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เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ สารบัญ

๒

๒๕ ชวนเที่ยว : เพลินตาเพลินใจลัดเลาะ
	 สามสวนดอกไม้แม่ริม	เชียงใหม่
๒๙ ศาสนศิลป์สยาม : วดัพระสงิห์วรมหาวหิาร
๕๐ มรดกไทย : ท่าร่ายร�าไหว้ครมูวยไทย
๕๔ รายงานพิเศษ : ปฏิญญาเยาวชนจาก	
 APEC Voices of the Future 2022
๕๗ รกัษ์โลก : ลดปริมาณขยะพลาสติก
๕๙ นวัตกรรม : นวัตกรรมคาร์บอนต�า่	
	 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
๖๖ กฎหมายน่ารู้ : การขึ้นศาลเยาวชน
๖๗ ต�าราเล่มใหญ่ : เซรามิกแห่งแหลมทองและ
	 แดนอาทิตย์อุทัย
๖๙ สืบสานวัฒนธรรม :	สาธยายท่าร�าหน้าพาทย์
	 องค์พระพิราพ

สัมภาษณ์

๑๓ ยอดเยาวชน : ปุณธวัช	เลิศจรัญรัตน์
	 เหรียญทอง	IOAA-Jr	2022 
๑๘ Sport Hero : “โปรจีน”	อาฒยา	ฐิติกุล
	 นักกอล์ฟหญิงไทยวัย	๑๙	ปี	ขึ้นบัลลังก์มือ	๑	โลก	
๓๗ แรงบนัดาลใจ : ชณัฐ	วุฒิวิกัยการ	
	 นักท�าสื่อสร้างสรรค์รักษ์โลก
๔๔ สัมภาษณ์พิเศษ : ต่อยอดเพียรสาน…งานศิลป	์
	 สู่โขนเฉลิมพระเกียรติ
๔๖ บันทึกหัวใจไทย : อี	ฮยอนคยอง
๖๒ The Idol : ศักดิ์สิทธิ์	เวชสุภาพร		
๘๑ Young Talent : “ออก้า”	นครา	ศิลาชัย	
สารคดีประจ�าฉบับ

๔ พระมหากรุณาธิคุณ : ทรงสืบสาน	รักษา	ต่อยอด	
	 เพื่อราษฎรไทยในทุกมิติ
๘ ศาสตร์พระราชา : สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
๓๓ สานฝันเยาวชน : หลกัสตูรนวตักรรมการพัฒนาเมือง
	 และพ้ืนทีร่อบสถานีขนส่งมวลชน	คณะระบบรางและ
	 การขนส่ง		มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน

๗๕ ย้อนรอยค�าไทย :	ส�านวนไทย	สุภาษิต	
	 ค�าพังเพย	คืออะไร	มีที่มาจากไหน
๗๗ เก็บมาเล่า
๘๓ เรื่องน่ารู้ : จาก	EQ	สู	่Soft	Skills	  
๘๕ Education Platform :	แอปพลิเคชันติดตาม
	 คลังข้อมูลน�า้และสภาพอากาศ
สุขภาพ-กีฬา-รายงาน

๒๒ In Trend : Sport&Game : เดินป่า	กิจกรรม
	 เพื่อสุขภาพกายและใจแข็งแรง 
๔๑ สุขภาพน่ารู้ : ดแูลตัวเองให้สุขภาพด	ีห่างไกลโควดิ
๘๖ รายงานข่าว กกท.
๘๙ โลกดิจิตัล : สุขภาพดิจิทัลกับการดูแลสุขภาพ
	 ยุคใหม่
๙๒ ปรบมอืให้ 
๙๕ บอกเล่าข่าวประกวด  
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 ปีใหม่	๒๕๖๖	ค่ะ
 ทิศไทฉบับต้อนรับปีกระต่ายมีคอลัมน์ใหม่	คอลัมน์กลับมาอีกครั้ง	และเรื่องราวน่าอ่านเต็มเล่ม

จริงๆ	ค่ะ	แนะน�าคอลัมน์ใหม่กันก่อน “ย้อนรอยค�าไทย” ซึ่งจะท�าให้การพูด	เขียน	อ่านภาษาไทยของน้องๆ	
เยาวชนสนุกสนานและเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นแน่นอน

“ยอดเยาวชน”	ปุณธวัช	เลิศจรัญรัตน์	ผู้ค้นหาความชอบของตัวเองจนมุ่งมั่นสู่เส้นทางโอลิมปิกวิชาการ
ได้ส�าเร็จ	คือแบบอย่างแห่งความภูมิใจของเยาวชนไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในเวทีสากล

“Sport	Hero”	โปรจีน	อาฒยา	ฐิติกุล	นักกอล์ฟหญิงชาวไทยคนที	่๖	ที่ครองแชมป์แอลพีจีเอ	รายการ
แข่งขันกอล์ฟเมเจอร์ระดับโลก	และเป็นแชมป์รายการนี้ที่อายุน้อยที่สุดในรอบ	๖	ป	ี“แรงบันดาลใจ”	พาไป
รูจั้ก	“Konggreengreen”	อนิฟลเูอนเซอร์ทีต้่องการผลกัดนัสงัคมไปในทิศทางท่ีดีขึน้ด้วยการ	“เปล่ียน”	มมุมอง
ความคิดให้การแยกขยะ	เป็นเรื่องที่ใครๆ	ก็ท�าได้ในชีวิตประจ�าวัน

ชวนเทีย่วรับหน้าหนาวซึง่เป็นภาพหน้าปกแสนสดใสของทิศไทคอืทุง่ดอกไม้อ�าเภอแม่ริม	จงัหวัดเชยีงใหม่	
ส่วนคอลมัน์กลบัมาอกีครัง้ตามค�าเรยีกร้องได้แก่	“โลกดจิิตอล”	ค่ะ	นทิรรศการเซรามิกญีปุ่น่ใน	“ต�าราเล่มใหญ่”	
ก็น่าสนใจ	 เช่นเดียวกับการไหว้ครูมวยไทย	 “มรดกไทย”	 ซึ่งทิศไทได้รับโอกาสพิเศษบันทึกภาพชุดนี้โดย
เฉพาะ	

โอกาสพเิศษนีย้งัรวมไปถงึการได้รบัเชญิเข้าร่วมพธิศีกัดิส์ทิธิส์บืสานบนัทกึแห่งแผ่นดนิ	 “สาธยายท่าร�า	
องค์พระพิราพ”	 ณ	 พระอุโบสถ	 วัดบวรสถานสุทธาวาส	(วัดพระแก้ววังหน้า)	 ติดตามอ่านได้ใน	 “สืบสาน
วัฒนธรรม”	คอลัมน์ใหม่ที่คัดสรรมาต้อนรับปีกระต่ายนี้ค่ะ	

ทิศไท	 ๒๕๖๖	 รับรองความเพลิดเพลิน	 อ่านง่าย	 น�าไปต่อยอดความรู้ความเข้าใจได้มากมาย	 ขอให้
น้องๆ	เยาวชนมีความสุขกับการอ่าน	และเริ่มชีวิตปีใหม่อย่างเบิกบานนะคะ

บทบรรณาธิการ

สวัสดี

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

ห้ามจ�าหน่าย
เผยแพร่เป็นอภินันทนาการส�าหรับ
โรงเรียน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป 
จากมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ



เรื่อง: ทัศนีย์ ยาวะประภาษ
พระมหากรุณาธิคุณ

๔

 จะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครอง
 แผ่นดินโดยธรรม เพือ่ประโยชน์สขุแห่งอาณา

ราษฎรตลอดไป”
พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อ 
วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อ
จะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมา
จากพระราชด�าริ และแนวพระราชด�าริต่างๆ ด้วยน�้า
พระราชหฤทยัอนัเป่ียมล้นด้วยพระเมตตาต่อประชาชน
ทุกหมู่เหล่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่
แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างด�าเนินการล้วนได้รับการ
สืบสาน รักษา และต่อยอด อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

“ทิศไท” ฉบับต้อนรับปี ๒๕๖๖ ขอประมวล

ทรงสบืสาน รักษา ต่อยอด 
ด้วยสายธารพระหฤทัย
เมตตาเพือ่ประชาทัว่หล้า

โครงการบางส่วนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการ
สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อประโยชน์อันผาสุกของ
พสกนิกรไทย

โครงการพัฒนาตามพระราชด�าริด้านความ
มั่นคง 

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงแก้ไขการ
แบ่งแยกและแตกต่างทางความคิด ในห้วงปี ๒๕๐๘ 
ลัทธิคอมมิวนิสต์ได้เผยแพร่เข้ามาในประเทศไทย
ด้วยการพัฒนาประชาชนผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารใน
รปูแบบ “โครงการพฒันาตามพระราชด�าริ ด้านความ
ม่ันคง” โดยทรงวางโครงการในพ้ืนท่ีด้วยพระราชทรพัย์
ส่วนพระองค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและช่วย
เหลือราษฎร

“เรา
อ่างเก็บน�้าบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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“ศนูย์บรกิารการพฒันาปลวกแดงตามพระราชด�าริ 
จังหวัดระยอง” เป็น ๑ ใน ๗ โครงการพัฒนาตาม 
พระราชด�ารด้ิานความมัน่คง ซึง่ได้เป็นทีเ่ปิดเผยหลัง
จากสถานการณ์เป็นปกติ กลายเป็นต้นแบบของการ
พัฒนาให้กับประชาชนและสร้างความกินดีอยู่ดี จน
ประชาชนสามารถอยูไ่ด้และไม่ฝักใฝ่ลทัธิใดๆ พระบาท
สมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงมีพระราชปณิธาน 
สบืสาน รักษา ต่อยอด โครงการในพระราชด�ารทิัง้ปวง 
“สิง่ใดทีย่งัเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ต้องด�าเนนิการ
และขับเคลื่อนต่อไป”

ปัจจุบันศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตาม 
พระราชด�าร ิ ด�าเนินงานในลกัษณะเป็นศูนย์สาขาของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าร ิ โดยมศีนูย์ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีการ 
เกษตร จังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานประสาน

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 
๒๐ ปี

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้
พระราชทานแนวพระราชด�าริพัฒนาแหล่งน�้าเรื่อย
มา ตัง้แต่ทรงด�ารงพระอสิรยิยศ สมเดจ็พระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยามมุฎราชกุมาร จนเสด็จฯ ขึ้นครองราช
สมบัติ ปัจจุบันมีโครงการอันเนื่องพระราชด�าริแล้ว 
๑๑๖ โครงการ กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย อยู่ในภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนอื ๔๔ โครงการ ภาคใต้ ๔๒ โครงการ 
ภาคเหนือ ๒๑ โครงการ และภาคกลาง ๙ โครงการ

ในปี ๒๕๖๒ กรมชลประทานน้อมน�าพระราช
กระแสของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่
ทรงให้ตดิตาม ขบัเคลือ่น และเร่งรดั รวมท้ังแก้ปัญหา
การด�าเนนิงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ ให้
ครบถ้วนสมบรูณ์เกดิประโยชน์สูงสุดกบัราษฎร มาขบั
เคลือ่นผลักดนัโครงการฯ รวมท้ังน้อมน�าศาสตร์พระราชา
มาใช้บรหิารจดัการน�า้ของประเทศ โดยก�าหนดให้เป็น

ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด�าริ จังหวัดระยอง
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ภารกิจส�าคญัในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์กรมชลประทาน 
ภายใต้กรอบแนวคิด “RID No.1” เพื่อให้โครงการอนั
เนื่องมาจากพระราชด�าริด�าเนินงานได้ต่อเนื่อง สอด 
คล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 
๒๐ ปี ที่รัฐบาลก�าหนดให้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ารเิป็นโครงการส�าคญั เร่งด่วน ทีต้่องด�าเนนิ
การ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมี
พระราชด�าริให้กรมชลประทานจดัท�าโครงการพฒันา
แหล่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในต�าบลยาง
หัก อ�าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เป็นโครงการแรก 
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๔ ครั้งเมื่อยังด�ารง  
พระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งประกอบไปด้วยอ่างเก็บน�้า 
๓ แห่ง คือ อ่างเก็บน�้าบ้านพุกรูดอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ อ่างเก็บน�้าบ้านไทยประจันอันเนื่องมา
จากพระราชด�าริ และอ่างเก็บน�า้หนิสตีอนบนอนัเนือ่ง
มาจากพระราชด�าริ จากนั้นในการเสด็จเยี่ยมราษฎร
ในพื้นที่ต่างๆ พระราชทานแนวพระราชด�าริพัฒนา
แหล่งน�้าเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้
ราษฎรในพื้นที่นั้นๆ เรื่อยมา

กล่าวได้ว่าตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ ที่พระบาทสมเด็จ
พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงรเิร่ิมโครงการอนัเนือ่งมา
จากพระราชด�าริด้านการพฒันาแหล่งน�า้ ท่ีต�าบลยางหกั
เป็นโครงการแรกจนถงึปัจจุบนั โครงการพัฒนาแหล่ง
น�า้ฯ ของพระองค์ได้อ�านวยประโยชน์ สร้างฐานะทาง
เศรษฐกจิและคณุภาพชวีติทีด่ีให้พสกนกิร สร้างความ
มั่นคง ความสงบสุข และประโยชน์กับสังคมโดยรวม
ของประเทศอย่างบริบูรณ์ยิ่ง 

น�้าพระราชหฤทัย โครงการอ่างเก็บน�า้   
‘ซ�าตมขาว’

โครงการพระราชด�าร ิ ในรชักาลที ่ ๑๐ แห่งแรก 
เป็นการช่วยเหลอืชาวบ้านห้วยหมากหล�า่ ต�าบลทมนางาม 
อ�าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ให้มีน�้าใช้เพื่อ
การอปุโภคบรโิภคในครวัเรอืน หลงัรอคอยมานานกว่า 
๔ ปี เนื่องจากปริมาณน�า้มีไม่เพียงพอ หลังชาวบ้าน
ได้ย่ืนหนงัสอืถวายฎกีากราบบงัคมทลูขอพระราชทาน
ความช่วยเหลือ ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ รบัโครงการ
อ่างเกบ็น�า้ซ�าตมขาวพร้อมระบบส่งน�า้ไว้ในโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด�าริ ซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๐ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๓

อ่างเก็บน�้าบ้านพุกรูดอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ โครงการอ่างเก็บน�้าซ�าตมขาวอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ



๗

พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัด 
ตัง้มลูนธิทินุการศกึษาพระราชทานสมเดจ็พระบรม     
โอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) หลัง
ทรงมีพระราชด�าริเมื่อปี ๒๕๕๒ 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้
ความส�าคญัเรือ่งการศกึษาของเยาวชนเป็นอย่างมาก 
พระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 
จัดตั้ ง มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 
เมื่อปี ๒๕๕๓ หลังทรงมีพระราชด�าริเมื่อปี ๒๕๕๒ 
ซึ่งขณะนั้นด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรม  
โอรสาธิราชฯ สยามมุฎราชกุมาร ด้วยพระเมตตาที่
ต้องการให้เดก็และเยาวชนไทยทีเ่รียนด ี แต่ขาดแคลน
ทนุทรพัย์ สามารถมีโอกาสทางการศกึษาเพือ่อนาคต
ทีด่ ี โดยให้กระจายทนุไปทกุจงัหวัด ยิง่ไปกว่านัน้ทรง
เป็นองค์ประธานกรรมการด้วยพระองค์เองด้วย ดัง
พระราชด�ารัสที่ว่า

“เมือ่ท�าโครงการแล้ว จ�าเป็นต้องศกึษา ตดิตาม
และพัฒนาแผนในการช่วยเหลืออย่างต่อเนือ่ง การ
ท�างานที่ได้ผลต้องศึกษาข้อมูล  มีการปรับแผนให้

ทันสมัย และมีความใส่ใจที่จะท�างานอย่างต่อเนือ่ง” 
การพจิารณาผูร้บัทุนจะมคีณะกรรมการพจิารณา

ตั้งแต่ระดับโรงเรียน จังหวัดและระดับคณะกรรมการ
มลูนธิฯิ ภายใต้แนวทาง คดัเลือก  คดัสรร กลัน่กรอง 
โดยจะคดัเลอืกนกัเรยีนทีเ่รยีนด ี ประพฤตดิ ี ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ ทุนที่ได้จะครอบคลุมทุกด้านทั้งค่าเทอมที่
ผนัแปรตามสาขาวชิาทีเ่รยีนทีต่่างกนั ค่าด�ารงชพี เป็นต้น 
ปัจจุบันมีผู้ได้รับทุนแล้ว ๑๑ รุ่น รวม ๑,๗๖๔ คน 
รวมทุนพระราชทานทีจ่ดัสรรไปแล้ว ๔๖๑.๗๔ ล้านบาท 
หลังผ่านการคัดเลือก เด็กทุกคนต้องเข้าโครงการ 
“ค่ายสานฝัน” เพื่อพัฒนาศักยภาพ ฝึกระเบียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม การใช้ชีวิต

ทั้งนี้ตั้งแต่รุ่นที่ ๙ เป็นต้นมา ทรงมีพระบรม
ราโชบายให้นักเรียนฝึกและพัฒนาศักยภาพทุกปี
ตลอดระยะเวลารับทุน

ส่วนหนึง่ของโครงการในพระราชด�ารทิีป่ระมวล
ไว้ในท่ีนี้ประจักษ์ชัดถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า
ล้นกระหม่อม ที่น�าพาประโยชน์สุขแก่ราษฎรไทยทั่ว
หล้า ทรงสบืสาน รักษา และต่อยอด ด้วยน�้าพระราช
หฤทัยเปี่ยมพระเมตตาเป็นล้นพ้น  



เรื่อง: วิณีนารถ พันธุ์วุฒิ
ภาพ : สมชาย หงวนเสงี่ยม

ศาสตร์พระราชา

๘

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
เพื่อการพัฒนาวิถีเกษตรกรรมแบบยั่งยืน



 หลังไปเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ พระบาท
 สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทรงมพีระราชด�าริ
ให้จัดตั้ง “สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์” ณ บริเวณ
บ้านขนุกลาง อ�าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ ด้วย
ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ดอยอินทนนท์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา 
คนเหล่านี้มักบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อท�าไร่เลื่อนลอย 
ปลูกข้าว ข้าวโพด และฝิ่น ส่งผลให้ป่าที่เคยอุดม
สมบูรณ์กลายสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมไปในบริเวณ
กว้าง

พระราชประสงค์หลักท่ีทรงจัดตั้ง
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ก็เพื่อ
ท�าหน้าที่เป็นสถานีวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวงอีกแห่งหนึ่ง ด�าเนิน
งานวิจัยด้านไม้ตัดดอก ไม้ประดับ 
ไม้ผลขนาดเลก็ และงานประมงพืน้ที่

สูง เพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยดังกล่าว
อันน�าไปสู่การส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้เป็น

รายได้ของครอบครัวเกษตรกรชาวเขาในหมู่บ้าน 
รอบๆ สถานี ตลอดจนการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน การ
พัฒนาทางสังคม และการอนุรักษ์ป่าต้นน�า้ล�าธาร

ส�าหรับการด�าเนินงานหลักของสถานีเกษตร
หลวงอินทนนท์ที่ท�าอย่างต่อเนื่อง คือการศึกษาวิจัย
ไม้ดอกไม้ประดับชนิดต่างๆ การพัฒนาและส่งเสริม

การปลกูพชืเขตหนาวแก่เกษตรกรชาวเขาในหมูบ้่าน
บรเิวณดอยอนิทนนท์ เพือ่พฒันาด้านเศรษฐกจิ สงัคม 
และส่ิงแวดล้อม การปลูกพชืได้รบัการรบัรองคณุภาพ
ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ มาตรฐานการ
เพาะปลูกที่ดี (GAP) มาตรฐาน GLOBALG.A.P. 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) ของ 
ส�านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย 
สร้างรายได้ท่ีมั่นคงและความเป็นอยู ่ ท่ีดี ข้ึนแก่
ชุมชนชาวเขาบริเวณดอยอินทนนท์ นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนรวมในการฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมร่วมกับหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง การอนุรักษ์และฟื้นฟูหัตถกรรมชนเผ่า 
รวมไปถงึการจัดตัง้กลุ่มออมทรพัย์ ตลอดจนการเป็น
ศนูย์เรยีนรูด้้านการ เกษตรท่ีสงูแก่นกัเรียน นกัศกึษา 
เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ย้อน

๙



ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหา 
กรุณาธิคุณอันย่ิงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพติร ทรงตระหนกัถึงภยัคกุคามต่อความมัน่คง
ของประเทศชาติ เช่น การท�าไร่เลือ่นลอย การปลกูฝ่ิน 
และการตัดไม้ท�าลายป่า ที่จะท�าให้เกิดปัญหาต่างๆ 
ตามมา เช่น น�้าท่วมเมืองเมื่อไม่มีผืนป่าคอยอุ้ม
มวลน�้าจากธรรมชาติ หรือปัญหายาเสพติดภายใน
ประเทศ จึงทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชาว
เขาให้มีพื้นที่ท�ากินเป็นหลักเป็นแหล่ง ส่งเสริมการ
ปลกูพชืทดแทนการปลกูฝ่ิน ถ่ายทอดวชิาความรูท้าง
ด้านการเกษตรแผนใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการ
เกษตรให้สูงขึ้น ปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ของชาว
เขาให้ดข้ึีน ตลอดจนป้องกนัการบกุรกุท�าลายป่าต้นน�า้ 
โดยยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชุมชนให้
สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้อง
ถิ่นไว้ดังเดิม 

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ แบ่งออกเป็น ๓ 
ลักษณะ ได้แก่ . งานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพได้

 มาตรฐาน งานวิจัยจ�าพวกไม้ดอกและไม้
 ประดับ มีทัง้การพฒันาและรวบรวมสายพนัธ์ุ
 ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อจ�าหน่ายเป็นไม้ตัด
 ดอกและไม้ตดัใบ ประเภทผกั มกีารคดัเลอืก
 และปรับปรุงพนัธุเ์พือ่ให้ต้านทานโรค พชืไร่ มี
 การส่งเสริมให้เกษตรกรขยายพันธุ ์ข้าว 
 งานไม้ผล มีการปรับปรุงเพื่อทดสอบสาย

 พันธุ์ใหม่ให้ทนต่อการปลูกบนท่ีสูงของไทย 
 และมีการส่งเสริมงานประมงบนที่สูง . ด้านทีส่อง คอื การเป็นศนูย์การเรยีนรูก้าร 
 เกษตรบนพืน้ทีส่งู เพือ่ส่งเสริมให้ผลงานวจิยั
 ของสถานีเผยแพร่ไปยังชุมชนและผู้สนใจ 
 โดยทีส่ถานหีลกัมกีารจดัแสดงรวบรวมพนัธุ์ไม้
 บนทีส่งู งานผลติพชื ไม้กระถาง และ งานวจัิย
 ประมงบนพื้นที่สูง. และสุดท้าย มีการด�าเนินการพัฒนาและส่ง
 เสริมอาชีพให้กับเกษตรกรชาวไทยภูเขาไป
 พร้อมกับการฟื้นฟูอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยมี

๑๐



 การส่งเสริมการปลูกพืชไร่ งานหัตถกรรม 
 งานท่องเทีย่วเชงิอนรัุกษ์ งานเสริมสร้างความ
 เข้มแข็งแก่ชมุชน งานฟ้ืนฟ ู และงานอนรุกัษ์
 ทรัพยากรธรรมชาติ
พื้นที่ด�าเนินงานของสถานีมีทั้งหมด ๔ แห่ง 

คือ สถานีหลักบ้านขุนกลาง เป็นที่ท�าการของสถานี
และเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีบริการที่พักและอาหาร ซึ่ง
ภายในสถานีหลักนั้นมีจุดที่เป ิดให้นักท่องเที่ยว
เข้าไปเยี่ยมชมความสวยงามได้หลายจุด อาทิ “สวน 
๘๐ พรรษา” “สวนหลวงสิริภูมิ” ซึ่งเป็นแหล่งรวบ 
รวมพันธุ ์เฟิน “โรงเรือนจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกไม้

ประดบั” เป็นจดุทีจ่ดัแสดง
พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ที่
ต้องการการดแูลเป็นพเิศษ 
“สวนกุหลาบพันปี” เป็น
สวนที่เกิดจากการศึกษา
และขยายพันธุ ์ กุหลาบ
พันปีจากแหล่งต่างๆ และ 
“สวนซากุระ” เป็นสวนที่
ปลูกและรวบรวมพันธุ์พีช
ในวงศ์ Prunus เช่น ซากรุะ 
ท้อดอก พลัม และบ๊วย

หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง เป็นที่ท�างานวิจัยและ
ปรับปรุงพันธุ์พืช ทั้งพันธุ์ไม้ผลและพืชไร่ที่น�าเข้ามา
จากต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เพื่อปรับปรุงให้
ต้นสามารถเติบโตได้ดี ออกผลใหญ่ และรสชาติ
กลมกล่อม อีกทั้งยังคิดค้นสายพันธุ์ใหม่ๆ เช่น ปรับ
สดีอกไฮเดรนเยีย เพือ่ให้ออกดอกสวยและทนต่อสภาพ
อากาศในบ้านเราได้

หน่วยวจิยัแม่ยะน้อย เป็นแหล่งผลติเมลด็พันธุ์
อาราบิก้า ซึ่งเป็นกาแฟพันธุ์ที่เจริญเติบโตได้ดีใน
พื้นที่สูง มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี จุดเด่นของกาแฟ
อาราบิก้าคือ กลิ่นที่หอมเข้มและรสชาติกลมกล่อม
กว่ากาแฟสายพันธุ์อื่น หน่วยวิจัยแห่งนี้ตั้งขึ้นโดยมี
วตัถุประสงค์หลกัคอื ให้เป็นแหล่งรวบรวมพนัธุก์าแฟ
อาราบิก้าของโครงการหลวง และเป็นแหล่งทดลอง
และสาธิตการปลูกต้นกาแฟ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับ
เกษตรกรในหมู่บ้านแม่ยะน้อยที่อยู่ใกล้เคียง 

๑๑



หน่วยวจิยัผาต้ัง มหีน้าทีอ่นรุกัษ์พนัธ์ุไม้โบราณ
จ�าพวก สน และกุหลาบพันปี พืชเมืองหนาวหายาก 
และการท�าปศุสัตว์พื้นที่สูง 

หน่วยวิจัยประมงพื้นที่สูงอินทนนท์ โดยมูลนิธิ
โครงการหลวงร่วมมือกับกรมประมง ทดลองเพาะ
เลี้ยงสัตว์น�้าและส่งเสริมให้ชุมชนท�าการประมงใน
พืน้ทีส่งู เนือ่งจากภมูปิระเทศแถบนีเ้หมาะแก่การเพาะ
เลีย้งปลาเรนโบว์เทร้าต์ ปลาสเตอร์เจีย้น กุ้งก้ามแดง 
และ ปูขน เพราะปลาต้องการน�้าเย็นที่ไหลอยู่ตลอด
เวลา จึงเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมให้เกษตรกรใน
พื้นที่มีรายได้อีกทางหน่ึงนอกจากผลผลิตทางการ
เกษตร

ด้วยพระมหากรณุาธิคณุอนัยิง่ใหญ่ของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชหฤทัยที่ทรง
ห่วงใยพสกนิกรชาวไทยในภาคเหนอืบนดอยสูง ก่อ
เกิดเป็นสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ผนวกไว้ในงาน
ของโครงการหลวง ส่งผลให้วิถชีีวติคนไทยทีน่ัน่มกีาร
พัฒนาด้านการเกษตรกรรมอย่างต่อเนือ่ง ทดแทน
การปลูกไร่ฝิ่นจวบจนปัจจุบัน

ยิ่งไปกว่านั้น ทรงพระราชทานแนวคิดอย่าง
ชัดเจนว่า พื้นที่ป่า และทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
แหล่งน�้าและสรรพสัตว์ มีความเก่ียวข้องเกื้อกูลต่อ
การด�ารงชีวิตของผู้คน การรักษาป่าไม้ รักษาดิน 
และทรัพยากรธรรมชาติท้ังหลายไว้ได้จึงเป็นการก่อ
ประโยชน์อันยิ่งใหญ่อย่างยั่งยืน  

๑๒



 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ผลการ
 แข่งขนัดาราศาสตร์และฟิสกิส์ดาราศาสตร์

โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก (IOAA-Jr 2022) ณ 
เมืองซูเซียวา ประเทศโรมาเนีย ผู้แทนประเทศไทย
ได้รับรางวัล ๒ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน หนึ่งใน
ผู้คว้าเหรียญทองและรางวลัคะแนนรวมสงูสดุ ได้แก่
เดก็ชายปณุธวัช เลศิจรญัรตัน์ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่๓ โรงเรยีนสวนกหุลาบวิทยาลัย ผู้ค้นหาความ
ชอบของตวัเองจนมุง่มัน่สูเ่ส้นทางโอลมิปิกวชิาการ
ได้ส�าเร็จ

ยอดเยาวชน
เรื่อง :  เพลินเพลิน  

ปุณธวัช เลิศจรัญรัตน์
จากเด็กสอบไม่ผ่าน 
สู่เหรียญทอง 
IOAA-Jr 2022 

เดือน

๑๓



เกิดจากเด็กหลอดแก้ว 
คุณแม่สนธยา เลิศจรัญรัตน์ เล่าถึงความหมายชื่อของ “ปุณ” หรือ “ปุณธวัช” ว่า 

ปุณ แปลว่า ผู้มีความเจริญแล้ว จากชื่อพยางค์เดียวได้เปลี่ยนเป็นปุณธวัช แปลว่า ผู้
เจริญแล้วและไปถึงหลักเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งกว่าคุณแม่จะมีปุณได้ คุณแม่ต้องใช้
ความพยายามถึง ๕ ครั้งและเกือบจะท้อแท้ไปแล้ว แต่ในที่สุดน้องปุณก็ถือก�าเนิดขึ้น
มา ดังนั้นคุณพ่อและคุณแม่จึงค่อนข้างประคบประหงมปุณเป็นอย่างดี และปุณก็สร้าง
ความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวมาตลอด โดยสอบเข้าโรงเรียน
สาธิตจุฬาฯ ได้ตั้งแต่ระดับอนุบาล ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียน
ในโครงการภาคภาษาอังกฤษ ทั้งยังเป็นนักกีฬาว่ายน�้าตั้งแต่   
ป.๑ - ป.๖ จนมาเรียนต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และ
เลือกเส้นทางโอลิมปิกวิชาการ 

ท้องฟ้าจ�าลองที่จุดประกายความชอบดาราศาสตร์
หลังได้มีโอกาสไปเที่ยวท้องฟ้าจ�าลองแถวเอกมัย ปุณก็

ชอบมาก ท�าให้เขาอยากรู้เรื่องดวงดาว พอเข้าสวนกุหลาบฯ 
และท่ีโรงเรียนกม็โีดมดาราศาสตร์ ท�าให้เขาอยากศกึษาต่อ เลย
เข้าค่ายสอวน. ดาราศาสตร์ ปุณรู้สึกว่าท้องฟ้าสวยมากและยิ่ง
ใหญ่จนอยากค้นพบความงามนั้นต่อ

๑๔

ปุณธวัชกับคุณพ่อคุณแม่และน้องชาย



พยายามค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบอยู่เสมอ
ปุณถือเป็นเด็กไทยตัวอย่างในการพยายามท�าทุกทางเพื่อค้นหา

ในสิ่งที่ตัวเองชอบเพ่ือจะได้มุ่งไปเส้นทางน้ัน ต้ังแต่ด้านศิลปะ ดนตรี 
กีฬาฯ เขาเป็นนักกีฬาว่ายน�า้ของโรงเรียน เมื่อโควิดท�าให้ไม่สามารถ
ไปซ้อมได้ ปุณหันมาค้นพบว่าตัวเองชอบวิทยาศาสตร์และพุ่งเป้าสิ่งที่
ตวัเองอยากเป็นคอืหมอ ปุณจงึตดัสินใจย้ายมาเรียนทีโ่รงเรยีนสวนกหุลาบ
วิทยาลัยเพื่อเน้นการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

แบ่งเวลาพักการเรียนไปท่องเที่ยว
เพื่อให้มีเวลามากขึ้น ปุณมักจะท�าการบ้านเสร็จตั้งแต่ที่โรงเรียน 

เวลาที่เหลือจะทบทวนหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่ตัวเองชอบ นอกจาก
นัน้เขาชอบเลีย้งสตัว์ ไปเทีย่ว รบัประทานอาหารนอกบ้านกบัครอบครวั 
โดยเฉพาะหลงักลบัจากตวิท่ีค่ายสอวน. เขามกัจะพกัผ่อนด้วยการไปเทีย่ว
ทะเลและต่างจังหวัด รวมถึงไปหาคุณแม่ที่อยู่จังหวัดราชบุรีในช่วงศุกร์ 
เสาร์ อาทิตย์  

มุ่งมั่นสู่เส้นทางโอลิมปิก 
  หลงัเข้าสวนกหุลาบฯ ปณุเริม่สมัครเข้าค่าย สอวน.ตัง้แต่ ม.๑ 

แต่ผลคือสอบค่าย ๑ ไม่ผ่าน เขาไม่ละทิ้งความฝัน พยายามหาความรู้
เพิม่เตมิ จนม. ๒ มาสมคัรอกีรอบ มรีุน่พ่ีกลุม่ดาราศาสตร์ทีม่ปีระสบการณ์
เคยไปแข่งต่างประเทศมาช่วยติว และในท่ีสุดปุณก็สอบเข้าเป็นผู้แทน
ศูนย์ฯ ผ่านการแข่งขันระดับชาติ ๖ คน จนไปถึงระดับโลก ๓ คน
สุดท้ายที่ได้ไปแข่งที่ประเทศโรมาเนีย 

๑๕



เข้าแข่งขันระดับนานาชาติครั้งแรก 
การเดินทางไปแข่งขนัที่โรมาเนียครัง้น้ีถือเป็นประสบการณ์

แข่งระดับนานาชาติครั้งแรก ปุณไม่ได้รู้สึกเครียด และรู้สึกดีที่มี
เพือ่นจากต่างประเทศ ทกุคนเป็นมติร เมอืงทีไ่ปแข่งก็มบีรรยากาศ
เงียบสงบและเย็นสบาย 

เป้าหมายอาชีพหมอ
ปุณเคยไปเรียนซัมเมอร์ที่นิวซีแลนด์ เป็นทริปที่สร้างแรง

บันดาลใจให้เขาอยากได้ทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อหา
ประสบการณ์และลองใช้ชวีติต่างประเทศด ูปณุอยากไปเรียนต่อท่ี
อเมริกาเพราะมีมหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลกหลายแห่ง 

ส่วนอาชีพที่อยากท�าคือเป็นหมอ เพราะสมัยก่อนเวลาไป
งานวนัเดก็ ปณุประทับใจการท�างานของคุณหมอมาก เพราะเป็น
อาชีพที่ได้ช่วยชีวิตคนและรักษาคนป่วย

๑๖



ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพี่นางฯ 
ปณุกล่าวว่า “ผมได้มีโอกาสทีด่ีในชวีติ ประสบความส�าเรจ็ 

สามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยได้ เพราะได้รับโอกาสจาก
มลูนธิิ สอวน. ด้วยพระมหากรณุาธิคณุของสมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ 
เจ้าฟ้ากลัยานวัิฒนา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ ท�าให้เดก็
ไทยสามารถแข่งขันได้ไม่แพ้ชาติใดในโลก ในฐานะเด็กไทยคน
หนึ่ง ผมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างยิ่ง”

เคล็ดลับการเรียนเก่ง
ปุณมักจะแบ่งเวลา หากอาจารย์สั่งงานที่โรงเรียนเขาก็จะ

ท�าให้เสรจ็ จากนัน้จะมเีวลามาทบทวนเนือ้หา รวมถงึใช้อนิเตอร์เนต็
เพื่อหาความรู้ ปุณมักจะค้นหาความรู้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อจะ
ได้ความรู้ที่กว้างมากขึ้น

ฝากถึงเพื่อนๆ เยาวชนให้ค้นหาตัวเองให้เจอ 
ด้วยความที่ปุณเป็นคนท่ีค้นหาความชอบและความถนัด

ด้วยตัวเองเสมอ ท�าให้เขาอยากผลักดันให้เพื่อนๆ เยาวชนได้
ทดลองท�าในสิ่งที่ตัวเองอยากได้และอยากเป็น 

“อยากให้ลองท�าดคูรบั เราจะได้รูว่้าสิง่ทีเ่ราชอบจะเป็นอย่างท่ี
เราคิดหรือเปล่า สนใจเรื่องไหน พุ่งเป้าไปเรื่องนั้นให้มากที่สุด 
จะได้มคีวามรู้ให้เตม็ ยงัไม่รูเ้รือ่งไหน พยายามศกึษาให้มากท่ีสดุ
ในเส้นทางทีเ่ราเลอืก โดยไม่ต้องสนใจค�าพดูของคนอืน่ อยากให้
ตั้งใจท�าและคิดว่าสักวันจะประสบความส�าเร็จแน่นอนครับ”  

๑๗



Sport Hero
เรื่อง : เพลินเพลิน

 ไทยคนเก่งเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการกอล์ฟระดับโลก
 อกีแล้ว เมือ่”โปรจีน” อาฒยา ฐติิกลุ ก้าวขึน้สูม่อื ๑ ของโลก คว้าแชมป์

รายการแอลพีจีเอทัวร์ เจทีบีซี คลาสสิก ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นนักกอล์ฟหญิงชาวไทยคนที่ ๖ ที่ครองแชมป์แอลพีจีเอ รายการแข่งขันกอล์ฟ
เมเจอร์ระดับโลก และเป็นแชมป์รายการนี้ที่อายุน้อยที่สุดในรอบ ๖ ปี โดยการจัด
อันดับโลกนักกอล์ฟหญิงของ Rolex Women’s World Golf Rankings เมื่อวันที่ ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๕ หลังขึ้นอันดับ ๑ โลกแล้ว โปรจีนมีเป้าหมายอย่างชัดเจนว่า “นับจาก
น้ีจะยังคงมุ่งมั่นฝึกซ้อมให้หนักขึ้่นเพ่ือจะได้รักษาอันดับนี้ไว้ให้ได้นานท่ีสุดเท่าที่จะ
สามารถท�าได้”

นักกอล์ฟที่อายุน้อยสุดเป็นล�าดับที่สองที่ขึ้นมือ ๑ โลก ต่อจากโปรเม
น่าปลื้มใจที่โปรจีนได้เดินตามรอยรุ่นพี่ “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล ที่เคยขึ้นมือ 

๑ โลกมาแล้วเมื่อปี ๒๕๖๐ แต่ส�าหรับสถิติโปรสาวที่อายุน้อยที่สุดของโลกที่เคยสร้าง
ไว้คือ “ลิเดีย โค” จากนิวซีแลนด์ (อายุ ๑๗  ปี ๙ เดือน ๙ วัน) เลยท�าให้ “โปรจีน” ใน
วัย ๑๙ ปี ยังเป็นนักกอล์ฟที่อายุน้อยสุดเป็นล�าดับที่สองที่ขึ้นมือ ๑ โลก พร้อมรับ
ต�าแหน่งรุกกี้ (Rookie of the Year) หรือผู้เล่นหน้าใหม่ของ แอลพีจีเอ ทัวร์ คนที่สอง
ที่ขึ้นมือ ๑ โลกในปีเดียวกัน ต่อจาก “ปาร์ก ซุง ฮยุน” สาวเกาหลีใต้ที่ท�าสถิติไว้ใน    
ปี ๒๕๖๐ 

“โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล
นักกอล์ฟหญิงไทยวัย ๑๙ ปี 
ขึ้นบัลลังก์มือ ๑ โลก  

เยาวชน

๑๘



โปรจนียงัเป็นนกักอล์ฟไทยคนที ่๖ ทีค่ว้าแชมป์ LPGA 
Tour มาครอง ต่อจาก “โปรเม” เอรยีา จฑุานกุาล “โปรจสัมนิ” 
ธฎิาภา สวัุณณะปรุะ “โปรโม” โมรยีา จฑุานกุาล “โปรเหมยีว” 
ปภังกร ธวัชธนกิจ และ “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ

โตโต เจแปน คลาสสิก ด่านหินที่ท้าทาย
หลงัคว้าแชมป์อันดบั ๑ รายการแอลพจีเีอทัวร์ เจทบีีซี 

คลาสสกิ ทีร่ฐัแคลฟิอร์เนยี โปรจนีลงแข่งในการแข่งขนักอล์ฟ
แอลพีจีเอ ทัวร์ รายการ โตโต เจแปน คลาสสิก (LPGA 
รายการ TOTO Japan Classic) ต่อทันที โดยมีเงินรางวัลสูง
ถึง ๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว ๗๕.๓ ล้านบาท) ทีส่นามเซตะ 
กอล์ฟ คอร์ส ระยะ ๖,๖๐๘ หลา พาร์ ๗๒ ในจังหวัดชิงะ 
ประเทศญี่ปุ่น 

โปรจีนกล่าวว่าสนามนี้มีความท้าทายพอสมควร โดย
เฉพาะแฟร์เวย์ที่แคบและกรีนที่สโลปเยอะ ท�าให้หลังจบการ
แข่งขัน วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โปรจีนรั้งอันดับ ๑๐ 
โดยแชมป์ปีนีคื้อเจมมา ดรายเบอระห์ โปรสาวจากสก็อตแลนด์ 
คว้าแชมป์แอลพีจีเอ ทัวร์ รายการโตโต เจแปน คลาสสิก
ครั้งนี้ไปได้

เยาวชนจากบ้านโป่ง ราชบุรี 
กับเส้นทางนักกอล์ฟที่ครอบครัวสนับสนุน 

คุณพ่อแจ็ค (มนตรี ฐิติกุล) เล่าให้ฟังว่าหนู
จีนมีพัฒนาการที่เร็วมากเมื่อเทียบกับเด็กในวัย
เดยีวกนั เช่นตอนอายแุค่ ๘ เดอืนหนจีูนกส็ามารถ
จบัเก้าอีพ้ลาสตกิพยงุตวัเอง เดนิไปมารอบๆ บ้าน 
หนจูนีวยั ๕ ขวบจบัไม้กอล์ฟพลาสตกิกับลูกกอล์ฟ
พลาสติกเป็นไม้กอล์ฟแรกในชีวิต ความชอบน่า
จะฉายแววตัง้แต่ตอนนัน้ เพราะว่างเมือ่ไหร่หนจีูน
จะจับไม้กอล์ฟพลาสติก กับพัตต์ลูกพลาสติกไป
ทั่วบ้าน

ส่วนตัวคุณพ่อแจ็คเป็นคนรักกีฬาอยู่แล้ว 
เล่นกีฬาหลายชนิดยกเว้นกอล์ฟ ดังนั้นจึงมีความ
ตั้งใจว่าอยากให้หนูจีนเล่นกีฬาอะไรสักอย่างท่ี
สามารถใช้เป็นอาชีพหาเงินได้ และต้องเป็นกีฬา
ประเภทเดี่ยวเท่านั้น ไม่ใช่กีฬาที่มีการปะทะกัน 
ประกอบกบัการทีอ่าก๋งของหนจูนีไปอ่านหนงัสือเจอ
ว่าโปรกอล์ฟได้เงินรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟ
เยอะมากไม่ต�่ากว่าสิบๆ ล้าน ท�าให้แม้คนในบ้าน
จะไม่มีใครมีความรู้กับกีฬาชนิดนี้เลย แต่ก็พร้อม
สนับสนุนหนูจีนเต็มที่

๑๙



จุดเริ่มต้นของโปรกอล์ฟระดับโลก
คุณพ่อแจ็คและอาก๋งถือเป็นผู้ผลักดันคนส�าคัญที่ช่วยให้

โปรจนีมีวนันี้ได้ คณุพ่อเล่าย้อนไปว่า เขาต้องขบัรถหลายสิบกิโล
เพื่อพาโปรจีนไปหาโปรกอล์ฟที่สนามไดรฟ์พร้อมศิริ ค่าสอน
โปรโมชั่น ๑๐ ครั้ง ๕,๐๐๐ บาท จากบ้านโป่งราชบุรีไปหาโปรที่
สนามไดรฟ์พร้อมศิริเป็นระยะทาง ๘๕ กม. เริ่มเล่นอาทิตย์ละ
ครัง้ โปรจีนมไีม้กอล์ฟชดุแรกในชวีติด้วยการซือ้ของมอืสองจาก
ค�าแนะน�าของโปรน้อย เกตุบาง โปรคนแรกในชีวิตของหนูจีน

จากนั้นจีนก็ได้ไปเรียนต่อกับโปรพีซ่ึงอยู่แถวนครปฐม 
ห่างกันราว ๒๒ กม. ช่วยประหยัดเวลามากถึง ๔ เท่า แถมมี
เวลาเหลือ ได้ซ้อมลูกสั้นที่สนามกอล์ฟยูนิแลนด์หลังซ้อมไดรฟ์
ทุกวัน

วัย ๖ ขวบ ก็ไปแข่งกอล์ฟแล้ว
คณุพ่อคาดการณ์ว่าตอนอายุ ๖ ขวบ หนจูนีได้ไปแข่งกอล์ฟ

และท�าความรูจั้กกบัเพือ่นรุน่ราวคราวเดยีวกนั ท�าให้เริม่สนุกกบั
กีฬากอล์ฟ แต่ก็ยังไม่มีวี่แววแชมป์โลก เพราะแข่งที่ไหนก็แพ้
กลับมาเป็นประจ�า

ทัศนคติที่ดีที่คนทั่วโลกชื่นชม
คณุพ่อแจค็เล่าว่าช่วงแรกๆ ทีแ่ข่งกอล์ฟ ช่วงอาย ุ๘-๙ ขวบ 

โปรจีนตีเสีย หลังลงแข่งกอล์ฟแล้วแพ้ ท�าให้เธอมักออกอาการ
หงุดหงิด ร้องไห้เสียใจ โมโหและท�ากิริยาที่ไม่น่ารักเท่าไร เช่น

๒๐



เอาไม้ทุบพื้นเหมือนที่โปรฝรั่งมักท�ากัน จนคุณ
พ่อแจ็คต้องใช้ธรรมะเข้าช่วย ด้วยการเตือนว่า 
หงุดหงิดไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ พาลแต่จะตีเสีย ขึ้น
ทีออฟไปก็หงุดหงิดอีก 

จากค�าสอนของคุณพ่อท�าให้ภาพของน้อง
จีนเล่นกอล์ฟที่ออกมาในตอนนี้คืออารมณ์ดี เสีย
ก็ไม่หงุดหงิด และมีทัศนคติที่ดีจนคนทั่วโลกต่าง
ยกย่อง  

พยายามรักษาแชมป์โลกไว้ให้ได้
โปรจนี ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “การได้แชมป์โลก

ครั้ งนี้ เป ็นสิ่ งที่ มีความหมายส�าหรับทีมงาน 
ครอบครัว แฟนๆ และตัวเองเป็นอย่างมาก ถือ
เป็นเกียรติท่ีได้มีชื่ออยู่เคียงข้างต�านานนักกอล์ฟ
หญิงมากมาย อีกทั้งการขึ้นมือ ๑ โลกเป็นความ
รูส้กึท่ีพเิศษ แต่สิง่ทีย่ากย่ิงกว่าคือการทีจ่ะรกัษามอื ๑ เอาไว้ให้ได้ โปรจนียงัมสีิง่ท่ีต้อง
เรียนรู้จากต�านานกอล์ฟทุกคน รวมถึงนักกอล์ฟหญิงยุคปัจจุบันท้ังในและนอกสนาม 
จากนี้จะพยายามท�างานอย่างหนักเพื่อครอบครัว ทีมงาน แฟนๆ และประเทศไทย”

ส�าหรับรายการล่าสุดที่จบไปของ “โปรจีน” คือได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ
ใหญ่ส่งท้ายปี CME Group Tour Championship ทีร่ฐัฟลอรดิา สหรัฐอเมรกิา เมือ่วนัท่ี 
๑๗-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  

อย่าลืมส่งใจไปเชียร์โปรจีนให้รักษาต�าแหน่งอันดับ ๑ นี้ไว้ไปอีกนานๆ  

๒๑



In Trend Sport & Game
เรื่อง : วีโนน่า
ภาพประกอบ : นัดเดียว 

 ป่าเป็นกีฬาและกิจกรรมที่ท�าได้ทุกเพศทุกวัย นอกจากได้สดชื่นผ่อนคลายอยู่
 ท่ามกลางธรรมชาต ิ ยังได้ทดสอบความแขง็แรงของร่างกายและจติใจด้วย และ

ทีส่�าคญัคอืสร้างแรงบนัดาลใจให้เกดิความรกัธรรมชาต ิ ต้นไม้ ดอกไม้ สร้างโลกสีเขยีว
ให้กับที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่ในแวดล้อมแห่งธรรมชาติ

การเดินป่าไม่ต่างจากการออกก�าลงักายชนดิหนึง่ เพราะต้องมกีารเดินและเคล่ือนไหว
ร่างกายเป็นเวลาหลายชั่วโมง นอกจากจะช่วยเผาผลาญแคลอรี่แล้ว การเดินยังช่วย
ส่งเสริมการท�างานของหัวใจและระบบภูมิคุ้มกัน ลดอาการปวดข้อ ลดระดับน�้าตาลใน
เลือด และช่วยเพิ่มระดับออกซิเจนภายในร่างกายได้อีกด้วย

ประโยชน์มีมากมายจนนึกไม่ถึง
เติมพลังบวก เมื่อรู้สึกเครียดจากการเรียน ท�างานหรือปัญหาต่างๆ การเดินป่า

อาจช่วยบรรเทาความเครียด ความเศร้า ความหดหู่ใจ และอารมณ์ที่ขุ่นมัวได้ ทั้งยัง
ช่วยให้เกดิความภาคภมิูใจในตนเอง และช่วยลดพฤตกิรรมแยกตัวออกจากสังคมอกีด้วย

ช่วยให้นอนหลบัได้ดขีึน้ มงีานวจิยัชิน้หนึง่พบว่าการใช้ชวีติในป่าโดยไม่มอีปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ อาจช่วยปรับนาฬิกาชีวิต โดยอาจส่งผลให้
เข้านอนได้เร็วกว่าปกติถึงสองชั่วโมง เพราะแสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ หรือ
แสงไฟจากอปุกรณ์ดจิทิลัต่างๆ ส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงของระดบัสารเมลาโทนนิ
ในร่างกาย ซึง่เป็นฮอร์โมนทีค่วบคมุนาฬิกาชวิีตของร่างกายและมผีลต่อการนอนหลบั
ของมนุษย์

เดินป่า 
กิจกรรมเพื่อสุขภาพกายและใจแข็งแรง
และสร้างแรงบันดาลใจอนุรักษ์ธรรมชาติ

๒๒

เดิน



สร้างความแข็งแรงของหัวใจ
และหลอดเลอืด การเดินขึน้ลงเนนิเขา
และภเูขา หวัใจต้องสบูฉดีเลอืดให้สอด 
คล้องกับความต้องการของออกซิเจน 
ช่วยรกัษาอตัราการเต้นของหวัใจอย่าง
สม�า่เสมอ ปรบัให้เข้ากบัสภาวะล�าบาก
ได้ สามารถเพ่ิมการไหลเวียนของ
เลือดไปยังกล้ามเนื้อและสมองได้เป็น
อย่างดี

ช่วยลดน�า้หนกัได้ กจิกรรมทีม่า
พร้อมการเดนิป่า เช่น ปีนเขา ว่ิง หรอื
กางเต็นท์ จะช่วยเผาผลาญแคลอรีได้
นานกว่าการออกก�าลงักายแบบคาร์ดโิอ 
๑๒ สัปดาห์ 

สร้างกระดูกให้แข็งแรง ร่างกาย
มนุษย์ระหว่างเดินป่าต้องวิ่ง กระโดด 
ปีนเขา หลบหลีกอุปสรรคต่างๆ เช่น 
พุ่มไม้ กิ่งไม้ ขอนไม้ เป็นต้น เมื่อเรา
เดินป่าเป็นประจ�า จึงเหมือนการออก
ก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ จะช่วยท�า 
ให้กระดูกแข็งแรงขึ้น

ท�าให้ใจเยน็ขึน้ การเดนิป่าและ
แบ็คแพ็คจะท�าให้เราเตรียมพร้อม

รบัมอืกบัปัญหาต่างๆ เช่น ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ช่วยให้เราใจเย็นและพร้อมเผชิญ
ปัญหาต่างๆ จดจ่ออยู่แต่กับเป้าหมายว่าจะต้องเดินทางให้ส�าเร็จ 

เส้นทางเดินป่าในเมืองไทย
เมืองไทยเรานั้นแสนโชคดี มีธรรมชาติและภูมิทัศน์งดงามเหมาะแก่การเดินป่า

มากมาย ขอแนะน�าเส้นทางการเดินป่าในเมืองไทยส�าหรับมือใหม่และมืออาชีพ
ผาหนิกบู เส้นทางเดนิป่าในหน่วยพิทกัษ์ป่าทุ่งเพล จงัหวัดจนัทบรีุ ระดบัการเดนิ

ของผาหินกูบถือว่าไม่หนักมาก และมีทากน้อยมากในช่วงหน้าร้อน
กิ่วแม่ปาน ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะสั้น จะผ่านทุ่งหญ้าบนสันเขากับป่าดิบเขา รวมระยะ
ทาง ๓ กิโลเมตร

เขาสนัหนอกววั ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในจงัหวดักาญจนบรุ ี ด้วยลกัษณะพืน้ทีเ่ปิดโล่ง 
ไม่มีต้นไม้ใหญ่บังทัศนียภาพ จึงสามารถเห็นวิวภูเขารอบด้านได้ชัดเจน และไกลไป
ถึงทะเลสาบจากเขื่อนวชิราลงกรณ์

ภูกระดึง จังหวัดเลย แหล่งท่องเที่ยวที่สุดในใจนักเดินป่าทุกยุค จุดเด่นส�าคัญใน
ช่วงหน้าหนาวคือเดินเข้าป่าไปชมความงามของพืชพรรณนานาชนิด ชมพระอาทิตย์
ขึ้นที่ผานกแอ่น ชมพระอาทิตย์ตกทีผ่าหมากดูก 

๒๓



เมืองไทยมีโรงเรียนนักเดินป่าด้วยนะ
‘โรงเรียนนักเดินป่า’ หรือ National Park Outdoor Education อยู่ที่อุทยานแห่ง

ชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน เปิดรอบการสอนไปแล้วหลายรุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้
ความรู ้ และสร้างมาตรฐานการเดนิป่า ตลอดจนสร้างจิตส�านกึในการอนรุกัษ์ทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีความเชื่อว่า ‘วัฒนธรรมการเดินป่าที่ถูกต้องสร้างได้’ 
โดยจัดเป็นหลักสูตรขึ้นมาเพื่อให้คนที่จะเริ่มต้นการเดินป่า ได้มีความรู้ การเตรียมตัว
ที่ถูกต้องเเละเตรียมพร้อมส�าหรับสถานการณ์ต่างๆ ในการเดินป่า

คุณครูของ ‘โรงเรียนนักเดินป่า’ ล้วนเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ทีมสายตรวจ เจ้า
หน้าที่ที่ประจ�าอยู่ตามหน่วยต่างๆ ของอุทยานเเห่งชาติดอยภูคา สลับสับเปลี่ยนกัน
มาแบ่งปันประสบการณ์ในโรงเรียนกลางไพร

ก่อนที่จะเดินทางเข้าร่วม ‘โรงเรียนนักเดินป่า’ ผู้สมัครจะต้องมีการลงทะเบียน
ผ่าน https://nationalparkoutdoor-edu.com/ และเรียนออนไลน์จนครบหลักสูตร 
หลังจากนั้นจะได้ใบประกาศนียบัตร เพื่อใช้ยื่นสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเเต่ละรุ่นต่อไป    
(ผ่านช่องทาง Line official “Outdoor Education” ช่องทางเดียวเท่านั้น (ID line :    
@outdooreducation) โดยแจ้ง ชื่อ-สกุล อายุ เบอร์ติดต่อ และรุ่นที่สนใจสมัคร)

เห็นไหมว่าการเดินป่าไม่ใช่แค่เดินเข้าป่าแล้วจบ แต่มีเคล็ดลับและการเตรียม
ตวัมากมายทีเ่รานกึไม่ถงึ และทีส่�าคญัคอืผลลพัธ์ของการอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
อย่างยั่งยืน    

๒๔



ชวนเที่ยว
เรื่อง : พริบพรี
ภาพ : สิงหรา

 ถึงฤดูหนาวของทุกปี เชื่อว่าจุดหมายปลายทางแรกๆ ของนักเดินทางต้องมี
 จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะสวนดอกไม้อ�าเภอแม่ริมที่บานงดงามสะพรั่งรอ

ต้อนรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ แต่ละแห่งมีความสดใสเฉพาะตัว ถ่ายรูปได้มาก 
มายชนิดต้องเตรียมแบตส�ารองและไดรฟ์อัปโหลดภาพเพิ่ม

แม่ริม เป็นอ�าเภอหนึ่งในเขตปริมณฑลของนครเชียงใหม่ท่ีมีการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว จนเป็นอ�าเภอขนาดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีการขยายตัว
ของการท่องเทีย่วทัง้โรงแรมและรสีอร์ตทีถ่อืว่ามากทีส่ดุของจงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นทาง
ผ่านเพื่อไปยังอ�าเภอปาย ท�าให้อ�าเภอแม่ริมมีสภาพเศรษฐกิจดี มีการคมนาคมที่คับ 
คัง่รองจากอ�าเภอสนัทรายและอ�าเภอหางดง และเป็นเมอืงท่องเท่ียวทีใ่กล้เมอืงเชยีงใหม่
มากท่ีสดุ จงึเป็นท่ีตัง้ของสวนดอกไม้หลายแห่ง ท่ีได้รบัความนยิมมากท่ีสดุเม่ือฤดหูนาว
ย่างกรายมาถึง

ในบรรดาสวนดอกไม้มากมายท่ีแย้มบานแต่ง
แต้มสสัีนฤดหูนาวให้ยิง่เพลนิตาเพลินใจ “ทิศไท” ขอ
แนะน�าสามแห่งท่ีคัดมาแล้วว่าไปแล้วไม่มีผิดหวัง 
แต่งตัวจดัเต็มไปแล้วไม่มเีสียเวลา เตรยีมเมมไปแล้ว
รับรองไม่มีไม่เต็ม!

เพลินตาเพลินใจลัดเลาะ
สามสวนดอกไม้แม่ริม เชียงใหม่

เมื่อ

๒๕



 
I Love Flower Farm 
สวนดอกไม้ชื่อดังแห่งนี้เกิดจาก

การรวมตวัของชมุชนปลกูดอกไม้แหล่ง
ใหญ่ของจงัหวัดเชียงใหม่ เปิดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้นักเดินทางได้
ชมความงดงามของทุ่งดอกไม้ ในแต่ 
ละปีจะเปิดต้อนรบันกัท่องเทีย่วในช่วง
หน้าหนาว ซึ่งแต่ละฤดูกาลจะมีระยะ
เวลาเปิดให้เข้าชมแตกต่างกันไปตาม
สภาพอากาศ

สวนไม้ดอก I Love Flower 
Farm นบัเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงิเกษตร
ต้นแบบ Smart Farmer เพราะเจ้าของ
ต่อยอดอาชีพเกษตรจากรุ่นพ่อแม่ที่
ปลกูไม้ตัดดอกขาย แล้วปรบัตวัสูเ่กษตร
ท่องเที่ยว ขยายกิจการจนแบ่งปันราย
ได้ให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนได้เป็น 
กอบเป็นก�าตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ด้วยการ
ปลกูมากาเร็ตและคัตเตอร์ ซึง่เป็นสขีาว
กับสีม่วง จนประสบความส�าเร็จมีนัก
ท่องเทีย่วจองมาชมความสวยงามเป็น
จ�านวนมาก

ยิ่งกว่านั้น ทางสวนยังน�าดอก
สร้อยไก่จากญี่ปุ่นเข้ามาปลูก รวมถึง
ข้าวสาลีและดอกคาโนร่าน�าเข้าจาก
เกาหล ีเพ่ือสร้างความแปลกใหม่ให้กบั
นกัท่องเทีย่ว I Love Flower Farm จึงมคีวามพร้อมทกุอย่างท้ังแปลงดอกไม้ ไกด์ชมุชน
พาเที่ยว น�า้ดื่ม ขนม และร้านค้าซึ่งแบ่งปันรายได้สู่ชุมชนบนพื้นที่ ๑๒ ไร่ 

ส�าหรับการเข้าชมทุ่งดอกไม้ I Love Flower Farm ต้องจองล่วงหน้า ทางเพจชื่อ
เดียวกัน ตรวจสอบวันว่างและโอนเงินจองได้เลย หลังจากจองแล้วจะได้รับข้อความ
ยืนยันการจองทางโทรศัพท์และอีเมล์ ค่าเข้าชมสวนคนละ ๙๐ บาท รวมค่ารถรับส่ง 
น�้าและขนมเรียบร้อยแล้ว 

I Love Flower Farm เปิด
ทกุวนั เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. 
ที่ตั้ง : ๓๓ หมู่ ๔ ต�าบล 
เหมืองแก้ว อ�าเภอแม่ริม 

๒๖



 
ดอกมาร์กาเร็ตสีม่วงสะพร่ังท่ีสวนดอกไม้    

ป้านกเอี้ยง 
ดอกมาร์กาเรต็ เป็นดอกไม้ในตระกลูแอสเตอร์ 

(Aster) หรือ เดซี่ (Daisy) เมื่อบานเต็มแปลงจะ
เหมือนกับอยู่บนก้อนเมฆสีม่วงที่เต็มไปด้วยดอก
มาร์กาเร็ตสีม่วงอมชมพู ดังนั้น สาวๆ ที่มาอวดโฉม
ที่นี่จึงรู้สึกเหมือนก�าลังลอยละล่องอยู่บนปุยเมฆสี
ม่วงอ่อนหวาน เต็มไปด้วยความงดงามละมุนใจ

สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยงอยู่ที่ต�าบลเหมืองแก้ว 
อ�าเภอแม่ริม มีพื้นที่กว่า ๔๐ ไร่ เปิดให้เข้าชมใน
ช่วงฤดูหนาว ปลูกดอกไม้เรียงเป็นแถวบนเนื้อที่โล่ง
กว้าง เหมือนก�าลงัเรงิร่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสบายตา 
ภายในสวนนอกจากทุ่งมาร์กาเร็ตสีม่วงซึ่งเป็นจุด
เด่นที่ใครมาต้องแชะภาพเป็นที่ระลึกชนิดไม่กลัว
เมมเตม็แล้ว ยงัมีมมุสวยๆ ของทุ่งดอกคัตเตอร์สขีาว 
ดอกคอสมอสหลากสีสัน และดอกซัลเวียสีแดงสดใส 
พร้อมววิทุ่งนาท่ีแสนเป็นธรรมชาต ิ และองค์ประกอบ
ภาพอย่างเครือ่งเล่นเปียโน อ่างไม้ กระจก ตูโ้ทรศัพท์ ที่
นัง่ไม้ไผ่ ท�าให้แต่ละภาพของเราแปลกตา มชีวิีตชวีา

สวนดอกไม้ป้านกเอีย้ง เปิดทุกวนั เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ค่าเข้าชมคนละ ๕๐ บาท 
(ไม่ต้องจองล่วงหน้า) ทีต่ัง้ : ๑๐๒/๑ หมู ่๔ ซอย ๑๐ หมูบ้่านดอนตนั ต�าบลเหมอืงแก้ว 
อ�าเภอแม่ริม 

กู๋เนียร์ไฮเดรนเยีย ม่อนแจ่ม
กู๋เนียร์ ไฮเดรนเยีย เป็นสวนไฮเดรนเยียสายพันธุ์บอลลูน บนพื้นที่กว่า ๓ ไร่ 

พร้อมวิวภูเขาและทะเลหมอก อยู่ห่างจาก “ม่อนแจ่ม” เพียงสองกิโลเศษเท่านั้น
เชือ่ว่าคงมคีนหลงรกั “ไฮเดรนเยยี” ดอกไม้เลก็ๆ ทีจ่บัตวัเป็นพุม่ขนาดใหญ่ ย่ิงอยูร่วม

กันหนาแน่น ยิ่งน่ารักมากมาย มีความอ่อนหวาน สีสันสบายตา มองเท่าไรก็ไม่มีเบื่อ

๒๗

ดอกมาร์กาเร็ตที่สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง



ค�าว่า ไฮเดรนเยีย มาจากภาษากรีก แปลว่า  
โอ่งใส่น�า้หรอืท่อล�าเลียงน�า้ เพราะเป็นต้นไม้ท่ีชอบน�า้
เป็นพิเศษ ไฮเดรนเยียแบ่งได้เป็น ๒ พวกใหญ่ๆ คือ 
ไฮเดรนเยยีท่ีมดีอกสขีาว จะให้ดอกสขีาวตลอดไม่ว่า
ค่าดินจะเป็นกรดหรือด่าง ส่วนสีอื่นๆ นั้นต้นไฮเดรน
เยียสามารถเปลี่ยนสีดอกได้ตามค่า pH ในดิน ดอก
สชีมพู เกดิจากดินมสีภาพเป็นด่าง (pH มากกว่า ๕.๕) 
ดอกสฟ้ีา-ม่วง เกดิจากดินมสีภาพเป็นกรด (pH น้อย
กว่า ๕.๕) ความเข้มของสี เช่น ฟ้าเข้ม ชมพูอ่อน 
หรอืม่วงอ่อนอมฟ้า ขึน้อยูก่บัสายพันธุ ์สภาพอากาศ 
และการให้ปุ๋ยอย่างสม�า่เสมอ (ต้นสมบูรณ์) จะช่วย
ให้สีของดอกมีความเข้มขึ้น

เมื่อก่อนเคยอิจฉาที่ต ่างประเทศมีทุ ่งดอก    
ไฮเดรนเยยีให้ไปเดนิเล่นมากมาย แต่ตอนนีเ้มอืงไทย
ของเราก็มีสวนดอกไฮเดรนเยียท่ีอลังการไม่แพ้กัน 
สวนท่ีม่อนแจ่มแห่งนี้ปลูกสายพันธุ์บอลลูนเป็นเนิน
ตามไหล่ภูเขา ล้อมรอบด้วยภูเขาสีเขียวและอากาศ
เย็นสบาย สวยงามจนเหมือนความฝัน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทางสวนให้เข้าได้รอบ
ละไม่เกิน ๔๐ คนเท่านั้น แต่ละรอบมีระยะเวลา     
๑ ชัว่โมง ถ้ารอบไหนมคีนจองเต็มแล้วจะไม่รบัจองหรอื
วอล์คอนิเพิม่ ดงันัน้ควรตรวจสอบรอบทีว่่างและจอง
ล่วงหน้าจะดีที่สุดค่ะ

กู๋เนียร์ ไฮเดรนเยีย อยู่ที่ ต�าบล
โป่งแยง อ�าเภอแม่ริม เปิดทุกวัน 

เว้นวันพุธ เวลา ๐๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. ค่าเข้าชมคนละ ๑๕๐ บาท 
หางบัตรสามารถแลกเครือ่งดืม่ได้ ๑ ชนดิ เดก็เล็กอายตุ�า่กว่า ๗ ปี 
เข้าฟรี ค่าเข้านี้รวมพร็อบถ่ายรูป เช่น รองเท้า เสื้อกันฝน ร่ม 
และรถรับส่งจากจุดจอดรถเข้าสวนดอกไม้  

ค�าแนะน�าส�าหรับสาวๆ ที่ใจจด 
จ่อจะไปสวนดอกไม้เหล่านี้ ข้อแรกคือ
ควรไปช่วงเช้าตรู่เพราะแดดยังไม่แรง 
แสงนุ่มละมุน ภาพจะได้ออกมาฟุ้งๆ 
สวยงามสดใสดังใจ ถ้าพลาดช่วงเช้า
ก่อน ๙ โมงไปแล้ว ควรมาอีกทีหลัง
บ่าย ๔ โมงเย็นเพื่อให้แสงนวลตา ไม่
แข็งนะคะ

แล้วภาพในฝันราวเจ้าหญงิกลาง
สวนดอกไม้เบ่งบานสะพรัง่จะได้อยู่ใน
เมมโมรี่ของเราอย่างแน่นอน  

๒๘

กู๋เนียร์ไฮเดรนเยีย ม่อนแจ่ม



ศาสนศิลป์สยาม
เรื่อง : พริบพรี 
ภาพ : สิงหรา 

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
ว่าคนที่ไปเยือนเชียงใหม่
ทั้งนักท่องเที่ยวและชาว

เชยีงใหม่เอง ต้องมวีดัโด่งดงัสวย 
งามแห่งนี้เป็นอันดับแรกๆ ที่จะ
ไปกราบไหว้ขอพรและท�าบุญอยู่
เสมอ

วดัพระสงิห์วรมหาวหิาร เป็น
พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด
วรมหาวิหาร ต้ังอยู่ในบริเวณ
คูเมืองเชียงใหม่ ถนนสามล้าน 
ต�าบลพระสิงห ์อ�าเภอเมือง เป็น
วัดส�าคัญซึ่งประดิษฐานพระสิงห์ 
(พระพทุธสหิงิค์) พระพทุธรปูศกัดิส์ทิธ์ิคูเ่มอืงเชยีงใหม่ 
และแผ่นดินล้านนา รู้จักกันในชื่อ “เชียงแสนสิงห์ ๑”

เดิมทีวัดพระสงิห์มีชือ่ว่า ‘วดัลีเชยีงพระ’ เนือ่งจาก
ตัง้อยู่ใกล้ตลาดกลางเมือง ค�าว่า ล ีเป็นภาษาล้านนา 
แปลว่า ตลาด ผูส้ร้างคอืพญาผายเูมือ่ พ.ศ. ๑๘๘๘ 

เพ่ือเป็นที่ประทับของพระมหา
อัคญะจฬุเถระท่ีทรงอาราธนาจาก
เมอืงหรภิญุไชย ซ่ึงในสมยันัน้ถอื
เป็นศนูย์กลางของพทุธศาสนาใน
พื้นที่ภาคเหนือ

ส่วนชื่อ ‘วัดพระสิงห์’ นั้น
เกิดข้ึนเม่ือพญาแสนเมืองมา
อัญ เ ชิญพร ะ พุทธ สิ หิ ง ค ์ ม า
ประดษิฐานยงัวดันี ้เพราะชาวเหนอื
นิยมเรียกพระพุทธสิหิงค ์ว ่ า 
‘พระสิงห์’ ต่อมาจึงกลายเป็นค�า
ท่ีใช้เรียกพระพุทธรูปในศิลปะ

ล้านนาด้วย ได้แก่ พระพุทธรูปแบบสิงห ์๑ สิงห์ ๒   
แต ่การอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์ สิทธิ์องค ์นี้มา
ประดิษฐานที่นี่ ท�าให้วัดพระสิงห์ยิ่งทวีความส�าคัญ
ต่อเชียงใหม่มาทุกยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน

เม่ือมาถึงวัดพระสิงห์ โบราณสถานสง่างามท่ี

เชื่อ
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เราจะเห็นเป็นสิ่งแรกคือวิหารหลวง อาคารหลัง
ปัจจุบันเป็นผลงานในสมัยของครูบาเจ้าศรีวิชัยเมื่อ 
พ.ศ. ๒๔๖๗ แทนอาคารทรงจตัรุมขุหลังเดมิ ถอืเป็น
อีกหนึง่อาคารทีผ่สมผสานระหว่างศลิปะรตันโกสนิทร์
และศิลปะล้านนา

ภายในวหิารหลวงประดิษฐานพระศรีสรรเพชญ 
พระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพระ
ประธานเดิมของวหิารหลวงหลงัเก่า ก่อนทีจ่ะสร้างใหม่
ในสมยัของครูบาเจ้าศรวีชิยั นอกจากพระศรสีรรเพชญ
แล้วยังมีพระพุทธรูปขนาดเล็กอีกหลายองค ์

ภายในวิหารหลวงยังมีภาพถ่ายเก่าที่น่าสนใจ
หลายภาพ ทัง้ภาพถ่ายเก่าของวดั รวมไปถึงภาพเมือ่
ครั้งในหลวงรัชกาลที ่๙ เสด็จฯ มายังวัดนี้

ด้านหลังของวิหารหลวงเป็นที่ตั้งของอุโบสถ
ของวัด สงัเกตได้จากเสมาทีต่ัง้อยูร่อบ แต่เสมาของ 
วัดพระสิงห์ต้องเรียกว่า ‘หลักเสมา’ ไม่ใช่ ‘ใบเสมา’ 
เพราะมีลักษณะคล้ายเสาปักลงในดิน ความน่าสนใจ
ทีสุ่ดของโบราณสถานแห่งนีย้งัรวมไปถึงพระประธาน
ซึ่งประดิษฐาน ณ กึ่งกลางภายในกู่พระเจ้า

เยื้องกับอุโบสถคือ วิหารลายค�า กล่าวกันว่า
สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๐๖๑ อุโบสถปัจจุบันสร้างขึ้น
ในพทุธศตวรรษที ่๒๕ ถอืเป็นวหิารแบบล้านนาแท้ๆ 
จ�านวนน้อยที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันและยังอยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์อย่างยิ่ง

ด้านในวิหารลายค�าประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ 
พระพุทธรูปปางมารวิชยั ประทบัน่ังขดัสมาธิเพชร โดย

พระศรีสรรเพชญ

วิหารหลวง

 วิหารลายค�า
๓๐



มีลายค�าหรือลวดลายสีทองบนพื้นสีแดงซึ่งได้รับการ
ยกย่องว่างดงามทีสุ่ดในล้านนา ลายค�าของวัดพระสงิห์
เป็นรูปกู่พระเจ้า มังกรจีน หงส์และลายเมฆแบบจีน 
ล้วนเป็นลายมงคลจนี สร้างเสรมิความขรมึขลงั ความ
ศักดิ์สิทธิ์ และสื่อทิพยสภาวะของสวรรค์อีกด้วย

ต�านานการสร้างพระพุทธสิหิงค์เล่าว่ามีมาใน
ลังกาตั้งแต่ พ.ศ. ๗๐๐ เป็นพระพุทธรูปแบบล้านนา
สิงห์ ๑ ที่สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษท่ี ๒๐ ชื่อพระ
พุทธสิหิงค์หรือพระสิงห์นี้ ฝ่ายหนึ่งอธิบายว่าหมาย
ถึงลักษณะท่าทางองอาจดุจราชสีห์ แต่อีกฝ่ายหนึ่ง
ว่าน่าจะสัมพันธ์กับค�าในภาษามอญว่า ‘สฮิง-สเฮย’ 
แปลว่า อันเป็นที่น่าอภิรมย์ใจ สอดคล้องกับต�านาน
ของพระปฏิมาที่เล่าว่าเมื่อได้เห็นพระพุทธรูปจะรู้สึก
อภิรมย์ใจหรือยินดีประดุจได้เห็นพระพุทธเจ้า

ลักษณะส�าคัญของพระพุทธรูปศิลปะล้านนา 
ซ่ึงมักเรียกว่าพระพุทธรูปสิงห์แบบเชียงแสน แบ่ง
ออกเป็น พระพุทธรูปสิงห์ ๑ มีลักษณะประทับนั่งขัด
สมาธิเพชร เห็นฝ่าพระบาททั้งสองข้าง พระพักตร์
กลม อมยิ้ม ขมวดพระเกศาใหญ่ รัศมีดอกบัวตูม 
พระวรกายอวบอ้วน ชายสังฆาฏิส้ันเหนือพระถัน 
พระพุทธรูปสิงห์ ๒ มีลักษณะประทับขัดสมาธิราบ 
พระพักตร์รูปไข่ ขมวดพระเกศาเล็ก รัศมีเป็นเปลว 
พระวรกายบอบบาง พระอังสาใหญ่ เอวเล็ก ชาย
สังฆาฏิ เส้นเล็กยาวมาจนถึงพระนาภี ได้รับอิทธิพล
สุโขทัย

นอกจากน้ัน ภายในวหิารยังมจีติรกรรมฝาผนัง
เขียนเล่าเรื่องในวรรณคดี ฝั่งขวาเป็นเรื่องสังข์ทอง 
ส่วนฝั่งซ้ายเป็นเร่ืองราวของสุวรรณหงส์และนาง

พระพุทธสิหิงค์ 
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เกศสุริยง ทั้งสองเรื่องเป็นวรรณคดีที่มีชื่อเสียงและ
รู้จักกันดีในสมัยรัตนโกสินทร์ ฝั่งขวาที่เขียนเร่ือง
สังข์ทองนั้นเลือกฉากตั้งแต่ตอนที่นางยักษ์พันธุรัต
พบพระสงัข์ ไปจนถงึตอนทีเ่งาะป่าก�าลงัจะไปท�าภารกิจ
ของท้าวสามนต์ในการหาปลา ๑๐๐ ตัว ส่วนฝั่งซ้าย
เรื่องสุวรรณหงส์เล่าเร่ืองตั้งแต่ตอนที่สุวรรณหงส์
เสดจ็ฯ ตามว่าวไปจนถึงปราสาททีน่างเกศสริุยงอยู ่ จน 
ถงึตอนทีย่กัษ์กุมภณัฑ์ช่วยสวุรรณหงส์จากนางผีเสื้อน�้า
ที่แปลงเป็นเกศสุริยง

อนึ่ง เจดีย์ประธานที่ปัจจุบันได้รับการปิดทอง
จังโกเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นหนึ่งในเจดีย์ทรงระฆังที่
เก่าแก่ที่สุดในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และยัง
เป็นพระธาตุเจดีย์ประจ�าปีมะโรงหรือปีงูใหญ่ตามคติ
ของชาวล้านนาอีกด้วย

โบราณสถานด้านหน้าวิหารหลวงอีกแห่งที่
สวยงามและน่าสนใจไม่น้อยคอื หอธรรม หรือหอไตร 
เป็นอาคารสองชั้น ตกแต่งชั้นล่างด้วยปูนปั้นรูปปวง
เทวดาซึ่งน่าจะหมายถึงเทวดาที่ช่วยรักษาพระธรรม
ซึ่งเก็บรักษาเอาไว้ด้านในนั่นเอง ส่งผลให้หอธรรม
หลังนี้กลายเป็นหนึ่งในหอธรรมที่งดงามที่สุดในภาค
เหนือ

มีโอกาสมาแอ่วเชียงใหม่ อย่าลืมแวะกราบสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์และชื่นชมความงดงามเก่าแก่ของวัดพระ
สิงห์ที่ยืนยงอยู่คู่เมืองหลวงแห่งล้านนาแห่งนี้  

 หอธรรม
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สานฝันเยาวชน
เรื่อง : พิมพ์ภัทร 

 ขนส่งทางรางเป็นระบบการขนส่งที่เอื้อทั้ง
 เร่ืองเวลา ราคาและปรมิาณการขนส่ง มคีวาม

ส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีของรฐับาลมีนโยบายพฒันา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและระบบราง
ด้วยโครงการ One Belt Initiative พัฒนาโครงการ
รถไฟความสูงและรถไฟรางคู่ทั่วประเทศไทย เชื่อม
คนไทยสู่เอเชีย

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน เลง็เหน็
ถึงความส�าคัญของการพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีเพื่อเป็นฟันเฟืองยกระดับศักยภาพด้าน

โครงสร้างพื้นฐานระบบราง ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ระบบโลจสิตกิส์ จงึได้จัดตัง้ คณะระบบรางและการขนส่ง 
ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา 

การเรยีนการสอนในคณะระบบรางและการขนส่ง 
นอกเหนอืจากด้านวิศวกรรมระบบราง และด้านธรุกจิ
บริหารจัดการภายในและระหว่างสถานีแล้ว ยังต่อ 
ยอดครอบคลุมถึงระบบนิเวศระบบขนส่งทางราง 
ด้วยการจัดตั้ง หลักสูตรนวัตกรรมการพัฒนาเมือง
และพืน้ทีร่อบสถานขีนส่งมวลชน ซึง่เป็นหลกัสตูรใหม่
หนึ่งเดียวในประเทศไทย พร้อมเปิดรับนักศึกษารุ่น
แรกในปีการศึกษา ๒๕๖๖ นี้

หลักสูตรนวัตกรรมการพัฒนาเมืองและพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน 
คณะระบบรางและการขนส่ง  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

การ
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พื้นที่เมือง-เทคโนโลยี-
ประชาชน

ดร.ตณิณ์ ถริกลุโตมร ประธาน
หลักสูตรนวัตกรรมการพัฒนา
เมืองและพื้นที่รอบสถานีขนส่ง
มวลชน  (Innovation of Urban and 
Transit Oriented Development : 
IUTOD) เล่าถึงการพฒันาหลกัสตูร
ว่า หลักสูตร IUTOD เกิดจากการ
ระดมความคิดและข้อเสนอแนะ
ของผูท้รงคณุวฒุจิากหลายภาคส่วน 
ทัง้นกัพัฒนาเมอืงในหน่วยงานภาค

รฐั นกัวิชาการ สถาบนัการศกึษา และหน่วยงานเอกชน 
น�ามาสูห่ลกัสตูรในรปูแบบสหวทิยาการบรูณาการสูก่าร
พัฒนาเมือง

“เราพัฒนาจากหลกัคดิเรือ่ง วทิยาการสารสนเทศเมือง 
(Urban Informatics) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
คน-เทคโนโลยี-พืน้ที ่ โดยมแีก่นว่าต้องศึกษาเรื่อง
เมือง ศึกษากฎกติกาต่างๆ ในการพัฒนาเมืองว่ามี
อะไรบ้าง เมื่อเรามี Big Data ของเมืองแล้ว ก็
ต ้องหาเทคโนโลยีเชิงพื้นที่ซึ่งตอบโจทย์ท่ีสุดใน
ปัจจุบันมาบูรณาการร่วมกัน เพื่อพัฒนาเมืองและ
พัฒนาภูมิทัศน์ขนส่งมวลชนอย่างเป็นระบบ” 

แนวทางของหลักสูตร IUTOD เป็นการผลิต
บัณฑิตนักวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาเมืองซึ่งต้อง 
‘รูท้ฤษฎ+ีเก่งปฏบิตั’ิ มุ่งเน้นให้นกัศกึษาเรยีนรูพ้ร้อม
กับฝึกปฏิบัติจริงโดยแบ่งกลุ่มวิชาออกเป็น ๔ กลุ่ม
หลกัๆ ได้แก่ กลุม่วชิาพ้ืนฐาน กลุม่เมอืงศกึษา กลุ่ม
วิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ และกลุ่มวิชาการ

พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน จะรับนักศึกษา
ประมาณ ๓๕ คนต่อรุ่น เรียนแบบเดียวกันตั้งแต่ปี
หนึ่งถึงปีที่สาม เมื่อถึงชั้นปีที่สี่จะเป็นกลุ่มวิชาเลือก 
ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามความสนใจได้

โครงข่ายรถไฟเชื่อมเมือง 
เมืองเชื่อมโลก 

ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ 
อาจารย์ประจ�าหลกัสูตรนวตักรรม
การพัฒนาเมืองและพ้ืนท่ีรอบ
สถานีขนส่งมวลชน ให้ความเห็น
ว่า การขนส่งระบบรางเป็นการ
ขนส่งมวลชนซ่ึงทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ และการพฒันาพ้ืนทีร่อบ
สถานีขนส่ง (Transit-Oriented 
Development : TOD) จะเป็นปัจจยั
ช่วยส่งเสริมให้คนหันมาพิจารณา
เลอืกใช้ขนส่งมวลชนมากกว่ารถยนต์ส่วนบคุคล การ
พฒันาระบบราง สถาน ีและพืน้ทีโ่ดยรอบจึงต้องด�าเนนิ
การไปพร้อมกัน 

“พื้นที่รอบสถานีมีความซับซ้อนของเมือง ต้อง
ใช้ศาสตร์บูรณาการท�างานร่วมกัน การวางผังเมือง
ต้องมแีผนการศึกษาและบุคลากรรองรบั สงัเกตว่าเมือง
ท่ียงัเล็กจะมีระบบขนส่งมวลชนน้อย แต่เมือ่เมอืงเร่ิม
ขยายตัว คนก็เริ่มเดินทางมากขึ้น ปัจจัย+พฤติกรรม
+ยานยนต์ ท�าให้เมอืงขยายออกไปเรือ่ยๆ ด้วยเช่นกัน 
ขณะท่ีช่องทางสญัจรส่วนบคุคลมจี�ากัด จงึเกดิปัญหา
รถติดและก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา

ดังนั้นประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ประเทศญี่ปุ่น

ดร.ติณณ์ ถิรกุลโตมร
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จะวางระบบโครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองไปพร้อมกับ
ระบบขนส่งภายในเมือง เพือ่เป็นตวัเชือ่มและจดุเปลีย่น
ถ่าย มีหน่วยวิจัยเมืองกระจายอยู่ในเมืองใหญ่ทั่ว
ประเทศ เพื่อเก็บข้อมูล วิจัย และพัฒนาเมืองนั้นๆ 
โดยเฉพาะ” 

ดร.สฤษดิอ์ธบิายเสรมิว่า ปัจจบุนัคณาจารย์ของ
หลักสตูรได้มีส่วนร่วมในการท�าแผนจงัหวดั มโีครงการ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองนครราชสีมา
อยู่แล้ว อาทิ การพัฒนาระบบข้อมูลแพลตฟอร์มเชงิ
พืน้ท่ี หรือการทดลองใช้ยานยนต์ไฟฟ้า EV ในโครงการ
คาร์บอนต�่าของขนส่งจังหวัด ฯลฯ ดังนั้นการเรียน
การสอนในหลกัสตูร IUTOD จงึจะเป็นลกัษณะ Project-
Based Learning เมื่อนักศึกษาเรียนทฤษฎีแล้วจะ
เข้าไปท�างานร่วมกบัหน่วยงานท้องถิน่ต่างๆ และเม่ือ
ถึงชัน้ปีทีส่ามกจ็ะมกีารฝึกงาน โดยแบ่งเป็น ๓ กรอบ
ใหญ่ตามประเภทของหน่วยงาน ได้แก่ ภาครัฐ ภาค
เอกชน เช่น กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาหรือบริษัทก่อสร้าง 
และกลุ่มภาควิชาการซึ่งเป็นเครือข่ายด้านข้อมูล

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน
หลักสูตร IUTOD ของคณะระบบรางและการ

ขนส่งจะท�าการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาหนอง
ระเวียง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน ซึง่มี
พืน้ท่ีกว่า ๒,๕๐๐ ไร่ มส่ีวนพืน้ทีอ่นรุกัษ์ฯ ถึงร้อยละ ๕๐ 
พื้นที่การเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการด้านระบบราง
และการขนส่ง มีอปุกรณ์ฝึกสอนอย่างครบครัน ตลอดจน
จ�าลองเชิงพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชนเพื่อให้
นักศึกษามีประสบการณ์จริงเชื่อมโยงกับทฤษฎีและ
หลักการของหลักสูตร

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานยังได้จัดสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการศึกษาด้าน
ระบบรางและอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
ซ่ึงมีครุภัณฑ์การเรียนการสอนด้านระบบรางและ
การบนิท่ีทันสมยั พร้อมเป็นศนูย์ฝึกเชงิปฏบิตักิารให้
แก่นกัศกึษาของหลักสตูร IUTOD เพือ่เชือ่มโยงระบบ
รางและอุตสาหกรรมการบินของมหาวิทยาลัยกับ
ระบบรางระดับจังหวัดและประเทศ

ตลาดงานเมื่อจบการศึกษา
บณัฑติของหลักสูตร IUTOD สามารถก้าวออก

สู่ตลาดงานได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
อาทิ นกัวเิคราะห์ผงัเมอืง นกัวชิาการแผนท่ีภาพถ่าย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาเมือง นัก
วางแผนและออกแบบด้านการพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองและ
พืน้ท่ีรอบสถานขีนส่งมวลชน นกัวชิาการ และนกัวิจัย
และท่ีปรกึษาด้านสารสนเทศเมอืง ภมูสิารสนเทศ การ
พัฒนาพ้ืนท่ีเมืองและพ้ืนท่ีรอบสถานีขนส่งมวลชน 
นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึนได้ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
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เหมาะกับทุกคนที่อยากพัฒนาเมือง
ดร.ติณณ์ให้ความเห็นว่า หลักสูตรนวัตกรรม

การพัฒนาเมืองและพื้นท่ีรอบสถานีขนส่งมวลชน 
เป็นหลกัสตูรการบรูณาการทัง้ศาสตร์และศลิป์ของการ
พัฒนาและศิลปะการออกแบบ นักศึกษาจะได้เรียนรู้
ไปพร้อมกันตั้งแต่พื้นฐาน ต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆ ดัง
นัน้จงึเปิดรบันกัเรยีนระดับมธัยมศึกษาชัน้ปีท่ี ๖ หรอื
เทยีบเท่าทกุแผนการเรยีน สามารถสมคัรเข้ามาเป็น
นักศึกษารุ่นแรกของหลักสูตรได้

ดร.สฤษดิ์เสริมปิดท้ายว่า ศาสตร์นี้เป็นศาสตร์
บูรณาการซึ่งมีเครื่องมือการค�านวณ และเครื่องมือ
ส�าเร็จรูปอยู่แล้ว ทุกคนที่อยากเห็นเมืองที่ตัวเองอยู่
เป็นเมืองที่มีมาตรฐานตามหลักสากลสามารถเรียน
ได้ ขอเพียงตั้งใจที่อยากจะใช้ความรู้ความสามารถ 
ร่วมมีบทบาทในการพัฒนาเมือง เพื่อให้คนในเมือง
มีคุณภาพชีวิต มีโอกาสในทุกด้าน ทั้งเรื่องงานและ
เรื่องการใช้ชีวิตที่สมดุล  

หลกัสตูรการจดัการบณัฑติ สาขาวชิานวตักรรม
การพัฒนาเมืองและพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน 
คณะระบบรางและการขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

เปิดรับนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาช้ันปีท่ี ๖ หรอื
เทยีบเท่าทกุแผนการเรยีน เข้าเป็นนักศกึษา รุน่แรก 
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามระบบการคัดเลอืก
บคุคลเข้าศกึษาต่อในระดับมหาวทิยาลัย (TCAS) ผู้
เข้ารับการศึกษาจะต้องเป็นผู ้ส�าเร็จการศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการ
ศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง สอบผ่านเกณฑ์
การคัดเลือกของส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามประกาศการสอบคัด
เลือกของมหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
สถาบันระบบรางและการขนส่ง ศนูย์การศกึษา

หนองระเวยีง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
ต�าบลหนองระเวียง อ�าเภอเมอืง จงัหวัดนครราชสมีา 
๓๐๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๔๔ ๒๓๓ ๐๐๐ ต่อ ๕๐๑๒ 
เว็บไซต์ : www.irst.rmuti.ac.th
เฟสบุ๊คแฟนเพจ : rsirmuti  
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แรงบันดาลใจ
เรื่อง : เพลินพรรณ

ชณัฐ วุฒิวิกัยการ 
นักท�าสื่อสร้างสรรค์รักษ์โลก

หนึ่งในเจ้าของรางวัลงาน 
Thailand Influencer Awards 2021

 ยอมรับว่า อินฟลูเอนเซอร์ในยุคนี้มีผลต่อคนดูในทุกด้าน ไม่ว่าจะเสพเพื่อ
 ความบนัเทงิ หรอืรบัสาระ หนึง่ในคอนเทนต์ทีท่ศิไทขอปรบมอืให้คอื คอนเทนต์  

ครีเอเตอร์ เจ้าของช่องสื่อโซเชียลทั้งติ๊กต่อก เฟซบุ๊ก และยูทูบ “Konggreengreen” 
การันตีด้วยรางวัล The Best Green Change Maker บนเวที Thailand Influencer 
Award 2021 ด้วยเนื้อหาที่สนุก เข้าใจง่าย ต้องการผลักดันให้สังคมไปในทิศทางที่ดี
ขึ้นด้วยการ “เปลี่ยน” มุมมองความคิดให้การแยกขยะเป็นเรื่องที่ใครๆ ก็ท�าได้ในชีวิต
ประจ�าวัน

ผู้อยู่เบื้องหลังความคิดดีเหล่านี้คือ คุณก้อง - ชณัฐ วุฒิวิกัยการ อายุ๓๘ ปี ที่จะ
มาเล่าถึงที่มาที่ไปของการท�าคอนเทนต์ และหากน้องๆ เยาวชนคนใดอยากจะเป็น 
นักสร้างสรรค์สื่อที่ดี รับรองว่าจะได้ประโยชน์จากบทสัมภาษณ์ครั้งนี้แน่นอน

หากย้อนไปในวัยเด็ก คุณมีความฝันเรื่องอะไร  
ด้วยความที่เราเติบโตมากับคุณพ่อ (คุณสมชาติ วุฒิวิกัยการ) เห็นท่านเป็น

พนักงานบริษัท เราก็คิดว่า โอเค เราจะเติบโตมาเป็นพนักงานบริษัทนี่ล่ะ แต่พอเข้าสู่
ช่วงมัธยมฯ เป็นช่วงชีวิตที่เราต้องเลือกเส้นทางแล้วว่าจะเรียนต่อด้านอะไร ตอนนั้น
ผมชอบวาดรูป ชอบเล่าเรื่อง ชอบอะไรที่เป็นงานเชิงสร้างสรรค์ ก็เลยเลือกเรียนคณะ

ต้อง
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สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ แต่พอเรียนแล้วกลับรู้สึกว่า 
จริงๆ แล้วเราชอบระบบวิธีคิด วิธีเล่าเรื่อง (Story telling) จึงท�าให้
เข้าไปร่วมกิจกรรมอื่นๆ เช่น ละครเวที ตอนนั้นเริ่มรู้แล้วว่า เราชอบ
การเป็นสื่อสารมวลชน ก็เริ่มค้นหาตัวเอง ไปฝึกงานเป็น กราฟิก 
ดีไซเนอร์นิตยสาร จากนั้นก็สมัครงานกับรายการโทรทัศน์ ได้เป็นส่วน
หนึง่ของทมีตัดต่อ เขียนบท ครเีอทฟี ทีเ่หน็ชัดคอืการเป็นพิธกีรรายการ 
กบนอกกะลา เมื่อ ๑๐ กว่าปีที่แล้ว จากนั้นผมก็ไปเรียนต่อต่างประเทศ
ด้านภาพยนตร์ ที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก (New York University) กลับ
มาท�างานเป็นผู้ก�ากับโฆษณา เป็นนักสร้างวิดีโอคอนเทนต์ 

จุดเริ่มต้นของการรักษ์โลก
มช่ีวงหนึง่ผมได้ไปรบัหน้าทีผู่ด้�าเนนิรายการ The Green Diary - 

วิธีรักษ์โลก รายการกรีนๆ ดูเพลินๆ แนะไอเดียรักษ์โลกที่เข้าใจง่าย ได้
แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตแบบไม่ท�าร้ายโลก พอท�าไป ๒ ซีซั่น เรา
รู้สึกว่าคลุกคลีกับสิ่งนี้ แล้วเราเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รู้เลยว่า
ทกุการกระท�าของเรามผีลต่อโลกใบน้ีจรงิๆ เหมอืนท่ีมคีนกล่าวว่า “เดด็
ดอกไม้สะเทอืนถงึดวงดาว” พอได้ท�าแล้วไม่รูส้กึว่า การแยกขยะยุง่ยาก
วุ่นวายอย่างที่หลายคนคิดไว้

อีกอย่างในฐานะพิธีกร ในเมื่อเราบอกให้ทุกคนรักษ์โลก เราจะ
ถ่ายทอดให้คนดูเชื่ออย่างไร ถ้าเราไม่ลงมือท�าเอง 

การไปเรียนที่ต่างประเทศมีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานด้วยไหมคะ   
ใช่ครับ เพราะเราได้เห็นว่าคณุภาพชวีติและการจดัการเมอืงท�าให้มี 

“ก้องกรีนกรีน” ในวันนี้ เราอยากท�าให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่ มีการ
พัฒนา อยากให้คนมีคุณภาพมีจิตส�านึกที่ดี 

ในฐานะทีเ่ราเป็นสือ่มวลชน เราอยากท�าให้เขาเหน็แล้วเกดิการเปลีย่นแปลง เช่น 
การเดินข้ามถนนก็รู้สึกปลอดภัย คนไว้ใจกันและกัน รัวบ้านเตี้ยๆ ก็อยู่ได้โดยไม่ต้อง
กลัวขโมย เราหวังว่าสิ่งที่เราท�าอยู่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านจิตส�านึกครับ

๓๘



คุณพ่อเป็น “บุคคลต้นแบบ” ในการใช้ชีวิต 
แม้ว่าคุณพ่อจะไม่ได้สอนในเรือ่งทกัษะวชิาชีพ แต่คณุพ่อสอนให้ผมเป็นคนมีวินยั 

ตั้งใจท�างาน ซื่อสัตย์ต่อทุกคน เวลาท�าอะไร ท�าให้ดีที่สุด มีเมตตากับเพื่อน มีน�้าใจ 
ท่านอาจจะไม่ได้มีค�าสอนแต่ใช้วิธีท�าให้ดูมากกว่า 

คุณก้องเริ่มสนใจเรื่องรักษ์โลกตั้งแต่เมื่อไร และเริ่มเปลี่ยนตัวเองอย่างไรคะ
จากการที่ได้เป็นพิธีกรผมรู้สึกว่า เราอยากลดการสร้างขยะ ตั้งแต่การเลือกถุง

ผ้า และใช้ปิ่นโตเวลาที่ออกไปซื้อข้าว จากแต่ก่อนเราจะสร้างขยะถุงพลาสติกราว ๑๐ 
ชิ้นต่อมื้ออาหาร ๑ มื้อ พอเอาปิ่นโตไปเอง เอาถุงไปใส่เอง ขยะก็เป็นศูนย์ ผมเริ่มจด

บันทึกในไอจีสตอรี อัลบั้ม My trash diary เมื่อผมท�าได้แล้วก็เริ่ม
ขอความร่วมมือคนในส�านักงาน ให้พกถุงผ้า ปิ่นโต กล่องข้าว ช่วย
กันแยก ล้างขยะ อย่างจริงจัง ขยะที่มีก็น�าส่งไปรีไซเคิล ขยะที่
รีไซเคิลไม่ได้ เช่น หลอดพลาสติกก็น�าไปเปลี่ยนให้เป็นหมอนเพื่อ
ผู้ป่วยติดเตียงใช้หนุนนอนเพื่อลดการเกิดแผลกดทับและลดการ
สะสมไรฝุ่น พอเราท�าสิ่งนี้จนคิดว่ามีความรู้มากพอ ก็รู้สึกว่าอยาก
เผยแพร่ และสร้างคอนเทนต์ก้องกรีนกรีนขึ้นมา เพราะสิ่งที่เราท�า
ก็คือวิถีคนเมืองเหมือนกัน ท�างานประจ�าวัน เราท�าได้ ออฟฟิศเรา
ท�าได้ คนอื่นๆ ก็น่าจะท�าได้

ตอนนั้นเป็นช่วงโควิด แล้วติ๊กต่อกก�าลังดัง เราเป็นคนสร้าง
คอนเทนต์เพือ่อธบิายการแยกขยะง่ายๆ คนชอบคอนเทนต์เพราะเป็นคอนเทนต์แรกๆ 
ในเมืองไทยที่พูดเรื่องแยกขยะ ท�าเป็นคลิปสั้นๆ สนุกๆ ดูว่าปลายทางของขยะนั้นเป็น
อย่างไร ผมหวังว่าคอนเทนต์ของก้องกรีนกรีน จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนเห็นความ
ส�าคัญของการแยกขยะและลดขยะมากขึ้น

เรื่องใดที่คุณรู้สึกหนักใจที่สุด และอยากให้ทุกคนตระหนักโดยเร่งด่วน
ปัญหาเร่งด่วนมากๆ คอื การเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ (Climate change) 

ที่ไม่ควรสูงเกิน ๒ องศา ซึ่งที่ผ่านมาอุณหภูมิเปลี่ยนขึ้น ๑.๕ องศาก็นับว่าแย่แล้ว   
ปีนี้เราจะเห็นได้ว่าโลกปรวนแปรไปหมด ทั้งฟ้าฝน ฤดูกาล สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจาก

๓๙



ปรากฏการณ์เรือนกระจก และแน่นอนว่าขยะเป็น
หนึ่งในกลไกที่สร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สิ่งที่
เราทุกคนท�าได้เลยคือ การจัดการขยะ ไม่ว่าเราจะ
อยู่ในวัยไหน อาชีพอะไร ยากดีมีจน เราทุกคน
สร้างขยะทุกวัน แต่เราจัดการได้ เพราะผมท�ามา
แล้ว อยากให้ทุกคนช่วยแยกขยะ เพราะแค่หลุม
ฝังกลบทั่วประเทศก็มีถึง ๒,๐๐๐ แห่งแล้ว เรียกได้
ว่าเป็นภเูขาขยะเลย ส่งผลทัง้น�า้เน่าเสยี กลิน่เหม็น 
พลาสติกเกิดใหม่ขึ้นได้ไม่รู้จบ ดังนั้นเมื่อสร้างขยะ
พลาสตกิแล้วกค็วรแยกแล้วส่งไปรไีซเคลิ เอาไปขาย
ร้านขายของเก่า หรือไปฝากไว้ท่ีห้างสรรพสนิค้า ก็ได้
เป็นเงินกลับมาอีก ในขณะที่ต่างประเทศจะทิ้งขยะ
ต้องมีค่าใช้จ่าย คนไทยแยกขยะแล้วขายได้เงนิ ดังนัน้
อยากให้ทุกคนช่วยกันครับ

หากเยาวชนอยากเป็น Content Creator แบบคุณบ้าง 
คุณมีข้อแนะน�าให้เขาเริ่มจากอะไร

ผมเช่ือว่าทุกคนท่ีอยากเป็นนักสร้างคอนเทนต์จะเริ่มต้นจากส่ิงที่เราอยากจะเล่า
มากกว่าสิ่งที่คนอยากจะฟัง มีเรื่องที่อยากเล่ามากมายตามแต่ความถนัดของคน เช่น 
การเงิน สุขภาพ สิ่งแวดล้อม สัตว์เลี้ยง แต่สิ่งที่อยากให้มองกลับกันคือ แล้วถ้าเรา
เป็นคนฟังล่ะ คนฟังเขาอยากฟังอะไร เห็นอะไร สิ่งที่เราเล่านั้นจุดประกายอะไรให้คน
ฟังบ้าง อีกกุญแจส�าคัญคือ การมีจุดยืน ซึ่งผมเรียกว่า คอนเทนต์แบบคนเนิร์ด ถ้าเรา
เนิร์ดด้านใด เราจะมีความรู้ด้านนั้นๆ เฉพาะทาง เด่นด้านไหน ไปด้านนั้น คนดูคนฟัง
ก็จะกลายเป็นแฟน เพราะเขารู้ว่า เปิดมาแล้วจะได้ยินเรื่องอะไรจากเรา 

แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากชวนคิดต่อคือ ถ้าวันหนึ่งน้องๆ มียอดผู้ติดตาม (Follower) 
เยอะมากๆ แล้ว ผมอยากให้เสียงของน้องเป็นหนึ่งในการสร้างคนและสังคมให้เปลี่ยน
ไปในทางความคิดที่ดี และเมื่อเราท�าได้ เราจะรู้สึกภูมิใจครับ

ช่องทางติดตามทางโซเชียลของคุณทั้งหมด
ติ๊กต่อก เฟซบุ๊ก และยูทูบ Konggreengreen ทุกคนสามารถค้นหาคู่มือแยกขยะ 

ซึ่งช่องท�ามาเพื่อฉลองยอดวิวติ๊กต่อก ๔๐ ล้านวิว มีทั้งหมด ๒๐ ตอน รวมในเพลย์
ลิสต์ให้แล้ว ทุกคนสามารถท�าตามได้เลยครับ  

๔๐



สุขภาพน่ารู้
เรื่อง : มาเชรี 
ภาพประกอบ : นัดเดียว

โลกเผชิญกับโควิด-๑๙ มาสามปี แม้การด�าเนินชีวิตจะใกล้เคียงกับ
ภาวะก่อนหน้าโรคระบาดชนดินีจ้ะแพร่กระจาย แต่ความจรงิแล้วจ�านวน

ผู้ติดเชื้อไม่ได้น้อยลง หรือเราสามารถวางใจได้ว่าไม่มีทางที่เราจะเป็นโรค
นี้ “ทศิไท” ขอน�าความห่วงใยทีศ่าสตราจารย์นายแพทย์ประสทิธิ ์วฒันาภา 
อปุนายกแพทยสภา เล่าถงึวงจรแพร่ระบาดของโรคท่ีไม่เคยหายไปไหน และ
วิธีดูแลป้องกันตัวเองให้มีสุขภาพดี ห่างไกลโรคระบาด (ระลอกแล้วระลอก
เล่า)

ไวรัสโคโรน่าจะกลับมาในอนาคตอันใกล้
การมาของโอไมครอนเป็นตัวช่วยให้สายพันธุดุ์ๆ หายไป ยงัคงตดิง่าย

แต่ไม่รุนแรง ในอนาคตเชื่อว่าไวรัสตัวนี้จะกลับมาอีก โควิดมาจากค�าว่า 
Corona virus มันจู่โจมเรามาตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ ถึงสามรอบแล้ว ปี ๒๕๔๕ 
เรียกว่าซาร์ส ปี ๒๕๕๕ เรียกว่า เมอร์ส แต่จริงๆ เป็น Corona virus 
เหมือนกัน ไวรัสตัวนี้อยู่ในอากาศแล้วกลายพันธุ์ วันดีคืนดีกลายพันธุ์ไป
ถงึจดุทีเ่กดิการกระจายได้เรว็ วนัหนึง่กอ็าจรนุแรงขึน้มาได้อกี เพราะฉะนัน้
ถ้าจะเกิดขึ้นในอนาคต ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามนี้โควิดก็จะกลับมาอีกแน่ 

๔๑

ทั่ว

ดูแลตัวเองให้สุขภาพดี 
ห่างไกลโควิด 

(ระลอกแล้วระลอกเล่า)



ระบบข้อมลูข่าวสารต้องถงึกนัให้เรว็ และทกุคนต้องกลบัมาใช้ชวีติอย่างไม่
ประมาท ใส่หน้ากาก รักษาระยะห่าง และล้างมือ เตรียมบทเรียนว่ารอบนี้
เกิดอะไรขึ้นในช่วงต้นๆ

ข้อดีของคนไทยเราคือกลัวตาย ต่อให้เกิดการระบาดหรือไม่ระบาด 
สิ่งแรกถ้าสุขภาพเราดี ร่างกายเราแข็งแรงดี โอกาสติดเชื้อก็จะน้อยลงอยู่
แล้ว เพราะภมูคิุม้กนัเราด ี เชือ้เหล่านีพ้อเข้าร่างกายปุบ๊ ภมูคิุม้กันเราต้อง
จัดการทันที ต่อให้ไม่มีวัคซีนท�าหน้าที่ภูมิคุ้มกัน เราก็จะพยายามป้องกัน
จดัการมนัก่อน เพราะฉะนัน้สิง่แรกท่ีอยากแนะน�าให้ท�าคอืหมัน่ดูแลสุขภาพ

หลักการฉีดวัคซีนอย่างถูกต้อง 
หลักการฉีดวัคซีนคือ ๒ เข็มแรกท�าให้เกิดภูมิ ส่วนเข็มที่สามขึ้นไป 

เราเรียกว่าวัคซีนกระตุ้นเป็นบูสเตอร์โดส สองอันแรกเป็น Prime dose 
Prime ที่มาจาก Primary เพราะฉะนั้นสองเข็มแรกทุกคนต้องฉีด เพราะ
จะลดโอกาสความรุนแรงลงได้มาก หลังจากนั้นค่อยเป็นเข็มกระตุ้น ถ้า
เป็นคนที่มีความเสี่ยง เช่น อายุมาก เป็นเบาหวาน ความดันสูง เป็นโรค
หัวใจ แนะน�าให้ฉีดเข็ม ๔ ทีนี้ภูมิขึ้นไปแล้วมันก็ลง บางคนเข็ม ๔ ฉีดไป
เมื่อ ๖ เดือนที่แล้วตอนนี้ก็ต้องเข็ม ๕ ถ้าตัวเองมีความเสี่ยง แต่คนที่เพิ่ง
ฉีดเข็ม ๔ เมื่อ ๒ เดือนที่แล้วยังไม่ต้องฉีด ควรรอวัคซีนรุ่น ๒ เพราะต่อ
ให้เป็นตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยรุนแรง

๔๒



ป้องกันตัวเอง ไม่ประมาท ไม่การ์ดตก 
สถานการณ์การระบาดของไทยขณะนี้ไม่ได้แตกต่างจากหลาย

ประเทศ ท่ัวโลกท่ีพบการระบาดของ BA.4 / BA.5 ไปแล้วกว่า ๑๑๐ ประเทศ 
และการรายงานตวัเลขตดิเช้ือทีแ่ท้จรงิกต็�า่กว่าความเป็นจรงิ เนือ่งจากหลาย
ประเทศเลกิตรวจหาเชือ้ไปแล้ว  บางประเทศท่ีตรวจก็ไม่ได้ตรวจสายพนัธุ ์เช่น
เดียวกับไทยก็ไม่ต่าง เพราะมีการเปิดประเทศ จึงพบ BA.4 /BA.5 จาก
การน�าเข้าโดยนักท่องเท่ียวต่างชาต ิ และคนไทยท่ีเดนิทางกลบัจากต่างประเทศ 
เมื่อมาถึงก็ตรวจน้อยลง โอกาสแพร่กระจายเชื้อจึงมากขึ้น คาดว่าไม่นาน
เชื้อ BA.4/ BA.5 จะกลายเป็นสายพันธ์ุหลัก ข้อมูลทั่วโลกพบว่าเชื้อไม่ก่อ
ความรุนแรง

สิง่ท่ีต้องย�า้คอืมาตรการต่างๆ ต้องกลับมากระชบัมากขึน้ โดยเฉพาะ
คนที่ฉีดไม่ครบ อยากรณรงค์เร่งฉีดให้ครบ โดยเฉพาะเข็มกระตุ้นที่ยังฉีด
กันได้แค่ ๔๒-๔๓ % เพราะก่อนหน้านี้กลุ่มเสี่ยงที่ฉีดเข็มกระตุ้นเข็ม ๓ 
ยังเสียชีวิต แต่ขณะนี้มีรายงานแม้ฉีด ๔ เข็มก็เสียชีวิตได้ ประเมิน
สถานการณ์เวลานี้อาจจะไม่รุนแรงเหมือนช่วงการระบาดของสายพันธุ์
เดลตา ปัจจยัมาจากคนฉดีวคัซนีไปแล้วค่อนข้างมาก และตวัเชือ้ไม่ได้รนุแรง
จนมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น แต่เชื้อตัวนี้แพร่ระบาดเร็วมาก หากแพร่เร็ว
จนเพิ่มจ�านวนมากก็เสี่ยงที่เกิดการกลายพันธุ์ได้ ที่น่าห่วงคือกลุ่มเสี่ยงที่
อาจจะได้รับเชื้อจากคนที่ไม่แสดงอาการ

ท้ายนี้คุณหมอประสิทธิ์ย�้าว่าต้องฉีดวัคซีนให้ครบ แม้ไม่ได้ป้องกัน
ติดเชื้อ แต่ยังป้องกันความรุนแรงของโรคได้  

๔๓



สัมภาษณ์พิเศษ
เรื่องและภาพ : ทัศนีย์ ยาวะประภาษ

 จดันทิรรศการ “เพยีรสาน…งานศิลป์” ของมลูนธิส่ิงเสรมิ
 ศิลปาชีพฯ ตลอดสองเดือนช่วงปลายปี ๒๕๖๕ ประสบ

ความส�าเร็จอย่างงดงาม “ทศิไท” ได้รบัเกียรตสิมัภาษณ์ ท่านผู้หญงิ
จรงุจิตต์ ทขีะระ เลขานุการมลูนธิิฯ ถงึผลตอบรบัของการจดังาน
และฝากถึงการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติครั้งล่าสุดที่ได้รับ
ความชื่นชมอย่างยิ่ง

ภูมิปัญญาและอาชีพท�ากินของคนไทย
พวกเรามีความพอใจและภมูิใจกบัผลส�าเรจ็ของนทิรรศการ

ครัง้นี ้ ดใีจทีท่กุคนเหน็ความส�าคญัของงานจกัสาน เป็นภมูปัิญญา
ของคนไทยทีส่มเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ ์ พระบรมราชนินีาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงช่วยให้ชาวบ้านใช้งานที่เขาท�าเป็น
อยู่แล้วในครัวเรือนมาเป็นอาชีพที่จะหารายได้ ในขณะเดียวกัน
ก็สร้างคณุค่าของงานจกัสาน พฒันามาจนกระท่ังเป็นสิง่ทีม่คีณุค่า 
เป็นงานทีส่มควรจะอนรุกัษ์เอาไว้ ผูค้นให้ความสนใจกนัมาก ท้ัง
นักเรียนนักศึกษา เรียกว่าทุกรุ่นทุกวัย แล้วก็มากันทุกอาชีพทุก
ช่วงวัย ได้มาดูนิทรรศการและเขียนค�าแสดงความสนใจเอาไว้
อย่างดี แสดงให้เห็นว่าอะไรที่เป็นของคนไทย ถ้าคนไทยก็ยังให้
ความสนใจและช่วยเหลือดูแลกัน สิ่งเหล่านี้คงไม่หมดไปจาก
ประเทศไทยแน่นอน

ต่อยอดเพียรสาน…งานศิลป์ 
สูโ่ขนเฉลิมพระเกียรติ

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ  

การ

๔๔



ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่องานนิทรรศการครั้งนี้ 
กว่าจะเป็นนทิรรศการเพยีรสาน…งานศลิป์ได้ เราได้รับความร่วมมอืจากหลายคณะ 

อย่างเช่นมลูนธิิหอศลิป์สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิิติฯ์ ธนาคารกรุงเทพ บรษัิททรวูช่ัินส์ กรุป๊ 
จ�ากัด ที่มาให้ความช่วยเหลือ และสื่อทั้งหลายช่วยประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจใน
เรือ่งของการจดันทิรรศการครัง้นี ้ ในวนัหยดุเสาร์อาทิตย์เรากย็งัมีเวร์ิคชอ็ปให้คนเข้ามา
สอนงานจกัสานมากมายหลายสาขา นอกจากนีแ้ล้วยงัมงีานเสวนาในแต่ละสัปดาห์ก็ได้
สถาบันเอเชียศึกษามาร่วมจัดการเสวนา ผู้คนสมัครเข้ามาชมงานเสวนากันอย่างมาก 
มายค่ะ

งานจบแล้ว สนับสนุนผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพได้หลายช่องทาง
ผู้สนใจสามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพผ่านเพจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

ได้นะคะ นอกจากนี้ถ้ามีใครสนใจสนับสนุนเป็นคณะ ๕-๑๐ คนขึ้นไปก็ติดต่อผ่านเพจ
ได้ เรามีเอาท์เล็ตขายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไม่ใช่เฉพาะแต่งานจักสาน แต่มีงาน
หัตถกรรมทุกชนิด นอกจากนี้แล้วก็ยังมีขายออนไลน์ด้วย 

ฝากการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติที่จะกลับมาทุกปี
งานใหญ่อีกงานส่งท้ายปี ๒๕๖๕ คืองานแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 

เรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพ ถือว่าประสบความส�าเร็จอย่างมาก คนดูอาจจะบอกว่า
คล้ายๆ กับตอนศึกไมยราพ แต่ตอนศึกไมยราพเราอัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๒ มาจัดแสดง คราวนี้เป็นการเชิญบทพระราช
นิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ มาแสดง 
เพราะฉะนัน้ตวัสะกดของไมยราพเป็นไปตามพระราชนพินธ์ จะไม่เหมือนกนั ลลีาของ
การแสดง ขั้นตอนของการแสดงก็ต่างกันนะคะ หนุมานก็จะเป็นเหมือนพระเอกของ
เรื่อง เป็นยอดทหารเอกที่จะฟันฝ่าไปจนได้ เป็นตอนที่สนุกสนานมาก

อยากให้ทุกท่านที่พลาดชมโขนในปีที่แล้วเฝ้ารอและติดตามการแสดงในคราว
ต่อไปค่ะ  
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บันทึกหัวใจไทย
เรื่อง : ฉญษาภ์

 ใครได้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ช่วงเดือนสิงหาคมที่
 ผ่านมาและมโีอกาสแวะป๊อปอปัสโตร์ทีศ่นูย์การค้าแซอนุใน

กรุงโซล อาจจะต้องฉงนกับพ็อคเก็ตบุ๊ค ‘ร้านเครื่องเขียนไทย’ 
หรือในชื่อเกาหล ี เขียนโดยคนเกาหลีที่หลงใหล
เครื่องเขียนของไทยจนสามารถออกหนังสือแนะน�าร้านต่างๆ 
ในเมืองไทยได้

เธอคนนี้ชื่อ “ฮั่น” หรือ “อี ฮยอนคยอง” หญิงสาวชาว
เกาหลีใต้ท่ีย้ายมาอยู่เมืองไทยและค้นพบเสน่ห์ของอุปกรณ์การ
เขียนจนถ่ายทอดเรื่องราวให้คนเกาหลีได้รับรู้อย่างน่าประทับใจ

อยากให้คุณฮั่นแนะน�าตัวเองหน่อยค่ะ
ฉันชื่อ ฮั่น ชื่อจริงคือ อี ฮยอนคยอง ปัจจุบันอายุ ๓๕ ปี

ค่ะ ก่อนที่จะมาประเทศไทย ฉันท�างานเป็นนักออกแบบกราฟิก
ในเกาหลีและญี่ปุ่น ขณะท�างานในโตเกียว ฉันได้พบกับสามี
ชาวไทยจนย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพฯ ตอนเจอสามีฉันคิดว่าจะได้ใช้
ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่น แต่ตอนนี้ฉันกลับมาอยู่ที่กรุงเทพฯ ชีวิตเป็นสิ่ง
ที่คาดเดาไม่ได้เลยใช่ไหมคะ

อี ฮยอนคยอง  
ผู้ถ่ายทอดความประทับใจ
ร้านเครื่องเขียนไทยสู่เกาหลี

หาก

๔๖



คุณมาเมืองไทยครั้งแรกเมื่อไรคะ
ฉันอยู่เมืองไทยมา ๔ ปีแล้วค่ะ ไม่น่าเชื่อว่าเวลา

ผ่านไปเร็วจริงๆ ครั้งแรกที่มาเมืองไทยคือเมื่อ ๙ ปีที่
แล้ว ฉันเลือกมาประเทศไทยเพราะสนใจอยากรู้เกี่ยวกับ
เชยีงใหม่   ในขณะนัน้ไม่มเีทีย่วบนิตรงจากโซลไปเชยีงใหม่ 
กเ็ลยมาเปล่ียนเครือ่งท่ีสนามบนิสวุรรณภมู ิ ใช้เวลาเกือบ 
๑๐ ชั่วโมงค่ะ

ประสบการณ์ในเมอืงไทยครัง้แรกท่ีท�าให้ตกใจคอือะไรคะ
น่าจะเป็นเรือ่งของสามฉีนัเองค่ะ ตอนได้ยนิครัง้แรก

ว่า สามีของฉันเคยบวชเป็นพระมาก่อน แล้วเพิ่งค้นพบ
ว่าผู้ชายในประเทศไทยจ�านวนมากล้วนเคยบวชเป็นพระ
ทัง้นัน้ หลังจากทีพ่วกเขาเรยีนจบการศกึษาจากมหาวทิยาลัย 
ก่อนทีจ่ะสกึออกมาท�างาน ฉนัได้รูว่้าการบวชเป็นส่วนหนึง่
ของวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นประเทศท่ีคนส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพทุธปฏบิตักินั เป็นเรือ่งราวท่ีน่าสนใจมากส�าหรับ
ฉันเลยค่ะ

งานปัจจุบันของคุณตอนนี้มีอะไรบ้างคะ 
ฉันท�างานเป็นนักออกแบบกราฟิกมา ๑๐ ปีแล้ว 

งานของนักออกแบบเป็นหนึ่งในงานที่สามารถท�าได้ทุก
ที่ ฉันท�างานเป็นนักออกแบบให้กับบริษัทขนาดใหญ่ใน
เกาหลีใต้และญ่ีปุน่ และตอนนีท้�างานเป็นกราฟิกดไีซเนอร์
ของฟูด้แพนด้า ข้อดขีองการท�างานในประเทศไทยคอืได้
ท�างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานจากประเทศต่างๆ

และในปีนี้ ฉันเริ่มท�างานเป็นนักออกแบบและนัก
เขยีนด้วย อนัท่ีจรงิฉนัสนุกกบัการเขยีนมากพอๆ กบัการวาดภาพ การท�าสองสิง่ท�าให้
ฉนัมแีรงผลกัดนัทีย่ิง่ใหญ่ในชวีติ ฉนัท�างานทีไ่ม่เกีย่วข้องกบับรษัิทหลังเลกิงาน ตวัอย่าง
เช่น การเขียนหรือการประดิษฐ์ตัวอักษร ฉันคิดว่าในอนาคต ทั้งงานกราฟิกและงาน
เขียนอาจจะได้มารวมกันในวันใดวันหนึ่งค่ะ

๔๗



พูดถึงหนังสือ “Thailand Stationery” 
ท�าไมคุณถึงคิดว่าคนเกาหลีจะสนใจเครื่องเขียนไทยของเรา?

หนังสือของฉัน “Thailand Stationery” ไม่ใช่แค่หนังสือ
แนะน�าเครื่องเขียนไทย หนังสือเล่มนี้เป็นบทความเกี่ยวกับการ
เดินทางที่รวบรวมประสบการณ์และความคิดขณะเดินทางไป
ร้านเครื่องเขียนในประเทศไทย

ฉันชอบเครื่องเขียนมานานแล้ว เป็นนักสะสมเครื่องเขียน
ค่ะ ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เดินทางไปต่างประเทศ ฉันจะค้นคว้า
และศึกษาเกี่ยวกับร้านเครื่องเขียนและเครื่องเขียนของประเทศ
นัน้ๆ หนึง่ปีหลงัจากทีฉ่นัย้ายมาอยู่ไทย เป็นช่วงทีเ่กดิโควดิ-๑๙ 
ฉันไม่สามารถเดินทางไปประเทศอื่นได้ ก็เลยเที่ยวทั่วไทย จาก
นั้นเร่ิมโพสต์รูปภาพและเรื่องราวในบัญชีอินสตาแกรมของฉัน 
คนรักเครื่องเขียนทั่วโลกต่างสนใจเนื้อหาเครื่องเขียนของไทย 

วันหนึ่งฉันได้รับโทรศัพท์จากบริษัทส�านักพิมพ์แห่งหนึ่งในเกาหลี นั่นคือวิธีที่
หนังสือเล่มนี้เร่ิมต้นขึ้น ฉันเขียนหนังสือเล่มนี้ในขณะที่ไปเย่ียมชมร้านเครื่องเขียน
ทั่วประเทศไทยเป็นเวลาสองปี ในบรรดาร้านเครื่องเขียนมากมาย เรื่องราวเกิดขึ้นใน
หลายจังหวัดค่ะ เช่น กรุงเทพฯ สุพรรณบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ และ
เกาะสมยุ ได้รบัการคดัเลอืก เผยแพร่อย่างเป็นทางการในเกาหลีใต้เมือ่เดอืน
กรกฎาคมปี ๒๕๖๕ นี้เอง และเปิดร้านป๊อปอัปสองครั้งในกรุงโซล โชคดีที่ผู้
อ่านจ�านวนมากให้ความสนใจ ผูอ่้านชาวไทยก็สนใจหนังสอืเล่มนีเ้ช่นกนั เนือ่งจาก
ไม่เคยมหีนงัสอืเกีย่วกบัเครือ่งเขยีนไทยตพีมิพ์มาก่อน ดงันัน้ฉนัจงึได้รบัค�าขอ
แปลเป็นภาษาไทยเป็นจ�านวนมาก หวังว่าหนังสือ Thailand Stationery จะได้
เข้าถึงผู้อ่านจ�านวนมากขึ้นในอนาคตค่ะ

๔๘



หากให้พูดถึงร้านเครื่องเขียนไทย ๓ อันดับแรกในใจของคุณคือที่ไหนบ้างคะ?
๑. ร้านเครื่องเขียนนานมี (อยู่ที่เจริญกรุง)
๒. ร้านเครื่องเขียน Mohummud
๓. ร้าน Studio360

นอกจากเครื่องเขียน คุณชอบอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยบ้าง
ฉันรักธรรมชาติของประเทศไทยมาก ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีฤดูร้อนตลอด

ทัง้ปี ต้นไม้และดอกไม้นานาพนัธุจึ์งเตบิโตได้ดตีลอดท้ังปี ด้วยเหตนุีผ้กัและผลไม้ต่างๆ 
ก็เลยเติบโตได้ดี ดังนั้นเวลาไปเที่ยว ฉันชอบแวะตลาดท้องถ่ิน จะได้เห็นสสัีนทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์ของพ้ืนที ่ ฉนัหวงัว่าธรรมชาติของประเทศไทยจะได้รบัการอนรุกัษ์ไว้อย่างดี
ต่อไปค่ะ 

ภาษาไทยของคุณเป็นอย่างไรบ้าง
ฉันสามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ค่ะ ฉันมาเมืองไทยและไปโรงเรียนสอนภาษา

ประมาณหนึง่ปี หลังจากนัน้อ่านหนงัสือหรือเรยีนผ่านยทููบ การเขียนไดอารีภ่าษาไทยมี
ประโยชน์มาก นอกจากนี้ การสนทนาอย่างต่อเนื่องกับเพื่อนชาวไทยเป็นวิธีการศึกษา
ที่ส�าคัญที่สุดวิธีหนึ่งด้วยค่ะ

ช่องทางออนไลน์ติดตามคุณฮั่น
อินสตาแกรม www.instagram.com/mooontreee และเฟซบุ๊ก https://www.

facebook.com/moontreeyou  

๔๙



มรดกไทย
เรื่อง : วิณีนารถ  
ภาพ : สิงหรา 

ท่าร่ายร�าไหว้ครูมวยไทย 
เอกลักษณ์แห่งวัฒนธรรมไทย

ยุคสมัยแห่งกาลเวลาจะเคลื่อนขับผันแปรไปเพียงใด แต่สิ่งที่
บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชาติหนึ่งชาติใดไม่เปลี่ยนแปลงไป

ตามกาลเวลา เช่นเดียวกับมวยไทย มรดกทางวัฒนธรรมซึ่งเป็น
เอกลักษณ์โดดเด่นของไทยที่ยังคงสืบทอดจากรุ่นสู่รุ ่นต่อมาทุก  
ยุคสมัย

ท่าเทพพนม

แม้
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นอกจากนี้มวยไทยยังขยายความนิยมไปสู่กลุ่ม
ผู้หญิงที่ตระหนักในคุณค่าของศิลปะการป้องกันตัว 
และแพร่หลายเป็นทีน่ยิมในหมูช่นชาตต่ิางๆ เกอืบทัว่
โลกในกรอบของกฬีาและวฒันธรรม ทกุวนันีม้วยไทย
จึงเป็นทั้งกิจกรรมการออกก�าลังกาย เป็นกีฬาและ
เป็นอาชีพของผู้คนท้ังชายและหญิงที่มีจิตใจรักการ
เป็น “นักมวย”

ส�าหรับประเทศไทย การไหว้ครูมวยไทยถือเป็น
ประเพณีที่ส�าคัญอย่างยิ่ง เป็นพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ที่มี
มาแต่โบราณ การร่ายร�าไหว้ครูมวยไทย เป็นพิธีกรรม
ที่บรรพบุรุษไทยเริ่มคิด และปฏิบัติจากความเชื่อถือ
ยดึมัน่ในสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีม่องไม่เหน็ด้วยตาเปล่า แต่เชือ่
ว่าสามารถดลบันดาลให้มนุษย์ผู้กระท�าความดีประสบ
ความส�าเร็จ ช่วยปกป้องคุ้มครองภัย มีชัยชนะ และ
เป็นสิริมงคลแก่ทุกฝ่าย

ท่าร่ายร�าไหว้ครูมวยไทยมีกว่าสิบท่า ดูน่าเกรง
ขามเพื่อข่มขู่คู่ต่อสู้ แต่ความหมายที่อยู่ลึกลงไปใน
เอกลกัษณ์แห่งวฒันธรรมไทยนี ้ กเ็พ่ือให้นกัมวยตัง้จติ
ให้เป็นสมาธมิคีวามแน่วแน่ ร�าลึกถึงคณุครูบาอาจารย์ 
บิดามารดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้คุ้มครองตน 
อย่าได้เพลีย้งพล�า้แก่คู่ชก แสดงถงึความคดิลุ่มลกึของ
บรรพชนไทยผู้คิดค้นท่าร่ายร�าไหว้ครูมวยไทยต่างๆ 

ท่าก้มกราบ

ท่าเทพนิมิตท่าคุมเชิงครู

ท่าสอดสร้อยมาลา
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เหล่านี้เป็นอย่างยิ่ง
 วันนี้ ทิศไท จะพาไปรู้จักการร่ายร�าไหว้ครูมวยไทยของ

นกัเรียนหญิงโรงเรียนวดัราชาธิวาส อ�านวยการสอนโดย ว่าทีร้่อยตรี 
ดร.สเุทพ แก้วรัตน์ ซึง่โรงเรยีนวัดราชาธิวาสมกีารบรรจวุชิามวยไทย
ไว้ในหลกัสตูรมวยไทยในสถานศกึษา ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๒ และ
ปีที่ ๕

น้องๆจรงิจงักบัวชิามวยไทยเพียงใด เหน็ได้ชดัเจนจากท่า
ร่ายร�าไหว้ครูมวยไทยที่แสดงให้ปรากฏใน ทิศไท ฉบับนี้อย่าง
น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ  

ท่าถวายบังคม

ท่าสาวน้อยประแป้ง

ท่าหงส์เหิร
ท่าพรหม
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ท่าสอดสร้อยมาลา

ท่าย่างสามขุม 

ท่าส่องเมฆ ท่าเสือลากหาง

ท่าดูดัสกรท่าย่างสุขเกษม

ท่าพระรามแผลงศรท่านารายณ์ขว้างจักร
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รายงานพิเศษ
เรื่อง : เพลินเพลิน
 

 ลงไปด้วยความภาคภูมิใจร่วมกันของคนไทย
 ทั้งประเทศ ส�าหรับการประชุมเอเปค ๒๕๖๕ 

ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดย
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้น�าเขต
เศรษฐกิจเอเปค ซึ่งเป็นการประชุมแบบพบหน้ากัน
เป็นครั้งแรกในรอบ ๔ ปี ภายใต้หัวข้อหลัก  Open. 
Connect. Balance.  “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อม
โยงกันสู่สมดุล” เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์
สูงสุดต่อคนไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

โดยวันสุดท้ายของการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ 
พฤศจกิายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ผู้น�าทุกเขตเศรษฐกิจ
ให้การรับรอง “ปฏญิญาผูน้�าฯ” และ “เป้าหมายกรงุเทพฯ
ว่าด้วยเศรษฐกจิ BCG” พร้อมขบัเคลือ่นเป็นรูปธรรม

สร้างการเจริญเติบโตและอนาคตของ
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกร่วมกัน

การประชุมผู้น�าเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ ๒๙ 
ทีไ่ทยเป็นเจ้าภาพ จบลงแล้วอย่างสวยงามและประสบ
ความส�าเร็จ หลังจากทีค่ณะท�างานทกุฝ่ายได้ร่วมกัน
ท�างานมาอย่างแข็งขันตลอดทัง้ปี เพือ่สร้างความเจรญิ
เติบโตและอนาคตของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกร่วม
กัน โดยไทยได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้น�า ผู้เข้าร่วม

ประชุม และสื่อต่างชาติ จาก ๑๔ เขตเศรษฐกิจ 
อาทิ ออสเตรเลีย แคนาดา สาธารณรัฐประชาชนจีน 
เขตบริหารพเิศษฮ่องกง อนิโดนเีซยี เม็กซโิก นวิซีแลนด์ 
ปาปัวนวิกนิ ีฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ จนีไทเป สหรฐัอเมรกิา 
เวียดนาม และไทย รวมกว่า ๕,๐๐๐ คน ถือเป็นครั้ง
แรกในรอบ ๔ ปีที่ผู้น�าเขตเศรษฐกิจเอเปคได้ประชุม
แบบพบหน้า 

การประชุมนี้ นอกจากจะเป็นเวทีให้การหารือ
ระหว่างผูน้�า ยงัได้แลกเปล่ียนความเห็นกับแขกพเิศษ 
ประธานาธิบดีฝรั่งเศส และมกุฎราชกุมารและนายก
รฐัมนตรซีาอดุอีาระเบยี ผูน้�าได้พูดคุยกบัภาคเอกชน 
ในการหารือกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค และ
นายกรฐัมนตร ี ยงัได้รบัฟังมมุมองของกลุม่ผูแ้ทนเยาวชน
เอเปคจาก APEC Voices of the Future  2022 อกีด้วย

 

“การประชุมเอเปค ๒๕๖๕” 
พร้อมรับฟังปฏิญญาเยาวชนจาก 
APEC Voices of the Future 2022 

จบ
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“APEC Voices of the Future 2022” 
ปฏิญญาเยาวชนครั้งส�าคัญที่เสียงของเยาวชนจะ
ถูกรับฟัง 

ผู้แทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ๘๖ คน  จาก ๑๔ 
เขตเศรษฐกิจ อาทิ ออสเตรเลีย แคนาดา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่อง กง อินโดนีเซีย 
เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
จนีไทเป สหรัฐอเมริกา เวยีดนาม และไทย ซึง่เป็นการ
ประชุมคู ่ขนานของการประชุมผู ้น�าเขตเศรษฐกิจ
เอเปค (APEC CEO Summit  ๒๐๒๒) ได้มาท�า
กิจกรรมเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมร่วมกัน

ทั้งยังจัดให้มีเวทีเสวนา ‘APEC  Youth Con-
ference Voices of the Future 2022’ เมื่อวันที่ ๑๓ 
พฤศจกิายน ๒๕๖๕ ณ วชริาวธุวทิยาลัย โดยค�าพดูที่
ถือเป็นวลีเด็ดของงานเสวนานี้คือ “เยาวชนจะเป็น
แรงขบัเคลือ่นทีส่�าคญัในการสร้างความเปลีย่นแปลง
ต่อไปในอนาคต” กล่าวโดยคาโอริ โฮริ (Kaori Hori) 
ตัวแทนเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น หนึ่งในตัวแทน
เยาวชนที่เข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้

 
ความเหลื่อมล�า้ทางการศึกษา

ประเดน็ฮอตทีเ่ยาวชนหลายประเทศต่างหยบิยก
มาพูดถึงในเวทีเสวนา ‘APEC Youth Conference 
Voices of the Future 2022’ คือความเหลื่อมล�า้ 
โดยเฉพาะเรื่องความเหลื่อมล�า้ทางการศึกษา

ปัญหาเร่ืองช่องว่างระหว่างเด็กที่ฐานะดีและ
เด็กท่ีฐานะด้อยกว่านับว่าเป็นปัญหาร่วมของทั่วโลก 
และช่องว่างนั้นถูกท�าให้กว้างขึ้นในช่วงที่มีการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องเรียนทาง
ไกล เดก็ทีม่าจากครอบครัวทีม่รีายได้สงูกว่า สามารถ
เข้าถึงบริการทางการศึกษาและทรัพยากรต่างๆ ได้
มากกว่าอย่างเหน็ได้ชดั อาท ิการสอนผ่านคอมพวิเตอร์ 
บ้านใครทีมี่ฐานะก็จะสามารถมอีปุกรณ์การเรียนเสรมิ
นี้ได้

จนท�าให้เหน็ผลลพัธ์และสิง่ทีน่่าเป็นห่วงส�าหรับ
ปัญหาการศึกษาหลังโควิดของประเทศก�าลังพัฒนา
คือ ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีอัตราการออกจากโรงเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น รวมไปถึงปัญหาสุขภาพจิตของ
เด็กและเยาวชน

นอกจากเร่ืองความเท่าเทียมกันทางการศึกษา 

เรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศ คืออีกประเด็นหนึ่ง
ที่ตัวแทนเยาวชนกลุ่มนี้ให้ความส�าคัญ

ประเทศพัฒนาแล้วแต่ความเหลื่อมล�้าทางเพศ  
ยังมีอยู่

ถงึแม้ว่าญีปุ่น่จะถกูมองว่าเป็นประเทศทีพ่ฒันา
แล้ว แต่ความเหลือ่มล�า้ในสงัคมยงัคงปรากฏอยู่ โดย
สองตวัแทนจากญีปุ่น่ คาโอร ิโฮร ิและ โมโมร ิฮริาบายาชิ 
ได้พดูถงึประเดน็นี ้ ถึงส่ิงจ�าเป็นทีจ่ะต้องให้การศึกษา
และท�าให้คนเข้าใจเรื่องความเสมอภาคของผู้หญิง
และผู้ชาย

เรื่องความเหลื่อมล�้าทางเพศนี้ไม่ใช่แค่การพูด
ถึงเฉพาะแต่ความเท่าเทียมกันในที่ท�างานเท่านั้น 
แต่ยังครอบคลุมถงึอสิระในการใช้ชีวติ ไลฟ์สไตล์ การ
ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการ ซึ่งจะน�าไปสู่คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

ตัวแทนเยาวชนไทยกับแนวคิด “พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์” เพื่อพัฒนาประเทศ

ตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทยทั้ง ๑๒ คน 
อาทิ สพล ตัณฑ์ประพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นภัสสร 
พิศิษฏพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัช ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และ มนสัยา 
พลอยน�าพล นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เสนอ
แนวคดิด้านการพฒันาทรพัยากรมนษุย์เป็นส่วนส�าคญั
ของการพัฒนาประเทศ โดยให้ความเหน็ว่าทรพัยากร
ด้านการศึกษาไม่ได้กระจายไปอย่างท่ัวถึง การเข้า
ถึงอุปกรณ์เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต และแหล่งความรู้
มีไม่เท่ากัน อีกทั้งผู้สอนล้วนมีภารกิจนอกเหนือจาก
การสอนมากเกินจ�าเป็น  

๕๕



สิ่งที่ตัวแทนเยาวชนไทยเสนอคือ การยกระดับ
การแนะแนวอาชีพ (Career Guidance) ด้วยการให้
เด็กๆ เข้าถึงความรู้และการแนะแนวเหล่านี้ได้โดย
ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านการประสานกับภารกิจด้านสงัคมของ
องค์กรเอกชนและภาครัฐต่างๆ ซึ่งจะช่วยสร้างเส้น
ทางส�าหรับเดก็ทีข่าดโอกาสให้มอีาชีพทีด่ ีและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้

ให้ความส�าคัญกับความยั่งยืน
สอดคล้องไปกบัเวทขีองระดบัผูน้�า เยาวชนทุก

คนต่างให้ความส�าคัญกับความยั่งยืน โดยเยาวชนได้
ให้สัญญาความรับผิดชอบในการพัฒนาอนาคตร่วม
กันเพ่ือทีจ่ะสร้างอนาคตทีย่ัง่ยนื เพราะเราทกุคนล้วน
มีบทบาทส�าคัญอย่างมากที่จะท�าให้การพัฒนาอย่าง
ยัง่ยืนเป็นไปได้จริง และการประชมุเอเปคถือเป็นโอกาส
ดทีีจ่ะน�าคนมาร่วมมอืกนั เพือ่ท�าให้การพฒันาอย่าง
ยั่งยืนหลายๆ ด้านเกิดขึ้นได้

ตัวแทนเยาวชนจากนิวซีแลนด์ จอร์ช เลียม 
เอลล์วูด (Josh Liam Ellwood) ได้เล่าถึงการสร้าง
ความยั่งยืนในประเทศของเขาว่า 

“ที่นิวซีแลนด์ เรามีอุตสาหกรรมฟาร์มโคนม
เป็นอุตสาหกรรมหลักอย่างหนึ่งของประเทศ ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก การที่เราต้อง 
การจะลดก๊าซนี้ แทนที่เราจะใช้วิธีเพิ่มภาษีให้กับ
เกษตรกรโดยตรง เราควรจะต้องสนับสนุนเกษตรกร
ในการท�าการปศุสัตว์ในแบบที่จะช่วยลดก๊าซเรือน
กระจกได้ ถ้าเราสนับสนุนพวกเขาแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้
ก็จะดีขึ้นและเป็นไปในทิศทางที่เราต้องการ”

ยื่นปฏิญญาที่ไม่ซับซ้อนและคาดหวังที่จะเห็น   
ผลตอบรับจากปฏิญญาครั้งนี้

เยาวชนทุกคนพยายามท�าให้ข้อสรุปของพวก
เขาทีย่ืน่ต่อท่านผูน้�านัน้สามารถน�าไปปฏบัิตต่ิอได้ง่าย  
เพราะต้องการให้ปฏิญญาที่สามารถน�าไปปฏิบัติได้
จรงิ ให้ส่ิงทีพ่วกเขาระดมความคดิและความต้ังใจเห็น
ผลได้จริง 

เนือ้หาในปฏญิญาสรปุได้ ๓ ข้อหลกัๆ ดงันี้
๑. Open คือ การเปิดโอกาสด้วยการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา และ
ทักษะที่พร้อมส�าหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมกันให้
กับเยาวชนในพื้นที่ชนบทและกลุ่มด้อยโอกาส

๒. Connect เสรมิสร้างความแขง็แกร่งของห่วง
โซ่อปุทานและการเชือ่มโยงเศรษฐกิจ สงัคม และการ
ศึกษาทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

๓. Balance สนบัสนนุแนวทางการพัฒนาเศรษฐกจิ
ท่ีเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม ตามแนวคดิเศรษฐกจิชวีภาพ - 
เศรษฐกจิหมนุเวยีน - เศรษฐกจิสีเขยีว (Bio-Circular-
Green Economy Model หรือ BCG) เพื่อการเติบโต
ท่ียัง่ยนื ตลอดจนการลดความเหล่ือมล�า้ทางเศรษฐกิจ
และสังคม

ปิดท้ายด้วยค�าพดูของโซ เจ๋อ หลง (So Ze Long) 
ที่หวังว่า การส่งเสียงจากระดับล่างขึ้นไปสู่ระดับบน 
ซึ่งต่างจากการท�างานโดยทั่วไป จะท�าให้หลายภาค
ส่วนรับรู้และเข้าใจถึงปัญหามากขึ้น และน�าไปสู่การ
ร่วมมือกันของหลายส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต  
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รักษ์โลก
เรื่อง : พริบพรี 

 งาน Sustainability Expo 2022 หรอื SX 2022 มหกรรม
 ด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ท่ีสุดในอาเซียนช่วงปลายปี 

๒๕๖๕ ได้เปิดประสบการณ์และความต่ืนตาต่ืนใจให้ผู้เขียน
เป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะนวตักรรมรกัษ์โลกท่ีขนกนัมาเป็นขบวน 
อย่างอัพไซคลิง (Upcycling) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่มีมูลค่าเพิ่มที่อยากแนะน�าในฉบับนี้

การจัดการขยะเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสนใจและ
พัฒนานวัตกรรมมากมาย ล่าสุดพลาสติกใช้แล้วที่หลายคน
มองว่าเป็นสิ่งไร้ค่า และสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่
ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ท�าให้ขยะพลาสติก
เหล่านี้ได้รับการชุบชีวิต กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่า
เพิ่มผ่านกระบวนการอัพไซคลิง หรือปรับเปลี่ยนหมุนเวียน
ขยะกลับมาใช้ใหม่

 อัพไซคลิง มาจากค�าว่าอัพเกรด (Upgrade) หมายถึง
การท�าให้ดีขึ้นหรือพัฒนาให้ดีขึ้น รวมกับค�าว่า Recycling 

หมายถึง การน�าวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อกลับเข้าสู่วงจรการใช้
อีกครั้ง โดยไม่ท�าให้คุณภาพและส่วนประกอบของวัสดุนั้นลดลง นอกจากนี้ยังไม่ผ่าน
กระบวนการแปรรูปทางอุตสาหกรรมและไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีที่มีผลเสียต่อส่ิง
แวดล้อมหรือใช้เคมีน้อยที่สุดด้วย

ลดปริมาณขยะพลาสติก
ด้วยกระบวนการอัพไซคลิง 

(Upcycling)

ใน
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การอัพไซคลิงจะใช้การออกแบบเข้ามาช่วย
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูงขึ้นโดยมีแนวคิดการ
ออกแบบเชิงนเิวศเศรษฐกิจ มุง่เน้นการลดขยะของเสยี 
ยดือายุการใช้งาน และเพิม่ประสิทธิภาพในการน�ากลบั
มาใช้ใหม่ ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในภายหลงัต้ังแต่
ขัน้ตอนการออกแบบ การผลิต การน�าไปใช้ ไปจนถึง
การท�าลายหลังเสร็จสิ้นการใช้งานหรือหมดอายุ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อัพไซคลิงส่วนใหญ่จะเป็น
สินค้าแฟชั่น เช่น น�าพลาสติกจากขวดน�้าหรือ
สายน�า้เกลอืมาทอเป็นเส้นใยส�าหรบัเสือ้ผ้า กระเป๋าสาน 
ตะกร้าสาน น�าผ้าใบคลมุรถบรรทุก ยางรถเก่า กระสอบ
ปนู กระสอบข้าวสาร มาท�าเป็นกระเป๋า หรอืน�ากระดาษ
มาออกแบบและท�าเป็นเครื่องประดับ เป็นต้น

ในประเทศไทยมีหลายองค์กรที่น�านวัตกรรม 
มาใช้เพือ่เพิม่มูลค่า  เช่นผ้าห่มผลติมาจากขวดพลาสตกิ
บรรจุเครื่องดื่มที่ท�าจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลของ 
“ไทยเบฟ” ที่ให้ความส�าคญัเร่ืองการรกัษาสิง่แวดล้อม 
พร้อมท้ังน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการใช้ทรัพยากรให้เกิด
คุณค่าและประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ยังมีโครงการอัพไซคลิง อัพสไตลิ่ง 
(Upcycling Upstyling) เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
จ�านวน ๑๙ บริษัทจากหลากหลายอตุสาหกรรม อาท ิ   
ผูป้ระกอบการด้านบรรจภัุณฑ์ ผูผ้ลติสนิค้าอตุสาหกรรมประมง (แห อวน) โรงพยาบาล ฯลฯ 
ร่วมพัฒนาผลงานกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นดีไซเนอร์ชั้นน�าในสาขาต่างๆ เพื่อออกแบบ
ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกจากขยะพลาสติกหรือวัสดุเหลือใช้ประเภทพลาสติกแบบดั้งเดิม 
พลาสตกิรีไซเคิล และพลาสตกิชวีภาพ โดยน�าแนวคดิการออกแบบมาผสานกบันวตักรรม
เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่แบบมีสไตล์และตอบโจทย์ด้านส่ิงแวดล้อม ครอบคลุม
ตั้งแต่เสื้อผ้า งานหัตกรรม เครื่องประดับ โมเดลธุรกิจ และการออกแบบสถาปัตยกรรม

ผลงานท้ังหมดนีส้ามารถวางจ�าหน่ายหลงัจบโครงการ และอยู่ระหว่างการพฒันา
ให้เหมาะสม ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับการต่อยอดทางธุรกิจและสามารถจ�าหน่ายเชิง
พาณิชย์ต่อไป

กระบวนการอัพไซคลิงจึงเป็นแนวทางที่จะช่วย
เข้ามาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมผนวกกับการแก้ไข
ปัญหาและช่วยเหลือสังคมผ่านความคิดสร้างสรรค์
ได้อย่างลงตวั พร้อมใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกจิหมนุ 
เวียนเพื่อขับเคลื่อนโลกให้ดียิ่งขึ้น  

P&G ร่วมกับ GC 
และมูลนิธิที่อยู่อาศัย 
ประเทศไทย ผนึกก�าลัง
สร้างบ้านอัลไซคลิง 
หลังแรก
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นวัตกรรม
เรื่อง : พิตะวัน 

 แม่บทมหาวทิยาลัยมหดิลมีแนวคดิทีส่อดคล้องกบัวิสยัทัศน์ 
 “เมอืงมหาวทิยาลัยแห่งการเรยีนรูแ้ละอยู่ร่วมกนักบัธรรมชาต”ิ 

หรือ “A Promised Place to Live and Learn with Nature” จึง
วางแนวทางพัฒนาระบบภูมิทัศน์โดยอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวและ
ระบบนิเวศของพื้นที่แต่ละส่วนให้มีสภาพเป็นธรรมชาติเดิมให้
มากที่สุด และสร้างแนวแกนสีเขียวและเส้นทางสีเขียว (Green 
Way) เชื่อมโยงพื้นที่ทุกส่วนของมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกันอย่าง
ต่อเนื่อง

แนวทางเหล่านี้น�าไปสู่การพัฒนาผลงานต้นแบบ (Prototype) ที่เป็นนวัตกรรม
คาร์บอนต�่า (Net Zero Innovation) ผ่านการประกวดจากเวที Innovation for Campus 
Sustainability ผลงานของนกัศกึษาแต่ละทีมสามารถน�าไปพฒันาต่อยอดและประยกุต์
ใช้เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ “ทิศไท” มีตัวอย่างนวัตกรรมของ
นักศึกษาสามชิ้นท่ีเราสามารถน�าไปต่อยอดเรื่องความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานได้
อย่างดี

นวัตกรรมคาร์บอนต�า่ ไอเดียเล็กๆ 
จากการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ�าวัน

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

ผัง
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๑. เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อ Net Zero 
Emission นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
ช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยสวนแนวต้ัง 
ซึ่งช ่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นท่ีจ�ากัด 
ช่วยลดอุณหภูมิและกักเก็บคาร์บอน โดย
เป็นภูมิทัศน์โดดเด่นที่สามารถพบเห็นได้
หลายจุดในพื้นที่มหาวิทยาลัย ช่วยเสริม
สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น

อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรี
นครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ ลักษณะ
เป็นรางคอนกรีตบนโครงสร้างโดยรอบ
อาคารที่ถูกออกแบบเฉพาะ บรรจุดินและ
วัสดุยึดราก ปลูกต้นปีบ

อาคารจอดรถสทิธาคาร ลกัษณะเป็น
รางคอนกรตีบรเิวณระเบยีงกนัตกโดยรอบ
อาคาร ออกแบบก่อสร้างมาพร้อมอาคาร 
บรรจุดินปลูกต้นสร้อยอินทนิล

อาคาร ๓-๔ คณะวิทยาศาสตร์ 
(บริเวณด้านหน้าอาคาร) ลักษณะเป็นราง
คอนกรีตบริ เวณกันสาดรอบอาคาร 
ออกแบบก่อสร้างมาพร้อมอาคาร บรรจุ
ดินปลูกพืชพันธุ์หลากหลาย

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านสัตวศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ ลักษณะเป็นกระถางปลูกต้นไม้ขนาดเล็กวางบริเวณกันสาด ที่โล่งกลาง
อาคารปลูกพืชพันธุ์หลากหลาย

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (บริเวณด้านหน้าอาคาร) เป็นสวน
แนวตั้งผนังตะแกรงเหล็ก ปลูกไม้เลื้อยและวางกระถางต้นไม้ขนาดเล็ก เช่น พลูด่าง

สวนแนวตั้งบริเวณด้านหน้าเรือนเพาะช�า (MU Garden) ตรงข้ามลานจอดรถ ๓ 
เป็นสวนแนวตัง้ผนงัผ้ายดึตดิโครงผนงัเหลก็ในแนวรัว้เดมิ ปลกูพนัธุ์ไม้ตกแต่งลวดลาย 
ได้แก่ สับปะรดสี บุษบาฮาวายด่าง พุดศุกโซค แดงซาลี และหนวดปลาหมึกเขียว 
พร้อมระบบรดน�้าอัตโนมัติ
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๒. การผลิตเส้นใยจากใบสับปะรด ผลงานจากศิษย์เก่า
คณะวิทยาศาสตร์ ที่ต่อยอดสู่ Start Up โดยก่อตั้งเป็นบริษัท 
TEAnity Team จ�ากัด ที่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต้นน�้า
ในการผลติเส้นใยจากใบสบัปะรด เพือ่ส่งต่อผลติภณัฑ์ธรรมชาติ
ที่มีคาร์บอนต�่าสู่อุตสาหกรรมกลางน�้าและปลายน�้าที่จะผลิต
เป็น Green Product มีเป้าหมายคือ “การเป็นผู้น�าในการ
ผลิตเส้นใยใบสับปะรดส�าหรับสิ่งทอและอุตสาหกรรมต่างๆ” 
และมีผลิตภัณฑ์เส้นใยใบสับปะรด (PALF) ที่หลากหลาย

มาดูกันว่าผลิตภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรดมีอะไรบ้าง
ใบสับปะรดบดแห้ง ท�าเป็นวัสดุ Bio Composite
PAIF : ผลติภณัฑ์เส้นใยสบัปะรดขนาดต่างๆ ทีม่คีณุสมบตัิ

เชิงกลที่สูง โดยขนาดสั้นสามารถน�าไปใช้ในอุตสาหกรรม
พลาสติกและคอมโพสิท และขนาดยาวส�าหรับอุตสาหกรรม
สิ่งทอ

PALMF : เส้นใยสับปะรดขนาดไมโคร ส�าหรับงานวิจัย
ที่สูงขึ้นส�าหรับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

NFM : Non Fibrous Material ส่วนเนื้อเยื่อของใบสับปะรดสามารถน�าไปใช้เป็น
วัสดุทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิต

๓. SUFO (Single Use Foam) : ภาชนะใส่อาหารที่ท�ามาจากวัสดุทางธรรมชาติ 
ผลงานจากนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

ภาชนะใส่อาหารนีท้�ามาจากวัสดทุางธรรมชาต ิ ผลติจากเหง้าและใบของสับปะรด
ที่เป็นของเหลือทิ้งจากการเก็บเกี่ยวทางการเกษตร โดยใช้แป้งสับปะรดที่สกัดมาจาก
เหง้าซึง่มคีวามทนต่อการละลายน�า้ผลติเป็นโฟมแป้งคอมโพสทิ และน�ามาผสมกบัส่วน
เนือ้เยือ่ของใบสบัปะรด ทีเ่ป็นของเหลอืทิง้จากการป่ันเส้นใยสบัปะรด แล้วน�าเข้ากระบวน 
การผลิตโฟมโดยการบีบอัดและให้ความร้อนขึ้นรูปเป็นภาชนะใส่อาหารตามต้องการ 
และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาตภิายใน ๔๕ วัน

เป็นสามนวตักรรมตวัอย่างทีต้่องช่ืนชมความคดิรเิริม่ของน้องๆ นกัศกึษามหาวิทยาลยั
มหิดลเป็นอย่างยิ่ง  
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เรื่อง : ฉญษาภ์ 
ภาพ : IG: Torsaksit 

The Idol

 บรรดานักดนตรีระดับโลก โมสาร์ทจัดเป็น
 อัจฉริยะทางดนตรี เมื่ออายุเพียง ๕ ขวบ เขา
สามารถเล่นคลาเวียร์ (Clavier เครื่องดนตรีคล้าย
ออร์แกน) ได้ ในขณะที่ โต๋-ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร 
ศลิปินไทยกม็คีวามสามารถทางดนตรโีดดเด่นอย่าง
น่าชื่นชม  โดยเขาเริ่มหัดเปียโนตั้งแต่อายุ ๓ ขวบ 
พร้อมกับความมุ ่งมั่นสู ่การเป็นศิลปินนักดนตรี
อย่างแรงกล้า 

จนปี ๒๕๕๐ โต๋-ศักดิสิ์ทธ์ิ ได้ออกอัลบัม้เดีย่ว 
Living in C Major มเีพลงฮิตอย่าง “มัง้” เพียง ๑ ปี
จากนั้น พ.ศ. ๒๕๕๑ โต๋ได้รับรางวัลระดับโลกจาก
งาน เอม็ทีว ีเอเชีย อวอร์ดส ๒๐๐๘ ในสาขาศลิปิน
ยอดนิยมจากประเทศไทย ระหว่างการเดินทางใน
วงการอันยาวนาน เขาเป็นไอดอลให้กับเยาวชน
มากมายทุกเพศทุกวัยและในวัย ๓๘ ปีนี้ โต๋มอง
ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง มาหาค�าตอบไปด้วยกัน

ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร 
“นักสะสมโมเมนต์” 

ที่ขอใช้ทุกช่วงเวลาอย่างมีค่า

ใน
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“ศิลปิน นักดนตรี” ความฝันที่ชัดเจน
ในตอนเดก็ๆ เรามกัได้ค�าถามว่า โตขึน้อยากเป็นอะไร หลาย

คนจะตอบว่าพยาบาล หมอ แต่เด็กชายโต๋ตอบชัดเจนกว่าใคร 
“ผมอยากเป็นศิลปิน” และนั่นท�าให้เขาทุ่มเทชีวิตในทุกวันเพื่อ
มาถึงจุดนี้ นั่นคือต้องซ้อมเปียโนทุกวัน โตมากับการมีตาราง
ชีวิตที่ชัดเจน กลับจากโรงเรียนปุ๊บ โต๋ต้องเรียนภาษาไทย เรียน
ว่ายน�้า ท�างานบ้านที่ได้รับมอบหมาย และแน่นอนที่สุดคือการ
ซ้อมเปียโน สามทุ่มครึ่งเป็นเวลาเข้านอน สิ่งที่ได้คือวินัยที่ทาง
บ้านได้ฝึกเขามาตลอด

พอเข้ามหาวิทยาลัย เขายังคงตั้งใจเรียนมากในวิชาเรียน 
เพราะไม่ต้องการออกไปเรียนพิเศษต่อ ซึ่งเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่า
เป็นการกินเวลาที่ไม่จ�าเป็น เอาเวลาที่เหลือไปซ้อมดนตรี ท�า
อย่างอื่นที่อยากท�า ดังนั้นถ้าอยากได้ทั้งการเรียน และดนตรี
ด้วย ต้องให้เวลากับมันอย่างเต็มที่ โต๋จึงไม่มีเวลาไปเดินชิลล์
เหมือนคนอื่น เรียกได้ว่า สยามสแควร์เป็นอย่างไรก็ไม่ได้เห็น 
เขายอมรบัว่า การจะประสบความส�าเร็จได้กย่็อมต้องแลกมาด้วย
สิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่น 

จึงไม่แปลกใจเลยว่า เขาจบการศึกษาด้วยดีกรีปริญญาตรี
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง จากคณะบริหารธุรกิจ เอกบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และยังคงโดดเด่นด้านการเล่นเปียโนอย่างที่เขา
วางแผนไว้ทุกประการ

คิดบวกกับชีวิต และมีความสุขให้มากขึ้น
การเดนิทางในวงการบนัเทงินัน้ไม่ใช่เรือ่งง่าย วนัหนึง่ที่โต๋เกดิหมดแรงบนัดาลใจ 

หมดไฟ เขาเริ่มเรียนรู้ว่า ไม่ต้องสมบูรณ์แบบกับชีวิตไปทุกอย่างก็ได้ 
“แล้ววนันีก้ม็าถงึ วนัทีผ่มรูส้กึว่า เราไม่จ�าเป็นต้องเพอร์เฟ็คท์ท�าทุกอย่าง เหมอืน

เราเดินขึน้เขาไปสมัผสัความสงูสดุยอดด้านบนแล้ว เอ้อ มนัสวยงามดนีะ อากาศดี แต่
เราเองไม่สามารถอยู่จุดสูงสุดนั้นได้ตลอดไป วันหนึ่งก็ต้องเดินลงมา เพราะอยู่บนนั้น
ยิ่งสูงยิ่งหนาว ออกซิเจนก็น้อย วันที่เดินลงไปก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นไปอยู่บนนั้นได้อีกรึเปล่า 
ผมเลยค้นพบว่า ความสขุไม่ได้จ�าเป็นต้องอยู่ในเวลาทีเ่ราอยูบ่นยอดน้ันตลอดเวลา มัน
สามารถอยู่ในทุกจังหวะการก้าว  
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ตอนนี้แค่ได้ซ้อมดนตรีก็มีความสุขอีกแบบ หากชีวิตต้อง
เดินลงอาจจะมีบทเรียนที่ท�าให้รู้สึกเจ็บปวดบ้าง แต่อย่างไรเรา
ก็ยงัมภีเูขาให้ขึน้และลง เราสามารถปีนใหม่ได้ตลอด แต่ก่อนเรา
อาจจะเร่งว่ิงสปีดเพราะต้ังใจมาก เจอผู้ใหญ่อย่างพีบ่อย โกสยิพงษ์
ก็เคยถามว่า ท�างานขนาดนี้ไม่กลัวหมดแรงบันดาลใจหรือ เรา
ตอบว่า ไม่ครับ แต่ตอนนี้ เราเข้าใจในสิ่งที่พี่บอยถามเราตอน
นั้นแล้ว เพราะยิ่งถ้าเราต้องการความสมบูรณ์แบบเมื่อไร เราจะ
ไม่มีวันได้ความสมบูรณ์นั้น ไม่มีทางได้ ๑๐๐% แน่นอน และ
นั่นคือสีสันของชีวิต เราจะไม่เอาความสุขความหวัง มาฝากไว้
บนค�าว่าต้องสมบูรณ์แบบ ชีวิตย่อมมีเจ็บบ้างผิดหวังบ้างครับ”

๑๐ ปีแห่งการเรียนรู้
เวลาผ่านไป ๑๐ กว่าปี ค�าทักของ

คุณบอยในวันนั้น ท�าให้โต๋เข้าใจสิ่งที่เขา
ทักสอน โต๋วันนี้จึงค่อนข้างสบายๆ กับชีวิตมากขึ้น ไม่ว่าชีวิต
เป็นอย่างไร จงหามุมบวกให้เจอ สนุกกับชีวิต โดยไม่เอาความ
หวังไปตั้งอันดับ ๑ ตลอดเวลา คิดว่า ท�าเต็มที่แล้ว ผลจะเป็น
อย่างไรไม่มีผลต่อความสุขในชีวิตของเขา เพราะความคาดหวัง
จากคนอื่นเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ 

“ศิลปะคือชีวิต ลดความสมบูรณ์แบบที่ทุกอย่างเราต้องท�า
เองทั้งหมด กลายเป็นความสบายๆ เอ็นจอย ก่อนขึ้นเวทีเรายัง
คงซ้อมเยอะเหมือนเดิม พอได้ขึ้นเวทีก็แฮปปี้แล้ว แม้โชว์จะ
ออกมา ๘ เต็ม ๑๐ แต่เราพร้อมมีความสุขหมด เพราะพรุ่งนี้
ตื่นมาก็เป็นอีกวันหนึ่งแล้ว ตอนนี้ชีวิตมีความสุขขึ้นเยอะแบบ
มากๆ ด้วย”
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คุยกับคุณพ่อคุณแม่ เป็นสิ่งที่มีค่ามาก 
ส�าหรับโต๋ในตอนเอายุเกือบ ๔๐ ปี เขารู้สึกว่า ได้

ดูแลพ่อแม่ขณะยังแข็งแรงอยู่เป็นส่ิงท่ีดีมากท่ีสุด และ
รู้สึกว่า เวลามันน้อยลงไปเรื่อยๆ มาก บางคนอาจจะ
สะสมรองเท้า หรือเครื่องเล่นดนตรี แต่ส�าหรับโต๋แล้ว 
เขาขอเรยีกตวัเองว่า เป็นนกัสะสมโมเมนต์อยากเกบ็ทกุ
ช่วงเวลาธรรมดาแสนพเิศษนีไ้ว้ ไม่ว่าจะเป็นสายตา หรอื
ค�าพูด เพราะสิ่งเหล่านั้นจะผ่านมาแล้วผ่านไปเลย  

ดังนั้นทุกโมเมนต์จึงเป็นสิ่งมีค่ามากๆ ที่เงินก็ไม่
สามารถเรียกกลับคืนมาได้ สิ่งส�าคัญคือการใช้เวลาร่วม
กับคนที่เรารัก  

สิ่งที่อยากฝากเยาวชนในยุคดิจิทัล
อยากให้ทุกคนมอบพลังบวกให้แก่กัน และอยาก

ให้รู้ว่า โลกดิจิทัลอาจจะเป็นเรื่องราวที่มีแต่คนโชว์ด้าน
ดีๆ โพสต์เรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้น แต่สิ่งหนึ่งอย่าลืมว่า 
ไม่มีใครดีหมด ๑๐๐เปอร์เซ็นต์ เขาแค่อยากเล่า อยาก
โชว์เรื่องดีๆ โชว์ด้านดีๆ เท่านั้นเอง ในขณะที่เรารู้ว่า
ชีวิตจริงทุกคนมีปัญหาหมด เม่ือเราได้รับก�าลังใจแล้ว 
เราก็ควรส่งก�าลังใจกลับไปด้วยเช่นกัน ทั้งกับครอบครัว
ของเรา คนสนิท คนรัก รวมถึงแน่นอน ต้องส่งก�าลังใจ
ให้ตัวเองคือสิ่งส�าคัญที่สุด เพราะถ้าล้มแล้ว เรานี่ล่ะ จะ
เป็นคนลกุขึน้ได้เองก่อนทีค่นอืน่จะมาช่วยพยงุ ลกุขึน้ได้
เรว็ข้ึนกท็�าให้เราก้าวต่อไปได้เร็วขึน้ ความเจบ็ปวดท�าให้
เราแกร่งขึน้ ดงันัน้การมอบก�าลงัใจให้ตวัเองคอืสิง่ส�าคญั
มากๆ ครับ   
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กฎหมายน่ารู้
เรื่อง :  พริบพรี

 บวนการและขั้นตอนในการจับกุมเด็กและเยาวชนนั้นมีความแตกต่างจากกระบวนการที่ใช้เมื่อจับกุม  
 ผูต้้องหาทีเ่ป็นผูใ้หญ่ โดยกฎหมายหลักทีใ่ช้คอืพระราชบัญญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพิีจารณา

คดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี ๒๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เมื่อมีการจับกุมเด็กและเยาวชน (อายุต�่ากว่า ๑๒-๑๘ปี) ก�าหนดให้ “ต�ารวจ” ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและ
สิทธิตามกฎหมายให้เด็กและเยาวชนทราบ หลังจากนั้นก็ให้น�าตัวเด็กหรือเยาวชนไปที่ท�าการของพนักงาน
สอบสวนโดยเร็ว ท�าการสอบสวนสอบปากค�า ด�าเนนิกระบวนการตามกฎหมาย และให้ส่งตวัเดก็หรอืเยาวชน ท่ี
ถกูจับไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุม ภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมง

อายุต�า่กว่า ๑๒ ป ีพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก (พม.) จะต้องด�าเนินการ . สืบเสาะและพินิจข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก�าหนดแนวทางคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก . จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อก�าหนดแผนแก้ไขฟื้นฟูเด็ก วิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพ การยุติการ
คุ้มครอง รวมถึงการเยียวยาผู้เสียหาย

อายุ ๑๒-๑๕ ปี . แจ้งผู้ปกครอง และแจ้งสถานพินิจฯ สถานพินิจฯ จะมีการสืบเสาะและจัดท�าแผนแก้ไข้บ�าบัด
ฟื้นฟูส่งให้ต�ารวจ/อัยการ/ศาล ภายใน ๓๐ วัน . น�าตัวเด็กส่งต่อศาลเยาวชนและครอบครัว ภายใน ๒๔ ชั่วโมง . ศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณาคดี กรณีศาลฯ เห็นว่ายังไม่เห็นสมควรพิพากษาลงโทษ จะ
ด�าเนินการว่ากล่าวตักเตือนปล่อยตัวชั่วคราว (มี/ไม่มีประกัน) ส่งตัวเด็กไปยังสถานศึกษา/ฝึกอบรมมอบตัว
เด็กให้อยู่กับบุคคล/องค์กรที่ศาลเห็นสมควร หรือก�าหนดเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติตามภานในระยะเวลาที่
ก�าหนด

อายุ ๑๕-๑๘ ปี . กรณีศาลฯ เห็นว่ายังไม่เห็นสมควรพิพากษาลงโทษ ให้ด�าเนินการเช่นเดียวกับเด็กและเยาวชน
อายุ ๑๒-๑๕ ปี . กรณีศาลฯ เห็นว่าเห็นสมควรพิพากษาลงโทษ : ลดโทษกึ่งหนึ่งของโทษทางกฎหมายก�าหนดไว้
ส�าหรับความผิดในคดีอาญาหรือสั่งโอนคดีไปยังศาลที่มีอ�านาจพิจารณาคดีธรรมดาได้ (ถ้าเด็กหรือเยาวชนที่
ท�าความผิด มีร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และนิสัยเหมือนผู้ใหญ่)

ข้อควรรู้ : ถงึแม้เด็กและเยาวชน แม้ไม่ได้รบัโทษอาญา แต่ยงัต้องรบัผดิในทางแพ่ง โดยพ่อแม่ต้องร่วมรับ
ผิดชอบด้วย  

การขึ้นศาลเยาวชน

๖๖
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ต�าราเล่มใหญ่
เรื่อง : คะริน
ภาพ : พิมพ์ณัฐ 

 ในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์ 
 พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง ทรงมพีระชนมพรรษา

ครบ ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ทีท่รงอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสรมิงานหตัถกรรมไทยจากวิถพีาณชิยวฒันธรรม
พืน้บ้านสูร่ะดบัประเทศและสากล โดยเฉพาะอย่างยิง่เซรามกิหรอืเครือ่งป้ันดนิเผา 
และฉลองวาระครบรอบ ๑๓๕ ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทตูระหว่างประเทศ 
ไทยกับประเทศญี่ปุ่น

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดซากะ ประเทศญี่ปุ่น 
จึงจัดนิทรรศการพิเศษเรื่อง “เซรามิกแห่งแหลมทอง
และแดนอาทติย์อุทยั: สานต�านานสายใยไม่เสือ่มคลาย
ในพาณิชยวัฒนธรรมโลก” จัดแสดงเครื่องปั้นดินเผา
จากประเทศญีปุ่น่และเครือ่งป้ันดนิเผาของประเทศไทย 
ตั้งแต่อดีตที่มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ การค้า
และวัฒนธรรม จากสมัยเอโดะและสมัยอยุธยาจวบจน 
ถึงปัจจุบัน ผ่านสุนทรียภาพแห่งเซรามิกสู่มิตรไมตรีที่
อบอุ่นของสองแผ่นดิน

เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย
สานต�านานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก

เนื่อง

๖๗



นทิรรศการพเิศษนีต้ามรอยเส้นทางการค้าขายทางทะเลระหว่างไทย-ญีปุ่่น โดยน�า
โบราณวัตถุเครื่องเคลือบเซรามิกจากพิพิธภัณฑสถานเซรามิกแห่งคิวชู และเครื่องปั้น 
ดินเผาของไทย มาจัดแสดงร่วมกันกว่า ๑๘๐ รายการ โดยส�านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดซากะ และพิพิธภัณฑสถานเซรามิกแห่งคิวชู ได้อนุญาตให้กรมศิลปากรน�า
โบราณวัตถุเครื่องเคลือบดินเผาส�าคัญจากจุดก�าเนิดที่เมืองอาริตะ ประเทศญี่ปุ่น 
มาจัดแสดงจ�านวนมากถึง ๘๒ รายการ ๙๗ ชิ้น มีชิ้นเด่นๆ อาทิ เด็กชายจับปลา
ดกุด้วยน�า้เต้า ตกแต่งด้วยการเขยีนสบีนเคลอืบ จานลายครามแบบคารากขนาดใหญ่
เขยีนลายนกฟินกิซ์และตราวีโอซ ี ขวดทรงแปรงตชีาเขยีนลายบนเคลือบ เป็น
ลายดอกโบตัน๋ เป็นต้น มาจดัแสดงร่วมกับเครือ่งป้ันดนิเผาไทย จ�านวน 
๙๐ รายการ จากแหล่งโบราณคดี-ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมไทย อาทิ 
ชุดชามเบญจรงค์ กระปุกสังคโลกสองหู จากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย 
กุณฑีสังคโลก ได้จากการขุดค้นที่วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ
โบราณวัตถุจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส�าหรับเมืองอาริตะ จังหวัดซากะ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
เกาะคิวซ ู ถอืเป็นแหล่งก�าเนดิเครือ่งกระเบือ้งของญีปุ่น่ เริม่ต้นในปี พ.ศ. ๒๑๕๓  
ภูมิปัญญานี้มีการสืบทอดต่อเนื่องมากกว่า ๔๐๐ ปี ผ่านการใช้กระบวนการของดิน 
น�้า ลม ไฟ คือ ปั้นดินทราย ฉาบไล้ด้วยน�้า น�าผึ่งลม โหมฟืนไฟในเตา โดยใช้        
แร่เกาลนิซึง่เป็นวตัถดุบิส�าคญัในอดตี ปัจจบุนัแร่ชนดินีม้าจากเหมอืงทีอ่ะมากสุะ จงัหวดั
คุมาโมโตะ  

เครื่องกระเบื้องเมืองอาริตะนับเป็นงานหัตถกรรมอันมีค่า ญี่ปุ่น เรียกว่า “ไซคุ” 
หวัใจส�าคญัคอืความละเอยีดและประณีตของช่างป้ัน ตัง้แต่การขึน้รปูทรงจนส�าเรจ็เป็น
ภาชนะที่งดงาม ผู้มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาเมืองอาริตะมีนามว่า 

๖๘



คานากาเอะ ซังเป ชาวเกาหลี ที่มายังญี่ปุ่นในช่วงสงครามบุนโรกุ เคอิโช รวมถึงช่าง
ฝีมืออื่นๆ ที่มีทักษะในการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
และลวดลายที่ประณีตสวยงาม

ยคุทองของอตุสาหกรรมเซรามกิเมอืงอารติะอยู่ในช่วงการเปล่ียนผ่านจากราชวงศ์     
หมิงสู่ราชวงศ์ชิงในปี ๒๑๘๗ ท�าให้การส่งออกเซรามิกเติบโตยาวนานกว่า ๑๐๐ ปี 
ผ่านเรือของบริษัท Dutch East India Company รวมถึงส่งออกมาประเทศไทย จนถึง
ยคุเสือ่มถอยของการส่งออกในปี ๒๒๒๗ จากประกาศยกเลกิข้อจ�ากัดในการค้าขายทาง
ทะเล จีนกลับมาผงาดครองตลาดอีกครั้ง เป็นเหตุให้ต้องกลับมารุกตลาดในประเทศ
มากขึ้น ลดต้นทุนการผลิต มีทั้งราคาถูกและแพง ท�าให้อุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้อง
เมืองอาริตะขับเคลื่อนจนถึงปัจจุบัน

พพิธิภัณฑ์เซรามกิควิซรู้อยเรยีงการจดัแสดงเซรามกิได้อย่างน่าสนใจ เริม่ท่ีโซนการ
ส่งออกของญีปุ่น่-เซลาดอนสูล่ายคราม-ก่อนจะเป็นเครือ่งกระเบ้ืองอารติะ ท่ีมกีารจดัแสดง
เซรามิกโบราณ อาทิ ขวดแปรงตีชาเขียนสีลงบนเคลือบลายดอกโบตั๋น (ค.ศ.๑๖๕๐-
๑๖๖๐) โถเขียนลายครามภาพดอกไม้ (๑๖๖๐-๑๖๘๐) ขวดเคลือบสีขาวที่ก้นขวด
เขียนลายครามตรา IC (๑๖๘๐-๑๗๐๐) ขวดใส่ซอสญี่ปุ่นเขียนลายครามว่า JAPAN-
SCHZOYA (๑๘๐๐-๑๘๔๐) กุณฑีเขียนสีบนเคลือบภาพพระศรีอริยเมตไตรย (โฮเทอิ) 
(๑๖๖๐-๑๖๗๐) ชามเขียนสีบนเคลือบลายมังกรและดอกเบญจมาศ (๑๖๕๕-๑๖๖๐)

ถัดมาคือโซนคากิเอมอนและนาเบชิมะ เซรามิกสองรูปแบบที่สมบูรณ์แบบและ
ยิ่งใหญ่แห่งเครื่องกระเบื้องญี่ปุ่น เซรามิกคากิเอมอนเป็นแบบเขียนหลายสีใช้เตาเผา
ส่วนตัวคุณภาพดีส�าหรับชนชั้นสูง ส่งออกไปยุโรป ส่วนนาเบชิมะใช้เทคนิคและการ
ออกแบบประณตีเพ่ือส่งให้ตระกลูของโชกนุ งานชิน้ส�าคญั ได้แก่ จานแบบคราก เขยีน
ลายครามรปูหงส์และตรา VOC (๑๖๙๐-๑๗๑๐) กาน�า้เขยีนสบีนเคลือบลายหงส์และดอกคิริ 
(๑๗๓๐-๑๗๖๐) จานขอบลายหยักเขยีนลายครามภาพชาวจนีและสุนขั (๑๖๘๐-๑๖๙๐)

นอกจากนี้มีนิทรรศการจ�าลองการท�างานของช่างเซรามิกในเมืองอาริตะใน
แผนกต่างๆ การจ�าลองเตาเผาแบบไต่ระดับตามไหล่เขาในฮิเซ็น สันนิษฐานรูปแบบ
แหล่งเตาเทนกูตานิ เมืองอาริตะ ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๒ และเตาเผาของไทย การจัด
แสดงเซรามิกเมื่อครั้งเรือจมในอ่าวไทย เกาะคราม จังหวัดชลบุรี และเซรามิกหรูหรา
ที่ส่งออกไปยังยุโรปและเอเชีย
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เนื้อหานิทรรศการในภาพรวมแบ่งเป็น ๖ หัวเรื่อง ดังนี้
๑. น้อมส�านึกพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๒. วิวัฒนาการเซรามิกแห่งสองสายใย (ญี่ปุ่น-ไทย) ในโลกพาณิชย

วัฒนธรรม
๓. ภมูปัิญญาชาวแหลมทองและชาวอาทติย์อทุยั ในดนิ-น�า้-ลม-ไฟ: 

“ป้ันดินทราย ฉาบไล้ด้วยน�า้ น�าผึง่ลม โหมฟืนไฟในเตาเผา” บอกเล่าเรือ่ง
ราวภูมิปัญญาการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของญี่ปุ่นและไทย

๔. สงูสดุแห่งภมูปัิญญา: ภาพฉายาในพาณิชยวฒันธรรมโลก สะท้อน
เรื่องราวการค้า ศิลปะและวัฒนธรรมผ่านเครื่องปั้นดินเผาญี่ปุ่นและไทยที่
ไปไกลยังต่างแดน

๕. แรงบันดาลใจไม่หยดุยัง้คอืพลงัสร้างสรรค์ใหม่ โดยสบืทอดวฒันธรรม
และพัฒนากระบวนการผลิตสู่ความคิดใหม่

๖. ส�ารบัคาวหวาน อาหารญีปุ่น่ - ไทย ผูเ้ข้าชมจะได้สมัผสัถงึวัฒนธรรม
อาหารควบคู่กับภาชนะที่มีบทบาทส�าคัญมาแต่อดีต

ทัง้น้ี จุดเด่นน่าสนใจทีต้่องแวะเป็นพเิศษ ได้แก่ ไหเคลอืบลายพระบรม
สาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง แจกนัปลากา-ปลาคาร์พทีส่ร้างสรรค์เป็นพเิศษ
เพื่อจัดแสดงในนทิรรศการชดุนี ้รวมทัง้มมุแต่งตวัและตู้กดกาชาปองซึง่เป็น
ลกูเล่นน่ารักๆ ของนิทรรศการอีกด้วย

นทิรรศการพเิศษ “เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อทัุย : สาน
ต�านานสายใยไม่เสือ่มคลายในพาณชิยวฒันธรรมโลก” จดัขึน้เมือ่ช่วงเดอืน
ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร

“ทิศไท” เก็บภาพและเนื้อหาประทับใจมาฝากน้องๆ เยาวชน เพราะ
โอกาสทีส่องวัฒนธรรมจะสานสมัพนัธ์กนัผ่านงานเซรามิกงดงามเช่นนีมี้ไม่
บ่อยครั้งนัก  

๗๐



สืบสานวัฒนธรรม
เรื่อง : ทัศนีย์ ยาวะประภาษ
ภาพ : BIGGYPHOTO 
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วงการนาฏศิลป์และดรุยิางค์ไทยให้ความเคารพ
นับถือ องค์พระพิราพ เพราะถือเป็นสัญลักษณ์

ของเทพอสูรที่มีมหิทธานุภาพสูงสุด มีฤทธิ์อ�านาจที่
จะดลบันดาลความสุขให้กับผู้ที่เคารพกราบไหว้บูชา 
กระบวนท่าร�าและการบรรเลงหน้าพาทย์องค์พระพริาพน้ี
ต้องกระท�าด้วยความระมดัระวงัอย่างยิง่ เชือ่กนัว่าหาก
พลาดพลั้งไปอาจถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้น ก่อนการแสดง
จะต้องมกีารเซ่นสรวงบูชาและบรกิรรมคาถาเพือ่คุ้มกนั
ภยันตราย ซึง่หากมกีารปฏิบติัอย่างครบถ้วนตามจารตี
ประเพณีก็จะเกิดความสวัสดิมงคลแก่ศิลปินผู้แสดง 
ผู้บรรเลง ตลอดจนผู้ที่อยู่ในบริเวณจัดงาน

หน้าพาทย์องค์พระพิราพ เป็นเพลงหน้าพาทย์ชั้น
สูงสุดที่มีจารีตประเพณี การถ่ายทอดกระบวนท่าร�า
ที่เคร่งครัด มีระเบียบแบบแผนและพิธีกรรมที่ยึดถือ
สบืต่อกนัมาแต่โบราณ สถานท่ีถ่ายทอดต้องเป็น “วงั” 
หรอื “วัด” เท่านัน้ เพราะเป็นสถานทีม่งคลสมพระเกียรติ

พระมหาเทพผู้มีมหิทธานุภาพ (เพลงหน้าพาทย์องค์
พระพิราพเป็นเพลงหน้าพาทย์ประจ�าองค์พระพิราพ 
ซึ่งเป็นปางดุร้ายขององค์พระอิศวร) ไม่ต่อท่าร�ากัน
ในบ้านซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสามัญชนหรือโรงเรียน
เป็นอันขาด รวมท้ังผูท่ี้สบืทอดท่าร�ากต้็องมคีณุสมบตัิ
เพียบพร้อม มีฝีมือในเชิงการร�า ผ่านการบวชเรียน
มาแล้ว กตัญญูต่อครูอาจารย์ มีก�าลัง มีความจ�า 
และมีสมาธิ 

สาธยายท่าร�าหน้าพาทย์องค์พระพิราพ 
บันทึกมรดกทางวัฒนธรรมของแผ่นดิน

วง
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จากหลักฐานทีป่รากฏ มีการถ่ายทอดท่าร�าองค์
พระพิราพอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ๒๕๒๗ 

และ ๒๕๔๕ จ�านวน ๔ ครัง้ ทีส่�าคัญในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสน ี คือผู้หนึ่งที่ช่วยท�าให้
เกดิงานอนัเป็นมงคลเมือ่วนัพฤหสับดทีี ่๒๘ ตลุาคม 
พ.ศ. ๒๕๒๗ มีพระราชพิธีต่อท่าร�าหน้าพาทย์องค์ 
พระพริาพ ท่านผูห้ญงิแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ได้เข้าเฝ้าฯ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทูลเกล้าฯ 
ถวายหวัโขน-ละคร ทีจ่ะทรงใช้ครอบ ได้แก่ ศรีษะเทรดิ 
ศีรษะพระภรตมุนี และศีรษะพระพิราพ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ทั้งเพื่อรักษาจารีตประเพณีและการสืบทอด
ท่าร�าองค์พระพิราพ ให้เยาวชนไทยตลอดจนผู้สนใจ
ทัว่ไปตระหนกัรู้และเข้าใจ พร้อมทัง้สบืสานมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ายิ่งของแผ่นดินไทย 
ศิลปากรสมาคมร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ครูอาจารย์ผู้เชี่ยว 
ชาญนาฏศิลป์โขนจากสถาบันพัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม และส�านักการสังคีต กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนท่านผู้หญิงแผ้ว 
สนทิวงศ์เสนี ศลิปากรสมาคม ลูกศษิย์และผู้มอีปุการคณุ 

จดัให้มกีารสาธยายท่าร�าหน้าพาทย์องค์พระพริาพ ณ 
พระอโุบสถ วัดบวรสถานสทุธาวาส (วดัพระแก้ววงัหน้า) 
ระหว่างวันที่ ๗-๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

การจัดงานสาธยายในครั้งนี้ นอกจากเป็นการ
อนรุกัษ์และสบืทอดกระบวนท่าร�าชัน้สงูของวงการนาฎ
ศิลป์ไทยแล้ว ยังเป็นจารีตประเพณีส�าคัญ ถือเป็น 
การทบทวนกระบวนท่าร�า ศษิย์ได้มโีอกาสแสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ถ่ายทอด บรรยากาศในวันพิธี
จึงขรึมขลัง เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ สง่างาม เป็น
สิริมงคลแก่ผู้ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานอย่างยิ่ง

ครูประเมษฐ์ บุณยะชัย ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป-์โขน) พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
และครูสุดจิตต์ พันธ์สังข ์ศิลปินกรมศิลปากร และผู้
เชีย่วชาญนาฏศลิป์ไทยของกรมศลิปากร เล่าถงึจารตี
ประเพณกีารถ่ายทอดท่าร�าหน้าพาทย์องค์พระพริาพ
ว่า หน้าพาทย์ หมายถงึเพลงทีใ่ช้ประกอบกริยิาอาการ
ของตัวโขน-ละคร และใช้เป็นกริยิาสมมตขิองปรากฏ 
การณ์ต่างๆ มีวิธีจัดล�าดับ  ๒ แนวทางคือ หนึ่ง แบ่ง
ตามลกัษณะทีป่รากฏ ได้แก่ หน้าพาทย์ทีม่ท่ีาร�า และ 
หน้าพาทย์ทีไ่ม่มท่ีาร�า สอง แบ่งตามความส�าคญั ได้แก่ 
หน้าพาทย์ทั่วๆ ไป และ หน้าพาทย์ชั้นสูง

วิธีการแบ่งความส�าคัญของหน้าพาทย์นั้น
ค�านึงถึงความยากง่ายของท่วงท�านองเพลง ศักดิ์ศรี



๗๓

ความส�าคญัของตัวโขน ละคร ทัง้มข้ีอก�าหนดอันเป็น
หลักจารีตปฏิบัติว่า ตัวโขน ละคร ที่มียศศักดิ์ต�่า รับ
บทเป็นเสนาก�านัลหรือตัวประกอบทั่วไป สามารถร�า
หน้าพาทย์ทั่วไปได้ แต่ไม่สามารถน�าหน้าพาทย์ชั้น
สูงมาร่ายร�าเป็นอันขาด แต่ตัวโขน ละคร ที่มีล�าดับ
ยศศักดิ์สูง สามารถร่ายร�าหน้าพาทย์ชั้นสูง ตลอด
จนสามารถร�าหน้าพาทย์ทั่วไปได้

ในกระบวนเพลงหน้าพาทย์ชัน้สงูน้ี วงการนาฏศลิป์
และดรุยิางค์ให้ความนบัถอืกนัว่าหน้าพาทย์เพลงองค์
พระพิราพหรอืเพลงพระพริาพเตม็องค์เป็นหน้าพาทย์ที่
ส�าคัญที่สุด ทุกคนต้องให้ความเคารพและเกรงกลัว
อย่างสงู เพราะเป็นสญัลกัษณ์ถงึการเสดจ็มาขององค์
พระพิราพ เทพอสูรที่มีมหิทธานุภาพสูงสุด

เหตผุลท่ีปรมาจารย์ศลิปินด้านนาฏดรุยิางค์ผนวก
ความเชือ่เรือ่งพระพริาพในรปู “เทพเจ้า” และ “ตวัโขน” 
เข้าเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกัน เพราะหน้าพาทย์หรอืท่า
ร�าองค์พระพริาพเป็นหน้าพาทย์เฉพาะองค์ พระพริาพ 
ในฐานะเทพเจ้าไม่มีโอกาสน�าไปใช้กับการแสดงอื่น
ใด ปรมาจารย์จงึน�ามาบรรจไุว้ในการแสดงตอนพระราม
เข้าสวนพิราพซ่ึงในเรื่องเป็นเพียงอสูรเทพบุตรตน
หนึ่งเท่านั้น มิได้มีความส�าคัญระดับเทพแต่อย่างใด 

ท่าร�าหน้าพาทย์องค์พระพริาพในการแสดงโขน
ตอนพระรามเข้าสวนพิราพมีลักษณะเป็นเอกเทศ 
เสมอืนการเบกิโรงด้วยหน้าพาทย์ จากนัน้จึงเข้าสูเ่ร่ืองที่
แสดง โดยเรื่องที่แสดงและหน้าพาทย์สามารถแยก
ออกจากกนัได้ แต่ถ้าน�ามารวมกันกเ็ท่ากบัหน้าพาทย์



๗๔

องค์พระพริาพเป็นส่วนของการแสดงเบกิโรงต้นเรือ่งที่มี
ความขลัง ศักดิ์สิทธิ์ งดงาม ด้วยท่วงท่าที่ดุดันแข็ง
แรงของพระพิราพ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนร�าจึงค่อย
เป็นการด�าเนินเรื่องตามบทบาทของพระพิราพอสูร
เทพบุตรในเรื่องรามเกียรติ์

จารีต หรือแบบแผนขัน้ตอนในการถ่ายทอดท่าร�า
หน้าพาทย์องค์พระพิราพประกอบด้วยพิธีกรรมทั้ง
พทุธศาสตร์และไสยศาสตร์ ทัง้มีข้อห้ามท่ีครนูายรงภักดี 
(เจยีร จารุจรณ) ก�าชบัเป็นพเิศษ คอืผูรั้บการถ่ายทอด
ห้ามอวดอ้างตนว่าเป็นผูม้ฝีีมอื มคีวามสามารถในเพลง
หน้าพาทย์นีอ้ย่างเดด็ขาด แสดงให้เหน็ถงึคุณลกัษณะ
ของความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่โอ้อวด เป็นการกระตุน้

ให้เกิดความส�านึกรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา ท�าให้บุคคล
รอบข้างเกิดความเมตตารักใคร่ ปราศจากจากศัตรู

ดังนั้น การถ่ายทอดท่าร�าหน้าพาทย์องค์พระ
พริาพในการแสดงโขน จงึเป็นกระบวนท่าร�าชัน้สงูและ
ศักดิ์สิทธิ์ที่นาฏศิลปินยกย่องและเคารพกลัวเกรง
อย่างฝังจิตฝังใจตลอดมา นับเป็นเกียรติ มงคลชีวิต 
และความภาคภมูใิจอย่างยิง่ของ “ทศิไท” ทีไ่ด้รบัโอกาส
เข้าชมพิธีอันเป็นบันทึกมรดกทางวัฒนธรรมของ
แผ่นดินในครัง้นี ้และได้ถ่ายทอดความสง่างามยิง่ใหญ่
ซึ่งไม่อาจร้อยเรียงได้ถ้วนทั้งหมดในบทความเดียว 
สูผู่อ่้านและน้องๆ เยาวชนเบิกพทุธศกัราช ๒๕๖๖  

   
 



    ทิศไทฉบับต้อนรับปี ๒๕๖๖ ด้วยคอลัมน์ใหม่ “ที่มาค�าไทย” ซึ่งจะพาน้องๆ 
    ไปรูจ้กัทีม่าทีไ่ปของค�าไทยท่ีอาจจะฟังโบราณ ไม่คุน้ห ู แต่มคีวามหมายลึกซ้ึง 

สนุกสนานทีเดียวค่ะ
ก่อนจะพาไปรู้จักค�าไทย ขอพามารู้จัก “ส�านวนและสุภาษิตไทย” กันก่อน ส�านวน 

สภุาษติไทย รวมถงึค�าพังเพยนัน้นิยมใช้กนัมาอย่างยาวนานและแพร่หลาย นบัเป็นอกีหนึง่
ในวัฒนธรรมสบืทอดทีเ่กิดจากพฤตกิรรมการใช้ชวีติประจ�าวนัของผูค้นท่ีท�าให้เกดิเหตกุารณ์
ต่างๆ ขึ้น จนมีการน�าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเรียบเรียงถ้อยค�าใหม่ในเชิงสั่งสอนหรือเปรียบเทียบ 
จนเกิดเป็นส�านวนไทย สุภาษิตค�าพังเพย และสุภาษิตส�านวนไทยในที่สุด

ดูเผินๆ ส�านวน สุภาษิต และค�าพังเพยจะคล้าย
กันมาก แต่ทั้งสามค�ามีความแตกต่างกัน ส�านวนไทย 
เป็นถ้อยค�าหรือข้อความเชิงอุปมาอุปมัย มีนัยแฝงอยู่
ลกึซึง้ มีความหมายไม่ตรงตามตัว เป็นการพดูเชงิเปรยีบ
เทียบ สั่งสอน และมักจะไม่แปลความหมายตรงๆ ผู้
อ่านต้องตีความเอาเอง

การแบ่งประเภทของส�านวนไทยไม่ได้จ�ากัดรูป
แบบตายตัว ขึ้นอยู่กับว่าต้องการแบ่งตามเกณฑ์ใด 
เช่น ส�านวนไทย ก-ฮ, ส�านวนไทยเกี่ยวกับการกระท�า 
ส�านวนไทยเกี่ยวกับอาหาร เป็นต้น 

ตวัอย่างของส�านวนไทยทีน้่องๆ น่าจะเคยได้ยนิได้ฟังผูใ้หญ่ในบ้านเปรยีบเทยีบหรอื
พูดให้ฟัง  . ขวานผ่าซาก หมายถึง การพูดตรงมากจนเกินไป โดยไม่ดูกาลเทศะ ไม่ได้คิดว่า

  จะสร้างความพอใจให้แก่ผู้อื่นหรือไม่. ความรู้ท่วมหวั เอาตวัไม่รอด หมายถงึ มคีวามรูม้าก แต่รูเ้พียงทฤษฎ ีไม่สามารถ
  น�ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองได้. ปิดทองหลังพระ หมายถึง การท�าความดีที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือเปิด
  เผยให้ผู้อื่นรับรู้ 
ส�าหรับ สุภาษิต เป็นการตักเตือน ให้ข้อคิดสะกิดใจ มักจะมาในรูปแบบของส�านวน

โวหารหรือค�าพังเพย ค�าสุภาษิตมีอยู่ด้วยกันสองประเภทคือ

ประเดิม

ย้อนรอยค�ำไทย
เรียบเรียง : ระย้า

ส�ำนวนไทย สุภำษิต ค�ำพังเพย
คืออะไร มีที่มำจำกไหน
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๑. ฟังแล้วเข้าใจได้ทันที ไม่ต้องแปลความหมายให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆ เช่น. ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว.แกว่งเท้าหาเสี้ยน หมายถึง อยู่ดีไม่ว่าดี ไปหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัว
๒. ฟังแล้วไม่เข้าใจในทันที ต้องแปลความหมายให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ก่อน 

เช่น . กระต่ายตื่นตูม คนที่แสดงอาการตื่นตกใจง่ายโดยไม่ทันส�ารวจให้ถ่องแท้ก่อน. เข็นครกขึ้นภูเขา ท�างานที่ยากล�าบากต้องใช้ความเพียรพยายามและอดทนมาก. เกลือจิ้มเกลือ หมายถึง แก้แค้นให้สาสมกับที่ท�าไว้ ไม่ยอมเสียเปรียบกัน. ชุบมือเปิบ หมายถึง ฉวยเอาผลประโยชน์ของผู้อื่น โดยตัวเองไมได้ลงทุนลงแรง
ส่วน ค�าพังเพย  เป็นการกล่าวเปรียบเทียบ(อุปมา) ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  มีที่มา

จากค�ากล่าวต่อๆ กันมาช้านาน จากเหตกุารณ์ในวถิชีวิีตของคนรุน่ก่อนๆ ซึง่มีความหมาย
แฝง มลีกัษณะคล้ายภาษติ เพ่ือเป็นข้อคิดหรอืแสดงความคิดเห็นทัว่ๆไป หรอือาจเป็นการ
กล่าวเปรียบเปรยอะไรบางอย่างโดยมิได้มุ่งเน้นการสอนใจ หรืออาจเป็นการกล่าวกระทบ
เสียดสีก็ได้ ตัวอย่างเช่น.กนิปนูร้อนท้อง มาจากตุก๊แก ว่ากนัว่า ตุก๊แกท่ีกนิปนู (ปนูแดงท่ีกนิกบัหมากพล)ู 

  มักจะท�าอาการกระวนกระวาย ส่งเสียงร้องแกร็กๆ เหมือนอาการร้อนท้องหรือ
  ปวดท้อง จงึน�าเอามาเปรยีบกนัคนทีท่�าพริธุหรอืท�าอะไรไว้ไม่อยากให้ใครรูแ้ต่เผอญิ
  มีใครไปแคะได้ หรือเรียบเคียงเข้าหน่อยทั้งๆ ที่เขาไม่ได้เจตนาเจาะจงแต่ตัวเอง 
  ก็แสดงอาการเป็นเชิงเดือดร้อนออกมาให้เขารู้ ส�านวนนี้มักพูดกันว่า “ตุ๊กแกกิน
  ปูนร้อนท้อง”. เชื้อไม่ทิ้งแถว เหมือนบรรพบุรุษ. ตบมือข้างเดียวไม่ดัง ท�าอะไรฝ่ายเดียวไม่เกิดผล. ผักชีโรยหน้า การท�าความดีเพียงผิวเผิน
แต่จริงๆ แล้ว บางทีเราก็แยกสามประเภทนี้ยากมาก หลายค�าถูกรวบรวมอยู่ในทั้ง

สามประเภทเลยก็มี จึงเรียกค�าเหล่านี้เป็นค�ากลางๆ ว่า ส�านวนไทย เช่น. น�า้ขึน้ให้รบีตกั ข้อความนีเ้ป็นส�านวนได้  เพราะมีความหมายไม่ตรงตามตวัอักษร 
เป็นสภุาษิตได้  เพราะให้คตสิอนใจว่า  เมือ่มีโอกาสท�าอะไร ต้องรีบท�าเพ่ือให้ได้รบัผลส�าเรจ็
โดยเร็ว และเป็นค�าพังเพยได้  เพราะกล่าวติคนท�าไม่ด ี

ค�าไทยนัน้มีให้เลอืกใช้พลกิแพลงตามสถานการณ์ได้หลากหลาย ยิง่อ่านยิง่เข้าใจจะ
ยิ่งสนุก เพิ่มคลังค�าให้เราน�าไปใช้ในการเรียนและท�างานได้อีกมากมายมหาศาลค่ะ

ฉบับหน้าจะย้อนรอยค�าไทยที่ใช้กันแพร่หลาย ใช้ได้หลายบริบท ใช้ได้หลายความ
หมาย หลายสถานการณ์ ให้น้องๆ น�าไปปรับใช้กันในชีวิตประจ�าวันนะคะ  
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เก็บมาเล่า
เรื่อง : คะริน

มหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
ปลายปี ๒๕๖๕ กรุงเทพมหานครจัดงาน Sustainability Expo 2022 หรือ SX 2022 มหกรรมด้าน

ความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ภายใต้แนวคิด “Good Balance, Better World สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า” 
ทางออกเพือ่โลกและวธีิสร้างสมดลุใหม่ให้กบัตวัเองและสงัคม โดยน้อมน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง (SEP) 
ตามแนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และน้อมน�าพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั ทีจ่ะทรงสบืสาน รกัษา และ
ต่อยอดเพือ่ประโยชน์สุขของประชาชน ผนวกกบัหลกัเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติ (UNSDGs) งานจัดขึ้นเป็นเวลา 
๗ วัน ระหว่างวันที่ ๒๖ กันยายนถึง ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
ครอบคลุมกว่า ๔๐,๐๐๐ ตารางเมตรของศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ที่เพ่ิงได้รับการปรับปรุงใหม่อย่างโอ่โถงและ
เรียบโก้

ในงานมี ๔ โซนส�าคัญคือ
๑. นิทรรศการหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(SEP) ซึ่งเป็นแนวทางหลักของการจัดงาน Sustainability 
Expo 2022 (SX 2022) พาเราเดินทางสูว่งแหวนแห่งความสมดลุ 
เรยีนรู้จากผูบ้กุเบกิและผูป้ฏบิติังานตวัจรงิท้ังในระดบัประเทศ
และนานาชาต ิ เพือ่สร้างการรบัรูแ้ละสนบัสนนุแนวทางปฏบิตัิ
จริงในการแก้ปัญหาระดับโลก และสร้างสมดุลที่ดีขึ้นส�าหรับ
เรา ชุมชนของเรา และโลกของเรา

นอกเหนือจากการท�าความเข้าใจหลักการ SEP และ
การประยุกต์ใช้ในเชิงลึกแล้ว ผู้เข้าชมงานยังได้เรียนรู้เกี่ยว
กับการพัฒนาทั้ง ๙ ด้านของมูลนิธิชัยพัฒนา และดูตัวอย่าง
โครงการที่ด�าเนินการโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง อาทิ โครงการ
ป่าชุมชนเพื่อการจัดการคาร์บอนเครดิต

นอกจากนี้ ในงานยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับการน�าหลัก
ของทางสายกลาง ค�าสอนของพระพุทธศาสนามาเป็นแนว 
ทางในการพัฒนาเพือ่ความยัง่ยนื และข้อมลูเกีย่วกบัเป้าหมาย
การพฒันาทีย่ั่งยืนของสหประชาชาต ิ โมเดล เศรษฐกิจชวีภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

๒. Good Health And Well-Being : ค้นพบการเยียวยาจิตใจ ร่างกายและจิตวิญญาณผ่านนวัตกรรม
การปฏิบัติทางการแพทย์ การแพทย์ทางเลือกที่ทันสมัยและแม่นย�า. ดูวิธีการใช้หุ่นยนต์เป็นเครื่องมือส�าคัญในการให้บริการดูแลสุขภาพ. เรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาและวิธีการป้องกันตนเองจากโรคร้าย เช่น โรคหัวใจและไต. ชมการสาธิตการนวดแผนโบราณเพื่อรักษาโรคออฟฟิศซินโดรม ไมเกรน และอัมพาต. เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของมูลนิธิก้าวคนละก้าว

๓. Food : ค้นพบนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มตลอดจนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์
และความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป. เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากมายจากเครือไทยเบฟ. เรียนรู้นวัตกรรมด้านอาหารและอาหารแห่งอนาคตกับซีพีเอฟและไทยยูเนียน
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. ชมการสาธิตจากหุ่นยนต์ Baristar โดย Ross Digital. รับค�าปรึกษาและสร้างเครือข่ายผ่าน Space-F โครงการ  
  บ่มเพาะและเร่งการเติบโตของสตาร์ทอัพ
  ด้านเทคโนโลยีอาหารแห่งแรกในประเทศไทย . สนุกกับ interactive games เพื่อเพิ่มความเข้าใจใน
  เรื่องขยะอาหาร
๔. Lifelong Learning : น�าเสนอโครงการและความคดิรเิริม่

ต่างๆ ในแง่ของการพัฒนาเยาวชนและการส่งเสริมการเป็นผู้
ประกอบการ. จัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาจาก

  มหาวิทยาลัยชั้นน�าของประเทศไทย อาทิ แคลเซียมที่
  สกดัจากกระดกูปลา บ้านประหยดัพลงังาน หุน่ยนต์กูภ้ยั 
  วัสดุก่อสร้างท่ีท�าจากยางพารา ผลติภัณฑ์จากไหมทีเ่หลอื 
  และอื่นๆ อีกมากมาย. จัดแสดงแฟชั่นและงานศิลปะท่ียั่งยืนจากวัสดุรีไซเคิล 
  เช่น ถุงปุ๋ยและเชือกพลาสติก. เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตผลจากโครงการท่ีท�าร่วมกับชุมชน
  เช่น โครงการ Social Lab, OTOP junior, ผลงาน
  ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า และ Creative Young Designers. หอเกียรติยศของนักกีฬาที่ประสบความส�าเร็จและเส้นทางแห่งการสร้างคน
แก่นของงาน SX 2022 ใช้ค�าที่เรียบง่าย คือ “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” เพราะต้องการให้ความ

เปลี่ยนแปลงเริ่มที่ตัวบุคคล จากนั้นเป็นเรื่องราวในการด�าเนินชีวิตของเราที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม SX 2022 ท�าให้คนไทยได้เกิดความตระหนักรู้และเริ่มลงมือปฏิบัติ ต่อยอดค�าว่า Sufficiency 
(ความพอเพียง) สู่ Sustainability (ความยั่งยืน)

ตลอด ๗ วันของการจัดงานมีผู้เข้าชมงานกว่า ๒๕๓,๐๐๐ คน ในจ�านวนนี้มีผู้ปกครองและเยาวชนเข้า
ร่วม Kids Zone ๒๖,๐๐๐ คน มีนิสิตนักศึกษาจาก ๓๐ มหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน ๘,๐๐๐ คน มีครูและ
นักเรียนจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาเข้าชมงาน ๕๐๐ คน เป็นต้น

การบริหารจัดการขยะภายในงานท�าได้น่าประทับใจ มีขวด PET หลังการบริโภคทิ้งลงถังคัดแยกและ
เครื่อง RVM น�ามาแลกผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก จ�านวน ๓๘,๐๐๐ ขวด PET น�้าหนักรวม ๕๗๑ กิโลกรัม มี
กระป๋องหลังการบริโภคจากศูนย์คัดแยกและเครื่อง RVM จ�านวน ๑๔,๕๐๐ กระป๋อง น�้าหนักรวม ๒๑๗ 
กิโลกรัม และมีขวดแก้วหลังการบริโภคจากศูนย์คัดแยกและเครื่อง RVM จ�านวน ๒,๑๖๕ ขวดแก้ว น�้าหนัก 
๕๖๓ กิโลกรัม
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“หุ่นยนต์ดินสอ” ช่วยแก้ปัญหาผู้ป่วยติดเตียง
ในอดีตภาพการใช้หุ่นยนต์เพื่ออ�านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตอาจพบเจอได้แค่ในหนังฮอลลีวูด แต่

ปัจจบุนัด้วยความก้าวล�า้ของเทคโนโลย ี ท�าให้มนษุย์สามารถจบัต้องนวัตกรรมเหล่านี้ได้จริง โดยเฉพาะการน�า
มาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ดังเช่น “หุ่นยนต์ดินสอ” (Dinsaw) หรือหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์และพยาบาล
หน้าตาน่ารักของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

หุน่ยนต์ดนิสอตวันีพ้ฒันาโดย บรษิทั ซที ีเอเซยี โรโบตกิส์ จ�ากดั ปัจจบุนัมาถงึรุน่ IV หรอืรุน่ที ่๔ แล้ว มี
ความสงู ๑.๓ เมตร สามารถเคลือ่นทีไ่ด้ ถอืเป็นหุน่ยนต์ให้บริการรายแรกของประเทศ ไทยและเอเชยีตะวันออก
เฉยีงใต้ โดยโรงพยาบาลหลายแห่งในไทยเริม่น�าหุ่นยนต์ดนิสอมาใช้ เพ่ือบรกิารผูป่้วยนอกและผู้ป่วยใน 

สรรพคุณของหุน่ยนต์ตวัน้ี สามารถช่วยซกัอาการเพือ่คดักรองผูป่้วยเบือ้งต้นด้วยระบบ AI Symptomai 
และวัด Vital Sign หรือประเมินการเต้นหัวใจ พร้อมเชื่อมกับระบบโรงพยาบาลเพื่อส่งต่อข้อมูลให้คุณหมอ 
ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆ รวมถึงลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙

นอกจากนี้ ยังมีหุ่นยนต ์“ดินสอ มินิ” หุ่นยนต์ตัวจิ๋วที่แม้จะเคลื่อนที่ไม่ได้ แต่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ
การใช้งานชั้นสูงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

ดินสอ มินิ มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และ 
ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์โดยเฉพาะ สามารถรับสายโทรเข้าได้
อัตโนมัติ มีกล้องเซนเซอร์มองเห็นได้ในห้องมืด คอยสอด
ส่องเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยในห้องพัก และยังสามารถส่ง
แจ้งเตือนได้ทันที หากพบว่าผู้ป่วยคลาดหายไปจากสายตา 
เมื่อลุกขึ้นจากเตียง หรือหายไปจากห้อง

ไม่เพียงแค่นัน้ หุน่ยนต์ดนิสอ มิน ิยงัมีโหมดเพือ่ความ
บันเทิง เป็นเพื่อนคู่คิด มิตรแก้เหงาของผู้ป่วยทุกคนได้ 
สามารถเปิดเพลงให้ฟัง เปิดคลิปใน YouTube ให้รับชมบน
หน้าจอแสดงผล รวมถงึมเีกมให้เล่นด้วยอย่างเกมชะลอความ
จ�าเสื่อม เกมช่วยฟื้นฟูการออกเสียง และเกมช่วยประเมิน
ประสาทตาและการเคลือ่นไหว เป็นต้น ซึง่ล้วนมีประโยชน์ต่อ
การดูแลผู้ป่วยให้หายดียิ่งขึ้น

ใครที่สนใจและต้องการหุ่นยนต์แห่งอนาคตไปดูแลผู้
ป่วย หรือผูส้งูวัยในทีพ่กัอาศยั สามารถมาทดสอบประสทิธภิาพ
และลองใช้งานหุ่นยนต์ดินสอทั้ง ๒ รุ่นได้ฟรีที่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

โปรตีนกู้โลกในวิกฤตขาดแคลนอาหาร
 วิกฤตโลกร้อน ภัยธรรมชาติ และพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่สมดุล น�ามาสู่วิกฤตปัญหาความขาดแคลน

ทรัพยากร ซึ่งส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่มาสู่วิกฤตแห่งความขาดแคลนอาหารของโลก นักวิจัยองค์การอาหาร
และการเกษตรแห่งสหประชาชาติเคยให้ข้อมูลว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ โลกจะเข้าสู่ภาวะวิกฤตทางด้านอาหาร 
ในช่วงเวลาหลายปีมานี้ มีความพยายามมากมายที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชะลอการเกิดปัญหาดังกล่าว

 มาดูกันว่ามีโปรตีนกู้โลกแบบไหนบ้างที่จะช่วยชะลอความขาดแคลนนี้
TEMPEH เทมเป้ คือ ถั่วเหลืองหมัก เป็นอาหารพื้นเมืองของชาวอินโดนีเซีย เกิดจากการหมักบ่มถั่ว

ทั้งเมล็ด ด้วยเชื้อราโซปัส โอลิโกสปอรัส ซึ่งเป็นเชื้อราที่มีประโยชน์ ท�าให้เกิดเส้นใยสีขาว ช่วยยืดถั่วเหลือง
ให้ติดแน่นจนเป็นก้อน เทมเป้มีโปรตีนมีใยอาหาร โพรไบโอติกส์ แคลเซียม ธาตุเหล็ก และวิตามินบี ๑๒ 
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ช่วยปรบัสมดลุล�าไส้และเสริมสร้างภมิูคุม้กนั สามารถน�าไปประกอบ
อาหารได้หลายรูปแบบ อาท ิย่าง ผดั ต้ม หรือทานเปล่าๆ ใช้ทดแทน
โปรตีนจากเนื้อสัตว์ก็ดี

แมลง รสชาตแิสนอร่อยของแมลงนัน้เป็นเรือ่งทีอ่ธบิายได้ตาม
หลักวิทยาศาสตร์ นัน่คอืในเปลอืกของแมลงจะมสีารชนิดหนึง่เรยีกว่า 
“สารไคติน” ซึง่เป็นสารโมเลกุลเชิงช้อนของไนโตรเจนสั โพลแีซคคาไรด์ 
(Nitrogenous Polysaccharide) สารดังกล่าวน้ี เมือ่น�าไปผ่านความ
ร้อน เช่น ทอด ผดั ย่าง จะเกดิกลิน่หอมน่ารบัประทาน และช่วยให้
มีรสชาติอร่อย

แมลง เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดี ราคาถูก เมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์
ใหญ่ แมลงที่นิยมรับประทานกันได้แก่ หนอนรถด่วน หนอนไหม 
จิ้งหรีด จิ้งโกร่ง แมลงตานา ตัวอ่อนผึ้ง มดแดง ตั๊กแตนปากังก้า 
เหล่านี้มีคุณค่าทางสารอาหารสูง แมลงบางชนิดให้พลังงานต�่า ขณะที่บางชนิดให้พลังงานสูง

ข้อดีอีกอย่างของแมลงคือมีไขมันต�่า เนื้อหมูไม่ติดมัน ๑๐๐ กรัม มีไขมันสูงถึง ๓๕.๐ กรัม ขณะที่
ตั๊กแตนใหญ่มีไขมันเพียง ๓.๓ กรัมเท่านั้น แมลงยังมีสารอาหารบางชนิด เช่น วิตามิน B ไนอาซิน กรด   
ไลโนเนอิค กรดไลโนเลนิค

เนือ้สตัว์ทีเ่พาะในห้องแล็บ หรอืเนือ้สตัว์สังเคราะห์ เป็นกระบวนการน�าเนือ้เยือ่หรอืเซลล์ของสัตว์มาสกัด
เป็นสเตม็เซลล์ของสตัว์ต้นแบบ และท�าการเพาะเลีย้งสเตม็เซลล์นัน้ต่อบนจานแก้วเพาะเล้ียง ด้วยสารอาหารท่ี
เหมาะสมในห้องแล็บ ก่อนจะน�าไปผสมกับเส้นใยและไขมัน แต่งสี แต่งกลิ่น รสชาติ รสสัมผัส เพื่อให้มีรูป
ร่างหน้าตาเหมือนเนื้อสัตว์จริงๆ ใช้ทดแทนเนื้อสัตว์ที่ได้จากฟาร์มปศุสัตว์ ปัจจุบันมีหลายบริษัทผลิตออก
มาขาย แต่ยังมีราคาแพง

นมทีไ่ม่ได้จากววั แต่เป็นวธิผีลติโปรตนีนมด้วยการสงัเคราะห์ผ่านการดดัแปลงพนัธกุรรมของววัเข้ากบั  
จุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ หรือเชื้อรา ก่อนน�าไปเข้าสู่กระบวนการหมักเพื่อสร้างโปรตีนนม โดยใส่
จุลินทรีย์ น�า้ตาลจากพืช เกลือ และอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ชนิดเหลวลงในถังหมักแล้วปรับอุณหภูมิ ค่า 
PH ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้จุลินทรีย์เติบโตดี เมื่อหมักเสร็จเรียบร้อย ของเหลวจะถูกระบายออก 
และสกดัออกมาเป็นโปรตนีนม มรีสชาตแิละคณุค่าทางโภชนาการเหมอืนนมววัจรงิ ซ่ึงเหมาะกับผู้ที่บริโภค  
วีแกน มังสวิรัติ แต่ยังไม่เหมาะกับผู้ที่แพ้นมวัว ถึงแม้จะไม่มีแล็กโตส คอเลสเตอรอล  สเตอรอยด์ และสาร
แอนตไิบโอตกิกต็าม แถมพสิจูน์แล้วว่าเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมมากกว่ากระบวนการปกต ิ เพราะช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ๙๑-๙๗% ใช้พลังงานในการผลิตน้อยลงถึง ๖๐% และใช้น�า้ลดลงได้มากถึง ๙๙%

หมอพร้อม แชทบอท
“หมอพร้อม” ได้เริม่ทดสอบใช้งานหมอพร้อม Chatbot ผ่านทาง LINE OA และแอปพลเิคชนั “หมอพร้อม” 

แล้ว โดยแชทบอทนี้เป็นตัวช่วยตอบค�าถามส�าหรับผู้ที่มีปัญหาในการใช้งาน “หมอพร้อม” และข้อมูลเกี่ยว
กับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ อาทิ. ข้อมูลทั่วไปของการฉีดวัคซีนและใบรับรองการฉีดวัคซีน. ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลการฉีดวัคซีนของแต่ละจังหวัด. ค้นหาหน่วยตรวจโควิด-๑๙ ในระบบหมอพร้อม. วิธีการใช้งานไลน์และแอปพลิเคชันหมอพร้อม. วิธีการแก้ไขปัญหาของไลน์และแอปพลิเคชันหมอพร้อม  
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Young Talent
เรื่อง : เพลินเพลิน 

เป็นข่าวดีส่งท้ายปีทั้งวงการ
เจต็สกแีละการประกาศว่าเดก็

ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก เมื่อธงไทย
ได้โบกสะบัดอย่างเกรียงไกรในสนาม
การแข่งขนัเจต็สกรีะดบัโลก “ดบัเบลิยจูพี ีวนั 
เจ็ตสกี เวิลด์ ซีรีส์ ๒๐๒๒” (WGP 1 World Series 
2022) ณ เมืองเลคฮาวาซู รัฐแอริโซนา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดย“ออก้า” นครา ศลิาชยั แชมป์เจต็สกี
ประเทศไทย ๒๐๒๒ ท�าผลงานดีอย่างต่อเนื่อง คว้า
แชมป์โลกเจ็ตสกีที่อายุน้อยที่สุดคือ ๑๑ ขวบสมกับ
เป็นลกูไม้ใต้ต้นของคณุพ่อนกัแสดงชือ่ดงั เป้ิล นาคร 
ศิลาชัย

๔-ออ ๔ แสบ ทีล้่นเหลอืความสขุ 
ส่ีพ่ีน้องตระกูลออของคุณพ่อ

เปิ้ล นาคร และคุณแม่จูน กษมา 
เรียงล�าดับตามนี้ ออกัส-ศิศิรา ออก้า-

นครา ออกู๊ด-นครินทร์ และออเกรซ-ศิริกร 
ทุกคนได้รับค�าชื่นชมในความสดใส อารมณ์ดี เก่งทั้ง
เรื่องเรียน เรื่องกีฬา และการเอาตัวรอด ซึ่งเป็นสิ่งที่
พ่อเปิ้ลและแม่จูนปลูกฝังเป็นแนวทางในการเลี้ยงดู 
ท�าให้ครอบครัวเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียง
หัวเราะ

เกือบได้ชื่อ “อุทกภัย”
คุณพ่อเปิ้ลเคยเล่าว่าตอนแรกที่น้องออก้าเกิด

ใหม่ๆ จะตั้งชื่อน้องว่า “น้องอุ” หรือ “อุทกภัย” 
เพราะเดือนเกิดตุลาคมในปี ๒๕๕๔ มีเหตุการณ์น�้า
ท่วมใหญ่พอด ีแต่สุดท้ายกเ็ปลีย่นความคดิ เนือ่งจาก
ชื่อดังกล่าวไม่เป็นมงคล จึงเปลี่ยนเป็น “น้องออก้า” 
ที่คล้ายกับวาฬเพชฌฆาต และตั้งชื่อจริงว่า “นครา” 
แปลว่า เมืองที่ร�า่รวยมั่งคั่ง ปัจจุบันน้องออก้าก�าลัง
ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury Interna-
tional School

“ออก้ำ” นครำ ศิลำชัย 
ควำ้แชมป์โลกในวัย ๑๑ ขวบ

ถือ
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เส้นทางการแข่งขัน
ในช่วงวัย ๖ ขวบ ออก้าเคย

ประเดิมการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์
ประเทศไทย แต่ต้องถอดใจยกเลิกการ
แข่งขันกลางคัน ต่อมาในปี ๒๕๖๒ 
ออก้าวัย ๗ ขวบกลับมาอีกครั้ง และ
สามารถคว้าอันดับ ๖ ของการแข่งขัน
มาได้ สิง่ส�าคญัของกีฬาคอืการฝึกทกัษะการเล่นกฬีา
ตั้งแต่เด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการแข่งขัน
ระดับโลก จนเมื่ออายุได้ ๙ ขวบ ออก้าได้เข้าร่วม
แข่งขันเจต็สกโีปรทวัร์ ๒๐๒๐ ทีจ่งัหวดัอทุยัธาน ีคว้า
อนัดับ ๗ ยังไม่พอ ออก้ายงัท�าสถิตสิร้างประวตัศิาสตร์
เป็นเดก็ไทยคนแรกทีข่ีเ่จต็สกข้ีามอ่าวไทยในวยัเพยีง 
๙ ขวบ ปีนีเ้ขาคว้าแชมป์เจต็สกชีงิแชมป์ประเทศไทย
และก้าวสูแ่ชมป์โลก นับเป็นเส้นทางก้าวเดินทีง่ดงาม
ส�าหรับนกักฬีาเจต็สกทีีอ่ายนุ้อยท่ีสดุ และต้องยอมรบัว่า
คุณพ่อคือบุคคลส�าคัญที่ผลักดันให้ออก้ามาถึงจุดนี้

เคล็ดลับสร้างคนเก่งจากคุณพ่อ “ปลูกฝังวาง
รากฐานแต่เด็ก ผลักดันเต็มรูปแบบ”

คุณพ่อเปิ้ลให้สัมภาษณ์อย่างภาคภูมิใจในตัว
บตุรชายว่า “ออก้าเป็นเดก็ทีช่ื่นชอบการเล่นกีฬา และ
หลงใหลมอเตอร์สปอร์ตทางน�้ามาตั้งแต่เด็ก รวมทั้ง
กีฬาฟุตบอล บาสเก็ตบอล ว่ายน�า้ เป็นคนที่มีแรง
ผลกัดันเร่ืองกีฬามาตลอด ผมดใีจทีเ่ยาวชนไทยหันมา
เล่นกฬีาเจต็สกีกนัมากขึน้ ผมแข่งกีฬานีม้า ๒๐ กว่าปี 
ผ่านมาแล้วทุกสนามทั่วโลก ถือว่าประเทศไทยมีการ

พฒันาอย่างก้าวกระโดด เป็นเรือ่งน่ายนิดมีากทีม่เีดก็ๆ 
รุ่นจูเนียร์มาแข่งขันมากขึ้น จากแต่ก่อนรุ่นเด็กๆ ใน
ประเทศไทยจะมีคนเล่นแค่ ๔-๕ คน จนตอนนี้แข่ง
กันที ๔๐ คน ถือว่าเมืองไทยพัฒนาขึ้น

ความกล้าหาญ แข็งแรง มีสติ
ส่วนออก้าให้สัมภาษณ์หลังการคว้าชัยระดับ

โลกว่า “กฬีาเจต็สกที�าให้ผมมคีวามกล้าหาญ มร่ีางกาย
ที่แข็งแรง มีสติ ทั้งยังได้เงินจากการแข่งขัน แต่ที่

ชอบทีสุ่ดคอืได้เจอเพือ่น เวลาทีไ่ปแข่ง
ทุกสนาม ผมจะได้ความสนุกกลับมา
ด้วย ในสนามการแข่งเราจะเป็นคู่ต่อสู้
กนั แต่เมือ่ถอดหมวกกันนอ็คแล้ว เรา
ทุกคนคือเพื่อนกันครับ”

สอนลูกให้แข็งแกร่ง รักธรรมชาติ
แม้จะเป็นคณุพ่อสายฮา แต่เรือ่ง

การเลี้ยงดูนั้นคุณพ่อเปิ ้ลมีแนวทาง
อย่างชดัเจน คอืให้ลกูได้เตบิโตอย่างเป็น
ธรรมชาต ิเช่นพาไปท�านา บกุป่าฝ่าดง 

เล่นอยู่กับโคลนปลัก พาไปปลูกปะการัง อยู่กับดิน
กับน�้า เน้นให้เป็นธรรมชาตขิองเดก็ และไม่ลมืสอน
เรือ่งการรกัษ์โลกด้วยประโยคง่ายๆ คือ “มีต้นไม้เย็น 
ไม่มีต้นไม้ร้อน” ดังนั้นลูกๆ จึงชอบปลูกต้นไม้ รวม
ถึงยังเลี้ยงแบบหน่วยซีล คือพาไปฝึกทักษะการเอา
ตัวรอด ไม่ว่าจะเกิดเหตุไฟไหม้ ตกบันได จมน�้า  
ตกตึก ลูกๆ ต้องรู้จักวิธีเอาตัวรอดให้ได้

หากท�าผิด ขออนุญาตตี
มีเหตุการณ์หนึ่งที่ออก้าไปแกล้งเพื่อน ท�าให้

คุณพ่อเปิ้ลต้องขออนุญาตตีและสอนว่า หากแกล้ง
เพื่อนแล้วเขาหัวเราะมีความสุข ท�าไปเลย แต่เมื่อใด
ทีแ่กล้งเขา แล้วเขาร้องไห้มคีวามทกุข์อย่าท�าเดด็ขาด 
จากนั้นอีก ๒ วันต่อมา คุณครูที่โรงเรียนได้ส่งไลน์
มาแจ้งว่าออก้าเป็นเด็กน่ารักมาก มีช่วงที่คุณครูให้
เขียนความในใจ ออก้าได้เขียนประโยคนี้ “When 
you see someone fighting, you need to stop 
them” นั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณพ่อเปิ้ลสอนนั้นเขา
จดจ�ามันขึ้นใจ ท�าให้คุณพ่อเปิ้ลสัญญาว่า นั่นจะเป็น
ครั้งสุดท้ายที่เขาตีลูก  



เรื่อง : บุษบา
ภาพประกอบ : เคโระ

เรื่องน่ารููู้

 คนคงเคยได้ยินกระแสการรับสมัครคน
 เข้าท�างานทีพ่จิารณาทกัษะทางด้านอารมณ์ 

หรือ Soft Skills มากขึ้น ข้อเท็จจริงนี้พิสูจน์ได้จาก
บทสมัภาษณ์ของ อามิท ซกัซน่ีา รองประธานฝ่ายขาย 
อาเซียน เซลส์ฟอร์ซ บริษัทแพลตฟอร์มการจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ ๑ ของโลก เปิดเผยว่า 
ในขณะที่โลกก้าวเข้าสูย่คุแห่งการปฏิวัตอิตุสาหกรรม
ครั้งที่ ๔ หรือ “The Fourth Industrial Revolution” 
อันเป็นยุคแห่งการปฏิวัติพัฒนาทักษะเพ่ือรองรับ
การท�างานในอนาคตอย่างแท้จรงิ สถาบนัศึกษาต่างๆ 
กพ็ฒันาหลกัสตูรโดยบรูณาการความรู ้๔ สาขาวชิาหลกั 
ซึ่งได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
และคณติศาสตร์  (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics) หรอืทีเ่ราเรียกกันแบบย่อว่า STEM 

ในขณะที่ผลการส�ารวจในปี ๒๕๖๔ ที่บริษัท
เซลส์ฟอร์ซจัดท�าข้ึนในประเทศแถบยุโรป กลับพบ
ว่า ๗๔% ของผูน้�าทางธุรกจิกล่าวว่า พวกเขาได้หัน
มาให้ความส�าคัญกับการพัฒนา Soft Skills ให้กับ
พนักงานมากยิ่งขึ้น นั่นหมายความว่าต่อให้เราเก่ง
ด้านเทคนคิ มีองค์ความรู้สงูแค่ไหน สิง่ทีส่�าคญัไม่น้อย
กว่ากันคือการหมั่นสร้างทักษะทางอารมณ์ที่ดี เพื่อ
ช่วยเพิม่โอกาสในการเตบิโตในหน้าทีก่ารงานมากขึน้

ก่อนไปถึง Soft Skills เรามาปูทางท�าความรู้จัก
กับอีคิว (EQ) กันก่อน

อีคิวเป็นศัพท์ใหม่ท่ีท่ัวโลกเพิ่งให้การยอมรับ
มาได้ราว ๑๐ กว่าปี EQ มาจากค�าว่า Emotional 
Quotient หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งก็คือ
ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ที่จะช่วย
ให้การด�าเนินชีวิตเป็นไปได้อย่างสร้างสรรค์และมี
ความสุขกับการด�าเนินชีวิตที่เป็นอยู่

อีคิวถือเป ็นเรื่องที่แวดวงการศึกษาและ
จติวทิยาให้การยอมรบั เพราะในสมัยก่อนเราต่างเคย
เชื่อกันว่าความสามารถทางเชาวน์ปัญญาหรือไอคิว 
(IQ หรือ Intelligence Quotient) ซึง่วดัความสามารถ
ทางการคิดวิเคราะห์ ความสามารถทางวชิาการ ความจ�า 
การอ่านเขียน คือปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้มนุษย์ประสบ
ความส�าเร็จ มีชีวิตที่ดีและมีความสุข 

แต่หากลองย้อนกลบัไปดขู่าวเศร้าต่างๆ ในแวดวง
การศกึษาที่ผ่่านมา จะเห็นได้ว่ามีนกัศกึษาแพทย์หรือ

นักเรียนระดับหัวกะทิของโรงเรียนจ�านวนไม่น้อยท่ี
ไม่สามารถทนแรงกดดันท้ังต่อตัวเองและครอบครัว
ได้ ซึ่งนักจิตวิทยาได้ชี้แจงไว้ว่า ทัศนคติในการมอง
โลกนั้นเป็นอีกปัจจัยที่ส�าคัญ เนื่องจากความฉลาด
ทางอารมณ์นั้นส่งผลต่อพฤติกรรมของคน ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการเข้าสงัคม การตดัสนิใจ การเรยีนรู้ ยอมรับ
ปัญหาแล้วก้าวข้ามผ่านไปได้ จะช่วยให้ทกุคนสามารถ
ประสบความส�าเร็จได้มากกว่าเรื่องของสติปัญญา

Soft Skills คอืทักษะท่ีมคีวามสมัพนัธ์ในด้านของ 
EQ เป็นส�าคัญ

Soft Skills คอืทกัษะทางสงัคมท่ีใช้เพือ่ปฏสิมัพนัธ์
กบัผูค้น Soft Skills รวมถงึอปุนสัิย บคุลกิภาพ ทศันคติ 
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ทักษะการสือ่สาร ทกัษะ
การพดูโน้มน้าวใจ ทกัษะการฟัง ทกัษะการบรหิารคน 
ภาวะผู้น�า การปรับตัว ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การ
ท�างานเป็นทีม อารมณ์ขัน และสิ่งที่ส�าคัญเหนอือื่น
ใดคอืกรอบความคดิหรอืทศันคติทางจติใจ (Mindset) 
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งจ�าเป็นในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมทั้งสิ้น

๘๓

จาก EQ สู่ Soft Skills 
ทักษะที่จะพาเราก้าวสู่ความ

เป็นผู้ใหญ่อย่างสง่างาม

หลายๆ



Soft Skills แตกต่างจาก Hard Skills อย่างไร 
Hard Skills หมายถึงความรู้และทักษะที่เกี่ยว 

ข้องกับการท�างาน ยกตัวอย่างเช่น UX Designer 
หรือนักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน (UX Design) 
ต้องมีทกัษะในการออกแบบ “ประสบการณ์ของผูใ้ช้งาน 
(User Experience)” เพื่อสร้างการเติบโตของเครือ
ข่ายสังคมออนไลน์ ที่ท�าให้เกิดผู้ใช้งานอันเกิดจาก
ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่มีประโยชน์และใช้งานง่าย

ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องมี Soft Skills เช่น 
ทักษะการสื่อสาร การมี Growth mindset ทักษะ
ความคดิสร้างสรรค์ คดิถงึจติใจผูบ้รโิภคเพือ่ตอบโจทย์
ในการเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง 
รวมถึงการท�างานกับเพื่อนร่วมงานที่ต้องมีทั้งทักษะ
การเจรจาต่อรอง และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้งาน
บรรลุไปตามที่คุณต้องการ เป็นต้น

บรหิาร Soft Skills และ Hard Skills ควบคูกั่น
จะเห็นได้ว่า Hard Skills เป็นทักษะความช�านาญ

ในการท�างานเฉพาะด้านทีย่ิง่ฝึกกยิ็ง่เก่งขึน้ เป็นเหมอืน
ใบเบกิทางให้เราสามารถเข้าท�างานได้ ในขณะเดยีวกัน
เราเองก็ต้องหมั่นฝึกจิตใจและควบคุมอารมณ์ให้ดี
อยูเ่สมอเพราะการม ีSoft Skills อันเป็นทกัษะทีเ่กีย่ว 
ข้องกับการติดต่อประสานงานกับคนและการจัดการ
ทางด้านอารมณ์ ซึง่ท้ังสองอย่างล้วนมผีลต่อการท�างาน
ทั้งสิ้น

๔ ทักษะเพื่อเริ่มฝึก Soft Skills ง่ายๆ ได้ด้วยตัวเอง 
๑. ทกัษะความคดิสร้างสรรค์ ท�าได้ผ่านการสงัเกต

จากคนและส่ิงรอบข้างผ่านการตัง้ค�าถาม สังเกตความ
อยากรู้อยากเห็น รวมถงึการเสพข้อมลูท่ีหลากหลาย 
เพือ่เปิดมมุมองความรู้ใหม่ๆ ออกไปท่องเทีย่วหรืออ่าน
หนังสือ เพื่อช่วยกระตุ้นความคิดและจินตนาการ 

๒. ทักษะการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น เพราะ
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนต้องมี
ความเคารพในสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่นเป็น
ส�าคญั หม่ันเอาใจเขามาใส่ใจเราและเปิดใจรบัฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

๓. การบรหิารเวลา  สร้างระเบยีบวนิยัให้กบัตวั
เองจากหน้าทีท่ี่ได้รบัมอบหมาย เช่น เรามีหน้าท่ีเป็น
นักเรียน เราควรตั้งใจเรียน ท�าการบ้านของโรงเรยีน 
รวมถงึช่วยเหลอืงานบ้านที่ได้รบัมอบหมายให้ส�าเร็จ 
โดยไม่ต้องให้คณุครูและผูป้กครองต้องเดอืดร้อน ส่ิงนี้
จะเสริมทักษะเม่ือเราได้รับมอบหมายงานใด ก็จะ
สามารถท�าเสร็จได้ตรงเวลาโดยไม่เครียดกับหน้าท่ี
ใหม่ๆ ที่ต้องปรับตัวไปตามบริบทของสังคม

๔. สร้างพลังบวกให้กับตัวเอง ต้องยอมรับว่า
ในสภาวะทีก่ารแข่งขนัสูงในทุกรอบด้าน ความคดิบวก
จะท�าให้คุณผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้ อย่างน้อยคุณ
ก็จะเห็นคุณค่าของตัวเอง 

ลองเขียนถึงสิ่งที่คุณท�าได้ดีและมีความสุขใน
แต่ละวนั หากวนัไหนเศร้าใจให้กลับมาอ่านบนัทกึแห่ง
ความสุข รวมถึงการฝึกพูดให้ก�าลงัใจตวัเอง ขอบคณุ
ตัวเอง จะช่วยให้คุณเป็นคนที่หมั่นเรียนรู้และพัฒนา
ตัวเองอยู่เสมอ  

๘๔



 หนึ่งที่ เราควรรู ้และอัปเดตข้อมูลเสมอคือ
 สภาพดินฟ้าอากาศ เพื่อประเมินสถานการณ์

และวางแผนการท�างานในพื้นที่การเกษตรหรือเพื่อ
เป็นองค์ความรู้โดยเฉพาะเรือ่งน�า้ ซึง่เป็นปัจจยัส�าคญั
ต่อการสร้างผลผลิตของเกษตรกร รวมถึงการใช้ชีวิต
ประจ�าวันของเราด้วย

ปัจจุบนัจะเหน็ว่า การรบัทราบข้อมลูข่าวสารต่างๆ 
ไม่ใช่เรือ่งยากหรอืใช้เวลานานอกีต่อไป เพราะข้อมลู
ต่างๆ ถูกป้อนถึงมือผู้รับสารอย่างง่ายดายเพียงคลิก
เดียวในยคุ Internet Of Thing (อินเตอร์เน็ตคอืทกุส่ิง) 
ขอแค่สมาร์ทโฟนหนึง่เครือ่งบวกสญัญาณอนิเตอร์เน็ต
ทัว่ไทย ความรู้หรือข้อมลูต่างๆ พร้อมหล่ังไหลกนัเข้า
มาผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ รวมไปถงึแอปพลิเคชัน่การ
เกษตรมากมาย

ตัวอย่างแอปพลิเคชั่นที่เปรียบเสมือนคลัง
ข้อมูลน�้าและสภาพอากาศที่ต่อยอดมาจากเว็บไซต์
ของสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน�า้ (องค์กรมหาชน) 
หรอื สสน. (www.thaiwater.net) ซึง่เป็นอกีหนึง่องค์กร
ที่เปรียบเสมือนคลังข้อมูลน�้าแห่งชาติ (National 
Hydroinformatics Data Center) ที่รวบรวมและ
อัพเดตข้อมูลสภาพอากาศและสถานการณ์น�้าของ
ประเทศไทย การคาดการณ์เรือ่งฝนฟ้าอากาศ ปรมิาณ
น�้าฝน ปริมาณน�า้ในอ่างเก็บน�้าหรือเขื่อนขนาดใหญ่
ของประเทศ ถูกรวบรวมไว้ที่นี่ และจากต้นทางนี้เอง 
สสน. ได้พฒันาแอปพลิเคชัน่ทีต่่อยอดข้อมลูบนเวบ็ไซต์
ให้เข้าถึงพี่น้องเกษตรกรไทยและประชาชนชาวไทย
มากขึ้นผ่านแอปฯ ที่ชื่อ Thaiwater

Thaiwater คอืแอปพลเิคชนับนมือถอืของสถาบนั
สารสนเทศทรัพยากรน�้า เพ่ือติดตามสถานการณ์น�า้
และอากาศ จากคลงัข้อมลูน�า้และภมิูอากาศแห่งชาต ิ
ด�าเนินการโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า 
(องค์การมหาชน) กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ 
วจิยัและนวตักรรม อดัแน่นไปด้วยข้อมูลสภาพน�า้และ
ภูมิอากาศที่ให้บริการบนมือถือทั้้งระบบแอนดรอย
และ iOS สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆ ผ่านแอปเปิล
สโตร์และเพลย์สโตร์ การใช้งานแอปฯ ก็แสนง่าย ผู้
ใช้สามารถเลือกดูข้อมูลต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพ
รวมของอากาศ ปริมาณน�้า ปริมาณฝนสะสม หรือ
ระดับน�า้ สามารถค้นหาพื้นที่ต่างๆ ได้ทั่วประเทศ มี
ทั้งข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันและข้อมูลคาดการณ์
ล่วงหน้า แสดงข้อมลูท้ังแบบสรปุสถานการณ์ในภาพ
รวมระดับประเทศ ระดับจังหวัด และรายละเอียด
แต่ละด้าน โดยผู้ใช้สามารถเพิ่ม “สถานที่โปรด” เพื่อ
ติดตามสถานการณ์ระดับจังหวัดที่สนใจได้

นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถรายงานสถานการณ์
ด้วยตนเองได้ โดยส่งภาพและข้อความเข้าสูร่ะบบ ให้
ผู้ใช้งานอื่นๆ ได้ทราบข้อมูลร่วมกัน ใครสนใจอย่า
ลืมไปลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Thaiwater มา
ลองเลื่อนๆ อ่านๆ กนัดู เพราะเรื่องน�้านั้นส�าคัญ
อย่างยิ่งต่อพวกเราทุกคนนะคะ  

Education Platform
เรียบเรียง : เลดี้แอล

Thai Water 
Mobile 

Application
แอปพลิเคชันติดตาม

คลังข้อมูลน�้า
และสภาพอากาศ

สิ่ง
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รำยงำนข่ำว กกท.

บอลโลกดูฟรี ๖๔ แมตช์ 
รัฐบาล-เอกชนร่วมสนับสนุน 

ดร.ก้องศกัด ยอดมณ ี ผูว่้า  
การการกีฬาแห่งประเทศไทย ใน
ฐานะตวัแทนรฐับาลไทย ได้แถลง
ข่าวขอบคุณผู้สนับสนุนการถ่าย 
ทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 
กาตาร์ ๒๐๒๐ ณ กรูฟ๊แอทเซน็ทรลั
เวลิด์ เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๕

ดร.ก้องศกัด ยอดมณี เปิดเผย
ว่า “ฟตุบอลโลก ถอืเป็น ๑ ในมหกรรมกฬีาท่ียิง่ใหญ่
ที่สุดไม่แพ้กีฬาโอลิมปิกเกมส์ เป็นการแข่งขันกีฬา
ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกอีเวนท์หนึ่ง และเป็น
รายการกฬีาทีท่กุคนทัว่โลกและคนไทยให้ความสนใจ 
การท่ีรัฐบาลและภาคเอกชนพยายามอย่างหนักใน
การซือ้ลขิสทิธิถ่์ายทอดสดการแข่งขนัมา ก็เพือ่ต้องการ
ให้คนไทยทกุคนได้รบัชมอย่างเท่าเทยีมและทัว่ถึง ถือ
เป็นการปลูกฝังให้คนไทยนั้นสนใจชมกีฬา เป็นการ

เรื่อง : มาเชรี

กิจกรรมและควำมเคลื่อนไหวของกำรกีฬำแห่งประเทศไทย 

ดร.ก้องศักด ยอดมณี 
ผู้ว่าการการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย

สร้างแรงบนัดาลใจ ส่งเสรมิให้ประชาชนและเยาวชน
เล่นกีฬา ออกก�าลังกาย และพัฒนาทักษะฟุตบอล 
ขอขอบคุณท้ังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่
เกีย่วข้อง ท่ีทุ่มเทท�างานอย่างหนกั จนสามารถบรรลุ
การเจรจาซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาให้คนไทยได้ชม
กันครบ ๖๔ แมตช์แบบทันเวลา

นอกจากรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก  
กาตาร์ ๒๐๒๒ ผ่านฟรีทีวีทั้ง ๑๗ ช่องแล้ว ยังมีการ
จัดกิจกรรมสร้างกระแสชมเชียร์ ดูจอใหญ่ถ่ายทอด
สดฟุตบอลโลกทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การ
ชม และร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ในงานได้อีก ซึ่ง
ต้องขอขอบคุณทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
ที่ได้สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้นด้วย”
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แข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ ดอยอินทนนท์ 
THAILAND BY UTMB 2022 ณ อุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง 
จ.เชียงใหม่

สืบเนื่องจากนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้
พจิารณาจดัการแข่งขนัการวิง่ตามภมูปิระเทศ (การวิง่
เทรล หรือ Trail Running) เพื่อส่งเสริมการออก
ก�าลังกายและส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนา
สนามฝึกซ้อมในพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาติให้เข้าถึงได้และ
อ�านวยความสะดวกในการพัฒนาเป็นงานระดับชาติ

การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่อง
เที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด�าเนิน
การจัดการและพยายามผลักดันให้เป็นรายการระดับ
นานาชาตปิระจ�าปีโดยคดัเลอืกสถานทีจ่ดัการแข่งขันที่มี
จุดโดดเด่นส�าคัญระดับประเทศ คืออุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์ซึ่งมียอดดอยอินทนนท์เป็นจุดสูงสุด
ของประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่เหมาะสม มีสัญลักษณ์ทางธรรมชาติท่ีสวยงาม 
ภูมิประเทศที่ท้าทาย เป็นสถานที่ในการด�าเนินการ
จัดแข่งขัน

กกท.ประสานงานกับองค์กรที่จัดวิ่งเทรลระดับ
นานาชาติท่ีได้รับความนิยมสูงสุดในโลก คือ Ultra 
Trail Du Mont Blanc (UTMB®) ซึ่งเป็นการจัดการ
แข่งขันวิ่งเทรลข้าม ๓ ประเทศ (ฝรั่งเศส อิตาลีและ
สวิตเซอร์แลนด์) ในการยกระดับคุณภาพการจัดการ
การแข่งขนัให้มีคณุภาพสงูระดบัโลก และเข้าร่วมเป็น
สนามในซีรีส์ของ UTMB® เพื่อให้เป็นการจัดการ
แข่งขันระดับนานาชาต ิ ซึง่ในท่ีสดุเมือ่ผ่านการประเมนิ
และบรรลขุ้อตกลงร่วมกับ UTMB International Sarl. 
ประเทศสวติเซอร์แลนด์ การกฬีาแห่งประเทศไทยจงึ
ได้ลงนามในสัญญา UTMB® INTERNATIONAL 
FRANCHISE AGREEMENT 2020-2025 ยกระดับ
เป็นสนาม “BY UTMB” และเปลีย่นชือ่เป็น Thailand by 
UTMB®

Thailand by UTMB® ปี ๒๕๖๓ ถือเป็นการ
แข่งขันคร้ังที ่๑ มนีกักฬีาสมคัรประมาณ ๑,๘๐๐ คน 
ทัง้หมดเป็นคนไทยหรอืต่างชาตทิีอ่ยูใ่นไทย เนือ่งจาก
นักกีฬาจากต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาร่วม
แข่งขันได้ การจดัการแข่งขนัในครัง้นัน้ด�าเนนิการตาม
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและ

กจิกรรมด้านการกฬีาเพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-๑๙ ภายใต้รูปแบบการแข่งขันแบบ New 
Normal ซึ่งได้ด�าเนินการแล้วเสร็จเป็นอย่างดี

Thailand by UTMB® ครั้งที่ ๒ จัดการแข่งขัน
ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีนักกีฬา
ทั้งหมด ๒,๕๒๕ คน นักกฬีาจากต่างประเทศเข้าร่วม
ร้อยละ ๑๐ เนือ่งจากจดัในห้วงเวลาทีป่ระเทศไทยเพ่ิง
เปิดประเทศ เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๕ รายการนี้ได้
ปรับสัญลักษณ์และชื่อใหม่เป็น Doi Inthanon Thai-
land by UTMB® และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นงาน
ระดับ MAJOR ของ UTMB® World Series ในปี 
๒๕๖๕ และ ๒๕๖๖ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๓ รายการจาก ๒๕ 
รายการท่ัวโลกเท่านัน้

การจดัการแข่งขนัวิง่เทรลระดบันานาชาตริายการ 
Doi Inthanon Thailand by UTMB® 2022 หรือการ
จัดครั้งที่ ๓ นี้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๘-๑๑ ธันวาคม 
๒๕๖๕ มจีดุปล่อยตวัและเส้นชยัอยูท่ีท่ีท่�าการอทุยาน
แห่งชาตดิอยอินทนนท์เช่นเคย มกีารแข่งขนั ๕ ระยะ 
และวิ่งฟันรัน ๑ ระยะ มีนักกีฬาเข้าร่วม ๓,๐๐๐ คน 
เป็นนักกีฬาต่างชาติไม่ต�า่กว่าร้อยละ ๓๐ และมีผล 
กระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมจากการจัดงานไม่ต�่า
กว่า ๕๐๐ ล้านบาท

ข้อมูลเพิ่มเติม
• เว็บไซต์ www.thailandbyutmb.com
• เฟสบุค๊ https://www.facebook.com/THby 

UTMB
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โมโตจีพี (MotoGP) บุรีรัมย์
โมโตจีพี คือการแข่งขันจักรยานยนต์ที่เก่าแก่

ที่สุดและตื่นเต้นเร้าใจที่สุดในโลก เริ่มแข่งขันกันมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า FIM 
Road Racing World Championship Grand Prix 
ทั้งนี้การแข่งขันโมโตจีพีจะใช้รถต้นแบบหรือรถโปร
โตไทป์ที่ไม่ได้มีจ�าหน่ายทั่วไปมาแข่งขันกัน ตัวรถที่
ใช้แข่งขันนั้นจะมีก�าลังแรงม้ามากกว่า ๒๕๐ แรงม้า 
สามารถท�าความเร็วสูงสุดได้เกิน ๓๕๐ กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง

ในปัจจุบันการแข่งขันจะจ�ากัดความจุของ
เครือ่งยนต์ไว้ไม่เกนิ ๑,๐๐๐ ซซี ีและต้องไม่เกิน ๔ สบู 
การแข่งขันในปี ๒๕๖๕ ถือเป็นการแข่งขนัครัง้ที ่๗๔ แล้ว 

ส�าหรบัการแข่งขนัโมโตจพีี ๒๐๒๒ สนามที ่๑๗ 
ที่ประเทศไทย ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล    
เซอร์กิต จังหวัดบรีุรัมย์ เริม่ต้นด้วยต�าแหน่งออกสตาร์ท
อันดับ ๑ น�าโดย มาร์โก เบซเซ็คค ีนักบิดรุกกี้ชาว
อิตาเลียนจาก มูนนีย์ วีอาร์ ๔๖ เรซซิ่งทีม ที่สร้าง
สถติิใหม่ให้กบัสนามช้าง อนิเตอร์เนชัน่แนล เซอร์กิต 
ด้วยเวลาต่อรอบ ๑ นาที ๒๙.๖๗๑ วินาที เฉือน      
ฮอร์เก มาร์ติน นักบิดสแปนิชจาก พรีมา พรามัค 

เรซซิ่ง อันดับ ๒ เพียง ๐.๐๒๑ วินาที
นอกจากนีย้งัถอืเป็นข่าวดสี�าหรบัแฟนกฬีาสาย

ความเร็ว เมือ่ผู้ถอืลิขสทิธิจ์ดัการแข่งขนัรถจกัรยานยนต์
ทางเรยีบชิงแชมป์โลกรายการโมโตจพีีประกาศปฏทินิ
การแข่งขันในฤดูกาล ๒๕๖๖ ออกมา ปรากฏว่าจะมี
การเพ่ิมสนามแข่งเป็น ๒๑ สนาม จากเดิมทีปี่ ๒๕๖๕ มี
เพียง ๒๐ สนาม ในจ�านวน ๒๑ สนามที่ได้สิทธิ์
จัดการแข่งขันในปีหน้านั้น โมโตจีพีจะใช้ทวีปเอเชีย
เป็นสนามการแข่งขันมากถึง ๘ สนาม โดยมี ๒ จาก 
๘ สนามที่เพิ่งได้สิทธิ์จัดขึ้นใหม่อย่างประเทศคาซัค
สถานและประเทศอินเดยี โดยรายหลงัถอืเป็นครัง้แรก
ในประวัติศาสตร์ของประเทศท่ีได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขัน

ส่วนประเทศไทยนอกจาก
จะได้สิทธิ์จัดการแข่งขันต่อ
เนื่องแล้ว ทางฝ่ายจัดการแข่ง 
ขันก็ มีการข ยับปฏิ ทินการ
แข่งขันให้ประเทศไทย เป็นเจ้า
ภาพสนามที่ ๑๘ ของฤดูกาล 
ซึ่งจะจัดขึ้นช่วงวันที่ ๒๗-๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้หนีช่วง
ฤดฝูนในประเทศไทยนัน่เอง  

๘๘



เรื่อง : Mr.High T.
โลกดิจิตัล

 คนคงคุ้นเคยกับแอปพลิเคชั่น หรือสมาร์ท
 วอชต์ที่มีส่วนเข้ามาดูแลสุขภาพของคนใน

ยุคปัจจุบัน ดังนั้นเรื่องสุขภาพดิจิทัลหรือการดูแล
สขุภาพดจิทิลัจงึเป็นแนวคดิยุคใหม่ทีผ่สานเทคโนโลยี
และการดูแลสขุภาพเข้าด้วยกัน ใครทีส่นใจว่า เราควร
จะใช้การดูแลสุขภาพแบบดิจิทัลดีไหม วันนี้ลองมาดู
ข้อเสียและข้อดีด้วยกันครับ

การดูแลสุขภาพดิจิทัลเป็นการผสมผสาน
ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และบริการ ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ 
ช่วยบันทึกข้อมูลและให้ค�าแนะน�าในด้านสุขภาพได้ 
ดังนี้

๑. แอปสุขภาพมือถือหรืออุปกรณ์ทางสุขภาพ
เคลื่อนที่ (mHealth) หมายถึง เวชปฏิบัติที่ได้รับการ
สนับสนุนจากอุปกรณ์มือถือ เช่น โทรศัพท์มือถือ
และแทบ็เลต็ ตัวอย่างแอปพลเิคชัน เช่น Doctor Me, 
AirVisual, Flo Period & Ovulation Tracker เป็นต้น

๒. บันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHRs) 
๓. เวชระเบยีนอเิลก็ทรอนกิส์ การบนัทกึข้อมลู

อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ (Electronic Medical 
Record - EMR) 

๔. Telehealth หรอื Telemedicine ทีท่�าให้แพทย์
ที่อยู่ส่วนกลางให้บริการผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกล ลดการ
เดินทาง ลดการเสียเวลา เป็นการแบ่งปันทรัพยากร
รวมถึงยาเฉพาะบุคคล

ผูท้ีมี่ส่วนเก่ียวข้องด้านสขุภาพดิจทิลั ได้แก่ ผูป่้วย 
ผู้ปฏิบัติงาน นักวิจัย นักพัฒนาแอปพลิเคชัน และผู้
ผลติและผูจ้ดัจ�าหน่ายอปุกรณ์ทางการแพทย์ การดแูล
สุขภาพดิจิทัลมีบทบาทส�าคัญมากขึ้นในด้านการ
ดแูลสุขภาพในปัจจบัุน โดยเฉพาะหลงัจากระบาดของ
ไวรัสโคโรนา ท�าให้สขุภาพดจิทิลัมคีวามส�าคญัมากขึน้

การใช้แพลตฟอร์มสุขภาพดิจิทัลสามารถลด
ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการเข้าถึงทางแพทย์ไม่ว่าจะ
เป็นความเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ โรคระบาดและการ
ระบาดใหญ่ ส�าหรับในต่างประเทศยงัช่วยลดทอนปัญหา
การเหยยีดผวิต่อการเข้าถงึการรกัษาพยาบาลอีกด้วย 

ส�าหรับประเทศไทยอย่างสมาร์ทวอชต์ยี่ห้อ
การ์มิน ได้น�าระบบ Garmin Health Solution มาใช้
จริงแล้วกับผู้ป่วย “ฮีโมฟีเลีย” ซึ่งเป็นโรคเลือดออก
ง่ายท่ีถ่ายทอดทางพนัธุกรรม ท�าให้ผูป่้วยมกักลวัการ
ออกก�าลงักาย แต่การมสีมาร์ทวอชต์สามารถเปลี่ยน

พฤติกรรมผู้ป่วยที่กลัวการออกก�าลังกายให้ลุกมา
ออกก�าลงักายได้ เนือ่งจากมีการให้ข้อมูลสขุภาพเชิง
ลกึ ผู้ใช้จึงสามารถเข้าใจสุขภาพของตัวเอง สามารถ
เช็คการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ รวมไปถึงประเมิน
แนวโน้มเพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองได้ 

เมื่อผู้ใช้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหรือความคืบ
หน้าด้านสขุภาพ จะช่วยสร้างแรงจงูใจและกระตุน้ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็น

๑. การวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนใน
เลือด การติดตามระดับความเครียด ระดับความเข้ม
ข้นในการออกก�าลังกาย (Intensity Minutes)

๒. การตดิตามสขุภาพของผูห้ญงิ ท้ังการตดิตาม
รอบเดือน และการติดตามการตั้งครรภ์

๓. อตัราการเต้นของหวัใจ ระดบัพลงังานร่างกาย 
(Body Battery) 

๔. การติดตามการนอนหลับ การติดตามการ
ดื่มน�้า และอัตราการหายใจ 

เทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัลถือ
เป็นสัญญาณที่ดีส�าหรับอนาคตของการให้บริการ
ด้านการดูแลสุขภาพ เราได้แต่หวังว่าเทคโนโลยีที่
นักพัฒนาได้สร้างขึ้นจะมีประโยชน์ต่อการดูแล
สุขภาพของทุกคน โดยมีความร่วมมือของผู้ใช้เป็น
ส�าคัญ เพราะสุขภาพดีได้ ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน
เป็นอันดับแรกนั่นเอง   

สุขภาพดิจิทัลกับการ
ดูแลสุขภาพยุคใหม่

หลาย

๘๙







 
ปรบมือให้
รายงาน : พิมพ์ภัทร  

เด็กไทยคว้าแชมป์โลก โอลิมปิกหุ่นยนต์ WORLD ROBOT OLYMPIAD
เริม่ข่าวดส่ีงท้ายปี ๒๕๖๕ ด้วยการแข่งขนัโอลิมปิกหุน่ยนต์ ระดบันานาชาต ิจดัขึน้ระหว่างวนัที ่๑๗-๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ เมืองดอร์ทมุนต์ ประเทศ เยอรมนี ตัวแทนประเทศไทยโชว์ความสามารถคว้ามาได้
ถึง ๒ รางวัลใหญ่ได้แก่ 

รางวัลชนะเลิศ ประเภท ROBOMISSION รุ่น Senior โดยทีม ThaiHerbGood จากโรงเรียนอัสสัมชัญ
ล�าปาง ประกอบด้วยนายปพนรัตน์ ฟูใจ และนายเขมินท์ พินิตเกียรติสกุล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภท ROBOSPORTS โดยทีม PANYA ROBOT จากสถาบันปัญญา
โรบอท กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยนายโชติพิสุทธิ์ มงคลวิสุทธิ์ นายพิสิษฐ์ มงคลวิสุทธิ์ และนายวรกร  
ฤกษ์สมถวิล

 

ทีมไทยคว้า ๗ เหรียญแข่งขัน WorldSkills ครั้งที่ ๔๖
ต่อกันที่ การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ  WorldSkills ครั้งที่ ๔๖ ณ เมืองลูเซิร์น สมาพันธรัฐสวิส 

สนามแข่งขันด้านฝีมือแรงงานซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า ๑๕ ประเทศ เมื่อช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๕ แบ่ง
การแข่งขันออกเป็น ๔๒ สาขา ทีมไทยสามารถคว้ามาได้ถึง ๑ เหรียญเงิน ๖ เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม

ประเทศไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๑๒ สาขา รวม ๑๓ คน มีประเภททีม ๑ สาขา ผล
การแข่งขันในคร้ังนีเ้ป็นท่ีน่าพอใจ เหรยีญเงนิจากสาขาเครือ่งจักรกล CNC (เครือ่งกลงึ) มนีายณัฐวฒุ ิเพช็รงาม เป็น
ตัวแทน จากสาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) มีนายสุทธิศักดิ์ อู่เล็ก เป็นตัวแทน

 สาขาเมคคาทรอนิกส์ (ประเภททีม ๒ คน) มีนายณัฐวัสส์ ทองพินิจกุล และ นายชุติเดช ทองพินิจกุล 
เป็นตัวแทน สาขาการออกแบบเกมเชิงสามมิติ มีนายเจษฎาภรณ์ แก่นนอก เป็นตัวแทน สาขาการดูแลผู้สูง
อายแุละผูป่้วย มีนางสาวศริพิร ทรปราณ ีเป็นตวัแทน สาขาการประกอบอาหาร มนีายภูรพัิฒน์ วฒุพัิฒนานนท์ 
เป็นตัวแทน และสาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม มีนางสาวจุฑารัตน์ บุญนาค เป็นตัวแทน 
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เด็กไทยกวาดแชมป์การแข่งหุ ่นยนต์
ยุวชนนานาชาติ IYMRC 2022

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนประเทศไทย
ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ 
IYMRC - International Youth Metaverse Robot 
Challenge 2022 ในรูปแบบออนไลน์เมื่อเดือน
สงิหาคม ๒๕๖๕ โดยประเทศเกาหลใีต้เป็นเจ้าภาพ 
ทมีเยาวชนจากทัว่โลกส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขนั
กว่า ๓๐ ประเทศ ทีมเยาวชนไทยสามารถคว้า
รางวัลมาครองดังรายชื่อต่อไปนี้

รางวัลเหรียญทอง ประเภท Robot Creation 
รุน่ซีเนยีร์ ระดับมัธยมศกึษา ได้แก่ผลงาน Smart Go 
Board จากทมี Nicasio โรงเรยีนมธัยมประชานเิวศน์ 
กรุงเทพฯ 

รางวัลเหรียญทอง ประเภท Robot Creation 
รุน่ซีเนยีร์ ระดับมัธยมศกึษา ได้แก่ Robot Assistant 
โดยเดก็ชายภฟู้า สจัจวโรดม โรงเรยีนเพลนิพฒันา

รางวัลรองชนะเลศิอนัดบั ๑ ประเภท Robot 
Creation รุ่นซีเนียร์ ระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ MEDBOT จากทีม E-TECH MC2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก

นักเรียนนครศรีธรรมราช คว้าที่ ๒ แข่งขันจรวดขวดน�้านานาชาติ
ต่อด้วยผลงานจากเด็กเมืองคอน นายฌาณภัทร ผ่อนผัน จากโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จังหวัด

นครศรีธรรมราช โชว์ความสามารถในการแข่งขันจรวดขวดน�้านานาชาติ APRSAF -28 : Online Water 
Rocket Event จัดโดย JAXA Space Education Center นายฌาณภัทรใช้ศักยภาพและทักษะวิทยาศาสตร์
ค�านวณ ประดิษฐ์จรวดขวดน�า้จากขวดพลาสติก PET และปล่อยสู่เป้าในระยะ ๖๐ เมตร ท�าสถิติวัดระยะใกล้
เป้า ๐.๐๕ เมตร สามารถคว้ารางวัลที่สองมาครองได้เป็นผลส�าเร็จ 
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ม.๖ สาธิต มศว. ตัวแทนประเทศไทย ร่วมประชุม Youth4Climate
ปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศเป็นเรือ่งของทุกคน ขอชืน่ชม นางสาว อมนิตา 

เพ่ิมพูนววิฒัน์ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๖ โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ 
ปทุมวัน ซึ่งชนะเลิศการประกวดคลิปสั้นระดับนานาชาติ เรื่อง “ปัญหาการเข้าถึงน�้า
ของคนที่อยู่ใกล้ธรรมชาติ” ในรายการ “5th Human Rights Challenge” เป็น
ตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมงาน “77th Session of the United Nations General 
Assembly, Youth4Climate: Powering Action Flagship Event” ในฐานะ Youth 
Advisor ณ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) นครนิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๑๙-๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

นักเรียนก�าเนิดวิทย์ ระยอง ชนะการแข่งขัน SiT Talks : Science Inspired by Teen 2022
ต่อกันที่การแข่งขัน SiT Talks : Science Inspired by Teen 2022 เวทีเฟ้นหานักสื่อสารวิทยาศาสตร์

อายุระหว่าง ๑๕-๑๘ ปี จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 
ผลปรากฏว่า นางสาวกชกร คล่องแคล่ว จากโรงเรียนก�าเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง โชว์ความสามารถเล่า

เรื่องในหัวข้อ “I had no Father, but I have two Mothers” ถ่ายทอดเรื่องราวได้สนุกและเข้าใจง่าย คว้า
รางวัลชนะเลิศมาครองได้เป็นผลส�าเร็จ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
เป็นของนางสาวนันทิกานต์ ลอยลม โรงเรียนบางซ้ายวิทยา จังหวัดอยุธยา ในหัวข้อ “เรือเสือก ภูมิปัญญา
พาสนุก” และนางสาวจรรยพร ปิยางสุ จากโรงเรียนคณะราษฎร์บ�ารุงปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในหัวข้อ 
“เพิ่มความสูง” ตามล�าดับ

เยาวชนทูตสื่อสาร นักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุข
เชียร์กีฬาอย่างสร้างสรรค์กับเวทีการประกวดนักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุข ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒ จัดโดยส�านักงาน
กองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ณ แม่น�า้น่าน 
เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อ�าเภอเมือง จังหวัดน่าน เมื่อ
วันที่ ๒๑-๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

ผู้ชนะเลิศประเภทเดี่ยวได้แก่ นายภูพิพัฒน์ กิตินันท์ 
และผูช้นะเลศิประเภททีม ได้แก่ ทมีจากภาคเหนอื (จงัหวดัน่าน) 
ประกอบด้วย เด็กชายณัฐประวุฒิ ชุมนันท์ เด็กชายศักรินทร์ 
ยาแก้ว นางสาวจิราธร กรีเรียน เด็กหญิงรุจิลักษณ์ ชัยสม
ทิพย์ และนางสาวเขมอักษร ทิพย์ปัญญา   
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รายงาน : พิมพ์ภัทร  
บอกเล่าข่าวประกวด

ประกวดภาพยนตร์สั้นหัวข้อ “บริโภค พอนิยม” 
มหาวิทยาลัยรังสิตขอเชิญนักเรียนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการส่ง

เสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้หัวข้อ “บริโภค พอนิยม” #ใช้สติให้ฟินเลิกอินวัตถุ ชิง
เงินรางวัลพร้อมพร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

แบ่งการประกวดออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน และประเภทนักศึกษา เป็นการประกวด
ประเภททีมจ�านวนสมาชิกไม่เกิน ๑๐ คน (หนึ่งทีมส่งได้ ๑ ผลงาน) ไม่จ�ากัดระดับชั้นและไม่จ�าเป็นต้องอยู่
ในสถาบันการศกึษาเดยีวกนั แต่สมาชกิในทมีต้องก�าลงัศกึษาอยู่ในสถาบนัการศกึษาภายในประเทศไทยเท่านัน้ 

ผลงานภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที 
(รวมเครดิต) สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๖ ส่งใบสมัครและอัพโหลดผลงานได้ที่ https://bit.ly/RSUmovie66 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
ส�านักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร. ๐๒ ๙๙๗ ๒๒๐๐ ต่อ ๓๙๒๑ 
เฟสบุ๊คแฟนเพจ : ส�านักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ 
“๔๐ ปี ประทับใจ เติบโตไปด้วยกัน สร้างสรรค์คุณค่า”

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่ง
ผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “๔๐ ปี ประทับใจ เติบโตไปด้วยกัน 
สร้างสรรค์คุณค่า” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

แบ่งการประกวดออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทบคุคลทัว่ไป และประเภท
บุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่า/อดีตบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ส่งประกวดผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ 
โดยส่งทางอีเมล์ : photodent40@gmail.com 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
งานสื่อสารองค์กร อาคาร ๓ ชั้น ๗ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ในวันและเวลาราชการ) 
โทร ๐ ๗๔๒๘ ๗๕๖ อีเมล์: photodent40@gmail.com

ประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ ๕ ทศวรรษ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้า
ร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนือ่งในโอกาสครบรอบ ๕ ทศวรรษ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ภายใต้แนวคิด 
“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ชิงเงิน
รางวัลรวมกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศเกียรติบัตร

ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ 
ดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊คแฟนเพจ : sci.tsu
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ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน�า้ ปี ๒๕๖๖
“Thailand Junior Water Prize 2023”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงาน
เข้าร่วมการประกวดสิง่ประดิษฐ์และนวตักรรมในการอนรุกัษ์ทรพัยากรน�า้ ปี ๒๕๖๖ “Thailand Junior Water 
Prize 2023” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการอนุรักษ์น�้าสู่ความยั่งยืน : Water Conservation Innovation 
towards Sustainability” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

ก�าหนดระยะเวลา
เปิดรับสมัครพร้อมส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์รายงานวิจัย

ฉบบัย่อ โปสเตอร์งานวิจยั และ Clip VDO การน�าเสนอ : วันนี ้-  
๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ประกาศผลผู้เข้าร่วมการประกวด : มีนาคม ๒๕๖๖
จัดงานประกวดผลงานวิจัยชนะเลิศ ปี ๒๕๖๖   
๒ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ประกาศผลการประกวด : พฤษภาคม ๒๕๖๖
ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/globethailand2015

ภาพยนตร์สั้น i-Guard 
บรษิทันวชักฤษฎ์ิ จ�ากัด ขอเชญิผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสือ่สร้างสรรค์ใน

รปูแบบภาพยนตร์สัน้ หวัข้อ “ให้ไอการ์ด พฆิาตสนมิ” ชิงเงินรางวัลกว่า ๑๙๐,๐๐๐ 
บาท พร้อมเกียรติบัตร

ส่งผลงานได้ทั้งประเภทเดี่ยวหรือทีม ไม่จ�ากัดอายุ ความยาวหนังไม่เกิน ๓ 
นาที (รวมโลโก้ไตเติ้ล i-Guard ตอนเริ่มต้นผลงานและเครดิตปิดท้าย) ไม่จ�ากัด
อุปกรณ์ เช่น กล้อง โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต แนวทางและวิธีการ เช่นภาพยนต์แนว
แอกชั่น แฟนตาซี โรแมนติก อะนิเมชั่น ดรามา คอมเมดี้

สมัครและส่งผลงานได้ตัง้แต่วนันี ้- ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ สอบถามเพิม่เตมิได้ที ่อเีมล์ : iguardth@gmail.com 
เฟซบุ๊คแฟนเพจ : iguard.mahachai /Line official : iguard

ประกวดคลิปสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม หัวข้อ “คิดอะไร...ก็ธรรม”
กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ ขอเชญิผูส้นใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลปิสร้างสรรค์ 

ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม หัวข้อ “คิดอะไร...ก็ธรรม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๑๑๐.๐๐๐ บาท ขอบเขต
เนื้อหาในคลิปที่ส่งเข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ “คิดอะไร.....ก็ธรรม” จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างค่านิยม
และพฤติกรรมเชิงบวกในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม โดย
ส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อปลูกฝังค่านิยม และรู้เท่าทันสื่ออย่าง
ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป

ส่งผลงานมาทาง positive.tmf@gmail.comโดยแนบ Link ผลงานอัปโหลดเผย
แพร่สู่สาธารณะบนแพลตฟอร์มออนไลน์ทาง Youtube โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ  

ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
รายละเอียดติดต่อสอบถาม
โทร ๐๘๔-๖๒๔-๕๕๓๕, ๐๖๒-๒๙๑-๕๙๙๕  
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รายนามคณะกรรมการจัดทำาวารสารทิศไท

นายสมพันธ์	 จารุมิลินท	 ประธานกรรมการ

ดร.เนตรชนก	 วิภาตะศิลปิน	 รองประธานกรรมการ	

นางสิริพร	 ทองคำาวงศ	์ รองประธานกรรมการ

นางเพชรพริ้ง	 สารสิน	 รองประธานกรรมการ	

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




