
วารสารเพื่อเยาวชนของมูลนิธิเสริมสรางเอกลักษณของชาติ ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕๐ เดือนตุลาคม -  ธันวาคม ๒๕๖๕

“เพียรสาน งานศิลป์” 
เฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา 

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง



วารสารทิศไท
มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 
เลขที่ ๑๐๑ ถนนระนอง ๒ แขวงถนนนครชัยศร ี 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๒๔๓-๔๑๑๕
โทรสาร : ๐-๒๒๔๓-๔๑๑๕, ๐-๒๒๗๘-๓๕๗๙
website  : nif-tidthai.org



เกียรติภูมิเยาวชนไทย 
 



ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕๐
เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ สารบัญ

๒

๖๘ กฎหมายน่ารู้ : กฎหมายบัตรประชาชน ๒๕๖๕
๖๙ Education Platform : แพลตฟอร์มฝึกทักษะ
 รอบตัว ใช้งานง่าย
๗๘ เรื่องน่ารู้ : ๒ เด็กไทยได้รับคัดเลือก 
 ไปทดลองจริงบนสถานีอวกาศญี่ปุ่น  

สัมภาษณ์

๒๓ Sport Hero : มหกรรมแข่งขันมวยไทยเยาวชน
 ชิงแชมป์โลก ๒๐๒๒ 
๒๘ Exclusive Interview : ดร.ก้องศกัด ยอดมณ ีผูว่้าการ กกท.  
๓๖ แรงบันดาลใจ : เจนญาณี แก้วหาญ ทุนพระราชทาน 
 ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑๐
๔๐ ยอดเยาวชน : ญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ 
 เหรียญทองชีววิทยาโอลิมปิก 
๕๓  Special Guest : ผ่องเพ็ญ อาชาเทวัญ 
 บรรณาธิการอ�านวยการส�านักพิมพ์สกายบุ๊กส ์
๖๔ บันทึกหัวใจไทย : วิล โรบินสัน 
๗๕ The Idol : แจ็คสัน หวัง ศิลปินเคป็อบ  
๘๘ The Talent : วินนี่ เคสิยาห์ ชุมพวง
สารคดีประจ�าฉบับ

๔ พระมหากรุณาธิคุณ : พระราชศรัทธาในพระบวรพุทธ
 ศาสนา ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๘ ศาสตร์พระราชา : แนวพระราชด�าริเพื่อการพัฒนา
 ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๒ เฉลมิพระเกยีรต ิ: เพียรสาน...งานศิลป์
  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๘ สานฝันเยาวชน : คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทาง
 เลอืก มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
๓๓ รกัษ์โลก : พลังแห่งนวัตกรรม
 เพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศ
๔๘ ชวนเที่ยว : เจ พาร์ค ศรีราชา
๕๗ ศาสนศิลป์สยาม : พระธาตเุจดย์ีทองจงัโกวดัชมพู 
 เชยีงใหม่ 

๘๐ เก็บมาเล่า
๘๕ นวัตกรรม : เด็กไทยคว้าแชมป์แข่งขันสร้าง
 ดาวเทียมจิ๋ว
สุขภาพ-กีฬา-รายงาน

๔๔ สขุภาพน่ารู ้: ลด-เพิ่ม-ปรับ-เปลี่ยน 
 ให้พฤติกรรมการกิน “ไม่ขาด ไม่เกิน” 
๖๑ In Trend : Sport&Game : กีฬาฟันดาบ 
๗๒ Overseas Stage 
๙๒ ปรบมอืให้ 
๙๕ บอกเล่าข่าวประกวด  

๑๒

๔๐ ๒๓

๑๘ ๓๖

๓๓ ๖๑

ปก : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
ผู้ฉาย : ไกรพิทย์ พันธุ์วุฒิ



 ฉบับส่งท้ายปี ๒๕๖๕ งดงามด้วยภาพปก อัญเชิญพระบรม
 ฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง ทรงงานเคร่ืองจกัสานกับชาวบ้าน ภาพแห่ง
ความทรงจ�าที่ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในงานฝีมือมาเนิ่นนาน จนกลาย
เป็นสถาบนัสริกิติิ ์ซึง่สร้างช่างฝีมอืภมิูปัญญาไทยในระดบัสากลมากมาย

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษาของพระองค์ท่าน ทิศไทพาไป
ชมงานนทิรรศการ “เพียรสาน งานศลิป์” ทีห่อศลิป์สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ์
ซึง่เล่าเรือ่งความเป็นมาของชิน้งานจกัสานในแต่ละภมูภิาค กว่าจะมาเป็น
เครื่องใช้ไม้สอยที่สวยงาม และเป็นอาชีพเล้ียงครอบครัวของชาวบ้าน
ชายขอบจนถึงทุกวันนี้ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเท
พระราชหฤทัยเพียงไร

ในเล่มมีเรื่องน่าสนใจอีกมาก อย่างการแข่งขันมวยไทยเยาวชนที่
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย สัมภาษณ์พิเศษ ๔ ปีในต�าแหน่งผู้
ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยของ ดร.ก้องศักด ยอดมณี น�าพาการ
กฬีาไทยก้าวไกลไปอย่างไร แชมป์โอลิมปิกวชิาการในคอลัมน์ยอดเยาวชน 
และพาไปฟังเจ้าของส�านักพิมพ์สกายบุ๊กส์ใช้แพลตฟอร์มติ๊กต่อกเล่า
นิทานประวัติศาสตร์ไทยเพื่อเยาวชนอย่างสนุกสนาน เข้าใจง่าย

ชวนเท่ียว พาไปเดินเล่นทีห่มู่บ้านญีปุ่น่ท่ีศรรีาชา คณุหมอคอลมัน์
สุขภาพน่ารู้แนะน�าข้อควรระวังในโควิด-๑๙ ช่วงสุดท้าย และศาสนศิลป์
สยาม พาไปรู้จักวัดชมพู วัดคู่แฝดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

แน่นอนว่าคอลัมน์ประจ�าอื่นๆ เข้มข้นครบครัน โดยเฉพาะไอดอล
เยาวชนคนรุ่นใหม่มาแนะน�าตัวกันหลากหลายอาชีพค่ะ อ่านแล้วได้รับ
ประโยชน์ เพลิดเพลิน เติมแรงบันดาลใจ เตรียมตัวรับปีใหม่ ๒๕๖๖ 
อย่างเบิกบานค่ะ

บทบรรณาธิการ

ทิศไท

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

ห้ามจ�าหน่าย
เผยแพร่เป็นอภินันทนาการส�าหรับ
โรงเรียน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป 
จากมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

๓



เรื่อง: ทัศนีย์ ยาวะประภาษ
พระมหากรุณาธิคุณ

พระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา
ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
 บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ แห่ง

พระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงมีพระราชศรัทธาในพระบวร
พุทธศาสนานับตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ โดยเมื่อคร้ัง
ยังทรงดำารงพระราชอิสริยยศ “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 
เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศร
ธำารงสุบริบาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช ภูมิพล
นเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณสวางควัฒน์ บรมขัตติย
ราชกุมาร” ได้ทรงเข้าพระราชพิธีแสดงพระองค์เป็น
พุทธมามกะ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ณ 
พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จากนั้นจึงเสด็จ
พระราชดำาเนินไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อ
วันที่ ๗ มกราคม ปีเดียวกัน

ทรงมีพระราชศรัทธาออกบวชในพระพุทธศาสนา 
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยมีสมเด็จพระ
อริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ 
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) 
ถวายอนุสาสน์ ได้รับถวายพระสมณนามว่า “วชิราลงฺกรโณ” และได้ประทับอยู่ ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 
ทรงผนวชอยู่ ๑๕ วันจึงทรงลาผนวช เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑

พระ

๔



พ ร ะ ร า ชพิ ธี บ ร ม ร า ช า ภิ เ ษ ก 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราช
ดำารัสประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก ว่า

“ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ แต่เดิมมา
ข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเล่ือมใส และได้เข้า
ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะด้วยวิธีนั้นๆ 
อยู่แล้ว ฉะน้ัน บัดน้ี ข้าพเจ้าได้เถลิงถวัลย 
ราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้ว จึงขอมอบ
ตัวแด่พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และ
พระสังฆเจ้า จะได้รับการจัดการให้ความ
คุ้มครอง รักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบ
ธรรมตลอดไป ข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอ
พระสงฆ์จงจำาไว้ด้วยดีว่า ข้าพเจ้าเป็น
พุทธศาสนูปภัมภกเถิด”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำารงตนเป็นพุทธมามกะผู้ซ่ึงเป่ียมด้วยพระ
ราชศรัทธาเล่ือมใสในพระบวรพุทธศาสนา ทรงสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนา โดย
เสด็จพระราชดำาเนินไปในพระราชพิธีบำาเพ็ญพระราชกุศลเน่ืองในวันสำาคัญทางศาสนา 
เคารพยึดมั่นในพระรัตนตรัย พร่ังพร้อมด้วยพระปัญญาอันสามารถเข้าพระราชหฤทัย
ในพระสัทธรรม เพ่ือน้อมนำาไปปฏิบัติโดยทรงต้ังอยู่ในธรรม และทรงดำารงตนเป็นแบบอย่าง 

๕



๖

ที่ดีให้แก่พสกนิกรชาวไทย รวมถึงการที่ทรงเป็น “พุทธศาสนูปถัมภก” 
ทรงอุปถัมภ์คำาชู จรรโลงพระพุทธศาสนา และทรงอุปภัมภ์และส่งเสริม
ทุกศาสนาในประเทศไทยด้วย

พระราชกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนาอื่นๆ อาทิ ทรงเป็นองค์
ประธานคณะกรรมการอำานวยการก่อสร้างพระพุทธรูปเขาชีจรรย์ ณ 
เขาชีจรรย์ ตำาบลจอมเทียน อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่จัดสร้าง
ขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เน่ืองในวโรกาสท่ีทรงครองสิริราชสมบัติ
ครบ ๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๕๙ และเพ่ือเป็นศูนย์รวมของผู้มีจิตศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นสถานท่ีดำาเนินกิจกรรมทางศาสนาและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ในการดำาเนินการก่อสร้าง

เช่นเดียวกับ “กฐินพระราชทาน” ซ่ึงเป็นพระราชพิธีประจำาปีของพระมหากษัตริย์
ไทยอันสืบต่อกันมาแต่โบราณกาล ท้ังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กร สมาคม และประชาชนทั่วไป เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน นำาไปทอดถวายแด่
พระภิกษุสงฆ์ที่จำาพรรษาในอารามต่างๆ ทั่วประเทศและต่างประเทศ 

รวมถึง “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำาหรับพระสงฆ์ไทย” ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อ
สนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพุทธศาสนาข้ันสูงจากสถาบันพุทธ
ศาสนาในประเทศ อันได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย และกองบาลีสนามหลวง เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นต้น

้



มา นอกจากนั้นโครงการฯ ยังมีนโยบายที่จะพิจารณาการสนับสนุนในลักษณะอื่นๆ ที่
เกี่ยวเนื่อง อันจะมีส่วนช่วยให้ระบบการศึกษาของพระสงฆ์ไทยตลอดจนการเผยแผ่
พุทธธรรมเป็นปึกแผ่นยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต

คณะสงฆ์โดย มหาเถรสมาคม ได้สนองพระราชศรัทธาในสมเด็จบรมบพิตร
พระราชสมภารเจ้า โดยรับเป็นภาระธุระนำาหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการทางพระพุทธ
ศาสนา มาเผยแผ่สู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์และสันติสุขแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย พร้อม
ทั้งส่งเสริมการปฏิบัติธรรมตามวัยอันสมควรของสาธุชน

อนึ่ง การศึกษาของไทยแต่ดั้งเดิมเริ่มขึ้นในวัด โดยพระภิกษุเป็นผู้สอนลูกหลาน
ไทยแต่โบราณจึงได้รับการศึกษาจากพระควบคู่ไปกับการอบรมศีลธรรมจรรยา ซึ่ง
นอกจากจะทำาให้เข้าใจหลักพุทธธรรมอย่างลุ่มลึก สร้างวิธีคิดและการปฏิบัติตนเยี่ยง
พุทธศาสนิกชนท่ีดีแล้ว ยังทำาให้ชาวไทยเข้าใจถึงรากเหง้าทางภาษาและวัฒนธรรมไทย
อันเป็นส่วนช่วยธำารงความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของประเทศชาติตลอดมาอีกด้วย  

๗



เรื่อง: วิณีนารถ พันธุ์วุฒิ
ศาสตร์พระราชา

แนวพระราชดำาริเพื่อการพัฒนา
ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๘

 ของพระมหากษัตริย์ท่ีทรงงานหนักและใกล้ชิดราษฎร ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจ
 คนไทย และเป็นแรงบันดาลใจสำาคัญให้ประชาชนชาวไทยอยากทำาความดี เพ่ือ

เดินตามรอยพ่อหลวงแห่งแผ่นดินไทย ผู้เสียสละความสุขส่วนพระองค์เพ่ือความผาสุก
ของพสกนิกร

ภาพ



พระบามสมเด็จพระบรมชนาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ให้อย่างแท้จริงตลอดพระชนม์ชีพ การเสด็จพระราชดำาเนิน
ทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ตามพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ทำาให้

ทรงทราบทุกข์สุขและปัญหาของราษฎรอย่างแท้จริง อันนำามา
ซ่ึงโครงการใรพระราชดำาริต่างๆ หลายพันโครงการท่ีครอบคลุม
ปัญหาทุกด้าน

จากสภาพภูมิประเทศท่ีมีความหลากหลายและแตกต่าง
ของภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ แผ่นดิน ผืนนำา ในแต่ละ
ภาค ความหนาวเย็นในพื้นที่ภูเขาทางตอนเหนือ ร้อนแล้ง
เหมือนทะเลทรายในบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และชุ่มชื้นเป็นพื้นที่น้ำาขังในภาคใต้ นำาไปสู่พระราชวินิจฉัย
ว่าจำาเป็นต้องมีศูนย์เฉพาะในภูมิภาค เพื่อการศึกษา วิจัย 
ทดลอง ตามสภาพที่เป็นจริง เพื่อหาวิธีจัดการปัญหาที่แตก
ต่างหลากหลายนั้นได้ตรงจุด

และนี่คือจุดกำาเนิดของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริ ที่ค่อยๆก่อรูปและเกิดขึ้นในทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศรวม ๖ แห่ง ดังนี้

้

๙



๑๐

ภาคกลาง ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ อำาเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่อง
มาจากพระราชดำาร ิ อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี 
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมา
จากพระราชดำาริ อำาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ อำาเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 

ภาคเหนือ ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ และ

ภาคใต้ ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ
ทั้ง ๖ แห่งนี้เปรียบเสมือน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มี
ชีวิต เป็นต้นแบบของความสำาเร็จที่เกษตรกร และ
บุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปเรียนรู้และรับคำาแนะนำา  
เพ่ือนำาไปประยุกต์ใช้ในการดำารงชีพ ได้อย่างพอเพียง
และยั่งยืน นอกจากนี้ยังทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลางการ
แลกเปลี่ยน สื่อสารระหว่างนักวิชาการ นักพัฒนา 
และประชาชน ให้ความรู้ที่เกื้อหนุนและส่งเสริมซึ่งกัน
และกัน ผสมผสานความรู้ เทคนิคการดำาเนินการและการบริหารอย่างเป็นระบบ อัน
นำาไปสู่การทำางานพัฒนาให้ได้รับประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับการดำารงชีพ และวิถี
ชีวิตในแต่ละท้องถิ่นและภูมิภาค

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ



๑๑

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ขณะเดียวกันทรงเป็นปราชญ์ผู้ย่ิงใหญ่ ได้พระราชทานแนว
พระราชดำาริเพื่อแก้ไขปัญหาสำาคัญหลายประการ ซึ่งที่โดดเด่น
ที่สุดและเล่ืองลือไปทั่วโลกคือพระราชดำาริเรื่องเศรษฐกิจพอ
เพียง ในห้วงวิกฤตรุนแรงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ส่งผลกระทบ
ในวงกว้าง ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙ ทรงเน้นยำาถึงแนวทางการ
ดำาเนินชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยพึ่งตนเองเป็นหลัก 
ทรงส่งเสริมให้มีการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือสร้างความรักใคร่
สามัคคีและดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข

พระบาทสมเด็จพระบรมชนาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงทำาให้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นส่ืงท่ีจับต้องมองเห็นได้ และส่งผลลัพธ์อย่างใหญ่หลวงต่อการ
ดำาเนินชีวิตของผู้คนท่ีน้อมนำาหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ ปฏิบัติ
ใช้ไม่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพใด

แนวพระราชดำาริเพื่อการพัฒนาด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงนั้น มิได้จำากัดอยู่เฉพาะในประเทศไทย หากยังขยายไป
สู่อาณาบริเวณนอกราชอาณาจักรไทย เป็นที่ประจักษ์ชัดในพระ
วิสัยทัศน์อันกว้างไกลท่ีจะยังคุณประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทย
อย่างยั่งยืนต่อไปตราบนาน  

้



เรื่องและภาพ : กองบรรณาธิการ
เฉลิมพระเกียรติ

 เด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ 
 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้โดยเสด็จพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ไปทรงเย่ียมราษฎรทุกภูมิภาค
มาตั้งแต่ปี ๒๔๙๘ ทรงอนุรักษ์และส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมของประเทศไทยผ่านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ต้ังแต่
น้ันเป็นต้นมาจวบจนปัจจุบัน

หน่ึงในงานหัตถกรรมท่ีทรงให้ความสำาคัญ
และฟื้นฟูไม่ให้สูญหายไป คือ เครื่องจักสาน ทรง
เป็นแรงบันดาลใจให้ราษฎรสืบทอดงานฝีมืออันมี

เพียรสาน...งานศิลป์ หัตถศิลป์จากหัวใจราษฎรไทย
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

สม 

๑๒



ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวงและเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และนายสมพันธ์ 
จารุมิลินท รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรูวิช่ันส์ กรุ๊ป 
จำากัด ผู้จัดทำาสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด “เพียรสาน...
งานศิลป์” แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ร่วมแถลงข่าว
ต่อสื่อมวลชนและผู้ให้ความสนใจร่วมงาน

เอกลักษณ์และผูกพันกับวิถีวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น ทรงพัฒนาชิ้นงานฝีมือ
เหล่านี้สู่งานประณีตศิลป์ สร้างรายได้ 
ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกร 
วันนี้งานส่งเสริมศิลปาชีพยังได้รับ
การสานต่อในพระบรมราชูปถัมภ์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระบรมราชินี รัชกาลปัจจุบัน

เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕   
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จัดนิทรรศการ “เพียรสาน...
งานศิลป์” แสดงพระราชกรณียกิจเกี่ยว
กับงานจักสาน ๔ ภูมิภาค ที่พระองค์
ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะทรงงาน

ศิลปาชีพมากว่า ๕๐ ปี เพ่ือพัฒนางาน
หัตถกรรมท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติ 
ระหว่างวันท่ี ๑๕ สิงหาคม - ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๖๕ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในโอกาสน้ี “ทิศไท” ได้รับเกียรติเข้า
พบและสัมภาษณ์ ท่านผู้หญิง อินทิรา พลธร 

คณะทำางานนิทรรศการ “เพียรสาน...งานศิลป์” 
เพ่ือบอกเล่าถึงวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการ
และพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นท่ีสมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีต่อความเป็นอยู่ของพสก
นิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน

“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  โดยเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ไปทรงเย่ียมราษฎรท่ัวทุกภูมิภาค ทรง
ทราบดีถึงทุกข์สุขของราษฎร จึงพระราชทานความ
ช่วยเหลือเพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่าง
ย่ังยืน  ด้วยการส่งเสริมราษฎรให้ประกอบอาชีพเสริม 
โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านและทรัพยากรในท้องถิ่นท่ี
มีอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว” 

ท่านผู้หญิงอินทิรากล่าวว่า เคร่ืองจักสานนับเป็น
งานหัตถกรรมท่ีผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทย  เป็นภูมิปัญญา
ท่ีตกทอดสืบต่อกันมาแต่โบราณ ท้ังยังแสดงถึงเอกลักษณ์
ของแต่ละท้องถ่ิน ด้วยพระเมตตาพระอัจฉริยภาพทาง
ศิลปะ และสายพระเนตรอันยาวไกล สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง  ทรงส่งเสริมให้ราษฎรทำางานหัตถกรรม
เป็นอาชีพเสริมเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

๑๓



ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร

ให้สืบต่อกันไปชั่วลูกชั่วหลาน 
“เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพฯ จึงนำางานหัตถศิลป์ประเภทเคร่ืองจักสาน
มาจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อให้คนไทยภาคภูมิใจใน
ศิลปหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติร่วมกัน” 

ในโอกาสน้ี ท่านผู้หญิงอินทิราเล่าถึงความสำาคัญ
ในงานนิทรรศการชั้น ๒ จากทั้งหมด ๕ ชั้นว่ามี 
โต๊ะทรงงานจำาลอง ซึ่งจัดแสดงสิ่งของหลายอย่าง
เสมือนจริง เช่น เครื่องเงิน ไม้แกะสลัก ย่านลิเภา 
และเอกสารประวัติของราษฎร ซ่ึงข้าราชบริพารที่
ตามเสด็จได้ไปซักถามมาอย่างละเอียด ตั้งแต่ชื่อ
นามสกุล ที่อยู่ อาชีพ รวมไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ 
อยู่กันอย่างไร ลำาบากแค่ไหน ขาดแคลนอะไรบ้าง  
มีลูกกี่คน ลูกเรียนหนังสือหรือไม่ ถ้าเรียนจบแล้ว
ทำางานอะไร สามีหรือภรรยาทำางานอะไร มีที่ดินเป็น
ของตัวเองหรือไม่ ถ้ามี มีกี่ไร่ ที่ดินมีนำาหรือไม่  ถ้า

ไม่มีใช้นำาจากท่ีไหน เพราะข้อมูลเหล่าน้ี จะทรงนำาความ
กราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   

“ราษฎรคนไหนท่ีลำาบากมากๆ ก็จะนำาไปเข้าเฝ้าฯ 
เพื่อให้มีพระราชวินิจฉัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะ
ทรงซักถามเพ่ิมเติม  ถ้าครอบครัวไหนมีลูกหลายคน
ก็จะทรงถามว่าจะส่งลูกมาเรียนศิลปาชีพไหมเพื่อ
จะได้มีความรู้ไปประกอบอาชีพ โดยท่ีศูนย์ศิลปาชีพ
ต่างๆ จะมีครูซ่ึงเป็นช่างฝีมือในท้องถ่ิน หรือช่างฝีมือ
ต่างถ่ินท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านน้ันๆ มาสอนให้  

“พระองค์ท่านไม่เคยทรงบังคับว่าต้องเรียนอัน
น้ันอันน้ี ไม่เคยมีรับส่ังว่าให้ทำาอย่างน้ันอย่างน้ี ทรง
อยากให้ราษฎรทำางานอย่างที่อยากทำา อย่างมีความ
สุข ในขณะเดียวกันก็มีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น 
ในเวลาที่ว่างจากการทำานาทำาไร่ 

“เม่ือราษฎรนำางานหัตถกรรมมาถวาย พระองค์
ท่านจะทรงชมว่าสวยและพระราชทานรางวัล  เพื่อ
ให้เขามีรายได้เลี้ยงครอบครัว ส่งลูกเรียน หรือเก็บ
ไว้ยามเจ็บป่วย รวมถึงทำาให้มีกำาลังใจอยากทำางาน
มากขึ้น ดีขึ้น เพื่อมาถวายในครั้งต่อไป     

“พระองค์ท่านทรงให้อิสระทางความคิดแก่
ราษฎร ให้เขาทำาในสิ่งที่เขารักและคุ้นเคย เมื่อเขา
เริ่มต้นทำางานด้วยความรัก เขาก็จะส่งต่อความรู้นี้
ไปยังลูกหลานต่อไป ทรงรับสั่งเสมอว่าคนไทยเรามี
ศิลปะในตัวทุกคน  

“พระองค์ท่านทรงให้อนุรักษ์ลายดั้งเดิมเอาไว้    
ในขณะเดียวกันก็พัฒนาต่อยอด เช่น ทรงแนะนำาให้
ทำาลายเดิมให้ละเอียดขึ้น ประณีตขึ้น  รวมถึงทำารูป
ทรงแบบใหม่ๆ ยกตัวอย่างกระจูด เมื่อก่อนทำาเป็น
เส่ือกระจูดธรรมดา  แต่เวลาน้ีมีการพัฒนาทำาเป็นกระเป๋า
ถือ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า”  

้
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ด้วยเหตุนี้จึงเชื่อมั่นว่าคนไทยทุกคนที่ได้มา
ชมนิทรรศการครั้งนี้ จะบังเกิดแรงบันดาลใจ ส่งต่อ
พลังที่จะร่วมกันอนุรักษ์  สืบสานงานศิลปหัตถกรรม 
และภาคภูมิใจในมรดกของชาติร่วมกัน 

“ทุกท่านที่มีโอกาสได้มาชมนิทรรศการ “เพียร
สาน...งานศิลป์” จะได้เห็นความหลากหลายของงาน
จักสานซ่ึงเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านท่ีมีการพัฒนา
ต่อยอดกลายเป็นงานที่ทรงคุณค่า

“เพียรสาน...งานศิลป์ คำาว่า “สาน” ไม่ได้
หมายถึงการจักสานเท่านั้น แต่รวมถึงการสืบสาน
งานศิลปหัตถกรรมเหล่านี้ต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานอีก
ด้วย คนรุ่นใหม่ท่ีได้มาชมจะได้รู้ว่าวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ของเราผูกพันกับสิ่งเหล่านี้  งานแต่ละชิ้นที่ช่างทำา
ออกมาละเอียดมาก  ทุกอย่างทำาจากใจ  เป็นงานที่
มีคุณค่าทางจิตใจ และอยากให้คนไทยทุกคนร่วมกัน
ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของเรา”

ตลอดการจัดแสดงนิทรรศการเกือบ ๒ เดือน 
กินพ้ืนท่ี ๕ ช้ันของหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ยัง
ปรากฏราษฎรจาก ๔ ภูมิภาคหมุนเวียนกันมาแสดง
งานฝีมือจักสาน ทอเส่ือ ให้ผู้มาชมได้ต่ืนตาต่ืนใจ ท่ึง
ในความประณีต ละเอียดลออ พิถีพิถัน ใช้ประโยชน์
ได้จริง และสนับสนุนงานศิลป์เหล่าน้ีติดไม้ติดมือกลับ
บ้านกันถ้วนทั่ว

ระหว่างงานนิทรรศการ “เพียรสาน...งานศิลป์” 
“ทิศไท” ได้มีโอกาสพูดคุยกับราษฎร ๔ คนจาก 
๓ จังหวัด ถึงที่มาที่ไป และความซาบซึ้งใจใน
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ผู้ทรงพระราชทานอาชีพเลี้ยงชีวิตและ
ครอบครัว ให้อยู่ดีกินดี มีความหวัง เต็มไปด้วยพลัง
แห่งความภาคภูมิใจ

คนแรกคือ นางเจ๊ะเสาะ แวฮูลู  
จากจังหวัดนราธิวาส  เล่าว่าสานเส่ือ
กระจูดมาต้ังแต่เด็ก  สานเสร็จก็เอาไป
ขายท่ีตลาด เม่ือมาเป็นสมาชิกของ
ศูนย์ศิลปาชีพ  เวลานำาเสื่อกระจูด
ไปถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ก็พระราชทานเงิน
ให้ และมีรับสั่งชมว่าสวยมาก  

หลังจากน้ันจึงทำาเสื่อกระจูด

ส่งเข้าประกวดที่พระตำาหนัก
ทักษิณราชนิเวศน์ ครั้งแรกได้
รางวัลชมเชย  ต่อมาก็ได้รางวัล
สร้างสรรค์ และได้รางวัลท่ี ๑ จึงได้
มาเป็นครูของศูนย์ศิลปาชีพต้ังแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จนถึงปัจจบุัน 

“การได้มาทำางานนี้ชีวิตดี
ข้ึนมาก ลูกได้ทุนเรียนจนจบปริญญาตรี จบปริญญาโท
ทุกคน ครอบครัวอยู่ดีกินดี ครอบครัวอื่นในหมู่บ้าน
ก็เหมือนกัน” 

เช่นเดียวกับสองสามีภรรยา นางจิตติมา - นาย   
อัลดุลรอนิง วาจิ  จากจังหวัดนราธิวาส นางจิตติมา
เคยทำางานปักผ้า หลังจากแต่งงานกับนายอัลดุลรอนิง  
ซึ่งเป็นครูของศูนย์ศิลปาชีพ สามีก็ชวนภรรยามา
ทำางานนี้ด้วยกัน

“เคยเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอนนั้นยัง
ทำางานไม่เสร็จด้วยซำา  แต่พระองค์ทรงชมว่า ฝีมือดี
นะ และพระราชทานเงินให้เรา รู้สึกภูมิใจมาก กลับ
มาก็คิดว่าต้องทำาให้สวยที่สุด ให้ดีที่สุด เพื่อจะนำาไป

นางเจ๊ะเสาะ แวฮูลู
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นายวรัญชิต ปิ่นนวล

ถวายพระองค์ท่าน เพราะพระองค์ท่านเสด็จมาทุกปี”
นางจิตติมากล่าวด้วยความซาบซ้ึงใจว่า “สมเด็จ

พระพันปีหลวงทรงให้อาชีพพวกเรา กระเป๋า ข้าวของ
ท่ีเราทำา พระองค์ท่านรับซ้ือหมด สมัยก่อนลำาบากมาก 
สามีไปกรีดยางต้ังแต่ตีสาม เราเคยปลูกถ่ัว ขายหมาก 
ทำาหลายอาชีพ แต่ได้เงินไม่เยอะ พอสามีมาเป็นครู 
มีลูกศิษย์เยอะ เลยทำางานย่านลิเภาอย่างเดียว ชีวิตดี
ข้ึนมาก ตอนน้ีเรามีบ้านและท่ีดินของตัวเองจากการ
เก็บหอมรอมริบเงินที่พระราชทานให้ ลูกคนโตเรียน
จบปริญญาตรีแล้ว ลูกคนเล็กกำาลังเรียนอยู่ ม.๕  

“ที่หมู่บ้านเรามีสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพหลาย
แผนก ทั้ง ปักผ้า ย่านลิเภา ทอผ้า ทุกคนมีชีวิตที่
ดีขึ้นมาก” 

นายซอบะ สานสุทธิวงศ์ จังหวัดลำาปาง ก็เป็น
อีกคนหนึ่งที่ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ครั้งเสด็จฯ มาที่บ้านใหม่พัฒนาเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๓๓

“พระองค์ท่านรับส่ังว่าให้อนุรักษ์
งานสานตะกร้าเอาไว้ ภรรยาผมทอผ้า
ไปถวาย ก็พระราชทานเงินให้เรา ต่อ
มาผมไปทำางานที่ภูพิงค์ราชนิเวศน์ 
เป็นช่างปั้นดิน และแกะสลัก”  

นายซอบะเล่าว่าการจักสาน
แบบโบราณจริงๆ มีไม่กี่แบบ  หลัง
จากมาอยู่ที่ศูนย์ศิลปาชีพ มีการ
ทำาเป็นรูปแบบอื่นๆ เช่น กระเป๋า

ใส่โทรศัพท์ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าใส่เครื่องประดับ 
หรือกำาไล เมื่อก่อนมีแต่เส้นด้ายอย่างเดียว ทุกวันนี้
ก็นำาลูกปัดมาเสริม ทำาให้โดนใจวัยรุ่นมากขึ้น 

“เมื่อก่อนลำาบากมาก ถ้าไม่ใช่เพราะสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ลูกผมสองคนคงไม่ได้
เรียนหนังสือ เพราะเราอยู่บนดอย การศึกษาอะไรก็
ลำาบาก พระองค์ท่านพระราชทานทุนให้เรียนอะไรก็ได้
จนจบ ตอนนี้ลูกทำางานแล้วทั้งคู่ ผมไม่รู้จะขอบคุณ
พระองค์ท่านอย่างไร  พ่อแม่ยังช่วยเราขนาดน้ีไม่ได้
เลย เม่ือพระองค์ท่านมีรับส่ังให้อนุรักษ์ภูมิปัญญาของ
เราไว้  เราก็ต้องทำาอย่างเต็มที่มาตลอด ถ้าไม่ได้เข้า
เฝ้าตอนนั้นเราคงเลิกทำาไปแล้ว”  

ท่ามกลางช่างฝีมืออาวุโส นายวรัญชิต ป่ินนวล 
จังหวัดสุพรรณบุรี วัย ๒๒ ปี น่าจะเป็นหนึ่งในช่าง
อายุน้อยที่สุด เล่าว่าสำานักงานปฏิรูปที่ดินแนะนำาให้
มาเรียนช่างยนต์กับศูนย์ศิลปาชีพ

“แม่อยากให้เรียน ผมก็มาเรียน เรียนไปสักพักไม่
ชอบจึงขอย้ายแผนก มาทำาโมเดล
บ้านทรงไทย เรียนไปได้สักพัก ก็
คิดว่างานโมเดลบ้าน ทรงไทยต่อย
อดยาก จึงลาออกมาหัดทำากระเป๋า
ไม้ไผ่ ปรากฏว่าทำาแล้วชอบ ก็เลย
ทำางานนี้มาตลอด”

งานนี้ไม่ใช่ว่าใครก็ทำาได้ มี
นักเรียนมาเรียน ๒๐ คน ตอนจบ
เหลือแค่ไม่กี่คน ส่วนใหญ่เป็นคนนายซอบะ สานสุทธิวงศ์

๑๖



อายุมากแล้ว คนอายุน้อยแทบไม่มีมาเรียนเลย อาจ
มีที่อื่นสอนคล้ายๆ กัน แต่ไม่มีงานที่ไหนละเอียด
เท่ากับงานของศูนย์ศิลปาชีพ ช่างฝีมือหนุ่มน้อยจึง
อยากอนุรักษ์ไว้ไม่ให้มันสูญหายไป 

“การมาทำางานที่นี่มีเบี้ยเลี้ยง ถ้าบรรจุแล้วมี
เงินเดือนให้ ทำางานเสร็จก็มีค่าชิ้นงานให้อีก  เราอยู่
กันแบบครอบครัว ทำางานแล้วมีความสุข  ผมไม่รู้
สึกเบื่อนะครับ  เพราะงานนี้เราสามารถออกแบบรูป
ทรงใหม่ๆ ได้เรื่อยๆ   

“ผมประทับใจที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รับส่ัง
ว่า ขาดทุนของเราคือกำาไรของประชาชน งานบางช้ิน
พระองค์ท่านซื้อมาหลักพันแต่เอามาขายแค่ไม่กี่
ร้อยบาท คงไม่มีใครหรอกครับที่ซื้อของแพงแล้วมา
ขายขาดทุน พระองค์ท่านต้องการช่วยเหลือประชาชน
จริงๆ  

“ผมรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้ทำางานน้ี เพราะได้ทำางานที่
ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำาได้ และยังเป็นงานที่ได้อนุรักษ์
งานจักสานไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นด้วย”

“เพียรสาน..งานศิลป์” จึงไม่ได้เป็นเพียงนิทรรศการ
ที่แสดงถึงงานหัตถศิลป์ประเภทเครื่องจักสานอัน
ประณีต หากยังเผยแพร่เพ่ือให้ประชาชนได้สัมผัสถึง
คุณค่าและความงดงามของงานศิลปะแขนงนี้ ท้ังยัง
แสดงถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ผู้พระราชทานอาชีพที่มั ่นคงแก่
พสกนิกรชาวไทย และทรงส่งเสริมงานฝีมือของคน
ไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ

นิทรรศการฯ แบ่งพื้นที่จัดแสดงทั้งหมด ๕ ชั้น 
ได้แก่  

ช้ันท่ี ๑ : แม่ของแผ่นดิน จัดแสดงพระฉายา 
ลักษณ์จากผลงานจักสานด้วยไม้ไผ่ และประติมากรรม
สานศิลป์สะท้อนเรื่องราว “แม่แห่งแผ่นดิน” ด้วย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระ
เมตตาต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า ทรงมุ่งมั่นที่จะช่วย
ให้พสกนิกรชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ชั้นที ่ ๒ : แม่งาน จัดแสดงเรื่องราวการทรง
งานจักสานแขนงต่างๆ และพระราชกรณียกิจเก่ียวกับ
งานจักสาน ๔ ภูมิภาค อันก่อให้เกิดเป็นมูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพ ฯ  

ขั้นที ่ ๓ : แม่ลาย เรียนรู้ขั้นตอนการจักสาน 
และลวดลายหลากหลายจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถ่ินอันเป็นต้นแบบการพัฒนางานจักสานต่างๆ 
พร้อมการสาธิตงานจักสานโดยช่างฝีมือศิลปาชีพ 

ชั้นที ่ ๔ : แม่ข่าย จัดแสดงเกี่ยวกับมูลนิธิส่ง
เสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท่ีมีเครือข่าย
อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ

ชั้นที่ ๕ : แม่ศรีศิลป์ จัดแสดงผลิตภัณฑ์
จำาหน่ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ  

๑๗



สานฝันเยาวชน
เรื่อง : พิมพ์ภัทร  

 ความรู้เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและความ
 งามมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ได้สั่งสมและส่งต่อ

ภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นศาสตร์ซ่ึงสามารถนำา
มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะเมื่อผนวกเข้ากับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

คณะแพทย์ แผนไทยและแพทย์ ท า ง เ ลื อก  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เล็งเห็นประโยชน์ของ
ภูมิปัญญาไทยเหล่าน้ี จึงได้ริเร่ิมจัดต้ัง หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ ขึ้น 
เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้าน
การดูแลสุขภาพและความงามด้วยศาสตร์จากภูมิปัญญา
ไทยโดยมีมาตรฐานรองรับ

ผสานศาสตร์และภูมิปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนัญญา เดชะคำาภู รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทย์

แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เล่าถึงที่มาของการ
จัดตั้งหลักสูตรว่า ความตั้งใจของทางคณะและมหาวิทยาลัย คือการผลิตบัณฑิตผู้มี
ความสามารถท้ังสองสาขา ได้แก่ สาขาท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำาอาง 
และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์ความงามทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น
สปา การนวดเพ่ือสุขภาพ การดูแลความงามทุกช่วงวัย การดูแลสตรีหลังเรือนไฟ และ
การออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ ฯลฯ 

“เราตั้งใจจะสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสองด้านรวมกัน คือ ผลิตผลิตภัณฑ์ได้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
ความงามและสุขภาพ 
คณะแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

องค์
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และใช้ผลิตภัณฑ์เป็น สามารถทำาผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย และประยุกต์ศาสตร์แพทย์
แผนไทยเข้ามาผสมผสานเพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้ผลิตภัณฑ์”

ออกแบบหลักสูตรโดยเน้นการปฏิบัติ 
อาจารย์พรกรัณย์ สมขาว อาจารย์ประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและ

สุขภาพ เล่าถึงการออกแบบหลักสูตรว่า จะเน้นการปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง โดยให้ผู้ประกอบการรวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะ
เป็นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งมาร่วมเป็นคณะกรรมการให้ข้อมูล ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐวิสาหกิจและเอกชนซึ่ง
จะเข้ามาช่วยแนะนำาและวิพากษ์แผนการสอน

ผศ.ดร.อนัญญา เสริมในประเด็นน้ีว่า ศาสตร์ด้านสุขภาพและความงามในปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามกระแสโลก มีเทรนด์ใหม่เกิดขึ้นแทบจะทุกสัปดาห์ การเชิญ
ผู้ประกอบการภาคเอกชนซึ่งอยู่ในธุรกิจด้านความงาม รวมถึงตัวแทนภาครัฐซึ่งอยู่
ในการดูแลเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานเข้ามาร่วมในการวิพากษ์รายวิชาทุกภาคการ
ศึกษา จะช่วยให้เนื้อหาและการเรียนการสอนของสาขาวิชามีความทันสมัยและทันต่อ
เหตุการณ์ ทำาให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

ปรับพื้นฐาน สู่การปฏิบัติงานจริง
เน่ืองจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยม

ปลายท้ังสายวิทย์ สายศิลป์ และสายวิชาชีพ การเรียนการสอนในช้ันปีท่ีหน่ึงจึงเป็นการ
ปูพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ความงาม เช่น วิชาชีววิทยา การดูแลสุขภาพ โภชนาการ 

อ.พรกรัณย์ สมขาว
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กายวิภาค รวมถึงการปรับบุคลิกภาพให้มีทัศนคติและเจตคติที่
ดีต่อวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์  

ชั้นปีที่สองและปีที่สามจะเข้าสู่วิชาชีพ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม
วิชาคือ การผลิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะประยุกต์ศาสตร์การแพทย์
แผนไทยมาใช้ ตั้งแต่วัตถุดิบ การตั้งตำารับ การพัฒนาเครื่อง
สำาอาง เภสัชกรรมไทยเพ่ือความงาม เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพ่ือความงามและการวิเคราะห์คุณภาพ ฯลฯ กลุ่มสปาและความ
งาม เริ่มตั้งแต่การนวดเพื่อสุขภาพ การนวดไทย วิชาการดูแล
สตรีหลังเรือนไฟ การนวดสวีดิช การนวดนำามันหอมระเหย 
สุคนธศาสตร์ และวารีบำาบัด ฯลฯ

อาจารย์พรกรัณย์ กล่าวว่า จุดเด่นอีกประการของหลักสูตรน้ี
คือ มีใบประกาศนียบัตรซ่ึงได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข
ให้กับนักศึกษาซึ่งเรียนจบแต่ละรายวิชา ทางสาขาวิชาพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้นควบคู่กันไปเป็นโมดูล ค่อยๆ เพิ่มระดับความ
ยากแบบขั้นบันได ทำาให้นักศึกษาสามารถนำาใบประกาศนียบัตร
นี้ไปใช้สมัครงานและทำางานระหว่างที่เรียนอยู่ได้

ภาคการศึกษาแรกของชั้นปีที่สี่ จะเป็นการปฏิบัติสหกิจศึกษา นักศึกษาจะได้ฝึก
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตามความสนใจ หากสนใจด้านการผลิตผลิตภัณฑ์
สามารถเข้าฝึกงานในโรงงานผลิตเคร่ืองสำาอาง ส่วนนักศึกษาท่ีสนใจด้านสปาและความ
งามก็สามารถฝึกงานในสปาได้ 

การฝึกงานนี้มีทั้งในประเทศและต่างประเทศ นักศึกษาที่ตั้งใจจะไปฝึกงานต่าง
ประเทศ จะต้องลงเรียนวิชาการเตรียมความพร้อมและสอบวัดมาตรฐาน โดยทาง
มหาวิทยาลัยจะเป็นตัวกลางในการประสานงานและเจรจาข้อตกลงกับสถานประกอบ
การ เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาจะเดินทางไปฝึกงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
ของประเทศนั้นๆ และได้รับผลประโยชน์ ค่าตอบแทน รวมถึงการคุ้มครองตามสิทธิ
ของแรงงาน 

้
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ภาคการศึกษาสุดท้ายจะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา ไม่ว่า
จะเป็นวิชาบัญชี การเป็นผู้ประกอบการ ภาษาและการสอบวัดฝีมือแรงงาน รวมถึง
การเตรียมความพร้อมสำาหรับการไปทำางานในต่างประเทศสำาหรับนักศึกษาที่สนใจ 

แนวทางวิชาชีพหลังจบการศึกษา
บัณฑิตที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ สามารถ

ทำางานได้ทั้งในสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นเจ้าของกิจการด้วย
ตนเอง อาทิ. นักวิจัยและพัฒนา (R&D researcher) ผลิตภัณฑ์และการให้บริการด้าน

 ความงามและสุขภาพ. ผู้ประกอบการด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการด้านความงาม
 และสุขภาพ. ผู้ให้บริการด้านความงามและสุขภาพ. ผู้ฝึกสอนทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการด้านความงาม
 และสุขภาพ. ที่ปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และที่ปรึกษาทางด้านการให้บริการด้าน
 ความงามและสุขภาพ. เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค 
 และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำาหรับการทำางานในต่างประเทศ ผศ.ดร.อนัญญาให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันแรงงาน

ด้านความงามและสุขภาพเป็นท่ีต้องการของตลาดงานหลายภูมิภาคท่ัวโลก ท้ังประเทศ
แถบสแกนดิเนเวีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย ฯลฯ นักบำาบัด (Spa 
Therapist) ที่มีพื้นฐานการแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะผู้ที่มีประกาศนียบัตรด้านต่างๆ 
เช่น สุคนธศาสตร์ อโรมาเธอราพี และการนวดสวีดิช ก็ได้รับความนิยมมากเช่นกัน

๒๑



คุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้เรียน
ผศ.ดร.อนัญญา ให้ความเห็นว่า การเรียนการสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความ

งามและสุขภาพ ไม่ได้เน้นแค่ด้านวิชาการแต่เน้นการปฏิบัติ นักศึกษาจะเรียนรู้จาก
กระบวนการลงมือทำา นักศึกษาจึงควรมีใจรักในการปฏิบัติ มีความมั่นใจและเชื่อมั่นใน
ตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์อยู่ในด้วย 

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักศจีภรณ์ ขันทอง อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ เสริมว่า ทางสาขาวิชาเปิดกว้างสำาหรับนักเรียนที่
จบจากทุกสาย ทั้งสายวิทย์ สายศิลป์ และสายอาชีพ หากนักศึกษามีความสนใจด้าน
วิทยาศาสตร์ความงาม อยากเรียนรู้ อยากทำาผลิตภัณฑ์ด้านน้ีก็สามารถเรียนได้ทุกคน 
ทางสาขาวิชาได้เตรียมความพร้อมด้านห้องแล็ป ห้องวิจัย และมีการเชิญวิทยากรมา
ให้นักศึกษาได้ทำากิจกรรมอยู่ตลอดในทุกรายวิชา

อาจารย์พรกรัณย์ปิดท้ายว่า ทุกหลักสูตรของทุกมหาวิทยาลัยต้องการเด็กที่มี
ความชอบและความกระตือรือร้นในการเรียน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและ
สุขภาพเองก็เช่นกัน นักศึกษาในสาขาวิชาจะต้องเริ่มจากการมีใจรักในวิชาชีพ มี
ความโดดเด่นเป็นตัวของตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำางานได้หลาก
หลาย รู้จักแพลตฟอร์มท่ีใช้ในการทำางาน มองเห็นทุกช่องว่างทางการตลาดท่ีจะสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ในยุคดิจิตอล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 
คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เปิดรับนักศึกษาตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้า

ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (TCAS) ผู้เข้ารับการศึกษา
จะต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของสำานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือก
ของมหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี
ชั้น ๒ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร ๕๒) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
เลขที่ ๒ ถนนราชธานี  ตำาบลในเมือง อำาเภอเมือง  

จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐ 
โทรศัพท์ : ๐๔๕ ๓๕๒ ๐๐๐ ต่อ ๔๓๐๐  
        ๐๔๕ ๓๕๒ ๑๓๙ 
เว็บไซต์ : ctam.ubru.ac.th  
 

ผศ.ดร.ภักศจีภรณ์ ขันทอง

๒๒



เรื่อง : คะริน
ภาพ : สหพันธ์มวยไทยนานาชาติ (IFMA) 

Sport Hero

 ต้นปี ๒๕๖๕ มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์
 ของชาติ เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง

สนับสนุนสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ (International 
Federation of Muaythai Associations - IFMA) 
ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในรูป
แบบซอฟต์ พาวเวอร์ ผ่านกีฬามวยไทย การไหว้
ครู และป่ีมวย พร้อมกันน้ียังได้รับการรับรองจากณะ
กรรมการโอลิมปิกสากล (International Olympic 
Committee - IOC) และยังช่วยอนุรักษ์มวยไทยและ
เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอีกด้วย

ศิลปะการต่อสู้เพื่อรักษาเสรีภาพของคนไทย
“มวยไทย” เป็นศิลปะการต่อสู้ในสนามรบเพ่ือรักษา

อิสรภาพและเสรีภาพของคนไทย ซึ่งตกทอดเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมท่ีหย่ังรากลึกในประวัติศาสตร์
ไทยมาอย่างยาวนาน มวยไทยมีหลัก ๕ ประการ 

มหกรรมแข่งขันมวยไทยเยาวชนชิงแชมป์โลก 
ปรากฏการณ์แห่งมิตรภาพและสัมพันธภาพไร้พรมแดน

เมื่อ
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คือ ประเพณี เกียรติยศ ความเคารพ ความยุติธรรม 
และความเป็นเลิศ ท้ังหมดน้ีล้วนเป็นรากฐานท่ีสำาคัญ
ของมนุษยชาติ และเป็นหลักเดียวกันกับกีฬาทุกชนิด
ที่ถูกบรรจุในการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิก 

นอกจากมวยไทยจะเป็นศิลปะการต่อสู้เชิง
วัฒนธรรมแล้ว มวยไทยยังเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาของ
มหกรรมกีฬาภายใต้คณะกรรมการโอลิมปิกสากล
หลายรายการ อาทิ World Games, World Combat 
Games, European Olympic Games, Asian Indoor 
and Martial Arts Games, Arafura Games และอีก
หลายรายการในอนาคต

นอกเหนือจากศิลปะการต่อสู้แล้ว การไหว้ครู
และแม่ไม้มวยไทยยังเป็นการแข่งขันที่นักกีฬามี
โอกาสได้ขึ้นแท่นรับเหรียญรางวัลพร้อมเพลงชาติ
และธงชาติอีกด้วย

๒๔



ก้าวสำาคัญของประวัติศาสตร์มวยไทย
ปี ๒๕๖๔ ถือเป็นก้าวสำาคัญแห่งประวัติศาสตร์

มวยไทยท่ีคณะกรรมการโอลิมปิกสากลให้การรับรอง
กีฬามวยไทยและสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ (IFMA) 
ให้เป็นหน่วยงานกำากับดูแลมวยไทยเพียงแห่งเดียว 
และเป็นหน่วยงานสูงสุดด้านกีฬามวยไทยในระดับ
สากล

IFMA ระลึกเสมอว่าประเทศไทยเป็นถ่ินกำาเนิด
ของมวยไทย ประเทศไทยมีความภาคภูมิใจในมวย 
ไทยเช่นเดียวกับประเทศเกาหลีใต้ที่ภาคภูมิใจใน
กีฬาเทควันโด ประเทศจีนท่ีภาคภูมิใจในกีฬาวูซู และ
ประเทศญ่ีปุ่นท่ีภาคภูมิใจในกีฬาคาราเต้และยูโด และ
ด้วยความยิ่งใหญ่ของมวยไทยนี้ ทำาให้นักกีฬาและ
ผู้ฝึกกีฬามวยไทยท่ัวโลกต่างภาคภูมิใจ ส่งผลให้มวยไทย

ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากลมา
ยาวนาน

นอกจาก IFMA จะเป็นองค์กรกีฬามวยไทย
เพียงองค์กรเดียวที่ได้รับการรับรองโดยองค์กรต่อ
ต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping  
Agency - WADA) แล้ว IFMA ยังยึดม่ันในการแข่งขัน
ท่ียุติธรรมโดยปราศจากความรุนแรงและการละเมิด
ทุกรูปแบบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ 
เพื่อความปลอดภัยของนักกีฬา นักกีฬาที่เข้าร่วม
การแข่งขันต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันตามข้อกำาหนด 
และแข่งขันตามเวลาที่กำาหนดในแต่ละยกอย่างเข้ม
งวดเพ่ือความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานของคณะ
กรรมการโอลิมปิกสากล เนื่องจากนักกีฬาที่ร่วมการ
แข่งขันจะต้องขึ้นชกอย่างน้อย ๓ ครั้ง ใน ๔ วันเพื่อ

๒๕



ทำาผลงานเกินเป้าในศึกมวยไทยเยาวชน
ชิงแชมป์โลก ๒๕๖๕

IFMA Muaythai Youth World Championships 
คือการแข่งขันกีฬาเยาวชนมวยไทยชิงแชมป์โลกซ่ึง
จัดข้ึนคร้ังแรกในปี ๒๕๔๔ เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนได้
สร้างแรงบันดาลใจและเรียนรู้ผ่านค่านิยมที่ฝังแน่น
ในมวยไทย คือ เกียรติยศ ประเพณี ความเคารพ 
ความเป็นเลิศ และความยุติธรรม สำาหรับปีน้ีเจ้าภาพ
ได้แก่ประเทศมาเลเซีย จัดแข่งขันตั้งแต่วันที่ ๙ ถึง 
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยมี
นักกีฬาเยาวชนเข้าร่วมมากกว่า ๑,๕๐๐ คนจาก 
๙๘ ประเทศ

ดาโต๊ะ ศรี อิสมาอิล ซาบรี นายกรัฐมนตรี
มาเลเซีย กล่าวว่า การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติจะช่วยส่งเสริมให้มาเลเซียเป็นศูนย์กลาง
กีฬาระดับโลกต่อไป ทั้งนี้ ยังได้รับมอบเหรียญมงคล
ทองคำาและสมาชิกกิตติมศักดิ์จากสหพันธ์มวยไทย
นานาชาติ (IFMA) เพื่อเฉลิมฉลองการแข่งขันกีฬา
มวยไทยเยาวชนโลก และความพยายามอันโดด
เด่นของรัฐบาลมาเลเซียในการพัฒนาและส่งเสริม
มวยไทย

เข้าสู่รอบสุดท้าย ทำาให้การปฏิบัติตามกฎและสวม
อุปกรณ์ป้องกันมีความสำาคัญอย่างมาก

ปัจจุบัน IFMA มีประเทศสมาชิก ๑๔๘ ประเทศ 
ใน ๕ ทวีป สมาชิกต่างมีเอกภาพภายใต้เป้าหมาย
เดียวกันในการส่งเสริมและสร้างคุณค่าของกีฬา
มวยไทยให้เป็นศิลปะการต่อสู้ระดับสากล

มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติร่วมสนับสนุน 
IFMA อย่างเต็มท่ีในการส่งเสริมกีฬามวยไทยในฐานะ
มรดกทางวัฒนธรรมไทย นำาไปสู่ความนิยมระดับโลก 
และพร้อมเดินหน้าไปสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิก นำา
มาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ประเทศไทยและนักกีฬา
มวยไทยทั่วโลก
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เยาวชนจำานวน ๕ คน พร้อมกับเยาวชน ครู และ
ผู้ฝึกสอนรวม ๒๐๐ คนไปร่วมกิจกรรมไหว้ครูและ
มวยโบราณ จุดประสงค์ไม่ใช่แค่ผลแพ้ชนะ แต่มี
เป้าหมายว่าต้องการให้เด็กๆ ได้มีความเข้าใจลึกซึ้ง
ว่า กีฬาเข้ามาเกี่ยวพันกับสังคมอย่างไร น้องๆ ที่
ได้รับคัดเลือกล้วนสนใจเรียนรู้มวย ไทยในบริบทที่
ไม่ใช่แค่กีฬา หากสามารถต่อยอดชีวิตไปในด้านอื่น
ได้ อาจเป็นผู้ฝึกสอนก็ได้

ตอนน้ี IFMA กำาลังเร่ิมการเรียนวัน สแตนดาร์ด 
มวยไทย เสริมเข้าไปในคอร์สออนไลน์ของ IFMA 
ร่วมกับคณะอาจารย์ทำาคัมภีร์เก่ียวกับมวยไทย ซ่ึงไม่ 
ใช่แค่กฎกติกา แต่รวมถึงท่ามวยไทย ออกกำาลัง
กายอย่างไรจึงจะฟิตแอนด์เฟิร์ม และดีใจท่ีน้องๆ ท้ังหมด
ท่ีเดินทางไปในการแข่งขันกีฬาท่ีมาเลเซียครั้งนี้ 
ต่างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้สึกกันว่ามี
ความสุขที่ได้มีประสบการณ์ลำาค่า ไม่ใช่การมาเที่ยว 
แต่ได้มาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้มีสัมพันธไมตรีกับคนที่
ไม่ใช่คนไทย ได้เรียนรู้ว่ามวยไทยทำาได้มากกว่าการ
เป็นนักกีฬา มวยไทยสามารถสร้างเพ่ือนได้ และต่อ 
ยอดความรู้เพิ่มเติมได้อีกมากมาย  

้
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ในการแข่งขันครั้งนี้ มีนักมวยเยาวชนทีมชาติ
ไทยเข้าร่วมชิงชัย ๑๗ คน และทำาผลงานได้ถึง ๗ 
เหรียญทอง ซึ่งเกินเป้าหมายที่วางไว้ 

สำาหรับการแข่งขันไหว้ครู ปรากฏว่านักกีฬา
ไทยคว้าได้อีก ๒ เหรียญทอง นอกจากนี้ เจ้าภาพได้
จัดแข่งขันมวยไทยแกรนด์ สแลม เป็นรายการพิเศษ
อายุ ๑๘ ปีข้ึนไป นักกีฬาไทยคว้าแชมป์มาได้อีก ๒ รุ่น 
คือ รุ่น ๗๕ กก. วันมูฮัมหมัด กิติยามาศตย์ (ชมรม
มวยไทยสมัครเล่นยะลา) และรุ่นนำาหนักน้อยกว่า 
๗๕ กก. นวพร พัดคง (โรงเรียนกีฬายะลา)

รวิภา เดนท์ หนึ่งในคณะกรรมการ Sport & 
Active Society Commission ของ IFMA เล่าให้ “ทิศไท” 
ฟังว่า การแข่งขันคร้ังน้ีได้ร่วมกับกองทุนพัฒนากีฬา 
ติดต่อกับโรงเรียนสามชายแดนภาคใต้ พานักกีฬา

้
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 ๔ ปีในการดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่ง
 ประเทศไทยของ ดร. ก้องศักด ยอดมณี นับว่า

เผชิญความท้าทายและการปรับตัวเพื่อเปลี่ยนแปลง
ให้ทันกระแสโลกอย่างต่อเนื่องและหนักหน่วง โดย
เฉพาะการมาถึงของโควิด-๑๙ ที่เรียกได้ว่าพลิกวิธี
แข่งขันและรับชมกีฬาของมนุษย์เราแทบจะ ๓๖๐ องศา

ท่านผู้ว่าการ กกท. ให้เกียรติ “ทิศไท” เข้าพบเพ่ือ
สัมภาษณ์ถึงการทำางาน ๔ ปีที่กำาลังจะสิ้นสุดวาระใน
เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ และแย้มพรายถึงแผนงานใน
อีก ๔ ปีต่อไปซึ่งน่าสนใจอย่างยิ่ง

๔ ปีแห่งความท้าทาย
คือ ๔ ปีแรกก็มีอะไรหลายๆ อย่างที่เราต้อง

เรียนรู้ ปีแรกสิ่งที่เราตั้งใจจะทำาเดินหน้าตั้งแต่แรก
มันเป็นไปไม่ได้ เพราะมีปัญหาอะไรต่างๆ ส่วนใหญ่

จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ระบบภายใน กกท. ระบบ
ต่างๆ ในวงการกีฬา และปัญหาหลักๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
คืออะไร ตลอดจนมองไปถึงแผนงานต่างๆ ที่เรานำา
เสนอ ปีแรกคือข้ันตอนของการเตรียมการ ปีท่ี ๒ ถึงจะ
เร่ิมผลักดัน ปีท่ี ๓ ปีท่ี ๔ เร่ิมเห็นเป็นรูปธรรม เพราะ
ฉะน้ัน ๒ ปีแรกก็เรียกว่าผลงานต่างๆ อยู่ในข้ันเตรียม
แก้ไขปัญหา เตรียมแผนที่จะผลักดัน ๑๒ โครงการ 
และมาเร่ิมขับเคล่ือนซ่ึงท่ีเห็นการเปล่ียนแปลงก็ช่วง
ปลายปี ที่ ๒ ถึงปีที่ ๓ ปีที่ ๔

แผนงาน ๑๒ โครงการน้ีผมนำาเสนอไปต้ังแต่
ตอนท่ีแสดงวิสัยทัศน์เป็นผู้ว่า เป็นเร่ืองท่ีเราคิดว่าจะมี 
การเปล่ียนแปลงได้ ท้ังการเปล่ียนแปลงในองค์กรการ
กีฬาเองและการเปล่ียนแปลงในวงการกีฬา โครงการ 
สำาคัญๆ เช่น National Sport Park คือการที่เรา
ไม่พึ่งพิงงบประมาณภาครัฐมากเกินไปในการที่จะ
ขยายพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นประโยชน์มากที่สุดในการ
กีฬา การร่วมดึงเงินหรือเทคโนโลยีภาคเอกชนมาใช้
ในการพัฒนา สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งใหม่ ยังไม่เคยเกิดข้ึน
ใน กกท. หรือเกิดข้ึนน้อยมากในองค์กรของรัฐ เพราะ
ฉะนั้นก็ไม่ใช่โครงการที่จะทำาได้รวดเร็วง่ายๆ เพราะ
ต้องมีการแก้ไขระเบียบกฎเกณฑ์รวมถึงปัญหา

การทำางานตลอด ๔ ปี
แห่งความท้าทายของ
ผู้ว่าการ กกท. และก้าวต่อไป

ตลอด
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กฎหมายต่างๆ ในการขับเคลื่อนสิ่งนี้ ก็ถือเป็นความ
สำาเร็จในเบื้องต้นว่าเราสามารถที่จะดำาเนินการได้ 
และ ๔ ปีต่อไปก็เป็นความต่อเนื่องแล้วว่ากกท.จะ
บริหารจัดการโครงการน้ีต่อไปให้ประสบความสำาเร็จ
อย่างไร

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมกีฬา
เชิงท่องเที่ยว

Sport Tourism หรือการส่งเสริมกีฬาเชิงท่อง
เที่ยว คือสิ่งที่เราคาดหวัง ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการ
พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ แต่เป็นการสร้างมูลค่า 
สร้างเศรษฐกิจ และเรื่องของการกระจายรายได้ เช่น
เลือกอีเว้นท์ในระดับโลกมาแข่ง หรือสร้างกิจกรรม
ในระดับนานาชาติในเมืองต่างๆ ของประเทศไทย
มากขึ้น จะเห็นว่ามีการต่อสัญญา “มอเตอร์ จีพี” 
ระยะยาว มีการสร้างกิจกรรมระดับโลกอย่างว่ิงเทรล 
นานาชาติหรือ UTMB รายการวิ่งเทรลอันดับ ๑ ของ
โลก ซึ่งเราสามารถผลักดันประเทศไทยให้เป็น ๑ ใน 
๓ รายการสำาคัญของโลกได้

Sport City ใน ๔ ปี เรามี ๑๖ เมืองแล้ว เราไม่
เน้นปริมาณ แต่เน้นเรื่องของคุณภาพ หมายความ
ว่านโยบายภาครัฐหรือแผนพัฒนาจังหวัดนั้นจะต้อง
มีเรื่องของกีฬาเป็นส่วนสำาคัญ และมีการจัดสรรงบ
ประมาณต่างๆ ในการพัฒนากีฬาของจังหวัดนั้นๆ 
รวมท้ังผลักดันสนับสนุนให้ ๑๖ เมืองน้ีเป็นเมืองกีฬา
อย่างยั่งยืนให้ได้

แผนการพัฒนานักกีฬาคนพิการครบวงจร เรา
ต้ังใจที่จะมีศูนย์ท่ีได้มาตรฐานเช่นเดียวกันกับคน
ท่ัวไปในการฝึกซ้อมเก็บตัวพัฒนานักกีฬาคนพิการ 
๔ ปีที่ผ่านมา เราเน้นส่งเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬา
ที่รองรับคนพิการ มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกซ้อมใน กกท. 
ซ่ึงอาคารศูนย์ฝึกซ้อมบ๊อกเซียท่ีหัวหมากได้รับรางวัล
สถาปัตยกรรมยอดเยี่ยม เราส่งเสริมการจัดกิจกรรม
คนพิการ ปรับพื้นที่ เช่น ที่โคราช เราปรับเป็นศูนย์
รองรับกีฬาคนพิการโดยเฉพาะ ทำาให้ผลงานในกีฬา
อาเซียนพาราเกมคร้ังน้ีค่อนข้างดี เรามีโครงการช่วย
ในเรื ่องของงาน ให้นักกีฬาสามารถเล่นได้อย่าง
สบายใจ ไม่ต้องกังวลว่าจะมีงานทำาหรือไม่มีงานทำา 
เราจะช่วยในเรื่องของการบรรจุเข้ามาใน กกท. เอง 
หรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในการที่จะรับนักกีฬาคนพิการเข้าไปทำางาน

ยกระดับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนกลาง
เรื่องนี้สำาเร็จเรียบร้อยแล้ว คือลงทุนทั้งเรื่อง

ของอุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากร ทำาให้ตอนนี้
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนกลางของเราเป็น
หนึ่งในศูนย์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชีย เทียบกับ
เกาหลีและญี่ปุ่นได้ เราลงทุนอุปกรณ์ต่างๆ ประมาณ 
๙๐๐ ล้านบาท ทำาให้มีความทันสมัย รองรับเรื่อง
ของการพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศได้ครบถ้วน
ในทุกมิติของวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วย เรามีห้อง
ใหม่ๆ เช่น เรื่องของจิตวิทยา โภชนาการ เรื่องของ
การปรับสภาพ ห้องที่มีการปรับความกดอากาศได้ 
เช่น เราเตรียมไปแข่งที่อเมริกาใต้ เราก็มีห้องที่ปรับ
สภาพให้เหมือนอยู่ที่อเมริกาใต้ รวมถึงเรื่องของการ
ปรับเวลาทำางาน เช่น นักกีฬาจะต้องไปแข่งตาม
เวลาของยุโรป เราก็ต้องมีการจัดเร่ืองของการกินนอน
ต่างๆ ตามเวลายุโรปเป็นต้น 
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ในรูปแบบการพัฒนากีฬาเร่ืองของวิทยาศาสตร์
การกีฬาสำาคัญมาก ใน ๔ ปีที่ผ่านมาเราทำาศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคน่าจะ ๓๐ กว่าแห่ง
แล้ว เพราะเราต้องการกระจายไป ไม่ให้นักกีฬาต้อง
เดินทางมาที่ศูนย์กลาง การฝึกซ้อมจะได้ต่อเนื่อง
และอยู่ในพื้นที่ได้ เป็นมิติที่เรากระจายความเจริญ
เร่ืองวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมถึงเรื่องการให้บริการ 
“สปอร์ต โมบายล์ คลินิก” (Sport Mobile Clinic) 
คือให้บริการและให้ความรู้นักกีฬาด้วย เวลาเราส่ง
นักกีฬาไปแข่ง เราจะไปเปิดศูนย์บัญชาการวิทยาศาสตร์
การกีฬา นำาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา นำานัก
วิทยาศาสตร์การกีฬาไปให้บริการที่นั้นๆ เลย เช่น
กีฬาอาเซียนพาราเกมส์คนพิการ เราก็ไปต้ังศูนย์ด้วย 
มีนักวิทยาศาสตร์ มีเตียงนวด มีอุปกรณ์เรื่องของ
การบำาบัด เรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บต่างๆ ที่
นั่นด้วย 

ยกระดับงานด้านกฎหมาย
แต่ก่อนนี้งานด้านกฎหมายเป็นระดับกอง 

ตอนนี้เราปรับโครงสร้างเป็นระดับสำานักแล้ว เพราะ
ฉะนั้นก็จะมีการปรับหมวดหมู่การให้บริการต่างๆ 
ทางกฎหมายที่เป็นของเราเองครบถ้วนขึ้น แล้วก็มี
เรื่องของการจัดตั้งอนุญาโตตุลาการด้านกีฬาขึ้นมา 
ซึ่งเป็นกลไกในการระงับข้อพิพาทในกรณีที่มีการขัด
แย้งกันในเรื่องของกีฬา เพราะเราเห็นว่าการแก้ไข
ปัญหาในวงการกีฬาต้องการความรวดเร็ว จะไปรอ
ให้ศาลตัดสินต่างๆ ก็ไม่ทันกับสถานการณ์ ตอนนี้ได้
มีการอบรมอนุญาโตตุลาการด้านกีฬารุ่นแรกไปแล้ว 
ต่อไปใน ๔ ปีที่จะถึง เราก็ต้องปรับในเรื่องข้อบังคับ
ต่างๆ ให้สอดคล้องข้อบังคับของสมาคมกีฬา เพื่อ
ให้ใช้อนุญาโตตุลาการได้อย่างเต็มรูปแบบ 

วางแผนงานธุรกิจ เพิ่มรายได้ให้ กกท. 
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

เนื่องจากว่าในทุกๆ ปี เราจะได้รับงบประมาณ
น้อยลง เราต้องหาเงินนอกงบประมาณเพ่ือมาใช้จ่าย
ในกิจการของ กกท. หมายความว่าเราต้องจัดอะไร
ต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นให้ได้ตามตัวชี้วัดที่
สูงขึ้นทุกปี  เพราะฉะนั้นก็ต้องมีแผนธุรกิจมารอง
รับ เช่น การใช้ National Sport Park ในหัวหมากท่ี
จะสร้างรายได้โดยดึงเงินจากเอกชนเข้ามาร่วม ๔ ปีท่ีจะ
ถึงนี้จะผลักดันให้เป็นรูปธรรมในแต่ละเรื่องที่เราทำา
แผนเอาไว้ ในขณะเดียวกัน แผนธุรกิจนี้ก็จะสะท้อน
กลับไปที่การให้บริการประชาชนด้วย หมายความ
ว่าเราต้องยกระดับเรื่องของความพร้อมในการให้
บริการด้านกีฬาให้กับประชาชน ทั้งในส่วนกลางคือ
หัวหมากและในส่วนภูมิภาค ประชาชนจะมีโอกาส
ในการใช้บริการทางการกีฬามากขึ้น เพราะฉะนั้น
ก็จะสะท้อนกลับไปในมิติของสังคม ประชาชนจะมี
สุขภาพที่ดีขึ้น มีโอกาสเข้าถึงสถานที่ออกกำาลังกาย
มากขึ้น ใช้เทคโนโลยีในการให้บริการ เช่น การ
จองต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ต่างๆ ทำาให้ประชาชน
สามารถบริหารจัดการชีวิต ให้การออกกำาลังกายเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตได้ง่ายขึ้น

๓๐



การให้บริการเรื่องของเวชศาสตร์การกีฬา
เดิมทีเป็นแผนของผมที่จะทำาโรงพยาบาลกีฬา 

แต่พอพูดเร่ืองคำาว่าโรงพยาบาลกีฬา อาจจะทำาให้คน
เข้าใจผิดว่าเราจะไปสร้างตึกอาคารอะไรใหญ่โต จริงๆ 
แล้วไม่ใช่ เราจะสร้าง “ศูนย์การแพทย์ด้านกีฬา” 
หรือศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาที่เป็นระบบอัจฉริยะ ใช้
ระบบทำางานการสร้างเครือข่ายต่างๆ ในการที่จะให้
บริการ ๒๔ ชั่วโมง หมายความว่าถ้าบาดเจ็บฝึก
ซ้อมต่างๆ ในเวลากลางคืนก็สามารถติดต่อเข้ามา 
พูดคุยให้คำาปรึกษา แนะนำาทางออนไลน์กันได้ ถ้า
มีความจำาเป็น ประเมินแล้วต้องส่งไปที่โรงพยาบาล
ไหน ก็เลือกโรงพยาบาลในเครือข่ายท่ีเรามีความร่วม
มือกันส่งไปโดยด่วน หรือมารับตัวไป เพราะฉะนั้นก็
จะทำาให้การฝึกซ้อม การเก็บตัวต่าง ๆ ของนักกีฬา
มีประสิทธิภาพขึ้น บาดเจ็บก็สามารถที่จะรักษาได้
ทันเวลา  

กีฬาสมานฉันท์ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
เร่ืองน้ีจะเน้นใน ๕ จังหวัดภาคใต้ เพ่ือท่ีจะให้

กีฬาเข้าไปแก้ปัญหาต่างๆ ที่ผ่านมาเรามีกิจกรรม
เร่ืองกีฬาสมานฉันท์ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดึง
โครงการใหญ่ เช่น UTMB หรือวิ่งเทรลระดับโลกเข้า
มา นอกจากท่ีเชียงใหม่ท่ีเป็นรายการหลักแล้ว เรา
ก็ไปทำาท่ีเบตงซ่ึงตอนน้ีก็กำาลังอยู่ในกระบวนการ จะ
ทำาให้เรื่องของกีฬาไปช่วยในเร่ืองการสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ กระตุ้นความเป็นอยู่ในภาคใต้ให้ดีขึ้น

สถานีทีวีดิจิตอล T Sports 7
เรายกระดับมาจากช่องดาวเทียม เราต้องการ

ให้เมื่อนึกถึงกีฬาต้องเปิดมา ที่ T Sports 7 เพราะ
ฉะนั้นก็จะเน้นให้ความรู้เรื่องกีฬา ถ่ายทอดสด และ
เปิดโอกาสให้กับกีฬาทางเลือกอื่นๆ ด้วย เรามี
สมาคมกีฬากว่า ๘๐ แห่งในประเทศไทย เราก็จะ
ให้โอกาสได้ดูกีฬาแปลกๆ ที่เริ่มต้นขึ้นมาในสมัย
ผมก็คือมีการถ่ายทอดกีฬาพาราลิมปิกครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร์ เพราะว่าช่องเอกชนไม่กล้าลงทุน แต่
ว่า T Sports 7 ไม่ได้เป็นช่องที่แสวงหาผลกำาไร เป็น
ช่องสาธารณะ เรามุ่งหมายทำาในเรื่องของกีฬาและ
ท่องเที่ยว เป้าหมายอยากให้คนได้ดูกีฬามากขึ้น 
อยากให้คนมีวัฒนธรรมในการชมในการเชียร์กีฬา
แล้วก็ได้จิตวิญญาณในเรื่องของนำาใจรู้แพ้รู้ชนะจาก
การถ่ายทอดสิ่งต่างๆ 

นอกจากสถานีทีวีดิจิตอล T Sports 7 ช่อง
ทางออนไลน์อื่นๆ อยู่ในระหว่างการพัฒนาอีกหลาย
แพลตฟอร์ม ทั้งยูทูบ อินสตาแกรม เฟสบุ๊ก ในช่วง
การแข่งขันต่างๆ เราก็มีติ๊กต่อกด้วย ให้คนมาร่วม
เชียร์ร่วมให้กำาลังใจนักกีฬา พยายามให้คนเห็นผล

สปอร์ต ล็อตโต้ (Sport Lotto) 
ระบบที่ทำาให้ผู้ชมมีส่วนในการเชียร์กีฬา

ของเดิมเราใช้คำาว่า “สปอร์ต ล็อตโต้” ทำาให้
คนเข้าใจผิดว่าเราจะไปออกหวยหรือ จริงๆ แล้ว
เป็นระบบท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อให้คนมีส่วนร่วมในการ
ชมในการเชียร์กีฬา สร้างกระแสกีฬาให้คนรักกีฬา 
ให้มีวัฒนธรรมกีฬามากขึ้น เป็นแพลตฟอร์มที่เข้า
ผ่านมือถือและคอมพิวเตอร์ รวบรวมแอพพลิเคชั่น 
เช่น การทายผล ซื้อตั๋ว หรือมีการร่วมสนุก มีความ
รู้ต่างๆ ในการศึกษา ๔ ปีที่ผ่านมา เราได้ทดลอง
ระบบในกีฬาเยาวชนแห่งชาติแล้วซึ่งก็ได้รับการ
ตอบรับที่ดี
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งานนักกีฬามากขึ้น เพราะบางครั้งติดตามกันอยู่ไม่
กี่ชนิดกีฬา และสื่อมวลชนหลักก็จะติดตามผลไม่กี่
ชนิดกีฬา 

หรือล่าสุดเราเป็นแชมป์กีฬายูยิตสูล้มแชมป์
โลก นักกีฬา ๒ คนนี้พอได้แชมป์ก็กลายเป็นซูเปอร์
สตาร์ ท่ีอเมริกามีคนมายืนขอลายเซ็นและถ่ายรูปเต็ม
ไปหมด ภาพแบบนี้คนไทยไม่ค่อยเห็นทั้งๆ ที่เรา
ประสบความสำาเร็จ คริกเก็ตไทยผู้หญิงก็ผ่านรอบ
คัดเลือกเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายในการชิงแชมป์โลก
เป็นต้น  เชียร์ลีดดิ้งนี้เราเป็นแชมป์โลกกลับมา แต่
ว่าข่าวไม่ได้อยู่ในกระแส 

เราอยากเป็นเครือข่ายในการที่จะสร้างความ
รับรู้ ติดตามสิ่งดีๆ และผมก็พูดตลอดว่าในการที่
นักกีฬาจะไปแข่งต่างประเทศ ส่ิงสำาคัญนอกจากผลการ
แข่งขันแล้ว เราต้องถือว่าเราเป็นทูตของประเทศไทย
ไปสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ไปสร้างมิตรภาพที่ดีให้กับ
นานาชาติ 

ความท้าทายในการทำางานตลอด ๔ ปี
ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงคือความสุข

ถามผมว่า ๔ ปีถ้าเราทำาไปแล้วเห็นการเปล่ียน 
แปลงก็ถือว่าเป็นความสุข เช่น เรามีโครงสร้างที่ดี
ขึ้น ทำาให้พนักงานเรามีความสุขขึ้น มีสวัสดิการดี
ขึ้น ก็เป็นกำาลังใจที่ทำาให้เราทำางานต่อได้ หรือว่าเรา
เห็นการเปลี่ยนแปลงในวงการกีฬา ผลงานนักกีฬาดี
ขึ้น ถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการช่วยเหลือ
นักกีฬาหรือสนับสนุนนักกีฬาในการท่ีจะไปสร้าง
ความสุขให้คนมากขึ้น

ความสำาเร็จในเร่ืองของการพัฒนากีฬาเพ่ือความ
เป็นเลิศที่เราเน้นกีฬาสากลต่างๆ ก็เห็นผลงานได้
มากขึ้นและดีขึ้น ทำาให้เรามีกำาลังใจในการทำางาน
ต่อไป แต่อุปสรรคก็มีพอสมควร เช่น เรื่องข้อจำากัด
ของงบประมาณ แม้จะมีกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
แล้ว แต่ค่อนข้างมีความละเอียด มีข้อกฎหมายต่างๆ 
ท่ีจะต้องระมัดระวัง และมีการปรับโครงสร้างบางอย่าง
เพ่ือให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก และต้องพูด
ตรงๆว่า เรายังมีบุคลากรไม่เพียงพอในการท่ีจะรองรับ
ด้านเศรษฐศาสตร์การบริหารจัดการต่างๆ ที่ต้องมี
ความรู้เฉพาะแบบน้ี ก็เป็นปัญหาท่ีเราต้องแก้ไขต่อไป

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วง ๔ ปีของ 
ดร.ก้องศักด ยอดมณี เป็นมิติใหม่ของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยท่ีน่าติดตาม ซ่ึงล้วนก่อประโยชน์ในกิจกรรม
การกีฬาของไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมชาติช้ันนำาอ่ืนๆ
อย่างน่าชื่นชม

นายรุ่งโรจน์ ไทยนิยม นักกีฬาปิงปองทีมชาติ
ไทย ซ่ึงเป็นนักกีฬาท่ีคว้าเหรียญทองให้ไทยมากท่ีสุด 
จำานวน ๔ เหรียญทอง จากผลงานการแข่งขันกีฬา
อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่  ๑๑ “โซโล  ๒๐๒๒” มอบ
เหรียญทองให้กับ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการ
กีฬาแห่งประเทศไทย ในงานเล้ียงนักกีฬาคนพิการทีม
ชาติไทย ที่สโมสรทหารบก วิภาวดี  
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เรื่อง : บุษบา 
ภาพประกอบ : พงษ์ณัฐ

รักษ์โลก

 เดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม จัดงานเสวนา “เสริม
 พลังไทยสู่ความยั่งยืนด้านสภาพภูมิอากาศ” ในการประชุมภาคีการขับเคลื่อน

การปฏิบัติงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (TCAC Opening Plenary) 
ซึ่งนำาผู้บริหารหน่วยงานระดับชาติมาร่วมพูดคุยกัน หลายหัวข้อในงานน่าสนใจและ
ควรนำามาแบ่งปันกันฟัง โดยเฉพาะเรื่องของ “พลังแห่งนวัตกรรมเพื่อปกป้องสภาพ
ภูมิอากาศ” เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเกิดขึ้นแน่ และเราจะอยู่กับมัน
ได้อย่างไร

๓๓

พลังแห่งนวัตกรรม
เพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศ

เมื่อ
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เป้าหมายเน็ต ซีโร่ เป็นศูนย์ในปี พ.ศ. ๒๖๐๘
เน็ต ซีโร่ (Net Zero) คือแนวคิดในการจัดการเพ่ือทำาให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก

กิจกรรมหรือผลติภัณฑ์เป็นศูนย์ ด้วยการกำาจัดก๊าซเรือนกระจกออกจากบรรยากาศโดย
กระบวนการกำาจัดคาร์บอน เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทาง
คาร์บอนภายในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
เป็นศูนย์ ภายในปี ๒๖๐๘ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงยุทธศาสตร์ระยะยาวใน
การพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกตำาของประเทศ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ท้ังน้ี แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีสำาคัญ ได้แก่ การเพ่ิมการใช้พลังงานทดแทน 
การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) การใช้เทคโนโลยีการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CCUS) 
การจัดการขยะและนำาเสียชุมชน รวมถึงนำาเสียอุตสาหกรรม และการปรับปรุงการทำา
นาข้าวเพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับบีโอไอ (BOI) 
เพ่ือเสริมสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านการลงทุนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมท้ังการสร้าง
ตลาดคาร์บอนเครดิต และการเจรจาหารือกับ FTI เป็นต้น 

ผลักดันนวัตกรรมเพื่อโลกอย่างเป็นสากล
ปัจจุบันภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคธุรกิจ และภาคการเกษตร กำาลังปรับ

ตัวเพื ่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และสอดคล้องกับ
การขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้นโยบายเศรษฐกิจ BCG หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งก็คือ
ต้นแบบเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นแนวคิดการนำาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับ ๔ อุตสาหกรรม
เป้าหมาย (S-curves) ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมพลังงาน
และวัสดุ อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 
โดยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ผลิต
ที่เป็นฐานการผลิตเดิม เช่น เกษตรกรและชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบ
การที่ผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

่



๓๕

เพ่ือผลักดันให้นวัตกรรมสภาพภูมิอากาศไทยกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG เห็นผล 
จึงจัดทำาโครงการ Circular Design & Solution Platform มีบริษัทเอกชนเข้าร่วม
มากกว่า ๑๐๐ บริษัท เรียนรู้การออกแบบธุรกิจที่ใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศของประเทศไทยในภาคการเกษตร ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์มท่ีจะทำาให้ทราบถึงข้อมูล
ด้านการเกษตรทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิน นำา การปลูก การขาย และระยะเวลาการ
เก็บเกี่ยว

ในส่วน “พลังแห่งนวัตกรรมเพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศ” มี ๒ ส่วน ส่วนแรก ลด
ในส่ิงท่ีเราปล่อย (Mitigation) ซ่ึงจะต้องมองในเร่ืองของการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกด้วย 
และส่วนที่สอง การปรับตัว (Adaptation) ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเข้า
มาช่วย ดังนั้น นวัตกรรมในการขับเคลื่อนการดำาเนินงานและนโยบายด้านนวัตกรรม
จึงเป็นสิ่งสำาคัญ ที่จะทำาให้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่จะนำามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพทั้ง 
๒ ส่วนมีความชัดเจน และไม่ได้มีแต่นวัตกรรมที่ช่วยในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกหรือการปรับตัว แต่ยังมีนวัตกรรมที่ใช้ในตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของประเทศไทยด้วย

สำาหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเองได้ประกาศเป้าหมายความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน ภายในปี ๒๕๙๓ ภายใต้กลยุทธ์ Triple S ประกอบด้วย การปรับ
เปลี่ยนสัดส่วนในการผลิต ด้วยการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น เพิ่มแหล่งกักเก็บดูดซับ
คาร์บอน โดยวางแผนปลูกป่าเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งล้านไร่ ภายใน ๑๐ ปี และ ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ และ
การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ เป็นต้น

ในขณะเดียวกัน องค์กรต่างๆ จะมุ่งสู่เป้าหมายเศรษฐกิจชีวภาพ คือระบบเศรษฐกิจ
ท่ีนำาความรู้และนวัตกรรม โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มาช่วยพัฒนาต่อยอด สร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรชีวภาพและผลผลิตทางเกษตรให้เป็นสินค้าและบริการที่
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการผลิตและบริการ เช่น ยืดระยะเวลาวงจรการใช้
ทรัพยากรให้ยาวนานมากข้ึน และการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม หรือการทำาให้เกิด
ความยั่งยืน 

การส่งเสริมการทำานวัตกรรมท่ีกล่าวมาท้ังหมดน้ี สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ๒ ส่วน 
คือช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ภาคอุตสาหกรรมต้องมีการปรับตัว และช่วยลด
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนด้วย  

้



เรื่อง : ฉญษาภ์
แรงบันดาลใจ

หน่ึงยอดเยาวชนไทยท่ีโดดเด่นท้ังการเรียน ความประพฤติ
และดนตรี เจนญาณี แก้วหาญ หรือเจน นอกจากจะ

เป็นอดีตนักไวโอลินวงดุริยางค์เยาวชนไทย (Thai Youth Orchestra) 
ยังได้รับทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน 
ม.ท.ศ รุ่นที่ ๑๐ ได้รับโอกาสให้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระ
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 
๒๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
พระราชวังดุสิต ซึ่งวันนี้เจนจะมาเล่าถึงความรู้สึกของการได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และบอกเคล็ด
ลับของความสำาเร็จในฐานะเยาวชนต้นแบบ ผู้เคยได้รับรางวัล
เด็กดีเด่นแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ จากชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น 
สมาคมสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ย้อนไปในวัยเด็ก เจนมีความฝันด้านใดคะ แล้วเริ่มหัน

เจนญาณี แก้วหาญ 
ว่าที่สัตวแพทย์หญิง ผู้คว้าทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑๐

อีก
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มาสนใจการเป็นสัตวแพทย์เมื่อไร
 จำาได้ว่าตอนเจนอยู่อนุบาลคุณครูให้วาดรูปว่า อาชีพในฝันคืออะไร 

ก็วาดรูปพยาบาลค่ะ เพราะคุณแม่เป็นพยาบาลเลยได้เห็นการทำางานของ
คุณแม่ตลอด แต่พอโตมาอายุได้ ๑๑ ปี ประมาณ ประถม ๕ หนูก็
อยากเป็นนักร้องค่ะ เพราะชอบร้องเพลงตามพี่ๆ มาก สุดท้ายช่วง
มัธยมปลายก็พยายามค้นหาว่าเราควรทำาอาชีพอะไร ด้านวิชาการหนู
ก็สามารถเรียนแบบพอใช้ได้ และปัจจัยหลักในการเลือกทำางานไม่ใช่
แค่ความชอบส่วนตัว สิ่งที่สำาคัญคือความมั่นคงค่ะ ส่วนตัวก็สนใจด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ แต่หนูโตมาในสภาพแวดล้อมที่อยู่ในโรงพยาบาล
ทำาให้รู้ว่าอาจจะไม่เหมาะกับหนู นอกจากนี้หนูก็ยังชอบสัตว์มากๆ เพราะ

ที่บ้านก็เลี้ยงสัตว์ ทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ ทำาให้หนูตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากจะเป็น
สัตวแพทย์ค่ะ

การเตรียมตัวเป็น “นักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา
พระราชทาน  ม.ท.ศ  รุ่นที่ ๑๐ ทำาอย่างไร

หนูเป็นเด็กกิจกรรมตั้งแต่เด็กๆ จึงมีผลงานในด้านนี้เยอะ และมีผลการเรียนที่ดี
มาตลอด ทำาให้คุณครูเห็นความสามารถในตัวหนู จึงส่งชื่อและผลงานเข้าคัดเลือกเป็น
นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรม 
โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร) เมื่อผ่านรอบแรก ก็ได้เข้าไปสัมภาษณ์กับท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดนนทบุรี โดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับทัศนคติและได้แสดงความสามารถ ซึ่ง
หนูก็ผ่านมาได้ และเข้าร่วมค่ายคัดกรองเพื่อที่จะเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน จาก
นั้นจึงได้เข้ามาเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๐ จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
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ความรู้สึกที่ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 
รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมาก และภูมิใจท่ีได้รับโอกาสท่ีดีในการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน 

ทุนจากพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ด้วยตัวหนูเอง ในตอนนั้นก็ทำาให้หนูรู้สึกว่า
อยากจะทำาส่ิงดีๆ เป็นต้นแบบเยาวชนท่ีดี และจะช่วยสร้างประโยชน์ส่วนรวมตอบแทน
พระองค์ท่านค่ะ

เวลาว่างกับสิ่งที่ชอบ
เวลาว่างเจนจะทำากิจกรรมที่ผ่อนคลาย

จิตใจค่ะ หนูชอบร้องเพลงมาก ถ้าอยู่บ้านก็
จะร้องเพลงคาราโอเกะกับพ่ีๆ หรืออาจวาดรูป
และฟังเพลงถ้าต้องการความสงบ นอกจาก
น้ีก็อาจจะเล่นเกมบ้างเพ่ือเป็นการกระตุ้นสมอง 
ฟื้นฟูร่างกายให้พร้อมต่อการทำากิจกรรม
อย่างอื่น

อุปสรรคจากการเรียนออนไลน์
เรื่องท้อกับการเรียนก็มีเช่นกันค่ะ ในช่วงที่เรียนชั้นปี ๑ ที่ผ่านมา การเรียน

การสอนเป็นรูปแบบออนไลน์เกือบทั้งหมด ซึ่งไม่เหมาะกับคนที่ชอบเรียนแบบปฏิบัติ
หรือชอบสภาพแวดล้อมรอบข้างที่มีเพื่อนเรียนด้วยกัน ทำาให้หนูต้องใช้เวลาปรับตัว
อยู่นานมากๆ บางครั้งหนูก็ไม่มีสมาธิในการเรียน ก็ทำาให้ตามเนื้อหาไม่ทัน เราก็ต้อง
เสียเวลาทวนเพิ่มหลายครั้ง วิธีแก้ไขคือเปลี่ยนสถานที่ในการเรียนให้สภาพแวดล้อม
เหมาะกับการเรียนมากข้ึน ท้ังน้ีก็ข้ึนอยู่กับความชอบส่วนบุคคลเลยค่ะ เราอาจจะเรียน
ในห้องสมุด ในสถานที่นั่งทำางานร่วมกันกับผู้อื่น (Co-working Space) หรืออาจจะ
เป็นร้านคาเฟ่ที่ชอบ
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“บุคคลต้นแบบ” ในการใช้ชีวิต 
คุณแม่ค่ะ เพราะคุณแม่ทำาให้หนูเห็นว่า การเป็นคนดีและไม่

สร้างความเดือดร้อนให้คนอ่ืนเป็นส่ิงท่ีจะทำาให้เรามีความสุข ในด้าน
การทำางานคุณแม่ก็จะทำาเพื่อส่วนรวมตลอด จึงเป็นที่รักของคน
โดยรอบ มีความอดทน ทำาทุกอย่างเพื่อคนที่รัก ยอมเสียสละเพื่อ
ให้คนในครอบครัวมีความสุข และเป็นคนสอนหนูให้นึกถึงคนอ่ืนอยู่
เสมอ ซึ่งก็จะทำาให้คนรอบข้างอยู่กับเราได้อย่างสบายใจ

๒ คุณสมบัติสู่ความสำาเร็จ  
 คุณสมบัติหลักๆ ที่สำาคัญ ได้แก่ มีความรับผิดชอบ รู้หน้าที่

ของตัวเอง คือรู้ว่าตัวเองมีหน้าท่ีอะไรในปัจจุบัน เป้าหมายคืออะไร 
น่ันจะทำาให้เราไม่ไขว้เขวและสามารถแบ่งเวลาเรียงลำาดับความ
สำาคัญในการทำาสิ่งต่างๆ พร้อมทั้งยังสามารถทำาให้เป้าหมายหลัก
ประสบความสำาเร็จ นอกจากน้ียังฝึกในด้านความมีวินัยอีกด้วย และ
ข้อที่ ๒ คือ หมั่นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนในด้านที่สนใจ คือไม่ว่า
จะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ขอให้เป็นเรื่องที่เราชอบ เราก็จะยิ่งสนใจที่
จะศึกษาในด้านนั้นๆ เพิ่มเติม ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยในการพัฒนาสมอง
ของเด็ก และยังทำาให้เรารู้เร็วข้ึนว่าเราเหมาะกับด้านน้ีจริงๆ หรือไม่ 
หากไม่เหมาะก็จะรู้จักการคิดวิเคราะห์และหาทางแก้ไขปัญหาต่อไปได้

กำาลังใจจากพี่เจนถึงน้องเยาวชนทุกคน
สำาหรับน้องๆ ที่ยังหาทางของตัวเองไม่เจอ พี่ก็อยากให้น้อง

ลองค้นหาก่อนว่ามีส่ิงไหนท่ีเราไม่ชอบจะได้เลี่ยงเพราะการทำา
ในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ ความกระตือรือร้นจะน้อยลง อาจส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทำางาน หลังจากน้ันค่อยศึกษาเพ่ิมว่าตัวเองถนัด
ด้านไหน ชอบด้านไหน จากนั้นให้ลงมือทำาเต็มที่ ถ้าสุดท้ายแล้ว
ไม่ได้เป็นไปตามที่ฝันไว้ ก็อย่าเพิ่งท้อ ให้เราสู้ต่อและหาทางแก้ไข
พัฒนาให้ดีขึ้น และบางครั้งเราอาจจะเหมาะกับด้านอื่นมากกว่าที่
เราคิดไว้ ขอเป็นกำาลังใจให้น้องๆ ทุกคนนะคะ

ติดตามผลงานการร้องเพลงของเจนและส่งกำาลังใจได้ที่
ช่องยูทูบ : Cheezecakemusic  

๓๙



เรื่อง : เพลิน-เพลิน 
 

ยอดเยาวชน

ญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ 

เหรียญทองชีว วิทยาโอลิมปิก 
ผู้มีเป้าหมายอยากให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น

 เชียงใหม่สร้างผลงานยอดเยี่ยมอีกครั้งในฐานะผู้แทน
 ประเทศไทย ญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ หรือชื่อเล่น “เจได” 

นักเรียนชั้นม.๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สามารถคว้า
เหรียญทองจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ 
International Biology Olympiad Challenge 2022  (IBO 
Challenge 2022) จัดขึ้นโดยสมาคมโอลิมปิกชีววิทยาสากล 
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ กรุงเยเรวาน 
สาธารณรัฐอาร์เมเนีย  

รู้จักเจไดให้มากขึ้น  
ด้วยชื่อที่โดดเด่น ทำาให้หลายคนอยากรู้ว่า 

“ญาณรัก” มีความหมายว่าอะไร เจไดจึงอธิบาย
ว่า ญาณ หมายถึงผู้มีความรู้ เมื่อรวมกับรัก 
จึงเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องรัก ส่วนช่ือเจได คุณ
พ่อได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเร่ืองสตาร์วอร์ส 
ซ่ึงเจไดก็รู้สึกว่าเป็นช่ือท่ีเท่ดี และตัวเองก็ชอบ
วิชาด้านวิทยาศาสตร์ด้วย

เด็ก

๔๐



สู้อีกครั้งเพื่อเหรียญทองโอลิมปิก
ก่อนจะคว้าเหรียญทองด้านชีววิทยาโอลิมปิกปีนี้ เจไดเคยได้

เหรียญเงินจากการแข่งขัน International Biology Olympiad Challenge 
2021 ซ่ึงเป็นการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์จากประเทศไทย ประเทศ
เจ้าภาพคือสาธารณรัฐโปรตุเกส ผลปรากฏว่าเจไดเป็นผู้แทนประเทศไทย
ไอบีโอ (IBO) ท่ีได้รับเหรียญเงิน หน่ึงปีต่อมา หลังสะสมประสบการณ์
และความรู้ เจไดก็ทำาให้สำาเร็จได้ในปีนี้ 

“ผมดีใจมากๆ เลยครับ เพราะรอมาหนึ่งปีพอดี จะเรียกว่ากลับ
มาแก้มืออีกครั้งก็ได้ และครั้งนี้ก็ได้เหรียญทองสมใจ”

การแข่งขันที่อาร์เมเนีย  
เจไดเล่าถึงบรรยากาศของประเทศที่ได้เดินทางไปแข่งขันว่า 

“เป็นประเทศท่ีสวยงาม อยู่แถบเอเชียตะวันตกใกล้ประเทศอิหร่าน ส่วน
ตึกก็มีเสน่ห์ในแบบวินเทจ การไปแข่งที่นี่ผมไม่ได้ไปแข่งแค่เพื่อเอา
เหรียญชัยอย่างเดียว แต่ยังเป็นการได้พบปะเพื่อนใหม่ๆ มีการสังสรรค์
กับเพื่อนๆ ชาวต่างชาติ เป็นการสร้างสายสัมพันธ์ของแวดวงไอบีโอ 
ซึ่งทุกคนจะคอยเน้นยำากันตลอดว่าเป็นการแข่งขันที่ทำาให้ได้มิตรภาพ
มากกว่าเหรียญชัย เพราะในอนาคตวันใดวันหนึ่ง เราอาจมาร่วมงาน
วิจัยกันอีกก็เป็นได้ และตอนน้ีผมก็ได้เพ่ือนหลากหลายประเทศมาก ท้ัง
ไต้หวัน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ อิตาลี โปรตุเกส เรียกได้ว่าถ้าเดินทางไป
ประเทศไหนก็น่าจะมีเพื่อนดูแลครับ”

้

๔๑



เส้นทางโอลิมปิกเกิดขึ้นจากการขวนขวายด้วยตัวเอง
เจไดเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นคนชอบค้นคว้าหาความรู้จาก

ทุกท่ี ท้ังจากหนังสือ อินเตอร์เน็ต ประกอบกับการได้ยินข่าว
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนเร่ืองเปิดรับผู้ที่สนใจเข้าค่าย
โอลิมปิก จากจุดน้ันจึงจุดประกายให้เขาศึกษาว่าการจะเข้าสู่เส้น
ทางนี้ต้องทำาอย่างไรบ้างโดยดูจากยูทูป และเห็นว่าน่าสนใจน่า
เรียนจึงสมัคร

พอขึ้นมัธยมต้น เจไดจึงเริ่มเข้าค่าย ๑ เป็นค่ายรวมเด็ก
ที่สนใจสอบคัดเลือก มีการอบรมจนจบค่าย มีการสอบเพื่อคัด
เลือกเข้าค่าย ๒ และคัดไประดับชาติ ไม่ว่าจะเป็นวิชาฟิสิกส์ 
เคมี ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์ และภูมิศาสตร์ จากระดับชาติ
ต่อด้วยการเข้าค่าย สสวท. ซ่ึงจะเข้มข้นข้ึนเร่ือยๆ เพ่ือคัดผู้แทน
เหลือแค่ ๔ คนไปเป็นตัวแทนประเทศ 

เจได้ได้เป็นผู้แทนระดับประเทศด้านชีววิทยาตั้งแต่ ม.๓ 
ครั้งแรกที่แข่งออนไลน์ของประเทศโปรตุเกส เขาทำาได้ถึงระดับ
เหรียญเงิน ในเมื่อโอกาสยังมีและเขายังสนใจเรื่องชีววิทยาอยู่
มาก ทำาให้เจไดกลับมาแก้มือ จนได้เหรียญทองซึ่งเป็นสิ่งที่เขา
ดีใจมาก 

ชอบศึกษาร่างกายมนุษย์
เจไดสนใจทั้งวิชาเคมีและชีววิทยาเพราะชอบศึกษาร่างกายมนุษย์ มีความคิด

อยากเป็นหมอ
“ผมคิดว่าตัวเองน่าจะเรียนได้ พอเข้าค่ายก็ยิ่งรู้ว่ามีสิ่งที่เรียกว่าการทำาวิจัยต่างๆ 

พอได้เข้าไปอยู่ในค่ายซึ่งให้ความคิดทางเลือกการศึกษาใหม่ๆ ตัวผมเองคิดว่าถนัด
ชีววิทยามากกว่าเคมี เพราะเป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่เราเห็นทุก
วัน ต้ังแต่ระดับเซลล์ร่างกายมนุษย์หรือระบบนิเวศวิทยาก็เก่ียวข้องกับชีววิทยาท้ังน้ัน”

๔๒



มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากชีววิทยาได้
การเรียนวิชาชีวะของเจได มุ่งหวังเพื่อทำาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น เช่นการทำาวัคซีน

โควิด ก็เป็นตัวอย่างจากการใช้ความรู้ด้านชีววิทยา 
“อาจารย์ในค่ายล้วนเป็นระดับปริญญาเอกท้ังน้ัน เวลาได้เรียนกับท่าน ผมมักจะได้

ความคิดใหม่ๆ ได้ความรู้ เช่นตอนนี้มีคนกำาลังทำาวิจัยในการรักษาโรคเอดส์ โรคมะเร็ง 
แม้ว่าจะยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ก็เป็นการวางแนวคิดมอบ
ไว้ให้กับนักเรียน บางคนก็สนใจสำารวจระบบนิเวศเพื่อหาสปิชีส์ใหม่ๆ 
สำาหรับผมเองสนใจเรื่องพันธุศาสตร์ เรื่องพันธุกรรมของคน อย่างโรค
ทางพันธุกรรมที่สืบทอดกันมา ผมอยากรู้ว่าคนที่ป็นโรคอัลไซเมอร์และ
ความดันโลหิตสูงสามารถส่งต่อไปยังลูกได้อย่างไร อะไรท่ีเป็นปัจจัยเส่ียง 
และเราจะมีวิธีทำาอย่างไร หาวิธีรักษาโรคเหล่านี้ได้อย่างไร ในเมื่อพวก
เราได้โอกาสได้ความรู้มากกว่าคนอื่นแล้ว ผมคิดว่า เราควรนำาความรู้
นั้นไปสร้างประโยชน์ต่อไปครับ”

เวลาว่างที่ใช้อย่างมีเป้าหมาย
ช่วงการแข่งขัน เจไดจะพยายามอ่านหนังสือวันละ ๑ - ๒ ชั่วโมง 

จากนั้นจะพักผ่อน เล่นเกม ดูซีรีส์ เล่นแบดมินตัน ว่ายนำา และเล่นเปีย
โนสลับกันไป

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงมอบเส้นทางการดำาเนินชีวิตให้แก่เด็กสายวิทย์
เจไดคิดว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร์ ทรงสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์และทรงเป็นผู้สร้างโลกใบใหม่ให้แก่
เด็กมัธยมฯ สู่เส้นทางวิทยาศาสตร์ สอวน.ไม่ได้เป็นแค่ค่ายวิทย์ แต่เป็นการเดินทาง
สายวิทย์ของใครคนหนึ่ง ตั้งแต่ค่าย ๑ เขาก็ได้รู้จักอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยแล้ว ทั้ง
ยังเป็นค่ายที่จัดทั่วประเทศ ตามภาคต่างๆ มอบโอกาสให้เด็กไทยอย่างทั่วถึง 

“ผมได้รู้จักอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย ได้เพื่อนใหม่ ทั้งระดับชาติ ต่างจังหวัด 
กทม.ไปจนถึงต่างประเทศ พอไปถึงค่ายสสวท. ก็ได้เจอแต่คนเก่งๆ ได้รู้ว่าชีววิทยา
ไม่ใช่วิชาท่ีต้องมาน่ังท่องจำาอย่างเดียว ได้เห็นงานวิจัย ท้ังยังมอบแนวคิดใหม่ๆ ถ้าผมเรียน
แต่ในโรงเรียนเฉยๆ คงไม่มีโอกาสแบบนี้ ผมซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระเจ้าพ่ีนางเธอฯ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ        

๔๓

้



สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสอวน.ท่ีทำาให้
เด็กมัธยมฯ ได้มีโอกาสศึกษา และขอขอบพระคุณ
คณะอาจารย์ เจ้าหน้าท่ีศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
ศูนย์กรุงเทพฯ อาจารย์ในค่ายสสวท. ทุกๆท่านเลยครับ”

เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพฯ พระองค์ทรงห่วงใย
การศึกษาไทย

“ผมรู้สึกว่าพระองค์ใจดี ทรงห่วงใย และทรง
ให้โอวาทกับสิ่งที่เกี่ยวข้องในการใช้ชีวิตประจำาวัน
แบบง่ายๆ ทรงเป็นกันเอง เวลาเข้าเฝ้าฯ ผมจึงไม่รู้
สึกเกร็ง ได้ฟังพระองค์ตรัสเรื่องของการศึกษาไทย 
ทรงเน้นย้ำาถึงครูผู้เข้าเฝ้าฯ ว่าการศึกษาจะก้าวหน้า
ได้เพราะมีครูส่งเสริมให้ถูกทาง เด็กมีความสามารถ
ทางไหนก็ควรส่งเสริมไปทางนั้น ส่วนนักเรียนไทย 
ทรงอยากให้นำาความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ 
และกลับมาพัฒนาประเทศของเราครับ” 

เป้าหมายในอนาคต
เจไดอยากเรียนต่อด้านการแพทย์ ทางด้านพันธุศาสตร์ พร้อมๆ กับการศึกษา

ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพราะวิทยาการใหม่ๆ สมัยนี้ช่วยเรื่องวิเคราะห์ข้อมูล
พันธุศาสตร์ได้เป็นจำานวนมาก ดังนั้นเขาจึงอยากเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรม โดยจะ
เรียนต่อในประเทศหรือพิจารณาทุนที่ต่างประเทศหากมีการเปิดรับ เพราะคิดว่าต่าง
ประเทศมีการเรียนการสอนไม่เหมือนไทย จะได้แตกยอดความรู้และสร้างสายสัมพันธ์
ใหม่ๆ 

พึ่งตัวเองให้มาก ตั้งเป้าหมายวันละนิดก็ช่วยได้แล้ว
เคล็ดลับการเรียนเก่งของเจไดท่ีอยากให้เพ่ือนๆ เร่ิมทำาคือ สะสมการอ่านหนังสือ

มาให้เพียงพอ เริ่มด้วยแบ่งการอ่านทีละเล็กๆ น้อยๆ ก็ได้ เช่น ตั้งเป้าหมายวันละ
ครึ่งชั่วโมง หรือ ๑๐ หน้า สิ่งสำาคัญคือการศึกษาต้องค้นคว้าด้วยตัวเอง ไม่จำาเป็นต้อง
พึ่งความรู้ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว อยากรู้เรื่องไหน คิดว่าน่าสนใจ เข้าไปศึกษา
ค้นคว้าในอินเตอร์เน็ตได้เลย เป็นแหล่งความรู้ฟรีอีกด้วย อาศัยแค่ความตั้งใจของเรา
เป็นที่ตั้งเท่านั้น  
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สุขภาพน่ารู้
เรื่อง : นายแพทย์อนันต์ โลหะพัฒนะบำารุง
ภาพประกอบ : นัดเดียว

ลด-เพิ่ม-ปรับ-เปลี่ยน 
ให้พฤติกรรมการกิน “ไม่ขาด ไม่เกิน” 

พฤติกรรม การกินของคนไทยยุคใหม่กำาลังเปลี่ยนไป ยิ่งช่วงหลัง โควิด-๑๙ หลาย
 ผลสำารวจพบว่าคนไทยมีการกินไร้สมดุล ล้น เกิน หรือขาดแคลนอย่าง
 หนัก แต่เรากลับได้รับอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพน้อยลง
สังเกตตัวเองไหมว่าเรากินอาหารไขมันสูง โซเดียมสูง รวมถึงนำาตาลเพ่ิมข้ึน แต่

กลับกินผักผลไม้น้อยมาก จากข้อมูล “พฤติกรรมสุขภาพของประชากร ปี ๒๕๖๔” 
โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติ สำารวจ ๘๔,๐๐๐ ครัวเรือนทั่วประเทศ พบว่า พฤติกรรม
ของคนไทยที่นิยมรับประทานเป็นประจำา หรือความถี่ ๓-๗ วันต่อสัปดาห์คือ อาหาร
ไขมันสูง ๔๒% อาหารแปรรูป ๓๙% และเครื่องดื่มเติมนำาตาลบรรจุขวดที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ ๓๔% ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นจุดที่น่าสนใจ คือ เด็กวัยเรียน
อายุ ๖-๑๔ ปี ถือเป็นกลุ่มช่วงอายุที่มีพฤติกรรมการกินเสี่ยงมากที่สุด สะท้อนให้เห็น
ว่าคนไทยกำาลังขาดความมั่นคงทางอาหาร และยังเสี่ยงต่อการป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
หรือ NCDs ในระยะยาว

พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ส่อถึงการขาดความมั่นคงทางอาหารของ
กลุ่มวัยเรียน จะมีผลต่อ ‘ภาวะอ้วน’ อันเป็นเหตุมาจาก ‘การเรียนออนไลน์อยู่บ้าน’ 
เป็นหลัก ซึ่งมีสถิติสูงถึง ๑๓.๔% ในปี ๒๕๖๕ ยิ่งกว่านั้น เมื่อนำาหนักตัวเพิ่มสูงขึ้น จะ
กระทบต่อระบบกระดูกและข้อ ทำาให้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม รวมถึง
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เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง หรือ NCDs ในอนาคต
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการกินโดยทันที อาจเป็นเร่ืองยากสำาหรับหลายคน และ

อาจส่งผลเสียต่อร่างกาย ให้เริ่มต้นด้วยเทคนิคจัดการสุขภาพ ปรับพฤติกรรมการกิน
แบบง่ายๆ ประกอบด้วย ๔ ข้อคือ ลด-เพิ่ม-ปรับ-เปลี่ยน

เร่ิมจาก ลด อาหารหวาน เค็มมัน เล่ียงของทอด นำาอัดลม เน้ือสัตว์แปรรูป ฯลฯ 
เน่ืองจากอาหารเหล่าน้ีเต็มไปด้วยไขมันอ่ิมตัว และสารเคมีท่ีทำาลายสุขภาพ ลองเปล่ียน
มากินเมนูอาหารที่ทำามาจากเนื้อสัตว์แท้ๆ แทน เพื่อให้ได้สารอาหารที่มากขึ้น

ต่อมาคือ เพิ่ม การกินผักผลไม้มากขึ้น เริ่มจับคู่เมนูอาหารทั่วไปกับผักที่เพิ่ม
ไฟเบอร์ เช่น แตงกวา ฝรั่ง ฯลฯ เพื่อปรับพฤติกรรมให้เคยชินและสามารถกินผักได้ 
๔ ขีดต่อวัน อีกทั้งเลือกกินผลไม้สดแทนนำาผลไม้

ปรับ คือการปรับพฤติกรรมตนเอง ช่วงที่ผ่านมาเด็กๆ มักอยู่หน้าจอ ไม่ได้ออก
กำาลังกาย ควรหันมามีกิจกรรมทางกายมากขึ้น จำากัดเวลาหน้าจอไม่เกิน ๒ ชั่วโมง 
หันมาออกกำาลังกายวันละ ๓๐-๖๐ นาที และอ่านฉลากข้างผลิตภัณฑ์ก่อนเลือกซื้อ 
รวมทั้งควรเตรียมของว่าสุขภาพติดไว้ในตู้เย็นที่สะดวกกินทันที
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และสุดท้ายคือ เปลี่ยน เราต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน เริ่มจากการสะสม
ของที่ดีต่อสุขภาพตัวเอง เช่น เปลี่ยนนำาหวานหรือนำาอัดลมเป็น ‘นม’ หรือ แช่ผล
ไม้พร้อมรับประทาน การเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันที่ตำากว่า ก็จะช่วยลดความ
เสี่ยงของโรค NCDs ได้ อย่างการเปลี่ยนจากเมนู ‘ไข่ดาว’ เป็น ‘ไข่ต้ม’ เพื่อเลี่ยงการ
บริโภคนำามัน ปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคอ้วน

หรือเริ่มต้นจากสูตร ๒:๑:๑ ซึ่งหมายถึงสัดส่วนในจานข้าวแต่ละมื้อที่เหมาะสม 
ประกอบด้วย ผัก ๒ ส่วน ข้าว ๑ ส่วน และเนื้อสัตว์อีก ๑ ส่วน โดยทั้งหมดนี้จะให้
พลังงานที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในแต่ละวันของทุกช่วงวัย

เราควรใส่ใจในวัตถุดิบอาหารรวมของดีๆ ในตู้เย็น และ ‘มื้อเช้า ’เป็นมื้อสำาคัญ
ที่ควรได้ครบทุกสารอาหาร  โดยเฉพาะ ‘ไข่’ และ ‘นม’ เพื่อให้ไม่ลืมการได้รับวิตามิน
ที่ครบถ้วน การใช้จานหลุมจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ามื้อนั้นๆ ยังขาดสารอาหารอะไรบ้าง 
และต้องเพิ่มวัตถุดิบใดบ้าง เพื่อที่จะให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมในแต่ละวัน

นอกจากน้ี การเลือกท่ีจะทำาอาหารเอง ถือเป็นอีกหน่ึงกุญแจสำาคัญของ ‘สุขภาพ’  
เริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อวัตถุดิบที่เน้นความสดจากตลาด การถนอมอาหารเพื่อรักษา
คุณภาพก็เป็นสิ่งสำาคัญไม่น้อยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น การใส่ถุงซิปล็อก กล่องสุญญากาศ 
วิธีการเก็บเนื้อสัตว์ อาหารทะเล หรือเก็บผัก เพื่อเลี่ยงอาหารเน่าเสีย

การจะมีสุขภาพที่ดีได้ นอกจากออกกำาลังกายอย่างสมำาเสมอแล้ว การเลือกรับ
ประทานอาหารก็สำาคัญ เพราะการมีสุขภาพที่ดี ถือเป็นกำาไรชีวิตในระยะยาว และ
อาหารสำาหรับทุกช่วงวัยที่สามารถป้องกันโรคได้ก็คือ “การกินดี” นั่นเอง  
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เรื่อง : พริบพรี 
ภาพ : สิงหรา

ชวนเที่ยว J
Par
k

ยกหมู่บ้านญี่ปุ่นมาไว้ที่ 

เจ พาร์ค ศรีราชา
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 จะยังเดินทางไปประเทศญ่ีปุ่นอย่างสะดวกสบาย
ด้วยฟรีวีซ่าไม่ได้ในสามปีมาน้ี แต่มีสถานท่ีหน่ึง

ซึ่งจะทำาให้เราคนรักญี่ปุ่นคลายความคิดถึงลงไปได้
บ้าง เพราะจำาลองความเป็นญ่ีปุ่นมาไว้ในระดับท่ีเดิน
เที่ยวไปก็นึกว่าตัวเองกำาลังเพลิดเพลินอยู่ในเมือง
สักแห่งของญี่ปุ่นจริงๆ

เจ พาร์ค ศรีราชา นิฮอง มูระ (J-Park Sriracha 

Nihon Mura) คือจุดหมายปลายทางท่ี “ทิศไท” มาเยือน
แต่เช้าในวันหยุดแสนสบาย คำาว่า “นิฮอง มูระ” แปล
ว่าหมู่บ้านญี่ปุ่น ซึ่งแสดงออกอย่างชัดเจนตั้งแต่โคม
กระดาษสีแดงขนาดใหญ่ตรงทางเข้า ทำาให้นึกไปถึง
โคมแดงสัญลักษณ์ของวัดเซนโซจิ อาซากุสะ กรุง
โตเกียว เลยทีเดียว

เหตุผลท่ีว่าทำาไมต้องมาสร้างหมู่บ้านญี่ปุ่นที่
อำาเภอศรีราชา ก็เพราะท่ีน่ีเป็นเมืองท่ีน่าอยู่เมืองหน่ึง มี
ปัจจัยความพร้อมในหลายๆ ด้าน ท้ังสภาพเศรษฐกิจ     
ท่ีคล่องตัว สภาพแวดล้อมท่ีผสมผสานความเป็นเมือง
ธุรกิจและเมืองท่องเที่ยวได้อย่างลงตัว สภาพสังคม
และวัฒนธรรม ทำาให้ในปัจจุบันมีชาวญี่ปุ่นจำานวน
มากที่มาลงหลักปักฐาน ทั้งทำางานและอาศัยอยู่ใน
ศรีราชา จนเป็นคำาพูดติดปากที่ว่า “ศรีราชา เป็น  
โอซาก้าเมืองไทย” เจ้าของโครงการจึงจุดประกายแนวคิด
ที่จะส่งเสริมให้มีศูนย์รวมแห่งใหม่สำาหรับทุกคนทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปล่ียน
ทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีงามต่อกันขึ้น ด้วยการ
ส่งเสริมการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวญี่ปุ่นให้ความ

สำาคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคที่ดิน
บางส่วนให้กับโรงเรียนญี่ปุ่น และร่วมมือกับทาง
มหาวิทยาลัยวาเซดะจากประเทศญี่ปุ่น เปิดโรงเรียน
สอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะในบริเวณ
เดียวกัน

เจ พาร์ค มีพื้นที่ ๑๕ ไร่ จัดสรรอย่างลงตัวด้วย
สถาปัตยกรรม อาคาร สวน และองค์ประกอบต่างๆ 
ให้เป็นหมู่บ้านญ่ีปุ่นอย่างแท้จริง กว่าจะสวยงามดังเช่น  
ท่ีเห็น ได้ผ่านการวางรูปแบบมาอย่างหลากหลายด้วย
ระยะเวลากว่า ๓ ปี จนกระทั่งมาลงตัวที่รูปแบบซึ่ง
ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหมู่บ้านญ่ีปุ่นในสมัยเมจิ 
ช่วงยุคปลายเอโดะ และด้วยกระบวนการวางรูปแบบ
ที่พิถีพิถันโดยผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น ใช้งบประมาณ
ในการสร้างกว่า ๓๐๐ ล้านบาท

แม้
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๘๐% ของเจฟาร์ค เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นหลาก
หลายประเภท ทั้งรูปแบบดั้งเดิม และประยุกต์ อย่าง
ราเมน ซูชิ อาหารจานร้อน เทปปันยะกิ วากิว เนื้อ
ย่างระดับพรีเมียม ชาบูแบบญี่ปุ่น ขนมนำาเข้าจาก
ญี่ปุ่น ร้านเค้ก ร้านนำาชากาแฟน่ารักๆ ร้านขายยา 
จำาหน่ายข้าวของเครื่องใช้จากญี่ปุ่นให้เลือกจับจ่าย
อย่างคับคั่ง พร้อมด้วยซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดบริการ 
๒๔ ชั่วโมง ความเป็นญี่ปุ่นของ เจ พาร์ค ยังรวมไป
ถึงการจัดงานเทศกาลใน ๔ ฤดูกาล คูนำาใสล้อมรอบ
ที่มีปลาคาร์พสีสันเตะตาแหวกว่ายอย่างรื่นรมย์ เดิน
ไปทางไหนก็ชุ่มฉำาสบายตา

เรามาเที่ยว เจ พาร์ค ในช่วงจัดงานเทศกาล
ฤดูร้อนซึ่งที่ญี่ปุ่นจะอยู่ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-

สิงหาคมของทุกปี รายละเอียดแบบญี่ปุ่นๆ ที่สอด
แทรกอย่างใส่ใจทุกอณูของท่ีนี่ทำาให้บรรยากาศยาม
เดินเล่นเต็มไปด้วยประสบการณ์ตื่นตาตื่นใจ เร่ิมจาก 
โคมแดงขนาดใหญ่ และโคมกระดาษขนาดย่อมท่ีแขวน
ไว้หลายจุด ความเป็นมาของโคมเหล่าน้ีมีมาก่อนท่ี
ญ่ีปุ่นจะมีการใช้ก๊าซหรือไฟฟ้า โดยใช้โคมไฟ (โชจิน) 
เป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ปัจจุบันน้ีส่วนใหญ่มักแขวนโคม
ไว้หน้าทางเข้าของ “อิซากะยะ” หรือร้านเหล้าสไตล์
ญี่ปุ่น แม้โคมไฟเหล่านี้จะค่อยๆ ลดน้อยลง แต่ยัง
พบเห็นได้ตามสถานท่ีท่องเที่ยวและร้านอาหารแบบ
ญี่ปุ่นดั้งเดิม
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จุดถ่ายรูปที่ใครมาถึงต้องเก็บภาพเป็นที่ระลึก
คือสถาปัตยกรรมสีทองซึ่งจำาลอง วัดคินคะคุจิ หรือ 
วัดทองเกียวโต มรดกโลกของยูเนสโก วัดแห่งนี้มีชื่อ
ทางการว่าวัดโรกูอนจิ (Rokuon-ji) มีความหมายว่า
วัดสวนกวาง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.๑๙๔๐ เพื่อใช้
เป็นที่พำานักของโชกุนอะชิคากะ โยชิมิตสึ (Ashikaga 

Yoshimitsu) และรับรองแขกบ้านแขกเมืองคนสำาคัญ 
อาคารแรกๆ ของวัดถูกไฟไหม้และถูกเผาจนแทบไม่
เหลือซาก ทำาให้วัดทองในปัจจุบันเป็นอาคารที่สร้าง
ขึ้นใหม่ในปี ๒๔๙๘ และยังได้รับการบูรณะอย่างต่อ
เนื่องโดยเฉพาะการใช้แผ่นทองสรรค์สร้างจนกลาย
เป็นความงดงามอย่างที่เห็นในทุกวันนี้

สัญลักษณ์ของญี่ปุ่นถัดไปที่เดินไปทางไหนก็
เห็น คือ ปลาคาร์พหลากสีในร่องนำาสะอาดที่ไหล
เวียนอยู่รอบหมู่บ้านแห่งน้ี ความเช่ือเร่ืองปลาคาร์พ 
กำาเนิดขึ้นในประเทศจีน สืบทอดมาแต่โบราณว่าช่วง
ต้นนำาของแม่นำาฮวงโหมีกระแสนำาเชี่ยวกรากเป็น
อย่างยิ่ง ปลาที่ว่ายทวนนำาขึ้นไปจะถูกกระแสนำาพัด
ตกลงมาตายหมดทุกตัว มีเพียงปลาคาร์พเท่านั้นที่
สามารถว่ายทวนนำาตกขึ้นไปได้

้
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ถัดจากปลาคาร์พก็คือ ดารุมะ ตุ๊กตาไม้ของ
ชาวญี่ปุ่นที่ทำาจากกระดาษวาชิ ด้านในกลวง ส่วน
มากตุ๊กตาดารุมะจะมีสีแดง แต่ก็มีสีอ่ืนด้วยอย่างเช่น 
สีม่วง (หมายถึงชีวิตที่ยืนยาว) สีเขียว (หมายถึง
สุขภาพ) สีเหลือง(หมายถึงชื่อเสียง) สีทอง(หมายถึง
เงินทอง) หรือสีขาว (หมายถึงตัวแทนแห่งการศึกษา 
เล่าเรียน) และสีอื่นๆ อีกมากมาย ขึ้นอยู่กับสถานที่
ผลิตประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ตุ๊กตาดารุมะท่ีเห็นท่ัวไปล้วนมีความหมายใน
ทางคติธรรมของชาวญี่ปุ่นแอบแฝงอยู่ ขนคิ้วของ
ตุ๊กตาดารุมะเปรียบเสมือน “นกกระเรียน” ส่วนหนวด
เคราเปรียบเสมือน “กระดองเต่า” ในความหมายของ
นกกระเรียนและเต่าก็คือ การมีชีวิตที่ยืนยาว ทำาให้
ตุ๊กตาดารุมะเป็นเหมือนตัวแทนแห่งความโชคดี 
และสุขสงบ

นอกจากนี้ ตุ๊กตาดารุมะมีลักษณะคล้ายตุ๊กตา
ล้มลุก สื่อถึงความหมายอีกอย่างหนึ่ง “ไม่ว่าจะล้ม
กี่ครั้ง ก็สามารถลุกกลับขึ้นมาได้เสมอ” ซึ่งตรงกับ
สำานวนญี่ปุ่นว่า “ล้มเจ็ดครั้ง ลุกแปดหน”

ดารุมะใน เจ พาร์ค มีทั้งโคมกระดาษหลากสี 
ป้ายตั้งพื้นขนาดใหญ่ เรซิ่นตั้งพื้นในสวน ให้เราได้
สะดุดตาอย่างน่ารัก ข้างๆ ดารุมะบางจุดจะตั้ง ป้าย
ขอพรเอมะ แผ่นไม้ขนาดเท่าฝ่ามือ สำาหรับเขียน
คำาอธิษฐานให้สมหวังหรือเขียนขอบคุณหลังคำา
อธิษฐานสมหวัง ซึ่งจะได้รับเมื่อเราทำาบุญให้วัดหรือ
ศาลเจ้าในลัทธิชินโตของประเทศญี่ปุ่น 

๕๑

ปลาคาร์พที่ว่ายทวนขึ้นกระแสนำาขึ้นไปถึง
ประตูมังกร จะกลายร่างเป็นมังกร และบินไปสู่สรวง
สวรรค์ ชาวจีนจึงถือว่า ปลาคาร์พเป็นปลาที่มีความ
ทรหดอดทน เป็นสัญลักษณ์แห่งความสำาเร็จในชีวิต 
ควรค่าต่อการเคารพยกย่อง

ชาวญ่ีปุ่นสืบทอดความเช่ือน้ีมายาวนาน จึงมัก
ประดับธงปลาคาร์พในวันเด็กผู้ชาย (๕ พฤษภาคม 
ของทุกปี) เพื่อแจ้งต่อเทพเจ้าบนสรวงสวรรค์ว่า มี
บุตรชายถือกำาเนิดในบ้านของตนแล้ว ขอให้เทพเจ้า
ปกป้องคุ้มครอง พร้อมกับอธิษฐานให้บุตรชายเติบโต
ขึ้นอย่างแข็งแรง และประสบความสำาเร็จที่ยิ่งใหญ่
ในอนาคต เช่นเดียวกับปลาคาร์พท่ีว่ายทวนนำาตกได้
สำาเร็จ

ในเจ พาร์ค มีจุดให้ทำาบุญบริจาคซื้ออาหาร
เล้ียงปลาคาร์พ โดยหยอดเหรียญลงตู้แบบญ่ีปุ่น ปรบ
มือสามครั้ง แล้วอธิษฐานขอสิ่งที่คาดหวัง

้
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ด้วยความที่เรามาเที่ยวในช่วงจัดงานเทศกาล
ฤดูร้อน จึงได้เห็น “ร้านแผงลอย” แบบญ่ีปุ่นท่ีสามารถ
เพลิดเพลินกับเกมต่างๆได้ เช่น เกมช้อนปลาทอง 
และ เกมตกลูกโป่งด้วยตะขอจิ๋ว เป็นการละเล่นที่ใช้
ตะขอตกปลาหรืออุปกรณ์เรียกว่า “ปอย” ที่ช้อนหุ้ม
ด้วยกระดาษบางในการตักปลาทองหรือลูกโป่งน้ำาขึ้น
มาให้ได้ ของรางวัลของเกมก็คือสิ่งที่เราช้อนขึ้นมา
ได้นี่แหละ โดยเราสามารถนำากลับบ้านได้เลย

อีกหนึ่งในสัญลักษณ์หน้าร้อนของญี่ปุ่นก็คือ 
กระดิ่งลม ซึ่งมักมีรูปร่างน่ารัก สีสันสดใส ในภาษา
ญี่ปุ่นเรียกว่า ฟูริน (fuurin) มีรูปแบบให้เลือกซื้อ
หลากหลาย ส่วนมากนำามาใช้สำาหรับประดับตกแต่ง
ที่ระเบียงบ้านเพื่อความเพลิดเพลิน ที่ญี่ปุ่นมักจัด
เทศกาลกระดิ่งลมตามวัด ศาลเจ้า และห้างร้าน เพื่อ
ชวนเชิญให้ผู้คนมาเดินเล่น 
ผ่อนคลายกับเสียงกรุ๊ง 
กริ๊งของกระดิ่งลม

มาถึง เจ พาร์ค นอกจากได้สัมผัสกับความ
พิถีพิถันของความเป็นญี่ปุ่นในทุกรายละเอียดแล้ว 
อย่าลืมเดินให้ท่ัวสถานท่ี โดยเฉพาะอย่างย่ิง ช้ันสอง
ซ่ึงประดับภาพสถานท่ีท่องเท่ียวสำาคัญของญี่ปุ่นให้
เราได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกมากมาย รวมทั้งได้เห็น
ภาพมุมกว้างหลายมุมของหมู่บ้านญ่ีปุ่นท่ีน่าประทับ
ใจอีกด้วย  

การเดินทาง
จากทางหลวงพิเศษสาย ๗ กรุงเทพ-ชลบุรี ออก

จากด่านเก็บเงินพานทอง ว่ิงมาประมาณ ๒๖ กิโลเมตร 
ให้ออกมาทางถนนเลียบหลวงพิเศษสาย ๗ สังเกต
สะพานข้ามทางหลวงพิเศษสาย ๗ ด้านซ้ายมือจะ
มีป้ายให้เลียวซ้ายไปห้างโรบินสันศรีราชา เล้ียวซ้ายตาม
ป้ายแล้วชิดขวากลับรถข้ึนสะพานข้ามทางหลวงพิเศษ
สาย ๗ ลงสะพานจะเห็น เจ พาร์ค

ข้อมูล
เจ พาร์ค ศรีราชา นิฮอง มูระ
เปิดให้เข้าชม : ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.
เว็บไซต์ : http://saha-jpark.com/  
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 Special Guest
เรื่อง: คะริน

ผ่องเพ็ญ อาชาเทวัญ 
บรรณาธิการอำานวยการสำานักพิมพ์สกายบุ๊กส์

มุ่งมั่นผลิตสื่อย่อยง่าย ดูสนุก สำาหรับเยาวชนไทย
 ติ๊กต่อกบนหน้าจอมือถือกำาลังเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยภาพการ์ตูนและ
 น้ำาเสียงสดใสมีชีวิตชีวา ย่อยช่วงประวัติศาสตร์ยาวนานให้กระชับ เข้าใจง่าย 

ภายในเวลาไม่ก่ีนาที ทำาให้เกิดความสนใจจนต้องขอนัดหมาย คุณผ่องเพ็ญ อาชาเทวัญ 
บรรณาธิการอำานวยการ สำานักพิมพ์สกายบุ๊กส์ (Skybook) เพื่อพูดคุยกันถึงแนวคิด
ที่นำาเรื่องราวบนหน้ากระดาษของบทเรียนมาผสมผสานกับแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่ง
ทำาให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่เข้าถึงประวัติศาสตร์ไทยได้สนุกและง่ายขึ้น 

แนวคิดในการจัดตั้งสำานักพิมพ์ Skybook
ก่อนที่จะมาเป็น บริษัทสกายบุ๊กส์ ในวันนี้ เรา

จัดจำาหน่ายหนังสือมาก่อน เป็นร้านแบบซื้อมาขาย
ไป ชื่อร้าน 23 books center ต่อมาได้รับความ
กรุณาจากคุณระวิ โหลทอง ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัทสยามสปอร์ตชินดิเคท จำากัด (มหาชน) ผู้ผลิต

คลิป
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และจำาหน่ายหนังสือพิมพ์สยามกีฬา ได้ให้คำาแนะนำา
ในการจัดตั้งบริษัท และแนะนำาคุณพิษณุ นิลกลัด ซ่ึง
ทำาหนังสือการเล่นกอล์ฟ “ข้ึนเตียงแบบทอม วัตสัน” 
อาจารย์ชาญวิทย์ ผลชีวิน โค้ชนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติ 
ซ่ึงทำาหนังสือกีฬา ฟุตบอล สกายบุ๊กส์จึงได้เป็นผู้จัด
จำาหน่ายหนังสือทั้งสองเล่มนี้ รวมทั้งจัดจำาหน่าย
หนังสือวิชาการสายอาชีวศึกษาด้วย

แนวหนังสือหลากหลาย เพื่อผลิตสื่อคุณภาพ
สำาหรับเด็กและเยาวชน

แนวหนังสือท่ีทำามี กีฬา คู่มือเรียน-คู่มือสอบ 
เตรียมสอบบรรจุรับราชการ หนังสือเรียนสายอาชีวศึกษา 
วรรณคดีไทย ประวัติศาสตร์และบุคคลสำาคัญ และธรรมะ 
เราต้ังใจผลิตหนังสือสำาหรับเด็กและเยาวชน โดย “ทำา
เร่ืองยากให้เป็นเร่ืองง่าย” จึงใช้การ์ตูนมาเป็นตัวช่วย สร้าง
แรงจูงใจให้เด็ก ๆ อยากอ่าน เรื่องที่ยากและยาวก็
ย่นย่อให้ไม่ยาวจนเกินไป ใช้ภาษาให้อ่านเข้าใจง่าย 
และสนุกเพลิดเพลิน 

ในปี ๒๕๔๗ สกายบุ๊กส์ได้สร้างสรรค์วรรณคดี
ไทย ฉบับการ์ตูน เป็นรายแรกภายใต้ชื่อ การ์ตูน 
เลิร์นนิ่ง บาย สกายบุ๊กส์ (Cartoons Learning by Skybook) เล่มแรกที่ผลิตคือ 
รามเกียรต์ิ (ฉบับการ์ตูน) ได้รับการตอบรับจากผู้อ่านท่ีเป็นเด็กและเยาวชนท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ ตลอดจนครู อาจารย์และผู้ปกครองจำานวนมาก ถือได้ว่าช่วงเวลาน้ัน 
สกายบุ๊กส์คือผู้ท่ีปลุกกระแสผลงานสร้างสรรค์หนังสือวิชาการในรูปแบบ “ฉบับการ์ตูน” ข้ึน
มาเป็นรายแรก

ถัดมาปี ๒๕๔๘ สร้างสรรค์ผลงาน
รูปแบบ “ฉบับการ์ตูน” จากเรื่อง “สามก๊ก” 
วรรณกรรมจีนเร่ืองเย่ียมท่ีโด่งดัง แต่อ่านค่อน
ข้างยากและเนื้อหามีความยาวมาก เรานำา 
“สามก๊ก” มาย่นย่อให้สั้น กระชับ อ่านง่าย 
เข้าใจง่าย ด้วยความหนาเพียง ๕๔๐ หน้า 
มีภาพการ์ตูนประกอบสวยงาม 

สกายบุ๊กส์ยังได้ต่อยอดการผลิตหนังสือ
ในรูปแบบ “ฉบับการ์ตูน” อย่างต่อเน่ือง เพราะ
เป็นส่ือเพ่ือการเรียนรู้พ้ืนฐานท่ีจะช่วยกระตุ้น ให้
เด็กและเยาวชนสนใจเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
อัตชีวประวัติบุคคลสำาคัญ หรือแม้แต่ธรรมะ

ในรูปแบบการ์ตูน เราต้องการให้เด็กๆ และเยาวชนอ่านง่ายได้อย่างเข้าใจ เข้าถึงได้ง่าย
ขึ้นถึงเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตของชาติบ้านเมือง ของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นศูนย์
รวมใจของชาวไทยที่สืบทอดมายาวนานหลายศตวรรษ รู้จักบุคคลสำาคัญที่มีอิทธิพล
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ต่อการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย รวมทั้งเหตุปัจจัยที่หล่อ
หลอมความเป็นไทยมาจนถึงปัจจุบัน

ในหมวดธรรมะ เราเลือกเร่ืองท่ีเด็กๆ ใช้เรียนในแต่ละชั้นปี 
เช่น พุทธประวัติพระพุทธเจ้า นิทานชาดก นิทานธรรมบท 
ในพระไตรปิฎก ได้แก่ ผจญภัยตามรอยพระพุทธเจ้า ๕๐๐ ชาติ 
ทศชาติชาดก พระอรหันต์ (พระสาวกของพระพุทธเจ้า ผู้เป็น
เลิศในด้านต่างๆ) นิทานศีล ๕ นิทานมงคล ๓๘ ประการ ฯลฯ

และเม่ือส่ือโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในสังคมมากข้ึน 
เราได้นำาเทคโนโลยีมาผสมผสานกับหนังสือเล่มเรียกว่า ดิจิตัล 
เพลย์บุ๊ก (Digital Playbook) นิทานเสียงแสนสนุก หรือหนังสือ
เสียง เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังไปด้วย ให้เด็กๆ ได้รับชม
ภาพ เสียง มีซับไตเติลให้อ่าน เสมือนดูการ์ตูน เด็กๆ หรือผู้
สนใจ สามารถเลือกรับชม หรือรับฟังได้ทุกที่ เพียงแค่เชื่อม
ต่ออินเทอร์เน็ต และสแกนผ่าน คิวอาร์ โค้ด เท่านั้น

ข้อแตกต่าง จุดขายที่ไม่เหมือนใคร 
ของสกายบุ๊กส์

จุดขายของสกายบุ๊กส์คือผลิตหนังสือ 
ส่ือท่ีไม่มีพิษมีภัย  เป็นเร่ืองไทยๆ และเป็น
หนังสือที่เด็กๆ นำาไปใช้ประกอบการเรียน 
คุณครู หรือผู้ปกครอง นำาไปใช้ประกอบ
การสอน หรือการทำากิจกรรมทั้งในและ
นอกช้ันเรียนได้ ไม่ว่าจะใช้อ่านเสริม อ่าน
เพ่ิมเติมจากท่ีมีในบทเรียน เช่น วรรณคดี 
บุคคลสำาคัญ ประวัติศาสตร์ นิทานชาดก 
นิทานธรรมสำาหรับเด็ก เป็นต้น นอกจาก
น้ันยังอ่านง่าย เข้าใจง่าย ช่วยในการเรียน-
การสอน

ยกตัวอย่าง ดร. ถนอมวงศ์ ลำายอดมรรคผล อาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านภาษาไทย 
ได้นำาหนังสือวรรณคดี ฉบับการ์ตูน ไปสอนนักศึกษาจีน พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยที่
เมืองจีน โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ได้นำานิทานชาดก ไปใช้ประกอบการเรียน หลายๆ  

โรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน-การเล่านิทาน โดย
นำานิทานชาดก  ชุดผจญภัยตามรอยพระพุทธเจ้า (พระเจ้า 
๕๐๐ ชาติ) ไปให้เด็กๆ อ่าน และฝึกเล่านิทาน รวมทั้งการ
ส่งเด็กๆ เข้าประกวดการเล่านิทานในสถานศึกษา และระดับ
ต่างๆ

ส่วนเร่ืองท่ีเราผลิตเป็นนิทานเสียงแสนสนุก ก็จะมีกิจกรรม
ให้ดาวน์โหลดคำาถาม ประลองความรู้ หรือเล่นเกมประลอง
ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วย

้
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จุดเปลี่ยนที่ต้องการนำาเสนอความเป็นไทยบน
แพลตฟอร์มติ๊กต่อกที่สนุกสนาน

ช่วงแรกๆ สกายบุ๊กส์ทำาไลฟ์สดต๊ิกต่อกเพ่ือแนะนำา
หนังสือ ให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือเป็นหลัก และมี
แจ้งโปรโมช่ันต่างๆ ทางทีมงานจะตัดบางช่วงบางตอน
มาลงสตอร่ี เฟสบุ๊ก ก็เลยนำามาลงต๊ิกต่อกด้วย เราฝึก
น้องๆ ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติไปด้วย ได้มีกิจกรรมทำา 
และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เปิดโอกาสให้น้องๆ สร้างสรรค์
ผลงาน ท้ังเร่ืองของเน้ือหาและพัฒนาฝีมือการทำาไลฟ์
สด การตัดต่อวิดีโอ และเม่ือเราอัพวิดีโอ ก็จะมีคำาถาม 
ให้ผู้ชมได้ร่วมสนุกตอบคำาถาม เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ 
ทำาให้คลิปเราดูสนุกขึ้น

คอนเทนต์ต๊ิกต่อกท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด 
คือนิทานเสียงแสนสนุก เร่ืองจระเข้สามพัน จากนิทาน
พื้นบ้าน ๔ ภาค และนิทานมงคล ๓๘ ประการ รวม
ถึงเล่าเรื่องพงศาวดารรัตนโกสินทร์ต้ังแต่แผ่นดิน
รัชกาลท่ี ๑ ซ่ึงมีเด็กๆ และผู้สนใจรับชม ร่วมเล่นเกม
ตอบคำาถามจำานวนมาก

ความสนุก ความท้าทาย และอุปสรรคของสกายบุ๊กส์ 
ที่เป็นประโยชน์และอยากเล่าให้ฟัง

ในฐานะผู้ผลิตเหมือนย้อนวัยไปเป็นเด็กอีกคร้ัง 
ตื่นตาตื่นใจกับภาพการ์ตูนในแนววรรณคดีไทย หรือ
แม้แต่วรรณกรรมเรื่องสามก๊ก มีกลวิธีการเล่าเร่ือง
แต่ละเร่ือง ผู้เขียนใช้ภาษาท่ีอ่านง่าย เข้าใจง่าย สนุก
ชวนติดตาม เนื้อเรื่องสั้นกระชับ แต่สามารถเข้าใจ
เรื่องราวทั้งหมด

ส่วนความท้าทายคือวรรณคดีและวรรณกรรม
ทรงคุณค่าท่ีเราอยากจะอนุรักษ์ไว้ ล้วนเป็นเร่ืองไทยๆ ท่ี
ไม่ค่อยมีคนสนใจ ยาว อ่านยาก วรรณคดีส่วนใหญ่เป็น
บทร้อยกรอง โจทย์ของเราคือ ทำาอย่างไร ให้เด็กๆ สนใจ วรรณคดี และวรรณกรรม ที่
ทรงคุณค่าเหล่านี้ให้ได้ ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างมากสำาหรับเราและทีมงาน

แม้จะออกตัวว่าเป็นโจทย์ยาก แต่ทุกคลิปที่ผลิตออกมาดูสนุก เพลิดเพลิน ไม่
กดข้ามเลย อยากให้น้องๆ เยาวชนได้ลองติดตามดู แล้วจะติดใจเหมือนผู้เขียนที่ยินดี
กลับมาเป็นนักเรียนวิชาประวัติศาสตร์อีกครั้ง 

ช่องทางการติดตาม
เฟสบุ๊ก : Skybook Thailand
Tiktok : Skybook Thailand
แอปพลิเคชันห้องสมุด : Skybook E-library (ยืมหนังสืออ่านหนังสือฟรี)  
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ศาสนศิลป์สยาม
เรื่องและภาพ : อุไร ดุสิตา 

 ธาตุเจดีย์ทองอยู่มุมโน้นโยม วัดของเราเล็กๆ แต่ก็สงบเรียบง่าย คน
 มีบุญที่เดินเข้ามาในวัดจึงจะเห็นองค์พระธาตุเจดีย์ท่ีเป็นคู่แฝดของ

พระธาตุเจดีย์ดอยสุเทพ” พระภิกษุอาวุโสในวัดชมพูชี้บอกทางไปยังองค์พระธาตุ
เจดีย์

จริงดังที่ท่านชี้บอก องค์พระธาตุเจดีย์วัดชมพู คู่แฝดขององค์พระธาตุ
เจดีย์ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ด้านหลังพระอุโบสถ ค่อนข้างจะถูกบดบัง 
แต่ด้านหลังวัดก็มีประตูกว้างออกไปสู่ถนนซอยเล็กๆ ที่จะทะลุออกไปสู่ถนนสาย
หลักของชุมชนย่านเก่าแห่งนี้ คือ ถนนช้างม่อย อย่างไรก็ตาม ความเจริญต่างๆ 

พระธาตุเจดีย์ทองจังโกวัดชมพูพระธาตุเจดีย์ทองจังโกวัดชมพ ู 
พระธาตุคู่แฝดของพระบรมธาตุดอยสุเทพพระธาตุคู่แฝดของพระบรมธาตุดอยสุเทพ

“พระ
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ตึกรามบ้านช่องท่ีสร้างขึ้นใหม่ บดบังองค์พระธาตุเจดีย์ ไม่สามารถมองเห็นได้จากถนน
ซอย แต่เม่ือเดินเข้าไปในวัด ก็เหมือนได้เดินเข้าสู่บรรยากาศเก่าๆ โดยเฉพาะเมื่อเดิน
ผ่านเข้าทางประตูโขงโบราณ ก่อด้วยอิฐ บางส่วนทรุดโทรมเผยให้เห็นอิฐแดงตรงฐาน 
ประตูโขงไม่ได้ใหญ่โตอลังการ แต่เมื่อมองผ่านประตูเข้าไปในวัด ภาพที่เห็นคือพระ
อุโบสถที่มีเส้นโค้งงามอ่อนช้อยตามแบบล้านนา ยังคงความขลังแห่งยุคสมัยเมื่อกว่า
ร้อยปีก่อนไว้

ตามประวัติ มีตำานานเล่าขานกันมาว่า พระเจ้ากือนามหาราช เจ้านครเชียงใหม่ 
กษัตริย์แห่งล้านนาไทย ทรงสร้างพระบรมธาตุดอยสุเทพ อันเป็นพระบรมธาตุคู่เมือง
สัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ แต่ด้วยคำาปรารภของพระนางพิมพาเทวี พระราชมารดา 
ท่ีทรงกล่าวว่าบนดอยสูงเกินกว่ากำาลังของคนเฒ่าคนแก่ การข้ึนไปไหว้สาพระบรมธาตุ
ดอยสุเทพ เป็นเรื่องยากลำาบากแสนเข็ญ ดังนั้น พระเจ้ากือนาจึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
พระธาตุเจดีย์ที่ย่อส่วนจากองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพ โดยสร้างขึ้นพร้อมวัด และ
ตั้งชื่อตามพระนามพระมารดาว่า “วัดใหม่พิมพา” ตั้งแต่นั้นมา สาธุชนอื่นก็พลอยได้
อานิสงส์ไปกราบไหว้สักการะองค์พระเจดีย์แห่งนี้ด้วย

ต่อมาวัดใหม่พิมพา ภายหลังถูกเปล่ียนเป็นช่ือวัดชมพู ตำานานเล่าขานว่าเน่ืองด้วย
เหตุการณ์สงครามรบกับพม่า ในสมัยพระเจ้ากาวิละบรมราชาธิบดีฯ พระเจ้าประเทศราชแห่ง
นครเชียงใหม่ท่ี ๑ คร้ังหน่ึงเม่ือพระเจ้ากาวิละทรงปราบพม่าข้าศึกออกจากเมืองได้แล้ว 
พระองค์ได้เชิญพระอาจารย์ผู้ฉมังเวทชื่อ ครูบาชมพู ติดตามมาในครั้งนั้นด้วย แต่
ครูบาชมพูไม่ยอมเข้าเมือง ขอหยุดยั้งพำานักรักษาพระนครอยู่ ณ วัดใหม่พิมพา ซึ่ง
วัดนี้เคยเป็นที่ตั้งกองบัญชาการรบของแม่ทัพพม่ามาแต่เดิม การหยุดยั้งพักอยู่ที่นี่ถือ
เป็นการข่มขวัญข้าศึกพม่า ต่อมาผู้คนจึงเรียกขานวัดนี้กันติดปากว่า วัดครูบาชมพู 
และในที่สุดก็กลายเป็นวัดชมพูมาจนทุกวันนี้

พระธาตุเจดีย์วัดชมพูมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระธาตุเจดีย์ทองจังโก้ ที่เปรียบ
เสมือนพระธาตุคู่แฝดของพระบรมธาตุดอยสุเทพ ท่ีจำาลองได้ชนิดท่ีเหมือนกันจนแทบ
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แยกแยะไม่ออก ถ้าหากถ่ายรูปโดยไม่แสดงสัดส่วนที่แท้จริงขององค์
พระธาตุ ก็แทบจะแยกไม่ออกว่า เป็นองค์ท่ีต้ังอยู่บนดอยสูง หรือองค์
ที่ตั้งอยู่ที่วัดชมพู

ลักษณะของยอดพระธาตุเจดีย์วัดชมพูนั้นมีฉัตร ๗ ชั้น ตัว  
พระธาตุสูงประมาณ ๓๐ เมตร กว้างด้านละ ๑๑.๓๐ เมตร มีอายุ
ประมาณเกือบ ๖๐๐ ปี องค์พระธาตุเจดีย์ บุหุ้มด้วยแผ่นโลหะ ตาม
ภาษาชาวล้านนาเรียกว่า แผ่นทองจังโก ทั้งองค์มีการประดับตกแต่ง
ลวดลายด้วยวิธีสลักดุนยกดอกกระหนกใบเทศและก้านขด มีบางแผ่น
สลักเป็นลวดลายประกอบภาพสิบสองนักษัตร รายรอบเป็นช่วงๆ ลงรัก
ปิดแผ่นทองคำาเปลว ตรงมุมส่ีด้านของฐานพระเจดีย์มีรูปป้ันช้างสีทอง
ประดับไว้ทั้งสี่มุม และมีพระพุทธรูปประดิษฐานในซุ้มตรงแนวรั้วรอบ
ฐานพระเจดีย์ ด้านละหนึ่งซุ้ม มีเสาฉัตรสีทองฉลุลายอย่างงดงาม
ประดับไว้ทั้งสี่มุมเช่นกัน กล่าวได้ว่าองค์พระเจดีย์ทองจังโกวัดชมพู
มีขนาดรูปทรงเหมือนกับพระบรมธาตุเจดีย์ดอยสุเทพเกือบทั้งหมด

เอกสารในงานฉลองพระธาตุ กล่าวว่าเม่ือประมาณ ๑๐๐ ปีเศษ
มานี้ ยังมีคนเคยเห็นร่องรอยแนวกำาแพงแก้วและที่ตั้งเสาฉัตร ๔ มุมพระธาตุเช่น
เดียวกับพระธาตุดอยสุเทพ ถึงแม้จะได้รับการบูรณะซ่อมแซมเป็นบางครั้ง แต่ก็เป็น
เพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าอีกว่า สมัยก่อนข้าศึกพม่าเอาไม้พาดระหว่าง
พระนาสา(บ่า) พระพุทธรูปในวิหารหลวงกับขอบขันเรือนธาตุ ใช้เป็นที่ตั้งปืนใหญ่ยิง
ทำาลายกำาแพงเมือง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้พระธาตุเอียงทรุด และถึงแม้จะได้รับการ
บูรณะซ่อมแซม แต่ก็ยังไม่แน่ใจในความแข็งแรง แกนในพระธาตุเจดีย์ทำาด้วยดิน
เหนียว ข้างในบางแห่งเป็นโพรงลึก เสี่ยงต่อการพังทลายอย่างยิ่ง อย่างไรก็ดี ก็มี
การบูรณะ ปฏิสังขรณ์โดยรีบด่วนครั้งหนึ่ง เพื่อซ่อมและสร้างเสริมส่วนที่ขาดหายไป
ให้ครบถ้วนตามรูปแบบ ร่วมกับช่างฝีมือพื้นบ้านล้านนา โดยใช้เวลาทั้งหมด ๙ ปี จึง
แล้วเสร็จ
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องค์พระธาตุ เจดี ย์
ทองจังโกของวัดชมพู มี
ความงดงามด้วยศิลปะการ
ปิดทองจังโกตามแบบล้าน
นา การปิดทองจังโก หรือ 
สักโกถือเป็นพุทธศิลปะท่ีเป็น
เอกลักษณ์แห่งล้านนา ทอง
จังโก หมายถึง ทองเหลือง
ที่ตีแผ่เป็นแผ่นบาง นิยม
ใช้ หุ้มองค์พระเจดีย์ป้อง 
กันการผุกร่อน บ้างก็ทำา
จากทองเหลือง ทองดอกบวบ (ทองที่ราคาไม่แพง มีสีเหลืองอ่อนๆ ปนสีเขียวอ่อน) 
ทองแดงปนนาค เป็นทองคำาผสมโลหะอื่น เช่น ดีบุก ซึ่งมักตีเป็นแผ่นบางๆ ใช้ตะปู
เย็บโลหะติดกับตัวพระธาตุหรือพระเจดีย์  ตัวอย่างจากการบูรณะพระธาตุดอยสุเทพ ซ่ึง
มีอายุยืนมาราว ๖๐๐ ปีเศษ ก็ได้มีการค้นพบว่า ตะปูที่ใช้ตอกยึดชิ้นส่วนหุ้มองค์พระ
ธาตุฯเป็นตะปูเหล็กขนาดใหญ่ รูปทรงสี่เหลี่ยม ปลายด้านหนึ่งแหลมเล็ก ส่วนปลาย
อีกด้านดัดงอเป็นสลักใช้ยึดเกี่ยววัสด ุมีขนาดความยาวตั้งแต่ ๒ นิ้ว ไปจนถึง ๖ นิ้ว

หน้าท่ีโดยตรงของทองจังโกก็คือ การหุ้มห่อองค์พระเจดีย์ด้านในซ่ึงก่อสร้างด้วย
ดินหรือปูนเพื่อป้องกันความชื้น ความร้อน ลมหรือนำากัดกร่อนจนพังเร็วเกินควร เช่น 
พระธาตุเจดีย์หริภุญชัย จังหวัดลำาพูน พระธาตุลำาปางหลวง จังหวัดลำาปาง พระธาตุ
ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน เป็นต้น 

แต่ด้วยฝีมือประณีตของช่างล้านนาแผ่นทองจังโกจึงมีความสวยงาม อ่อนช้อย
ด้วยลวดลายตามแบบช่างของล้านนา เช่นมีการฉลุลาย ดุนลาย (ทำาให้นูน) ตอกลาย 
เป็นลวดลายต่างๆ การตัดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด เป็นต้น การสร้างพระธาตุ
หรือพระเจดีย์บุด้วยแผ่นทองจังโกนี้คาดว่า นอกจากมาจากการถวายของกษัตริย์ เชื้อ
พระวงศ์ คหบดีแล้ว ยังได้จากประชาชนคนละเล็กละน้อย จึงเป็นสิ่งที่เกิดจากพลัง
ศรัทธาของชาวพุทธโดยตรง  

เมื่อมีการบูรณะพระธาตุ พระเจดีย์คราใด ก็มักจะพบเสมอ
ว่า มีการลอกแผ่นทองจังโกหุ้มพระธาตุออก ในบางสมัยก็เปลี่ยน
เป็นแผ่นทองคำา หรือในบางสมัยก็หุ้มเข้าไปใหม่ด้วยทองจังโกแบบ
เดิม บางแห่งหุ้มถึง ๒ ชั้นก็มี โดยลายที่นิยมทำาบนแผ่นทองจังโก 
ได้แก่ ลายพระพุทธรูปปางต่างๆ ลายดอกไม้ ลายพฤกษา ลายปี
นักษัตร เป็นต้น

หากมีโอกาสไปเยือนเมืองเชียงใหม่ นอกจากไปเดินชมย่าน
เก่าช้างม่อยที่มีแหล่งเช็คอินถ่ายรูปแบบฟินๆ แล้ว ลองเดินแวะ
เข้าไปชมความงดงามของพระธาตุเจดีย์ทองจังโกวัดชมพู คู่แฝด
พระบรมธาตุเจดีย์วัดดอยสุเทพสักครั้ง ไปซึมซับบรรยากาศเก่าๆ 
ที่ทำาให้ใจสงบเย็น ผ่อนคลายอย่างเรียบง่าย ณ วัดเล็กๆ แห่งนี้ที่
มีประวัติความเป็นมาไม่ได้เล็กเลย  

้
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เรื่อง : วีโนน่า
ภาพประกอบ : นัดเดียว

In Trend Sport & Game

 ฟันดาบ (Fencing) มีความเฉพาะตัว น่าสนใจ ปรับเปล่ียนเทคนิคต่างๆ ให้มี
 ความทันสมัย สอดรับกับโลกท่ีเปล่ียนไป มีประโยชน์มากมายอย่างคาดไม่ถึง  

ท้ังสอดแทรกในซีรีส์เกาหลีใต้ที่ได้รับความนิยมเรื่อง Twenty Five Twenty One  
เพื่อดึงดูดให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่หันมาทำาความรู้จักกีฬาชนิดนี้ให้มากขึ้น

ชื่อเรื่อง Twenty Five Twenty One คือคำาที่กรรมการตัดสินการแข่งขันฟันดาบ 
ซึ่งเป็นกีฬาหลักในเรื่อง จะต้องพูดทุกครั้ง เพื่อให้สัญญาณนักกีฬาฟันดาบเตรียมตัว 
ก่อนพุ่งเข้าต่อสู้ทำาคะแนนซึ่งกันและกัน เนื้อหาของซีรีส์มีฉากหลังเป็นเกาหลีใต้ใน
ปี ๒๕๔๑ ทั้งประเทศได้รับผลกระทบจากวิกฤตไอเอ็มเอฟ ทำาให้ตัวละครหลักต้องถูก
พรากความฝันไป นางเอกมีฝันอยากเป็นนักกีฬาฟันดาบ แต่ชมรมถูกทางโรงเรียนยุบ 
จึงต้องพยายามดิ้นรนหาทางเริ่มต้นใหม่ เพื่อค้นพบทิศทางและการเติบโตบนเส้นทาง
ฝันอีกครั้ง 

ประวัติกีฬาฟันดาบระดับสากล
ดาบเป็นอาวุธสมัยโบราณที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ และใช้ในชีวิต

ประจำาวัน ในสมัยปัจจุบันก็ยังใช้ดาบเป็นอาวุธในการรบระยะกระช้ันชิด เช่น ดาบปลายปืน 
เป็นต้น ดาบของแต่ละชาติจะผิดแผกแตกต่างกันออกไป เม่ือหมดสมัยท่ีจะใช้ดาบเพ่ือ

กีฬาฟันดาบ 
ฝึกความคิด ไหวพริบ 

เหมาะกับเด็กที่ชอบความท้าทาย

กีฬา
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การรบแล้ว ดาบก็กลายมาเป็นกีฬา ชาติ
ที่นิยมใช้ดาบและมีความสามารถใน
กีฬาดาบคือ ชาติในยุโรป

ในกีฬาโอลิมปิก กติกาของสหพันธ์
ฟันดาบระหว่างประเทศ (International 
Fencing Federation) ได้รับการ
ยอมรับโดยมติเอกฉันท์ในการประชุม
ระหว่างประเทศของสมาคมกรรมการ
โอลิมปิกแห่งชาติที่มีขึ้น ณ กรุงปารีส 
ประเทศฝร่ังเศสเมื่อเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. ๒๔๕๗ และประกาศให้ใช้เป็น 
กติกาสำาหรับการแข่งขันในปีเดียวกัน
 
ประวัติกีฬาฟันดาบในประเทศไทย

การฟันดาบในประเทศไทยเริ่ม
ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ แต่ไม่ได้ดำาเนิน
การมาโดยต่อเน่ือง จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๘ 
กีฬาฟันดาบจึงได้รับความสนใจจาก
ประชาชนแต่เป็นเพียงส่วนน้อย และ
ค่อยๆ ได้รับความสนใจมากย่ิงข้ึน ต้ังแต่ 
ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ กีฬาฟันดาบเริ่ม
ประสบความสำาเร็จและแพร่หลายแต่
ก็ยังอยู่ในเมืองหลวง เพราะประชาชน
ในภูมิภาคยังให้ความนิยมน้อย

อ งค์ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม กีฬ าแ ห่ ง
ประเทศไทย (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นการ
กีฬาแห่งประเทศไทย) ได้เริ่มให้การ
สนับสนุนเกี่ยวกับด้านต่างๆ ทำาให้
เยาวชนเร่ิมสนใจในกีฬาฟันดาบ เม่ือ
สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นและนำากิจกรรมฟันดาบเข้าสู่
มหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันการศึกษาของทหาร กีฬาฟันดาบจึงเริ่มได้รับความนิยม
เพิ่มขึ้น

คร้ังแรกท่ีนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันกับนานาชาติคือการแข่งขันในเอเชียนเกมส์ 
ครั้งที่ ๗ ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน เมื่อปี ๒๕๑๗ ต่อจากนั้นจึงได้เข้าร่วมใน
การแข่งขันระหว่างประเทศเรื่อยมา และประสบผลสำาเร็จเป็นที่น่าพอใจ

สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร (พระยศในขณะนั้น) ได้จดทะเบียนก่อตั้งสมาคมฯและสหพันธ์
สมาชิกของโอลิมปิก เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นสมาชิกของสหพันธ์
กีฬาระหว่างชาติ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๑ และเข้าเป็นสมาชิกของสหพันธ์
ฟันดาบแห่งเอเชีย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖
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กีฬาฟันดาบในมหกรรมกีฬาระดับโลก
กีฬาฟันดาบเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ ๑ ปี 

๒๔๓๙ ที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ซึ่งเป็นโอลิมปิกสมัยใหม่ครั้งแรกหลังหยุดการจัด
ไปเป็นเวลานาน การแข่งขันกีฬาฟันดาบครั้งนั้นมี ๓ รายการ ทั้งหมดเป็นประเภททีม
ชาย และมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ๑๕ คน จาก ๔ ประเทศ

ส่วนในเอเชียนเกมส์บรรจุกีฬาฟันดาบเข้ามาในการแข่งขันเมื่อปี ๒๕๑๗ หรือ
เอเชียนเกมส์ครั้งที่ ๗ ที่กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน แม้อาจจะไม่ได้รับความนิยม
เท่ากับกีฬาอื่นๆ แต่ก็เริ่มเป็นที่นิยมและน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งปัจจุบัน

ประโยชน์ของกีฬาฟันดาบ
วัยที่เริ่มเล่นกีฬาฟันดาบได้คือ ๖ ปีขึ้นไป ประโยชน์ของกีฬาชนิดนี้มีมากมาย 
ฝึกความคิด และกล้ามเนื้อ : การฟันดาบไม่ใช่กีฬาที่เน้นเข้าต่อสู้แบบตรงๆ 

ต้องพึ่งการทำางาน ๒ รูปแบบนี้ในการวางแผนด้านความคิด และแสดงผลออกมาผ่าน
ร่างกาย ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสู้อยู่เสมอ เพื่อรองรับคู่แข่งที่มีการปรับเปลี่ยนแผนใน
ระหว่างการแข่งขันด้วยเช่นกัน

ความตั้งใจและเด็ดขาด : เนื่องจากเป็นกีฬาที่ไม่มีเวลาให้คิด ต้องรีบตัดสินใจ
เพื่อตั้งรับหรือโจมตี เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และต้องตัดสินใจให้เด็ดขาด การ
ให้เด็กได้ฝึกกีฬาฟันดาบจึงมีส่วนช่วยให้เด็กได้ฝึกการคิด และลงมือทำาสิ่งต่างๆ ด้วย
ความเด็ดขาด มั่นใจ และรวดเร็ว 

ฝึกสมาธิ : กีฬาที่คู่ต่อสู้อยู่ตรงหน้า ทำาให้ต้องฝึกสมาธิในการสังเกต และมีสติ
อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

ใช้เวลาว่างท่ีมีประโยชน์ : การฝึกกีฬาฟันดาบช่วยให้ร่างกาย จิตใจ สมอง ต่ืนตัว ได้
ออกกำาลังกายทั้งตัว นอกจากใช้เวลาว่างเพื่อทำากิจกรรมสร้างสรรค์นี้อย่างมีประโยชน์ 
แล้ว ยังได้เข้าสังคม พบปะผู้คน และอาจพัฒนาไปเป็นนักกีฬาฟันดาบสมัครเล่นและ
มืออาชีพได้ในอนาคต

ที่สำาคัญ กีฬาฟันดาบช่วยฝึกความคิด ไหวพริบ การตัดสินใจ และการใช้กล้าม
เนื้อ เหมาะกับเยาวชนที่ชอบความท้าทาย เป็นตัวของตัวเอง เพราะทุกการตัดสินใจ
ขึ้นอยู่กับตัวเราเพียงคนเดียว  
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บันทึกหัวใจไทย
เรื่อง :  เพลินพรรณ

 สวยงามของเมืองไทยนั้นจับใจชาวต่างชาติมากมาย 
 คุณวิล โรบินสัน (Will Robinson) นักแต่งเพลงชาว

อังกฤษ จากเมืองแมนเชสเตอร์ วัย ๕๔ ปี ก็เป็นผู้หนึ่งที่หลง
เสน่ห์เมืองไทย จึงต้ังใจบอกเล่าเร่ืองราวความสวยงามของประเทศ 
ไทยผ่านเอ็มวี ‘This is the Moment’ ในยูทูป เดอะ อีสาน 
โปรเจคท์ (The Isan Project) ทำาให้คนทั่วโลกได้เห็นแง่งาม
ของประเทศเรามากขึ้น
 

วิล โรบินสัน (Will Robinson)
ถ่ายทอดความงามของไทย ผ่านเอ็มวี  

‘This is the Moment’ 
สู่แฟนดนตรีทั่วโลก

ความ

๖๔



๖๕

This is the Moment สะท้อนความสวยงามของเมืองไทย
ผ่านบทเพลง

คุณวิลเล่าว่ามิวสิควิดีโอน้ีได้รับเกียรติจากคุณวีระศักด์ิ โควสุรัตน์  
อดีตรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาของไทย โดยยกกองไปถ่ายทำา 
ณ สถานที่อันสวยงามกว่า ๒๓ แห่งทั่วประเทศไทย สื่อสารผ่าน
เรื่องราวของคู่รักชาวไทย ที่ใช้ช่วงเวลาวันหยุดพักผ่อนไปกับ
บรรยากาศการผจญภัยในฝันแสนพิเศษ สถานที่ในฝันเหล่านั้น
ได้แก่ ฉากภูเขาในจังหวัดเชียงราย เลย กาญจนบุรี รวมถึงวัด
ทางสาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และดื่มดำาบรรยากาศวันหยุด
บนเรือยอชต์ที่แล่นออกจากแหลมพรหมเทพในจังหวัดภูเก็ต 
มุ่งหน้าสู่มหาสมุทรอินเดียในยามพระอาทิตย์ตกดิน นอกจากนี้
บรรดาช้างจากปางช้างกาญจนบุรียังร่วมอวดโฉมผ่านกิจกรรม
การอาบนำาช้าง ณ ปางช้างทวีชัย โดยคุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ 
ให้เกียรติร่วมแสดงด้วย

  
ความตั้งใจในการสร้างผลงานชิ้นนี้

“ผมเริ่มเผยแพร่เอ็มวีออกสู่แฟนดนตรีทั่วโลกเม่ือราว
ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มุ่งหวังให้เครือข่ายเพื่อนศิลปินที่
มีในต่างประเทศนึกถึงประเทศไทยและเสน่ห์ในวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นทั่วไทย รวมทั้งคิดวางแผนมาเยือนประเทศไทยเมื่อโอกาส
มาถึง หวังว่าทุกคนรวมถึงคนไทยจะชอบเพลง This is the Moment 
นี้ครับ”

่
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อดีตผู้ช่วยส่วนตัวของแชมป์สนุกเกอร์ระดับโลก
ตอนเด็กๆ ผมโชคดีท่ีได้เข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐท่ีวิทยาลัยเอลส์เมียร์ (Ellesmere 

College) จนกระทั่งอายุ ๒๖ ปี ผมทำางานหลายบทบาทรวมถึงเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของ
แชมป์สนุกเกอร์โลก อเล็กซ์ ฮิกกินส์ (Alex Hurricane Higgins) ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียว
กับท่ีผมเร่ิมเผยแพร่การแสดงผลงานเพลงคร้ังแรก และจากจุดน้ันผมได้สร้างบริษัทผลิต
ดนตรีและแต่งเพลงเมื่อ ๒๐ ปีที่แล้ว

มาเมืองไทยครั้งแรก
ผมมีโอกาสไปทำางานที่มาเลเซียกับ แจ็คลิน วิคเตอร์ (Jaclyn Victor) ผู้ชนะ

รางวัลจากเวทีป๊อปไอดอล และคิดว่าอยากแวะมาเที่ยวประเทศไทย พักผ่อนในวัน
หยุดสั้นๆ ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในสายตาผมตั้งแต่ทีแรก แต่
เชื่อหรือไม่ว่าถึงตอนนี้ผมอาศัยอยู่ที่นี่มาแปดปีแล้ว
 
วัฒนธรรมไทยที่เหนี่ยวรั้งชาวต่างชาติคนนี้ไว้

วัฒนธรรมไทยนี่ล่ะครับที่ทำาให้ผมตกหลุมรัก ผมได้
ค้นพบเสน่ห์ความเป็นไทยในแบบอาณาจักรล้านนาซึ่งอยู่
ในวิถีชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะเมื่อได้ขับรถขึ้นเหนือผ่าน
นครสวรรค์ ตาก ลำาปาง เชียงใหม่ จนไปถึงเชียงราย เป็น
ประสบการณ์และความทรงจำาที่ดีมาก ถ้าถามว่าชอบที่ไหน
ท่ีสุด ผมคงต้องตอบว่าเชียงรายเป็นสถานท่ีโปรดของผมเลย
ทีเดียว
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ทำาไมคุณถึงคิดรังสรรค์เพลงไทยและมิวสิควิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทย
ผมมักทำางานที่ต่างประเทศและยังเขียนเพลงอยู่ ปกติผมเดินทางค่อนข้างบ่อย 

แต่ไม่กี่ปีที่ผ่านมามีความยากลำาบากกับการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส ในช่วงเวลา
ที่ผมเดินทางต่างประเทศไม่ได้ กลับเป็นประโยชน์กับผมมาก ๆ ผมตะลอนเที่ยวเมือง
ไทย และเป็นการเดินทางที่ใช้เงินไม่มากเลย

ก่อนหน้านี้ผมเคยมีผลงาน “Where the eagles fly” ซึ่ง
ร่วมมือกับ เวิร์น อันสเวิรธ์ (Vern Unsworth) นักประดานำาที่
ช่วยเหลือเด็กๆ ในถำาหลวง และ คุณธเนศวร์ เพชรสุวรรณ 
รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) 

จากการท่องเที่ยวเมืองไทยในช่วงโควิด ผมได้เยี่ยมชม
สถานที่ที่สวยงามบางแห่ง ซึ่งช่วยดลใจให้ผมคิดจะผลิตมิวสิค
วิดีโอสองเรื่องล่าสุด ซึ่งก็คือ “This is the Moment” และ 
“Thailand Amazing Thailand 2” 

ตกหลุมรักวัฒนธรรม อาหาร และผู้คน 
หากคุณถามว่า ชอบอะไรในเมืองไทย ผมอยากตอบอย่าง

ท่ีนักร้องระดับตำานานอย่าง เฟรดด้ี เมอร์คิวร่ี (Freddy Mercury) 
เคยร้องไว้ในเพลง “ใครอยากอยู่ตลอดไป” (Who wants to live 
forever) แน่นอนผมอยากอยู่เมืองไทยตลอดไป ผมพูดภาษา
ไทยได้นิดหน่อย เคยเรียนภาษาไทยประมาณ ๒๐ บท และยัง

อยากเรียนรู้เพิ่มเติมแม้ว่าจะยังเขียนไม่ค่อยได้ คงต้องรออีกสักพัก อนาคตเป็นสิ่งไม่
แน่นอน เพราะผมยังอยากกลับไปแถบแคริบเบียนและใช้เวลาที่นั่นด้วย ผมหลงรัก
เกาะแอนติกาและบาร์บูดา (Antigua and Barbuda) เช่นกันครับ

จังหวัดที่ชอบที่สุด
ผมเคยไปทุกจังหวัดในประเทศไทย ยกเว้นยะลาและสงขลา การเดินทางท่องไป

ในแดนอีสานเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมาก เมืองโปรดของผมคือกรุงเทพฯ ส่วนจังหวัดที่
ชอบยังไงก็เป็นคำาตอบเดิม คือเชียงรายครับ     

 

้
้
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เรื่อง : พริบพรี
ภาพประกอบ : เคโระ

 ประจำาตัวประชาชนเป็นเอกสารท่ีทางราชการออกให้  เพ่ือใช้พิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลว่ามีสัญชาติ
 ไทยจริง บัตรประจำาตัวประชาชนจะนำาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การทำานิติกรรมสัญญา 

การสมัครงาน การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง การทำาหนังสือเดินทาง การทำาใบอนุญาตขับขี ่ ฯลฯ  ถ้าไม่มี
บัตรประจำาตัวประชาชนจะทำาให้เกิดความยุ่งยากในการพิสูจน์ตัวบุคคลและการติดต่อการงาน
ต่างๆ

พระราชบัญญัติบัตรประจำาตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖ พระราชบัญญัติบัตรประจำาตัวประชาชน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติบัตรประจำาตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กำาหนดให้ผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ ๗ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๗๐ ปี และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ต้อง
ยื่นขอมีบัตรประจำาตัวประชาชน ณ ที่ว่าการอำาเภอ หรือที่ทำาการกิ่งอำาเภอ หรือสำานักงานเขตที่
ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายใน ๖๐ วัน

ส่วนความหมายของเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลักน้ัน ในข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย อธิบายไว้ว่า เลขท้ังหมด ๑๓ หลักน้ัน (X-XXXX-XXXXX-XX-X) แบ่งออกเป็น ๕ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ - มีเลข ๑ หลัก เลขเพียงหนึ่งตัวนี้หมายถึง ประเภทบุคคล ประกอบด้วย ๘ 
ประเภท

ส่วนที่ ๒ - มีเลขทั้งหมด ๔ หลักเรียงติดกัน หมายถึง สำานักทะเบียนที่ออกเลขประจำา
ตัวประชาชน หากนับจากทางซ้ายมือ เลขตัวที่ ๒-๓ เป็นการบอกจังหวัด ส่วนเลขตัวที่ ๔-๕ 
เป็นการบอกอำาเภอ เขต เทศบาล หรือเมืองพัทยา

ส่วนที่ ๓ และส่วนที่ ๔ - มีเลขทั้งหมด ๗ หลัก บ่งบอกลำาดับของบุคคลในแต่ละประเภท
ของแต่ละสำานักทะเบียน 

และส่วนสุดท้ายท่ี ๕ - มีเลข ๑ หลัก หมายถึงเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจำาตัว
ประชาชนทั้งหมด

ส่วนเลขหลังบัตรนั้น เป็นเลขที่กรมการปกครองใช้ควบคุมการจ่ายบัตรประจำาตัวประชาชน 
ที่แจกจ่ายให้กับที่ว่าการอำาเภอ สำานักงานเขต สำานักงานเทศบาลและเมืองพัทยา ไม่เกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนจะอยู่ด้านหน้าบัตรเท่านั้น

กรณีบัตรประชาชนหาย ไม่ต้องแจ้งความ สามารถขอยื่นเรื่องทำาบัตรใหม่ได้เลย ณ ที่
ว่าการอำาเภอ หรือสำานักงานเขตเทศบาล ภายในเวลา ๖๐ วันนับตั้งแต่วันที่บัตรหาย หากพ้น
กำาหนด ต้องเสียค่าปรับไม่เกิน ๑๐๐ บาท  

บัตร
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Education Platform
เรียบเรียง : เลดี้แอล

ชีวิตการเรียนจะเข้าสู่ภาวะเกือบปกติแล้ว แต่การท่องออนไลน์เพ่ือศึกษาหาความ
รู้และฝึกทักษะ เพิ่มพูนความสามารถของตัวเอง ก็เป็นวิธีที่ทำาได้ง่าย ไม่ต้อง

เดินทาง เป็นกิจกรรมยามว่างมีประโยชน์ สิ้นเปลืองเพียงค่าไฟ และค่าเสื่อมอุปกรณ์
เท่านั้น

เลดี้แอลมีแฟลตฟอร์มการศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะรอบตัวมาแนะนำา ไม่ว่าจะสาย
วิทย์ สายศิลป์ สายอาชีพ ต้องมีถูกใจบ้างแน่นอน

Headway เล่าสรุปหนังสือขายดีวันละเล่ม ถ้าฟังหรืออ่าน
บนแอปนี้ทุกวัน เพียงครั้งละ ๑๕ นาที เราจะได้รู้จักหนังสือใหม่
ถึง ๓๖๕ เล่มภายในหนึ่งปี เหมาะกับคนที่อยากอ่านหนังสือแต่
ไม่มีเวลา

Duolingo ประยุกต์ใช้เกมฝึกภาษาเพื่อการเรียน
รู้ ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งย่อยบทเรียนและให้รางวัลเมื่อ
เรียนเสร็จในแต่ละบท การมอบตราสัญลักษณ์ต่างๆ 
เป็นรางวัลแทนการให้เกรด และการจัดลำาดับผู้ชนะ
ให้เด็กนักเรียนได้รู้สึกสนุกที่ได้แข่งขัน

แนะนำ�แพลตฟอร์มฝึกทักษะรอบตัว ใช้ง�นง่�ย

แม้
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Kahoot วัดประเมินผลผู้เรียนแบบที่ไม่รู้สึกกดดันในขณะที่ยังคง
รู้สึกสนุกกับการแข่งตอบคำาถามให้ถูกต้องและเร็วที่สุด

Google Arts & Culture แปลงบทเรียนในวิชาที่บางคนเห็นว่า
น่าเบื่ออย่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ให้เป็นเกมสนุกๆ

Udemy แพลตฟอร์มเร่ิมต้นท่ีดีท่ีสุดของการเรียนรู้ออนไลน์สำาหรับมือใหม่ เพราะ
มีวิชาและบทเรียนให้นักเรียนได้เข้าถึงมากกว่าหนึ่งแสนวิชา ครอบคลุมแทบจะทุก
หัวข้อ ไม่ว่าจะเป็นภาษา ศิลปะ ดนตรี ฟิตเนส ไปจนถึงการเขียนโปรแกรม ไอที 
ทักษะทางธุรกิจ การสอน การเพิ่มกำาลังการผลิต การตลาด และอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ ยังมีบทเรียนสำาหรับคนที่ต้องการพัฒนาวิถีชีวิตและการพัฒนาส่วน
บุคคล ซึ่งครอบคลุมทักษะชีวิต และเทคนิคต่างๆ ที่แตกต่างหรือหาเรียนไม่ได้ตาม
ห้องเรียนของสถาบันการศึกษาทั่วๆ ไป ยิ่งไปกว่านั้น ทางแพลตฟอร์มยังค่อนข้างให้
อิสระกับผู้สอนในการออกแบบสื่อการสอนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น คลิปเสียง วิดีโอ 
ข้อความ แบบทดสอบ คำาถาม การอ่าน และกิจกรรมอื่นๆ โดย Udemy จะมีช่องทาง
ให้นักเรียนสามารถชิมลางลองเรียนในวิชาที่ตนเองสนใจได้ และมีระบบคืนเงินภายใน 
๓๐ วันหากรู้สึกไม่พอใจในวิชาที่เรียน

๗๐



๗๑

Skillshare เรียนรู้เพ่ือยกระดับทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์ 
ของตนเอง คอร์สเรียนส่วนใหญ่เน้นสายงานครีเอทีฟ ถ่ายทอดผ่านผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาท่ีเก่ียวข้องต่างๆ เช่น ถ่ายภาพน่ิง ภาพยนตร์ การทำาแอนิเมชัน ทัศนศิลป์ (visual 
arts) การเขียน การออกแบบภายใน และอื่นๆ อีกมากมาย

ตัวบทเรียนเน้นการสอนทักษะเชิงปฏิบัติท่ีนักเรียนสามารถใช้เพ่ือสร้างโครงงาน
ของตนเองได้ หลักสูตรส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับชุดวิดีโอบทเรียน รวมกับงานที่ได้รับ
มอบหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะเป็นหลัก ระบบการเรียนจะใช้วิธีสมัครสมาชิก 
โดยราคาค่าสมัครสมาชิกในปัจจุบัน รายเดือนอยู่ที่ ๓๒ เหรียญสหรัฐ

แต่สำาหรับนักเรียนที่ต้องการทดลองเรียนก่อน แพลตฟอร์มนี้ก็มีคอร์สออนไลน์
ให้เรียนฟรี โดยเป็นคอร์สสั้นๆ ความยาวประมาณ ๒๐ นาที จนถึงกว่าชั่วโมง

EdX แพลตฟอร์มออนไลนห์น่ึงเดียวท่ีวิชาและหลักสูตรท้ังหมดคิดค้นและพัฒนา 
โดยมหาวิทยาลัยช้ันนำาระดับโลกอย่างฮาร์วาร์ด และ MIT โดยเฉพาะ เน้นหนักในศาสตร์

ด้าน STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรม และ คณิตศาสตร์) เป็นการ
สอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา 
แต่ก็ยังมีวิชาด้านภาษา มนุษยศาสตร์ 
และศิลปศาสตร์ให้เลือกเช่นกัน

คอร์สเรียนส่วนใหญ่ไม่มีค่าใช้
จ่าย สำาหรับผู้ที่สนใจเรียนเพื่อพัฒนา
ทักษะความเช่ียวชาญเพ่ือให้ได้ใบรับ
รอง แนะนำาให้สมัครเรียนแบบเสียค่า
ใช้จ่ายที่ ๔๙ เหรียญสหรัฐ/คลาส เมื่อ
ลงเรียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะบันทึก

วันเวลาที่เริ่มเรียนอย่างจริงจัง ผู้เรียนสามารถกำาหนดเวลาเข้าเรียนตามความสะดวก
ของตนเองได้ เพียงแต่ต้องเข้าเรียนอย่างสมำาเสมอเท่านั้น  ่



เรื่อง : ใกล้อรุณ
Overseas Stage

โคตะ มิอุระ 
นักมวยดาวรุ่งคู่ชกขวัญใจคนไทย

 
เม่ือพูดถึงนักกีฬาประเภทมวยสุดฮอตในประเทศไทยวินาทีนี้

คงไม่มีใครเกิน โคตะ มิอุระ  (Kota Miura) หนุ่มวัย ๒๐ ปีจากแดน
อาทิตย์อุทัย ที่เดินทางมาขึ้นชกนัดแรกในประเทศไทยกับ บัวขาว 
บัญชาเมฆ ในศึก เลเจนต์ ออฟ ราชดำาเนิน (Legend of Rajadamnern) ที่
เวทีมวยราชดำาเนิน ช่วงกลางสิงหาคมที่ผ่านมา

โคตะ เกิดท่ีเมืองโกเบ จังหวัดเฮียวโงะ เป็นทายาทคนเล็กของ 
‘คิง คาซ’ุ หรือ คาซูโยชิ มิอุระ’  (Kazuyoshi Miura) นักฟุตบอลระดับ
ตำานานที่ปัจจุบันยังคงโลดแล่นในวงการฟุตบอลแม้จะอายุ ๕๕ ปี
แล้ว ทำาให้โคตะได้รับฉายาในวงการว่า ‘คิง เจอาร์ (King Jr.)’ ส่วน
คุณแม่ ‘ริซาโกะ มิอุระ’ เป็นนักแสดง-นางแบบมากความสามารถ 
นอกจากน้ียังมีพ่ีชายเป็นนักแสดงชื่อ ‘เรียวตะ มิอุระ

โคตะสนใจกีฬาต่อสู้ต้ังแต่อยู่ช้ันมัธยมต้น โดยได้รับแรงบันดาล
ใจมาจากพ่อของตัวเองที่ชื่นชอบการดูกีฬาชกมวย ในช่วงแรกเขา
เคยไปเตะฟุตบอลเหมือนกับพ่อ เมื่อเข้าชั้นประถมก็ได้เข้าเรียน
ต่อยมวยหนึ่งวันต่อสัปดาห์ ในชั้นมัธยมปลายได้เข้าชมรมศิลปะ
ป้องกันตัวแบบเต็มตัว หลังจากออกจากชมรมฟุตบอลจากอาการ
ไส้เลื่อน

หลังเรียนจบช้ันมัธยม โคตะได้เข้าไปอยู่ในสังกัดมวย BRAVE 
และฝึกซ้อมมาเรื่อยๆ จนเปิดตัวบนสังเวียนมวยเป็นครั้งแรกใน 
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในทัวร์นาเมนต์ RIZIN.33 โคตะขึ้นชก
และชนะทีเคโอ โดยคุณพ่อและคุณแม่ให้กำาลังใจแบบติดขอบสนาม 
แม้ต่อมาจะพลาดการข้ึนต่อสู้คร้ังท่ี ๒ ในศึก RIZIN 37 กับ ‘เฟลิเป 
มาโซนี’ (Felipe Masoni) เพราะติดโควิด - ๑๙ แต่โคตะยังได้รับ
การจับตามองจากแฟนๆ อย่างต่อเนื่อง และยิ่งได้รับความนิยม
เพิ่มสูงขึ้นทันทีที่ประกาศว่าจะขึ้นชกกับ ‘บัวขาว บัญชาเมฆ’ ซึ่ง
มีชื่อเสียงทั้งในญี่ปุ่นและระดับโลก

นอกจากลีลาการชกที่แฟนมวยให้การจับตามองแล้ว รูปร่าง
หน้าตาที่ดูเท่และสดใสของโคตะก็เป็นที่กล่าวถึงไม่น้อย ทำาให้เกิด
เป็นกระแสการแชร์ภาพและวิดีโอของเจ้าตัวไปในวงกว้าง ทั้งยังมี
แฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
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ลิซ่า รับรางวลัเอม็ทวี ีวดิโีอ มิวสกิ อวอร์ดส์
ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คนไทยได้ชื่นใจกันอีกครั้งกับสาวน้อยขวัญใจ     

“ลลิษา มโนบาล” จากรางวัลที่ได้รับในงานเอ็มทีวี วิดีโอ มิวสิก อวอร์ดส ์(MTV Video 
Music Awards) หรือเรียกสั้นๆ ว่า VMAs ที่สหรัฐอเมริกา

งาน VMAs เกิดขึ้นครั้งแรกในปี ๒๕๒๗ เป็นการมอบรางวัลการสร้างสรรค์ผล
งานมิวสิกวิดีโอประจำาปีจากนานาประเทศทั่วโลก จัดโดยสถานีโทรทัศน์ช่องเอ็มทีวี 
ช่องทีวีแห่งเสียงดนตรีและมิวสิกวิดีโอ ซึ่งสถานที่จัดงานจะอยู่ในหลายเมืองใหญ่ของ
สหรัฐอเมริกา เช่น นิวยอร์ก ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย ไมอามี หรือฟลอริดา โดย
จะมีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางช่องเอ็มทีวี และ CTV (ในแคนาดา)

โล่รางวัลของงาน VMAs เป็นรูปปั้น เรียกว่า “มูนแมน” (Moon Man) มีลักษ
ณะเป็นนักบินอวกาศบนดวงจันทร์ ได้รับแรงจูงใจมาจากโฆษณาในยุคแรกๆของช่อง  

เอ็มทีวี ผู้ออกแบบรูปปั้นรางวัลคือบริษัท R.S. Owens & Company
โดยทั่วไปงาน VMAs จะจัดขึ้นในวันพฤหัสแรกของเดือนกันยายน 

แต่ต่อมาได้เลื่อนเป็นเร็วขึ้น ๑ สัปดาห์ เพื่อไม่ให้ชนกับช่วงงานรำาลึก
เหตุการณ์ ๙/๑๑ (หรืองานรำาลึกเหตุการณ์เครื่องบินชนตึกแฝดเวิลด์เทรด 
๑๑ กันยายน) สำาหรับปีนี้ การจัดงานมอบรางวัล VMAs 2022 ตรงกับ
วันที่ ๒๘ สิงหาคม (หรือเช้าวันที่ ๒๙ ตามเวลาไทย) สถานที่จัดคือ New 
Jersey’s Prudential Center ในเมืองนวร์ก รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา

การจัดงานปีน้ีได้รับความสนใจจากชาวไทยมากเป็นประวัติการณ์ 
เพราะ “ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล แบล็กพิงค์ ได้รับรางวัล MTV Video Music Awards 
2022 (VMAs) สาขา Best K-Pop Video จากผลงานเพลง LALISA รางวัล
น้ีของลิซ่าถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ เพราะเป็นศิลปินเด่ียวจากฝ่ัง K-POP 
คนแรกท่ีเข้าชิงรางวัลจากเวทีน้ี รวมท้ังเป็นศิลปินเด่ียวและศิลปินหญิงคนแรก
ที่ชนะรางวัลนี้ด้วย

หลังประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัล ลิซ่าก็แสดงความปลื้มใจเป็นอย่างมาก 
และได้กล่าวรับรางวัลเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี และตบท้ายด้วยภาษาไทยว่า

“สวัสดีค่ะ ทุกคน อันดับแรก ลิซ่าอยากจะขอบคุณเวทีเอ็มทีวีสำาหรับเกียรติ
นี้ ลิซ่าอยากจะขอบคุณผู้ร่วมงานทุกท่านในงานศิลปินเดี่ยวนี้ โดยเฉพาะเท็ดดี้อปป้า 
(โปรดิวเซอร์) ค่ายวายจี ที่ทำาให้ LALISA พิเศษขนาดนี้ และชาวบลิ๊งค์ (ชื่อเรียกแฟน
คลับ) ทุกคน พวกคุณคือคนสำาคัญที่สุด ขอบคุณที่ทำาให้สิ่งนี้เป็นจริง ขอบคุณค่ะ”

นอกจากนี้ แบล็กพิงค์ยังได้รับรางวัล Best Metaverse Performance ซึ่งเป็น
รางวัลใหม่ของเวทีนี้ และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล “Best Group of the Year”  
รวมถึงได้ขึ้นแสดงเพลง “Pink Venom” ที่เพิ่งปล่อยออกมาด้วย นับเป็นครั้งแรกที่วง
ได้ขึ้นโชว์บนเวทีแจกรางวัลของสหรัฐฯ

 

๗๓



อนาสตาเซีย รัดซนิสคายา 
หนนู้อยยทูบูเบอร์ชาวรสัเซยี

Nastya คือชื่อช่องยูทูปของหนูน้อยชาวรัสเซียวัย ๘ ขวบ 
อนาสตาเซีย รัดซินสคายา ซึ่งมีผู้ติดตามครบ ๑๐๐ ล้านคน 
และเป็นดาวเด่นยูทูบเบอร์ที่กวาดรายได้ติดอันดับสูงๆ จากการ
จัดอันดับของนิตยสารฟอร์บส์มาตลอดหลายปีที่ผ่านมา

หนุน้อยอนาสตาเซียได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมอง
พิการมาต้ังแต่เกิด ครอบครัวของเธอเร่ิมโพสต์วิดีโอเก่ียวกับการ
รักษาอาการและการใช้ชีวิตประจำาของลูกสาวตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ 
จนกระทั่งพบว่าวิดีโอของพวกเขานั้นประสบความสำาเร็จอย่าง
ล้นหลาม อนาสตาเซียเกิดในคราสโนดาร์ แต่ครอบครัวของเธอ
ย้ายถิ่นฐานมาพักอาศัยในสหรัฐฯ เมื่อปีที่แล้ว

นอกจากช่องน้ี เธอและพ่อแม่ยังร่วมกันผลิตเน้ือหาสำาหรับ
เด็กลงช่องยูทูปรวมกันทั้งหมด ๖ ช่อง เนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยว
กับพัฒนาการเด็กและความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น รีวิวของ
เล่น หนูน้อยเล่นเกมกับพ่อ ท่องกลอน ร้องเพลงกล่อมเด็ก 
และกำาลังเรียนรู้พฤติกรรมดีๆ  
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เรื่อง : ฉญษาภ์
ภาพ : IG Jacksonwang852g7

The Idol

 กรกฎาคมที่ผ่านมา การปรากฏตัวของ “พี่แจ็ค” นักร้องชื่อดัง “แจ็คสัน หวัง” 
 (Jackson Wang) พาให้เหล่าอากาเซไทย รวมถึงชาวไทยที่ไม่ใช่แฟนคลับ 

“โดนตก” ด้วยชื่นชมในความเป็นกันเอง และความเป็นสุภาพบุรุษชนิดที่สมควรจะเป็น 
“The Idol” ตัวจริง โดยแฟนๆ ชาวไทยพร้อมใจกันเรียกว่า “พี่แจ็ค” และยกตำาแหน่ง 
“พ่อไมโครเวฟ” ให้

มาดูกันว่ากว่าจะเป็นศิลปินเอเชียท่ีดังไกลไปท่ัวโลกจนมียอดติดตามในอินสตาแกรม
ของ Jacksonwang852g7 มากถึง ๒๙.๗ ล้านคน (ข้อมูลเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕) เส้น
ทางของ “พี่แจ็ค”นั้นน่าสนใจอย่างไร

อดีตนักกีฬาฟันดาบของฮ่องกง
แจ็คสัน หวัง หรือ หวัง เจียเอ๋อร์ อายุ ๒๘ ปี เกิด

ที่ฮ่องกง เป็นบุตรคนเล็กของริกกี หวัง (บิดา) และโซเฟีย 
โชว (มารดา) มีพี่ชาย ๑ คน เข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติ
อเมริกัน (American International School) ทำาให้พูดได้ถึง 
๕ ภาษา คือ ภาษาจีนกวางตุ้ง จีนกลาง เกาหลี อังกฤษ 
และฝร่ังเศส น่ียังไม่รวมภาษาไทยท่ีพ่ีแจ็คก็สามารถพูดได้ถูก
ใจแฟนๆ อย่างคำาว่า “น่ารักเกินไปมุ้ย” 

คุณพ่อของแจ็คสันเป็นอดีตนักกีฬาฟันดาบทีมชาติ
ฮ่องกง ส่วนคุณแม่เป็นอดีตนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติฮ่องกง 
ทำาให้มีสายเลือดของนักกีฬาเต็มตัว แจ็คสันจึงเร่ิมเล่นยิมนาสติก

แจ็คสัน หวัง ศิลปินเคป็อบ (K POP) 
เชื้อสายจีน ลูกกตัญญู อบอุ่นเหมือนไมโครเวฟ 

เมื่อ
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ตอนอายุ ๗ ขวบ และหันมาเล่นกีฬาฟันดาบตอนอายุ ๑๐ ปี
โดยมีคุณพ่อเป็นผู้ฝึกสอน กระท่ังเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟันดาบ
ทีมชาติฮ่องกง ชนะเลิศการแข่งขัน Asia Junior and Cadet    
Fencing Championship (๒๕๕๔) ติดอันดับ ๑๑ นักกีฬาฟันดาบ
เยาวชนโลก ได้เหรียญเงินเดี่ยว และเหรียญทองประเภททีม 
หลังรับใช้ชาติอยู่ ๒ ปี แจ็คสันตัดสินใจพลิกชะตาชีวิตสู่การเดิน
ทางไปตามฝันที่เกาหลีใต้

เส้นทางของไอดอล
แจ็คสันเป็นคนรักดนตรีและเสียงเพลงมากๆ เขาฝันว่า

อยากจะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง จึงตัดสินใจไปขอคุณพ่อเพื่อเดิน
ทางไปสอบคัดเลือกกับค่ายเจวายพีเอนเตอร์เทนเมนต์ (JYP 
Entertainment) โดยมีข้อแม้ว่า ถ้าผ่านการคัดเลือก คุณพ่อจะยอม
ให้เขาเดินตามความฝัน และช่วงกลางปี ๒๕๕๔ แจ็คสันได้
ผ่านการทดสอบความสามารถของค่ายเจวายพีฯ และเข้าเป็น
เด็กฝึกหัดที่ต้องอาศัยความอดทนอยู่นานประมาณ ๒ ปีครึ่ง 
จนถึงวันที่ได้เดบิวต์เป็นหนึ่งใน
วง GOT7 ประกอบไปด้วยสมาชิก

จำานวน ๗ คน คือ เจบี มาร์ก แจ็คสัน จินย็อง ย็อง
แจ ยูกย็อม และศิลปินไทยแบมแบม ต้นปี ๒๕๕๗ พวก
เขามีซิงเกิลแรกคือ เกิลส์ เกิลส์ เกิลส์ (Girls Girls Girls) 
จนถึงปัจจุบัน ก็อต เซเว่น ยังคงเป็นวงไอดอลเกาหลีใต้
ที่ดังระดับโลกและมีเหล่าแฟนคลับที่เรียกว่า อากาเซ อยู่
มากมาย

ศิลปินยอดกตัญญู
ถึงจะโด่งดังเป็นไอดอลแล้ว แต่แจ็คสันยังคงทำาตัวน่ารักกับครอบครัวเสมอ หลัง

จากเปิดตัวในฐานะศิลปินวงก็อตเซเว่น แจ็คสัน ได้เข้าร่วมรายการวาไรตี้มากมาย 
เริ่มต้นที่รายการรูมเมต (Roommate) ฤดูกาลที่ ๒ ทางช่องเอสบีเอส (SBS) ซึ่งเป็น
รายการที่ทำาให้ความนิยมของเขาเพิ่มมากขึ้น และยังได้รางวัล Best Male Rookie 
Award ที่มอบให้กับคนบันเทิงดาวรุ่งจากสถานีในปี ๒๕๕๗ ซึ่งในรายการตอนที่ออก
อากาศในช่วงใกล้คริสต์มาส แม้ว่าบุคลิกในรายการแจ็คสันจะดูเป็นชายหนุ่มมาดกวน 
แต่เขากลับเผยตัวตนด้านอบอุ่น เมื่อประธานบริษัทเจวายพีฯ ปาร์คจินยอง หรือ 
เจ.วาย.ปาร์ค ได้ทำาเซอร์ไพรส์ติดต่อให้คุณพ่อคุณแม่ของแจ็คสันเดินทางมาจาก
ฮ่องกง เพื่อให้ครอบครัวได้พบหน้ากันในรายการ ถือเป็นการมอบของขวัญชิ้นพิเศษ
จนแจ็คสันรำาไห้ด้วยความยินดี ทำาให้เหล่าแฟนๆ ได้เห็นช่วงเวลาของการโอบกอด
อันแสนอบอุ่นและความรักที่แจ็คสันมีต่อคุณพ่อคุณแม่ของเขา หลังจากรายการออก
อากาศ แจ็คสันได้ลงภาพหอมแก้มคุณแม่ในอินสตาแกรม แสดงถึงความรักที่มีอย่าง
เต็มเปี่ยม 

่
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กลับมาเมืองไทยหลังหายไป ๓ ปี
หลังจากไม่ได้มาเมืองไทยนาน ๓ ปี แจ็คสันก็กลับ

มาเปิดการแสดงอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาใน   
“ศึกแดงเดือด” THE MATCH Bangkok Century Cup 2022 
การแข่งขันของสองทีมยักษ์ใหญ่ ระหว่าง ลิเวอร์พูล ปะทะ 
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แจ็คสันได้เปิดการแสดงสุดอลังการ 
สร้างความประทับใจให้แฟนๆ ที่รอคอยมาเนิ่นนานอย่าง
มาก

ต้องเป็น “พี่แจ็ค” ห้ามน้องแจ็ค 
เมื่อ “วู้ดดี้” วุฒิธร มิลินทจินดา 

สัมภาษณ์แจ็คสัน ในรายการ “WOODY 
FM” ถึงคำาว่า “พี่แจ็ค” ที่กลายเป็นชื่อเล่น
ประจำาตัวของเขาไปแล้ว แจ็คสันให้ความเห็นว่า “ผมไม่คิดว่าเป็น
เรื่องใหญ่ เพราะผมคิดว่า คำาว่า พี่ หมายถึงพี่คนโต และผมรู้สึก
ว่า ผมเป็นเหมือนพี่ชายคนโต พอมีคนเรียกน้องแจ็ค ผมมักจะบอก
ว่า ไม่ได้ !”

สุดเซอร์ไพรส์ในรายการ “ร้องข้ามกำาแพง” 
หนึ่งในรายการที่มีเรตติ้งสูงสุดของเมืองไทยคือ ร้องข้ามกำาแพง ในอีพี ๑๐๐ ท่ี

จัดการเฉลิมฉลองอย่างย่ิงใหญ่ แจ็คสันโผล่มาเซอร์ไพรส์ในรายการพร้อมคำาใบ้ “พังงา” 
ทำาให้หลายคนสงสัยว่า มีความเกี่ยวข้องกับแจ็คสันอย่างไร เฉลยคือในปี ๒๕๖๑ ผล
งานเอ็มวีเพลง Dawn of us นั้นได้ใช้จังหวัดพังงาเป็นสถานที่ในการถ่ายทำา เช่น 
ฉากบนเรือถ่ายที่หาดนางในและเกาะราชาน้อย แจ็คสันในรีสอร์ต Kata Rocks รวม

ถึงนักแสดงยืนอยู่บนรถและเห็นวิวของเสม็ด
นางชี เรียกได้ว่าใครอยากตามรอย “พี่แจ็ค” ก็
สามารถช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เช่นกัน ไม่
แพ้ “ข้าวผัดอเมริกัน” ที่ขอแค่ “พี่แจ็ค” เอ่ยว่า
เป็นอาหารจานโปรด ก็ทำาให้คนไทยพากันต่อคิว
เข้าร้าน “ถูกและดี” ในฟู้ดแลนด์ ซูเปอร์มาร์เก็ต 
สนับสนุนโปรโมชั่นเซ็ตเมนูพี่แจ็คกันไปพักใหญ่ 

หากคำาว่า “ไอดอล” หมายถึงคนที่เป็นต้น
แบบของแฟนๆ “พ่ีแจ็ค” คือไอดอลหน่ึงท่ีสมบูรณ์
แบบท้ังบุคลิกหน้าตาและความสามารถ แต่เหนือ
อื่นใดคือการมีทัศนคติดี มารยาทดี ความกตัญญู 
และมีความพยายามสูง คุณสมบัติเหล่านี้นี่แหละ
ที่น่าทำาตามเป็นเยี่ยงอย่าง  

๗๗



 ปรบมือให้สองเยาวชนไทยท่ีแนวคิดการ
 ทดลอง ๒ เรื่องได้รับคัดเลือกเพื่อนำาไป

ทดลองจริงบนสถานีอวกาศนานาชาติ ของนักบิน
อวกาศญ่ีปุ่น ดร.โคอิจิ วะกะตะ (Dr. Koichi Wakata) 
มนุษย์อวกาศญี่ปุ่น ในเดือนธันวาคม ศกนี้

การทดลองนี้มาจากโครงการท่ีกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ แจ็กซา (JAXA) หรือ 
องค์การสำารวจอวกาศญ่ีปุ่น ดำาเนินโครงการ Asian 
Try Zero-G มาต้ังแต่ปี ๒๕๕๘ เพ่ือเปิดรับแนวคิด
การทดลองวิทยาศาสตร์บนสถานีอวกาศนานาชาติ
ในสภาวะแรงโน้มถ่วงตำาจากเยาวชนไทย โดยคณะ
กรรมการของ สวทช. จะทำาการคัดเลือกแนวคิด
การทดลองท่ีน่าสนใจจำานวน ๓ การทดลอง ในฐานะ
ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันกับประเทศสมาชิก
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม นิวซีแลนด์ และ
ออสเตรเลีย จากนั้น JAXA จะคัดเลือกรอบสุดท้าย
สำาหรับทดลองจริงในสภาวะแรงโน้มถ่วงตำา บนสถานี
อวกาศนานาชาติสึกุบะ (Tsukuba Space Center) 
ประเทศญี่ปุ่น

สำาหรับการรับสมัครโครงการ Asian Try Zero-G 
2022 เปิดรับ ๒ รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี และรุ่น
อายุไม่เกิน ๒๗ ปี สามารถสมัครเป็นรายบุคคลหรือ
กลุ่ม (ไม่จำากัดจำานวนสมาชิกในกลุ่ม) โดยส่งแนวคิดการ
ทดลองทางฟิสิกส์อย่างง่ายที่ทำาได้โดยใช้อุปกรณ์ที่
มีอยู่ใน Kibo Module ของ JAXA บนสถานีอวกาศ
นานาชาติ หรือสามารถเสนอใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กอ่ืนๆ 

เรื่อง : พุทธรักษา
เรื่องน่ารู้

๒ เด็กไทยได้รับคัดเลือก 
“Asian Try 
Zero-G 2022” 
ไปทดลองจริงบน
สถานีอวกาศญี่ปุ่น

เพื่อส่งขึ้นไปบนสถานีอวกาศได้ ซึ่งข้อเสนอแนวคิด
การทดลองต้องมีสมมติฐาน หลักการและเหตุผลของ
การทดลอง ท่ีสำาคัญข้ันตอนการทดลองต้องมีความเรียบ
ง่ายและทำาให้เสร็จส้ินได้ภายใน ๑๐ นาที และปิดรับไป
แล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ผู้สมัครปีนี้ในรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี มีผู้ส่งใบ
สมัคร จำานวน ๑๕๔ เรื่อง ประกอบด้วยเยาวชน 
๓๗๘ คน และรุ่นอายุไม่เกิน ๒๗ ปี มีผู้ส่งใบสมัคร 
จำานวน ๑๘ เรื่อง ผู้สมัคร ๕๑ คน รวมจำานวนใบ
สมัครทั้งสิ้น ๑๗๒ เรื่อง และมีเยาวชนไทยเข้าร่วม
โครงการจำานวน ๔๒๙ คน ซึ่งเป็นจำานวนผู้เข้าร่วม
โครงการมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

จากจำานวนท้ังหมดน้ี คณะกรรมการ สวทช. ได้
คัดเลือกแนวคิดการทดลองของเยาวชนไทยจำานวน 
๖ เรื่อง แบ่งเป็นรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี จำานวน ๓ 
เรื่อง และรุ่นอายุไม่เกิน ๒๗ ปี จำานวน ๓ เรื่อง เพื่อ
ส่งเข้าแข่งขันกับประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก โดย JAXA ได้เลือกข้อเสนอการทดลองจาก 
๕ ประเทศ จำานวน ๖ เร่ือง ซ่ึงในจำานวนน้ันเป็นการ
ทดลองของเยาวชนไทยถึง ๒ เร่ือง เพ่ือนำาไปทดลอง
บนสถานีอวกาศนานาชาติ สำาหรับการทดลองอีก ๔ เร่ือง 
เป็นของญ่ีปุ่น ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไต้หวัน ประเทศ
ละ ๑ เรื่อง

ต้อง
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สำาหรับแนวคิดการทดลองของเยาวชน ๒ เร่ืองท่ีได้
รับการคัดเลือกประกอบด้วย ไอเดียการทดลองของ 

นางสาวจิณณะ วัยวัฒนะ 
(พรีม) นักเรียนชั้น ม.๖ 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
เรื่องการศึกษาพฤติกรรม
ของก้อนนำาทรงกลมเม่ือ
ถูกแรงกระทำาในสภาวะแรง
โน้มถ่วงตำา (Water sphere 
disturbance in zero gravity) 
มีแนวคิดการทดลองว่าจะ
เกิดอะไรขึ้นถ้านำาถูกแรง
จากภายนอกกระทำา

การทดลองแบ่งเป็น 
๒ ส่วน ส่วนแรกเป็นการ

ศึกษาพฤติกรรมของนำาเมื่อได้รับแรงดลจากการชน
ของลูกบอลที่มีมวลแตกต่างกัน คือบอลไม้และบอล
เหล็ก โดยการออกแรงผลักลูกบอลให้เคลื่อนที่มา
ชนกัน และส่วนที่ ๒ เป็นการศึกษาการหมุนของ
ลูกข่างกระดกบนผิวนำา ซึ่งลูกข่างกระดกเป็นลูกข่าง
ที่ออกแบบให้จุดศูนย์กลางทางเรขาคณิตอยู่คนละ
จุดกับจุดศูนย์กลางมวล ทำาให้เมื่อหมุนไปสักระยะ
ลูกข่างจะสามารถพลิกกลับด้านได้ จึงอยากรู้ว่าใน
สภาวะไร้แรงโน้มถ่วงผลจะเป็นอย่างไร

จิณณะ วัยวัฒนะ
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อินทิราภรณ์ เชาว์ดี
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in microgravity) เป็นการทดลองท่ีเกิดจากความสนใจ
เก่ียวกับการขนส่งของเหลวผ่านท่อในสภาวะไร้แรงโน้ม
ถ่วง โดยต้ังสมมติฐานว่าเม่ือ
อยู่ในสภาวะท่ีมีแรงโน้มถ่วง
ตำา เช่น ในระดับความสูง
ของสถานีอวกาศนานาชาติ 
จะส่งผลให้ของเหลวที่อยู่ใน
ท่อสามารถข้ึนไปในระดับ
ท่ีสูงกว่าเมื่อเทียบกับระดับ
ความ สู งของของ เหลว
ท่ีทำาการทดลองบนพ้ืนโลก
อยู่ ๑.๑๑ เท่า

นอกจากนี้ ยังมีการ
ทดลองเปรียบเทียบขนาด
รัศมีของท่อที่แตกต่างกัน
ด้วยว่าจะส่งผลให้ระดับความสูงของของเหลวข้ึนไป
ตามท่อได้แตกต่างกันหรือไม่

ทั้งนี้ เยาวชนเจ้าของการทดลองจะมีโอกาส
สื่อสารกับนักบินอวกาศแบบเรียลไทม์และรับชมการ
ถ่ายทอดสดการทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ
จากศูนย์อวกาศสึกุบะ (Tsukuba Space Center) 
ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนธันวาคม ศกนี้

สามารถติดตามการทดลองโครงการ Asian Try 
Zero-G 2022 ได้ที่เพจ NSTDA Space Education 

Facebook: https://www.facebook.com/
NSTDASpaceEducation  

แนวคิดการทดลองที่ ๒ เป็นของนางสาว 
อินทิราภรณ์ เชาว์ดี (ปาย) บัณฑิตจากคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการศึกษาระดับนำา
ท่ีสูงข้ึนจากแรงดึงของผิวภาชนะในสภาวะแรงโน้ม
ถ่วงตำา (Study of the height of water which is risen up 
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เก็บมาเล่า
เรื่อง : กองบรรณาธิการ
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 ร้านพาเฟ่ (PAfe) “สุขที่ได้แบ่งปัน”
เพื่อเป็นการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก 

สภากาชาดไทย ได้เปิด ร้านพาเฟ่ (PAfe) ร้านกาแฟภายใต้แนวคิด “สุขท่ีได้แบ่งปัน” โดยเมล็ดกาแฟและสินค้า
ชุมชนท่ีนำามาจำาหน่ายภายในร้าน คัดเลือกมาจากผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัยและพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการ
เกิดอุทกภัย รายได้จากการจำาหน่ายจะนำาไปสมทบทุนมูลนิธิฯ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่าง
ครบวงจรและย่ังยืน ณ อาคารมหินทรเดชานุวัตน์ ซ่ึงเป็นอาคารสำานักงานมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก 
สภากาชาดไทย แห่งใหม่ บนถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ภารกิจหลักของมูลนิธิฯ คือการช่วยเหลือประชาชน
จากอุทกภัยเป็นหลัก การฟ้ืนฟูเป็นภารกิจหน่ึงท่ีมูลนิธิฯ 
ให้ความสำาคัญ เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้กลับมาใช้ชีวิต
ได้อย่างปกติโดยเร็วท่ีสุด และสามารถพ่ึงพาตนเองในการ
ดำาเนินชีวิตได้อย่างย่ังยืน หลายๆ พ้ืนท่ีท่ีมูลนิธิฯ เข้าไป
ช่วยเหลือคือพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ประเทศไทย
โดยส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม การปลูกเมล็ดกาแฟ
ก็เป็นหน่ึงในอาชีพท่ีชุมชนปลูกเพ่ือเป็นรายได้เล้ียง
ครอบครัว และที่สำาคัญยังเป็นพืชที่ช่วยในการรักษาป่า 
เติบโตได้ดีใต้ร่มไม้ใหญ่ โดยเฉพาะป่าต้นนำา การปลูก
กาแฟจึงเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ป่าต้นนำา นอกจากจะ
ช่วยฟื้นฟูให้ชุมชนมีรายได้ยังช่วยกันรักษาป่าไปพร้อมๆกัน ประกอบกับมูลนิธิฯ ได้ย้ายที่ตั้งสำานักงาน มาที่
อาคารอนุรักษ์ของกรมศิลปากร ในปัจจุบัน มูลนิธิฯ จึงได้จัดสรรพื้นที่เพื่อสนับสนุนภารกิจการฟื้นฟูชุมชน

ร้านพาเฟ่ (PAfe) ที่อยู่ภายในอาคารมหินทรเดชานุวัตน์ ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๗ 
อย่างสวยงาม ให้บรรยากาศย้อนยุค สร้างอรรถรสในการจิบกาแฟ นอกจากนี้ยังมีขนมตำารับชาววังที่หารับ
ประทานยาก อาทิ ขนมลิ้นแมวและเค้กมะตูมจากวังเลอดิส ชอร์ทเบรดจากวังรื่นฤดี สาคูไส้เห็ดจากมูลนิธิ
สมเด็จพระพันวัสสาและเมนูอื่นๆ อีกมากมาย ชุดนำาชาพิเศษสำาหรับผู้ที่สั่งจองล่วงหน้า รวมทั้งขนมไทย
เสิร์ฟพร้อมชาร้อนจากโครงการหลวง เสริมรสชาติให้ขนมไทยตำารับชาววังกลมกล่อมยิ่งขึ้น

ร้านเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลาแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและ
จองที่นั่งล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้บริการ ผ่านช่องทาง Line Official : @friendsofpashop 
หรือส่งข้อความในเพจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และเพจร้านเพื่อนพึ่งภาฯ

สำาหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งเมื่อปี ๒๕๓๘ โดยเมื่อต้นปี ๒๕๖๕ 
มูลนิธิฯได้ย้ายสำานักงานมายังอาคารมหินทรเดชานุวัตน์ เพ่ือดำาเนินภารกิจสู่การเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศ
ด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัย ตามพระนโยบายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิฯ 
และมุ่งสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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นักวิจัยไทยคิดค้นเครื่องตรวจโควิดจากลมหายใจ
นักวิจัยคนไทยคิดค้น “การพัฒนาระบบต้นแบบเครื่องตรวจคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

แบบไม่เจ็บตัว” โดยการวิเคราะห์คุณสมบัติจากลมหายใจ ซึ่งเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการความ
เช่ียวชาญของหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย สมาคมกีฬาเคร่ืองบินจำาลองและวิทยุบังคับ โรงพยาบาลราชวิถี 
มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคเอกชน สนับสนุนทุนวิจัยจากสำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เป็นหนึ่งในปัญหาที่มีความสำาคัญ และยังคงมีการแพร่ระบาด
อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน หากไม่มีมาตรการหรือยุทธศาสตร์เชิงรุกในการควบคุมเชื้อโรคได้ดี อาจจะทวีความ
รุนแรงข้ึนได้อีกในอนาคต รัฐบาลให้ความสำาคัญในการส่งเสริม สนับสนุนวิจัยนวัตกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์
รูปแบบใหม่นี้เพื่อเป็นทางเลือกในการคัดกรองผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-๑๙  ถือเป็นนวัตกรรมล่าสุดในการตรวจ
คัดกรองผู้ป่วยฯ ที่ไม่ต้องเจ็บตัว ไม่ต้องแยงจมูก ไม่ต้องเจาะเลือด และไม่ต้องใช้น้ำาลาย

วิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่มีความไว และความจำาเพาะสูง สามารถรู้ผลตรวจได้ภายใน ๕ นาที ทำาให้ทำาการ
คัดแยกผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อออกมาได้อย่างรวดเร็ว สามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาได้ทันท่วงที และลด
โอกาสในการระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ในวงกว้างได้ โดยมีค่าใช้จ่ายในการตรวจไม่เกิน ๑๐ บาท/คน    

สำาหรับเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาฯ ครั้งนี้เรียกว่าจมูกอิเล็กทรอนิกส์ หรือก๊าซเซ็นเซอร์ มาตรวจวัด
สารระเหยอินทรีย์ หรือกลิ่นที่เป็นสารไบโอมาร์กเกอร์จากลมหายใจ ซึ่งทีมวิจัยมีฐานข้อมูลที่สามารถจดจำา
และจำาแนกกลิ่นที่แตกต่างระหว่างคนที่ติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อได้ นอกจากนี้ยังมีการนำาระบบแมชชีนเลิร์นนิ่ง 
และปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ เข้ามาใช้ในการประมวลผล ทำาให้สามารถวิเคราะห์และตรวจคัดกรองได้อย่าง
แม่นยำามากขึ้น ปัจจุบันมีความแม่นยำาประมาณ ๙๗% จากฐานข้อมูลของทีมวิจัยที่มีอยู่ประมาณสามพัน
ตัวอย่าง

ถือเป็นความสำาเร็จที่พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของระบบสาธารณสุขของประเทศไทย และเป็นผลจาก
ความสามารถของนักวิจัยคนไทยและคณะที่ร่วมมือกันคิดค้น พัฒนาจนผลงานวิจัยประสบความสำาเร็จ ช่วย
ประหยัดงบประมาณด้านสาธารณสุขให้กับประเทศชาติได้เป็นจำานวนมาก  ที่สำาคัญสามารถต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ต่อไปได้  
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ฝึกศิลปะป้องกันตัวและสุขภาพดีด้วยมวยไทย
กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดกิจกรรมแฟลชม็อบมวยไทย ณ พาร์ค พารากอน (ลานนำาพุ) 

ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมขับเคล่ือนซอฟต์พาวเวอร์ที่กระทรวงการต่างประเทศทำาหน้าท่ีเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับมวยไทยและส่งเสริมมวยไทยในฐานะเป็นกีฬาเชิงศิลปะป้องกันตัวท่ีมีความงดงามด้าน
วัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพที่ทุกคนสามารถฝึกได้ เพื่อสร้างการรับรู้ และความ
นิยมมวยไทยในวงกว้าง รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิกตามเป้าหมายของรัฐบาล

กิจกรรมในวันนี้มีเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำาประเทศไทย
หลายแห่งเข้าร่วม อาทิ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำาประเทศไทย เอกอัครราชทูตโคลอมเบีย 
เอกอัครราชทูตบราซิล ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศแอฟริกาใต้ ปากีสถาน มองโกเลีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และเม็กซิโก ซึ่งหลังจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีกเป็นระยะๆ

นายวาลเดอมาร์ ดูบันยอฟสกี้ เอกอัครราชทูตโปแลนด์ ประจำาประเทศไทย กล่าวว่า รู้สึกสนุกและ
ต่ืนเต้นเม่ือเห็นมีการรวมตัวเฟลชม็อบมวยไทย ร่ายรำาท่ามวยไทยประกอบกับท่าเต้นท่ีทันสมัยและเพลงท่ีฟัง
แล้วรู้สึกสนุกสนาน ซ่ึงเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมที่น่าหลงใหล มวยไทยเป็นกีฬาที่โดดเด่น และยัง
เป็นศิลปะการต่อสู้ที่ดูแข็งแกร่ง

เอกอัครราชทูตโปแลนด์ เชื่อมั่นว่ามวยไทยกำาลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในยุโรปก็เช่น
เดียวกัน และได้บรรจุให้อยู่ในการแข่งขันกีฬายูโรเปียนเกมส์ (European Games) ที่ประเทศโปแลนด์ 
ระหว่างวันที่ ๒๑ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นครั้งแรก

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงต่างประเทศ กล่าวว่าการจัดแฟลซม็อบมวยไทย
เป็นการส่งเสริมกีฬาประเภทนี้ให้กับคนต่างชาติในไทย เราได้เห็นน้องๆ คนรุ่นใหม่ที่มีความรักและหลงใหล
มวยไทย หวังส่งผ่านรุ่นสู่รุ่น ตอนน้ีเป็นหน้าท่ีของคนรุ่นใหม่แล้วท่ีจะนำาพามวยไทยให้เติบโตไปกับพวกเขา

้

๘๒



  

ท่องเที่ยวไทยติดอันดับโลกหลายผลส�ารวจ
กระทรวงการต่างประเทศ ได้รวบรวม

ผลการจัดอันดับของประเทศไทยในด้าน
ต่างๆ จากผลการสำารวจทั่วโลกปี ๒๕๖๕ 
โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวซึ่งมีสถานที่
ยอดนิยมดังนี้

เกาะพะงัน ได้อันดับ ๑ สถานท่ีเหมาะสม
สำาหรับการทำางานท่ีสุดในโลก (ท่ีมา: William 
Russell.com)

เกาะพะงันอยู่ห่างจากเกาะสมุยไป
ทางทิศเหนือประมาณ ๒๐ กิโลเมตร มีชื่อ
เสียงโด่งดังไปทั่วโลก นักท่องเที่ยวนิยม
เดินทางไปเยือน ในช่วงฤดูร้อน ตัวเกาะมี

ที่ราบเพียง ๑ ใน ๔ ของพื้นที่ทั้งหมด มีสันทราย และแนวหินปะการัง รอบเกาะยังคงความสมบูรณ์และทรง
คุณค่าทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติ

กรุงเทพมหานคร ได้อันดับ ๑ สำาหรับเมืองที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกชื่นชอบมากที่สุดในการท่องเที่ยว
เอเชียแปซิฟิค (ที่มา: นิตยสาร DestinAsian) 

เกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้อันดับ ๓ และอันดับ ๔ “เกาะที่ดีที่สุด” 
ในภาคการท่องเที่ยว ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ที่มา: นิตยสาร DestinAsian)

นอกจากนี้ประเทศไทยยังติดอันดับของโลกในด้านการท่องเที่ยวอื่น ๆ อีก ดังนี้
อันดับ ๔ จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวน่ามาเยือนมากที่สุดในโลก หลังสถานการณ์โควิด-๑๙ (ที่มา: 

Visa Global Travel Intentions Study)
อันดับ ๘ ประเทศที่มีความปลอดภัยในการเดินทางสูงที่สุด (ที่มา: Berkshire Hathaway Travel    

Protection)
อันดับ ๑๔ ประเทศที่มีผู้เข้าชมใน Street View มากที่สุดจากทั่วโลก (ที่มา: Google Street View)
อันดับ ๒๐ “ต้มยำากุ้ง” ซุปที่ดีที่สุดในโลกในปี ๒๕๖๕ ของ CNN Travel (ที่มา: CNN Travel)

๘๓



 

๘๔
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๗ ทักษะปรับตัว รับมือภัยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำาประชาชนเตรียมพร้อมรับมือภัย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น รูปแบบของฤดูฝนที่เปลี่ยนแปลงไป เกิด
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งผลให้ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ 
โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคจากความร้อนและโรคติดต่อนำาโดยแมลง ทั้งโรคมาลาเรีย โรคไข้เลือด
ออก และยังพบการเสียชีวิตจากภัยพิบัติด้วย ดังนั้น ประชาชนควรมีทักษะในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๗ ทักษะ ดังนี้

๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการพยากรณ์อากาศเป็นประจำา เพื่อให้รู้สภาพอากาศ เตรียมตัววางแผน
การใช้ชีวิตประจำาวันให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพน้อยที่สุด

๒. ประเมินสุขภาพหรือเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพเป็นระยะ สังเกตอาการ ติดตามความผิดปกติ
ของร่างกายตนเองและบุคคลใกล้ชิด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำาตัว หญิงตั้ง
ครรภ์ ผู้ทำางานกลางแจ้ง เป็นต้น เตรียมยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การปฐมพยาบาลให้พร้อม

๓. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น หลีกเลี่ยงทำากิจกรรมกลางแจ้งในช่วง
อากาศร้อนจัด เตรียมนำาดื่ม นำาใช้ที่สะอาดและเพียงพอช่วงภัยแล้งหรือนำาท่วม

๔. เตรียมพร้อมเมื่อต้องประสบภัยพิบัติ เช่น หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนำาท่วม ควรเตรียมเบอร์โทรศัพท์
ฉุกเฉิน ยารักษาโรค อาหารและน้ำาดื่ม และข้าวของเครื่องใช้ที่จำาเป็นเพื่อย้ายสู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างทัน
การณ์

๕. ดูแลสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เช่น ปลูกต้นไม้ สร้างพื้นที่สีเขียวช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก ลด
อุณหภูมิโดยรอบให้ร้อนน้อยลง จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดพาหะนำาโรค เช่น กำาจัดแหล่งลูกนำายุง
ลาย จัดการขยะมูลฝอย

๖. ใช้พลังงานสะอาด ลดใช้พลาสติก
๗. เสริมทักษะความรู้เพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตท่ีอาจมีความรุนแรง

มากขึ้น ใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว หมั่นหาความรู้เสริมทักษะรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอยู่เสมอ สร้างสภาพแวดล้อม อาคารบ้านเรือนให้พร้อมรับภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในอนาคต  

้ ้
้

้



 ไทยไม่แพ้ใคร คว้าแชมป์โลกการแข่งขันสร้างดาวเทียมจ๋ิว
 ที ่สหรัฐอเมริกา จากจำานวนผู้เข้าร่วมในรอบสุดท้าย 

๒๓ ทีม ๑๑ ประเทศ ๔ ทวีป ทั่วโลก เอาชนะนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยได้สำาเร็จ

ในการแข่งขัน Annual CANSAT Competition 2022 
ซึ่งเป็นการแข่งขันสร้างดาวเทียมจำาลองที่มีขนาดเล็กจิ๋วเท่า
กระป๋องเครื่องดื่ม หรือ ที่เรียกว่า “CANSAT”  ทีมไทยจาก
โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ ได้อันดับ ๑ และอันดับ ๗ การ
แข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นที่สถาบันโพลีเทคนิค และ มหาวิทยาลัย
รัฐเวอร์จิเนีย เมืองแบล็กส์เบิร์ก รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

 

เรื่อง : วีโนน่า
นวัตกรรม

เด็กไทยกระหึ่มโลก! 

คว้าแชมป์แข่งขันสร้างดาวเทียมจิ๋ว

เด็ก

๘๕



ทั้งนี้การแข่งขัน Annual CANSAT Competition 2022 
เป็นการแข่งขันสร้างดาวเทียมจำาลองท่ีมีขนาดเล็กจ๋ิวเท่ากระป๋อง
เครื่องดื่ม หากเปรียบเทียบกับดาวเทียม ซึ่งจะต้องถูกนำาข้ึนสู่
วงโคจรด้วยจรวด (Payload) ซึ่งภารกิจในปี ๒๐๒๒ นี้ คือ การ
ติดตั้ง Tethered Payload หรือ อุปกรณ์ที่จะดีดตัวออกมาจาก
ภาชนะทรงกระบอก (CANSAT) พร้อมเชือกยาว ๑๐ เมตร ไปกับ
จรวดที่บินขึ้นสู่ท้องฟ้าไปที่ระดับความสูง ๗๐๐ เมตร จากพื้น
โลก ด้วยความเร็วเสียง (๓๔๖ เมตร ต่อ วินาที) การติดตั้งระบบ
ให้สามารถปล่อยเชือกความยาวขนาดนี้ ไว้ใน CANSAT ที่มี
พื้นที่ที่จำากัดมากๆ เป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก  

สำาหรับแข่งขันในครั้งนี้ ทีม Descendere สามารถคว้า
แชมป์โลก ด้วยคะแนน ๘๖.๒๑๘๕ % ทีม Gravity สามารถได้
รางวัลลำาดับที่ ๗ ด้วยคะแนน ๖๖.๔๙๒๔ % 

การแข่งขันคร้ังน้ีดำาเนินการโดย American Astronautical 
Society (AAS) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานสถาบัน
การศึกษา และ บริษัท ชั้นนำาของโลก อาทิ NASA, LOCKHEED 
MARTIN, SIEMENS, U.S. NAVAL RESEARCH LABORA-
TORY, VIRGINIA TECH ซึ่งมี ตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีขึ้นไปจากประเทศต่างๆ มาร่วมกิจกรรมในรอบแรก มีทีม
เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น ๔๙ ทีมจากทั่วโลก  จนถึงรอบสุดท้าย
มี ๒๓ ทีมดังนี ้ ไทย ๒ ทีม อินโดนีเซีย ๒ ทีม สหรัฐอเมริกา 
๕ ทีม โปแลนด์ ๑ ทีม  สหราชอาณาจักร ๓ ทีม อาร์เจนติน่า     
๒ ทีม อิตาลี ๒ ทีม เม็กซิโก ๒ ทีม เปรู ๑ ทีม บราซิล          
๑ ทีม อินเดีย ๒ ทีม  

๘๖



 นายกิตติภณ อมรประเสริฐกิจ หัวหน้าทีมของไทย กล่าว
ว่า พวกเราทีมจากโรงเรียนอัสสัมชัญสามารถทำาผลงานโดย 
คว้าแชมป์มาจากกว่า ๒๐ ประเทศท่ัวโลก ปีทีแล้วเป็นการแข่งขัน
กันทางออนไลน์  เนื่องจากสภาวะโควิด โดยในปีนี้ได้ไปอเมริกา
มีความดีใจและตื่นเต้นมาก บรรยากาศการแข่งขันขันค่อนข้าง
สนุกและก็มีเครียดบ้างเนื่องจากพวกตนเองเป็นทีมระดับมัธยม
ปลาย ส่วนตัวการแข่งขันเป็นระดับมหาวิทยาลัย พวกเราเลย
เครียดกันมากแต่ก็ทำาเต็มที่ สุดท้ายเลยได้แชมป์มา หลังจาก
นี้ตัวผลงานนี้จะถูกตีเป็นวารสารทางวิชาการ และอยากให้
น้องๆ ได้รับโอกาสนี้ด้วย  ซึ่งเป็นการศึกษานอกห้องเรียน เป็น
ประสบการณ์ท่ีสร้างทักษะในการทำางานจริง และพัฒนาได้ดีกว่า
การนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียน 

ภราดา ดร.อาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ 
กรุงเทพ กล่าวว่า “เราคาดหวังว่านักเรียนน่าจะทำาได้ดี เพราะ
ว่าเราได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศเมื่อเดือนพฤษภาคมที่
ผ่านมา น้องๆก็ได้มีการเตรียมตัวและเดินทางไปประเทศ
สหรัฐอเมริกา และก็ไม่ทำาให้พวกเราผิดหวัง ทางสมาคมผู้ปกครอง
และครู สมาคมอัสสัมชัญ ศิษย์เก่า ได้ร่วมมือกัน ทำาให้เด็กๆ
เหล่าน้ีได้ทำาในส่ิงท่ีฝันไว้ และน้องๆก็ทำาได้สำาเร็จ ส่วนในปีหน้าจะ
ทำาการฝึกฝนน้องๆ รุ่นต่อไปอีกเพ่ือจะได้สร้างช่ือเสียงให้ประเทศไทย
อีกครั้งหนึ่ง    

๘๗



The Talent
เรื่อง : ตะวัน 
ภาพ : กรกมล ชุมพวง

 เคสิยาห์ ชุมพวง เด็กหญิงวัย ๑๐ ปีจากจังหวัดตรัง เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า 
 “Winny Keziah” ได้นำาเสื้อผ้าที่เธอออกแบบ ต่อยอดจากผลงานศิลปะ

แบบนามธรรมไปให้นายแบบนางแบบระดับโลกสวมใส่ และเดินบนเวที “อาร์ต ฮาร์ท 
แฟช่ัน” (Art Heart Fashion) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของนิวยอร์กแฟช่ันวีค เม่ือคืนวันท่ี ๙ กันยายน 
๒๕๖๕ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วินน่ี เป็นดีไซเนอร์อายุน้อยท่ีสุดท่ีแสดงผลงานในสัปดาห์แฟช่ันนิวยอร์ก ทำาลาย
สถิติของเด็กหญิง คริส โรเจอร์ส ชาวอเมริกันที่โชว์ผลงานแฟชั่นตอนอายุ ๑๑ ปี เมื่อ
ปี ๒๕๖๐

คุณพ่อ กรกมล ชุมพวง และคุณแม่ ยุภวัลย์ ย่องภู แทบไม่มีความรู้เรื่องศิลปะ
และแฟชั่นเลย แต่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ และไม่เคยปฏิเสธจินตนาการของลูก 
เพราะครอบครัวชุมพวงเชื่อว่า เสียงของทุกคนในครอบครัวล้วนมีความหมาย

“วินนี่” เคสิยาห์ ชุมพวง
ความฝันกลายเป็นจริง จากความรัก
และการสนับสนุนของครอบครัว

“วินนี่”

๘๘



วินนี่เริ่มต้นทำางานศิลปะตาม ฮีโร่-เด็กชายวจนะ ชุมพวง พี่ชายที่อายุมากกว่า 
๑ ปี ผู้จับพู่กันวาดภาพตั้งแต่อายุเพียง ๒ ขวบ เธอฉายแววศิลปินตามพี่ชายหลังจาก
ชนะรางวัลเหรียญเงินในการประกวดภาพวาด แม้วันนั้นจะเป็นวันที่เธอจับสีอะคริลิก
ครั้งแรก

วินนี่บอกแม่ว่าเธออยากสวมกระโปรงลายงานศิลปะของตัวเอง ทุกคนในบ้านก็
สนุกกับการออกแบบและตัดเย็บชุดของวินนี่ ซึ่งใครเห็นเป็นต้องเอ่ยปากถาม พวก
เขาจึงตัดสินใจเร่ิมต้นทำาแบรนด์เส้ือผ้าอย่างจริงจัง ทำาให้วินน่ีและฮีโร่กลายเป็นผู้ประกอบการ
ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์งานแสดงสินค้า Style Bangkok ที่ไบเทค บางนา 
เมื่อเดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๓

สำาหรับ “อาร์ต ฮาร์ท แฟชั่น” เป็นแพลตฟอร์มแฟชั่นชั้นนำาที่นำาดีไซเนอร์และ
ศิลปินที่มีความคิดสร้างสรรค์ ผลักดันสู่แนวหน้าของงานแฟชั่นวีคในนิวยอร์ก แขก
รับเชิญคนดังในงานที่ผ่านมามี บริทนีย์ สเปียร์ส เอเดรียน โบรดี และเจสัน เดรูโล 
เป็นต้น

ส่วนการพิจารณาให้เข้าร่วมงานจะดูจากโปรไฟล์ของแบรนด์ และแผนการแสดง
แฟชั่นว่าน่าสนใจหรือไม่ เพราะเป็นงานแบบขายบัตรให้เข้าชม โดยมีรุ่นพี่ของวินนี่
ส่งโปรไฟล์ของเคสิยาห์ไปให้ ผลปรากฏว่าทางนิวยอร์กตอบรับ ซึ่งถือว่าเกินความ
คาดหมายของครอบครัว และยิ่งเกินคาดที่มีสปอนเซอร์ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
เพราะค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากต้องเดินทางไปนิวยอร์กทั้งครอบครัว

เส้นทางสู่ดวงดาวของ “วินนี่” เพิ่งเริ่มต้น เชื่อว่าเธอจะเปล่งประกายสุกสว่างบน
ท้องฟ้าของวงการนักออกแบบเสื้อผ้าได้อีกยาวไกล   

๘๙







 
ปรบมือให้
รายงาน : พิมพ์ภัทร  

เยาวชนไทยสร้างผลงาน อันดับหกคณิตศาสตร์โอลิมปิก 
ประเดิมข่าวแรกด้วยความสามารถด้านวิชาการท่ีเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก กับการแข่งขันคณิตศาสตร์

โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๖๓ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๑๖ กรกฎาคมที่ผ่านมา 
ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 

ผลการแข่งขัน ทีมตัวแทนเยาวชนไทยได้คะแนนรวมเป็นลำาดับที่ ๖ จาก ๑๐๔ ประเทศที่เข้าร่วมการ
แข่งขัน สามารถคว้า ๓ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน และ ๑ เหรียญทองแดงมาครอง

จากฝีมือของ  นายวสวัตต์ิ ระวังวงศ์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  กรุงเทพฯ  เหรียญทอง นายศรัณยู ทองจรัส 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เหรียญทอง นายก้องภพ ปิยะกมลานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
กรุงเทพฯ เหรียญทอง นายวรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เหรียญเงิน นายสิรวิชญ์ 
พิพิธธนาบรรพ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม เหรียญเงิน นายทยากร สุวานิช โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา กรุงเทพฯ เหรียญทองแดง

 

รางวลัการใช้พลงังานอย่างยัง่ยนื F1 In Schools World Finals
มาถึงความสำาเร็จของทีมกินรี เรสซิ่ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ 

และโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Formula 1 (F1) in 
Schools Challenge ครั้งที่ ๑๗ การแข่งขันออกแบบและประดิษฐ์รถแข่งที่วิ่งเร็วที่สุดระดับเยาวชนอายุ
ระหว่าง ๙-๑๙ ปี รอบ World Final เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ เมืองซิลเวอร์สโตน นอร์แธมป์ตัน
เชอร์ ประเทศอังกฤษ 

งานนี้ทีมไทยซึ่งนำาขวดมีรีไซเคิลขึ้นรูปแบบสามมิติ และนำาคาร์บอนจากท่อไอเสียรถยนต์มาผสมกับ 
bio-resin เพ่ือผลิตช้ินส่วน ลดนำาหนักของรถและทำาลายส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด สามารถคว้ารางวัล Sustainability 
Award รางวัลการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน จากการเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลจากธรรมชาติในกระบวนการผลิต โดย
คำานึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมมาครองได้เป็นผลสำาเร็จ

้

๙๒



 

แชมป์โลก World Hiphop Dance Championship 2022
เปลี่ยนบรรยากาศเป็นการโชว์ความสามารถด้านการเต้นกันบ้างกับการแข่งขันเต้นฮิปฮอป รายการ 

World Hiphop Dance Championship 2022 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ 
สิงหาคมท่ีผ่านมา มีเด็กและเยาวชนจาก ๔๕ ประเทศท่ัวโลกเข้าร่วมการแข่งขัน ผลปรากฏว่าทีม Awesome 
จากประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลมาได้ ๓ รางวัล จาก ๓ รุ่น

เด็กไทยคว้าแชมป์ไปครองได้สำาเร็จจำานวน ๓ รุ่น ได้แก่ รุ่น Junior รุ่น Adult และรุ่น JV Megacrew 
ซึ่งรุ่น Junior ได้แก่ทีม Awesome Junior ที่สามารถคว้าแชมป์ได้เหรียญทองไปครอง ส่วนทีม I dass all 
out team ได้รองชนะเลิศที่ ๓ เหรียญทองแดง 

ส่วนรุ่น Adult ได้แก่ทีม Awesome คว้าแชมป์ได้เหรียญทอง และรุ่น JV Megacrew ได้แก่ทีม     
Awesome Junior Minicrew ที่คว้าแชมป์เหรียญทองไปครอง เรียกว่าต้องขอแสดงความยินดีและชื่นชมใน
ความสามารถของเด็กไทยที่ได้โชว์ศักยภาพระดับโลก 

แชมป์หุ่นยนต์กูภั้ยระดบัโลก “World RoboCup 2022”
ต่อด้วยการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย รุ่นยุวชนระดับโลก ครั้งที่ ๒๕ World RoboCup 2022 ซึ่งประเทศไทย

เป็นเจ้าภาพ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา เมื่อวันที่ ๑๓-๑๗ กรกฏาคม ที่ผ่านมา
ผลปรากฎว่า ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำาสายทอง) จังหวัดมุกดาหาร โชว์

ความสามารถ นำาหุ่นยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เข้าไปยังแบบจำาลองพื้นที่ยากลำาบาก เช่น พื้นลาดเอียง โค้งงอ ทาง
ขรุขระหลากหลายระดับ เพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตหรือผู้เสียชีวิตที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึง รับ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย รุ่นยุวชนระดับโลก ประเภท Super Team มาครอง เอาชนะผู้เข้า
ร่วมแข่งขันจาก ๒๑ ประเทศจากทั่วโลก

๙๓



 

๙๔

โครงการประกวดเร่ืองส้ันแนววทิยาศาสตร์ ประจ�าปี ๒๕๖๕ คร้ังที ่๗
มาถึงการประกวดด้านงานเขียนกับงานมอบรางวัลโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ประจำา

ปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๗ โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ซึ่งได้จัดงานมอบรางวัลเมื่อวันที่ 
๒๐ สิงหาคมที่ผ่านมา งานนี้มีเรื่องสั้น ๑๖ ผลงานที่ได้รับรางวัลและจะถูกจัดพิมพ์เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น
แนววิทยาศาสตร์ เรื่อง “ปริศนาสุดท้ายของคำาทำานาย” สู่สาธารณชน 

สำาหรับผลงานรุ่นเยาวชน มีผู้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานเร่ือง โอบกอดคุณไว้ในความทรงจำาอันอวลหอม โดย โอบจันทร์ (นามปากกา)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ผลงานเรื่อง ภรรยา โดย นางสาวอินท์นรี มิ่งขวัญ และผลงาน

เรื่อง เมมโมรี่ โดยนางสาวปัณณธร มุลตองคะ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ผลงานเรื่อง HUMAN LAB โดย ดิตถ์จรัส (นามปากกา)
รางวัลชมเชย ได้แก่ ผลงานเรื่อง ไม่จำาเป็น โดย นางสาวฐิติอาภา ขำาคม และผลงานเรื่อง พรมแดน

สุดท้าย โดย นายเดชดนัย จันทร์เรือง

ค�าขวญัวนัภาษาไทยแห่งชาต ิปี ๖๕
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดกิจกรรม

ประกวดคำาขวัญ หัวข้อ “รักษ์ภาษาไทย” เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำานึกของเด็กและเยาวชน ให้ตระหนักถึง
คุณค่า ความสำาคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และสมบัติวัฒนธรรมอันลำาค่าของชาติ

กิจกรรมดังกล่าวมีเด็กและเยาวชนสนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด รวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๔ ผลงาน 
ผลการตัดสิน ผลการประกวดมีดังต่อไปนี้

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คำาขวัญ “ก้าวทันโลก ก้าวทันภาษา ไม่ก้าวข้าม
คุณค่า รักษ์ภาษาไทย” โดยเด็กหญิงสุภาพร พัดสิงห์ โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน จังหวัดสุราษฎ์ธานี

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ หรือเทียบเท่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คำาขวัญ “รวมพลังคนรุ่นใหม่ ภาษา
ไทยใช้ถูกทาง พูด อ่าน เขียน เป็นแบบอย่าง ร่วม
สรรค์สร้างวิถีไทย” โดยเด็กชายสิริวัฒนา ทับทิมแดง 
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา จังหวัดลพบุรี

ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า รางวัลชนะเลิศ 
ได้แก่ คำาขวัญ “รู้หลัก รู้รักษ์ รู้ใช้ ภาษาไทยภาษา
ชาติ” โดยนายบัณฑิต รวยสันเทียะ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   

้



 

รายงาน : พิมพ์ภัทร  
บอกเล่าข่าวประกวด

แข่งขนับอร์ดเกมและจิก๊ซอว์ระดบัเยาวชน 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับร้านบอร์ดเกม More Than 

a Game Cafe ลานละเล่น และ Kids on Board ขอเชิญนักเรียนประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันบอร์ดเกมและจิ๊กซอว์
ระดับเยาวชน “TYBC Thailand Youth Board Game Championship” ชิง
เงินรางวัลรวมมูลค่ากว่าหนึ่งแสนบาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ๓๑ ตุลาคมศกนี้ (จัดการแข่งขันใน       
วันท่ี ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น ถนน
พัฒนาการ กรุงเทพฯ) 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ : tybcofficial@gmail.com หรือเฟสบุ๊ค
แฟนเพจ : TYBCofficial

ประกวดเรยีงความ “ครใูหญ่ในใจเรา”
มูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและ

การค้าออสเตรเลีย (DFAT) และสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ขอ
เชิญนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
เรียงความ หัวข้อ “ครูใหญ่ในใจเรา” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๒๗๐,๐๐๐ บาท

ส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละ ๑ สำานวน ส่งใบสมัครพร้อมผลงาน
ทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยส่งมาที่

ดร.รัตนา แซ่เล้า
มูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย ๓๘ อาคารชลันทิพย์ ชั้น ๕
ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ 
โทร. ๐ ๒ ๒๓๓ ๑๖๔๔ 
ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมโทร ๐๘๑ ๕๕๐ ๘๔๔๕ หรือเฟสบุ๊คแฟนเพจ : 

โรงเรียนดีมีทุกที่

ประกวดคลิปวิดโีอ “Krungsri IMAX Video Contest 2022”
Krungsri และ IMAX ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

คลิปวิดีโอ “Krungsri IMAX Video Contest 2022” หัวข้อ “ชีวิตดี๊ดี เมื่อมี KMA” ชิงรางวัลรวมมูลค่ารวม
สองแสนบาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่อายุไม่เกิน ๓๐ ปี ส่งผลงาน
ได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม (ทีมละไม่เกิน ๑ คน) สามารถส่งได้เพียง ๑ ผลงานเท่านั้น ส่งคลิปวิดีโอความ

ยาวไม่เกิน ๑ นาที ในคลิปจะต้องมีผลิตภัณฑ์
ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และประโยคบังคับของ
ผลิตภัณฑ์ตามที่กำาหนด (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่ม
เติมที่หัวข้อ “ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร”)

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - ๓๑ ตุลาคมศกนี้ 
สอบถามเพิ่มเติมโทร ๐๘๒ ๕๔๓ ๙๗๔๖

๙๕



 

แข่งขนัทักษะคอมพิวเตอร์ 
ARIT ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วม

การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ “MOS Olympic Thailand Competition 
2022” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน ณ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่กำาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือ ปวส. 
และต้องเป็นเยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม 
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint Version 
2019 (โจทย์เป็นภาษาอังกฤษ) 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ๑๐ พฤศจิกายนศกนี้ 
สอบถามเพิ่มเติม โทร ๐ ๒๖๑๐ ๓๐๙๙ ต่อ ๓๐๘๑ หรืออีเมล์ 

achirayat@ar.co.th และ nalinthornw@ar.co.th 
 

ประกวดบทร้อยกรอง “กวีร่วมสมัย”
สมาคมกวีร่วมสมัย ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบท

ร้อยกรอง “กวีร่วมสมัย” เนื่องในวันกวีร่วมสมัย ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
แบ่งการประกวดออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ “ตรึกตรองกรองคำา

พูด” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเท่า หัวข้อ “อนาคตของชาติกับวิถีกัญชา”
เปิดรับผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดย

ส่งผลงานประกวดทางไปรษณีย์เท่านั้น ถึง
อาจารย์บุญล้อม โหละสุต
เลขที่ ๑๒๐/๖๔ ม.ปทุมวดี หมู่ที่ ๒
ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี คุณมังกร แพ่งต่าย โทร. ๐๘ ๖๐๙๗ ๑๐๒๗ 

คุณสุวัฒน์ ไวจรรยา โทร. ๐๘ ๙๖๗๑ ๔๓๙๔ อาจารย์บุญล้อม โหละสุต 
โทร. ๐ ๒๙๗๘ ๓๑๖๔, ๐๖ ๔๘๑๗ ๙๒๑๒

ประกวดแอนิเมชนั (Animation) หัวข้อ “ออมกับ กอช. มีแต่ได้”
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชัน (Animation) หัวข้อ 

“ออมกับ กอช. มีแต่ได้” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๓๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ
ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทาง www.nsf.or.th/Animation/contest ทางเฟซบุ๊ก กอช. ไลน์ กอช. และ

แอปพลิเคชัน กอช. และอัพโหลดผลงานลงใน YouTube หรือ Google 
Drive พร้อมคำาอธิบายแนวความคิดใต้คลิปผลงาน และคัดลอก URL และเปิด
สิทธิการเข้าถึงเป็นสาธารณะ พร้อมส่ง Storyboard พร้อมเนื้อเรื่องย่อ
ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .pdf ส่งมาที่ อีเมล์ nsfanimation@nsf.or.th

ขยายเวลาส่งผลงานถึงวันท่ี ๒๕  ธันวาคม ๒๕๖๕ สอบถามเพ่ิมเติม
ได้ท่ี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร กองทุนทุนการออมแห่งชาติ 
โทร ๐ ๒ ๐๔๙ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๑ หรืออีเมล์ nsfanimation@nsf.or.th  

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
นางสาวทัศนีย์		 ยาวะประภาษ

ศิลปกรรม
นายสมชาย		 หงวนเสงี่ยม

นายพงษ์ณัฐ		 วัฒนสุคนธ์

ผู้อุปถัมภ์

การกีฬาแห่งประเทศไทย

บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จำากัด	(มหาชน)



ทิศไท เปิดสู่ทุกทิศ และ เปิดรับทุกทิศ




