯ 
ไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร 
ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว
รชักาลท่ี ๙ เพ่ือสนองพระราชด�าริในโครงการ
พฒันาต่างๆ ท่ัวทกุภมูภิาคของประเทศ รวม
ทั้งได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าร ิ เพ่ือประโยชน์สขุของราษฎรอย่าง
ต่อเนือ่งมาโดยตลอด ทรงรกัและห่วงใยราษฎร
เสมือนดัง่แม่รกัลกูทีค่อยอุม้ชูดแูลบรรดาลูกๆ 
ที่ยากไร้ ให้มีอาชีพ รายได้ ค่อยๆ เติบโตจน
สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง

พระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั ได้
เสดจ็ฯ ตดิตามพระราชกรณยีกจิของพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ตัง้แต่พระองค์ยงัทรงพระเยาว์อย่าง
สม�่าเสมอ ทรงได้เห็นและซึมซับพระราช

อัธยาศัยนิยมความเป็นไทย ทรงภาคภูมิพระราชหฤทัยในศิลปวัฒนธรรมไทย และ
พระราชศรัทธาในคนไทยว่า มีสายเลือดทางศิลปะสืบมาแต่บรรพบุรุษ แม้ไม่เคยเรียน
รู้วิชาศิลปะใดๆ มาก่อน เพียงแต่มีโอกาสทดลองฝึกฝน คนไทยก็สามารถพัฒนาฝีมือ
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ให้สร้างสรรค์ผลงานศลิปะชิน้งามได้เสมอ 
โดยเฉพาะงานหัตถกรรมฝีมือชาวบ้านที่
กลายมาเป็นผลงานช้ินเอกในมูลนธิส่ิงเสรมิ
ศลิปาชพีฯ ตราบทกุวนันี ้ ดงัพระราชด�ารสั
ของพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงความว่า

“...เมื่อข้าพเจ้าเห็นเขามารับเสด็จ 
เหน็ผ้านุง่ทีเ่ขาใส่สวยงามเสยีเหลอืเกนิ เป็น
ไหมมัดหมี่ แล้วเขาก็นั่งกับพื้นอยู่อย่าง
นั้น ก็ถามเขาว่านี่ท�าเองหรือ เขาก็บอก
ว่าท�าเอง เขาเลี้ยงไหมเองที่บ้าน คนละกี่
กระด้ง ๒๐-๓๐ กระด้ง แล้วมผ้ีาขาวบางๆ 
ปิดเท่านั้นเอง และต้นหม่อนก็เป็น ต้นไม้
ที่ทนแล้งได้ อย่างข้าวไม่สามารถทนแล้ง
ได้ แต่หม่อนนีถ้งึจะแกรน็อย่างไรกท็นแล้ง
ได้ เป็นต้นไม้ทีเ่หมาะสมกบัภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอืจรงิๆ เมือ่ข้าพเจ้าเหน็ดงันัน้ เหน็
ความสามารถ ความสวยของมดัหมี ่กเ็ลย
บอกกับเขาว่า ขอให้พี่น้องทอนี่ให้ฉันใส่
ได้ไหม จะขอซื้อ เขาบอกได้ เต็มใจ เขา
ก็ทอให้ นั่นล่ะเป็นการตั้งต้นศิลปาชีพ...” 

ภาพทีย่งัอยู่ในความทรงจ�าของชาว
บ้านสกลนคร แม้จะผ่านมา ๒๐ ปีแล้วก็ 
ตามคอืภาพทีพ่ระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้า
เจ้าอยู่หัว ขณะทรงด�ารงพระราชอิสรยิยศท่ี  

สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ประทบัเคยีงข้าง สมเดจ็พระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงช่วยจดบันทึกข้อมูลเกี่ยว
กบัผ้า ผูท้อ และตรวจรบัผ้าทอจากสมาชกิโครงการส่งเสรมิศลิปาชพี เพือ่การวเิคราะห์
และให้ความช่วยเหลอืราษฎรได้อย่างถกูวธิรีะหว่างทรงเยีย่มราษฎรและสมาชกิศลิปาชพี ณ 
บ้านหนองม่วง ต�าบลปทมุวาปี อ�าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร เมือ่วนัที ่๑๗  พฤศจกิายน 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ในโอกาสตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชด�าเนิน ณ บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๖ ต�าบลหนองแคน 
อ�าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ทรงเอา
พระราชหฤทยัใส่ไต่ถามเกีย่วกบัชวีติความเป็นอยูแ่ละทกุข์สขุของราษฎร เพ่ือประกอบ
พระราชวนิจิฉยัในการพระราชทานความช่วยเหลอืแก่ราษฎร สร้างความอบอุน่ใจให้แก่
ชาวบ้านอย่างหาที่สุดไม่ได้ 

และเมือ่วนัที ่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทีผ่่านมา พระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้า   
เจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิ ี เสดจ็งานกาล่าดนิเนอร์ “สยามพสัตรา 
ภูษาสง่าศลิป์” เฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราช

๗



ชนนพีนัปีหลวง เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิ
พระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั

ในโอกาสนี ้ทรงทอดพระเนตรนทิรรศการ
ผ้าไทย ภายใต้แนวคิด “ไทยนิยม” ซึ่งจัดขึ้น
โดยสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ
แห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์ เพื่อสืบ 
สานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อ 
ยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการพัฒนาส่งเสริมงาน
หัตถศิลป์ไทย ซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญา ของไทย ให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ตลอดจนเพือ่สร้างแรงบนัดาลใจ ความภาคภมูิใจในอตัลักษณ์และการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

ด้วยทรงเข้าพระราชหฤทยัอย่างถ่องแท้ในงานศลิปาชพีและความจ�าเป็นของการ
ส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพ และสร้างรายได้เลี้ยงตนเองด้วยภูมิปัญญาและทักษะแห่ง
ท้องถิ่น ที่ต้องสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป น�าความปลื้มปีติมาสู่สมาชิกศิลปาชีพและผู้
เกีย่วข้องเป็นอย่างยิง่ เป็นความหวงัและแสงสว่างของการด�ารงชวีติทีม่หีนทางยาวไกล 
และสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์แห่งมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาที่
เหล่าบรรพชนชาวไทยรังสรรค์ไว้เพื่อแสดงตัวตนของคนไทยได้อย่างชัดเจน

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่ทรงมุ่งมั่นสืบสาน รักษา และต่อยอด
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรของพระองค์อย่าง
แท้จริง

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน    

๘



เรื่อง: วิณีนารถ พันธุ์วุฒิ
ภาพ: สมชาย หงวนเสงี่ยม
 

ศาสตร์พระราชา

ศาสตร์พระราชาที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
 ศกึษาการพฒันาห้วยทรายอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ ณ 
 อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการ
 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรดินและ

ป่าไม้ รวมถงึเป็นสถานท่ีถ่ายทอดวชิาการและเทคโนโลย ี ด้านการ 
เกษตร การเลี้ยงสัตว์ การประมง ที่เหมาะสมตามภูมิสังคมให้กับ
ประชาชน นอกจากนีย้งัเป็นศนูย์รวมแนวพระราชด�ารต่ิางๆของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพติร เพือ่เป็นทางเลือกในการพัฒนาคณุภาพชวีติ สร้างอาชพี 
รายได้ และมีความสุขอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่อธิบายความหมายของศาสตร์พระราชาได้อย่างชัดเจน

ศูนย์

๙



ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ตั้งอยู ่ในเขตพื้นที่พระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน ต�าบลสามพระยา อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี 
ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามระยะทางถนนเพชรเกษม ประมาณ 
๒๒๐ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๒๒,๖๒๗ ไร่ แต่เดิมพื้นที่แห่ง
นี้เป็นผืนป่าขนาดใหญ่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ 
มีพืชพรรณไม้และสตัว์ป่านานาชนดิ โดยเฉพาะเนือ้ทรายเป็นสัตว์
ประจ�าถิ่น อาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก และลงมากินน�า้ในล�าห้วย 
จงึได้ชือ่ว่า “ห้วยทราย” สภาพพืน้ทีต่อนบนด้านฝ่ังตะวนัตกเป็น
แหล่งต้นน�าล้�าธาร ตอนกลางของพืน้ทีเ่ป็นทีร่าบมคีวามลาดเอยีง 
ไปทางทิศตะวันออก ส่วนตอนล่างติดกับชายฝั่งทะเลเป็นพื้นที่
ป่าชาย หาดและป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์เช่นกัน

เม่ือกาลเวลาผ่านไป ประกอบกับมกีารพฒันาทัง้ด้านเศรษฐกจิ
และสงัคมมากขึน้ ราษฎรเริม่เข้ามาบกุรกุแผ้วถางป่าเพือ่ประกอบ
อาชีพทางการเกษตร มีการใช้สารเคมีเกินความจ�าเป็น ส่งผล 
กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มากขึ้น
เป็นล�าดับ ซึ่งในห้วงเวลาไม่ถึง 40 ปี พื้นที่ป่าไม้ถูกท�าลายลง
อย่างสิ้นเชิง ดินขาดการบ�ารุงรักษาท�าให้ธรรมชาติขาดความ
สมดลุ ความแห้งแล้งแผ่กระจายไปทัว่อาณาบรเิวณนัน้ และเมือ่
ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล พื้นที่กว้างใหญ่นั้นจึงเป็นพื้นที่อับฝน 
แต่เมือ่มฝีนตก ฝนจะตกหนกัและลมพดัแรง จงึเป็นตวัการส�าคญั

๑๐



ที่ท�าให้หน้าดินถูกกัดเซาะเป็นร่องลึก เนื่องจากไม่มีพืชคลุมดิน
เป็นสิ่งกีดขวางการไหลบ่าของน�า้

จนเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๖ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
เสด็จพระราชด�าเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ ทรงพบกับสภาพ
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทรงมีพระราชด�ารัสความตอนหนึ่งว่า 
... หากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุด... และทรงมี
พระราชด�าริให้พัฒนาพ้ืนท่ีส่วนหนึ่งในเขตพระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาป่าไม้อเนกประสงค์ มุ่ง
หมายศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมควบคู่ไปกับการปลูก
ป่า เพื่อฟื้นฟูสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งน�้า
เพือ่ใช้ในการเกษตร ตลอดจนท�าการจดัสรรทีท่�ากนิให้กบัราษฎร
ที่เข้ามาบุกรุกท�ากินอยู่แต่เดิมให้ได้เข้าอยู่อาศัย และให้ความรู้
ด้านการเกษตรอย่างถกูวธิ ีรวมท้ังให้โอกาสชาวบ้านได้มส่ีวนร่วม
ในการปลกูป่า ดแูลรกัษาป่า และประการส�าคญัคอืให้ได้รบัประโยชน์
จากผลผลติของป่า เพือ่ทีร่าษฎรจะได้ไม่บกุรกุท�าลายป่าอกีต่อไป 
ในการนีท้รงพระราชทานนามว่า “ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทราย
อันเนือ่งมาจากพระราชด�าร”ิ และทรงมีพระราชปณิธานให้ศูนย์
แห่งนีเ้ป็น “พิพธิภณัฑ์ธรรมชาตทิีม่ชีวีติ” เพ่ือให้ประชาชนทัว่ไป
ได้มาศึกษาดูงานและน�าตัวอย่างไปประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นของ
ตนเองต่อไป

๑๑



ศาสต์พระราชาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
จนถึงวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย

ทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ คือตัวอย่างที่อธิบายศาสตร์
พระราชาได้อย่างถ่องแท้ ด้วยที่ศูนย์แห่งนี้ส่งเสริมให้เกษตรกร
ประกอบอาชีพ โดยยึดหลักการตามแนวพระราชด�าริ เช่น ท�า 
การเกษตรโดยใช้ ทฤษฎีใหม่ เกษตรแบบผสมผสาน และระบบ
วนเกษตร ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์ ท�าการประมง เป็นต้น โดย  
มีเกษตรกรเป็นแกนน�ากลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้เป็นไปตามแนวพระ
ราชด�าริ เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งท�าให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น ด�าเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด พอมีพอกิน สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ 

การประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมนี้ ทางศูนย์ฯ ได้
เน้นให้เกษตรกรใช้หญ้าแฝกปลูกสลับเป็นแถบกับแปลงของพืช 
ระบบรากของหญ้าแฝกจะลงลกึในแนวดิง่ไม่แผ่กระจาย จงึสามารถ
ปลูกร่วมกับพืชชนิดต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก ไม้ผล ตลอด
จนพชืไร่ และไม่เกดิผลกระทบต่อการเจรญิเตบิโตของพชืแต่อย่างใด 
ใบของหญ้าแฝกใช้เป็นวัสดุคลุมหน้าดิน ป้องกันการระเหยของ
น�้า รักษาความชุ่มชื้น ย่อยสลายตัวง่าย ให้ธาตุอาหารและอิน
ทรียวัตถุแก่พืชได้เป็นอย่างดี  

๑๒



ด้านสุขภาพอนามัย
ส่งเสรมิให้ชมุชนได้รบัความรูด้้านสขุภาพอนามยั ให้ความรู้

ในกลุ่มบุคคลทั่วไป แม่และเด็ก รวมทั้งคนชรา จัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพอนามัยเบื้องต้น การวางแผนครอบครัว ตลอดจน
การส่งเสรมิสขุภาพให้ดขีึน้โดยไม่ต้องเข้ารบัการรกัษา โดยมสีถานี
กาชาด อ�าเภอหัวหิน และสาธารณสุข อ�าเภอชะอ�าเป็นผู้ด�าเนิน
การ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

ด้านการศึกษา
สนับสนุนให้จัดวิทยากรให้ความรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 

รวมทั้งในพื้นท่ีของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ท้ังด้านวิชาการและ
การประกอบอาชพี ปัจจบุนัมโีรงเรยีนอยู่ในความรบัผดิชอบ เพือ่
เตรยีมความพร้อมให้กบัเดก็นกัเรยีน ตลอดจนการดแูลด้านสขุภาพ
อนามัย และด้านโภชนาการ

ทัง้หมดทัง้มวลนีค้อืคณุแห่งศาสตร์พระราชาทีเ่อือ้ประโยชน์
อย่างใหญ่หลวง คือพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ที่พระราชทานไว้ให้ 
พสกนกิรของพระองค์ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยอย่างไม่มี
วันสูญสลาย  

๑๓



เรื่อง : คะริน 
 

เฉลิมพระเกียรติ

 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
 ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จ
พระนางเจ้าสริิกต์ิิ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนี 
พนัปีหลวง รัฐบาลได้รบัพระราชทานพระบรมราชานญุาต 
ด�าเนนิการจดังานเฉลมิพระเกยีรต ิโดยทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ดังนี้

๑. ชือ่การจดังานเฉลมิพระเกยีรตฯิ ว่า “การจดั
งานเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕”

๒. ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นภาษา
อังกฤษว่า “Celebrations on the Auspicious     
Occasion of Her Majesty Queen Sirikit The 
Queen Mother’s 90th Birthday Anniversary 12th  
August 2022” ซึ่งหมายรวมถึงชื่อการจัดงานเฉลิม
พระเกยีรติฯ และช่ือพระราชพธีิมหามงคลเฉลมิพระชนม 
พรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สงิหาคม พทุธศกัราช ๒๕๖๕

๓. ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
พร้อมความหมายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ความหมายตราสญัลกัษณ์พระราชพธิมีหามงคล
เฉลมิพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สงิหาคม ๒๕๖๕ 
อกัษรพระนามาภไิธย ส.ก. อยูภ่ายในกรอบรปูหัวใจพ้ืนสฟ้ีา 

อักษร “ส” สีฟ้า เป็นสีประจ�าวันพระราชสมภพ
อกัษร “ก” สขีาว เป็นสเีดชของวนัพระราชสมภพ 
พื้นกรอบสีชมพูลายดอกมะลิ สีชมพูเป็นสีแห่ง

ศรีของวันพระราชสมภพ ดอกมะลิเป็นดอกไม้มงคล
สัญลกัษณ์วนัแม่แห่งชาต ิ ด้านบนเป็นพระมหามงกุฎ
ภายในประดิษฐานพระแสงจักรและพระแสงตรี ส่ือ
ถึงทรงอยู่ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ขนาบซ้าย ขวา 
พระมหามงกุฎด้วยพระสัปตปฎลเศวตฉัตร ฉัตรขาว 
๗ ชัน้ เป็นฉตัรประกอบพระราชอสิรยิยศของสมเดจ็
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 

การน�าดอกมะลิมาร้อยเรียงเป็นมาลัยลาย
เกลยีวรปูหวัใจรอบอกัษรพระนามาภไิธย ส.ก. ส่ือถงึ
การร้อยเรียงดวงใจอย่างกลมเกลียวถวายพระองค์
ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจ
ชาวไทยทั้งชาติและผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งต่อ
ลูกคือประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้พ้นจากความ
ทุกข์ยาก และมีอาชีพเลี้ยงตน

รูปลายหงส์ประคองฉัตร ซ้าย ขวา หมายถึง
พระสิริโฉมสง่างามสูงค่าดังหงส์ 

ลวดลายไทยหมายถึงพระปรีชาชาญย่ิงด้าน
ศิลปวัฒนธรรม พระราชทานก�าเนิดศิลปาชีพ และ
ทรงส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติไทยให้เป็นท่ีรู ้จัก
แพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ 

เลขไทย ๙๐ ภายใต้มาลัยหัวใจ หมายถึงเลข
มงคลอนัเป็นอภลัิกขิตสมยัท่ีทรงเจรญิพระชนมพรรษา
บรรจบครบ ๙๐ พรรษา 

ผ้าแพรแถบสฟ้ีาอกัษรบอกชือ่งาน พระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๕

ท้ังนี ้ผูป้ระสงค์ขออนญุาตใช้ตราสัญลกัษณ์เพือ่
ประดับหรือประดิษฐานบนสิ่งของใดๆ ก็ตาม ให้แจ้ง
ขออนุญาตไปที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฝ่าย
กลั่นกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ ส�านักงานปลัด
ส�านกันายกรฐัมนตร ีโทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๗๘๙ - ๙๑  

เน่ือง

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๔



สารคดีพิเศษ
เรื่อง : ทัศนีย์ ยาวะประภาษ 
ภาพ : สมชาย หงวนเสงี่ยม

 บริเวณเดียวกับพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ณ ศูนย์
 ศลิปาชีพเกาะเกดิ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา เป็น 
ที่ตั้งของอาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน ซึ่งเป็นแหล่งเรียน
รู ้เรื่องราวของศิลปะการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพฯ และผลงานสร้างสรรค์งานศิลปะที่เนื่อง
ด้วยโขน ตลอดจนจัดเก็บฉากและอุปกรณ์ประกอบ
ฉากชิน้เด่นจ�านวนมากทีเ่คยปรากฏโฉมบนเวทแีสดง
ตอนต่างๆ

อาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน 
แหล่งเรียนรู้ศิลปะโขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ 

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

“โขน” เป็นศิลปะการแสดงเก่าแก่ที่หลอมรวม
ศลิปะของชาตหิลากหลายแขนง นบัตัง้แต่วรรณศลิป์ 
นาฏศิลป์ คีตศิลป์ หัตถศิลป์ วิจิตรศิลป์อันงดงาม
ตามแบบฉบับโบราณ การแสดงโขนเป็นศิลปะคู่แผ่น
ดินไทยมาหลายร้อยปี เคยจัดแสดงเพื่อต้อนรับและ
สร้างความตืน่ตาตืน่ใจให้แก่แขกบ้านแขกเมอืงเสมอ
มา ซึ่งการจัดแสดงแต่ละครั้งมิใช่เรื่องง่าย ประชาชน
ทั่วไปจึงไม่ใคร่มีโอกาสชมการแสดงโขนบ่อยครั้งนัก

ใน

๑๕



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนพีนัปีหลวง ทรงเลง็เหน็ว่านาฏกรรมโบราณเสือ่ม
ความนิยมลง เมื่อมีพระราชอาคันตุกะมาเยือน หรือ
เมื่อเสด็จพระราชด�าเนินเยือนต่างประเทศ จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดง
ตามแบบประเพณไีทย ให้พระราชอาคนัตกุะได้ชมใน
หลายวาระ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชด�ารัส
พระราชทานแก่คณะบุคคลที่มาเข้าเฝ้าฯ ในโอกาส
วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา 
พระราชวังดุสิตฯ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๕๔ ความว่า

“การจดัแสดงโขนไม่ใช่เรือ่งง่าย คณะครผููเ้ชีย่ว 
ชาญการโขน ศิลปินแห่งชาติ ผู้แสดงและผู้จัดการ
แสดง ต่างก็ทุ่มเทฝีมือ ความคิด และแรงกายแรงใจ
อย่างสุดก�าลัง ท�าให้โขนออกมาสนุก ตื่นเต้นและ
สวยงาม มีฉากที่สร้างอย่างยิ่งใหญ่ เป็นที่ประทับใจ
คนดู เช่น ฉากหนุมานอมพลับพลา เป็นต้น

ทกุคร้ังทีจ่ดัการแสดงโขน คณะกรรมการจะคดั
เลอืกนกัแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผูแ้สดงร่วม เพือ่เปิดโอกาส
ให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของ
ไทยจากปรมาจารย์โดยตรง เมอืงไทยจะได้มนีกัแสดง
ฝีมือดี สืบทอดวิชาต่อไป

ขณะเดียวกนั ก็มกีารจดัสร้างเครือ่งแต่งกาย และ

ฉากใหม่ๆ ท�าให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความ
สามารถเพิ่มขึ้นตามล�าดับ รวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ 
ผู้ขับร้อง และผู้พากย์บทด้วย ขณะนี้จึงพอมีความ
หวงัแล้วว่า โขนซึง่เป็นศลิปะการแสดงชิน้เอกของไทย
คงไม่สูญหายไป...”

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการประชุม
ผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัโขนและงานหตัถศลิป์แขนงต่างๆ 

๑๖



ผ่านการด�าเนนิการของมลูนธิิส่งเสรมิศลิปาชพีฯ เพือ่
ศกึษาค้นคว้าการแสดงโขนตามแบบโบราณราชประเพณี 
ซึง่ต่อมาได้จดัตัง้เป็นคณะกรรมการอ�านวยการจดัการ
แสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

ต่อมา พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการฯ ได้ขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดการแสดงโขน 
ชดุ “พรหมาศ” เป็นครัง้ปฐมทศัน์ เนือ่งในมหามงคล
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดลุย
เดชมหาราช บรมนาถบพติร ทรงเจรญิพระชนมพรรษา 
๘๐ พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา ๗๕ พรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง ทรงปลาบปลืม้พระราช 
หฤทยัที่การแสดงโขนประสบความส�าเร็จเกินคาด 
เกิดปรากฏการณ์ใหม่ในสงัคมไทยทีค่นหนุม่สาวและ
เด็กๆ พากันจูงผู้เฒ่าผู้แก่ในครอบครัว ตลอดจนชาว

ต่างชาตทิีส่นใจไปชมโขนกนัอย่างเนอืงแน่น เป็นภาพ
ที่น่าชื่นใจ จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดการแสดงโขน
ต่อเนื่องทุกปี

ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั 
ทรงได้รับการปลูกฝังจากพระราชบิดา และพระราช
มารดาให้ทรงได้รับการศึกษาโขนมาตั้งแต่ยังทรง
พระเยาว์ ทรงสนับสนุนการแสดงโขนอย่างต่อเนื่อง
ให้เป็นทีป่ระจกัษ์ อาท ิพระราชทานพระบรมราชานญุาต
ให้จัดการแสดงโขนในงาน BIKE FOR DAD และ
งานอุ่นไอรัก

อาคารเรียน-รู้-เรื่องโขนแห่งนี้ จึงเป็นสถานที่
เก็บรวบรวมทุกเรื่องราวของโขนและอุปกรณ์ในการ
จัดแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เอาไว้ ผู้เข้า
ชมสามารถรับชมวดีทิศัน์บอกเล่าเรือ่งราวความเป็น
มาของโขน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค�าบรรยาย และ
พาเที่ยวชมตามจุดต่างๆ ไล่เรียงไปในแต่ละจุด เริ่ม
จากประวตัคิวามเป็นมาของ “โขน” ตามด้วยการได้ชม
เรอืส�าเภาหลวงจากการแสดงตอน “พเิภกสวามภิกัดิ”์ 
เคลือ่นบนริว้คล่ืน พร้อมการปรากฏโฉมของประตมิากรรม
ร่างนางผเีส้ือสมุทรขนาดใหญ่ซ่ึงท�าหน้าทีพ่ระเสือ้เมือง

๑๗



ปกป้องมหาสมุทรกรุงลงกา จากการแสดงตอน “สืบ
มรรคา” มาจดัแสดงด้วยเทคนคิทนัสมยัน่าตืน่ตาตืน่ใจ

จากนัน้ เราก้าวเข้าสูห้่อง พัสตราภรณ์โขน งาน
ประณีตศิลป์เพื่อการสร้างเครื่องประดับตกแต่งการ
แต่งกายโขน เป็นการรวมช่างฝีมือ ๓ แขนง คือ 
งานโลหะ งานฝังอัญมณี และงานกะไหล่ทอง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง ทรงพระกรณุาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพัสตราภรณ์หรือเครื่อง
แต่งกายโขนขึ้นใหม่ส�าหรับใช้ในการแสดงโขนมูลนิธิ
ส่งเสริมศิลปาชีพฯ โดยทรงก�าชบัให้ยดึถือรปูแบบเครือ่ง
แต่งกายโขนแบบดัง้เดมิ แต่ให้มคีวามคงทนและสวย 
งามยิ่งขึ้น รวมทั้งฟื้นฟูกรรมวิธีงานผ้าแบบโบราณ 
น�ามาพัฒนาเพื่อให้เหมาะกับการแสดงในปัจจุบัน

งานสร้างเคร่ืองแต่งกายโขนตามพระราชด�าริ
ใช้เวลานานหลายปีกว่าผลงานจะส�าเร็จสมดังพระ
ราชหฤทยั ด้วยการค้นคว้าและวเิคราะห์จากหลกัฐาน
และเอกสารโบราณของเหล่าผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ร่วม
สร้างสรรค์ผลงานร่วมกบัช่างฝีมอืรุน่ใหม่จากกาญจนา 
ภิเษกวิทยาลัย (ช่างทองหลวง) และมูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพฯ โดยใช้วิธีการแบบโบราณ เช่น การปัก
สะดึง กรึงไหม เงินสลักดุน กะไหล่ทอง ประดับ
พลอย จนเกิดเป็นพัสตราภรณ์ที่สืบสานฝีมือเชิงช่าง

ของบรรพบรุษุไทยซึง่เกอืบเลอืนหายไป ให้คงอยูอ่ย่าง
วิจิตรงดงาม

โดยมีแนวคิดในการจัดสร้างเครื่องโขนตามรูป
แบบราชส�านกัยคุต้นกรงุรตันโกสนิทร์ อาทิ การสร้าง
เสื้อโขน ตัวพระ-ยักษ์ เป็นแบบเสื้อ ๒ ตัว แบบ
เครือ่งรบโบราณ ตวันอกเป็นเสือ้แขนกดุแบบเสือ้เกราะ 
ตวัในปักเฉพาะแขนเป็นลายข้อ (วงซ้อนๆ จนเตม็เนือ้ที)่ 
ส่วนตวัเส้ือเป็นผ้าพืน้ เวลาสวมใส่จะสวมเสือ้ตวัในท่ีมี
ลายปักเฉพาะแขน แล้วสวมเสือ้ชัน้นอกทีม่แีขนกดุ แต่
ปักลายเตม็ตวัทบัแล้วเยบ็ตรงึให้เรยีบร้อย เป็นวธิกีาร
แต่งกายของการแสดงโขนยคุต้นกรงุ ก่อนท่ีจะปรบัเป็น
เสื้อตัวเดียวในปัจจุบัน

พัสตราภรณ์ทีจ่บัตาเป็น
พิเศษได้แก่ ผ้ายกเนินธัมมัง 
สมเด็จพระนางเจ ้า สิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนี พันป ีหลวงเสด็จ
พระราชด�าเนินไปทรงเย่ียม
ราษฎรในจงัหวดัต่างๆ ทางภาค
ใต้ของไทย และได้พระราชทาน
อาชีพเสรมิด้านการทอผ้าฝ้าย 
ปักผ้า สานกระจูด เกิดเป็น 
“ศนูย์ศลิปาชพีบ้านเนนิธัมมัง” 
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ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อได้ทรงทราบว่า
ผ้ายกเมืองนครศรีธรรมราชซึ่ง
มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีตก�าลังจะ
ขาดผูส้บืทอด เนือ่งจากมกีรรมวธิี
การทอทีซ่บัซ้อน จงึทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการทอผ้ายกแบบ
โบราณไปฝึกสอน

ปัจจุบันศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมังและบ้าน
ตรอกแค ซึ่งเริ่มต้นจากการทอผ้าฝ้ายมาสู่การทอผ้า
ไหม พัฒนาจนสามารถทอผ้าไหมยกทองเมือง
นครศรีธรรมราชได้อย่างงดงาม เป็นการอนรุกัษ์พร้อม
กับการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก โดยนอกจากจะเป็น 
การสืบทอดแหล่งทอผ้ายกแบบดั้งเดิมไว้ได้แล้ว ผ้า
ยกเนินธัมมังยังน�ามาใช้เป็นเครื่องแต่งกายโขน
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ แทนการใช้ผ้ายกที่ต้องสั่ง
ซื้อจากอินเดียเพื่อน�ามาใช้ในการแสดงโขนในอดีต

ห้องถัดไปได้แก่ ศิราภรณ์โขน หรือ เครื่อง
ประดับศีรษะ เราได้เหน็ หวัโขน วจิติรงดงามละลานตา 
เป็นเครื่องประดับสวมหัวที่รวมหน้ากากละศิราภรณ์
ประกอบกนั หวัโขนของไทยเป็นศลิปะทีช่่างฝีมอืสรรค์

สร้างด้วยความวิจิตรบรรจง เลียน
แบบพระมหามงกฎุ พระชฎา และ
ศริาภรณ์อืน่ๆ ของพระมหากษตัรย์ิ
และพระบรมวงศ์ ใช้วสัดทุีม่ค่ีาน้อย 
น�้าหนักเบา เช่น ใช้กระดาษเป็น
โครง ประดบัลายด้วยการกระแหนะ
รักแล้วปิดทองประดับกระจก โดย
มลูนธิส่ิงเสรมิศลิปาชพีฯ ได้รือ้ฟ้ืน
ภูมิปัญญาโบราณเกี่ยวกับการท�า

กระดาษข่อย ซึ่งมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นได้ดีมา
ใช้เป็นวัสดุส�าหรับการแสดงโขนได้แล้ว

ผ่านบริเวณซุ ้มยกกี่ทอผ้าที่จัดแสดงอย่าง
พิถีพิถันก็มาถึงความตะลึงตาเมื่อเจ้าหน้าท่ีรวบม่าน
ให้เราก้าวเข้าสู่ โรงพธิลีบัหอกโมกขศกัดิร์มิฝ่ังน�า้ ชดุ 
ศึกกุมภกรรณ ตอน โมกขศักดิ์ และ ท้องพระโรง
กรุงลงกา สิ่งแรกที่หยุดสายตาคือประติมากรรมร่าง
หนุมานขนาด ๑๕ เมตร ยิ่งใหญ่ประณีตอย่างยิ่ง

ฉากโรงพิธีลับหอกนั้นสร้างตามบทพระราช
นพินธ์ รชักาลที ่๑ เป็นโรงพธิท่ีีใหญ่โตถงึสิบเก้าห้อง 
ประกอบด้วยรปูแบบสถาปัตยกรรมตามจารตีประเพณี 
มช่ีอฟ้าใบระกา และสถานทีท่ีก่มุภกรรณประกอบพธิี 
ส่วนท้องพระโรงกรุงลงกาเป็นฉากเด่นและเป็นฉาก
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แรกของการแสดงโขนเกือบทุกตอน จึงมีการศึกษา
งานสถาปัตยกรรมความงดงามมาจากท้องพระโรง
ในพระบรมมหาราชวังกรงุรตันโกสนิทร์ เช่น พระทีน่ัง่
ดุสิตมหาปราสาท พระทั่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย เป็นต้น 
และน�าจนิตนาการและองค์ประกอบอืน่ๆ เพือ่สือ่ความ
หมายในการปกครองแบบโบราณของไทย เช่น รูป
ป้ันราชสห์ี อนัเป็นตวัแทนแห่งฝ่ายมหาดไทย รปูป้ัน
คชสีห์ ตัวแทนฝ่ายกลาโหม เป็นต้น

ปิดท้ายความประทบัใจด้วยการเดินเข้าโรงละคร
ขนาดย่อม รับชมฉากหนมุานอมพลบัพลาในการแสดง
ตอน “ศกึไมยราพ” ด้วยเทคนคิแสงสเีสยีงตระการตา

ในวันนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไม่เพียงแต่
ทรงท�าให้การแสดงโขนได้กลับคืนสู่ความนิยมของ
คนไทยเท่านั้น แต่ยังทรงได้ฟื้นชีวิต สร้างความเข้ม
แข็งให้แก่หัตถศิลป์อีกหลายแขนงที่เกี่ยวเนื่องกับ
โขน อาทิ พัสตราภรณ์ ถนิมพิมพาภรณ์ ศิราภรณ์ 
สร้างโอกาสให้ประชาชนในชนบทรวมทั้งช่างฝีมือ
และศลิปินรุน่ใหม่ได้ฝึกฝนและพฒันาทกัษะทีผ่สมผสาน
วธิกีารแบบโบราณและเทคนคิร่วมสมยั เพือ่สร้างอาชพี
และรายได้ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศาสตร์และศิลป์
แขนงต่างๆ อนัเป็นสมบตัขิองชาติให้คงอยูคู่แ่ผ่นดนิ
สืบไป

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
เปิดท�าการวันอังคาร-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - 
๑๕.๓๐ น. (เปิดจ�าหน่ายบัตร ๐๙.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.) 
หยุดทุกวันจันทร์ เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ค่า
บัตรเข้าชม ผู้ใหญ่ท่านละ ๑๕๐ บาท นักเรียน/
นักศึกษา/ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปท่านละ ๗๕ บาท 
ชาวต่างชาติใช้บัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังหรือ
ซื้อหน้าพิพิธภัณฑ์ฯ เดินทางง่ายเพียง ๔๕ นาที 
จากกรงุเทพฯ ด้วยทางด่วนแจ้งวฒันะ บางปะอนิ  
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เรื่อง : เพลิน-เพลิน 
 

ยอดเยาวชน

พุฒิชัย จงเจริญศรีศิริ  
เหรียญทองแดง

ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ 
จากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ

 จากได้ทดลองจับกล้องฉายดาวในศูนย์
 ท้องฟ้าจ�าลองของโรงเรยีน ท�าให้มมุมอง

ต่อดาราศาสตร์ของผมเปลีย่นไป” พฒุชิยั จงเจรญิศรศีริิ 
หรือ “พี” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัด
นวลนรดิศ กรุงเทพฯ เกริ่นกับ “ทิศไท”

พุฒิชัยเพิ่งเข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์
โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๙ (The 19th Thailand 

Astronomy Olympiad) แม้จะเป็นการแข่งขนัครัง้  
ท่ี ๒ ในชวีติ แต่เขากส็ามารถคว้าเหรยีญ

ทองแดงมาได้ จนขึ้นแท่นไอดอล หรือ
ขวัญใจของโรงเรียน

“หลัง
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ไม่อยากจะเชื่อว่าผมก็เป็น “ไอดอล” ได้
เม่ือถามถึงแรงบันดาลใจว่าท�าไมจึงเลือกที่จะเข้าแข่งขัน

ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติต่อ ทั้งที่เมื่อปีที่แล้วก็แข่ง แต่
ตอนนั้นไม่ได้เหรียญรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณใดๆ กลับ
มาเลย

“ตอนนั้นผมประทับใจในไอดอลซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนชื่อ 
พี่ปภังกร เขาเป็นตัวแทนไปแข่งพร้อมผม เขากลับมาพร้อมใบ
ประกาศเกียรติคุณในขณะที่ผมไม่ได้อะไรเลย ผมรู้สึกว่าเขาเท่
มาก ผมอยากได้รางวัลอะไรแบบนี้บ้าง จึงกลับมาตั้งใจเรียน
แล้วเข้าแข่งขันปีนี้ที่คิดว่าจะเป็นปีสุดท้ายแล้วครับ และผมก็ได้
เหรียญทองแดงมา รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเลย ผมไม่เคยคิดว่า
ตวัเองจะเป็นไอดอลให้ใคร แต่หากรุน่น้องอยากมองเหมอืนทีผ่ม
มองรุ่นพี่แล้วจะท�าตามเส้นทางของผมให้เรียนเก่งขึ้น ผมก็คง
ดีใจไม่น้อยเลยครับ” 
 
สนใจดาราศาสตร์ตั้งแต่ ม.๒ 

พุฒิชัยชอบวิชาคณิตศาสตร์มาตลอด เพราะมีโจทย์ให้แก้ 
แต่ตอนที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพฯ เริ่มประชาสัมพันธ์
ถึงศูนย์ท้องฟ้าจ�าลอง เขารู้สึกว่าเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยสนใจ จึง
ทดลองเข้ามาใช้อปุกรณ์และสือ่การเรยีนรูม้ลัตมิเีดยีต่างๆ จนพบ
ว่าดาราศาสตร์มีความรู้มากมายที่ไม่เคยรู้ ได้รู้จักหมู่ดาวต่างๆ 
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นั่นเป็นตัวจุดประกายให้หันมาเริ่มสนใจในสรรพสิ่งบนฟากฟ้า

กลุ่มซีกฟ้าฝั่งเหนือน่าสนใจกว่าฝั่งใต้
ใช่ว่าการเรียนดาราศาสตร์จะมีแต่วิชาท่องจ�า แต่พุฒิชัย

ค้นพบว่าท้องฟ้าแบ่งออกเป็นสองซีก คือฟากเหนือกับฟากใต้ 
เขาสนกุกับเรือ่งต�านานของดวงดาว โดยเฉพาะต�านานดาวฝ่ังเหนอื
ที่คิดว่าสนุกกว่าฝั่งใต้มาก เพราะดาวฝั่งใต้ค้นพบเม่ือมีคนเดิน
ทางไปเจอทวีปออสเตรเลีย เรื่องเล่ามักจะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์
การเดินเรือ ในขณะที่ฟากฟ้าดาวเหนือมีต�านานกรีกน่าสนใจให้
เรียนรู้ไม่รู้จบ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ทรงสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

การที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ผู้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริม
โอลมิปิกวชิาการและพัฒนามาตรฐานวทิยาศาสตร์ศกึษา (สอวน.) 
และปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเข้ามาดูแล ท�าให้เด็ก
ไทยที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองมากขึ้น
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“ผมรู้สึกว่า สอวน.ได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน
ดาราศาสตร์และวทิยาศาสตร์ทกุคน ซึง่มส่ีวนสนบัสนนุการพฒันา 
การเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ผมเองก็ได้พัฒนา
ตัวเองมากขึ้น ในอนาคตเราอาจจะมีนักวิทยาศาสตร์และนัก
ดาราศาสตร์ที่มีองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศมากขึ้น ผมส�านึก
ในพระกรุณาธิคุณของทัง้สองพระองค์มากๆ ครบัทีส่ร้างโอกาสให้
ผมและเพือ่นๆ ได้พัฒนาตัวเอง”

เคล็ดลับการเรียนเก่ง
เมือ่กลบัถงึบ้าน พุฒิชัยมกันัง่ทบทวนบทเรยีนในแต่ละวนัว่าวนันีเ้รยีนอะไรไปบ้าง 

จากนัน้จะแบ่งเวลาเล่นเกมเพือ่ผ่อนคลายสมอง ส่วนคณุพ่อคณุแม่ ก็ไม่เคยกดดัน ท่าน
มักให้ก�าลังใจ โดยพูดกับเขาว่า “ท�าได้แค่ไหนเอาแค่นั้น อย่าไปเครียดมาก” เวลาที่
เครียดท่านก็จะพาไปเที่ยวไปกินอาหารที่เขาชื่นชอบ

๒๔



๒๕

เป้าหมายชีวิตต่อไป
สิ่งที่พุฒิชัยเริ่มสนใจในตอนนี้คือการเรียนด้านเทคนิคการ

แพทย์ แม้ว่าอาจจะยงัไม่ได้ลงลกึศกึษาอย่างจรงิจงั แต่กค็ดิว่า
เป็นเส้นทางทีน่่าสนใจ

ชวนเพื่อนๆ ให้มาเรียนดาราศาสตร์
พุฒิชัยคิดว่าดาราศาสตร์เป็นวิชาท่ีเม่ือได้มาเรียนแล้วทุก

คนน่าจะชอบ เพราะมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะมาก เราจะได้รู้ว่าดวง 
ดาวที่เราเห็นนั้นเกิดมาได้อย่างไร อะไรคือหลุมด�าดูดแสง ได้  
รู้สิ่งที่หลายคนไม่รู้กัน เลยอยากชักชวนเพื่อนๆ ให้มาเรียน
ดาราศาสตร์กันเยอะๆ 

ฝากถึงเพื่อนเยาวชน
“ผมอยากให้เพื่อนๆ ค้นหาสิ่งที่เราสนใจริงๆ เช่นผมสนใจ

ดาราศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รวมถึงหาแรงผลักดันให้เราตั้งใจ
เรยีน เช่นท่ีผมมองเหน็รุน่พ่ีได้ใบประกาศเกยีรตคิณุ ผมกอ็ยาก
ได้สิ่งนี้บ้าง เผื่อว่า อนาคต เวลาเราจะไปเรียนต่อที่ไหน จะได้มี
แฟ้มประวัติดีๆ ไปยื่นเรียนต่อ อยากให้เพื่อนๆ มองอนาคตของ
ตัวเองให้มากๆ แล้วลองท�าตามเส้นทางที่เลือกครับ”  



เรื่อง : อินทุอร 
Sport Hero

 การแข่งขนักฬีาซเีกมส์ ครัง้ที ่๓๑ ทีส่นามมดีวิห์ สเตเดีย้ม  
 กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนามทีผ่่านมา ได้ให้ก�าเนิดดาวดวง
ใหม่แห่งแวดวงกรฑีา ลมกรดลกูครึง่ไทย-ออสซี ่จอชชวั โรเบร์ิต 
แอทกินสัน อายุ ๑๙ ปี ผู้คว้า ๔ เหรียญทองมาได้ส�าเร็จ ถือ
เป็นนกักรีฑาไทยทีส่ามารถคว้า ๔ เหรยีญทองมาได้  ในรอบ ๒๑ ปี 
หลงัจากทีส่ภุาวด ีขาวเผอืก 
อดตีสดุยอดนกักรฑีาลมกรด
สาวทมีชาตไิทย เคยท�าสถติิ
ไว้ได้ในซีเกมส์ เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๔๔ ทีม่าเลเซยี จอชชัว
คือขวญัใจคนไทยทัง้ประเทศ 
พร้อมกบัฉายา “พระเจ้าจอช 
มันยอดมาก”

จอชชัว  โรเบิร์ต แอทกินสัน  
ความหวังทัพกรีฑาไทย เจ้าของ 
๔ เหรียญทอง ซีเกมส์

ใน
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ลมกรดลูกครึ่งไทย-ออสซี่
คุณแม่ชโลธร แอทกินสันเล่าว่า ช่ือของจอช ได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปินที่

เธอชื่นชอบ นั่นคือ เจอาร์-วอย เลยอยากตั้งชื่อลูกชายให้มีอักษรตัวเจ และอาร์ โดย
เจมาจากจอชชัว และอาร์ คือโรเบิร์ต ซึ่งเป็นชื่อกลางของจอช  

ค้นพบความสามารถด้านวิ่งตั้งแต่ ๕ ขวบ 
ในวัย ๕ ขวบ คุณแม่ชโลธรเห็นแววการว่ิงอันโดดเด่นของจอช ตอนที่อยู่

ประเทศออสเตรเลีย เธอจึงพาลูกเข้าโครงการสนับสนุนนักกีฬาเยาวชนของประเทศ 
“Little Athlete” ตั้งแต่จอชอายุ ๘ ขวบ และเมื่อจอช ๑๑ ปี เขาก็ได้ที่ ๕ ในการเข้า
แข่งขันระดับประเทศ และสูงสุดคือที่ ๒ ของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งตอนนั้นเป็นช่วง
ทีอ่อสเตรเลยีเองกเ็ริม่ตดิต่อชกัชวนให้จอชเข้าทมีชาต ิแต่คณุแม่ขอคดิดกู่อน จากนัน้
ได้ลองติดต่อสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย เพื่อขอเข้าร่วมในฐานะทีมชาติไทย

เมืองไทยให้ความอบอุ่น
หลังได้รับดีกรีแชมป์จากรัฐนิวเซาท์เวล จอชเดินทางมาพบโค้ชเล็ก พล.ต.ต. 

ศุภวณัฏฐ์ อาริยะมงคล หัวหน้าผู้ฝึกสอนกรีฑาทีมชาติไทย เมื่อ ๒ ปีที่แล้ว โดย
จอชชัวไม่จ�าเป็นต้องผ่านการทดสอบเวลา เพราะสมาคมเห็นผลงานตลอดช่วงที่เขา
ตระเวนไปแข่งขันทั้งในยุโรปและออสเตรเลีย โดยสามารถคว้าอันดับ ๑ ในระดับที่ลง
แข่งได้หลายรายการ ท�าให้เขาสามารถติดทีมชาติชุดซีเกมส์ครั้งนี้เป็นครั้งแรก และ
ยังอยู่ในโครงการกรีฑาดาวรุ่งมุ่งเอเชียนเกมส์อีกด้วย

๒๗



จอชมีความรู้สึกประทับใจโค้ชรวมถึงเจ้า
หน้าที่ในสมาคม เพราะสมัผสัได้ถงึความอบอุน่
และเพื่อนร่วมห้องที่คอยช่วยเหลือระหว่างที่
เขาฝึกซ้อม ทกุคนช่วยเหลอืดมีาก ในเมือ่เมอืง
ไทยให้การสนับสนุนอย่างดีและดูแลเขาแบบ
ครอบครัว ท�าให้จอชตัดสินใจที่จะเป็นตัวแทน
ทีมชาติของประเทศไทย  

เคล็ดลับสู่ความส�าเร็จโดยใช้หลักพุทธศาสนา
แม้ว่าจอชจะเติบโตที่ต่างประเทศ แต่คุณแม่ที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็สอนให้จอชรู้

จักการนั่งสมาธิ และนับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ จอชยังห้อยจี้พระ
พิฆเนศ เทพแห่งความส�าเร็จเมื่อลงแข่งขันกีฬาด้วย 

เข้ากราบขอบคุณองค์พระพิฆเนศเมื่อถึงไทย
หลังจากที่เดินทางกลับมาจากเวียดนาม จอชพร้อมคุณแม่ชโลธรได้เดินทางไป

ไหว้องค์พระพิฆเนศ ที่วัดหัวล�าโพง ซึ่งคุณแม่ชโลธร เล่าว่า ในช่วงที่ จอชชัว  อยู่ใน
แคมป์กรีฑานั้น ตนได้เดินทางมาขอพรองค์พระพิฆเนศ ขอให้ลูกชายประสบความ
ส�าเร็จในการแข่งขันซีเกมส์ เพราะลูกชายจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ และ
ก่อนจะเดินทางไปแข่งขันซีเกมส์ ทั้งสองคนก็ได้มาไหว้ขอพรองค์พระพิฆเนศอีกครั้ง 
จอชขอกับองค์พระพิฆเนศว่า ขอให้ชนะทุกสิ่งทุกอย่าง ซึ่งผลการแข่งขันในซีเกมส์
จอชก็สามารถชนะได้ดังที่ขอไว้ จอชสามารถชนะโปรแกรมวิ่ง ๔๐๐ เมตร วิ่งผลัด
ผสม ๔×๔๐๐ เมตร วิ่ง ๘๐๐ เมตร และสุดท้าย ๔×๔๐๐ เมตร ชาย 

๒๘



จอชให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่า เขาขอบคุณแฟนคนไทยท่ี
คอยให้ก�าลงัใจ สนบัสนนุเขาและทมีกรฑีาไทยมาอย่างอบอุน่โดยตลอด 
เขาสัมผัสได้ถึงพลังงานที่ได้รับจากแฟนๆ และรู้สึกถึงความพิเศษนั้น
เป็นอย่างมากเมื่อได้เป็นตัวแทนประเทศไทย

สงิหาคมนีค้นไทยพร้อมส่งใจเชยีร์ในกรฑีาเยาวชนชงิแชมป์โลก ย-ู๒๐ 
หลงัจากนี ้สมาคมกฬีากรฑีาฯ วางแผนเตรยีมส่ง จอชชวั โรเบร์ิต 

แอทกินสัน ลุยศึกใหญ่ในกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลก ยู-๒๐ แชมเปี้ยน
ชิพ ๒๐๒๒ ที่ประเทศโคลอมเบีย ช่วงวันที่ ๑-๗ สิงหาคมนี้ ซึ่งเป้า
หมายอยู่ที่การคว้าแชมป์โลกรุ่นเล็กมาครองให้ได้

จอชชัวกล่าวว่าการแข่งขันยู-๒๐ ชิงแชมป์โลกนั้น เขายังไม่ได้
วางแผนอะไรไว้ แต่พร้อมจะท�าทุกอย่างที่ท�าลงไปแล้วรู้สึกสนุกกับมัน 
และแน่นอนในอนาคตเขาตั้งเป้าสู่การแข่งขันระดับโอลิมปิก หวังสร้าง
ชื่อไทยให้ก้องโลก

แม้ว่าตอนนี้จอชชัวจะเดินทางกลับ ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 
และก�าลังมองหาท่ีศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยด้านสื่อสารมวลชน 
การถ่ายภาพและถ่ายภาพยนตร์ แต่สิ่งที่เขาอยากฝากถึงคนไทยคือ 
ขอบคณุการสนบัสนนุนกักฬีาไทย รวมถงึนกักฬีากรฑีาทัง้หมด ขอบคณุ
ที่คอยสนับสนุน และส่งข้อความที่ให้ก�าลังใจในช่วงที่ผ่านมา เขารู้สึก
อบอุ่นอย่างมาก หวังว่าเดือนสิงหาคมนี้จอชชัวจะน�าข่าวดีมาฝากคน
ไทยอย่างแน่นอน  
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สานฝันเยาวชน
เรื่อง : พิมพ์ภัทร  

 เอ่ยถงึอาชพี นกัปฏบิตักิารฉกุเฉนิการแพทย์ 
 (Paramedic) หลายคนอาจยังไม่คุ้น เพราะ

เป็นอาชีพใหม่ในประเทศไทย นักปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ท�าหน้าที่ปฏิบัติการแก่ผู ้ป ่วยฉุกเฉิน 
ได้แก่ ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือมีอาการป่วยกะทันหัน 
เป็นอันตรายต่อการด�ารงชีวิต จ�าเป็นต้องได้รับการ
ประเมิน จัดการ และบ�าบดัรกัษาอย่างทนัท่วงท ีนอกจาก
นี้ยังประสานงาน ติดต่อสื่อสาร และดูแลการล�าเลียง
ผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ช่วยลดอัตราการบาดเจ็บ
และสญูเสยีเมือ่เกดิเหตฉุกุเฉนิต่างๆ ถอืเป็นฟันเฟือง
ส�าคัญของระบบสาธารณสุข

ในต่างประเทศ อาชพีนกัปฏบิตักิารฉกุเฉนิการ
แพทย์เกิดขึ้นมานานแล้ว และปัจจุบันสามารถผลิต
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เฉพาะทางซึ่งมี
ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน เช่น นกัปฏบิตักิารฉกุเฉนิ
การแพทย์ผูดู้แลคนไข้กลุม่วกิฤต ิ นกัปฏิบตักิารฉกุเฉนิ
การแพทย์ด้านสาธารณภยั หรอืนกัปฏบิตักิารฉกุเฉนิ
การแพทย์ด้านกีฬา ฯลฯ

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็น
ว่า บคุลากรนกัปฏบิตักิารฉกุเฉนิการแพทย์ในประเทศ 
ไทยยังไม่เพียงพอ ทั้งยังขาดนักปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์เฉพาะทางอีกมาก จึงริเริ่มจัดตั้งหลักสูตร 
Sport Paramedic Dual Degree ปริญญาตรีควบ
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรแรกนัก
ปฏบิตักิารฉกุเฉนิการแพทย์เฉพาะทางของประเทศไทย
ขึ้น 

ความร่วมมือของสองศาสตร์ 
นฉพ.เจษฎากร เจนพาณชิพงศ์ 

ผู้ช่วยอาจารย์สาขาวิชาฉุกเฉินการ
แพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เล่า
ถึงที่มาของการจัดตั้งหลักสูตรนี้ว่า 
คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาล

Sport Paramedic Dual Degree 
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เฉพาะทาง 
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล

หาก

๓๐

นฉพ.เจษฎากร เจนพาณิชพงศ์



รามาธิบดี จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์มา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๘ บัณฑิตที่จบการศึกษาจะเป็น
นกัปฏบิตักิารฉกุเฉนิการแพทย์เฉพาะทางทัว่ไป หรอื
ที่เรียกว่า General Paramedic 

ทางคณะแพทยศาสตร์มีความร่วมมือกับทาง
วิทยาลัยวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มหาวิทยาลัยมหิดล มาระยะหนึ่ง และเล็งเห็นว่าควร
น�าองค์ความรูข้องทัง้สองศาสตร์มาจดัตัง้เป็นหลกัสตูร
เฉพาะทางขึ้น

“อุบัติการณ์และอัตราการเกิดภาวะฉุกเฉิน
ระหว่างการเล่นหรือการแข่งขนักฬีามมีาก เป็นภาวะ
ที่เกิดขึ้นได้บ่อยและมีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูง 
นอกจากนี้การบาดเจ็บยังมีลักษณะเฉพาะ เช่น เกิด
จากการกระทบกระแทก หรือนักกีฬาที่บาดเจ็บใส่
อุปกรณ์ป้องกันอยู่ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ผู้ดูแลคนไข้กลุ่มนี้จะต้องมีความรู้และทักษะเฉพาะ 
ทางวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเอง
ก็มสีาขาเวชศาสตร์การกฬีา แต่ละส่วนงานมทีรพัยากร 
ที่พร้อมส�าหรับการพัฒนาหลักสูตรอยู่แล้ว จึงน่าจะ
เกิดประโยชน์”

อาจารย์เจษฎากร กล่าวว่า ปัจจบุนัวงการกฬีา
ไทยได้รบัความสนใจมากขึน้ มกีารยกระดบัการจดัการ
แข่งขันลีกนานาชาติ มาตรฐานด้านการจัดการทาง 
การแพทย์และการบรหิารจดัการกรณทีีเ่กดิเหตฉุกุเฉนิ
จึงต้องพัฒนาไปสู่ระดับสากลเช่นกัน

“ตอนนี้ทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
(สพฉ) พยายามผลักดันให้เกิดมาตรฐานการจัดการ
ดูแลด้านการแพทย์เมื่อมีการจัดการแข่งขันกีฬา 
การผลิตบุคลากรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ผู้มี
ความรู้และทักษะเฉพาะทางจึงน่าจะเป็นประโยชน์ 
เราคาดหวังว่าบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้จะเป็น    
ผูบ้กุเบกิมาตรฐานการรกัษาในวงการกฬีา หรอืเป็นผู้
เริม่ต้นพฒันาระบบมาตรฐานให้เกดิขึน้ในประเทศไทย” 

การเรียนการสอนในหลักสูตร ๕ ปี
นฉพ.พลวัฒน์ กานต์ชยาวงศ์ ผู้ช่วยอาจารย์

สาขาวชิาฉกุเฉนิการแพทย์ ภาควชิาเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ี มหาวทิยาลยั
มหดิล เล่าถงึการเรยีนการสอนในหลกัสตูรปรญิญาตรี
ควบปริญญาโทว่า ในช่วงสามปีแรกจะเป็นการเรียน
ระดบั ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาฉกุเฉนิ
การแพทย์ โดยเสรมิรายวชิาท่ีเกีย่ว 
ข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา อาทิ 
สรีระวิทยาในการออกก�าลังกาย 
ชวีพลศาสตร์ การเคลือ่นไหวในเชงิ
การกฬีา หรอืบทน�าสูเ่วชศาสตร์การ
กีฬา ซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอาการ
เจ็บป่วย ภาวะ หรือโรคที่เกิดขึ้น
กับนักกีฬาในแต่ละชนิดกีฬา รวม
ถึงการประเมินคนไข้ และประเมิน
การบาดเจบ็จากการกฬีา เพ่ือปพ้ืูน
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ฐานสู่การเรียนปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
ต่อไป

“หลักสูตรปริญญาตรี นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งจะ
เรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาเป็นหลัก ส่วนใน
ชั้นปีที่สองและสามจะเป็นการเรียนการสอนและฝึก
ปฏบิติัการทางคลนิกิทีส่ถาบนัการแพทย์จกัรนีฤบดนิทร์ 
ซึ่งมีสิ่งอ�านวยความสะดวกในการเรียนพร้อม เช่น 
อุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ และห้องจ�าลองสถานการณ์ 
(Simulation) ยกตัวอย่างกรณีผู้ป่วยติดอยู่ในรถแข่ง 
จะเคลื่อนย้ายผู ้ป่วยออกมาอย่างไรให้ถูกวิธีและ
ปลอดภยั เรากต้็องฝึกปฏิบตักัิบโครงรถ หรอืฝึกปฏิบตัิ
ในรถฉุกเฉินจ�าลอง เมื่อจบปีที่ ๓ นักศึกษาก็จะไป
ท�าวิจยัระดบัมหาบณัฑติกบัทางวทิยาลยัวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬาและฝึกงานในสถานที่จริง 
เช่น ฝึกปฏบิตัแิละสงัเกตการแข่งขนัในสนามกฬีาซึง่
มีข้อตกลงกับทางภาควิชา” 

 
อาชีพหลังส�าเร็จการศึกษา

อาจารย์เจษฎากร อธิบายว่า บัณฑิตที่จบการ
ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท ด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการ
แพทย์ที่มีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านการดูแล
นกักฬีา สามารถท�างานในทมีแพทย์เฉพาะทางในการ
แข่งขันกฬีา ถอืเป็นบุคลากรทีผู่จ้ดังานและสโมสรกฬีา
ต้องการ

“ในต่างประเทศมศีาสตร์ทีเ่รยีกว่า Event Medicine 

หรือการบริหารจัดการการแพทย์ในการจัดงานต่างๆ 
ท่ีมีคนรวมตัวกันเป็นจ�านวนมากและมีความเสี่ยงจะ
เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น การจัดคอนเสิร์ต ซึ่งบัณฑิต
ของเราสามารถน�าความรู ้ด้านการบริหารจัดการ
สาธารณภัยไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบระบบการ
บริหารจัดการด้านเหตุฉุกเฉินในสนามแข่งขันได้
เช่นกัน  

นอกจากนี้บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรดังกล่าว
ยงัสามารถท�างานในสายงานวชิาการ เช่น เป็นอาจารย์ 
หรอืเป็นนกัวจิยัเพือ่พฒันาองค์ความรูด้้านเวชศาสตร์
ฉุกเฉินได้ด้วย “ยกตัวอย่าง การศึกษาว่าจะต้องยก
หรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบไหนจึงจะเกิดอาการบาด
เจบ็น้อยท่ีสดุ และไม่เกดิอนัตรายต่อผูป้ฏบิตังิาน ต้อง
อาศยัองค์ความรูด้้านชวีพลศาสตร์เข้ามาช่วย บัณฑติผู้
มีองค์ความรู้ท้ังสองศาสตร์จึงน่าจะมีส่วนช่วยในการ
พัฒนางานวิจัยเหล่านี้ได้” 
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คณุสมบตัผิูเ้รยีน : ต้องพร้อมทัง้ร่างกายและจติใจ
อาจารย์เจษฎากรให้ความเหน็ว่า ผูท้ีจ่ะเรยีนใน

หลักสูตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยทั่วไป
ต้องมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจอยู่แล้ว 
สุขภาพร่างกายต้องแข็งแรง เพราะจะต้องออกไป
ท�างานในสภาพแวดล้อมหลากหลาย เช่น ต้องขน
อุปกรณ์หรือยกผู้ป่วยเป็นระยะทางไกล ถ้าร่างกาย
ไม่พร้อมก็อาจส่งผลกระทบต่อการท�างานได้

ส่วนทางด้านจติใจ การท�างานกบัผูป่้วยฉกุเฉนิ
จะต้องใช้การตัดสนิใจทีร่อบคอบเดด็ขาด มบีคุลกิภาพที่
น่าเชื่อถือ มีความคล่องแคล่วว่องไว และสามารถ
รวบรวมข้อมูลได้ในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อน�าไปสู่การ
ตัดสินใจในการรักษาที่เหมาะสม 

คุณสมบัติผู้ที่จะเรียนหลักสูตรปริญญาตรีควบ
ปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ไม่จ�าเป็นต้อง
มีความสามารถหรือทักษะด้านกีฬาเป็นเลิศ แต่ต้อง
ชอบกีฬาและพร้อมที่จะเรียนรู้ศาสตร์อื่นๆ เกี่ยวกับ
กีฬา “นกัปฏบิตักิารฉกุเฉนิการแพทย์ทีจ่ะดแูลนกักฬีา
ในการแข่งขนักฬีาแต่ละประเภท ต้องเข้าใจกฏกตกิา
ของกีฬาประเภทนั้นๆ เข้าใจว่านักกีฬาเกิดการบาด
เจ็บได้เพราะอะไรและเป็นแบบไหนบ้าง ดังนั้นต้อง
ชอบกีฬา ชอบศึกษาและเรียนรู้ แต่ไม่จ�าเป็นต้อง
เป็นนักกีฬาหรือเล่นกีฬาเก่ง” 

ด้านอาจารย์พลวฒัน์เสรมิตอนท้ายว่า นอกจาก
คุณสมบัติข้างต้นแล้ว นักปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์จะต้องท�างานร่วมกบัหน่วยอืน่ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นผูจั้ดการแข่งขนั รถพยาบาล 
โรงพยาบาล หรือผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้น
จึงต้องมคีวามสามารถในการประสาน
งานร่วมด้วย

Sport Paramedic Dual Degree ปริญญาตรี 
ควบปริญญาโท (หลักสูตร ๕ ปี) 

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เฉพาะทาง 
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดรับนักศึกษาตามระบบการคัดเลือกบุคคล
เข้าศกึษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยั (TCAS) ผูเ้ข้ารบั
การศกึษาจะต้องเป็นผูส้�าเรจ็การศกึษาชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลาย หรอืเทยีบเท่า มคีณุสมบตัติามทีม่หาวทิยาลยั
ก�าหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น ๓ อาคารศูนย์

อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๗๐ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๐๑ ๑๔๘๔ 
เว็บไซต์ : ERrama.mahidol.ac.th
เฟสบุ๊ค : @Ramamedics  

๓๓



เรื่อง : บุษบา 
ภาพประกอบ : พงษ์ณัฐ

รักษ์โลก

 งานสะอาด (Clean Energy) คอื พลงังานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมหรือ
 ก่อให้เกดิมลภาวะอย่างน้อยทีส่ดุในทกุขัน้ตอนนบัตัง้แต่การผลิต การแปรรปู 

การน�าไปใช้งาน ไปจนถงึการจดัการของเสยี โดยเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ซึ่งเป็นต้นเหตุส�าคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน โดยทั่วไปแล้ว พลังงานสะอาดมักเป็น
พลังงานที่มาจากธรรมชาติเป็นหลัก สามารถน�ามาใช้ทดแทนแหล่งพลังงานแบบเดิม
ได้อย่างไม่จ�ากัด จึงถือเป็นพลังงานแห่งอนาคตที่ทั่วโลกล้วนให้ความส�าคัญ

พลังงานทางเลือก (Alternative Energy) คือ พลังงานที่ได้จากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่
ฟอสซิล (Fossil Fuel) อาทิ ถ่านหิน ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ หรือยูเรเนียม ซึ่งมีแต่
ใช้แล้วจะหมดไป อีกทั้งเป็นสาเหตุหลักของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ช้ัน
บรรยากาศโลก และน�าไปสูปั่ญหาด้านการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศและส่ิงแวดล้อม 
พลงังานทางเลอืกส่วนใหญ่จดัเป็นพลงังานสะอาด ใช้แล้วไม่มวีนัหมด และไม่ก่อให้เกดิ
มลพิษกับสิ่งแวดล้อม 

พลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือก สามารถน�าไปใช้ได้ ๒ รูปแบบ ได้แก่ 
การน�าไปใช้โดยตรง เช่น การใช้พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์เพื่อถนอมอาหาร 
การใช้พลังงานลมเพื่อแล่นเรือในทะเลและขับเคลื่อนกังหันลมเพื่อบดเมล็ดพืช การใช้

พลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือก
พลังงานยั่งยืนเพื่อมวลมนุษย์

พลัง
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พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ความอบอุ่นในตอนกลางวันและช่วยจุดไฟในตอนกลางคืน 
เป็นต้น และการน�าพลงังานไปเปลีย่นให้อยูใ่นรปูของกระแสไฟฟ้ากระแสตรงหรอืกระแสสลับ
ด้วยอปุกรณ์ต่างๆ ซึง่มคีณุสมบตัทิางฟิสกิส์ทีส่ามารถเปลีย่นรปูพลงังานจลน์ พลงังานกล 
หรือพลังงานศักย์ เช่น แผงโซลาร์เซลล์ กังหันลม เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า (Generator) 
เป็นต้น

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน จุดประกายพลังงานสะอาด
หน่ึงในประเด็นที่ทั่วโลกให้ความส�าคัญมากท่ีสุดในหลายปีมานี้คือเรื่องปัญหาส่ิง

แวดล้อม เพราะภาวะโลกร้อน (Climate Change) ภาวะเรือนกระจก (Green House 
Effect) ฯลฯ ส่งผลเสียต่อสภาพความเป็นอยู่ของทุกชีวิตบนโลก และด้วยเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้าในปัจจุบัน พลังงานสะอาด หรือพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ยิ่ง
ทวีความส�าคัญในการเปลี่ยนวิถีการใช้พลังงานของมนุษย์จากการเผาผลาญเช้ือเพลิง
ฟอสซิลแบบเดิมอย่างน�้ามันมาเป็นพลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมซ่ึงพร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนโลกใบนี้ให้หมุนต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ยิ่งไปกว่านั้น วิกฤตโควิด-๑๙ ที่เกิดขึ้น ท�าให้ประชาชนโลกต่างตระหนักแล้วว่า
ปัญหาโลกร้อนได้คืบคลานเข้ามาประชิดตัวผ่านภัยพิบัติทางธรรมชาติ จนอาจเป็นต้น
ตอของโรคอุบัติใหม่ๆ ก็เป็นได้ 

ปรับเปลี่ยนสู่การใช้พลังงานสะอาดในชีวิตประจ�าวันในระยะยาว
ค�าถามในวันนี้คือเราสามารถปรับเปลี่ยนชีวิตประจ�าวันเข้าสู่การใช้พลังงาน

สะอาดและพลังงานหมุนเวียนอย่างไรได้บ้าง มีหลายแนวทางที่อยากน�ามาแบ่งปันกัน 
ดังนี้

ลดการเดินทาง ลดการใช้พลังงาน โควิด-๑๙ ท�าให้รูปแบบในการใช้พลังงาน
ของสังคมเปลี่ยนไป สถานศึกษาหลายแห่งและหลายบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้
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นักเรียนนกัศกึษาเรียนออนไลน์ในบางวชิา พนกังานท�างานจากทีบ้่านแม้ยกเลกิมาตรการ
เว้นระยะห่างทางสงัคมแล้วกต็าม ซึง่จะท�าให้การใช้เชือ้เพลงิฟอสซลิอย่างน�า้มนัในภาค
ขนส่งทัง้ทางบกและทางอากาศมแีนวโน้มลดลง และถกูทดแทนด้วยการใช้พลงังานไฟฟ้า
ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถใช้พลังงานหมุนเวียนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตได้เพิ่มขึ้นอีก
ในอนาคต

เกิดการสร้างอาชีพจากพลังงานแสงอาทิตย์ ตัวอย่างเช่น วิทยาลัยการอาชีพ
หลังสวน  จังหวัดชุมพร เปิดสอนและบูรณาการเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์และการติด
ตัง้โซลาร์เซลล์ในรายวชิาของนกัเรยีนภาคไฟฟ้าตัง้แต่ปี ๒๕๕๖ ซึง่ได้ผลตอบรบัดมีาก 
นกัเรยีนชอบและอยากเรยีนรู ้ ทัง้พฒันาหลกัสตูรสร้างคนทีม่คีวามเข้าใจในการจดัการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะโดยเทคโนโลยีดิจิทัล (smartgrid) ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนที่
ส�าคัญของการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในเร็ววันนี้ 

ศึกษาหาแนวทางพัฒนา ร่วมผลักดันอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าให้เติบโต การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายภาครัฐทางด้านยานยนต์
ไฟฟ้า โดยมโีครงการศกึษาวจิยัทีจ่ะเปลีย่นรถโดยสารสาธารณะให้เป็นรถโดยสารไฟฟ้า 
สถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า และเรือโดยสารไฟฟ้า เป็นต้น

มาตรการการรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อป (Net Metering) หรือ ระบบหักลบกลบ
หน่วยอัตโนมัติจากไฟฟ้าที่ผลิตใช้เองจากโซลาร์เซลล์บนหลังคากับไฟฟ้าท่ีเราใช้จาก
การไฟฟ้า ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าจะจ่ายค่าไฟฟ้าตามจ�านวนหน่วยไฟฟ้าที่หักลบแล้ว ปัจจุบัน 
หลายประเทศได้น�านโยบายนี้ไปใช้อย่างกว้างขวาง ส�าหรับประเทศไทยมีการส่งเสริม
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในบ้านเรือนมากกว่า ๑๐ ปีแล้ว และมีความคาดหวังกันว่า
จะน�านโยบาย “net-metering” เข้ามาใช้ในไม่ช้านี้

ขอบคุณข้อมูล : SCB, EXIM Bank, EGAT  

๓๖



เรื่อง : พริบพรี
ภาพ : สิงหรา

Special Guest

  (วยั ๒๗ ปี) 
 และ คาเรน 

(วัย ๒๕ ปี) จันเหลือง 
คือพี่น ้องนักกีฬาสกี
ประเภทครอสคันทรี  ทมี
ชาติไทยลูกคร่ึงอิตาลี-
ไทยที่เกิดและเติบโตในประเทศอิตาลี ทั้งคู่กลับมา
เยี่ยมบ้านเกิดของบิดา-บุญจันทร์ จันเหลือง ซึ่งควบ
ต�าแหน่งผู้จัดการทีมสกีครอสคันทรีทีมชาติไทย ใน
ช่วงเวลามาตรการผ่อนปรนโควิด-๑๙ และเลือกมา
เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์ศิลป์แผ่นดนิ ศนูย์ศลิปาชพีเกาะเกิด 
จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยความซาบซึง้และประทบั
ใจในมรดกอันทรงคุณค่าของแผ่นดิน

“ทศิไท” มโีอกาสได้พดูคยุกบัสองพีน้่องทีแ่ม้รปู
ร่างหน้าตาจะเป็นตะวนัตกร้อยเปอร์เซน็ต์ ไม่บอกคง
ไม่รูว่้ามเีช้ือสายตะวนัออกอยูด้่วยครึง่หนึง่ แต่ในบคุลกิ 

การพดูจา ความรูส้กึ ที่
กล่าวถึงเมืองไทยนั้น
อ่อนน้อม อบอุ่น ยิ้ม
แย้มแจ่มใส ประดุจคน
ไทยแท้ๆ

มรรค-คาเรน เล่า
ว่าครอบครวัจนัเหลอืงลงหลักปักฐานอยูท่ี ่ เกรสโซเนย์-
ลา-ตรนิเิต้ หมูบ้่านสกรีสีอร์ททางตะวนัตกเฉยีงเหนอื
ของประเทศอิตาลี กับ “มิเรียม” มาเรีย วิตโตเรีย 
โคมูเน่ คุณแม่ชาวอิตาลี และคุณพ่อ “บุญจันทร์”  
หมูบ้่านทีอ่ยูน่ัน้สงูจากระดบัน�า้ทะเลเกอืบ ๑,๗๐๐ เมตร 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นน�้าแข็ง และมีหิมะตกประมาณ 
๖-๗ เดือนต่อปี เพราะฉะนั้นเกิดมาก็ต้องอยู่กับหิมะ
ตลอด เลยเป็นเรื่องปกติที่คนในหมู่บ้านนี้จะต้องเล่น
สกเีป็น ทีน่ีเ่ป็นสกรีสีอร์ททีค่นมากนัทัว่โลก อาชพีหลกั
ของครอบครวัคอืกจิการโรงแรม ร้านอาหาร และบรกิาร

มรรค-คาเรน จันเหลือง 
คู่พี่น้องนักกีฬาสกีครอสคันทรี
ทีมชาติไทย กลับมาเยือนบ้าน
เกิดของพ่อด้วย
ความรัก

มรรค
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สกี คุณพ่ออยากให้ลูกเป็นครูสอนสกีเพราะเป็นงาน
มีรายได้ จะเป็นประเภทอะไรก็ได้ สุดท้ายมาลงที่   
ครอสคนัทร ีโดยมรรคและคาเรนเดนิทางเข้าร่วมการ
แข่งขนัทัว่ทกุมมุโลก เพือ่สัง่สมประสบการณ์ คณุพ่อ
ท�าหน้าที่ผู้จัดการทีม คุณแม่เป็นนักกายภาพบ�าบัด
ที่คอยดูแลสุขภาพของลูกชายลูกสาว

สองพี่น้องเริ่มหัดสกีจากประเภทอัลไพน์ตั้งแต่ 
๒ ขวบครึ่ง หลังจากนั้นเพื่อฝึกให้ชินกับการลื่นไหล
กเ็ข้าสโมสรหมู่บ้านตอน ๖ ขวบ พอ ๘ ขวบสองพี่น้อง
อยากเรียนสโนว์บอร์ดที่ก�าลังได้รับความนิยม เรียน
ได้หนึ่งปี ทั้งคู่อยากลองไปแข่งครอสคันทรี คาเรน
ได้รับชัยชนะของจังหวัดจึงอยากแข่งต่อ ท�าให้ทั้งคู่
ก้าวเข้าสูส่กปีระเภทนีอ้ย่างเตม็ตวั และสามารถพฒันา
ฝีมือจนก้าวไปติดทีมชาติอิตาลีชุดเยาวชนได้ส�าเร็จ 
และเป็นความโชคดีที่ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 
นายกสมาคมกฬีาสกแีละสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 
มาเล่นสกีที่หมู่บ้านนี้นานแล้ว ครอบครัวของมรรค-
คาเรน รู้จักและเป็นไกด์พาไปที่ต่างๆ จึงมีการพูดคุย
กัน ท่านเห็นความสามารถ และดึงตัวทั้งคู่ไปเล่นให้
ทีมชาติไทยในที่สุด

ในปี ๒๕๕๙ มรรคและคาเรน เปิดตัวเป็น
นักกีฬาทีมชาติไทย ก่อนจะลงแข่งรายการใหญ่ครั้ง

แรกคอื เอเชยีน วนิเทอร์ เกมส์ 
ปี ๒๖๖๐ ทีซ่ปัโปโร ประเทศ
ญี่ปุ่น รายการล่าสุดคือ
การแข่งขันโอลิมปิก
ฤดหูนาว ๒๕๖๕ ระหว่าง
วันที่ ๔-๒๐ กุมภาพันธ์
ที่ผ่านมา ณ กรุงปักกิ่ง 
ประเทศจีน

หลายคนคงสงสัยว่า
ท�าไมช่ือภาษาอังกฤษของมรรค 
สะกด “Mark” ซึ่งจะต้องออกเสียงเป็น “มาร์ค” แต่
ภาษาไทยกลับเขียนว่า “มรรค” เจ้าตัวเล่าว่าคุณพ่อ  
คณุแม่นบัถอืศาสนาพทุธ โดยเฉพาะคณุแม่มแีนวคิด
ธรรมชาตบิ�าบดั ต้องการความสงบทางจติใจเป็นอย่าง
มาก  อันที่จริงตอนที่คุณแม่ตั้งท้อง มรรค นั้น ไม่ได้
ตั้งชื่อว่า มรรค แต่เป็นชื่อ อมร ที่หมายถึง เทวดา 
แต่เมื่อถึงก�าหนดคลอดใช้เวลานานมากเกือบทั้งวัน 
คุณพ่อที่เฝ้าอยู่ก็นึกถึง มรรค ๘ ที่หมายถึงการหลุด
พ้นด้วยความถูกต้อง ๘ ประการ เลยตั้งใจว่าจะไม่ใช้
ชื่อ อมร แต่จะเปลี่ยนเป็น มรรค ในวินาทีนั้น ซึ่งก็
พอดกีบัการคลอดทีผ่่านไปอย่างเรยีบร้อย เดก็สมบรูณ์
แขง็แรง คณุพ่อตัง้ใจให้เขาเป็นทางสูก่ารดบัทกุข์และ
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มรรค คาเรน และคุณพ่อบุญจันทร์ในวันที่ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน



ความสุขของครอบครัว
ส่วนชื่อ คาเรน มี

ที่มาจากครอบครัวมัก
จะไปท�าจิตอาสาด้วย
การสอนภาษาที่ชน
เผ่ากะเหรี่ยง ซึ่งฝรั่ง
จะออกเสียงกะเหรี่ยง

เพี้ยนเป็นค�าว่า คาเรน 
และตั้ งใจว ่าเมื่อพูดถึง    

คาเรน ก็จะนึกถึงการที่ครอบ 
ครัวออกไปท�าจิตอาสา และคาเรนเองก็จะได้รู้ว่าเมื่อ
โตขึ้นมาก็จะต้องเป็นนักจิตอาสาเช่นกัน

ในเรื่องการแข่งขันกีฬาน้ันก็มีการใช้หลัก
ศาสนาพุทธในเรื่องการก�าหนดลมหายใจ นั่งสมาธิ 
ก่อนแข่งขันมาใช้ เพื่อให้จิตใจมีความนิ่ง รวมไปถึง
หลักธรรมชาติบ�าบัดของคุณแม่ในเรื่องการนวด
คลายเส้นที่ใช้ควบคู่กัน

ปกติแล้วครอบครัวจันเหลืองจะเดินทางมา
เมอืงไทยทกุปี แต่ช่วงโควดิ-๑๙ ทิง้ช่วงไปสองปี กลบั
มาคร้ังนี้นอกจากคิดถึงแผ่นดินเกิดของบิดาแล้วยัง
ตั้งใจมาเที่ยวสถานที่ส�าคัญซึ่งเป็นมรดกของแผ่นดิน

ด้วย โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน เกาะเกิด 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สองพี่น้องมีความประทับ
ใจในความประณีตบรรจงของชิ้นงานที่มีเพียงหนึ่ง
เดียวในโลก แต่ละชิ้นงานรังสรรค์ด้วยฝีมือช่างท้อง
ถิ่นในแต่ละภาค เป็นเอกลักษณ์และเป็นความภาค
ภูมิใจในสายเลือดไทยครึ่งหนึ่งของพวกเขาเป็น
อย่างมาก

ครอบครัวของมรรคกับคาเรนยังมีส่วนร่วมใน
การจัดตั้งมูลนิธิเพ่ือสนับสนุนและให้ค�าแนะน�าแก่วัย
รุ่นไทยด้านกีฬาน�้าแข็งและหิมะ สองพี่น้องหวังว่า
ครอบครัวของเขาและเธอจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ 
และอาจท�าให้มีนักกีฬาไทยเข้าร่วมโอลิมปิกฤดู
หนาวมากขึ้นในอนาคต

นอกจากนี ้ คณะกรรมการโอลมิปิกแห่งประเทศ 
ไทย และสมาคมกฬีาสกแีละสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 
ได้เสนอชื่อมรรค-คาเรน จันเหลือง ๒ นักกีฬาสกี
ประเภทครอสคนัทร ีลกูครึง่ไทย-อติาลี เพือ่ขอรบัทนุ
ส�าหรับการฝึกฝน และไปแข่งขันเก็บคะแนน สร้าง
โอกาสในการเข้าร่วมชิงชัยในโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๙ อีกด้วย  
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เรื่อง : พรนับพัน
ภาพ : สิงหรา

มรดกไทย

 ไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยที่
 สืบทอดกันมานาน เป็นทั้งการต่อสู้ป้องกัน

ตัวและกีฬา มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยเช่น
เดียวกับกังฟูของจีน ยูโดและคาราเต้ของญี่ปุ่น และ
เทควันโดของเกาหลี

ประวัติมวยไทยพอจะสืบย้อนไปได้ไกลสุดใน
สมยัอยุธยา สมเด็จพระสรรเพชญ์ที ่๘ หรอืพระเจ้าเสอื 
โปรดการชกมวยมากจนทรงปลอมพระองค์มาชก 
มวยกับชาวบ้าน และชนะคู่ต่อสู้ถึง ๓ คน เมื่อพระ
มหากษัตริย์โปรดการชกมวยไทยเช่นนี้ ท�าให้มีการ
ฝึกมวยไทยกนัอย่างแพร่หลายในราชส�านกั และขยาย
ไปสู่บ้านและวัด โดยเฉพาะ “วัด” ถือเป็นแหล่ง
ประสิทธิ์ประสาทวิชามวยไทยเป็นอย่างดี

หลังจากสมัยรัชกาลที่ ๖ มวยไทยได้พัฒนา
มากขึ้นโดยมีการชกมวยแบบสวมนวมชก และนับ
คะแนนแพ้ชนะ มีการก�าหนดยก นกัมวยแต่งกายตาม

มวยไทย มรดกไทย
มวย
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มุม คือ มุมแดง และมุมน�้าเงิน เช่นเดียวกับการ
ชกมวยสากล ต่อมาเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ การ
แข่งขันชกมวยจึงหยุดไป หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
สิน้สดุลง การแข่งขันชกมวยไทยได้เฟ่ืองฟขูึน้อกีเพราะ
ประชาชนสนใจ จนกลายเป็นกีฬาสากลระดบัโลก สร้าง
งานสร้างอาชีพและต่อเติมความฝันให้เยาวชนไทย
จ�านวนมาก

หนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เห็นความส�าคัญ
ของมวยไทย บรรจุการเรียนการสอนภาคบังคับไว้
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาคือโรงเรียนวัดราชาธิวาส 
ย่านสามเสนซอย ๙ ทีน่ีม่ ี ยมิมวย ใช้ในวชิามวยไทย 
ก่อตั้งในสมัยผู้อ�านวยการอนันต์ ทรัพย์วารี จัดการ
แข่งขนัมวยสากลเป็นประจ�าทกุปี โดยมคีรปูระจ�าวชิา
คือ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุเทพ แก้วรัตน์ ซึ่งประสิทธิ์
ประสาทวิชาครูมวยให้เยาวชนที่นี่มา ๑๓ ปีแล้ว

พื้นฐานเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มวยไทยขั้น
กลางเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และมวยไทย
ขั้นสูงเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เด็กนักเรียนที่
นี่ศึกษามวยไทยเพื่อการออกก�าลังกาย สืบสาน และ
ป้องกนัตวั เดก็ทีม่แีววดจีะมโีอกาสไปแข่งขนัเพือ่สะสม
ประสบการณ์ ต่อยอดเป็นนักกีฬามวยสมัครเล่นและ
เวทีอาชีพอีกด้วย

ยิง่ไปกว่านัน้ โรงเรยีนไม่ได้ให้แค่นกัเรยีนฝึกซ้อม
กีฬามวยไทย แต่ครอบคลุมไปถึงเด็กๆ และผู้คนใน
ชุมชนโดยรอบอีกด้วย

ครสูเุทพอธบิายความแตกต่างระหว่างมวยไทย 
ขั้นพื้นฐานกับขั้นกลางและขั้นสูงว่ามีความแตกต่าง
กนัค่อนข้างมาก และต่างกนัคนละเป้าหมาย มวยไทย
ขั้นพื้นฐานสอนให้เด็กเต้นแอโรบิกมวยไทยเป็น ขั้น
กลางจะสอนให้เด็กเป็นมวยไทยโบราณโชว์ มีแม่ไม้
ลกูไม้มวยไทย ส่วนมวยไทยขัน้สงูคอืเพือ่แข่งขนั เรยีนรู้
การปฐมพยาบาลและการท�า CPR สามารถเป็นครูผู้
สอนได้ รวมทัง้สามารถได้ใบประกอบวชิาชีพไปท�างาน
ที่ต่างประเทศได้ 

ด้วยความที่คลุกคลีกับกีฬามวยไทยมาท้ังชีวิต 
ครูสุเทพมีความคาดหวังว่าวิชามวยไทยจะได้บรรจุ
ในสถานศกึษาทกุแห่งในประเทศไทยเหมอืนประเทศ

ครสูเุทพจบเอกมวยไทยศกึษาจากมหาวทิยาลยั
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ปัจจุบันรับผิด
ชอบดูแลหมวดพละศึกษาของนักเรียนทุกระดับชั้น 
ครูสุเทพเล่าว่าหลักสูตรพละไม่ได้เจาะจงว่าต้องสอน
กีฬาอะไร ให้ดูบริบทโรงเรียน บริบทนักเรียน และ
บริบทครูผู้สอน แต่ครูสุเทพอยากให้เด็กๆ ได้เรียน
มวยไทยเพราะสามารถป้องกันตัวได้ สามารถออก
ก�าลังกายได้ สามารถแข่งขันได ้และที่ส�าคัญคือเป็น
ศิลปะประจ�าชาติไทยของเรา

หลักสูตรมวยไทยของโรงเรียนวัดราชาธิวาส
แบ่งออกเป็นสามขั้น ได้แก่ มวยไทยขั้นพื้นฐาน 
มวยไทยขั้นกลาง และมวยไทยขั้นสูง มวยไทยขั้น

 ครูสุเทพ แก้วรัตน์
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ดร. นฤเทพ ใจสุทธิ 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส

โ ร ง เ รี ย น วั ด      
ราชาธิวาสมีสถานที่
พ ร ้ อมส� าห รั บ สอน
มวยไทยเพ่ือออกก�าลัง
กาย โรงเรียนมีความ
พร้อมทั้งสถานที่และ
แนวทางในการจัดการ
เรยีนการสอน เรากเ็ลย
จัดการเรียนการสอน
ในส่วนของมวยไทย
เพื่อการออกก�าลงักาย
ให้กบันกัเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ทุกคน ไม่
ว่าจะเป็นชายหญงิ โดยมหีลักคดิว่าโรงเรยีนเราเน้นใน
เรื่องของคุณธรรม ซึ่งในพุทธสุภาษิตของโรงเรียน
เราเน้นในค�าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
สทฺธมฺโม ครุกาตพฺโพ (พวกเราพึงเคารพพระธรรม
ค�าสัง่สอนของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า) เนือ่งจากโรงเรยีน
เราเกิดจากวัด เพราะฉะนั้นในเรื่องของเอกลักษณ์
ของความเป็นไทยจึงมีความจ�าเป็น ประกอบกับวิสัย
ทัศน์ของเราข้อสุดท้ายก็คือ ใฝ่คุณธรรม ซึ่งเป็น
เรื่องของความเป็นไทยทั้งสิ้น ตรงนี้ก็เลยเห็นว่าควร
จะสนับสนุนในส่วนของการด�ารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์
และมรดกไทยในโรงเรียนวัดราชาธิราช

ฟินแลนด์ซึ่งมีถึง ๕ รัฐที่บรรจุวิชามวยไทยในสถาน
ศึกษา

“เขาชอบมวยไทย เพราะมวยไทยสามารถใช้ 
ได้จริง มีมวยไทยสอนที่ฟินแลนด์เยอะมาก ในขณะ
ที่กีฬามวยไทยในระดับอาชีพนั้นท�ารายได้ให้กับการ
ท่องเที่ยวไทยปีละกว่าแสนล้านบาท ผมท�าวิจัยเกี่ยว
กับการบริหารจัดการค่ายมวยไทยและเปิดสอน
มวยไทยให้กับชาวต่างชาติ มีคนต่างชาติมาเรียนกับ
ผมเดือนละประมาณ ๔๐-๕๐ คน เขาชอบมากสนุก 
สนานมาก บางคนก็มาถ่ายรูป คือมาเที่ยวเมืองไทย 
มากินอาหารไทย แล้วก็ซ้อมกีฬาไทย มาชกมวย
ไทย อยากให้เด็กไทยได้เห็นศักยภาพของกีฬาชนิด
นี้ครับ”

ครูสุเทพฝากไว้ว่ามวยไทยให้ประโยชน์มาก 
กว่าที่เห็นมากมาย หนึ่ง ออกก�าลังกายให้แข็งแรง 
สอง สบืสานมรดกไทย สาม เอาไว้ใช้ป้องกนัตวั และ    
สี่ เรียนมวยไทยไม่เสียเงิน ไม่เสียเวลา แล้วก็ไม่เสีย
ชาติเกิดที่เกิดมาเป็นคนไทย
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ความร่วมมือส่งเสริมเยาวชนกับโครงการของ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

โครงการน้ีมีที่มาจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงดูแลเกี่ยว
กับศาลที่จังหวัดระยอง ทรงให้ความสนพระทัยเด็ก
ในสถานพนิจิทีม่คีวามสนใจในอาชพีต่างๆ มเีดก็คน
หนึ่งที่ท่านให้มาเรียนกับโรงเรียนวัดราชาธิวาส 
ปรากฏว่านักเรียนคนนั้นอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ก็สามารถสร้างชื่อให้กับกรมพินิจของระยองได้ จึง
เป็นที่มาของความมั่นใจว่าราชายิมหรือโรงเรียน
วัดราชาธิวาสสามารถดูแลนักเรียนในกลุ่มนี้ได้

ดังนั้นจึงมีการท�า MOU ของกรมพินิจและ
คุม้ครองเดก็ซึง่เน้นทีจ่งัหวดัระยอง และในส่วนของ
ศูนย์สงครามพิเศษลพบุรี โดยใช้สถานที่โรงเรียน
วัดราชาธิวาสในการฝึกซ้อม ในการพัก และดูแล 
ปัจจบุนัโรงเรยีนมนีกัมวยอาชพีทัง้หมด ๘ คน อายุ
ระหว่าง ๑๕-๑๙ ปี เป็นนกัเรยีนทีร่บัเข้าในโครงการ
ความร่วมมือ (MOU) จ�านวน ๖ คน แบ่งเป็นปีการ
ศึกษา ๒๕๖๔ จ�านวน ๑  คน และปีการศึกษา 
๒๕๖๕ จ�านวน ๕ คน

แนวคดิของโรงเรยีนในการสานต่อแนวพระด�าริ
ของพระองค์ท่าน คือต้องการให้โอกาสกับเด็กกลุ่ม
นี ้ เพราะพวกเขาเข้ามาในสถานพนิจิกเ็ป็นความผดิ
พลาดครั้งหนึ่ง แต่เมื่อเขาสามารถปรับตัวได้ และ
สามารถสร้างตวัเขาเองได้ พลกิวกิฤตให้เป็นโอกาส
ส�าหรบัเขา โดยเราฟูมฟักขดัเกลาในเรือ่งของระเบียบ

วนิยัและคณุธรรมให้โดยใช้กฬีามวย เขาต้องฝึกซ้อม
มวย ต้องมาอยูห่อร่วมกบัเดก็ทัว่ๆ ไป มคีรูสุเทพเป็น
หนึง่ในคณะกรรมการช่วยคดัเลือก ช่วยดโูอกาส ความ
ตั้งใจ และเจตคติของเด็กว่าเขาอยากเป็นนักมวย
เพราะอะไรและเพื่ออะไรในชีวิตของเขา

ซึ่งในอีกมิติหนึ่งเมื่อจบจากเราไป คนไหน
อยากรับราชการทหารก็ส่งไปที่ศูนย์สงครามพิเศษ 
เท่ากับว่าได้อาชีพแล้ว คือต่อยอดกันเลย นี่คือมิติ
การมองของพระองค์ท่าน พระด�าริของท่าน นอกจาก
ด้านของอาชพีแล้ว ด้านของเชงิมวยกจ็ะได้ด้วย เพราะ
ฉะนัน้เราจะส่งแข่งขนัจนกระทัง่ได้รบัรางวลัตวัแทน
ของประเทศ เพราะฉะนัน้ตรงนีเ้ป็นมติทิีท่ัง้บุคลากร
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รางวัลด้านกีฬามวยที่โรงเรียนวัดราชาธิวาสได้รับ. รางวัล ๔ เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นชิง
 แชมป์โลก (แชมป์ ๓ สมยัรุน่ ๕๔ กโิลกรมัชาย). รางวัล ๔ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน ๕ 
 เหรยีญทองแดง มวยไทยสมคัรเล่นชงิแชมป์
 ประเทศไทย. เหรยีญทองมวยไทยสมคัรเล่นกรมพลศกึษา. เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นกีฬาเยาวชน
 แห่งชาติ. เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นกีฬานักเรียน 
 นักศึกษาแห่งชาติ. เหรียญทองกีฬาภายในกองทัพบก. เหรียญทองมวยสากลกีฬาสปอร์ตฮีโร่. เหรียญทองคีตะมวยไทยระดับชาติ. เหรียญทองทักษะมวยสากลระดับชาติ. แชมป์ครูดามไฟต์
ขอบคณุข้อมลูประวตัมิวยไทย : มลูนธิโิครงการ

สารานกุรมไทยส�าหรบัเยาวชน โดยพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

๔๔

ของเราก็มีความพร้อม ทางโรงเรียนก็ให้โอกาสใน
การจดัการเรยีนการสอน ซึง่ทัง้หมดนีพ้ระองค์ท่าน
ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ดูแลทั้งสิ้น

ผมมองว่าเป็นโครงการที่พระองค์ท่านทรงให้
โอกาสกับเยาวชนกลุ่มผู้ที่เคยพลาดโอกาส ในขณะ
ที่โรงเรียนเองก็อยากสนับสนุนให้เด็กกลุ่มนี้ได้มี
โอกาส ทั้งสอดรับกับสิ่งที่เป็นไปของเราด้วยก็คือ
เราเน้นมวยไทย รักษาซึ่งเอกลักษณ์และมรดกของ
ความเป็นไทย และเราอยู่ในวัด เราต้องสร้างความ
กตญัญูให้กบัเดก็ สร้างความภาคภมูิใจในเกยีรตภิมูิ
ของความเป็นไทย



เรื่อง : ดาวพันดวง
ภาพ : สิงหรา

ชวนเที่ยว

 สาระความรู้ไม่
 ได้มีแค่ในห้อง 

เรียน เพราะความสุขสงบไม่
ได ้มีเพียงในวัดวาอาราม” 
ประโยคชวนเชญิน่าสนใจน้ีท�า 
ให้ผูเ้ขยีนตกลงใจออกเดนิทาง
ไปยัง ณ สัทธา อุทยานไทย 
จงัหวดัราชบรีุ เพือ่ค้นหาและ
พิสูจน์ความหมายด้วยหัวใจ  
ตื่นเต้นคาดหวัง

เดมิท ีณ สทัธา อุทยานไทย ใช้ชือ่ว่า ‘อุทยาน
หุ่นขี้ผึ้งสยาม’ อันเกิดจากความตั้งใจ และความคิด
ของผู้ก่อต้ังซึง่มีรากฐานมาจากงานหล่อพระพทุธรปู 
งานหล่อประติมากรรมรูปปั้นต่างๆ นับจากอดีตจน 
ถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า ๖๐ ปี ท�าให้ผู้ก่อตั้งมี
ความคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมรูป
เหมอืนของพระสงฆ์รูปต่างๆ ซ่ึงจ�าพรรษาในกฏุ ิ และ

รูปเหมอืนบคุคลส�าคญัต่างๆ 
ทีต่นเองศรทัธายกย่องในด้าน
แนวความคิดในการท�างาน 
และกา รด� า เ นิ นชี วิ ต จน
ประสบความส�าเร็จ รวมทั้ง
รูปเหมือนวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ความเป็นไทยในภาคต่างๆ

นอกจากนี้ยังตั้งใจให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีไทย

ตามอย่างคตชิาวพทุธ ส่งเสรมิคณุค่าทางวฒันธรรม
และประวัติศาสตร์ และสนับสนุนให้เยาวชนรักใน
ความเป็นไทย จงึเริม่ก่อตัง้โครงการอทุยานหุน่ขีผ้ึง้
สยามขึ้นมาในปี ๒๕๔๐ และเปิดท�าการเมื่อวันที่ 
๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ก่อนจะปิดปรับปรุงและเปลี่ยน
ชื่อเป็น ‘ณ สัทธา อุทยานไทย’ ในปัจจุบัน และ
เปิดให้บรกิารอกีครัง้เมือ่วนัที ่๓๐ มถินุายน ๒๕๖๑

พักผ่อนใจใน ณ สัทธา อุทยานไทย ราชบุรี

“เพราะ

๔๕



บนพื้นที่กว้างขวางจ�านวน ๔๒ ไร่ ของ      
ณ สทัธา อทุยานไทย โอบล้อมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่
อายนุบัสบิปี รวมถงึน�า้ตกจ�าลองหลายสายทีไ่หลผ่าน 
สร้างความร่มรื่น ชุ่มชื่นเย็นสบายในช่วงกลางวัน 
แม้จะมาถึงในช่วงสายและอยู่ยาวไปจนถึงช่วงบ่าย
ก็ยังรู้สึกผ่อนคลาย ไม่ร้อนเลย

ทีน่ีม่แีนวคดิ “ความรูน้อกต�ารา ความสงบสขุใน
อ้อมกอดของธรรมชาติ” ผสานเทคโนโลยีทันสมัย
กบัความร่มเยน็สงบสขุของธรรมชาต ิการเข้าชมทกุ
จุดจะจัดแสดงโดยน�าเสนอเรื่องราวที่น่าตื่นตาตื่น
ใจด้วยแอพลเิคชนั “ณ สทัธา/NASATTA” (สามารถ 
ดาวน์โหลดได้ทัง้ระบบปฏบัิตกิาร IOS และ Android) 
ผ่านสญัญาณไวไฟที่ให้บรกิารอยูท่ัว่บรเิวณ ร่วมกบั
เทคนิคการจัดแสดงและสื่อผสมอื่นๆ ที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เข้าชมได้ร่วมสนุกไปพร้อมๆ กัน เช่น วิดีโอ
คลิป การ์ตูนแอนิเมชัน เทคนิค AR ภาพจ�าลอง
เสมือนจริง เพลิดเพลินกับเกมและโฟโต้เฟรมเพื่อ
เก็บภาพประทับใจ

ภายใน ณ สัทธา อุทยานไทย แบ่งออกเป็น 
๘ โซนหลัก ตามมาเที่ยวด้วยกันทีละโซนเลยค่ะ

เมื่อสแกนบัตรเข้าชมเข้ามาแล้ว เดินเรื่อยๆ 
ไปตามทางเดินแสนสบาย “มหาราชกษัตรา” เป็น

จุดแรกที่จะได้เห็น จุดนี้จัดแสดงประติมากรรม 
พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช และพระบาทสมเดจ็
พระปิยมหาราช “๓ มหาราช ผูก้อบกูร้กัษาเอกราช
ไทย”

จุดที่สอง “ณ สัทธานุสรณ์” อาคารจัดแสดง
หุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสของบุคคลส�าคัญ ผู้เป็นต้น
แบบคนดีของแผ่นดิน แบ่งออกเป็น ๒ ชั้น ชั้น ๑ 
จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสของบุคคลส�าคัญ 
๑๒ ท่าน โดยจัดบรรยากาศและจ�าลองสถานที่ที่
บคุคลนัน้เคยใช้ชวีติอยูจ่ริง พร้อมเร่ืองราวชวีติ เกยีรติ 
ประวัติ และคุณงามความดี อาทิ ศาสตราจารย์
สญัญา ธรรมศกัดิ ์ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์ 
ครูมนตรี ตราโมท สืบ นาคะเสถียร ประธานาธิบดี
โฮจิมินห์ ประธานาธิบดี เหมา เจ๋อ ตุง นายก
รัฐมนตรี โจว เอิน ไหล และ เติ้ง เสี่ยว ผิง เป็นต้น

ชัน้ ๒ ม ี๒ ห้อง ห้องแรก “ศรีนครินทรานสุรณ์” 
จดัแสดงพระรปูหุน่ขีผ้ึง้สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรม
ราชชนน ีในพระอริิยาบถและพระจริยวตัรต่างๆ พร้อม
จ�าลองบ้านในวยัเดก็ของพระองค์ท่านทีว่ดัอนงคาราม 
และ “ห้องมหิตลานุสรณ์” จัดแสดงนิทรรศการพระ
ราชประวัติและพระประติมากรรมพระรูปสมเด็จ
พระมหติลาธเิบศอดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก
ในรัชกาลที่ ๙
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เดินตามโค้งถนนต่อไปอีกนิด เราจะถึง      
“ณ สัทธาปฏิมา” น�าเสนอผลงานประติมากรรม
พระพุทธรูป ๓ สมัย คือ พระพุทธรูปศิลปะสมัย
อยธุยา พระพทุธรปูศลิปะสมัยสโุขทยั และ พระพุทธ
รปูศิลปะสมัยเชียงแสน บนฐานขนาดเท่าองค์จริง 
บอกเล่าเรื่องราวของยุคสมัยผ่านความงดงามของ
พระพุทธรูปแต่ละสมัยที่มีศิลปะและพุทธลักษณะที่
แตกต่างกันไปตามอิทธิพลจากศาสนา สังคม และ
วัฒนธรรมในแต่ละยุค แนะน�าว่าห้ามพลาดการจัด
แสดงสุดพิเศษภายในวิหารสมัยสุโขทัยซ่ึงให้เข้า
ชมเป็นรอบ รอบละ ๑๕ นาที มีการแสดงเทคนิค 
Mapping เล่าเรือ่งราวการเดนิทางของพระพุทธศาสนา
สูป่ระเทศไทยในสมยัสโุขทยั ผ่านแสง ส ีเสยีง และ
แสดงภาพบนผนงัโบสถ์และองค์พระพทุธรปู ตืน่ตา
ตื่นใจและสมจริงมาก

ถดัจากตรงนีเ้ราจะเข้าถ�า้กนั “ถ�า้พทุธชาดก” 
เป็นถ�้าจ�าลองที่น�าเสนอเร่ืองราวขององคุลีมาล 
มหาโจรทีป่ล้นฆ่าและตดันิว้มอืคนมากถงึ ๙๙๙ คน 
ก่อนจะกลบัใจเข้าสูธ่รรมะและบรรลเุป็นพระอรหนัต์ 
น�าเสนอผ่านเทคนิคแสง สี เสียง และหุ่นจ�าลอง 
สามารถเข้าชมได้ตามรอบการแสดงที่มีตลอดทั้ง
วนั ความประทบัใจของผูเ้ขยีนเมือ่เดนิออกจากความ
มืดมิดในถ�้าแล้ว ด้านนอกได้พบแสงสว่างร�าไรที่
ลอดเข้ามาอย่างอ่อนโยน พร้อมกบัได้ฟังเสียงสายน�า้
กระทบโขดหนิเป็นจงัหวะดนตรี รู้สึกผ่อนคลายสบาย 
ใจอย่างบอกไม่ถูก

ทางเดินแสนเพลินพาเราลัดเลาะต่อไปยัง 
“อรยิสทัธา” จดัแสดงหุน่พระอรยิสงฆ์ทีน่่าเลือ่มใส
ในภมูภิาคต่างๆ ของไทย ประดษิฐานอยูบ่นกฏุเิรือน
ไม้ที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละภาคและในหอสวดมนต์ 
ท�าให้รู้สึกเหมือนได้เข้าไปกราบพระอริยสงฆ์อย่าง
ใกล้ชดิ อาท ิหลวงปูม่ัน่ ภริูทตัโต หลวงปูฝ้ั่น อาจาโร 
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี จากภาคอีสาน สมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน) 
เป็นต้น

ในบริเวณเดียวกัน เป็นที่ตั้งของ “สัทธาถิ่น
เรอืนไทย” โซนเรอืนไทยสีภ่าค จ�าลองตามลกัษณะ
ทางสถาปัตยกรรมทีเ่ด่นชดัของแต่ละภาค สมัผสัวถิี
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ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแต่ละภาคอย่างใกล้ชิด 
ผ่านการจดัแสดงข้าวของเครือ่งใช้ การกนิ-อยู ่และ
ศลิปวฒันธรรมของคนในแต่ละภาค พร้อมกบักจิกรรม
พเิศษทีท่�าให้เรอืนแต่ละหลงัมชีวีติชวีา ราวกบัย้อน
เวลาเดินทางไปสัมผัสวิถีชีวิตของคนในภาคต่างๆ

ในช่วงที่ผู้เขียนมาเยี่ยมเยียน ณ สัทธา เป็น
ช่วงปลายของการจดังาน NaSatta Summer Carnival 
2022 จึงได้เห็นสาวๆ แต่งชุดไทยสีนวลตา เดิน
เฉิดฉายถ่ายรูปกับซุ้มดอกไม้สีสันสดใสซึ่งจัดวาง
ตามจุดต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณเรือนไทย ๔ ภาค 
และ “ลานภริมย์” ลานกลางแจ้งทีร่วมกจิกรรมและมุม
พักผ่อน ท�าให้มองดูมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นไปอีก

เมื่อก้าวผ่านกาลเวลาได้ 
ถึงเวลาก้าวสู่ทางออก ตรงนี้คือ  
“ลานอวโลสัทธา” จัดแสดงพระ
โพธสิตัว์อวโลกเิตศวรปางมหาราช
ลลีา พระผูท้ศันาดโูลกเฝ้าดแูลและ
คอยช่วยเหลอืสรรพสตัว์ทีต่กอยูใ่น
ห้วงทกุข์ ขนาดความสงู ๓.๕ เมตร 
จ�าลองจากศิลปะราชวงศ์ซ ้อง 
ประเทศจีน งดงามย่ิงใหญ่อย่างย่ิง

ส่วนใครอยากเดินชมแบบได้บรรยากาศมาก
ขึ้น ที่นี่มีบริการเช่าชุดไทยส�าหรับใส่เข้าเยี่ยมชม 
ราคาตั้งแต่ ๒๐๐-๔๕๐ บาท และมีบริการให้เช่า
สถานที่เพื่อการถ่ายภาพ รวมทั้งมีบริการช่างภาพ
มอือาชพีเพือ่เกบ็ความทรงจ�าในภาพถ่ายสวยๆ กลับ
ไปเป็นของฝากประทับใจด้วย

พืน้ทีร่่มรืน่กว้างขวางภายใน ณ สทัธา อทุยาน
ไทย นอกจากจะได้มาเรียนรู้เร่ืองราวของบคุคลส�าคญั 
เรายังได้ซึมซับวิถีความเป็นไทยที่สอดแทรกอยู่
รอบๆ พื้นที่อย่างแยบยล ส�าหรับคนที่ก�าลังมอง
หาสถานทีพ่กัผ่อนกายใจใกล้ๆ กรงุเทพฯ ทีน่ีเ่หมาะ
กบัคนทกุเพศทกุวยัจริงๆ สมดงัเจตนารมณ์ของผู้ก่อ
ตั้งที่ว่า “เราอยากให้ที่นี่เป็นที่พักผ่อนใจ มาเก็บรับ
เอาความสุขกลับไป”

ณ สัทธา อุทยานไทย เปิดบริการทุกวัน 
จันทร์-ศุกร์ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. เสาร์-อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๘.๓๐-๑๗.๐๐ น.

ข้อมูลและการเดินทาง
ณ สัทธา อุทยานไทย ตั้งอยู่ท่ี ต.วังเย็น 

อ.บางแพ จ.ราชบุรี การเดินทางจากกรุงเทพฯ ใช้
ถนนเพชรเกษม ตรงผ่าน จ.นครปฐม มุ่งหน้ามา
ทางราชบรุ ีจนถงึส่ีแยกบางแพ (เล้ียวขวาไปโพธาราม 
เลี้ยวซ้ายไปด�าเนินสะดวก) ให้เลี้ยวซ้าย ตรงมาอีก
เล็กน้อย จะเห็น ณ สัทธา อุทยานไทย ตั้งอยู่ทาง
ขวามือ โทร. ๐-๓๒๓๘-๓๓๓๓ 

Facebook : nasatta.thai 
เว็บไซต์ www.nasatta.com 
ค่าเข้าชม คนไทย ผู้ใหญ่ ๒๐๐ บาท เด็ก/

นักเรียน/นักศึกษา/ผู้สูงอายุ/นักบวช ๑๐๐ บาท  

๔๘



ศาสนศิลป์สยาม
เรื่อง : บุษบา  
ภาพ : สิงหรา

 ว่าจะยคุสมยัใด พระมหากษตัรย์ิในแผ่นดนิไทยแต่ละ
 พระองค์ต่างกท็รงมคีวามเลือ่มใส และทรงให้การ
สนับสนุนพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง มีการ
สร้างวดัต่างๆ ซึง่ถอืเป็นศนูย์กลางและศนูย์รวมจติใจ
ชาวพทุธขึน้มากมาย ในแผ่นดนิรตันโกสนิทร์กเ็ช่นกนั 
พระมหากษัตรย์ิแห่งราชวงศ์จกัรทุีกพระองค์ทรงเป็น
องค์อคัรศาสนปูถมัภกพระพทุธศาสนาซึง่เป็นศาสนา
ประจ�าชาต ิ จงึทรงโปรดให้มกีารสร้างวดัประจ�าพระองค์
ขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ เป็นต้นมา 

วัดวชิรธรรมสาธิต 
วัดประจำารัชกาลที่ ๑๐

ไม่

๔๙



ส�าหรับการยึดถือวัดใดวัดหนึ่งเป็นวัดประจ�า
รชักาลนัน้ จุลภสัสร พนมวนั ณ อยธุยา ผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านประวตัศิาสตร์ ได้ให้เหตผุลไว้ว่า “วดัซึง่เป็นวดั
ประจ�ารัชกาลนัน้ มกัจะเป็นวดัทีพ่ระมหากษตัรย์ิท่าน
ทรงสร้าง หรือปฏิสังขรณ์ และให้ความสนใจกับวัด
นี้เป็นพิเศษ หรือมีความผูกพันกับวัดนี้มากๆ เมื่อ
พระองค์สวรรคต พระบรมอัฐิก็จะน�าไปบรรจุอยู่ที่
ฐานของพระประธาน แต่การประกาศว่าวดัไหนเป็น
วัดประจ�ารัชกาลนี้ ไม่ได้มีการประกาศออกเป็นทางการ เพียงแต่เกิดจากการที่คนพูด
กนัว่าวดันีเ้ป็นวดัประจ�ารชักาลนี้ๆ  และดจูากความผกูพนัทีพ่ระองค์ท่านทรงมีให้กบัวดั 
นั้นๆ มากกว่า”

ส�าหรับวัดในรัชกาลที่ ๑๐ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร พระอารามหลวง
ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับแต่ครั้งทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) นับเป็นวัดที่มีความเป็นมายาว 
นานกว่าครึ่งศตวรรษแล้ว

วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร ตั้งอยู่ในซอย ๑๐๑/๑ สุขุมวิท แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กรุงเทพฯ เดิมวัดแห่งนี้ชื่อ วัดทุ่งสาธิต มีคหบดีชาวลาวเป็นผู้สร้างเมื่อ
ประมาณ พ.ศ. ๒๓๙๙ เล่าต่อกันมาว่าเป็นวัดร้างมาก่อน โดยคหบดีชาวลาวท่านนี้
อพยพมาสมัยเวียงจนัทน์แตก หลงัจากคหบดท่ีานถงึแก่กรรม วดันีจ้งึถกูท้ิงร้าง ประกอบ 
กบัเจ้าอาวาสองค์สดุท้ายมรณภาพลงจงึไม่มีใครสบืสาน และกส็มยัก่อนนัน้วดันีอ้ยูห่่าง
ไกลความเจริญ เป็นทุ่งนาส่วนใหญ่

๕๐



๕๑

กระทัง่อดตีเจ้าอาวาสพระโสภณวชริธรรม (สาธติ ฐานวโร) 
ได้มาบูรณะ จากวัดร้างจึงกลายเป็นวัดที่มีพระสงฆ์เมื่ิอเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ต่อมาเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๐๘ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช (พระบรมราช
อิสริยยศรัชกาลที่ ๙ ในขณะนั้น) มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรด
เกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ทรงรับ
วัดทุ่งสาธิต ไว้ในพระอุปถัมภ์ และได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้
ว่า “วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร”

พระครูภาวนาสังวรกิจ รองเจ้าอาวาส วัดวชิรธรรมสาธิต
วรวิหาร เล่าให้ฟังว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เสด็จฯ ที่วัดนี้อยู่หลายครั้ง และเมื่อปี ๒๕๔๓ เสด็จฯ บ�าเพ็ญ
กุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถ ในขณะนั้นมี
ชาวบ้านที่อยู่ละแวกนี้มารอรับเสด็จมากมาย ต่อมาหลังจากที่
ประชาชนทราบข่าวว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดในรัชกาลที่ ๑๐ ก็มี
พุทธศาสนิกชนเดินทางมาชมและมาท�าบุญเพิ่มขึ้น



ภายในวัดแห่งนีม้พีระอโุบสถทีส่วยงามและพระเจดย์ี
จฬุามณศีรีล้านนา ซึง่ได้จ�าลองมาจากพระธาตหุรภิญุชยั 
จังหวัดล�าพูน มีความกว้าง ๒๕ ศอก ๙ นิ้ว ความสูง  
๔๙ ศอก ภายในเจดีย์บรรจพุระบรมสารีริกธาตุ ๒๕ องค์ 
พระอรหันต์สาวกธาตุ ๒๘๙ องค์ และพุทธรูปทองค�าอีก 
๒ องค์ พระอุโบสถปูด้วยไม้สักปาเก้ ประตู-หน้าต่างท�า
ด้วยไม้สัก แกะสลักโดยฝีมือช่างชาวเหนือ ภายในพระ
อุโบสถ มีพระปรางค์ ๓ องค์ องค์กลางบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ องค์ขวาและองค์ซ้าย บรรจุพระธาตุของ 
พระอัครสาวกทั้งสอง คือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลา

ถดัไปมพีระวหิารพทุธมหามนีุศรหีรภุิญชยัทีจ่�าลองมา
จากวหิารลายค�า วดัพระสงิห์ จงัหวดัเชยีงใหม่ ปดู้วยไม้
สกัปาเก้ ภายในประดบัด้วยลวดลายดอกปนู ศลิปะล้านนา 
เป็นทีป่ระดษิฐานหลวงพ่อพระพุทธมหามุนีศรีหริภุญชัย 
และยังมีสังเวชเจดีย์จ�าลองมาจากพระเจดีย์พุทธคยา 
ประเทศอนิเดยี บรรจดุนิสงัเวชนยีสถาน ๔ ต�าบล พร้อม
ด้วยรัตนปราการและพระบรมสารรีกิธาต ุมพีระเจดย์ี ๕ องค์
ประดษิฐานรอยพระพทุธบาทจ�าลอง ด้านหลงัมอีาคารพระ
ปริยติัธรรม พร้อมทัง้ให้อญัเชญิพระนามาภิไธยย่อ “ม.ว.ก.” 
ขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันของอาคาร   

๕๒



สุขภาพน่ารู้
เรื่อง : นายแพทย์อนันต์ โลหะพัฒนะบ�ารุง
ภาพประกอบ : นัดเดียว

 วิด-๑๙ กลายเป็นอีกหนึ่งโรคประจ�าถิ่นของไทยตั้งแต่วันที่ 
 ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 แม้ค�าว่า “โรคประจ�าถิ่น” จะฟังไม่หนักหนาเท่า “โรคระบาด” 
แต่รายงานอาการและความรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตก็ยังมีอยู่เสมอ 

โควิด-๑๙ เข้าสู่การเป็นโรคประจ�าถิ่นได้ เพราะเข้าเกณฑ์
ดังนี้

สามหลักการโรคประจ�าถิ่น ได้แก่ สายพันธุ์คงที่ โดยไม่มี
การกลายพันธุ์ที่รุนแรงกว่าเดิม อัตราป่วยคงที่ และคาดเดาการ
ระบาดได้ ส่วนเกณฑ์ที่จะถือว่าเข้าข่ายโรคประจ�าถิ่น อาทิ

๑. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ รายต่อวัน
๒. อัตราป่วยเสียชีวิตไม่เกิน ๑ ต่อ ๑,๐๐๐  คน
๓. มีการสร้างเสริมให้คนมีภูมิต้านทานจากวัคซีนในกลุ่มเป้า

หมายเสี่ยงสูงรับเข็ม ๒ ได้ ๘๐ % 
๔. ประสิทธิภาพการดูแลรักษาพยาบาล เป็นต้น
โรคประจ�าถิ่น กับ โรคระบาด ต่างกันอย่างไร
ค�าจ�ากัดความของโรคประจ�าถิ่น (Endemic) คือ โรคที่เกิด

ขึ้นประจ�าในพื้นที่นั้นๆ กล่าวคือ มีอัตราป่วยคงที่และสามารถคาด
การณ์ได้ โดยขอบเขตของพื้นที่นั้นอาจเป็นเมือง ประเทศ หรือ
ใหญ่กว่านั้นอย่างทวีป ยกตัวอย่างโรคประจ�าถิ่นในไทย ได้แก่ โรค
ไข้เลือดออก

๕๓

เมื่อโควิด-๑๙ เป็นโรคประจำาถิ่น 
เราต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

โค



ตามหลักระบาดวิทยาแบ่งการระบาดออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่
๑. โรคประจ�าถ่ิน (Endemic) คือ การระบาดท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีสามารถ

คาดการณ์ได้
๒. การระบาด (Outbreak) คือ การระบาดท่ีเป็นโรคประจ�าถ่ินอยู่แล้ว แต่มีจ�านวนผู้

ติดเชื้อเพิ่มขึ้นผิดปกติ เช่น การระบาดของเชื้อไวรัสไข้เลือดออกในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. โรคระบาด (Epidemic) คือ การระบาดที่แพร่กระจายเป็นวงกว้าง มีจ�านวน  

ผู้ติดเชื้อเกินคาดการณ์ได้ เช่น โรคอีโบลาที่เกิดการระบาดในทวีปแอฟริกาข้ามไปยัง
ทวีปอื่นๆ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙

๔. การระบาดครั้งใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) คือ การระบาดที่เกิดขึ้นครั้งใหญ่ 
ลุกลามไปทั่วโลก เช่น ไข้หวัดสเปน พ.ศ. ๒๔๖๑ และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ พ.ศ. 
๒๕๕๓ รวมถึงเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ ด้วย

ย้อนภาพ “โรคประจ�าถิ่น” อื่นๆ ของไทย
โรคไข้เลือดออก ประกาศ

เป็นโรคประจ�าถ่ินตามนิยามทาง
ระบาดวิทยา หลังจากที่พบว่าเป็น
โรคอุบัติใหม่ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๐ 
และเป็นโรคติดต่อท่ีต้องเฝ้าระวัง
ตามนิยามของกฎหมาย แม้ว่าเป็น
โรคที่รักษาให้หายได้ แต่หากเข้า
รับการประเมินการรักษาไม่ทัน
ท่วงที ผู้ป่วยก็มีอันตรายถึงขั้นเสีย
ชีวิตได้

โรคไข้หวัดใหญ่ ถือเป็นโรค
ประจ�าถิ่นที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้
หวัดใหญ่ที่ เปลี่ยนแปลงพัฒนา
สายพันธุ์ไปเรื่อยๆ พบว่าเป็นเชื้อ
ไวรัสท่ีมีต้นก�าเนิดมาจากสัตว์ตระกูลนก พบการระบาดคร้ังใหญ่ท่ีเกาะฮ่องกง พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ท�าให้ไก่ท่ีติดเช้ือรุนแรงตายจ�านวนมาก คนท่ีติดเช้ือมาจากอุจจาระไก่ เกิดเป็นการระบาด   
ต่อเนื่องในคน

โรคเอดส ์ เป็นโรคติดเชื้อไวรัส HIV ท�าให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่อง พบ
เป็นโรคอุบัติใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ และเมื่อกลายเป็นโรคติดต่อที่เฝ้าระวัง ก็กลาย
เป็นโรคประจ�าถิ่นเช่นกัน

คาดการณ์โควิด-๑๙ ตลอดปี ๒๕๖๕
ภาพรวมการพยากรณ์โรคและภยัสขุภาพในปี ๒๕๖๕ ในส่วนของโควดิ-๑๙ หาก

ไม่มีสายพันธุ์อื่นเพิ่มเติม คาดว่าครึ่งปีหลังจ�านวนผู้ติดเช้ือจะลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ 
สาเหตจุากคนไทยฉดีวคัซนีเขม็กระตุน้ตามเป้าหมาย หากท�าได้จะควบคมุสถานการณ์
การตดิเชือ้รายใหม่ได้ แต่ต้องไม่มกีารกลายพนัธ์ุทีม่นียัส�าคญัเพิม่เตมิ หากมกีารกลาย
พันธุ์หรือเหตุการณ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นก็จะมีการพยากรณ์โรคใหม่อีกครั้ง

๕๔



สิ่งที่จะเกิดเมื่อโควิด-๑๙ เป็นโรคประจ�าถิ่น
ยังมีการระบาดของโรคเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราว “มาตรการต่างๆ” ขึ้นอยู่กับว่าจะ

มีการก�าหนดให้โรคโควิด-๑๙ เป็น “โรคติดต่อ” ประเภทไหนตามนิยามของกฎหมาย  
เช่น  หากก�าหนดเป็น “โรคติดต่อต้องเฝ้าระวัง” ก็จะต้องมีการรายงานผู้ป่วย เมื่อเกิด
การระบาดก็เข้าไปควบคุมการระบาด แต่เจ้าหน้าที่จะไม่มีอ�านาจสั่งกักตัวผู้ที่เดินทาง
เข้าประเทศ แต่หากเป็น “โรคติดต่ออันตราย” ก็จะมีอ�านาจสั่งกักตัวผู้ป่วยที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศได้  เป็นต้น

“ระบบการรายงาน” ไม่ได้รายงานพบผูต้ดิเชือ้ทกุวนั แต่มกีารเฝ้าระวงัทกุวนัและ
รายงานผู้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาล โดยเป็นการเฝ้าระวังการระบาดเป็นกลุ่มก้อน

“การดูแลรักษา” กรณีที่ติดเชื้อมีอาการต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จาก
เดิมที่ประกาศก�าหนดใหผู้้ติดโควิด-๑๙ เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งสามารถเข้ารับการรักษา
ได้ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ปรับเป็นการยกเลิกประกาศดังกล่าว ผู้ป่วยสามารถเข้า
รบัการรกัษาได้ตามสทิธ์ิของแต่ละคน เช่น บตัรทอง ประกนัสงัคม สวสัดกิารข้าราชการ
หรือประกันสุขภาพส่วนบุคคล 

“การเข้ารบัวคัซนี” ขณะนีอ้าจยงัเรว็เกนิไปทีจ่ะประเมนิได้ว่าการรบัวคัซนีโควดิ-๑๙ 
จะเป็นอย่างไร  แต่อาจเป็นไปได้ว่าจะมกีารให้รบัวคัซนีฟรีในกลุ่มเสีย่งอาการรนุแรงเช่น 
ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจ�าตัว หญิงตั้งครรภ์ เหมือนวัคซีนไข้หวัด

สรุปง่ายๆ แม้จะประกาศให้โควิด-๑๙ เป็นโรคประจ�าถิ่น ก็ไม่ได้หมายความว่า
เชือ้นีจ้ะหายไปหรอือนัตรายน้อยลง ยงัต้องอาศยัความร่วมมอืจากประชาชนปฏบิตัติาม
มาตรการทีเ่คยชนิกนัมาตลอดสามปี นัน่คอืเว้นระยะห่าง และรกัษามาตรการสาธารณสขุ 
รวมถึงเข้ารับวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงของการติดเช้ือ จึงจะลดความรุนแรงของโรค
ได้   
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เรื่อง : โปรงทอง
นวัตกรรม

  เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เด็กไทยของเราคว้ารางวัล
  นวัตกรรมระดับโลกถึง ๒ โครงงานให้ “ทิศไท” น�ามา
ปรบมือชื่นชมและบอกต่อกันค่ะ

รางวลันีม้าจากการที ่กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 
และวิจยันวัตกรรม โดยส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) และส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผนึกก�าลังคัด
เลือกเยาวชนไทย ๑๖ ทีม ๓๕ คน จากการประกวดโครงงาน
วทิยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครัง้ที ่๒๔ (Young Scientist Competition, YSC 2022) และจากค่าย  
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๔ (Thai Young Scientist Festival, 
TYSF 2022) ร่วมการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ระดบันานาชาติ 
Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF 2022 ) 
จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ - ๑๓ พฤษภาคม 2565 ณ เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย 
สหรัฐอเมริกา โดยในปีนี้มีโครงงานเข้าร่วมประกวด ๑,๔๑๐ ผลงาน จากนักเรียน 
๑,๗๕๐ คน ใน ๖๓ ประเทศ และมลรัฐต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา

ปีนี้เยาวชนไทย ๑๕ คน จาก ๗ ทีม โดยส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และพันธมิตร ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโดย 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ได้ร่วมกันส่งคณะเยาวชนไทยเข้าร่วมการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ หรือ ISEF 2022 โดยใน

๒ โครงงานเด็กไทย “จิกทะเล”
และ “ชุดตรวจโควิดไทย” คว้ารางวัลเวที ISEF2022

เมื่อ
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รอบการประกวดรางวัลพิเศษ (Special Award) มีทีมเยาวชนไทยคว้า ๒ รางวัลพิเศษ 
(Special Award) ด้วยกัน

รางวัลแรกมาจาก Sigma Xi, The Scientific Research Honor Society สมาคม
การวิจัยวิทยาศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก จากผลงาน “โครงงานการพัฒนานวัตกรรม
ซ่อมแซมแนวป่าชายเลนด้านในด้วยวัสดุปลูกลอยน�้าเลียนแบบลักษณะโครงสร้างของ
ผลจิกทะเล” ผู้พัฒนาได้แก่ นายจิรพนธ์ เส็งหนองเเบน และนายฐิติพงศ์ หลานเดช 
จากโรงเรยีนวทิยาศาสตร์จฬุาภรณราชวทิยาลยั ปทมุธาน ีโดยมนีายขนุทอง คล้ายทอง 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็น
ผลงานการวิจัยที่มีการบูรณาการวิทยาการจากหลากหลายสาขายอดเยี่ยม

นายจิรพนธ์ เส็งหนองเเบน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หัวหน้าทีม จาก
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เล่าว่า ผลงานนวัตกรรมวัสดุ
ปลกูลอยน�า้เลยีนแบบลกัษณะโครงสร้างของผลจกิทะเล สร้างขึน้เพือ่แก้ปัญหาการลด
ลงของป่าชายเลนซึง่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายๆ ด้าน เนือ่งจากป่าชายเลนเป็น
แหล่งพลังงาน อาหาร ที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติ รวมถึงเป็นแนว
ป้องกันฝั่งทะเลจากการกัดเซาะพังทลาย ก�าบังคลื่น ลม กระแสน�้าและพายุ อีกทั้งยัง

เป็นแหล่งรายได้ที่ส�าคัญของมนุษย์จากการท�าประมง การ
เพาะพันธุ์สัตว์น�า้ การศึกษา และการท่องเที่ยว หรือแม้แต่
การซื้อขายคาร์บอนเครดิต

นวัตกรรมชิ้นนี้จะช่วยสร้างความสะดวกสบายในการ
ซ่อมแซมป่าชายเลนในบริเวณที่คนเข้าไปซ่อมแซมไม่ถึง 
ด้วยการใช้วิธีลอยวัสดุปลูกผ่านรากของพืชที่มีความหนา
แน่นโดยอาศัยปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น แรงของคลื่น ลม 
และน�้าขึ้นน�้าลง สามารถช่วยฟื้นฟูในปริมาณที่มากกว่าวิธี
การปลกูแบบทัว่ไปในระยะเวลาทีเ่ท่ากนั อกีทัง้ยงัสามารถแก้ไข
ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่
เลก็หรอืใหญ่ เช่น พชืในป่าชายเลนสามารถลดทอนแรงของ
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คลื่นได้ ส่งผลให้ลดการกัดเซาะชายฝั่งของคลื่น หรือแม้แต่แสมขาวที่เป็นพืชตัวอย่าง
ที่เราเลือกมาใช้ในการศึกษา ยังมีประสิทธิภาพในการดูดซับสารเคมีตกค้างในป่าชาย
เลนได้อีกด้วย

นอกจากนั้น นวัตกรรมชิ้นนี้ยังช่วยฟื้นฟูแหล่งรายได้ที่ส�าคัญของมนุษย์ ไม่ว่า
จะเป็นจากแหล่งท�าประมง การเพาะพันธุ์สัตว์น�้า การศึกษา และการท่องเที่ยว ท�าให้
เกดิความยัง่ยนื ชมุชนสามารถเข้าถงึนวตักรรมชิน้นี้ได้ง่ายเพราะผลติจากวสัดเุหลอืใช้
ทางการเกษตร ท�าให้มีราคาถูก และสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อน�าไปใช้งานจริงได้ 

อีกหนึ่งรางวัลพิเศษ (Special Award) ได้แก่ “โครงงานการพัฒนาต้นแบบชุด
ทดสอบเชิงสีชนิดใหม่ส�าหรับไวรัสทั้งชนิด DNA และ RNA เพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่
ในอนาคตอย่างครอบคลุม (Sawasdee-AMP)” ผู้พัฒนาได้แก่ นายกุลพัชร ชนาน�า 
นางสาวปกิตตา เกรียงเกษม และนายคุณัชญ์ คงทอง จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
โดยมี ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์ ครูสาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัด
นครปฐม และ ดร.วันเสด็จ เจริญรัมย์ จากไบโอเทค สวทช. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงงานนี้ได้รับรางวัลที่ ๑ สาขาการพัฒนาสุขภาพระดับโลก จาก USAID หรือ 
องค์การพัฒนาเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย นายกุลพัชร 
ชนาน�า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หัวหน้าทีม Sawasdee-AMP เล่าว่า พวกเรา
ได้พัฒนานวัตกรรมต้นแบบชุดตรวจโรคเชิงสีส�าหรับการตรวจโรคท่ีเกิดจากทั้งไวรัส 
แบคทีเรีย พาราไซต์ โดยการรวม pH-sensitive dye เพือ่ให้ใช้งานได้ง่าย โดยได้รบัแรง
บันดาลใจจากการอุบัติขึ้นของโรคโควิด-๑๙ เพื่อให้การตรวจโรคเข้าถึงง่ายส�าหรับทุก
คนในราคาที่ไม่แพง แต่ยังคงมีประสิทธิภาพสูงเทียบเท่าวิธีมาตรฐานที่ใช้กันในห้อง
ปฏิบัติการ ซึ่งการที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายนี้ ก็จะท�าให้การตรวจโรค เฝ้าระวังการแพร่
กระจายของโรคท�าได้เร็วและครอบคลุมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ต้นแบบชุดตรวจของพวกเรา
ก็สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการตรวจโรคอื่นๆ ได้ด้วยการเปลี่ยนองค์ประกอบเพียง
แค่ ๑ ชนิด ท�าให้ง่ายต่อการตรวจโรคที่อาจอุบัติใหม่ในอนาคตได้อีกด้วย

เด็กไทยของเรามักจะคว้ารางวัลด้านนวัตกรรมจากเวทีส�าคัญของโลกให้เกิด
ความภาคภูมิใจในเยาวชนของชาติอยู่เสมอ เช่นเดียวกับสองทีมนี้ค่ะ  
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กฎหมายน่ารู้
เรื่อง : คะริน
ภาพประกอบ : เคโระ

  (Personal Data Protection Act, B.E. 
 2562 (2019)) คือ พระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวัน
ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นวันที่ พ.ร.บ. PDPA 
นี้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายทั้งฉบับ

สาระส�าคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล คือ การให้ความคุ้มครองข้อมูล
เก่ียวกับบุคคลท่ีท�าให้สามารถระบุตัวบุคคลน้ันได้ 
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ 
เลขบัตรประชาชน เบอร์ติดต่อ อีเมล์ การศึกษา 
ประวัติการท�างาน ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ 
ประวัติอาชญากรรม รวมถึงไปถึง ลายน้ิวมือ แผ่น
บันทึกลักษณะเสียง เป็นต้น เพ่ือป้องกันการละเมิด
สิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล ท่ีอาจน�า 
มาซ่ึงความเดือดร้อนร�าคาญหรือสร้างความเสียหาย

มาดูกันว่าใน พ.ร.บ. ฉบับนี้มีสิ่งที่เยาวชน
ต้องระมัดระวังในเรื่องใดบ้าง

สิทธิที่จะได้รับการแจ้งให้ทราบ (Right to 
be informed) 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งรายละเอียดในการเก็บข้อมูล ตลอดจนการน�าไปใช้ หรือเผยแพร่
ให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูล (ยกเว้นกรณีที่เจ้าของข้อมูลทราบรายละเอียดนั้นอยู่
แล้ว เช่น เพื่อน�าไปเปิดบัญชี หรือสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ) 

สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access)
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับส�าเนาข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตนเองจากผู้

ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสามารถขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในกรณีเกิด
ความไม่แน่ใจว่าตนเองได้ให้ความยินยอมไปหรือไม่ 

สิทธิในการได้รับและโอนถ่ายข้อมูล (Right to data portability)
ในกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลต้องการน�าข้อมูลท่ีเคยให้ไว้กับผู้ควบคุมข้อมูลรายหน่ึง ไปใช้กับผู้ควบคุมข้อมูลอีก

รายหนึ่ง เจ้าของข้อมูลสามารถขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดท�าข้อมูลนั้น ท�าการส่งหรือโอนข้อมูล
ดังกล่าวให้ได้ หรือจะขอให้ส่งไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นโดยตรงก็สามารถท�าได้ 

สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)
เจ้าของข้อมูลสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เม่ือไหร่ก็ได้ รวมถึงสามารถ

ท�าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ยกเว้นมีเหตุอันควรทางกฎหมายท่ีส�าคัญจริงๆ เท่าน้ัน
สิทธิในการขอให้ลบ หรือท�าลายข้อมูลส่วนบุคคล  (Right to erasure / Right to be forgotten)
หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล น�าข้อมูลส่วนบุคคลไปเผยแพร่ในท่ีสาธารณะ หรือสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลท�าการลบหรือท�าลายข้อมูลนั้น หรือท�าให้ข้อมูลนั้นไม่
สามารถระบุตัวตนได้  โดยผู้ควบคุมข้อมูลต้องเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการทั้งในทางเทคโนโลยีและค่าใช้จ่าย 
เพื่อให้เป็นไปตามค�าขอนั้น

ในยุคท่ีข้อมูลส่วนบุคคลเข้าถึงได้ง่ายผ่านสังคมออนไลน์ การให้ความยินยอมหรือให้ความเห็นบนแพลตฟอร์ม
ใดๆ ต้องท�าไปอย่างไม่ขัดต่อกฎหมายและไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  

PDPA พ.ร.บ.คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 
เรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนต้องรู้

PDPA
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บันทึกหัวใจไทย
เรื่อง : อินทุอร

 ของ Youtube Sweet Life Lanta ที่มียอดติด 
 ตาม ๓ หมื่นกว่าคน ถ่ายทอดวัฒนธรรม เรือ่ง

ราวชวีติผูค้นบนเกาะลนัตาสูช่าวโลก มายนั เกดิที่
ประเทศอิสราเอล ตอน ๕ ขวบย้ายถิ่นฐานไปเติบโต
ที่ฮอลแลนด์ มีโอกาสมาเที่ยวเมืองไทยเพียง ๓ 
อาทิตย์ ติดใจจนกลับมาตั้งใจท�างาน เพื่อเรียนรู้
ภาษาและวฒันธรรมไทย ท้ายทีส่ดุได้ตกหลมุรกัสามี
คนไทย และใช้ชีวิตสร้างครอบครัวอยู่ที่เกาะลันตา    
หากให้นิยามชีวิตตอนนี้ มายัน ขอเรียกตัวเองว่า 
“คนบ้านนอก ที่มีความสุขในหัวใจ”

เมืองไทยครั้งแรกสุดประทับใจ
มาเมืองไทยคร้ังแรกเมือ่ ๑๐ ปีทีแ่ล้วค่ะ ประมาณ

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตอนนัน้มาเมอืงไทยประมาณ ๓ อาทติย์ 
ชอบมากๆ เลยค่ะ ก่อนมาคอื เราพอจะรูว่้าประเทศ 
ไทยเป็นอย่างไร ได้ยนิว่าคนไทยมกัยิม้ง่าย ใจด ีและ
ปลอดภัย จะเที่ยวคนเดียวก็ได้ไม่มีปัญหา 

Maayan Sapir Rubinshtein 
“คนบ้านนอก” ที่มีความสุขในหัวใจ

เราคิดว่าต้องมากินอาหารไทย เพราะส่วนตัว
เราชอบอาหารเผ็ด มายันเกิดที่อิสราเอล แล้วย้าย
ไปอยู่ฮอลแลนด์ เลยติดกินเผ็ดเป็นนิสัย พอมาตัก
ชิมอาหารไทยครั้งแรก โอ้โห ใช่เลย นี่ล่ะรสแบบที่
ชอบ มากบัเพือ่นสองคน เขากช็อบอาหารไทยแต่บอก
ว่าเผ็ดเกินไป เขากินได้วันสองวันก็อยากกินอาหาร
ฝรั่ง ผิดกับมายันค่ะ ตั้งแต่วันแรกเรากินอาหารไทย

เจ้า
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ตลอด กินเหมือนคนไทย ทั้งขนมจีน ข้าวซอย ตอน
นัน้ไปเชียงใหม่กไ็ปลงคลาสเรยีนท�าอาหารไทย พอกลับ
ไปทีฮ่อลแลนด์กย็งัคงท�าอาหารไทย เป็นอาหารง่ายๆ 
เช่น แกงเขียวหวาน และต้มข่าไก่ แม้จะไม่เหมือน
มาก แต่เราก็ยังคิดถึงอาหารไทยเสมอ

๙ ปีต่อมากลับมาเมืองไทยเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม
มายันกลับมาเมืองไทยตอนอายุ ๒๙ ปี ตอน

นัน้ตัง้ใจว่าจะมาอยูเ่มอืงไทยระยะยาว เพราะเราชอบ
วัฒนธรรมไทย ตั้งใจเรียนภาษาไทย อยากรู้จักคน
ไทย เลยมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนไทย 
ตอนนั้นเลือกจังหวัดตรัง เพราะไม่อยากมีเพื่อนต่าง
ชาติเยอะ กลัวว่าจะไม่ได้เรียนรู้ภาษาไทย พอครั้งนี้
ได้รู้จกัอาหารไทยแบบลกึซึง้มากขึน้ เพือ่นคนไทยพา
ไปกินร้านอาหารอีสาน ลาบ ส้มต�า ไก่ทอด เราชอบ
ทกุอย่างเลย เพือ่นสัง่มากนิอย่างละนดิอย่างละหน่อย 
แต่เรากลับรู้สึกว่า โอ้โห อยากกินทุกอย่างเลย ชอบ
อาหารไทยมากจนน�า้หนักขึ้น (หัวเราะ)

พูด อ่าน เขียน ฟัง ภาษาไทย 
ถ้าจะเทียบแล้วมายันว่ามายันยังเหมือนเด็ก

ประถมฯ ๔ ค่ะ คือท�าได้ทุกอย่างแต่ยังคิดช้า ตอบโต้
ช้า แม้จะเรียนมา ๑๒ ปีแล้วก็ตาม แต่การพูดไทย
ได้คือข้อดีที่ท�าให้เวลาคุยกับคนไทย เขาเปิดใจให้ 
มายันเหมือนเราเป็นเพื่อนกัน ไม่ได้ปฏิบัติกับมายัน
เหมือนเป็นชาวต่างชาติ หรือคนแปลกหน้า ซ่ึง  
เป็นข้อดีมากๆ ไม่มีช่องว่างในการสื่อสารกับคนไทย
เลยค่ะ 

เกาะลันตา มาหาเพื่อน แต่กลับได้พบคนรัก
ตอนที่มายันท�างานที่ตรัง ตอนนั้นฝรั่งยังไม่

เยอะ เป้าหมายมายันคือต้องรู้จักคนไทย วัฒนธรรม
ไทยให้มากที่สุด ท�าให้เรามีเพื่อนคนไทยเยอะแยะ มี
เวลาว่างๆ มายันจะชอบไปเที่ยวตามเกาะ เพื่อพบ
เจอชาวต่างชาต ิ ได้ใช้ภาษาองักฤษบ้าง ตอนนัน้เป็น
ชีวิตที่สนุกมาก เราได้มีคนพูดภาษาอังกฤษด้วย 

ได้รูจ้กัเกาะลนัตาครัง้แรก จ�าได้ว่ายนือยูท่ี่สถานี
รถไฟตรงัและถามคนแถวนัน้ว่า เราอยากไปเทีย่วเกาะ
ใกล้ๆ เสาร์-อาทิตย์ไปได้ มีคนแนะน�าว่า ลันตาสิ 
ห่างจากที่นี่แค่ ๒ ชั่วโมง ตอนนั้นก็คิดว่าชอบเกาะนี้ 
สวย แต่ไม่ได้คิดเลยค่ะว่าจากนั้นจะกลับมาใช้ชีวิต
อยู่ที่นี่ ถ้ามีคนมาบอกมายันตอนนั้นว่าคุณจะได้ใช้
ชีวิตที่นี่นะ ตอนนั้นจะพูดกลับไปเลยว่า เป็นไปไม่ได้
ค่ะ (หัวเราะ)
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พบคู่แท้ที่ลันตา
ตอนเจอคุณม่อน (สามี) ตอนนั้นเป็นการเดิน

ทางครั้งสุดท้ายที่มายันอยากมาเซย์กู๊ดบายกับคน
บนเกาะทีเ่รารูจ้กั เพราะก�าลงัจะย้ายไปท�างานทีพ่ม่า 
ได้มีโอกาสเจอกับม่อนครั้งแรก แล้วก็ติดต่อกัน ต่อ
มาเราได้มีโอกาสไปเที่ยวเกาะพะงันด้วยกัน ตอนนั้น
เองที่เราตกหลุมรักกัน พอมายันกลับพม่าก็เลยได้
เป็นแฟนกัน 

เป็นเจ้าของเกสต์เฮาส์อย่างไม่ได้ตั้งใจ
จริงๆ ทัง้ม่อนและมายนัไม่ได้ตัง้ใจจะเปิดเกสต์เฮาส์ 

เราแค่มบ้ีานอยูบ่นเกาะนี ้ ม่อนสร้างบ้านสวยมากชือ่ 
Wooda house เป็นบ้านไม้ริมทะเล ช่วง ๗ ปีที่แล้ว 
ม่อนโดนเลย์ออฟจากบริษัทประจ�าที่เขาท�าอยู่ เขา
ค่อนข้างเครียด เพราะไม่รู้จะท�าอะไรต่อ มายันเลย
บอกเขาว่า เราเอาบ้านที่มีอยู่มาปล่อยเช่าบนแพลต 
ฟอร์มแอร์บีเอ็นบี (AirBnb) ดีไหม เพราะบนเกาะมี
นักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆ มายันรับหน้าที่พีอาร์และ
มาร์เกต็ติง้ ดแูลการประชาสมัพนัธ์และระบบการจอง 
คอยตดิต่อกบัลกูค้า จนเรามเีริม่มเีกสต์เฮาส์หลงัแรก
ชื่อ Wooda House 

อยู่ๆ  ไป ลูกค้าบอกให้หาโรงเรยีนสอนท�าอาหาร
ให้หน่อย ม่อนอาสาว่าผมก็สอนได้ นั่นเลยเป็นจุด
เริ่มต้นธุรกิจเกี่ยวกับการรองรับนักท่องเที่ยวของเรา 
เราเริ่มจากสิ่งเล็กๆ จนตอนนี้มีบ้านให้เช่าทั้งหมด 
๓ หลัง อีก ๒ หลังชื่อ สวีทไลฟ์ (Sweet Life) และ 
กรีน เปปเปอร์ (Green pepper)
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ยูทูบเบอร์ช่อง Sweet Life Lanta 
หลังจากสถานการณ์โควิด มายันและสามีไม่

สามารถท�าอะไรได้เลย เราจงึเปิดช่องยทูบูเพือ่ใช้สือ่สาร
กับชาวโลก โดยเล่าเรื่องชีวิตบนเกาะ สัมภาษณ์คน
ที่มายันรู้สึกน่าสนใจ และมีสิ่งพิเศษ เช่น ชาวประมง 
มายันอยากสื่อสารสิ่งเหล่านี้ให้ลูกค้าในอนาคตได้รับ
รู้เรื่องเล่าน่าสนใจของคนไทย

มายนัเป็นคนสนใจในตวัตน ความคดิของแต่ละ
บุคคล รวมถึงวัฒนธรรมพื้นบ้าน หากใครคิดมา
เกาะลนัตา จะได้รู้เร่ืองราวของคนทีน่ี ่ โดยมจีดุประสงค์
คืออยากแชร์กับทุกคน เริ่มจากคุยกับคนไทย บาง
ครัง้กค็ยุกบัแขกทีม่าพกั ได้เปิดมมุมองใหม่ๆ  มายนั
คดิว่าสิง่ทีม่ายนัได้คยุกบัคนไทย น่าจะเป็นสิง่ทีล่กูค้า
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติน่าจะชอบ เพราะบางเรื่อง
มีบางอย่างที่วัฒนธรรมเราคล้ายกัน หรือบางเรื่อง
มองว่าสิ่งนี้แปลก

สิ่งที่น�าเสนอไม่ได้ต้องการให้ตัดสินว่าสิ่งนี้ดี
หรือไม่ดี แต่อยากให้มองเห็นว่า วิถีชีวิตของแต่ละ
คนมันต่างกนั ดูแล้วรูส้กึอย่างไรนัน่เป็นสิง่ทีค่ณุสามารถ
คิดต่อได้เอง โดยมายันไม่ได้ตัดสินว่าสิ่งนี้คือดีหรือ
ไม่ดีค่ะ   

“ความสบายๆ แบบไทย” คือสิ่งที่อยากสอนลูก
มายันรักหลายอย่างที่เป็นไทย โดยเฉพาะการ

ใช้ชีวิตเรียบง่าย สบายๆ ไม่เครียด ถ้าพูดถึงเวลา
ท�างาน ในหัวฝรั่งจะต้องแบบรีบหน่อย รีบท�า แต่คน
ไทยคือไม่ต้องรีบ อีกเรื่องคือคนอิสราเอล เรามีงาน
อดิเรก โดยการนั่งและคุย เพื่อถกเถียงประเด็นต่างๆ 
กนั ใครมคีวามคดิเหน็อะไรกจ็ะเอามาแชร์ ท�า ให้เรา
ตดินสัิยอยากเอาชนะ แต่มายนักลบัรูสึ้กว่าถ้าเป็นคน
ไทย เราจะเลือกไม่พูด เพราะไม่อยากให้อีกฝ่ายรู้สึก
ไม่ดี เป็นข้อดีที่มายันมองเห็น และพยายามสอนลูก
ค่ะ 

รักเกาะลันตา รักเมืองไทย “มีความสุขในหัวใจ”
เกาะลนัตาเป็นชวีติทีเ่รยีบง่าย มธีรรมชาตสิวยงาม 

การอยู่กับธรรมชาติชีวิตย่อมดีกว่าในเมืองแน่นอน 
อยูก่บัธรรมชาตแิล้วเราไม่ต้องการอะไรอกีแล้ว แต่ก่อน
มายันเป็นคนเมืองล้อมรอบด้วยป่าคอนกรีต ไม่มี
โอกาสได้เห็นพระอาทิตย์ตกสวยๆ แต่มาอยู่นี่มายัน
เป็น “คนบ้านนอก” ที่มีความสุขในหัวใจ

มายันหลงรักเมืองไทยเพราะคนไทยใจดีทุก
คน ไม่เคยเจอคนไม่ดี อยู่แล้วมีความสุข คนไทย
เกรงใจคน ตอนนี้พอได้สื่อสารกับคนไทยก็รู้สึกว่าตัว
เองเป็นคนไทยไปแล้วค่ะ

ติดตามชีวิตบนเกาะลันตาของมายันและ
ครอบครัวได้ที่ยูทูปช่อง : Sweet Life Lanta และการ
สอนท�าอาหารไทยของคณุม่อนในช่อง Cooking with 
Mon   
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เรื่อง : วีโนน่า
ภาพประกอบ : นัดเดียว

In Trend Sport & Game

 บรรดากีฬาที่ใช้เป็นศิลปะป้องกันตัวไปด้วยต้อง
 นับว่า “เทควันโด” ได้รับความนิยมมาหลายสิบ
ปีในคนทุกเพศทุกวัย ฝึกฝนได้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อย
จนเข้าสู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่

ประวัติศาสตร์กีฬานับพันปี
หลังจากประเทศเกาหลีได้รับการประกาศ

เอกราช เป็นอิสรภาพจากการปกครองของประเทศ
ญี่ปุ่น หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ อาจารย์ ซอง คุก ดี 
แห่งส�านักเทควันโดได้ท�าการสาธิตศิลปะป้องกันตัว
ประเภทนี้ เป ็นครั้ งแรกต ่อหน ้าประธานาธิบดี
สาธารณรัฐเกาหลใีนขณะนัน้ จากนัน้ในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ - 
๒๔๙๖ หลงัสงครามเกาหล ีเทควนัโดได้รบัความนยิม
เป็นอย่างมาก มกีารเปิดโรงฝึกเทควนัโดไปทัว่ประเทศ 
มีการฝึกผู้ฝึกสอนและส่งผู้เชี่ยวชาญ ๒,๐๐๐ คนไป
เผยแพร่ในกว่า ๑๐๐ ประเทศทัว่โลก และมกีารเสนอ
ให้วชิาเทควนัโดเป็นศลิปะป้องกนัตวัประจ�าชาตเิกาหลี 

เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ตามมาด้วยการก่อตัง้ศนูย์เทควนัโด
แห่งชาต ิKukkiwon ท่ีกรงุโซลเพ่ือเป็นศนูย์กลางการ
สร้างรปูแบบการต่อสู้ การฝึก การแข่งขนั การบรหิาร 
และการเผยแพร่วชิาเทควนัโดตราบจนปัจจบุนั

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๑๖ มีการก่อตั้งสหพันธ์ 
เทควนัโดสากล (The World Taekwondo Federation 
หรอื WTF) เพือ่ดแูลประเทศสมาชกิกว่า ๑๐๘ ประเทศ 
และปีเดียวกันนี้เอง ก็ได้เริ่มการแข่งขันชิงแชมป์  
เทควนัโดระดบัโลกขึน้และจดัแข่งขนัเป็นประจ�าทกุ ๒ ปี
เรื่อยมา

เมื่อแรกก่อตั้งมีสมาชิกเพียง ๕๐ ประเทศ แต่
ในปัจจุบันมีถึงกว่า ๑๙๕ ประเทศ ประธานสหพันธ์
คนแรก นาย Un Yong Kim เป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญ
ในการบรรจกุฬีาเทควนัโดไว้ในการแข่งขนักฬีาเอเชีย่น 
เกมส์ ในปี ๒๕๑๗ และกฬีาโอลมิปิกครัง้แรก ปี ๒๕๔๓ 
ที่ประเทศออสเตรเลีย

เทควันโด กีฬา ศิลปะป้องกันตัว 
และการออกก�าลังกายสุดสตรอง

ใน
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กีฬาเทควันโดในประเทศไทย
ประเทศไทย เริม่รูจ้กักีฬาเทควนัโดเมือ่ประมาณ 

ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยคณาจารย์จากสาธารณรฐั เกาหลี
จ�านวน ๖ ท่าน ได้เดินทางมาท�าการสอนเทควันโด
ให้กบัทหารสหรฐัอเมรกิาซึง่ตัง้ฐานทพัอยู่ในประเทศ 
ไทยในเวลานั้น เพื่อท�าการรบในสงครามเวียดนามที่ 
ตาคล ี(นครสวรรค์) นครราชสมีา อดุรธาน ีอบุลราชธานี 
และสัตหีบ อาจารย์เหล่านั้นได้เปิดสอนเทควันโดให้
กับประชาชนทั่วไปด้วย แต่เมื่อกองทัพสหรัฐถอนตัว
ออกจากประเทศไทย อาจารย์ทั้งหมดก็ย้ายออกไป
จากประเทศไทยด้วย จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๖ อาจารย์ 
ซองคิยอง จึงได้รับมอบหมายจากสมาคมเทควันโด
แห่งสาธารณรัฐเกาหลีให้เดินทางมาเปิดสอนเทควัน
โดที่ราชกรีฑาสโมสรและในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้เปิด
ส�านักขึ้น อาจารย์ซองได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรใน
สถาบนัหลายแห่ง เช่น โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
โรงเรียนนายร้อยต�ารวจสามพราน กรมทหารราบที ่ ๒๑ 
รกัษาพระองค์ และโรงเรยีนช่างฝีมอื ทหาร เป็นต้น

พ.ศ. ๒๕๒๑ มีการก่อตั้งสมาคมส่งเสริมศิลปะ
ป้องกันตัวเทควันโดขึ้น และเปลี่ยนชื่อเป็นสมาคม

เทควันโดแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ และ
เข้าเป็นสมาชกิสหพนัธ์เทควนัโดโลก สหพนัธ์เทควนัโด
เอเชีย สหพันธ์เทควันโดอาเซียน และเป็นสมาคม
ภายใต้การรับรองของการกีฬาแห่งประเทศไทยและ
คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์

กีฬาอาศัยความแข็งแรงและยืดหยุ่น  
เทควันโดเป็นกีฬาและศิลปะการป้องกันตัวที่

อาศัยการใช้มือเท้าเเละสติเป็นส�าคัญ ลักษณะและ
ท่วงท่าไม่ได้รุนเเรงเท่ากับมวยไทยหรือคาราเต้ แต่
ถือเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีลีลาสวยงามเป็นอย่างมาก 
เนือ่งจากต้องอาศยัความเรว็ในการส่งแรงจากสะโพกไป
ยังคู่ต่อสู้

การออกแรงเตะหรือถีบเพ่ือให้ได้ผลที่รุนเเรง
ในแต่ละครั้ง ต้องอาศัยความแข็งเเรงเเละความยืด 
หยุน่ของกล้ามเนือ้ขาของผูเ้ตะเป็นอย่างมาก ท่าการ
เตะพื้นฐานที่โด่งดังส�าหรับเทควันโด ได้แก่ ท่าเตะ
หน้า ท่าเตะข้าง และท่าเตะตวดั ผูส้นใจต้องมร่ีางกาย
ยืดหยุ่นในระดับหนึ่งจึงจะสามารถท�าท่าดังกล่าวได้
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กฎ กติกาพื้นฐาน
การแข่งเทควันโดจะเเบ่งเป็น ๓ ช่วง ช่วงละ 

๓ นาที โดยจะมีการพักระหว่างช่วง ๆ ละ ๑ นาที ผู้
ชนะคอืผูท้ี่ได้คะแนนมากทีส่ดุ หากต้องมกีารต่อเวลา 
ผู้ชนะคือผู้ที่ได้คะแนนเชิงบวกมากที่สุด ซึ่งคะแนน
เชิงบวกคือการใช้เท้าถีบหน้าคู่ต่อสู้ หรือการใช้หมัด
เข้าเป้าที่แสดงบนชุดป้องกัน อย่างไรก็ดี ผู้แข่งขัน
อาจถูกหักคะแนนหากต่อสู้ด้วยท่าทีขลาดหรือหวาด
กลัว คะแนนจะถูกหักมากที่สุดเมื่อผู้แข่งขันจงใจท�า
ผิดกตกิา ได้แก่ การจงใจเตะเข้าทีห่ว่างขาของคูต่่อสู้ 
หรือแสดงมารยาทไม่ดีต่อคู่ต่อสู้หรือคณะกรรมการ

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในเทควันโด
อุปกรณ์ในกีฬาเทควันโดถือเป็นเรื่องส�าคัญ 

เพราะต้องใช้ในการเรียนการสอนด้วยทุกครั้ง ได้แก่ 
สนับเเขน สนับขา เฮดการ์ด (เครื่องป้องกันศีรษะ) 
เป้าเตะขนาดเล็กและใหญ่ และชุดเกราะป้องกันการ
เตะล�าตัว

ความหมายของสายแต่ละสี
สีสายคาดเอว ถือเป็นการแบ่งชั้นตามความ

สามารถของผู้เรียนอย่างชัดเจน ดังนี้
สายขาว : ส�าหรับผู้เริ่มเรียนขั้นพื้นฐาน
สายเหลือง : ส�าหรับผู้ที่พร้อมเรียนรู้และรับฟัง

อาจารย์

สายเขยีว : ส�าหรบัผูท้ีเ่ริม่ใช้เทคนคิได้อย่างถกูต้อง
สายฟ้า : ส�าหรับผู้ที่พร้อมเรียนรู้การพัฒนาทั้ง

ร่างกายเเละจิตใจ
สายน�า้ตาล (มเีฉพาะในไทย) : ส�าหรบัผูท้ีเ่รยีนรู้

เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง
สายแดง : ส�าหรบัผูท่ี้มคีวามระมดัระวงัเเละรูจ้กั

ใช้งานร่างกายได้ครบทุกสัดส่วน
สายด�า : ส�าหรับผู้ที่มีความสามารถมากพอที่

จะสอนผู้อื่นได้

เริ่มต้นกีฬาเทควันโดอย่างไรดี
การเรียนเทควันโดต้องอาศัยความพร้อมทั้ง

ทางด้านสติปัญญา ร่างกาย และจิตใจ ผูส้นใจทีม่ี
ความพร้อมเฉพาะด้านเวลาและจิตใจอาจจะต้องใช้
เวลาฝึกฝนนานกว่าคนอืน่ เพราะการฝึกแต่ละท่าให้
ถูกต้องจ�าเป็นต้องอาศัยความแข็งแรงเเละความ
ยืดหยุ่นของร่างกายเป็นอย่างสูง

ดังนั้น ผู้สนใจเรียนเทควันโดควรตั้งเป้าหมาย
ให้ชดัเจนก่อนว่าต้องการเรยีนเพ่ือเป้าหมายใด จะได้
เลือกผู้สอน ปรับสภาพร่างกาย จิตใจตัวเอง รวมถึง
ภาวะโภชนาการให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

ขอบคุณข้อมูล : สมาคมกีฬาเทควันโดแห่ง
ประเทศไทย / www.itzeerrangsit.com  
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เก็บมาเล่า
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

โป๊ปฟรานซิสและสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจริญศาสนสัมพันธ์ ๒ ศาสนา
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พระประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักร

โรมันคาทอลิก เมตตาประทานพรให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานส�านักงานก�ากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พร้อมพระเถระ พระ
ธรรมทูตสายต่างประเทศ ในโอกาสเข้าเฝ้าที่นครรัฐวาติกัน  

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กล่าวว่า ในนาม 
กรรมการมหาเถรสมาคมแห่งคณะสงฆ์ไทย 
พร้อมพระเถระผูแ้ทนคณะสงฆ์วดัพระเชตพุนฯ 
และกัลยาณมิตรต่างศาสนาที่ร่วมเดินทาง
มาจากประเทศไทยในครั้งนี้ นับเป็นวันมหา
มงคลต่อคณะทกุท่านทีส่มเดจ็พระสนัตะปาปา  
ฟรานซิส พระประมุขแห่งคริสตจักรโรมัน 
คาทอลกิ ได้ประทานพระเมตตามอบมติรภาพ
อันแสนอบอุ่นแก่คณะและกัลยาณมิตรต่าง
ศาสนา ซึ่งมิตรภาพอันดีงามระหว่างพระ
ศาสนจักรคาทอลิกกับวัดพระเชตุพนฯ แห่ง
ราชอาณาจกัรไทยนัน้ มสีมัพนัธภาพมายาว 
นานเกนิกว่า ๕๐ ปี นบัตัง้แต่สมเดจ็พระวนัรตั 
อดตีเจ้าอาวาสวดัพระเชตพุนฯ เดนิทางมายงั
นครรฐัวาตกินั เพือ่เข้าเฝ้าสมเดจ็พระสนัตะปาปา
จอห์นปอลที่ ๖ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๑๕ 
การพบปะในครั้งนั้น นับเป็นสะพานเชื่อมที่
อบอุน่ด้วยมิตรภาพอนังดงาม และต่อมาคณะ
สงฆ์ไทยได้มโีอกาสเดนิทางมาเข้าเฝ้าสมเดจ็
พระสันตะปาปาพระองค์อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กล่าวด้วยว่า 
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ ได้เดินทางมายังนครรัฐวาติกัน เพ่ือถวาย     
พระคัมภีร์พระมาลัยที่ปริวรรตจากภาษาขอมโบราณเป็นภาษาบาลีและภาษาไทย แด่สมเด็จพระสันตะปาปา 
ฟรานซสิ ตามพระสมประสงค์ทีจ่ะจดัแสดงพระคมัภร์ีจากราชอาณาจกัรไทย ณ พพิธิภณัฑ์ แห่งนครรฐัวาตกินั 
และเมือ่วนัที ่๗-๙ มนีาคม ๒๕๖๒ คณะสงฆ์วดัพระเชตพุนฯ ได้รบัเชญิให้มาร่วมประชมุศาสนาเพือ่เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ นครรัฐวาติกัน พระเมตตาของพระองค์ สร้างความประทับใจแก่คริสต์ศาสนิกชน 

พทุธศาสนกิชน และกลัยาณมติรต่างศาสนาชาวไทย
ยิง่นกั โดยเฉพาะอย่างยิง่การเสดจ็เยอืนราชอาณาจกัร
ไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๐-๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่ง สร้าง
ความปลื้มปีติยินดีแก่พี่น้องชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง
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รู้จัก Soft Power พลังที่ทั่วโลก “ยินดี” รับ
นยิามของค�าว่า Power หรอื พลงั อ�านาจ มกัจะออกมาในรปูแบบ

ค�าสั่งโดยผู้มีอ�านาจ ซึ่งคนส่วนใหญ่รู้จักในแง่ของอ�านาจแข็ง (Hard 
Power) คือการใช้ก�าลังทหาร หรือการใช้ทรัพยากรที่จับต้องได้มา 
สร้างอ�านาจให้กบัตนเอง จนเมือ่ปี  พ.ศ.๒๕๒๓ แนวคดิของ “อ�านาจ
อ่อน” หรือ ซอฟต์ พาวเวอร์ (Soft Power) ได้ก�าเนิดขึ้น เป็นอ�านาจ
ที่ปราศจากก�าลังทางทหาร (Non-military power) โดยมีโจเซฟ เนย์ 
(Joseph S. Nye) ศาสตราจารย์ด้านรฐัศาสตร์ของวทิยาลยัการปกครอง
เคนเนดี้ แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด นิยามค�านี้ขึ้นมา 

โจเซฟบอกว่า อ�านาจแบ่งเป็นอ�านาจแข็งและอ�านาจอ่อน ทั้ง 
๒ แบบนีห้ากน�ามาใช้อย่างเหมาะสมกจ็ะเสรมิสร้างขดีความสามารถ
ของประเทศให้เข้มแข็งจนมีอิทธิพลเหนือประเทศหรือสังคมได้ตาม
ที่เจ้าของอ�านาจต้องการ

โจเซฟ เนย์ จ�าแนก ซอฟต์ พาวเวอร์ ออกเป็นสามส่วนหลักๆ 
ได้แก่ วฒันธรรม ค่านยิมทางการเมอืง และนโยบายการต่างประเทศ 
ซึง่วนันีเ้ราจะขอหยิบยก ซอฟต์ พาวเวอร์ ในด้านวฒันธรรมทีท่กุประเทศ
ต่างใช้กลเมด็แผ่ขยายพลงัของตน และแทรกซมึเข้าไปในชวีติของคน
ทั่วโลกได้อย่างแยบยล

เคยสังเกตกันไหมว่าแต่ละประเทศมีการใช้ ซอฟต์ พาวเวอร์ ในแบบฉบับของตัวเอง อาทิ สหรัฐฯ น�า
ความบันเทิงในรูปแบบภาพยนตร์ เพลง และรายการต่างๆ โดยเฉพาะภาพยนตร์ หากย้อนกลับไปดูหนังกู้
โลกให้ดี ทุกคนจะได้รับการสื่อสารเดียวกัน นั่นคือ สหรัฐฯ คือฮีโร่น�าพาโลกเราให้รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆ 
ด้านไลฟ์สไตล์ ประเทศฝรั่งเศสก็ท�าได้ดีในการถ่ายทอดเรื่องราวอาหาร แฟชั่น สถานที่ท่องเที่ยว 

ฝั่งเอเชียบ้านเรายกเครดิตให้ญี่ปุ่น ผู้ที่เริ่มใช้พลัง ซอฟต์ พาวเวอร์ ตั้งแต่ยังไม่มีการเสนอแนวคิดนี้
อย่างจริงจงัเลยด้วยซ�า้ จะว่าไปแล้ว ญีปุ่น่นีแ่หละคอืต้นแบบของ ซอฟต์ พาวเวอร์ ทีท่กุคนก�าลงัพดูถงึกนัทัว่โลก

ญี่ปุ่นเริ่มเผยแพร่วัฒนธรรมประจ�าชาติแบบดั้งเดิมผ่านสื่อต่างๆ  ทั้งการจัดโครงการแลกเปลี่ยน และ
การสอนภาษามาตัง้แต่ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๖๓ - ๒๔๗๓  ผูค้นทัว่โลกต่างรูจ้กัชาเขยีว พธิกีารชงชา ละครคาบกูิ  
แต่หลังจากญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศผู้แพ้ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ภาพลักษณ์ของญี่ปุ่นในมุมมองของประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกก็เปลี่ยนไป ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงเริ่มมีการส่งออกรายการทีวี อุตสาหกรรมสื่อ  
และความบนัเทงิอย่างแอนเิมชนั มงังะ เพลงป๊อบ และไอดอล สู่ประเทศในเอเชยีและเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 
โดยเลือกน�าเสนอวิถีชีวิตแบบคนญี่ปุ่นและภาพความเป็นญี่ปุ่นในแบบใหม่ๆ เมื่อความบันเทิงและวัฒนธรรม
จากญ่ีปุน่กลายเป็นทีย่อมรบัในเอเชยีและเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ญีปุ่น่วางแผนต่อทนัทด้ีวยแนวคดิ ‘Cool Japan’ 

ซึ่งเป็นนโยบายที่ส่งเสริมให้วัฒนธรรมญี่ปุ่นแพร่
หลายมากขึน้ในยโุรปและตะวนัตก 

และท่ีประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างสูงในตอนนี้
กค็อื เกาหลีใต้ ท่ีมอีตุสาหกรรมเคป๊อป (K-Pop) 
ภาพยนตร์ และซีรีส์ท่ีโดดเด่นจนสร้างกระแส 
‘Korean Wave’ ทัว่โลก ส่วนคนไทยกไ็ม่ได้น้อยหน้า 
เรามวีฒันธรรมการไหว้ของไทย มอีาหารไทยทีเ่ป็น
เอกลักษณ์และมชีือ่เสียงทัว่โลก และทีท่�าให้วงการ
ข้าวเหนยีวมะม่วงกลบัมามชีวีติชวีา ยอดขายรัวๆ ก็
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ต้องขอบคุณ การโชว์กิน“ข้าวเหนียวมะม่วง” ของ “มิลลิ ดนุภา” ศิลปินวัย 
๑๙ ปี กลางเวทเีทศกาลดนตรแีละศลิปะระดบัโลกอย่างโคเชลล่า (Coachella) ณ 
รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

และหากย้อนกลับไปในช่วง พ.ศ.๒๕๔๘ ค�าว่า “ต้มย�ากุ้ง” ก็ถือก�าเนิด
ขึ้นเป็นภาษาสากลที่คนทั่วโลกต่างรู้จัก คล้ายๆ กับที่เราสามารถเรียก
อาหารจากประเทศต่างๆ เช่น พิซซ่า ซูชิ กิมจิ รามยอน ฯลฯได้อย่างถูก
ต้องเพราะทุกคนต่างประทับใจในนักแสดงสุดบู๊อย่าง จา พนม หรือ โทนี่ 
จา เห็นไหมว่า ซอฟต์ พาวเวอร์ มีอ�านาจไม่น้อยไปกว่า ฮาร์ด พาวเวอร์
เลย และเป็นอ�านาจที่ทุกคนต่างอ้าแขนยอมรับอย่างไม่รู้สึกโดนบีบบังคับ

ถ้าถามผูเ้ขียนว่าอะไรคอื ซอฟต์ พาวเวอร์ อย่างแท้จรงิของประเทศไทย 
ขอตอบว่า “คนไทย” เพราะเราเป็นชนชาติที่ไม่เหมือนชาติใดในโลก คน
ไทยยิ้มแย้มแจ่มใส มีสัมมาคารวะ เป็นมิตร อ่อนน้อมถ่อมตน ชอบช่วย
เหลือคนต่างชาติ มีความยืดหยุ่น ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น คนไทยมักมีค�าพูดติดปากว่า “ไม่เป็นไร” ค�านี้มี
อิทธิพลสูงมาก ท�าให้สถานการณ์ยากๆ หรืออึดอัดติดขัด สามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้ในพริบตา รับรองว่า
ไม่มีใครท�าได้อย่างคนไทยแล้วล่ะ

ยูเนสโก ขึ้นทะเบียน “โนรา” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
“โนรา” ศลิปะการแสดงพืน้บ้านภาคใต้ของไทย ได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม

ทีจ่บัต้องไม่ได้ จากยเูนสโก นบัเป็นมรดกทางภมูปัิญญาล�าดบัที ่๓ ต่อจากโขน (พ.ศ. ๒๕๖๑) และ นวดไทย 
(พ.ศ. ๒๕๖๒) ที่ได้ขึ้นทะเบียนดังกล่าว

โนรา หรือ มโนราห์ ศิลปะการแสดงท้องถิ่นที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนภาคใต้มาช้านาน เป็นการแสดง
ที่มีแบบแผนในการร่ายร�าและขับร้องที่งดงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีดนตรีเป็นลูกคู่ เล่นรับ-ส่งตลอด
การแสดง โดยผู้ร�าโนราจะสวมเครื่องแต่งกายที่ท�าด้วยลูกปัดหลากสี สวมปีกหางคล้ายนก เทริดทรงสูง ต่อ
เล็บยาวที่ท�าด้วยโลหะ การแสดงโนราเป็นที่นิยมและถือปฏิบัติแพร่หลายในชุมชนรอบๆ ทะเลสาบสงขลา 
และยังได้รับความนิยมไปตลอดสองฟากฝั่งของคาบสมุทรอินโดจีน 

ขณะที่ผู้เล่นโนรานั้นจะต้องมีความ
สามารถในศาสตร์และศิลป์แห่งโนรา ทั้ง 
การร่ายร�า ร้อง เล่น การแสดงออกทาง
สีหน้า ท่าทาง แววตา และมีปฏิภาณไหว
พริบในการแสดงการด้นสดที่ส่วนใหญ่จะ
เป็นมุขตลกเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชม 
ซึ่งจ�าเป็นต้องฝึกฝนกันตั้งแต่ยังเล็กๆ

นอกจากนี้ก็ยังมีท่าร�าตัวอ่อน หรือ
โนราตวัอ่อน ทีถ่อืเป็นอกีหนึง่เสน่ห์อนัน่า
ท่ึงของโนรา ผูร้�าท่ียงัอยู่ในวยัเดก็สามารถ
ร�าตัวอ่อน ดัดตัว โค้งตัว เป็นท่าทาง
ต่างๆ ได้อย่างสวยงาม บางคนสามารถ

ดัดร่างกายให้เท้าไปเกี่ยวกับคอ สามารถดัดตัวโค้งอ่อนไปด้านหลังเป็นวงกลมให้ศีรษะโผล่ออกมาแนบอยู่
ระหว่าง ๒ ขา หรอืบางคนกส็ามารถขดตวัเป็นก้อนกลมให้ตวัเองเข้าไปอยู่ในถาดหรอืในกระด้งได้อย่างน่าทึง่ 
เรียกเสียงปรบมือให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดี
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ยกย่อง “มหาชาติค�าหลวง” อายุ ๕๔๐ ปี 
เป็นวรรณคดีแห่งชาติล�าดับที่ ๓ ของไทย

วรรณคดีไทยนับเป็นมรดกภูมิปัญญาส�าคัญที่สะท้อนถึงพัฒนาการด้านภาษาที่มีมาแต่อดีต รวมทั้งวิถี
ชีวิต ความเชื่อ วัฒนธรรมด้านต่างๆ ก็ล้วนถูกสอดแทรกอยู่ในวรรณคดี แต่ทราบหรือไม่ว่าประเทศไทยเพิ่ง
มีวรรณคดีไทยที่ได้รับการยกย่องให้เป็นวรรณคดีแห่งชาติเพียง ๓ เรื่องเท่านั้น เรื่องแรกคือ “ไตรภูมิกถา” 
สุดยอดวรรณคดีสมัยสุโขทัยได้รับการประกาศเป็นวรรณคดีแห่งชาติใน พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้นใน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ได้มีการประกาศยกย่องพระราชนิพนธ์บทละครเรื่อง “รามเกียรติ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช” เป็นวรรณคดีแห่งชาติ

และล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรมศิลปากร โดยส�านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ร่วม
กับคณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ ได้ประกาศรายชื่อวรรณคดีแห่งชาติล�าดับที่ ๓ ได้แก ่“มหาชาตคิ�าหลวง” 
แต่งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา

ย้อนไปเมื่อ ๕๔๐ ปีที่ผ่านมา ตรงกับช่วง พ.ศ. ๒๐๒๕ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้นักปราชญ์
ราชบัณฑิตในกรุงศรีอยุธยาแปลและแต่งเรื่องเวสสันดรชาดกจากภาษาบาลีในพระไตรปิฎกเป็นเรื่อง
มหาชาติค�าหลวง แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๑๓ กัณฑ์ แต่งด้วยค�าประพันธ์ผสมทั้งประเภทร่าย โคลง ฉันท์ และ
กาพย์ นอกจากนี้มหาชาติค�าหลวงยังเป็นต้นแบบการแต่งวรรณคดีพระพุทธศาสนา และถือเป็น “วรรณคดี
ค�าหลวงเรื่องแรก” ทั้งยังเป็นต้นแบบของการแต่งมหาชาติหรือเวสสันดรชาดกส�านวนต่างๆ ในสมัยต่อมา
อีกด้วย

“มหาชาตคิ�าหลวง” เป็นเรือ่งเล่าเกีย่วกบัอดตีชาตขิองพระพทุธเจ้าเมือ่ครัง้เสวยพระชาตเิป็นพระเวสสนัดร 
แต่งขึน้กเ็พือ่ให้สปับรุษุอ่านให้อบุาสกอบุาสกิาฟังในโอกาสงานเทศกาลเข้าพรรษา เป็นการแปลจากคาถาพนัใน
ภาษาบาลีเป็นภาษาไทย 

ผู้สนใจใช้บริการต้นฉบับสมุดไทย “มหาชาติค�าหลวง” ได้ท่ีห้องบริการเอกสารโบราณ ช้ัน ๔ และ
สามารถอ่าน “มหาชาติค�าหลวง” ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ได้ที่ห้องหนังสือประเทศไทยฯ ห้องหนังสือหายาก          
ชัน้ ๓ หอสมุดแห่งชาติ หรืออ่านออนไลน์ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม ผ่านห้องสมุดดิจิทัล D-library ได้ที่  
http://164.115.27.97/digital/items/show/

๗๐



 

เปิดศนูย์บรกิารข้อมลูอทุยานประวตัศิาสตร์สด๊กก๊อกธม อ�าเภอโคกสงู จังหวัดสระแก้ว
ปราสาทสด๊กก๊อกธม ตั้งอยู่ที่บ้านหนองหญ้าแก้ว หมู่ที่ ๙ ต�าบลโคกสูง อ�าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

ห่างจากชายแดนประเทศไทย - ประเทศกัมพูชา เป็นระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร
ส่วนชื่อของปราสาทนั้น เอเตียน เอโมนิเยร์ ได้เผยแพร่ข้อมูลการค้นพบใน “Le Cambodge. Tome II, 

Les Provinces Siamoises” และได้เรียกปราสาทนี้ว่า SdokKak Thom โดยค�าว่า “สด๊ก”หรือ “สด๊อก” แปล
ว่า รก ทึบ ค�าว่า “ก๊อก” แปลว่า ต้นกก และค�าว่า “ธม” แปลว่า ใหญ่ เมื่อน�าค�ามารวมจึงแปลว่า “รกไปด้วย
ต้นกกขนาดใหญ่” ซึ่งน่าจะหมายถึง ต้นกกขนาดใหญ่ที่ขึ้นรกอยู่ในบาราย ส่วนชาวบ้านในท้องถิ่นเดิมเรียก
ปราสาทแห่งนี้ว่า “ปราสาทเมืองพร้าว” เนื่องจากเคยมีคนหลงเข้ามาในบริเวณนี้และพบต้นมะพร้าวจ�านวน
มาก

ปราสาทสด๊กก๊อกธม มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเขมร ก่อด้วยหินและศิลาแลง หันไปทางทิศตะวันออก 
ปราสาทประธานตามจารึกกล่าวว่าประดิษฐาน “แท่นศิวลึงค์” และ “ฐานโยนี” สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๕ เพื่อใช้ประดิษฐานรูปเคารพและใช้ประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อถือในลัทธิศาสนาฮินดู

กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานปราสาทสด๊กก๊อกธมครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ และ
เริ่มโครงการบูรณะ พ.ศ. ๒๕๓๘ จากนั้นได้ด�าเนินการจัดสร้างศูนย์บริการข้อมูล และสิ่งอ�านวยความสะดวก
ต่างๆ ส�าหรับจัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม และเพิ่งประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์
แห่งใหม่ของกรมศิลปากรเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส�าหรับศูนย์ข้อมูลที่มีการสร้างขึ้นใหม่ล่าสุดนั้นนอกจากจะมีข้อ
มูลด้านสถาปัตย์ของปราสาทอย่างละเอียดแล้ว ยังมีข้อมูลการอนุรักษ์ปราสาทด้วยวิธีอนัสติโลซิเพื่อให้ผู้เข้า
ชมได้เข้าใจสภาพการด�าเนินการอนุรักษ์และพัฒนาปราสาทสด๊กก๊อกธมจนมีสภาพสมบูรณ์ดังในปัจจุบัน 
พร้อมไฮไลต์คอืการถอดความเนือ้หาในจารกึ และการจดัแสดงโบราณวตัถชุิน้ส�าคญัทีค้่นพบในปราสาทแห่งนี้

สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี เสดจ็พระราชด�าเนนิไป
ทรงเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคมที่ผ่านมา 
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THEOS-2A ดาวเทยีมเลก็ทีย่กระดบัอตุสาหกรรมอวกาศโดยคนไทย จาก GISTDA
ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ GISTDA เปิดเผยเมือ่เรว็ๆนีว่้า “ดาวเทยีมเลก็ 

THEOS-2” เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว และพร้อมทดสอบระบบ โดยดาวเทียมดังกล่าว เป็นเทคโนโลยี
ดาวเทียมที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทย ในโครงการ THEOS-2 ถือเป็นดาวเทียมส�ารวจดวงแรกของประเทศไทย
ในระดบั Industrial Grade ทีว่ศิวกรดาวเทยีมไทยมส่ีวนส�าคญัในออกแบบและพัฒนาร่วมกบัองค์กรต่างประเทศ
ที่มีความเชี่ยวชาญ ความช�านาญ และมีชื่อเสียงระดับโลกทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ

โครงการ THEOS-2 มส่ีวนประกอบ
มากมายทั้งตัวดาวเทียมจนถึงระบบภาค
พื้น และหนึ่งในนั้นคือการผลิต ดาวเทียม
เล็ก หรือ THEOS-2 SmallSAT ที่เป็น
ฝีมือการพัฒนาโดยวิศวกรไทยร่วมกับ 
Surrey Satellite Technology หรอื SSTL 
แห่งสหราชอาณาจักร และเป็นหนึ่งในจุด
ประสงค์ของการริเร่ิมโครงการ THEOS-2 
คือการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรไทยในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี 
ดาวเทียม

ดาวเทียม THEOS-2A มีน�้าหนัก 
๑๐๐ กโิลกรัม สามารถบนัทกึภาพทีม่รีาย
ละเอียดประมาณ ๑ เมตร ต่อ pixel ใช้
เวลาโคจรรอบโลกวนัละ ๑๓-๑๔ รอบ และ
ผ่านประเทศไทย ๓-๔ รอบ ต่อวัน และ
เป็นดาวเทียมส�ารวจโลกที่มีมาตรฐาน
ระดับ Industrial Grade ดวงแรกของไทย

ดาวเทยีมดวงนี ้ ออกแบบและพฒันา
โดยวศิวกรดาวเทยีมไทยกว่า ๒๐ คน ร่วม
กบัผูเ้ชีย่วชาญด้านการสร้างดาวเทยีมจาก
บริษัท Surrey Satellite Technology 
หรือ SSTL สหราชอาณาจักร เป็นเวลา
กว่า ๒ ปี ทมีผูเ้ชีย่วชาญจาก SSTL มอบให้ทมีวศิวกรดาวเทียมไทยท�าการพัฒนา payload ท่ี ๓ เองทัง้หมด 
ควบคู่กับการพัฒนาดาวเทียม ตั้งแต่การเขียนแบบร่าง ออกแบบ พัฒนา และทดสอบ รวมถึงประกอบเข้า
กับตัวดาวเทียม payload ที่ ๓ ที่ว่าก็คือ “ระบบเซนเซอร์และกล้องถ่ายภาพ” ซึ่งประกอบด้วย กล้องถ่าย
ภาพโลก กล้องถ่ายภาพดาวเทยีม อปุกรณ์วดัสนามแม่เหลก็โลก อปุกรณ์วดัการเคลือ่นไหว อปุกรณ์วดัความเข้ม
ของแสงอาทิตย์ และอุปกรณ์จีพีเอส โดยเน้นการสาธิตระบบการท�างานของอุปกรณ์ที่เป็น commercial off 
the shelf ที่มีราคาเหมาะสมและคุ้มค่า เพื่อน�าไปต่อยอดในการพัฒนาดาวเทียมในอนาคต

ปัจจุบัน ดาวเทียม THEOS-2A อยู่ในระหว่างการเข้าทดสอบระบบดาวเทียม ณ ศูนย์ประกอบและ
ทดสอบดาวเทียม ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จนถึงเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๕ ก่อนส่งขึ้นสู่อวกาศในต้นปี ๒๕๖๖

ขอบคณุข้อมลูจาก : ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA  
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เรื่อง : เพลินเพลิน 
แรงบันดาลใจ

 วัย ๖๓ ปี เจ้าของแบรนด์หม้อห้อมบายศรี “Baisri” ผู้
 มุง่มัน่กบัความฝันตัง้แต่วยัเยาว์ในด้านศลิปะ มาวนันีเ้ขา

คือนักออกแบบและผู้ก่อตั้ง บริษัท บายศรี ครีเอชั่น จ�ากัด ผู้
ออกแบบให้ผ้าหม้อห้อมของดีของเมืองแพร่ มีชื่อเสียงไปไกล
ระดบันานาชาติ ปัจจบุนัอาจารย์ช้าง ศกัดิจ์ริะ เวยีงเก่า นอกจาก
สร้างสรรค์ผลงานของบ้านเกดิแล้ว ยงัเป็นอาจารย์พเิศษออกเดนิ
ทางเพื่อ “แบ่งปันประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจ” ให้ผู้ทอ
ผ้าไทยทั่วประเทศด้วย

ศักดิ์จิระ เวียงเก่า
ผลักดันผ้าหม้อห้อมไทย 
ดังไกลถึงแฟชั่นโลก

ชาย
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ตอนเด็กๆ ความฝันของอาจารย์คืออะไรคะ
ความฝันตอนเดก็และตอนนีค้อืฝันเดยีวกนั เหมอืนเกดิมา

เพือ่สิง่นีเ้ลยครบั (Born to be) คอืชอบวาดรปู อยากท�างาน   
ด้านศลิปะและการออกแบบซึง่ก็ได้ท�าตามทีอ่ยากเป็น เป็นคนที่
เรียนหนังสือเก่ง เด็กไทยตามสูตรคือก็ต้องเรียนแพทย์ วิศวกร 
ทนัตแพทย์ เภสชักร แต่ผมเลือกเรยีนศลิปะเพราะชอบมากครบั

ในช่วงการสร้างแบรนด์แรกๆ พบเจออุปสรรคหรือไม่คะ 
อปุสรรคคอืเราขาดความรู ้ ความช�านาญด้านการตลาด กเ็ลย

ใช้วิธีเอาการผลิตที่เน้นการออกแบบ ท�าให้สินค้ามีเอกลักษณ์ 
แปลกไม่เหมือนใครเป็นตัวน�า และพอดีช่วงนั้นเป็นยุคฟองสบู่
ของเมืองไทย เศรษฐกิจดีมาก ท�าให้ขายดี จึงสามารถสะสมทุน
และกู้เพิ่มเพื่อมาพัฒนาและขยายกิจการได้

คอลเลคชั่นไหนที่อาจารย์ภาคภูมิใจที่สุดคะ
คอลเลคชั่นที่ภูมิใจคือ “BAAN BONE” (บ้านบน) เป็นการ

น�าเอาแรงบันดาลใจท่ีได้มาจากลวดลายของชาวม้งในจังหวัด
แพร่ที่เราเรียกชาวม้งว่า “คนบ้านบน” น�ามาออกแบบจัดวาง
องค์ประกอบใหม่ให้ดทูนัสมยัแล้วใช้เทคนคิทัง้พมิพ์ ย้อม เพ้นท์
ด้วยหม้อห้อมที่เป็นสัญลักษณ์ของชาวแพร่ และอีกคอลเลคชั่น
หนึ่ง คือ “SEN SAN” ที่เป็นผ้าหม้อห้อมร่วมสมัย ได้น�าไป
โชว์ที่เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม
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ผู้เป็นแรงบันดาลใจของอาจารย์ให้ผลักดันสร้างผ้าไทย
สู่ตลาดอินเตอร์ 

ผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจมีหลายท่าน หนึ่งในนั้นคือคุณจ๋อม 
ศิริชัย ทหรานนท์ เจ้าของแบรนด์ THEATER ผู้ซึ่งน�าผ้าไทย
มาพัฒนาเป็นแฟชั่นที่ทันสมัย สามารถใส่ได้จริงในชีวิตประจ�า
วันและพัฒนาต่อยอดจากที่เริ่มสร้างแบรนด์ร่วมสามสิบกว่าปี
จนมาถึงปัจจุบัน

อาจารย์พบคุณสมบัติใดของเด็กไทยที่อาจารย์ชื่นชอบ 
หรือมีสิ่งใดที่เด็กไทยควรพัฒนา

เด็กไทยโชคดีที่เกิดมาท่ามกลางความร�่ารวยทางทุน
วัฒนธรรมของไทยที่เรามีอย่างล้นเหลือ เรามีศิลปะหัตถกรรม
มากมายแทบทุกภาค เด็กไทยเรามีความคิดในเรื่องศิลปะและ
การออกแบบไม่แพ้ชาติใด แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นที่น่าเสียดาย อาจจะ
ด้วยหลักสูตรและอาจารย์ที่จบมาจากต่างประเทศมาสอน ท�าให้
เราใช้แบบแผนที่เป็นของเมืองนอกตามอย่างฝรั่งโดยลืมราก
เหง้าของบ้านเราไป จงึท�าให้ผลงานโดยเฉพาะอย่างยิง่โครงงาน
ตอนเรียนจบของเหล่านักศึกษาด้านแฟชั่นขาดเสน่ห์ท่ีมีกลิ่น
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อายของความเป็นไทยไป ดงันัน้จากประสบการณ์ท�าแฟชัน่มา
ร่วมสามสิบปี ลูกค้าต่างประเทศที่ยังติดตามงานของแบรนด์ 
BAISRI อยูน่ัน้กเ็นือ่งด้วยมทีนุวฒันธรรมท่ีแฝงความเป็นไทย
อยูน่ัน่เองครบั ถ้าหากเราออกแบบให้เหมอืนหรอืแยกไม่ออก
จากฝรั่งมังค่า กลุ่มลูกค้าต่างประเทศเหล่านี้คงไม่สนใจเรา
เลย เพราะเขาคงไปซื้อที่ไหนก็ได้ แทนที่จะมาที่เมืองไทย

 
ฝากถึงเยาวชน หากอยากเริ่มงานดีไซน์ออกแบบ

ในเมือ่เรามต้ีนทนุทางวฒันธรรมของไทยอยูแ่ล้ว ทีเ่หลอื
คอือยากให้หมัน่ฝึกฝนพฒันาด้านการออกแบบ มทีกัษะด้าน
การวาดเส้นที่เป็นพื้นฐาน สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือความเป็น

ไทยของเรา อย่าทิง้ขว้างสมบตัอินัล�า้ค่าทีบ่รรพชนได้สร้างไว้ให้ น�าสิง่เหล่านีม้าเป็นต้น
ทนุในการออกแบบเพือ่ให้ผลงานแตกต่างจากชาตต่ิางๆ ทีเ่ขาไม่มเีหมอืนไทยเรา โดย
เฉพาะอย่างยิ่งด้านแฟชั่นที่เรามีวัตถุดิบ เทคนิค งานฝีมือล�้าค่า เช่น ผ้าทอ ผ้ามัดหมี่ 
งานเย็บปักถักร้อย สิ่งแวดล้อมใกล้ๆ ตัวน�ามาสร้างแรงบันดาลใจได้มากมายไม่รู้จบ

สามารถติดตามผลงานทางโซเชียลของอาจารย์ได้ที่
เฟซบุ๊คและไอจี: Sakchira Wiengkao  

๗๖



เรื่อง : ใกล้อรุณ
Overseas Stage

จดู เบลลงิแฮม นกัฟตุบอลดาวรุง่ 
กองกลางทมีชาตอิงักฤษ วยั ๑๘ ปี

จูด วิกเตอร์ วิลเลียม เบลลิงแฮม (Jude Victor William 
Bellingham) เป็นนักฟุตบอลชาวอังกฤษ เกิดปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ลงเล่นครั้งแรกในฐานะทีมชุดใหญ่ให้กับเบอร์มิงแฮมซิตีเมื่อ
เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ขณะอาย ุ๑๖ ปี กลายเป็นผู้เล่น
ที่อายุน้อยที่สุดในบรรดาผู้เล่นทีมชุดแรกของสโมสรเขาเป็น
ตัวแทนของทีมชาติอังกฤษในรุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ๑๖ ปี และ 
๑๗ ปี

เบลลิงแฮม เติบโตที่เมืองสตัวร์บริดจ์ ประเทศอังกฤษ 
เริ่มต้นเล่นฟุตบอลกับเบอร์มิงแฮม ในระดับเยาวชนรุ่นอายุ
ไม่เกิน ๘ ปี สามารถท�าผลงานได้อย่างดีจนไปเข้าตาทีมงาน
หลายๆ คน จนได้มีโอกาสร่วมลงสนามเกมแรกในรุ่นอายุ ๒๓ 
ปี ทั้งที่ในตอนนั้น จู๊ด เบลลิงแฮม เพิ่งจะมีอายุแค่ ๑๕ ปี ซึ่ง
ในช่วงเดือนตุลาคม ในปี ๒๕๖๑ จู๊ด เบลลิงแฮม ได้ประเดิม
สนามด้วยการลงเล่นเป็นตัวส�ารองในเกมที่ เบอร์มิงแฮม พบ
กับ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ในรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน ๒๓ ปี ซึ่ง
ในเกมนี้ จู๊ด เบลลิงแฮมสามารถเบิกสกอร์แรกของตัวเองให้กับ 
เบอร์มิงแฮม ได้อีกด้วย

จากผลงานอันยอดเยี่ยมนี้ส่งผลให้ทาง เบอร์มิงแฮม ได้
เรียกนักเตะมาติดทีมชุดใหญ่ ในช่วงที่ทีมเก็บตัวเพื่อเตะกระชับ
มิตรสโมสร ก่อนที่จะเริ่มต้นซีซั่น ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ทั้งนี้ทาง จู๊ด 
เบลลงิแฮม สามารถยงิประตูได้ในเกมกระชบัมติรครัง้นีอ้กีด้วย 
หลังจากนั้น จู๊ด เบลลิงแฮม ก็ได้ถูกจับให้มาอยู่กับทีมชุดใหญ่
แบบเต็มตัวจากผลงานกับ เบอร์มงิแฮม ท�าให้โบรสุเซยี ดอร์ทมนุด์ 
คว้าตัวมาเข้าทีมในที่สุด ในปี ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน

เบลลิงแฮม เคยติดทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี 
รวมถึงได้เป็นกัปตันทีมของชุดนั้น และก้าวขึ้นไปติดทีมรุ่นอายุ
ไม่เกิน ๑๖ ปี โดยเขาลงสนามไป ๗ นัด ท�าได้ ๔ ประตู และได้
เป็นกัปตันทีมของทีมชุดนี้อีกเช่นกัน

ผลงานอนัโดดเด่นท�าให้ เบลลงิแฮม ได้ตดิทมีชาตอิงักฤษ 
รุน่อายุไม่เกนิ ๑๗ ปี ชดุลงเล่น ไซเรนก้า คพั ซึง่เป็นทวัร์นาเมนต์
กระชับมิตรของทีมชาติเมื่อสองปีก่อน เขาท�าประตูได้ ๒ ลูก 
รวมถึงได้เป็นกัปตันทีมในนัดที่สองกับนัดชิงชนะเลิศด้วย และ
ทมีองักฤษชดุนัน้ก็ได้แชมป์ไปครองจากการชนะโปแลนด์ ในช่วง
ดวลจุดโทษ โดยเบลลิงแฮมได้รับเลือกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยม
ประจ�าทัวร์นาเมนต์

๗๗



ทเีค-รัชชานนท์ ฉนัทนานวุฒัน์ 

สร้างประวตัศิาสตร์นกักอล์ฟชายอายุ
น้อยสดุทีค่รองแชมป์ระดบัทวัร์

การแข่งขันกอล์ฟรายการ ‘ทรัสต์กอล์ฟ เอเชียน มิกซ์ ซีรีส์’ จัด
โดย ทรัสต์ กอล์ฟ ร่วมกับ เลดีส์ ยูโรเปียน ทัวร์ และ เอเชียนทัวร์ 
เป็นการแข่งขันกอล์ฟรูปแบบผสมชาย-หญิงครั้งแรกในประเทศไทย ๒ 
รายการติดต่อกัน คือ ‘ทรัสต์กอล์ฟ เอเชียน มิกซ์ คัพ’ แข่งขันช่วง
เดือนเมษายน ๒๕๖๕ ที่สยามคันทรีคลับ วอเตอร์ไซด์ พัทยา จังหวัด
ชลบุรี ชิงเงินรางวัลรวม ๑.๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และผู้คว้าชัยคือ ทีเค-
รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ สร้างสถิติเป็นแชมป์อายุน้อยท่ีสุดในเอเชียนทัวร์ 
ในวัยเพียง ๑๕ ปี 

“ทีเค” เริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่อายุยังไม่ถึง ๔ ขวบ จากแรงสนับสนุน
ของคุณพ่อธารา-คุณแม่อัจฉรา ฉันทนานุวัฒน์ ซึ่งเล่นกอล์ฟอยู่แล้ว  
“ทีเค” ได้ตามไปที่สนามด้วยทุกสัปดาห์ท�าให้ได้คลุกคลีและมีความ
สนใจในกีฬากอล์ฟไปโดยปริยาย คุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีให้น้องทีเคฝึก
ซ้อมกอล์ฟอย่างมีวินัยควบคู่ไปกับการเรียน และตระเวนแข่งเพื่อเก็บ
ประสบการณ์ เมื่อ “ทีเค” อายุได้ ๔ ขวบ ๔ เดือนก็ได้ลงแข่งรายการ
แรก แต่จบด้วยการได้อันดับ ๓ จากผู้เข้าแข่งทั้งหมด ๓ คน

“ทีเค” คว้าแชมป์ได้ส�าเร็จในอีกหนึ่งเดือนต่อมา เมื่อท�า โฮล 
อิน วัน ในรายการ “TGA-CAT Junior Golf Ranking 2554-2555” 
จัดขึ้นโดยสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย กลายเป็นนักกอล์ฟที่มีอายุ
น้อยที่สุดในประเทศไทยที่สามารถท�าโฮล อิน วัน ในการแข่งขันอย่าง
เป็นทางการได้ส�าเร็จด้วยวัย ๔ ขวบ ๖ เดือน จากนั้น “ทีเค” ตระเวน
แข่งขันหลายร้อยรายการและกวาดทั่วแชมป์เป็นว่าเล่น ก่อนผ่านการ
คัดตัวติดทีมชาติไทยไปแข่งชิงแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์ที่สหรัฐฯอเมริกา ซึ่ง
คว้าอันดับ ๙ ไปครอง 

ความส�าเร็จของ “ทีเค” รัชชานนท์ ในวันนี้เกิดจากการฝึกซ้อม
อย่างหนัก ทุ่มเทความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และไม่
เคยละเลยการเรียน กิจวัตรแต่ละวันนอกจากการซ้อมกอล์ฟแล้ว “ทีเค” 
ยังใช้เวลาไปกับการเรียนพิเศษ พร้อมกับวางเป้าหมายจบการศึกษา
ระดับมัธยมปลายก่อนการพัฒนาสู่นักกีฬามืออาชีพ ซ่ึงการแบ่งเวลาใน
แต่วัน “ทีเค” จะบริหารจัดการด้วยตัวเองโดยมีคุณพ่อและคุณแม่คอยให้
ค�าปรึกษา

“ทีเค” มีแนวความคิดประจ�าตัวว่า “ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม 
ไม่ว่าจะมีความสามารถมากน้อยขนาดไหนเราสามารถท�าได้ท้ังหมด 
แค่ต้องซ้อมให้หนัก ท�าในสิ่งที่ถูกต้องอยู่ซ้�าๆ อย่างสม่�าเสมอ เพื่อให้
ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณ”

๗๘



บลิล ีไอลชิ ไพเรต เบร์ด โอคอนเนลล์  
ศิลปินสาวน้อยวยั ๒๐ ปี 
ผูส้ร้างชือ่เสยีงระดบัโลก

 
บิลลี ไอลิช ไพเรต เบร์ด โอคอนเนลล์ (Billie Eilish Pirate Baird 

O’Connell) ปัจจุบันอายุ ๒๐ ปี เธอเป็นนักร้อง นักแต่งเพลง นางแบบ 
ชาวอเมริกัน โด่งดังในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ หลังเปิดตัวซิงเกิ้ลแรก “Ocean 
Eyes” ที่เผยแพร่ทางซาวด์คลาวด์ ต่อมาซิงเกิ้ลออกวางขายอีกครั้ง
ภายใต้สังกัดดาร์กรูมและอินเทอร์สโคปเรเคิดส์

อีพีแรกของเธอ Don’t Smile at Me (พ.ศ. ๒๕๖๐) ติดในท็อป ๑๕ ใน
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา และออสเตรเลีย ตามมาด้วย
ซิงเกิล “Bellyache” ไอลิชยังได้ร่วมงานกับนักร้องชาวอเมริกัน คาลิด 
ในซิงเกิ้ล “Lovely” ออกจ�าหน่ายในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และอยู่
ในอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ในฤดูกาลที่ ๒ ของซีรีส์ 13 Reasons 
Why สตูดิโออัลบั้มเปิดตัวที่ชื่อ When We All Fall Asleep, Where Do 
We Go? (พ.ศ. 2562) ขึ้นอันดับ ๑ บนบิลบอร์ด ๒๐๐ รวมถึงสหราช
อาณาจักร แคนาดาและออสเตรเลีย อัลบั้มมี ๔ ซิงเกิ้ลที่ติดใน ๔๐ 
อันดับของอเมริกา คือ “When the Party’s Over”, “Bury a Friend”, 
“Wish You Were Gay”, และ “Bad Guy”

ไอลิชได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองค�า ๗ แผ่น และแผ่นเสียงทองค�า 
๒ แผ่นจากการจ�าหน่ายซิงเก้ิล รวมท้ังคว้ารางวัล Best New Artist, Best 
Pop Vocal Album, Album of the Year และ Song of the Year ใน
ปี ๒๕๖๓ ส่งผลให้ไอลิชกลายเป็นศิลปินคนแรกในหน้าประวัติศาสตร์
ที่สามารถกวาดรางวัลไปได้ถึง ๔ รายการ ซึ่งเจ้าตัวเองก็ไม่อยากจะ
เชื่อเหมือนกันว่าจะได้รับรางวัลเพราะ Bad Guy เป็นเพียงเพลงที่แต่ง
เล่นๆ สนุกๆ กับพี่ชายเท่านั้น

และในปีนี ้สาวน้อยมหศัจรรย์คนนีไ้ด้สร้างปรากฏการณ์ให้กบัวงการ
ดนตรีอีกคร้ัง เพราะเธอได้เป็นศลิปินเดีย่วอายนุ้อยทีส่ดุทีไ่ด้เป็นเฮดไลเนอร์
ของ Glastonbury Festival หนึ่งในเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ
โลก ซึ่งจัดในประเทศอังกฤษเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา นับเป็นการ
กลับมาจัดงานในรอบ ๒ ปีหลังจากยกเลิกไป ๒ ครั้งเนื่องด้วยวิกฤต  
โควิด-๑๙

เบื้องหลังความส�าเร็จของสาวน้อยคนนี้ เธอจะมีวันนี้ไม่ได้เลยถ้า
ขาด Finneas O’Connell พี่ชายแท้ๆ คนส�าคัญของเธอ ไอลิชกล่าวถึง
พี่ชายของเธอว่า “เรารู้ใจกันโดยไม่จ�าเป็นต้องพูดอะไรมาก เขามอง
เหน็หนูในแบบทีห่นเูป็นจรงิๆ ซึง่เป็นเรือ่งทีด่ทีีส่ดุในชวีติการเป็นศลิปิน
ของหนู”  

๗๙



Education Platform
เรียบเรียง : พริบพรี 

 โลกหมุนเร็วเหลือเกิน เทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือเยาวชนก็เช่นกัน “ทิศไท” มีสองแพลตฟอร์มท่ี
 มองไปถึงโอกาสก้าวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสร้างอาชีพสู่โลกอนาคตมาฝาก

เยาวชนไทยค่ะ
แพลตฟอร์มแรก Bitkub World Tech ท�าเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยเข้าสู่การศึกษาในโลก

เทคโนโลยียุคใหม่ได้มากขึ้นทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วงการอาชีวศึกษาให้
เกิดความก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ว่า สร้างโอกาส สร้างอาชีพ
สู่โลกอนาคต

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เป็นตัวเร่งที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่
ยุคเว็บ ๑.๐ ที่หน้าเว็บไซต์อ่านได้อย่างเดียว ต่อมายุคเว็บ ๒.๐ มีการอ่านและตอบโต้กันได้ จนถึงปัจจุบัน
และในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า จะมีการน�าเว็บ 
๓.๐ ที่น�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาหลอมรวม
กัน เช่น IoT, AI, VR,  AR และ Meta-
verse เป็นต้น ประเทศไทยจ�าเป็นต้อง
ปรับตัวตามโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 
รวมถึงทักษะแรงงานแห่งอนาคต

Bitkub World Tech มุ่งเน้นพัฒนา
ทักษะของคนไทยให้รองรับเทคโนโลยี
ดิจิทัลในอนาคต ถือเป็นสะพานเชื่อมคน
ยุคเก่าและคนยุคใหม่เพื่อร่วมมือกันสร้าง
โอกาสแห่งอนาคต โดยจะยึดแนวทางใน

สองแพลตฟอร์มการศึกษา
เพื่อเยาวชนในศตวรรษที่ ๒๑

เพราะ

๘๐



การร่วมมือ ๓ ข้อ ได้แก่ หนึ่ง ไม่ใช้เทคโนโลยีเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ หลอกลวง หรือเอาเปรียบผู้อื่น สอง เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องเพ่ือน�าความรู้ไปสร้างสรรค์สังคมที่ดีและมี
คุณธรรม สาม แบ่งปันความรู้และโอกาสแก่ผู้อื่นเสมอ

ทั้งนี้ ได้เริ่มต้นโครงการแรก ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อดุรธาน ี เมือ่ต้นปี ๒๕๖๕ โดยตัง้เป้าให้กลายเป็นแพลตฟอร์ม 
การเรยีนรูส้ายอาชพี ทกุคนสามารถเข้าถงึโอกาสในการพฒันา
ทกัษะทีต่รงความต้องการของตลาดอย่างแท้จรงิ เป็นการเรยีนที่
จบัคูก่บัความต้องการของธรุกจิ เพ่ือให้ผูเ้รยีนสามารถจบออก
มามีต�าแหน่งงานรองรับได้ตรงอาชีพมากที่สุด

 ส่วนแพลตฟอร์มที่สอง NAVANURAK 
(นวนรุกัษ์) หรอื แพลตฟอร์มคลงัข้อมลูวฒันธรรม
เพือ่การอนรุกัษ์มรดกไทย เป็นระบบบรหิารจดัการ
คลงัข้อมลูวฒันธรรมดจิทิลั  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ  โดยข้อมูล
วัฒนธรรมที่จัดเก็บต้องสนับสนุนบริการข้อมูลใน
ลักษณะโครงสร้างแบบเปิด  “Open Data”  เพื่อ
ให้เกิดการแบ่งปันข้อมลู น�าไปต่อยอดสร้างประโยชน์ 
โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ ที่เชื่อมโยงกับทุนทางวัฒนธรรมและ
ความหลากหลายทางชวีภาพ  เพือ่รงัสรรค์เป็นผลติภณัฑ์หรอืบรกิารรปูแบบใหม่ทีมี่มูลค่า
เพิม่สงู  สามารถเชือ่มโยงกับการท่องเทีย่วผ่านระบบเศรษฐกจิสร้างสรรค์ได้  เช่น  การ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น

๘๑



แพลตฟอร์มนีผ้สานเทคโนโลยสีมยัใหม่กบัข้อมลูและเรือ่งราว
ด้านวัฒนธรรมอนัทรงคณุค่าของไทย ถ่ายทอดผ่านมมุมองและความ
คดิสร้างสรรค์โดยคนรุน่ใหม่ เพือ่ช่วยกระตุน้ให้เยาวชนเกิดการเรยีนรู้
และหนัมาสนใจทีจ่ะร่วมกันอนุรกัษ์วฒันธรรมและซมึซบัเอกลกัษณ์
ความเป็นไทย จึงเป็นท่ีมาของการจดัประกวดเรือ่งเล่า “NAVANURAK 
Story Creator Challenge 2020” ด�าเนินงานโดยศูนย์เทคโนโลยี
อเิล็กทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาต ิ (เนคเทค) ส�านกังานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับหน่วยงาน
พนัธมติร เพือ่ให้เกดิเป็นกจิกรรมส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ในการ
เล่าเรือ่งผ่านสือ่ดจิทิลั โดยน�าเสนอเรือ่งราว เรือ่งเล่า ความประทบั
ใจในความงดงามของวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิปัญญา 
และแหล่งท่องเทีย่วในมมุมองใหม่ๆ สะท้อนความรูส้กึผ่านคลปิวดิโีอ
แนวสร้างสรรค์ เพือ่เชญิชวนและดงึดดูให้นกัท่องเทีย่วเข้ามาท่องเทีย่ว
แบบยั่งยืน และกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย สอดแทรกการน�าเสนอ
ระบบนวนรัุกษ์ของเนคเทค อนัจะท�าให้เกิดความเข้าใจในการประยกุต์
ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการจัดเก็บและน�าเสนอข้อมูลวัฒนธรรม 
โดยจัดเตรียมพื้นที่แข่งขันการจัดท�าคลิปวิดีโอเชิงสร้างสรรค์ ณ 
“สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา” ต�าบลโคกสลุง อ�าเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อให้กลุ่มเยาวชนผลิตคลิปวิดีโอน�า
เสนอภาพและเรือ่งราวของชมุชนในพืน้ทีด่งักล่าว ผ่าน ๖ ฐานการ
เรยีนรู ้ประกอบด้วย    ทอผ้า ทอเสื่อ ของเล่นจากใบตาล ท�าพวง
มะโหตร นายสุข สุขสลุง ท�าพริกกะเกลือ นายวิเชียร ยอดสลุง
และขนมเบื้องไทยเบิ้ง

ผลงานทีไ่ด้รับรางวลัชนะเลศิการประกวดเรือ่งเล่า “NAVANURAK Story Creator 
Challenge 2020” คือ “ขอบคุณ ณ โคกสลุง” โดยทีม “BLACK LIGHT” จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ น้องๆ สามารถชมผลงานชนะ
เลิศชิ้นนี้และผลงานจากเยาวชนทีมอื่นๆ พร้อมค้นหาข้อมูลทางวัฒนธรรมจากแหล่ง
ต่างๆ ที่น่าสนใจจากทั่วประเทศได้ที่เว็บไซต ์http://www.navanurak.in.th  

๘๒



เรื่อง : น�้าฟ้า
ภาพ : Facebook Jaa BNK48 

The Idol

๘๓

 หนึง่สาวสวยมากความสามารถ “จ๋า” ณปภชั วรพฤทธานนท์ 
 สมาชิก BNK48 ก่อนที่เธอจะมาเป็นหนึ่งในไอดอลสาว
ขวัญใจวัยรุ่นชาวไทย เคยมีผลงานการแสดงมาแล้วทั้งละคร 
ภาพยนตร์ มากมาย โดยเริ่มเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่เด็กๆ 

จ๋า เกิดที่กรุงเทพมหานครในปี ๒๕๔๖ ปัจจุบันอายุ ๑๙ ปี 
ส�าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย ปัจจุบันก�าลังศึกษาอยู่ทีค่ณะเภสัชศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

เธอเข้าสู่วงการครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในละครเรื่อง 
ขุนเดช โดยรับบทเป็น ทิพย์ ต่อมาได้แสดงละครอีกหลายเรื่อง
และได้เข้าร่วมแสดงในรายการเด็กอัจฉริยะท้าประลอง ช่อง ๓ 
และเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการแสดงละครเรื่อง ขมิ้นกับปูน 

  ณปภัช วรพฤทธานนท์ 
ไอดอลยุคใหมม่ากความสามารถ

อีก



๘๔

ปี ๒๕๖๓ จ๋าได้ร่วมแสดงในละครเรือ่ง ห้องนี้
ไม่มีห่วย ออกอากาศทางช่อง GMM25 และ 
Netflix เป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับโรงเรียนสตรีสมมุติ
แห่งหนึง่ ทีแ่บ่งชัน้นกัเรยีนตามเกรดคณุภาพการ
ศึกษา ตั้งแต่ห้อง A ซึ่งผลการเรียนดีเด่น ไล่ไป
จนถงึห้อง F ทีผ่ลการเรยีนต�า่สดุ ท�าให้เกดิความ
เหลือ่มล�า้ภายในโรงเรยีน จ๋ารบับท น�า้แขง็ นกัเรยีน
ห้อง A ที่เป็นลูกไล่ประจ�ากลุ่มกรรมการนักเรียน 
ซึ่งเป็นกลุ่มอ�านาจที่ใหญ่ที่สุดในโรงเรียน

นอกจากงานแสดง จ๋ายงัท�างานพธีิกร เป็น
พธีิกรสารคดเีฉลมิพระเกยีรติในหลวงรชักาลที ่ ๙ 
เข้าแข่งขันรายการต่างๆ และประกวดร้องเพลง 
อาทิ รายการเด็กอัจฉริยะท้าประลอง ช่อง ๓ 
นาทีที่ ๓๐ เป็นต้นไป แข่งขันขับร้องเพลงไทย
สากล รุ่น ป.๑ - ป.๖ (รางวัลเหรียญเงิน) ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ การประกวดหนูน้อยลอยกระทง 
ศูนย์การค้าเอสพลานาด ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ
อันดับ ๒ ประกวด “รวมพลคนเหมือนแม่”    
โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ฮอลลีวูด และเป็นผู้ชนะ
เลิศการประกวดริชมอนด์ สงกรานต์  จูเนียร์ ประจ�าปี ๒๕๕๔

จ๋าเข้าร่วมการออดิชันในช่วงปี ๒๕๕๙ และได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกรุ่นแรก     
วงBNK48 รวมถึงได้รับเลือกให้เป็นเซ็นเตอร์เพลง “พลิ้ว” ในซิงเกิล คุกกี้เสี่ยงทาย 
ร่วมกับ ปณิศา ศรีละเลิง ในปีถัดมา นอกจากนี้ จ๋าได้รับโอกาสในการเป็นสมาชิกวง
ย่อยพิเศษ มิมิกูโมะ (Mimigumo) ร่วมกับ มิวสิค แพรวา สุธรรมพงษ์ และ ไข่มุก 
วรัทยา ดีสมเลิศ ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในงาน Nippon 
Haku 2019



๘๕

ส�าหรบัรางวลัทีน่่าภมิูใจทีเ่ธอได้รบัคอืรบัรางวลั
เกยีรตบิตัรเดก็และเยาวชนดีเด่น ครั้งที่ ๙ ประจ�าปี 
๒๕๖๐ จัดโดย สมาคมคนของแผ่นดนิ ร่วมกบั 
กลุม่วทิยาลยัในเครอื-ไทยเทค โดยรบัมอบเกยีรตบิตัร
จาก ดร. วีระกุล อรัณยะนาค ศกึษาธกิารภาค ๑ 
ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

ในด้านการเรียนของเธอก็โดดเด่นไม่แพ้การ
ท�างาน จ๋าหลงใหลในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะ
ชีววิทยา ท�าให้ตั้งใจศึกษาต่อในสายวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เมื่อถึงเวลาจัดอันดับแอดมิชชัน จึงเลือก
ยื่นคณะสายนี้เป็นส่วนใหญ่ ในขณะเดียวกัน การ
เป็นไอดอลที่ต้องฝึกซ้อมเป็นประจ�าควบคู่ไปกับ
การเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ใช่เรื่องง่าย 
แต่จ๋าก็รับมือกับทั้งสองบทบาทได้ดี เคล็ดลับของ
เธอคือการจดจ่อกับสิ่งตรงหน้าเต็มที่ แบ่งเวลาทั้ง
สองกจิกรรมอย่างชดัเจน ซ้อมคอืซ้อม เรยีนคอืเรยีน 
เมื่อรู้สึกเหนื่อยเกินไปก็ไม่ฝืน ให้หยุดทุกอย่างไว้
ก่อนแล้วไปหากิจกรรมผ่อนคลายท�า หรือจะนอน
พักไปเลยก็ได้ ตืน่มาแล้วค่อยหาของอร่อยๆ กนิ จะ

ช่วยเยียวยาความเหนื่อยล้าได้มาก
จ๋าแบ่งปันเคล็ดลับการสอบแอดมิชชันว่า อย่างแรกต้องดูว่าคณะที่เราอยากเข้า

ต้องสอบอะไรบ้าง ดูว่าแต่ละวิชามีค่าน�า้หนักเท่าไร วิชาไหนที่ส�าคัญ เราก็ควรตั้งใจ 
ใช้เวลาด้วยมากๆ อย่างที่สอง ฝึกท�าแบบฝึกหัดบ่อยๆ

และผลของความพยายามมมุานะกท็�าให้เธอ แอดมชิชนัได้เข้าเรยีนคณะเภสชัศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ๋าบอกว่า “ก�าลังใจส�าคญัมากๆ ค่ะ พยายามนกึถงึเป้าหมาย



๘๖

ในอนาคต นึกภาพความส�าเร็จเข้าไว้ จะท�าให้เรามีก�าลังใจท�า
ต่อไป และเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นเรื่อยๆ ค่ะ”

แม้จะเรียนไปด้วยท�างานหลายด้านไปด้วย จ๋าก็ไม่ลืมให้
ความส�าคัญกับการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกก�าลัง
กายเป็นประจ�า เพราะต้องซ้อมเต้นตลอดอยู่แล้ว นอกจากนั้น
เธอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มน�า้ผักเสริมให้ร่างกายได้
สารอาหารครบถ้วน ในแง่สภาพจติใจ จ๋าจะคยุกบัคนรอบข้าง ท่ี
ไว้ใจบ่อยๆ อย่างครอบครวัหรอืแก๊งเพือ่นสนทิ เพือ่ระบายความ 
เครียด ช่วยกันปรับทุกข์ และแลกเปลี่ยนก�าลังใจซึ่งกันและกัน 
จ๋าบอกว่านีเ่ป็นวิธทีีด่มีากๆ เพราะช่วยเตมิแรงใจให้เรา ไปพร้อมๆ 

กับย�้าเตือนว่า ยังมีเพื่อนที่
พร้อมสู้ไปด้วยกันอีกเพียบ

เชือ่ว่าความมุง่มัน่ของ
จ๋าจนประสบความส�าเร็จที
ละก้าวอย่างในวันนี้ จะเป็น
แรงฮดึอย่างดใีห้เยาวชนของ
เราแน่นอนค่ะ

ขอบคุณข้อมูล :    
เวบ็เดก็ดดีอทคอมและวกิพิเีดยี  



๘๗

เบื้องหลังความแกร่งของลูกยางสาวไทย
เบื้องหลังความฟิตของทีมวอลเลย์บอลหญิงที่

สร้างประวตัศิาสตร์เข้าสูศ่กึเนชัน่ส์ ลกีส์ ครัง้แรก มา
จากการเข้ามาใช้บริการของศนูย์วทิยาศาสตร์การกฬีา
โฉมใหม่ของการกฬีาแห่งประเทศไทย ถนนรามค�าแหง 
ที่อุดมไปด้วยเทคโนโลยีล�้าสมัย

ระหว่างการแข่งขนัแต่ละสปัดาห์ ทมีนกักฬีาจะ
กลับมาพักร่างกายที่แผ่นดินเกิด ให้ทีมวิทยาศาสตร์
การกฬีาจดัเข้าเครือ่งฟ้ืนฟรู่างกายด้วยเครือ่งท�าความ
เย็นติดลบมากกว่า ๑๐๐ องศา เพิ่มความสดชื่น เข้า
เครื่อง go to box เติมออกซิเจน พร้อมเข้ารับความ
ฟิตอย่างละเอียด ก่อนรับหน้าที่ในสนามถัดไป

ดร. ก้องศกัด ยอดมณ ีผูว่้าการกฬีาแห่งประเทศ 
ไทย กล่าวอย่างภาคภมูใิจว่า “การฟ้ืนฟรู่างกายพฒันา
กล้ามเนือ้ต่างๆ โดยใช้ศนูย์วทิยาศาสตร์การกฬีาของ
เรานั้นรับรองว่าไม่เป็นรองใครในเอเชีย ทัดเทียมกับ
ญีปุ่น่และเกาหล ีเม่ือนกักีฬามาใช้ ความเปลีย่นแปลงที่
เห็นได้ชัดคือความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อและจิตใจ
พร้อมไปสู้กับคู่แข่งได้เลย”

 

สาวไทยสร้างประวัติศาสตร์ ผ่านเข้าสู่ศึก
เนชั่นส์ ลีก รอบสุดท้ายครั้งแรก

การแข่งขนัวอลเลย์บอลหญงิเนชนัส์ ลีก ๒๐๒๒ 
ทีก่รงุโซเฟีย ประเทศบลัแกเรยี เมือ่ต้นเดอืนกรกฎาคม 
ที่ผ่านมา แม้ทีมชาติไทยจะเป็นฝ่ายแพ้บราซิล ทีม
อันดับ ๒ ของโลกไป แต่ได้ใจคนดูด้วยฝีมือที่พัฒนา
ขึ้นอย่างสูสี ความมีเสน่ห์น่ารัก และมารยาทงดงาม
แบบไทยๆ ซึง่ได้รบัค�าชืน่ชมและเสยีงปรบมอืทัง้สนาม

เรื่อง : มาเชรี
Sports News

อุปกรณ์ล�า้สมัยส�าหรับฟื้นฟูร่างกายนักกีฬา ของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กกท.
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หลังเกมการแข่งขัน อนา คาลอรินา ดา ซิลวา 
หรือ อนา แคโรล ดาวตบทีมชาติบราซิล พูดถึงนัก
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยว่า พวกเธอดีใจที่ชนะ
ได้ในเกมนี ้ไม่ง่ายเลยจรงิๆ ทีจ่ะชนะทมีชาตไิทย เพราะ
ผู้เล่นไทยเคลือ่นทีเ่รว็ คดิเรว็ ท�าให้บราซลิรูส้กึดมีาก
ที่ชนะเกมที่ยากแบบนี้ได้ เช่นเดียวกับความคิดเห็น
จากแฟนๆ โลกออนไลน์จากเพจ Volleyball World 

ความเห็นแรก มหศัจรรย์มากๆ ส�าหรบัทมีไทย 
พวกเธอสามารถสู้กับบราซิลได้ เกมรวดเร็วและน่า
ตืน่เต้น แม้ว่าพวกเธอจะได้แค่เซตเดยีว แต่เธอกเ็กอืบ
พลกิเกมเป็นผูช้นะ ฉนัชอบการเล่นของพวกเธอ หวงั
ว่าจะได้เห็นทีมไทยผ่านเข้ารอบสุดท้าย

ความเห็นที่สอง นี่คือนิสัยของคนไทย มีเสน่ห์ 
ไม่ยอมแพ้ สู้อย่างกล้าหาญ สู้จนจบเกม ความสุขที่
พวกเขาแสดงออกในสนามเหมอืนกบัโรคตดิต่อ ที่ใคร
ได้เหน็กจ็ะยิม้ตาม จากก้นบึง้ของหวัใจหวงัว่าพวกเขา 
จะสามารถเอาชนะอติาลไีด้ จากพวกเราชาวบราซลิ 

“เมย์” รัชนก อินทนนท์ ปลดล็อกแชมป์
แบดมินตันครั้งแรกในรอบ ๒ ปี

เมย์ รัชนก คว้าแชมป์แบดมินตัน “ปิโตรนาส 
มาเลเซีย โอเพ่น ๒๐๒๒” ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์
ทัวร์ ๗๕๐ ไปครองได้ส�าเร็จเป็นสมัยที่ ๒ พร้อมรับ
เงินรางวัล ๔๗,๒๕๐ เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 
๑,๖๓๐,๐๐๐ บาท และเป็นการคว้าแชมป์แรกใน
รอบ ๒ ปี ต่อจากรายการอินโดนีเซีย มาสเตอร์ส 
เมื่อปี ๒๕๖๓ 

ครั้งนี้ “เมย์” สามารถเอาชนะเจ้าของเหรียญ
ทองโอลิมปิกคนล่าสุด เฉิน ยู่เฟย มืออันดับ ๔ ของ
โลก จากสถติขิองทัง้คูก่่อนหน้านีเ้คยพบกนัมาทัง้หมด
ถึง ๑๗ ครั้ง เฉิน ยู่เฟย คว้าชัยชนะถึง ๑๕ ครั้ง วัน
นีด้้วยสภาพร่างกายทีด่ดู ี ด้วยสดุยอดฟอร์มการเล่นและ

เทคนิคการเล่นของ “เมย์” พร้อมด้วยใจที่แข็งแกร่ง
อย่างมาก ดังนั้น การกลับมาคว้าแชมป์ มาเลเซีย 
โอเพ่น ๒๐๒๒ ของ “เมย์” ครั้งนี้เป็นการกลับมาคว้า
แชมป์ทัวร์นาเมนต์ระดบัเวลิด์ทัวร์ ๗๕๐ เป็นครัง้แรก

 “เมย์” รัชนก ถือเป็นนักกีฬาที่มีระเบียบวินัย
ยอดเยี่ยมจนสามารถยืนระยะในระดับท๊อป ๘ ของ
โลกได้ยาวนานมาก เป็นนักกีฬาแบบอย่างให้กับรุ่น
น้องๆ ในทีมชาติไทย การคว้าแชมป์ในครั้งนี้นับ
เป็นการเรียกขวัญและก�าลังใจของเธอกลับมาและจะ
สร้างความมั่นใจในการเตรียมตัวไปเล่นในศึกชิง
แชมป์โลกเดือนสิงหาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่น

ทัวร์นาเมนต์ต่อไปของนักกีฬาแบดมินตันชั้น
น�าของโลกรวมถงึทมีนกักฬีาแบดมนิตนัไทยมโีปรแกรม
แข่งขันใหญ่ที่ประเทศมาเลเซีย เป็นทัวร์นาเมนต์ที่
สอง ในศึก “ เปอโรดัว มาเลเซีย มาสเตอร์ ๒๐๒๒” 
ชงิเงนิรางวลัรวม ๓๖๐,๐๐๐ เหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 
๑๒,๒๔๐,๐๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๕-๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

อาเซียนพาราเกมส์ ๒๐๒๒
 กีฬาซีเกมส์ ๒๐๒๑ ที่ประเทศเวียดนามถูก

เลื่อนมาจัดในปีนี้ และท�าให้ไม่สามารถจัดอาเซียน
พาราเกมส์ได้ แต่เป็นทีน่่ายนิดว่ีาประเทศอนิโดนเีซยี
เข้ามารบัเป็นเจ้าภาพแทนเวยีดนามด้วยความเห็นชอบ
ของสหพันธ์กีฬาอาเซียน (APSF) โดยอินโดนีเซีย
ประกาศยืนยันความพร้อมจัดมหกรรมกีฬาคนพิการ 
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อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๑๑ ที่เมืองโซโล คาดว่า
จะมีนกักฬีาคนพกิารจาก ๑๑ ชาติในภมูภิาคอาเซยีน 
หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา 
อนิโดนเีซยี ลาว มาเลเซยี เมยีนมา ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ 
ไทย เวียดนาม และติมอร์เลสเต กว่า ๑,๕๐๐ คน 
ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

“โซโลเกมส์ ๒๐๒๒”  จะชิงชัย ๑๔ ชนิดกีฬา 
ได้แก่  กรีฑา ยิงธนู แบดมินตัน บอคเซีย ฟุตบอล
คนตาบอด หมากรุก โกลบอล ยูโด ยกน�้าหนัก ว่าย
น�้า เทเบิลเทนนิส วีลแชร์เทนนิส วอลเลย์บอลนั่ง 
และวีลแชร์บาสเกตบอล

การฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท. นายยุธยา จีนหีต 
ผูอ้�านวยการฝ่ายส�านกัผูว่้าการ และคณะผูบ้รหิาร กกท.
เดนิทางตรวจเย่ียมการฝึกซ้อมและให้ก�าลงัใจนกักฬีา
บอคเซยีทมีชาตไิทย ชดุอาเซยีนพาราเกมส์ ครัง้ที ่ ๑๑  
ท่ีเมอืงโซโล ประเทศอนิโดนเีซยี และนกักฬีาบอคเซยี
ทีมชาติไทย ชุดเอเชี่ยนพาราเกมส์ ๒๐๒๒ ที่เมือง
หางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี นายอนุสรณ์ 
พมิงา เลขาธกิารสมาคมกฬีาคนพกิารทางสมองแห่ง
ประเทศไทย และนักกีฬาบอคเซีย ทั้ง ๒ ชุด ให้การ
ต้อนรบั ณ ศนูย์ฝึกกฬีาบอคเซยีแห่งชาต ิสนามกฬีา
หัวหมาก กกท. 

ผูว่้าการ กกท. เปิดเผยว่า การตรวจเยีย่มนกักฬีา
ในครั้งนี้ เพื่อติดตาม และสอบถามถึงปัญหาต่างๆใน
การเกบ็ตวัฝึกซ้อม เพือ่เตรยีมเข้าร่วมการแข่งขนักฬีา
อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๑๑ หรือ “โซโลเกมส์ 
๒๐๒๒” ซ่ึงถอืเป็นทัวร์นาเมนต์สุดยอดของการแข่งขนั
กฬีาคนพกิารในอาเซยีน ทีส่มกบัการรอคอยกว่า ๓ ปี  
การกฬีาแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานท่ีอยู่เคยีงข้าง
และให้การสนบัสนนุนกักฬีา ไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อม 
หรอืการเกบ็ตวัฝึกซ้อมระยะยาว เพ่ือสร้างความมัน่ใจ
ให้กับนักกีฬาว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย จะให้การ
สนบัสนนุอย่างต่อเนือ่ง อกีท้ังยงัน�าวทิยาศาสตร์การ
กีฬาเข้ามาใช้ควบคู่ไปกับการเก็บตัวฝึกซ้อม รวมทั้ง
ด้านจิตวิทยาที่จะช่วยเรื่องสภาพจิตใจของนักกีฬา 
เพื่อพัฒนานักกีฬาให้มีฝีมือไปสู่ระดับโลก และสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติต่อไป

ช่วงปลายเดอืนมถินุายน นายพิพัฒน์ รชักจิประการ 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา พร้อม
ด้วย นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.ก้องศักด 
ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะผู้บริหาร เดินทาง
เข้าตรวจเยีย่ม ตดิตามการเกบ็ตวัฝึกซ้อม พร้อมมอบ
กระเช้าผลไม้อาหารแห้ง เพื่อให้ก�าลังใจแก่นักกีฬา
และผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย  

กกท. ตรวจเยี่ยมและให้ก�าลังใจนักกีฬา 
“อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๑๑”

การกฬีาแห่งประเทศไทย (กกท.) เดนิทางตรวจ
เยี่ยม ติดตามการเก็บตัวและฝึกซ้อมของนักกีฬาคน
พกิารทมีชาติไทย ชุด “อาเซยีนพาราเกมส์ ครัง้ที ่๑๑” 
ตลอดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

เริ่มจากช่วงต้นเดือน ดร.ก้องศักด ยอดมณี   
ผู้ว่าการ กกท. พร้อมด้วยนายปรีชา ลาลุน ผู้อ�านวย
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ปรบมือให้
รายงาน : พิมพ์ภัทร  

ขอแสดงความยนิดกีบัความส�าเรจ็ของทมีเยาวชนนกัวทิยาศาสตร์ไทย ในงานประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์
และวศิวกรรมศาสตร์ระดบันานาชาต ิRegeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron 
ISEF) 2022 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๑๓ พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย 
สหรัฐอเมริกา 

ปีนี้มีโครงงานเข้าร่วมประกวด ๑๔๑๐ ผลงานจาก ๖๓ ประเทศ โดยทีมเยาวชนไทยสามารถกวาดมา
ได้ถึง ๑๐ รางวัล ดังต่อไปนี้

รางวัล Grand Awards อนัดบั๑ สาขา
เวชศาสตร์ปริวรรต : โครงงาน “เครื่องมือ
ช่วยวินิจฉัยความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งท่อ
น�้าดีจากการตรวจหาไข่พยาธิใบไม้ตับจาก
ภาพถ่ายอุจาระและการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบประเมินความเสี่ยงด้วยเทคโนโลยี AI” 
จากทีมโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
จ.เชียงใหม่

รางวัล Grand Awards อนัดบั๑ สาขา
ชวีวทิยาเชงิค�านวณและชีวสารสนเทศศาสตร์ : 
โครงงาน “การท�านายความไวต่อยาด้วยเทคนคิ
ผสมผสาน Graph Attention Networks 
เพือ่เป็นทางเลอืกส�าหรบัการรกัษาโรคมะเรง็
ด้วยการแพทย์แบบแม่นย�า โดยใช้โครงสร้าง
โมเลกุลยาร่วมกับข้อมูลทางเภสัชพันธุ
ศาสตร์” จากทีมโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
จ.นครปฐม 

รางวัล Grand Awards อนัดบั๒ สาขา
วิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม : โครง
งานการพัฒนานวัตกรรมซ่อมแซมแนวป่า
ชายเลนด้านในด้วยวสัดปุลกูลอยน�า้เลยีนแบบลกัษณะโครงสร้างของผลจกิทะเล จากทมีโรงเรยีนวทิยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ปทุมธานี 

รางวัล Grand Awards อันดับ ๓ สาขาสัตวศาสตร์ : โครงงานการเพิ่มศักยภาพในการเลี้ยงจิ้งหรีด 
ด้วยแสงสีเพื่อลดอัตราการตายจากพฤติกรรมการสลัดขาทิ้ง จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
จ.ปทุมธานี 

รางวัล Grand Awards อันดับ ๔ สาขาชีวการแพทย์และสุขภาพ: โครงงานการพัฒนาต้นแบบชุด
ทดสอบเชงิสชีนดิใหม่ส�าหรบัไวรสัทัง้ชนดิ DNA และ RNA เพ่ือรบัมอืกบัโรคอบุตัิใหม่ในอนาคตอย่างครอบคลุม 
จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม 

รางวัล Grand Awards อันดับ ๔ สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ : โครงงานการแกว่งของลูกตุ้มที่มี
กระแสลมรบกวน จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช

รางวัล Grand Awards อันดับ ๔ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ : โครงงานการพัฒนาเข็มระดับไมโคร
เพื่อการตรวจวัดแบบ non-invasive ของสารครีเอตินินในของเหลวระหว่างเซลล์สู่นวัตกรรมการประเมิน 

ทีมเยาวชนไทย กวาด ๑๐ รางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ
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โรคไตแบบพกพา” จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม 
๘-๙. รางวัลพิเศษ (Special Award) และรางวัลที่ ๑ สาขาการพัฒนาสุขภาพระดับโลก จาก องค์การ

พัฒนาเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา(USAID) : โครงงานการพัฒนาต้นแบบชุดทดสอบ
เชิงสีชนิดใหม่ส�าหรับไวรัสทั้งชนิด DNA และ RNA เพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ในอนาคตอย่างครอบคลุม 

รางวัล Sigma Xi, The Scientific Research Honor Society : โครงงานการพัฒนานวัตกรรมซ่อมแซม
แนวป่าชายเลนด้านในด้วยวัสดุปลูกลอยน�้าเลียนแบบลักษณะโครงสร้างของผลจิกทะเล” จากโรงเรียนวิทยา
ศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

JAXA เลือก ๒ ไอเดียเยาวชนไทย เตรียมทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ 
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายนที่ผ่านมา กระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม (อว.) โดยส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับองค์การส�ารวจอวกาศญี่ปุ่น 
หรือ JAXA ประเทศญี่ปุ่น ประกาศผลการจัดแข่งขันโครงการ “Asian 
Try Zero-G 2022” 

งานนี้ JAXA เลือกข้อเสนอแนวคิดการทดลองของเยาวชนไทย 
จ�านวน ๒ เรื่อง ได้แก่ 

การทดลองเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของก้อนน�้าทรงกลมเมื่อ
ถูกแรงกระท�าในสภาวะแรงโน้มถ่วงต�า่ (Water sphere disturbance 
in zero gravity) เสนอโดย นางสาวจิณณะ วัยวัฒนะ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

การทดลองเรื่อง การศึกษาระดับน�้าที่สูงขึ้นจากแรงดึงของผิว
ภาชนะในสภาวะแรงโน้มถ่วงต�่า (Study of the height of water which 
is risen up in microgravity) เสนอโดย นางสาวอินทิราภรณ์ เชาว์ดี 
บัณฑิตจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แนวคดิการทดลองทัง้สองเรือ่งจะถกูน�าไปทดลองจรงิบนสถานอีวกาศนานาชาต ิ โดยนกับนิอวกาศญีปุ่น่ 
นายโคอิจิ วะกาตะ ในเดือนธันวาคมนี้ โดยเจ้าของการทดลองจะได้รับชมถ่ายทอดสดการทดลองบนสถานี
อวกาศนานาชาติจากศูนย์อวกาศสึกุบะ (Tsukuba Space Center) ประเทศญี่ปุ่น และมีโอกาสสื่อสารกับ
นักบินอวกาศแบบเรียลไทม์ด้วย 

เด็กไทยวัยสิบสามคว้ารองแชมป์แข่งรถคาร์ทโลกที่ประเทศสเปน
เดก็ไทยไม่แพ้ชาตใิดในโลก ขอแสดงความยนิดกีบัเดก็ชายเอน็โซ่ ธารวณชิกลุ 

นักแข่งเยาวชนไทยวัยสิบสามปีจากทีมโทนี่คาร์ทเรซซิ่ง ซึ่งสามารถคว้ารางวัลที่
สองจากการแข่งขันคาร์ทรายการ FIA Karting European Championship 2022 
Junior / OK, Round 2  ZUERA , SPAIN เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน-๑พฤษภาคม
ที่ผ่านมา ณ สนาม Circuito Internacional เมืองซูเอร่า ประเทศสเปน

เดก็ชายเอน็โซ่ให้สมัภาษณ์ว่า รูส้กึดีใจมากที่ได้อนัดบัสอง เพราะเป็นครัง้แรก
ที่ได้ขึน้โพเดีย่มตัง้แต่ขยบัจากรุน่มนิขิึน้มารุน่จเูนยีร์ อกีไม่นานนกัน้องเอน็โซ่จะไป
แข่งรายการต่อไปที่ประเทศสวีเดน ฝากคนไทยติดตามผลงานและขอบคุณทุกคน
ที่ให้ก�าลังใจ
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ทมีโรงเรยีนอสัสมัชญั ชนะเลศิ THAILAND CANSAT-ROCKET COMPETITION 2022
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

จดัการแข่งขันประดิษฐ์และออกแบบดาวเทยีมขนาดเลก็ (CANSAT) และจรวดเชือ้เพลงิน�า้ตาล (Sugar Rocket) 
“THAILAND CANSAT-ROCKET COMPETITION 
2022” คัดเลือกทีมนักประดิษฐ์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายจากทั่วประเทศ ๑๕ ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 
เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ พฤษภาคมที่ผ่านมา

งานนีท้มี Himitsukichi ซึง่ประกอบด้วย นายกิตตภิณ 
อมรประเสรฐิ นายกฤษดา สิงหะคเชนทร์ นายนุชิต วิจิตร
กิจจา นายปิติภูมิ อาชาปราโมทย์ และนายฆฤณ กวี
วงศ์สุนทร จากโรงเรียนอัสสัมชัญ โชว์ความสามารถ
ออกแบบ CANSAT และ ROCKET ชนะภารกิจและ
คว้ารางวัลชนะเลิศและถ้วยเกียรติยศมาครองได้เป็นผล
ส�าเร็จ

เยาวชนไทยหัวใจโรบอท ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย 
ปิดท้ายด้วย “การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�าปี ๒๕๖๕” ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยสมาคมส่ง
เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)-ส.ส.ท.เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคมที่ผ่านมา

งานนี้มีผู้ชนะเลิศ ๔ ถ้วยรางวัลได้แก่
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๒๙ เกมการแข่งขัน “พิชิตวัฏจักรหอคอย    

สู่แดนภารตะ” ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม MODFIRE@FIET จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ ๒๒ เกมการแข่งขัน “Robo Rescue Line” ผู้ชนะเลิศ 

ได้แก่ ทีม TOArobot A จากโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดค�าสายทอง)
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ ๒๒ เกมการแข่งขัน “Robo Rescue Maze” ผู้ชนะเลิศ 

ได้แก่ ทีม AC ROBOT จากโรงเรียนอัสสัมชัญ
 การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ครั้งที่ ๑๗ เกมการแข่งขัน “Robo Saleng” ผู้ชนะเลิศ 

ได้แก่ ทีม มูสังแย้ว จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  
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รายงาน : พิมพ์ภัทร  
บอกเล่าข่าวประกวด

ประกวดแอนเิมชนั หวัข้อ “ออมกบั กอช. มแีต่ได้”
กองทนุการออมแห่งชาต ิ (กอช.) ขอเชญิผูส้นใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนเิมชนั (Animation) 

หัวข้อ “ออมกับ กอช. มีแต่ได้” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๓๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และใบประกาศ
เกียรติคุณ

แบ่งการประกวดออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
ประเภทมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า
ประเภทอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
ประเภทบุคคลทั่วไป ไม่จ�ากัดอายุ 
ส่งผลงานในรูปแบบบุคคลหรือทีม (ทีมละ

ไม่เกิน ๓ คน) สามารถส่งได้ ๑ ผลงาน/บุคคล/
ทีม (ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย และประเภท
อุดมศึกษา ต้องมีอาจารย์รับรองผลงาน และ ๑ 
สถาบนัการศกึษาสามารถส่งได้มากกว่า ๑ ผลงาน
เท่านั้น)

ผลิตผลงานแอนิเมชนั ความยาวไม่เกิน ๓ นาท ี
ไม่จ�ากัดรูปแบบการน�าเสนอ สไตล์ และเทคนิคการผลิต สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระโดย
สร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด

ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทาง www.nsf.or.th/Animation/contest หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ : กอช., Line: 
กอช. และแอปพลิเคชัน กอช. และอัพโหลดผลงานลงใน YouTube หรือ Google Drive พร้อมค�าอธิบาย
แนวความคิดใต้คลิปผลงาน และคัดลอก URL และเปิดสิทธิการเข้าถึงเป็นสาธารณะ พร้อม Storyboard 
พร้อมเนื้อเรื่องย่อในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .pdf ส่งมาที่อีเมล : nsfanimation@nsf.or.th 

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - ๓๑ สิงหาคมศกนี้ ติดตามสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร กองทุนทุนการออมแห่งชาติ โทร. ๐ ๒ ๐๔๙ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๑ หรืออีเมล์ : nsfanimation@
nsf.or.th

ประกวดวงดนตรสีากล “The Power Band 2022 Season 2”
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคิงเพาเวอร์ ร่วมกับ ๕ ค่ายเพลงชั้นน�าของไทย ขอ

เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสากล ประจ�าปี ๒๕๖๕ “The Power Band 2022 Season 2” 
ภายใต้คอนเซปต์ “DREAM IT, DO IT กล้าฝัน! กล้าท�า!” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อม
ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

แบ่งการประกวดออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่
Class A ประเภทการประกวดวงดนตรีสากล ระดับมัธยมศึกษา โดย

ต้องก�าลงัศกึษาไม่เกนิระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และต้องอยูใ่นสถาบันเดยีวกัน
เท่านั้น

Class B ประเภทการประกวดวงดนตรีสากล ระดับประชาชนทั่วไป ไม่
จ�ากัดอายุและสัญชาติ

Class C ประเภทดนตรีสร้างสรรค์ไร้ขีดจ�ากัด ไม่จ�ากัดอายุและสัญชาติ
ระยะเวลาโครงการและรายละเอยีดการรบัสมคัร ตัง้แต่วนัที ่๑ มถินุายน - 

๒ กันยายน ๒๕๖๕ 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊คแฟนเพจ : thepowerband.mahidol 
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ประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ประจ�าปี ๒๕๖๕
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม, เครือเจริญโภคภัณฑ์, กลุ่มทรู, บริษัท ปตท. 

จ�ากัด (มหาชน) และมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หรือ ปวช. สมัครเข้า
ร่วมการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ประจ�าปี ๒๕๖๕ ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุน
การศึกษา มูลค่ากว่า ๖๘๕,๐๐๐ บาท

ผูส้มคัรต้องศกึษาอยู่ในชัน้ประถมศกึษา มธัยมศกึษา หรอื
อาชีวะศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ 
แบ่งการประกวดออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่

ระดบัชัน้ประถมศกึษา (ส่งการแสดงเข้าประกวดได้โรงเรยีน
ละไม่เกิน ๒ ทีม)

ระดับช้ันมัธยมศกึษา หรอือาชวีะศกึษา ระดบัประกาศนยีบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) (ส่งการแสดงเข้าประกวดได้โรงเรียนละไม่เกิน 
๒ ทีม)

ผูเ้ข้าประกวดในแต่ละทมีทีส่่งเข้าประกวดจะต้องมอีาจารย์
ที่ปรึกษา และผู้บริหารสถานศึกษารับรองและสมาชิกในทีมต้อง
อยู่โรงเรียนเดียวกันทั้งหมด (สมาชิกในทีมมีได้ไม่เกิน ๒๐ คน 
ไม่สามารถคละระดับชั้น เพื่อร่วมทีมท�าการแสดงได้) 

ส่งคลิปวิดีโอ บทร้อง บทบรรยายแนวความคิดของการแสดง พร้อมใบสมัครและหลักฐานการศึกษามา
ที่อีเมล์ : ppyactivities@trueplookpanya.com ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๙๗-๒๘๙-๙๒๔๖

ประกวดวาดภาพ 
“Canson Painting Contest 2022”
 หัวข้อ “เสือ...ราชาแห่งป่า”

HHK Intertrade Co., Ltd. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา 
หรอืเทยีบเท่า และประชาชนทัว่ไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
วาดภาพ “Canson Painting Contest 2022” หัวข้อ “เสือ...
ราชาแห่งป่า” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่าสามแสนบาท พร้อมใบ
ประกาศนียบัตร โดยวาดภาพที่สมบูรณ์ลงบนกระดาษแคนสัน
รุ่นใดก็ได้ ไม่จ�ากัดขนาด สร้างสรรค์ผลงานตามหัวข้อ “เสือ...
ราชาแห่งป่า””

แบ่งการประกวดออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
ระดับมัธยมศึกษา / ปวช.
ระดับอุดมศึกษา / ปวส.
ประชาชนทั่วไป
หมดเขตรับสมัครและส่งผลงานวันที่ ๑๕ ตุลาคมศกนี้ 

สอบถามเพิ่มเติม โทร ๐ ๒๘๙๕ ๗๒๐๐ ต่อ ฝ่ายกิจกรรม ๑๒๙ หรือ ๐๘๓ ๐๘๖ ๙๘๖๐ และเฟซบุ๊คแฟน
เพจ : HHKFanpage  

๙๖



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




