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ปีเก่าก็ผ่านพ้นพวกเราไปอย่างรวดเร็ว ถึงเวลาท่ีเราคงต้องทบทวนถึงเรื่องราวในปีท่ีผ่านมา หากใคร
รู้สึกว่ายังไม่ทันได้ท�าอะไรพิเศษ ๆ ตามท่ีตั้งใจไว้ ลองเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการเขียนแผนชีวิตและความมุ่งม่ัน
ให้ปีนี้ดีกว่าปีท่ีผ่านมา โดยหนึ่งในเป้าหมายท่ีอยากให้ก�าหนดไว้ในแผนชีวิตของทุกปี คือ การท�าความดีหรือ
สร้างประโยชน์ให้สังคมส่วนรวม ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร ซึ่งพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดเวลาที่ผ่านมาเพื่อเป็นแนวทางการด�าเนินชีวิต

ดงัเช่นโครงการจติอาสา “เราท�าความ ด ีด้วยหวัใจ” เนือ่งในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตั้ง
พระราชหฤทัยที่จะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทีท่รงห่วงใยปัญหาน�้าท่วมและปัญหา 
การจราจรในเขตพ้ืนทีก่รุงเทพมหานครรวมทัง้จงัหวดัต่าง ๆ  เพ่ือบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์
ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาน�้าท่วมในเขตชุมชน ปัญหาการจราจร ฯลฯ

นอกเหนอืจากการท�าความดด้ีวยการให้และสร้างประโยชน์เพ่ือสงัคมส่วนรวมแล้ว ในปี
ทีเ่ตม็ไปด้วยความเปลีย่นแปลงจากกระแสเทคโนโลยแีละดจิทิลัทัว่โลก เรายงัต้องตืน่ตวัและ
ให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้นเรื่องหลักในฉบับนี้เราจึง
น�าเสนอเกี่ยวกับเทรนด์อาชีพยุคใหม่กับสถาบันการศึกษาไทย ที่มีการปรับหลักสูตรและ
วิธีการสอนซึ่งเน้นการประยุกต์ใช้ ได้จริง โดยบูรณาการสาขาวิชาต่าง ๆ สร้างนวัตกรรม
การเรียนรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนครับ

กระแสเทคโนโลยีและดิจิทัลก�าลังแพร่กระจายไปในวงกว้างและรวดเร็ว เช่น สังคม
ไร้เงินสดหรือ Cashless Society เมื่อทุกอย่างสามารถจ่ายผ่านกระเป๋าเงินออนไลน์ และ
สารพัดบัตรแทนเงินสด ติดตามได้ในคอลัมน์ Smart Money 

รวมถึงเรื่องของเทคโนโลยีแกรฟีน (Graphene) วัสดุมหัศจรรย์ที่ผลิตได้จากน�้ามัน
ถั่วเหลืองในคอลัมน์ Smart IT ยังเป็นนวัตกรรมน่าสนใจที่ก�าลังเข้ามาแทนที่แผงวงจร
ทองแดง เนื่องจากคุณสมบัติความบางที่เกือบจะโปร่งแสง ความแกร่งกว่าเหล็กกล้า
ถึงร้อยเท่า และช่วยให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางเบามากขึ้น ทั้งยังมีเรื่อง พ.ร.บ. ว่าด้วย
การกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ในคอลัมน์ Law 360 เพื่อให้เราใช้
โลกออนไลน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และไม่พลาดพลั้งกระท�าผิดกฎหมายแบบไม่รู้ตัว

นอกจากน้ีเรายังมีคอลัมน์อื่นๆ ที่น่าสนใจ ส�าหรับเป็นแนวทางเพิ่มความสุขให้กับ
ผู้ถอืหุน้กูทุ้กท่าน ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งราวของครลูกูกอล์ฟ คณาธปิ สนุทรรกัษ์ เจ้าของสถาบัน 
สอนภาษา ANGKRIZ นกัแสดงและพธีิกรผูเ้ป็นแรงบันดาลใจความสขุ ไลฟ์สไตล์เก๋ๆ ด้วย 
การจัดดอกไม้ในกล่อง แต่งสวนด้วยพืชผักสวนครัว การไปตะลอนชิมไอศกรีมร้านดีไซน์
เก๋ และหากยังมีพลังเหลือเฟือก็จัดกระเป๋าเดินทางลงใตไปท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่
ในจังหวัดระนอง หรือขึ้นเครื่องบินสู่ดินแดนน่าสนใจอย่างภูฏานตามรอย happiness 
กันเลยครับ

ในปีใหม่นี้พวกเรายังคงมุ่งมั่นที่จะคัดสรรและน�าเสนอเรื่องราวดี ๆ น่าสนใจ เพ่ือให้
คณุผูอ่้านได้รบัอรรถรสครบทงัสาระและความบันเทิงในเล่ม พร้อมเป็นเพ่ือนร่วมทางของ
ทุกท่านตลอดปีและตลอดไป และขอถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561 ครับ

สวัสดีปี 2561 ครับ
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มีสาระ ได้ความรู้ มีประโยชน์เหมาะที่จะเผยแผ่สู่สาธารณะ ทั้งตัวองค์กร
และการให้ความรู้

ชอบการจัดเลย์เอาท์ เนื้อหาที่ครอบคลุม หลากหลายท�าให้อ่านได้
ทุกเพศทุกวัย ถูกใจคนชอบอ่านนิตยสารมากเลย ส�าหรับเล่ม 31 นี้
คนไทยทกุคนคงเก็บไว้เป็นทีร่ะลึกแน่นอน ประทบัใจมากค่ะ “ล้านดวงใจ 
เป็นหนึ่งเดียว” โดยรวมเยี่ยมมาก

ที่ป รึกษากิตติมศักดิ์ : คุณนิธิมา เทพวนังกูร
ที่ป รึกษา : คุณสัมฤทธิ์ สำาเนียง
คุณพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล
คุณภัทรลดา สง่าแสง
บรรณาธิการบริหาร :
คุณพิจินต์ อภิวันทนาพร
กองบรรณาธิการ :
คุณนิศากร หุตะจูฑะ
คุณภัทรรินทร์ เทียนสวัสดิ์
คุณผุสดี คุ้มรำาไพ
คุณไพสิฐ ศ ิริบวร
คุณจุลลจินดา จุลเทศ

จัดทำาโดย : ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
PTT Debenture Call Center : 0-2624-5599
Website : www.pttplc.com
Email Address : debentureclub@pttplc.com

ออกแบบและผลิตโดย :
บริษัท แคนดี้ส์ แดนดี้ จำากัด
317/8 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2612-9662-3
โทรสาร 0-2612-9660

ต้องขอขอบคณุทมีงานนติยสาร happiness ทีท่�านติยสาร ด ี ๆ ให้
พวกเราได้อ่าน และสามารถน�าไปเผยแผ่ให้ผู้อื่นได้ค่ะ เป็นประโยชน์มาก

เนื้อหาสาระดีครบถ้วน มีหลากหลายให้เลือกอ่าน ฉบับนี้เรื่องท่าออก
ก�าลงักายดมีากนะคะ ทกุคอลมัน์อ่านแล้ว happy สมกบัชือ่ happiness ค่ะ

คุณพิทยา หม่า

คุณอรวรรณ ชัชวาลวานิช

คุณศลิตตา วงศ์ธานุวัฒน์

คณะผู้จัดท�านิตยสาร

มอบส�าหรับผู้ถือหุ้นกู้กลุ่ม ปตท.

ทมีงานนติยสาร happiness ขอขอบคณุทกุค�าแนะน�าและความคดิเหน็ด ีๆ  
จากผู้ถือหุ้นกู้กลุ่ม ปตท. ที่ส่งจดหมายเข้ามาและเพื่อเป็นการขอบคุณ
ทีมงานขอมอบของรางวัล

happiness

  แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ในทุกกรณีโปรดติดต่อ
  นายทะเบียนบริษัทผู้ถือหุ้นกู้ฯ เท่านั้น
  แจ้งปัญหาในการจัดส่งนิตยสารและของรางวัล
  โทรศัพท์ 0-2612-9662-3 โทรสาร 0-2612-9660
  ข้อคิดเห็นหรือบทความในนิตยสารฉบับนี้ เป็นความคิดเห็น
  ส่วนตัวของผู้เขียนซึ่งไม่มีข้อผูกพันกับกลุ่ม ปตท.
  แต่อย่างใด 
  รายชื่อผู้ถือหุ้นกู้กลุ่ม ปตท.
  ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด กันยายน 2560
  

*ทีมงานจะจัดส่งของรางวัลให้กับผู้โชคดีทางไปรษณีย์ภายใน 15 วัน

ท�าหนังสือได้น่าอ่านมากกว่าเดิมคือดีขึ้นเร่ือย ๆ (รูปลักษณ์) ชอบ 
Getaway Global / Urban มาก ๆ ค่ะ ส่งต่อให้เพ่ือน ๆ ได้อ่านกัน
หลาย ๆ คนเลย ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

คุณวัชรี ณ สงขลา

คุณวไลพร นาคเกษม

Wireless
Bluetooth
AWEI T1
หูฟังบลูทูธไร้สาย
Wireless Bluetooth AWEI T1
มูลค่า 1,550 บาท
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นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) (คนกลาง) เป็นประธาน
เปิดงาน “2017 The Annual Petroleum Outlook Forum” ซึ่งกลุ ่ม ปตท. ร่วมกับกลุ ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน�้ามันปิโตรเลียม  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อน�าเสนอข้อมลูและมมุมองเกีย่วกบัราคาน�า้มนั รวมถงึปัจจยัต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อราคา 
น�้ามัน ตลอดจนแนวโน้มของทิศทางน�้ามันในอนาคต ทั้งนี้มีการเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและดิจิทัล เพื่อปลุกความคิดให้ 
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ในหัวข้อ “Thailand Energy Moving with Digitization พลังงานไทย...ก้าวไกลด้วยดิจิทัล”

ปตท. รบัรางวลัหุน้ยัง่ยนื  
Thailand Sustainability  
Investment 2017 

นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. 
จ�ากัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand Sustainability 
Investment (THSI) 2017 หรือรางวัลหุ้นย่ังยืน จาก  
นางเกศรา มญัชศุร ีกรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกั 
ทรพัย์แห่งประเทศไทย ในพธีิประกาศผลและมอบรางวลั 
ด้านความยั่งยืน SET Sustainability Awards 2017  
ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย และวารสาร
การเงนิธนาคาร ในฐานะที ่ปตท. เป็นบรษิทัจดทะเบยีน
ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดในการด�าเนินธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหาร
ภายใต้หลกับรรษทัภบิาล (Environmental, Social and 
Governance : ESG) ควบคู่ไปกบัการสร้างผลตอบแทน
ที่ดีในทางเศรษฐกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

กลุม่ ปตท. ร่วมกบักลุม่โรงกลัน่ฯ ส.อ.ท. 
คาดการณ์ราคาน�า้มนัในปี 2561

PTT
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นายบุรณิน รัตนสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจ 
หล่อล่ืน บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) นายวิศาล ชวลิตานนท์  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. 
จ�ากัด (มหาชน) และ Mr. Joseph Lee Kim Kiong, Chairman, 
Efuel Services Sdn. Bhd., Mr. Michael Lee Chi Vui, Managing 
Director, Efuel Services Sdn. Bhd. ร่วมลงนามในพธิลีงนามความ
ร่วมมือ PTT Lubricants Distributorship Agreement Signing 
Ceremony ระหว่างบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท 
Efuel Services Sdn. Bhd. อย่างเป็นทางการ ในการมอบสิทธิ์ให้
เป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์หล่อล่ืนของ ปตท. เจ้าแรกในประเทศ
มาเลเซีย นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในการสร้างแบรนด์ของ 
คนไทยให้เป็นที่รู้จักในเวทีอาเซียน

หล่อลืน่ ปตท. บกุตลาดมาเลเซยี  
มอบสทิธิต์วัแทนจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ 

หล่อลืน่เจ้าแรก

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) (คนซ้าย) มอบเงิน
จ�านวน 10,000,000 บาท ให้แก่ รศ. นพ. กฤษณ์ จาฏามระ ประธาน
กรรมการมลูนิธิศนูย์มะเรง็เต้านมเฉลมิพระเกยีรต ิ(คนขวา) เพ่ือน�า
ไปช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมตามแนวทางของมูลนิธิฯ ณ อาคาร 
ปตท. ส�านักงานใหญ่

ปตท. มอบเงนิแก่มลูนธิศินูย์มะเรง็
เต้านมเฉลมิพระเกยีรติ

ปตท.สผ. ลงนามข้อตกลงเบือ้งต้น 
ในโครงการเวยีดนาม บ ีและ  
48/95 และ 52/97

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ�ากัด (มหาชน) (คนขวา) พร้อมผู้ถือหุ้นในโครงการเวียดนาม บี 
และ 48/95 และ 52/97 ได้แก่ นายเหวียน วู จึ่ง เซิน, Acting 
Chairman of the Board of Directors and President and 
CEO, บริษัท ปิโตรเวียดนาม (คนกลาง) ดร.เหวียน เทียน ลอง, 
Vice President, บริษัท ปิโตรเวียดนาม เอ็กซ์พลอเรชั่น โปรดัคชั่น 
คอร์ปอเรชั่น (คนซ้าย) และนายมิตซูโอะ ฮิดากะ, President and 
CEO, บริษัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซ์พลอเรชั่น จ�ากัด (คนที่ 2 จาก
ซ้าย) ร่วมลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับราคาก๊าซธรรมชาติ
และราคาค่าผ่านท่อก๊าซฯ (Letter of Agreement) ก่อนการตัดสินใจ 
ลงทุนขั้นสุดท้าย (Final Investment Decision) ในโครงการ
เวียดนาม บี และ 48/95 และ 52/97 ประเทศเวียดนาม

PTT
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ปตท.สผ. จบัมอืโททาล 
วจิยัและพฒันาเทคโนโลยร่ีวมกนั

บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนายคณิต แสงวงค์วาณิชย์ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุม่งานวศิวกรรมศาสตร์และ
การพัฒนา และบริษัท โททาล อี แอนด์ พี ไทยแลนด์ 
จ�ากดั (TOTAL) โดย Mrs. Emmanuelle Tutenuit ผูจ้ดัการ
ทั่วไป ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน โดยโครงการแรก 
ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว คือ การวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีทางชีวภาพ เพื่อประโยชน์ในการส�ารวจ
และผลิตปิโตรเลียมในอนาคต พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น  
ณ อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

ทั้งนี้ ปตท.สผ. และโททาล เป็นพันธมิตรมาอย่าง
ยาวนาน ความร่วมมอืในครัง้นีน้บัเป็นอกีก้าวหนึง่ของการ
ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความ
ส�าเร็จในการส�ารวจปิโตรเลียม รวมถึงการส่งเสริมการ
ด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

PTTEP

PTTGC พบประธานาธบิดสีหรฐัฯ พร้อมร่วมเป็นสกัขพียาน  
การลงนาม MOU ระหว่าง PTTGC America กบั JobsOhio  

ยกระดบัคณุภาพชวีติชมุชนรฐัโอไฮโอ สหรฐัอเมรกิา

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด  
(มหาชน) ร่วมคณะติดตาม พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีพร้อมด้วย ดร.สมคดิ 
จาตศุรพิีทกัษ์ รองนายกรัฐมนตรี เข้าพบปะ 
พูดคยุกับประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิา นายโดนลัด์ 
ทรัมป์ ณ ท�าเนียบขาว กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายสุพัฒนพงษ์ 
พันธ์มีเชาว์ และ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง 
ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิตักิารกลุม่ธรุกจิปิโตรเคม ี
ขั้นต้น ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึก

ความเข้าใจ (MOU) ระหว่างบรษิทั PTTGC America LLC. กับ JobsOhio หน่วยงานด้านการส่งเสริมการลงทุนในรัฐโอไฮโอ โดยม ี
นายทศพร บุณยพิพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน International Business Operations และ CEO PTTGC America  
เป็นผู้ลงนามร่วมกับ Mr. John Minor, President and Chief Investment Off icer, JobsOhio โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันศึกษา 
วางแผน และจัดท�าโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงในรัฐโอไฮโอ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ณ โรงแรมโฟร์ซีซันส์ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา

6-10HAPPINESS-M11C8W2-F39-VOL 32-30-11-60-CS CC 2015.indd   82 12/3/17   1:03 AM



PAGE 09

ไทยออยล์คว้ารางวลัระดบัภมูภิาคฯ 6 ปีซ้อน  
จากนติยสาร Alpha Southeast Asia

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด 
(มหาชน) โดยนางสาวภัทรลดา สง่าแสง  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและ
บัญชี บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)  
(คนขวา) รบัมอบรางวลัชนะเลศิระดบัภมูภิาคฯ 
“พันธกิจสู่ความยั่งยืนด้านพลังงาน” (The 
Strongest Commitment to Sustainable 
Energy in Southeast Asia) พร้อมทั้งรับมอบ
รางวลัระดบัประเทศอกี 3 รางวลั ได้แก่ “รางวลั 
บริษัทที่มีการจัดการด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่ดี
ทีส่ดุ” (Most Organised Investor Relations), 
“บรษัิททีด่�าเนนินโยบายการปันผลหุน้อย่างต่อ
เนื่องมากที่สุด” (Most Consistent Dividend 
Policy) และ “รางวลัความรบัผดิชอบต่อสงัคม
เชิงกลยุทธ์ที่ดีที่สุด” (Best Strategic Corporate Social Responsibility) จากมิสเตอร์ซิดดิก บาซาร์วาลาร์ (คนซ้าย) ซีอีโอของนิตยสาร 
Alpha Southeast Asia ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นน�าด้านการลงทุนสถาบัน การธนาคารและตลาดทุนฉบับแรกและฉบับเดียวในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง Jurong Ballroom โรงแรมแชงกรีลา ประเทศสิงคโปร์ 

ส�าหรับรางวัล “พันธกิจสู่ความย่ังยืนด้านพลังงาน” ในระดับภูมิภาคฯ บริษัทฯ ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 6 เป็นผลสะท้อนจากการ
พัฒนาธุรกิจอย่างโปร่งใส ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ส�าหรับรางวัลในระดับประเทศ บริษัทฯ ได้รับรางวัล 
“บริษัทที่ด�าเนินนโยบายการปันผลอย่างต่อเนื่องมากที่สุด” โดยได้รับเป็นปีที่ 3 นอกจากนี้รางวัล “ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ ์
ที่ดีที่สุด” ได้รางวัลมาแล้ว 4 รางวัล และรางวัล “บริษัทที่มีการจัดการด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีที่สุด” ได้รับเป็นปีแรก โดยรางวัลดังกล่าว
ข้างต้นมาจากผลการส�ารวจนักลงทุนและนักวิเคราะห์ 528 รายในภูมิภาคฯ รวมถึงสหรัฐอเมริกาและยุโรป

TOP

PTTGC จบัมอืไทยยเูนีย่น กรุ๊ป ร่วมพฒันาบรรจภุณัฑ์ ผลิตภัณฑ์ 
และวตัถุดบิ ต่อยอดการท�าธรุกจิอย่างย่ังยืน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด 
(มหาชน) (คนที ่2 จากขวา) และนายธรีพงศ์ จนัศ ิร ิประธานเจ้า-
หน้าที่บริหาร บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (คนที่ 2 
จากซ้าย) ร่วมลงนามในบนัทกึข้อตกลงความเข้าใจ เพือ่สร้างความ
ร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลาสติก
และวัตถุดิบ เพื่อใช้ส�าหรับผลิตภัณฑ์ของไทยยูเนี่ยน ทั้งพลาสติก
ที่ท�ามาจากปิโตรเคมี (Petroleum-based) และเคมีภัณฑ์เพื่อ 
สิ่งแวดล้อม (Bio-based) เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจอาหาร
ทะเลของไทยยูเนี่ยน ลดต้นทุนการผลิต และสร้างนวัตกรรม 
ทีย่ัง่ยนืและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม โดยมผีูบ้รหิารของทัง้ 2 บริษัท
เข้าร่วมเป็นสกัขพียาน ณ โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์เซน็ทรัลพลาซา 
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
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ไทยออยล์ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิแด่สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  
สมทบทนุสร้าง “อาคารศรสีวรนิทริานสุรณ์ 150 ปี”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุาร ีอปุนายกิา ผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย เสดจ็พระราชด�าเนนิ
ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 326 
และในโอกาสนี้ กลุ่มไทยออยล์ โดยนายอธิคม เติบศิริ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ 
จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วยฝ่ายจัดการบริษัทฯ เข้าเฝ้าทูลละออง
พระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจ�านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้าน
บาทถ้วน) โดยเสดจ็พระราชกศุลสมทบทนุสร้าง “อาคารศนูย์รกัษา
พยาบาลรวมเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้า 150 ปี” 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 
ณ ห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ 
สภากาชาดไทย กรงุเทพมหานคร

“อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี” สร้างขึ้นเพื่อเฉลิม 
พระเกียรติวาระ 150 ปีพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา 
บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ผู ้พระราชทานก�าเนิด 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 
โดยพระราชด�ารขิองสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีในการพัฒนาโรงพยาบาลเพ่ือเป็นศนูย์กลางการให้บรกิารทางการ
แพทย์ในภูมิภาคตะวันออกที่ได้มาตรฐานสากล อาคารดังกล่าวมีความสูง 26 ชั้น พื้นที่ประมาณ 158,426 ตารางเมตร ใช้ระยะเวลา
ก่อสร้างประมาณ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) เมื่อก่อสร้างเสร็จจะสามารถรองรับการให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกได้มากกว่า 5,000 คนต่อวัน 
มีเตียงรับผู้ป่วย 745 เตียง และนับเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในอ�าเภอศรีราชา

บรษิทั ไออาร์พซี ีจ�ากดั (มหาชน) (IRPC) ร่วมกบัสถานวีทิย ุสวพ.FM91  
เปิดตวัโครงการ “GIVE NEVER STOP มอบอปุกรณ์ช่วยชวีติ” เพือ่เป็นสือ่กลาง

ในการส่งมอบน�า้ใจจากผูม้จีติศรทัธาสูผู่ด้้อยโอกาสในสงัคม 

IRPC และสถานีวิทยุ สวพ.FM91 เปิดตัวโครงการ “GIVE 
NEVER STOP มอบอปุกรณ์ช่วยช ี วติ” โดยมนีายสกุฤตย์ สรุบถโสภณ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) และ 
ดร.ไจตนย์ ศรวีงัพล รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร สถานวีทิย ุสวพ.
FM91 ให้เกียรตเิป็นประธานเปิดงาน โครงการนีเ้ป็นสือ่กลางในการ
ส่งมอบน�้าใจ ส่งเสริมสังคมแห่งการให้ โดยช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมให้สามารถด�ารงชวีติได้อย่างปกติสุข และมคีณุภาพมาก
ขึน้ เนือ่งจากทราบว่ายงัมผู้ีทีข่าดแคลนอปุกรณ์ทางการแพทย์หรือ
อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น ถังออกซิเจน รถเข็นผู้ป่วย เตียงผู้ป่วย และ
เครื่องพ่นละอองยา อีกเป็นจ�านวนมาก

IRPC
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ถึงตอนนี้ประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านสู่แผ่นดินแห่งรัชกาลใหม่
เป็นเวลาหนึ่งปีกว่าแล้ว ทว่าทุกดวงใจของพสกนิกรยังคงเป่ียมล้น 
ด้วยความรกัเทดิทนูทีม่ต่ีอพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่9 
อยูไ่ม่รูค้ลาย ขณะเดียวกันก็บังเกิดความปลื้มปีติและอบอุ่นดวงใจ 
ภายใต้ร่มพระบารม ีสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทร-
เทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราช 
จักรีวงศ์ ผู้ทรงมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรม
ชนกนาถ ในการบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขของประชาชนและพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า พร้อมกันนั้นก็ทรงต่อยอดจนเกิดเป็น 
โครงการใหม่ ๆ ที่เสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในชาต ิ
ในวถีิทีง่ดงามยิง่

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้จัดโครงการจิตอาสา “เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งมีทั้งหน่วย
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารในพระองค์ 
และหน่วยราชการอื่น ๆ ร่วมกับประชาชนจิตอาสา โดยแบ่งเป็น  

“เราท�าความ ด ีด้วยหวัใจ” โครงการจติอาสาท่ีเป็น
ศูนย์รวมดวงใจและความสมัครสมานสามัคคีของ 
ชาวไทยทกุหมูเ่หล่า ก�าเนดิขึน้ด้วยพระราชปณิธานใน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพย- 
วรางกรู รชักาลที ่10 ทีจ่ะทรงสบืสาน รกัษา และ
ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริและ 
แนวพระราชด�ารต่ิาง ๆ  ในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร- 
มหาภมิูพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพ่ือความผาสุก
ร่มเยน็ของแผ่นดนิไทยสบืไป

จิตอาสาประชาชน  
“เราท�าความ ด ีด้วยหวัใจ”
จิตอาสาประชาชน  
“เราท�าความ ด ีด้วยหวัใจ”
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และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ด้วยการ
ขุดลอกคูคลอง ดูแลบ�าบัดแหล่งน�้าเสีย  
แก้ปัญหาน�้าเน่าเสียและป้องกันน�้าท่วมขัง 
งานพัฒนาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
และงานสาธารณสุขชุมชน การรวมพลัง
สร้างสรรค์สิ่งดีงามสูสังคมเช่นนี้ก ่อให ้
เกิดบรรยากาศของความผาสุก และท�าให้ 
ชมุชนทกุพืน้ทีท่ัว่กรงุเทพมหานครและพืน้ที่ 
ใกล้เคียงน่าอยู่ขึ้น นับได้ว่าเป็นการน�าร่อง 
เพือ่เป็นแบบอย่างในการพฒันาสภาพแวดล้อม 
และความเป็นอยูข่องสังคมในอนาคต 

ตลอดเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้า 
อยู ่หัวทรงรับรู ้และทรงประจักษ์ต่อสาย
พระเนตร ถึงความรกัเทดิทนูทีป่วงพสกนกิร
มีต ่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงทรง 
พระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ด�าเนนิงานสานต่อ
โครงการจิตอาสา “เราท�าความ ดี ด้วย
หัวใจ” โดยพระราชทานพระราชานุญาต 
ให้จัดต้ัง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราช 
พธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ” เพือ่เป็นการ
รวมพลังความรักอันมีค่าและพลังน�้าใจของ
ปวงชนชาวไทยที่จะน้อมถวายแด่ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ส�าหรับงานจิตอาสา 
เฉพาะกิจฯ นีม้กีารแบ่งงานเป็น 8 ด้านหลัก
ด้วยกัน คือ 1. งานดอกไม้จันทน์ 2. งาน
ประชาสัมพันธ์ 3. งานโยธา 4. งานขนส่ง 
5. งานบริการประชาชน 6. งานแพทย์  
7. งานรกัษาความปลอดภยั และ 8. งานจราจร 
ทั้งนี้มีประชาชนลงทะเบียนเป็นจิตอาสา 
เข้าร่วมบ�าเพญ็สาธารณประโยชน์ท�าความดี

รวมแล้วกว่า 4 ล้านคน 
ส�าหรับกิจกรรมในโครงการช่วงที่ 2 

เป็นการขยายงานบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์
ร่วมกันของประชาชนทุกหมูเหลาออกสู
ภูมิภาค ไปในจังหวัดที่มีเขตพระราชฐาน 
เช่น ภาคกลางที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
อันเปนที่ตั้ งของพระราชวั งไกลกังวล  
ภาคเหนือที่จั งหวัดเชียงใหม อันเป ็น 
ที่ตั้งของพระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน์  
ภาคอีสานที่จังหวัดสกลนคร อันเป็นที่ตั้ง
ของพระต�าหนักภูพานราชนิเวศน์ และ 
ภาคใต้ที่จังหวัดนราธิวาส อันเป็นที่ตั้งของ
พระต�าหนกัทกัษณิราชนเิวศน์ จากนัน้จงึจะ
เข้าสู่โครงการในช่วงที่ 3 ซึ่งเป็นการรวมตัว
กันสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ 
โดยมเีป้าหมายกระจายงานบ�าเพญ็สาธารณ- 
ประโยชน์ออกสูท่กุจงัหวดัอย่างพร้อมเพรยีง
ทั่วถึง 

ทั้งหมดนี้จะเป็นการวางรากฐานให้
ประชาชนเกิดจิตส�านึกรักถิ่นฐาน มีความ
ผกูพนัและรูจ้กัทะนบุ�ารงุดแูลถ่ินอาศยั ซึง่จะ 
ก่อให้เกดิพลงัอนัเข้มแขง็ในสงัคมจากระดบั
ท้องถิน่ และพฒันาไปสู่ระดบัประเทศได้ต่อ
ไปในอนาคต

3 กลุ่มหลัก ๆ คือ “จิตอาสาท�าความ ดี
ด้วยหวัใจ” เน้นท�าความดใีนการดแูลพฒันา
ชุมชน “จิตอาสากู้ภัย” เน้นดูแลช่วยเหลือ
ยามทีเ่กดิภยัพบิต ิเช่น น�า้ท่วม ภยัแล้ง และ 
“จิตอาสาเฉพาะกิจ” ที่เป็นการรวมตัวกัน 
ในงานเฉพาะกิจ อย่างเช่นจิตอาสาในงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

โครงการประชาชนจิตอาสา “เราท�า 
ความ ดี ด้วยหัวใจ” เป็นโครงการที่สมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วัทรงต้ังพระราชหฤทยัเชญิชวน
ประชาชนให้มาร่วมกนัท�าความด ีเพือ่ถวาย 
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ- 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ- 
บพิตร โดยทรงให้เริ่มจากจุดเล็ก ๆ เช่น 
การดูแลพัฒนาชุมชนของตนเองให้เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสะอ้าน 
แลดูงามตา เป็นการสร้างวินัย เสริมสร้าง
ความรกัความสามคัคใีนหมูป่ระชาชน อกีทัง้ 
ยังช่วยสร้างความเข้าใจ เข้าถึง และความ
รักความผูกพันระหว ่างประชาชนกับ
ข้าราชการ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องด้วย ส�าหรับประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการจติอาสาฯ น้ีจะได้รับหมวกและผ้า 
พันคอพระราชทานเป็นเครื่องหมายส�าหรับ
ใช้ในการท�างาน

ด้านการด�าเนินงานแบ่งเป็น 3 ช่วง 
ระยะแรกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 
จัดตั้งหน่วยพระราชทาน และเชิญชวน
ประชาชนจิตอาสา “เราท�าความ ดี ด้วย
หัวใจ” ร่วมกันบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
ในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร
และป ริมณฑล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

่
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กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
กลุ่ม ปตท.

เป็นเวลาถงึ 39 ปีแล้วที ่ปตท. ในฐานะผูด้แูลความมัน่คงทางพลังงานของประเทศ ได้ด�าเนนิธุรกิจตัง้แต่ต้นน�า้ 
กลางน�า้ จนถงึปลายน�า้ เพ่ือให้คนไทยมพีลังงานใช้อย่างเพียงพอ ควบคูก่บัการสร้างคณุค่า 

ทางธรุกิจ รวมถงึการดแูลสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน

ในส่วนของการดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ปตท.  
เล็งเห็นความส�าคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จึง 
มุ่งเน้นที่จะดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน เพ่ือไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย
จนถงึขัน้ต้องเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล เราจงึได้ รเิร่ิมกิจกรรม
หน่วยแพทย์เคลือ่นทีก่ลุม่ ปตท. ส�าหรบัประชาชนทีม่บ้ีานพกัอาศยั
รอบหน่วยปฏิบั ติการทั่วประเทศของ ปตท. มาตั้งแต่ พ.ศ. 2552 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการดูแลสุขภาพเบ้ืองต้น รวมทั้งกระตุ้น
ให้เหน็ความส�าคญัของการดแูลสขุภาพ ส่งเสรมิให้ประชาชนใส่ใจ
เรื่องสุขภาวะ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้สามารถดูแลสุขภาพ
ของตัวเองได้อย่างถูกวิธี 
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กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
กลุ่ม ปตท.

กจิกรรมหน่วยแพทย์เคลือ่นทีข่องกลุม่ ปตท. เป็นความร่วมมอื 
ระหว่างกลุ่ม ปตท. กับผู้น�าชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ ได้แก่ นายก
เทศมนตรี นายกองค์กรบริหารส่วนต�าบล นายอ�าเภอ ก�านัน และ
ผูใ้หญ่บ้าน ซึง่จะร่วมกนัก�าหนดกลุม่เป้าหมายและแผนการด�าเนนิ
กิจกรรมดูแลประชาชนรอบพื้นที่สถานประกอบการที่มีอยู 
ทั่วประเทศ ในปี 2560 ที่ผ่านมาได้ก�าหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายเป็น 
สถานประกอบการของกลุ่ม ปตท. จ�านวน 22 แห่ง โดยออกให้
บรกิารหน่วยแพทย์เคลือ่นทีใ่นพืน้ทีเ่ป้าหมายจ�านวน 1 ครัง้ ๆ ละ 
300 คนระหว่างเดอืนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 2560 มกีลุม่เป้าหมาย
หลักคือ ประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่รอบหน่วยปฏิบัติการของ
กลุ่ม ปตท. ในรัศมี 5 กิโลเมตร และกลุ่มเป้าหมายรองคือ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มบริเวณที่มีหน่วยปฏิบัติการของกลุ่ม ปตท. 
ตั้งอยู่ สามารถมารับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ร่วมกิจกรรม
เสรมิด้านสขุภาพ พลานามยั และจติใจ ซึง่มทีัง้การนวดเพ่ือสขุภาพ 
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย วาดภาพ ตัดผม เป็นต้น

ทีผ่่านมาการด�าเนนิกจิกรรมดงักล่าวถอืว่าได้ผลเป็นทีน่่าพอใจ
และได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรม ประชาชนตระหนักถึงความส�าคัญของการดูแลสุขภาพ 
และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเองอย่าง 
ถกูวิธกีนัมากขึน้ นอกจากนีย้งัมคีวามเชือ่มัน่และเข้ามามส่ีวนรว่ม
สนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมของกลุ่ม ปตท. อีกด้วย

ที่กล่าวมานับเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมในการดูแลสังคม ชุมชน 
และส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ควบคู่กับการ 
ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานและสร้างอาชีพ ช่วยให้ชุมชนและ
กลุ่ม ปตท. สามารถอยู่ร่วมกันและเติบโตไปพร้อม ๆ กันอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน
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CARE SHARE RESPECT

นวัตกรรมจาก IRPC  
เพ่ือคนพิการอัมพาตครึ่งล่าง
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันสิรินธร 
เพือ่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาต ิและมหาวทิยาลยั
ศรีปทุม พัฒนาต้นแบบ “ชุดหุ่นยนต์ช่วยเดิน” เพ่ือสร้างโอกาส 
ให้คนพิการอัมพาตครึ่งล่างได้ใช้ประโยชน์และมีคุณภาพชีวิต 
ดีขึ้น ด้วยการพัฒนาเม็ดพลาสติกชนิด UHMW-PE (Ultra High  
Molecular Weight Polyethylene) ทีม่คีณุสมบตัแิขง็แรง ทนทาน 
น�้าหนักเบา ทดแทนอะลูมิเนียมและเหล็ก บางชิ้นส่วนลดน�้าหนัก
ลงเหลือประมาณ 10 กิโลกรัมจากเดิม 25 กิโลกรัม

IRPC ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม  
ในการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ “โครงการพัฒนาชุด
หุ่นยนต์ช่วยเดินส�าหรับคนพิการอัมพาตครึ่งล่าง” เพื่อต่อยอดสู ่
การผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

นวัตกรรมจาก IRPC  
เพ่ือคนพิการอัมพาตครึ่งล่าง

“หุน่ยนต์ช่วยเดนิ” เป็นผลงานโดยนกัศกึษากลุม่ระบบหุน่ยนต์
และการควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรปีทมุ แต่ต้นแบบในปัจจบัุนยงัไม่รองรบัการใช้งานจริง เนือ่งจาก
มีขนาดใหญ่ น�้าหนักมาก แบตเตอรี่ใช้งานสั้นไม่เกิน 3 ชั่วโมง 
IRPC จึงคิดน�าเม็ดพลาสติกชนิด UHMW-PE ที่มีความแข็งแรง 
เป็นพิเศษ ทนทานต่อการสึกกร่อนเสียดสี รองรับแรงกระแทกได้ดี 
และน�้าหนักเบาไปพัฒนาเพ่ือผลิตอุปกรณ์ทดแทนชิ้นส่วนเดิม 
ที่ท�าจากอะลูมิเนียมและเหล็กของหุ่นยนต์ช่วยเดิน ทั้งนี้สถาบัน 
สรินิธรฯ จะช่วยประเมนิการทดสอบหุน่ยนต์ช่วยเดนิจากพลาสตกิ
ให้ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน และนอกจากจะมุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพ
ของคนพิการช่วงล่างให้เคล่ือนไหวพ่ึงพาตัวเองได้แล้ว ยังช่วย 
เพิ่มการทรงตัวและความมั่นคงขณะเดิน ฝึกทักษะการเคลื่อนไหว
เรื่องการเดิน และน�าต้นแบบไปพัฒนาต่อยอดในกลุ่มผู ้ป ่วย 
โรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยบาดเจ็บสันหลัง เด็กสมองพิการ และ
ผู้ป่วยพาร์กินสันได้อีกด้วย
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Duck Curve 
กับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ก่อนที่จะไปท�าความรู้จัก “Duck Curve” หรือ “กราฟรูปเป็ด” 
เราควรย้อนรอยความเป็นมาของเซลล์แสงอาทติย์กันก่อน

เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกใน ค.ศ. 
1954 โดยดาริล แชปปิน (Daryl Chapin) คาลวิน ฟูลเลอร์  
(Calvin Fuller) และเจอรัลด์ เพียร์สัน (Gerald Pearson) แห่ง
เบลล์เทเลโฟน (Bell Telephone) นักวิทยาศาสตร์ทั้งสาม 
ได้ค้นพบเทคโนโลยีแบบใหม่ คือ วิธีการแพร่สารเข้าไปในผลกึของ
ซิลิคอนจนได้เซลล์แสงอาทิตย์อันแรกของโลก ในระยะแรกเซลล์
แสงอาทติย์ส่วนใหญ่ใช้ส�าหรบัโครงการด้านอวกาศ พวกดาวเทยีม
หรือยานอวกาศที่ส่งจากโลกไปโคจรในอวกาศจ�าเป็นต้องใช้แผง
เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งก�าเนิดพลังงานไฟฟ้า ต่อมาจึงได้มี
การน�าแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้บนโลก 

เซลล์แสงอาทิตย์สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์ส�าหรับเปลี่ยน
พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการน�าสารกึ่งตัวน�า 
เช่น ซิลิคอน ซึ่งราคาถูกและมีมากมาผ่านกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์เพือ่ผลติให้เป็นแผ่นบางบรสิทุธิ ์ทนัททีีแ่สงตกกระทบ
บนแผ่นเซลล์ รงัสขีองแสงทีม่อีนภุาคของพลงังานประกอบทีเ่รยีกว่า

โปรตอน (Proton) จะถ่ายเทพลังงานให้อิเล็กตรอน (Electron)  
ในสารก่ึงตัวน�า จนมีพลังงานมากพอที่จะกระโดดออกมาจาก
แรงดึงดูดของอะตอม (Atom) และเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ดังนั้น
เมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบวงจรจะท�าให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น 

การผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์มจีดุเด่นส�าคญัซึง่แตกต่าง
จากวิธีอื่นหลายอย่าง คือ ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวในขณะใช้งาน 
จึงท�าให้ไม่มีมลภาวะทางเสียง ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษจาก
กระบวนการผลติไฟฟ้า มกีารบ�ารงุรกัษาน้อยมาก และใช้งานแบบ
อัตโนมัติได้ง่าย ประสิทธิภาพคงที่ไม่ขึ้นกับขนาด สามารถผลิต
เป็นแผงขนาดต่าง ๆ  ได้ง่าย จึงผลิตได้ปรมาณมาก ผลิตไฟฟ้าได้
แม้มีแสงแดดอ่อนหรือมีเมฆ เป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้
มาฟ รีและไม่มีสิ้นสุด ผลิตไฟฟ้าได้ทุกมุมโลกแม้บนเกาะเล็ก ๆ 
กลางทะเล บนยอดเขาสงู และในอวกาศ ได้พลงังานไฟฟ้าโดยตรง
ซึง่เป็นพลังงานทีน่�ามาใช้ ได้สะดวกทีสุ่ด ความโดดเด่นเหล่านีท้�าให้
ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เป็นความหวังของคนทั่วโลก 

ิ
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แหล่งพลังงานหมุนเวียนสะอาดที่มาทดแทนพลังงานฟอสซิล 
โดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งในอดีตมีราคาแพง แต่
ปัจจบุนัมต้ีนทุนต�า่ลงมาก จึงได้รบัความสนใจและถกูน�ามาใช้มากขึน้ 
โดยเฉพาะตามบ้านที่อยู่อาศัย ถือเป็นจุดเปลี่ยน (Tipping Point) 
ส�าคัญที่ท�าให้ความต้องการใช้พลังงานหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็ว สอดคล้องกับรายงาน Global Trends in Renewable 
Energy Investment 2017 ที่จัดท�าโดย Frankfurt School of 
Finance & Management และ United Nations Environment 
Programme รายงานว่าใน พ.ศ. 2559 มกีารใช้พลังงานหมนุเวยีน
ทุกประเภทรวมกัน 138.5 กิกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2558 ที่มี
การใช้ 127.5 กิกะวัตต์ แต่มีการลงทุนลดลง เนื่องจากราคาของ
เซลล์แสงอาทิตย์ต่อเมกะวัตต์ถูกลงถึงร้อยละ 10

ผลจากการน�าพลงังานหมนุเวยีนเข้ามาใช้ผลติไฟฟ้าเพิม่มากขึน้ 
ท�าให้รูปแบบการใช้ ไฟฟ้าในหน่ึงวันจากระบบเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมท่ีรปูแบบการใช้ ไฟฟ้าเป็นแบบหลงัอฐู คอื มช่ีวงความต้องการ

ใช้ ไฟฟ้าจากระบบสงู 2 ช่วง หรอืทีเ่รยีกกันว่าช่วง peak แต่ปรมิาณ 
ความต้องการใช้ ไฟฟ้าในช่วง peak กับ off peak จะไม่ต่างกนั 
มากนกั มาเป็นรปูแบบหลงัเป็ดหรอื Duck Curve คอื ความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าจากระบบลดลงอย่างมากในตอนกลางวันหรือช่วงที่มี
แสงแดด และความต้องการใช้ไฟฟ้าจากระบบจะเพิ่มสูงขึ้นมากใน 
2 ช่วงเวลา คอื ช่วงเช้าก่อนทีค่นจะออกมาท�างานและเรียนหนงัสอื
กับช่วงเย็นที่คนเลิกงานและเด็ก ๆ กลับจากโรงเรียน 

ลักษณะการใช้ ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปและมีแนวโน้มจะขยาย
ไปทัว่โลกในรปูแบบ Duck Curve ส่งผลต่อการบริหารจัดการของ 
โรงไฟฟ้า ในการควบคุมการผลิตไฟฟ้าให้สมดุลกับความต้องการ
ของผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในตอนเย็น ดังนั้น 
โรงไฟฟ้าต้องเป็นโรงไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่น สามารถเพิ่มการผลิต
ได้ในช่วงเวลาทีต้่องการ เช่น การผลติไฟฟ้าด้วยพลงัน�า้ซึง่สามารถ
เร่งเพิ่มการผลิตไฟฟ้าได้รวดเร็ว หรือโรงไฟฟ้าก๊าซเพื่อช่วย 
เร่งจ่ายไฟจ�านวนมากในช่วงความต้องการใช้ ไฟฟ้าสูงสุด
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แล้วเราจะรับมืออย่างไร?

แนวทางการแก้ไขปัญหา
Duck Curve มีอยู่ 2 วิธีคือ
 
1. การเชื่อมโยงเครือข่ายสากล
ทัว่โลก ขยายระบบ grid ให้กว้างใหญ่
น�าไฟฟ้าตอนกลางวนัจากพ้ืนทีห่นึง่
ไปใช้ตอนกลางคืนในอีกพื้นที่หนึ่ง
 
2. การพัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บ
พลงังานในตอนกลางวันทีม่มีากไว้
ใช้ช่วงกลางคืน
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รู ้หรือไม่ว่ากลุ่ม ปตท. ก็ มีการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
GPSC มีการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) 
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ แห่งแรกอยูท่ีจ่งัหวดัสุพรรณบุรแีละ
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีก�าลังการผลิตอยู่ที่ 80 เมกะวัตต์ แห่งที่
สองเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบน 
พื้นดิน ส�าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรที่
จังหวัดจันทบุรี มีอัตราการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT เท่ากับ 5.66 
บาทต่อหน่วย โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อายุสัญญา 25 ปี และมีก�าลังการผลิตอยู่ที่ 5 เมกะวัตต์ 

ส่วนแห่งทีส่ามเป็นการลงทนุในต่างประเทศ โดยเมือ่ 2 ปีก่อน 
GPSC ได้ลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์แห่งแรกทีป่ระเทศ
ญี่ปุ่นในโครงการ Ichinoseki Solar Power 1 GK พื้นที่ขนาด 560 
ไร่ในจังหวัดอิวะเตะ ทางตอนเหนือของเกาะฮนชู ประเทศญ่ีปุ่น 
เพือ่จ�าหน่ายไฟฟ้าให้บรษิทั Tohoku Electric Power ซึง่เป็นบรษิทั
สาธารณูปโภคญี่ปุ่น ในอัตราค่าไฟฟ้าแบบ FiT 40 เยนต่อหน่วย 
อายุสัญญา 20 ปี มีก�าลังการผลิตอยู่ที่ 20.8 เมกะวัตต์ และมี
ก�าหนดการเริ่มขายไฟฟ้าในไตรมาส 4 ปี 2560

ท�าไมถึงต้องลงทุนที่ญี่ปุ่น 
เหตุผลที่กลุ่ม ปตท. ตัดสินใจลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะกระแสของโลกก�าลังมุ่งไปสู่พลังงาน
หมุนเวียน และญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่ให้ความส�าคัญต่อการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นแนวหน้าในการน�าเทคโนโลยีมาใช้ผลิต
พลังงานสะอาด มีตลาดไฟฟ้าที่ค่อนข้างเปิดเสรี รวมทั้งมีอัตรา 
ค่าไฟฟ้าที่สูง จึงจูงใจให้เกิดการลงทุนขึ้น

Source:
1. EGAT 2. GPSC 3. https://alcse.org/the-duck-curve-what-is-it-and-what-does-it-mean/ 4. https://www.egat.co.th/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=2016&catid=49&Itemid=251 5. http://www.xn--12cmaam3eno6bybj3a2e7ak2dmhe5b1u9a3ktd.com/?p=1774
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คุณวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความย่ังยืน 

และวิศวกรรมโครงการ

การพัฒนาสู่โลกแห่ง
นวัตกรรมที่ยั่งยืน

เร่ิมต้น พ.ศ. 2561  
คุณวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต  

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรม
โครงการ บริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน) ได้ก้าวสู่ต�าแหน่งใหม่  

ในฐานะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานนวัตกรรมและดิจิทัล 

นอกจากหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ที่เพ่ิมขึ้นของท่านแล้ว เรายัง 

มองเห็นถึงการก้าวสู่ยุคดิจิทัลที่ทาง 
ปตท. ก�าลังมุ่งเน้น แต่มิใช่ว่า ปตท. 
เพ่ิงเร่ิมให้ความส�าคัญกับงานด้าน
นวัตกรรมและดิจิทัล ทว่าก�าลัง 

เสริมสร้างให้งานด้านนี้ 
กลายเป็นตัวน�าในธุรกิจ 

อีกแขนงหนึ่ง

PAGE 22
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จากนกับนิสู่วศิวกรทีส่ร้างประโยชน์เพือ่ชาติ
“ความใฝ่ฝันเริม่แรกของผมคอื อยาก 

เป็นนกับนิ แต่ทางผู้ใหญ่ไม่อนญุาต อาจเพราะ 
มองว่าผาดโผนเกนิไป ในทีส่ดุผมกเ็ข้าเรยีน
ทีส่าขาวศิวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั แล้วไปต่อปรญิญา 
โทที่ University of Rhode Island ในสาขา 
Industrial Engineering

“หลังจากกลับมาเมืองไทยเราก็อยาก
ท�างานบรษิทัเอกชน เพราะเหน็ว่าคล่องตัวกว่า 
แต่ทางบ้านกไ็ม่ยอมอกี เพราะครอบครวัเป็น 
ข้าราชการรบัใช้ชาตมิาตลอด หลายคนเป็น
หมอ เป็นพยาบาล เป็นทหารอากาศ เขาจงึ 
อยากให้เราท�าราชการ ตอนนั้นตัดสินใจ 
ไม่ได้ ไม่สมัครอะไรเลยอยู่ 2 เดือน จนใน
ที่สุดก็มาเริ่มต้นที่กระทรวงอุตสาหกรรม 
ท�างานในกองน�า้มนั สมยันัน้เริม่งานเราก็ได้
รบัผดิชอบออกไปดโูรงกลัน่ไทยออยล์ ดขู่าว
น�้ามัน อัปเดตราคาน�้ามันจากรอบโลกแล้ว
ค�านวณราคาหน้าปั๊ม ทางผู้ใหญ่ก็จะน�า
ข้อมูลไปใช้เพื่อออกประกาศราคาต่อไป

“ท�างานไปสักพักเริ่มรู้สึกว่างานของ 
ตวัเองคณุค่าน้อย เพราะถงึเราท�างานอย่าง
ละเอียด ตรวจเชก็ราคาแบบเรยีลไทม์ แต่ด้วย 
ระบบงาน กว่าข้อมูลที่ส่งไปจะได้รับการ 
ตอบรบัก็ 2 สัปดาห์ จึงเริ่มมองหางานใหม่
ที่ท้าทายขึ้น แล้วตอนนั้น ปตท. ก็ประกาศ
รบัคนพอด ีคณุสมบติทีเ่ขารบัคอื เป็นผูช้าย 
มีวุฒิการศึกษาวิศวกรรมฯ จบต่างประเทศ 
ทัศนคติดี และไม่โกงกิน ซึ่งเราก็ตรงหมด 
หลังจากทาง ปตท. เรียกไปสัมภาษณ์และ
ได้เข้าท�างาน เราก็ได้เข้าไปรับผิดชอบใน
สายงานจัดหาน�า้มัน Short Term Planning 
เป็นส่วนหนึ่งในทีมท�าแผนให้ผู้ว่าฯ จัดซื้อ
น�้ามัน

“ระยะเวลาที่ผ่านมาใน ปตท. ผมมี
โอกาสได้ท�างานหลายด้าน ทัง้ฝ่ายโอเปอเรชนั 
เป็นเทรดเดอร์จดัซือ้น�า้มนัดบิ เป็นผูจ้ดัการ
ส่วนจ้างเรือขนส่งต่างประเทศ รวมถึงดูแล
ตลาดต่างประเทศ ครอบคลุมประเทศลาว 
กมัพชูา เวียดนาม มาเลเซยี ฟิลปิปินส์ ก่อน
ย้ายกลับมาท�างานด้านการซื้อขายอีกครั้ง 

ขึน้เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บรหิาร
ความร่วมมอืกลุ่มธรุกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
และยังได้ไปมีส่วนร่วมในหลายโพรเจกต์ 
เช่น IRPC เรากน็�าความรูค้วามสามารถของ
เราไปช่วยพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพให ้
โรงกล่ัน หรือการดูแลงานในส่วน SCO 
(Supply Chain Optimization) แบ่งสรรว่า
จะซื้อน�้ามันจากบริษัทลูก ๆ ของ ปตท. 
เท่าไร เป็นการดูแลจัดสรรเพื่อให ้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับ ปตท.”

งานนวัตกรรมและดิจิทัล
“หลังจากเข้ามารับหน้าที่ในฐานะรอง

กรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน
และวิศวกรรมโครงการสักระยะ มาปีนี ้
ทาง ปตท. ได้มอบหมายให้มาดูแลเรื่อง
นวัตกรรมและดิจิทัล ซึ่งเป็นของใหม่ที่จะ
พัฒนาให้ ปตท. ก้าวไปกับเทรนด์ของ
ประเทศคือ อุตสาหกรรม 4.0 และการเปิด
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่ง
ส่วนหลงันีค้ณุชาญศลิป์ ตรนีชุกรเป็นผู้ดแูล
จากที่ผ่านมาเราท�างานต้ังแต่เทคโนโลยียัง
ไม่ก้าวหน้า ได้เห็นอะไรมามาก จนมาสู่ยุค
ที่เทคโนโลยีก้าวไปไกล มีทีมคนรุ่นใหม่ที่
เป็นก�าลังส�าคัญ คราวนี้ก็ต้องผลักดันให้
เกิดการพัฒนา ขยายขีดความสามารถให้
สอดคล้องกับนโยบาย New S-curve หรือ
อุตสาหกรรมอนาคตของรัฐบาล เป็นการ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาธุรกิจ
ในรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีตอบสนองทิศทาง
โลกาภิวัฒน์

“งานที่เราก�าลังท�าอยู ่ตอนนี้มีหลาย
โครงการทีด่แูล้วมศีกัยภาพ และน่าจะกลาย
เป็นภาพใหญ่ของการเปล่ียนแปลง ส่วน
หนึง่คอืเรามโีอกาสได้ดแูลทมี ‘สรรหาธรุกจิ
ใหม่’ หรือ ExpresSo เป็นทีมเด็กรุ่นใหม่ที่
ได้เห็นโลกสมัยใหม่ พร้อมทั้งได้คนเก่ง ๆ 
จากทมีเดมิซึง่มคีวามรูค้วามช�านาญสงูและ
เฉพาะด้าน พวกเขาเหล่านีล้้วนมส่ีวนส�าคญั
ในการขับเคลื่อนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
การคิดแผนพัฒนานวัตกรรมเพ่ือให้กลาย
เป็นสินค้าใหม่ ๆ เช่น การลงทุนในธุรกิจ

ท่ีเ ก่ียวข ้องกับห่วงโซ่ คุณ ค่ าด้านไฟฟ้า  
(Electricity Value Chain) การท�าโซลาร์ 
ไฮบริด ซึ่งผสมผสานระหว่างโซลาร์ฟาร์ม
และอุตสาหกรรมแบตเตอรี ่ท�าให้เกดิแหล่ง
พลังงานที่ถูกลง แต่ให้ประสิทธิภาพเทียบ
เท่าโรงไฟฟ้าใหญ่ ๆ หนึ่งโรง 

“อีกเรื่องหนึ่งที่ทาง ปตท. เน้นย�้าคือ
การพัฒนา CVC (Corporate Venture 
Capital) เป็นเรื่องของกองทุนร่วมลงทุน 
หาบริษัทสตาร์ตอัปแล้วเราเข้าไปช่วย
พฒันา ขณะเดยีวกนักม็กีารพดูคยุเรือ่งการ
ลงทุนกับหน่วยงานที่เต็มไปด้วยศักยภาพ
หลายแห่ง เช่น บริษัท DSME ของเกาหลี 
แล้วน�ามาแมตช์ให้เข้ากับหน่วยงานรัฐของ
เราอย่างกรรมาธิการพาณิชยนาวี เป็นการ
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เชื่อมโยงเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ฝ่ายทหารเรือ 
และ ปตท. เอง ทั้งยังน�าไปสู่การพัฒนา
โครงการ Floating LNG Power Plant  
แม้โพรเจกต์นี้เพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่เดือน แต่
สามารถมองไกลถึงประโยชน์ของประเทศ
ได้เลยทีเดียว”

โครงการเหล่านี้ถือเป็นแค่ส่วนเล็ก ๆ ใน
ทั้งหมด

“นอกจากโครงการที่เล่าไปแล้ว ยังมี 
อีกมากมายที่ก�าลังเร่งพัฒนาให้เกิดขึ้น  
รวมถึงโครงการในอนาคต เช่น Robotics 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมองที่ใช้สั่งการ 
หุน่ยนต์อีกต่อหนึง่ โครงการ Data Center 

และการพัฒนาสู่ Smart City ทั้งนี้ ปตท. 
เองเป็นที่รู้จักในฐานะบริษัทรายใหญ่ด้าน
น�้ามันและก ๊าซธรรมชาติของประเทศ  
แต่หากพดูถงึในเรือ่งอืน่ เช่น PET Chemical 
แล้วเรายงัถอืว่าอยูใ่นขัน้ปฐมภมู ิในปี 2561 
นี้ก็ครบรอบ 40 ปีแล้ว จะมีแค่วิสัยทัศน์
เฉพาะหน้าอย่างเดียวคงไม่ได้ ต้องเตรียม
พร้อมและเสริมสร้างให้เกิดการขับเคลื่อน
อย่างมั่นคงต่อไป”

การท�างานท�าคนเดียวไม่ได้ ต้องพัฒนา 
ทีมด้วย

“ถามว่าเมือ่ต้องท�างานในส่วนของการ
พัฒนาด้านนวัตกรรมเช่นนี้ ทีมงานที่มีอยู่

จะเพียงพอไหม ตรงนีเ้รามแีนวทางทีว่างไว้ 
3 ข้อด้วยกัน หนึ่งคืออยากได้คนที่มี
ศกัยภาพใน ปตท. นีแ่หละ แต่อยูใ่นสภาวะ
ทีอ่าจก�าลงัเบือ่งานเก่า ๆ  อยากท�างานใหม่
ที่ตัวเองถนัดและตื่นเต้น ให้คนเหล่านี้มา
ร่วมพฒันางาน เมือ่เขาได้ท�าสิง่ทีถ่นดัและ
อยากท�ากจ็ะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพให้ ปตท.  
ได้มาก ส่วนแผนต่อมาคือหาพาร์ตเนอร ์
ภายนอกมาร่วมกันพัฒนางานแบบเติบโต 
ไปด้วยกัน เนื่องจากเทรนด์ตอนนี้คงไม่มี
ใครท�าอะไรคนเดียวแล้ว เมื่อร่วมกันคิดก็
จะร่วมกนัต่อยอดได้มาก ส่วนข้อสดุท้ายคอื
เมื่อตั้งข่ายไว้ว่าจะท�าจริงแล้ว ถึงตอนนั้น
เราก็ต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญตัวจริงมาร่วม 
เพื่อให้งานบรรลุผลได้อย่างสูงสุด

“ในแง ่การท�างาน ผมมักบอกทีม 
อยู่เสมอว่าอยากให้ท�างานแบบเพื่อน แบบ
พี่น้อง มีอะไรก็มาคุยกัน เพราะโลกนี้ไม่มี
ใครเก่งเกินใคร ปตท. รับคนเข้ามาแต่ละ
คนย่อมมีความรู ้ความสามารถของเขา 
อยู่แล้ว เราจะไปขี่ใครคงไม่ได้ ยิ่งเมื่อ 
เราโตแล้วยิง่ต้องฟังมากกว่าพูด เหตผุลแรก
คือ เราเห็นโลกสมัยใหม่น้อยกว่าเด็ก ๆ 
และเหตุผลที่สองคือ เราเป็นผู้ใหญ่ ค�าพูด
ของเรามีน�้าหนัก บางครั้งแค่ค�าถามเพียง 
ข้อเดียวที่เราไม่ได้คิดอะไรมาก แต่ลูกน้อง
ฟังแล้วคดิมากจนไม่กล้าแสดงความคดิเหน็
ต่อ ก็อาจท�าให้ไม่ได้ความคิดดี ๆ ออกมา
ในที่สุด

“ส่วนตัวผมชอบการประชมุแบบอศัวนิ
โต๊ะกลม คือทุกคนเท่าเทียม มีความคิด 
ก็ช่วยกันผลักดันออกมา การท�างานที่ 
สร้างองค์ประชุมเช่นนี้จากคนที่มีมุมมอง
ต่างกนั ประสบการณ์ต่างกนั เมือ่เราเปิดใจ
ไม่ดูแคลนกัน ก็จะน�าไปสู่ผลการตัดสินใจ
ที่ดีในที่สุด”

ยืนหยัดต่อต้านสิ่งไม่ควร
“อันบุญคุณของท่านที่เคยช่วยข้าพเจ้า

นัน้ ข้าพเจ้าก็เหน็แจ้งอยู ่หากท่านต้องการ
อะไรจากข้าพเจ้าเป็นส่วนตัวแล้ว ข้าพเจ้า
ก็ยินดีตอบสนองคุณท่าน มิได้ลืม แต่
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ประเทศชาติหาได้เป็นหนี้บุญคุณท่านไม่ 
ข้าพเจ้าไม่อาจตอบแทนบุญคุณส่วนตัวแก่
ท่านด้วยผลประโยชน์ของชาติได้”

“ค�ากล่าวของเต้ิง เสี่ยวผิงข้างต้นคือ
อีกเรื่องหนึ่งที่ผมยึดถือและปฏิบัติเสมอมา 
น่ันคือการต่อต้านคอร์รัปชัน จนหลาย
คนในทีน่ีรู้ว่้านีคื่อภาพลกัษณ์ของผมไปแล้ว 
ทั้งนี้เพราะเราเห็นผลเสียว่าการคอร์รัปชัน
ท�าให้ระบบรวนไปหมด ไม่ท�าให้เกิดการ
พัฒนาใด ๆ แม้หลายคนถามผมอยู่เสมอ
ว่าไม่กลวัหรอื คอืถ้าอยากพฒันา ตวัเราเอง
ก็ต้องท�าตรงนี้ให้หมดไป”

การด�าเนินชีวิตด้วยหลักธรรม
“เรื่องนี้ต้องขอบคุณคุณแม่ผม จริง ๆ 

ท่านสอนธรรมะ (สายท่านพทุธทาส) ให้เรา
ตั้งแต่สิบขวบ แต่ตอนนั้นเราไม่รู้เรื่อง พอ
โตมาถึงได้เข้าใจและน�ามาปรับใช้ ทั้งนี้
เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่ศาสนา 
แต่เป็นปรัชญาชีวิต เป็นการสอนให้เข้าใจ
ธรรมชาติ แล้วมีสติเดินไปกับธรรมชาติ 
อย่างเรื่องความไม่มีตัวตน เมื่อเข้าใจแล้ว
เราก็จะละได้ ไม่เอาสิ่งนั้นมายึดติดแล้ว
ท�าร้ายตวัเอง แม้จะปฏิบติัตามไม่ได้ทัง้หมด 
แต่ก็ท�าให้เราได้เข้าใจ 

“คุณแม่ผมท่านบอกเสมอว่า ‘จงเป็น
ปลาท่ีฉลาด ตอดกนิแต่เหย่ือ แต่อย่าติดเบด็’ 

ตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นเราอยากมีรถสปอร์ต 
ก็ซื้อได้ถ้าไม่ท�าให้เดือดร้อน แต่คราวนี้ 
พอขับออกไปนอกบ้านแล ้วเกิดชนกับ
จักรยานเกิดรอยขีดข่วน เราก็ต้องมีสติ  
ไม่ ปล่อยให้ความโมโหเข้าครอบง�าแล้ว
ท�าให้เกิดเรื่อง หากควบคุมไม่ได้นั่นแสดง
ว่าเราไม่ใช่แค่ตอดกินแล้ว แต่เผลอติดเบ็ด
เข้าจนท�าให้ชีวิตเป็นอันตราย”

สิ่งที่รักกับงานที่ท�า
“ด้วยรูปแบบของงานที่รับผิดชอบอยู่ 

ในปัจจุบัน มาท�างานกลับบ้านสามทุ่มก็
ท�าให้เราไม่ค่อยได้ท�ากิจกรรมอืน่ ๆ  เท่าไร  
แต่ถ้ามีเวลาว่างผมก็จะหากิจกรรมท�า 
ต้ังแต่เดก็ ๆ  ผมเริม่ต้นจากเรยีนยโูด แล้วพอ 
โตขึ้นมาสัก 11 ขวบก็เริ่มเรียนขี่ม ้า  
การขีม้่านีจ้รงิ ๆ  เป็นกจิกรรมทีร่กัมากทีส่ดุ 
แต่ประสบความส�าเร็จน้อยที่สุด (หัวเราะ) 
อย่างตอนนี้กิจการของที่บ้านซึ่งเปดเปน 
Bangkok Equestrian Center ทางฝรั่ง 
ผูเ้ช่าเดมิเขาหมดสญัญาไป เรากย็งัไม่ได้ท�า
อะไรเพิม่ มแีผนรโีนเวตแล้วอาจน�ากจิกรรม
เข้ามาร่วม แต่ก็ยังไม่ได้จัดการให้ส�าเร็จ

“ช่วงเรียนมหาวิทยาลัยตอนปีสองผม
เคยมีโอกาสได้เรียนด�าน�้า แล้วก็เรียนต่อ
เรื่อยมาจนจบหลักสูตร Instructor ตอนปีสี่ 
กิจกรรมนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างประสบความ
ส�าเร็จ จนเมื่อมาท�างานที่ ปตท. ก็ได้น�า
ความรู้นี้มาใช้สอนที่นี่ด้วย เช่นเดียวกับ 
การยิงปืนที่เราเป็นทั้งนักกีฬา ช่วย ปตท. 
คว้าเหรียญทองกีฬารัฐวิสาหกิจและช่วย 
ในรูปแบบชมรมด้วย

“จะว ่าไปกิจกรรมที่ เราท�าเหล ่านี้
สามารถน�ามาผสานประโยชน์กับงานที่
ท�าได้ อย่างเรือ่งคอนเนกชนัในหมูพ่นกังาน
ของ ปตท. ด้วยกันเอง การที่ผมได้ไปเป็น
คร ูไปเป็นประธานในหลายชมรม ท�าให้เรา
ได้รู้จักพนักงานมากขึ้น ได้รู้ศักยภาพของ
เขา แล้วสามารถน�ามาเชื่อมต่อในเรื่องการ
ท�างานได้ หรือจะเป็นกับผู้คนภายนอก 
อย่างการขี่ม้าก็ท�าให้มีโอกาสได้รู้จักผู้ใหญ่
หลายคน เวลาต้องคุยงานหรือเจรจางาน 

ก็มีส่วนช่วยสร้างความคุ้นเคยและน�าไปสู่
ผลลัพธ์ที่ดีได้เช่นกัน”

ความสุขที่ได้ให้
“ถึงตอนนี้คงต้องบอกว่าความสุขของ

ผมอยู่ที่การได้เห็นน้อง ๆ ที่ร่วมงานได้รับ
โอกาส ได้รับการส่งเสริม เมือ่เขาได้ท�างาน
ตามที่ถนัดก็จะส่งผลดีต่อองค์กร ท�าให้
องค์กรมีอนาคตที่สดใส ภรรยาของผมยัง
เคยพูดว่า ผมให้เวลากับลูกน้องมากกว่าที่
บ้าน แต่เธอไม่ได้บ่นนะ เธอเห็นว่าตอนที่
เราให้เวลาลูกน้องแล้วมีปีติ ดูมีความสุข 
เธอก็ไม่ต้องห่วง ในแง่การบริหารชีวิตของ
เราเอง หากท�างานแล้วรู้สึกเหนื่อย รู้สึกแย่ 
เราก็จะกลับไปท�ากิจกรรมยามว่างที่เรา
ชอบ แล้วเราก็จะรู้สึกสดชื่นขึ้นได้ในที่สุด”
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ขณะทีห่ลายประเทศในยโุรปก�าลงัปรบัเปลีย่นตวัเอง 
เข้าสู่สภาวะสังคมไร้เงินสดเต็มรูปแบบ หลายประเทศ
ในอาเซียนก็เริ่มขยับขยายฐานทางธุรกิจให้กลายเป็น
สงัคมไร้เงินสดเช่นกัน เพ่ือจะได้ตัง้รบักบัเศรษฐกจิโลก 
ได้ทันท่วงที ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเริ่มเปิดเกมรุก 
เดนิหน้าเข้าสูส่งัคมไร้เงินสดด้วย เพ่ือเป็นการปพ้ืูนฐาน 
ให้ประเทศแขง็แกร่งและเตบิโตอย่างยัง่ยนืในอนาคต

ท�ำควำมรูจ้กักบัสังคมไร้เงินสด
สงัคมไร้เงนิสด หรอื Cashless Society และ Cashless Economy 

คือแนวคิดสังคมเศรษฐกิจในรูปแบบที่ปราศจากเงินสด ถูกพูดถึง 
เป็นครั้งแรกในช่วงทศวรรษ 1950 แวดวงของธนาคารพาณิชย์ที่มี 
ความเชื่อตรงกันว่าในอนาคตความส�าคัญของเงินสดจะลดน้อยลง 
เนื่องจากผู้คนจะสามารถจับจ่ายซื้อของชิ้นเล็กๆ เรื่อยไปจนถึงท�า 
ธุรกรรมการเงินได้โดยไม่จ�าเป็นต้องสัมผัสเงินสดแม้แต่น้อย เพราะ 
ระบบคอมพวิเตอร์จะเข้ามาอ�านวยให้ชีวิตสะดวกสบายขึน้ 

หลังจากที่ได้มีการพูดถึงในครั้งแรก เรื่องนี้ก็ถูกลืมเลือนไป 
จนกระทัง่ทศวรรษ 1960 จอห์น ดโีบลด์ (John Diebold) เจ้าของ
บรษิทัทีป่ รกึษาการวางเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ส�าหรบัธนาคารได้เอ่ยขึน้
อกีครัง้ เนือ่งจากธรุกรรมเงนิสดและเชค็เงนิสดทีเ่พิม่ขึน้ตามการเตบิโต
ของเศรษฐกจิ ส่งผลกระทบให้ต้นทนุของธนาคารสงูขึน้อย่างรวดเรว็ 
เขาจงึกล่าวสนบัสนุนเรือ่งของ “สงัคมไร้เงนิสด” อกีครัง้

ในยคุปัจจบุนั “สงัคมไร้เงนิสด” เริม่เป็นรปูเป็นร่างให้เหน็จรงิดงัที่
คนในวงการธนาคารพาณิชย์ได้คาดการณ์ไว้ หลายประเทศเข้าสู ่
สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ เช่นเดียวกับที่ประเทศไทยเร่ิมมี 
ระบบบัตรเครดิต บัตรเดบิต และบริการการเงินอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Payment) ทีท่�าให้สามารถช�าระค่าบรกิาร ค่าสาธารณปูโภคต่าง ๆ  
ในชวีติประจ�าวนัได้ไม่ว่าจะอยูท่ีใ่ด และถงึแม้จะไม่มเีงินสดอยู่ในมอื
กต็าม

ถอดรหัสควำมพร้อมของประเทศไทย
ความพร้อมของสังคมไร้เงินสดต้องเริ่มต้นที่ความพร้อมของ

เทคโนโลย ีส�าหรบัอ�านวยความสะดวกให้การโอน จ่าย และรบัเงนิท�าได้
ทกุทีท่กุเวลาไม่ว่าจะอยูม่มุไหนของโลก ดงันัน้การพิจารณาความพร้อม
ของการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดจึงต้องเริ่มต้นที่การเข้าถึงสื่อประเภท 
โซเชยีลมเีดยีของประชาชนในประเทศ

The End of Money,  
A Cashless Society  
is Coming

The End of Money,  
A Cashless Society  
is Coming

เรื่อง : กัมปนาท กาญจนาคาร
บรรณาธิการข่าวออนไลน์ด้านธุรกิจและการลงทุน
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ตวัเลขล่าสดุในไตรมาสแรกของ พ.ศ. 2560 จากผูใ้ห้บรกิารหลกั 
3 รายของประเทศไทย ได้แก่ AIS, DTAC และ TrueMove H  
พบว่ามยีอดผูใ้ช้งานรวมประมาณ 91 ล้านเลขหมาย จากการใช้งาน 
อินเทอร์เน็ตที่ เพิ่มมากขึ้น ผนวกกับสัญญาณโทรศัพท์ที่ขยาย 
พื้นที่การให้บริการครอบคลุมเป็นวงกว้าง นั่นคือสัญญาณที่ดีท�าให้
รัฐบาลผลักดันแนวคิด National e-Payment หรือการช�าระเงิน 
แบบอเิลก็ทรอนกิส์ต้ังแต่ช่วง พ.ศ. 2558 โดยมีโครงการส�าคญัทีเ่ปิดตวั
ไปแล้วคือ “พร้อมเพย์” (PromptPay) เพื่อส่งเสริมการโอนเงินและ 
รับเงินผ่านหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกติด 
กับบัญชีธนาคารไว้ ซึ่งช่วยลดต้นทุนและเวลาในการบริหารจัดการ 
ด้านการเงนิ

ไม่เพียงเท่านั้น ในเดือนสิงหาคมธนาคารแห่งประเทศไทย 
ยงัได้ประกาศเปิดตวั “Standard QR Code” เพือ่รบัช�าระเงินค่าสินค้า 
และให้บรกิารผ่านร้านค้าด้วย QR มาตรฐานเดยีวกนัร่วมกบัธนาคาร
และผู้ให้บริการบัตรเป็นครั้งแรก โดยประเดิมด้วย PromptPay QR  
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี จุดเด่นของ Standard QR Code 
นี้ก็คือการรองรับการช�าระเงินผ่านการแสดง QR Code และยัง
รองรับการช�าระเงินผ่านผู้ให้บริการด้านการช�าระเงินบนบัตรเครดิต
อกีด้วย

การเริม่ใช้ทัง้ PromptPay และ Standard QR Code นบัเป็น 
การส่งเสริมการเข้าถึงบริการและความทัดเทียมในการเข้าถึง 
แหล่งเงินเพื่อการลงทุน รวมไปถึงการบูรณาการด้านระบบภาษี 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ และการลดต้นทุนในการประกอบ 
ธรุกจิทีเ่กีย่วข้องของภาคเอกชน เพือ่เข้าสูส่งัคมแบบ Cashless Society 
หรอืสงัคมไร้เงนิสดในท้ายทีส่ดุ

เจาะลกึระบบสังคมไร้เงินสด ดีจริงหรือแค่ภาพลวงตา
ข้อดีของการพาตัวเองเข้าสู่สังคมไร้เงินสดก็คือ ท�าให้ต้นทุน 

ด้านการลงทุนลดต�่าลงอย่างมีนัยส�าคัญ ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการผลิต
ธนบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย ไปจนถึงการขนย้ายเงินไป 
ยังธนาคารก่อนจะกระจายสู่เส้นทางการเงินอื่น ปัจจุบันธนาคาร 
ในประเทศไทยมีต้นทุนทางการเงินจากการบริหารจัดการเงินสด 
ทั้งระบบของประเทศในแต่ละปมูลค ่าสูงถึง 9 พันล ้านบาท 
เลยทีเดียว ตั้งแต่การให้บริการตู ้กดเงินสดอัตโนมัติหรือ ATM  
รวมทัง้สิน้ประมาณ 50,000 ตู ้หากนบัเฉพาะต้นทนุตูก้ดเงนิสดอตัโนมตัิ
เพียงอย่างเดียวจะมีมูลค่ารวมกันสูงถึง 2 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ยังไม่
รวมค่าตดิตัง้หรอืจ�านวนธนบตัรทีร่อจ่ายภายในตู้ 

ทว่าเหรยีญน้ันมีสองด้าน...
สังคมไร้เงินสดยังมีด้านลบที่ถูกมองว่าเป็นรอยรั่วรอการแก้ไข 

นั่นคือ ความกังวลเรื่องการถูกเจาะข้อมูล เน่ืองจากนับแต่อดีต 
จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีข้อมูลไหนบนโลกหรือเทคโนโลยีใดที่จะ 
แน่นหนาเพียงพอจนไม่อาจถูกเจาะฐานข้อมูลไปได้ เพราะฉะนั้น 
จะวางใจได้อย่างไรว่าเงินในอากาศจะยังคงเป็นของเราโดยที ่
ไม่ถกูใครมาล้วงระบบและดงึออกไป ซึง่เรือ่งนีถ้อืเป็นการบ้านหนกัของ
ทีมพัฒนาระบบที่จะต้องมุ่งมั่นแก้ปัญหากันต่อไป

นอกจากเรือ่งการถกูเจาะข้อมลู การท�าธรุกรรมการเงนิผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในด้านผู้ประกอบการนั้นคือ การเปิดเผยเส้นทาง 
การเงนิทัง้หมดและการเข้ามาตรวจสอบสถานะการเงนิ รวมถงึสถานะ
การจ่ายภาษ ีในด้านประชาชนคอื วนิยัทางการเงนิ และการออมเงิน 
เป็นไปได้ว่าระบบสงัคมไร้เงนิสดอาจน�าไปสูภ่าระหนีส้นิทีเ่พิม่ขึน้

โลกของสงัคมไร้เงนิสด
แม้จะเป็นเรือ่งใหม่ทีท่างรฐับาลและสถาบนัการเงินเอกชนทัง้ไทย

และตางประเทศพยายามผลักดันเป็นอยางมากในช่วงหลายป 
ที่ผ่านมา แต่ที่ประเทศสวีเดนสังคมไร้เงินสดแห่งแรกของโลก 
ได้เกิดขึ้นแล้ว ปัจจุบันมีปริมาณเงินสดที่หมุนเวียนในระบบไม่ถึง 
3% ส�าหรบัเอเชยีสงัคมไร้เงินสดเกิดขึน้ทีป่ระเทศจนีเป็นประเทศแรก 
หลายปีที่ผ่านมาประเทศจีนมีการท�าธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือ  
(Mobile Payment) มากกว่าในสหรฐัฯ ถงึ 50 เท่า หรอืราว 5.5 ล้าน
ล้านดอลลาร์สหรฐั ผู้ให้บรกิารอย่าง Tencent มจี�านวนผูใ้ช้งานราว 
600 ล้านบญัช ีและเป็นบญัชทีีม่กีารเคลือ่นไหว โดยแต่ละวนัมกีารท�า
ธรุกรรมราว 600 ล้านครัง้ต่อวนั ด้วยการช�าระเงนิผ่านโทรศพัท์มอืถอื
ซึง่ก�าลังเข้ามาแทนทีก่ารถอืเงนิสด จนเป็นรปูแบบการใช้จ่ายปกตขิอง
ชาวจนีในปัจจบุนัไปแล้ว

ส่วนประเทศที่คาดการณ์ว่าจะเกิดสังคมไร้เงินสดอีกแห่งคือ
ประเทศสิงคโปร์ ประเทศที่เป็นศูนย์กลางด้านการเงินของเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีบริษัทและสถาบันการเงิน ตลอดจนบริษัท
เทคโนโลยชีัน้น�าทีจ่ะสนบัสนนุและพัฒนาช่องทางท�าธรุกรรมการเงนิ 
ทีท่นัสมยัแห่งหนึง่ในโลก 

ส�าหรับประเทศไทยปัจจุบันอยู่ในช่วงเริ่มต้นและเปลี่ยนผ่าน 
ในยคุ Digital หากพจิารณาจากทศิทางต่าง ๆ  ทัง้ภาครฐั เอกชน และ
ประชาชน ประเทศไทยในอนาคตจะเข้าสู่สังคมไร้เงินสดที่เข้มแข็ง 
และขยายเป็นวงกว้างอย่างแน่นอน

ี
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นบัจากทศวรรษทีแ่ล้ว โลกเพ่ิงเริม่ตระหนกั
ถงึอทิธพิลของเทคโนโลยอีอนไลน์ทีส่ร้างความ
เปลีย่นแปลงทางสงัคม มาถงึทศวรรษถดัมา 
การใช้งานบนระบบออนไลน์ได้ก้าวล�า้ไปไกลลบิ 
ท�าให้กฎหมายทีบั่ญญตัไิว้แต่ดัง้เดมิ ไม่สามารถ
ครอบคลมุการกระท�าผดิทางเทคโนโลยสีมยั
ใหม่ได้อกีต่อไป 

เมื่อเป็นเช่นนั้นการแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยขึ้นจึงเป็นเรื่อง
จ�าเป็น  และในที่สุดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ก็ได้รับการแก้ไขและประกาศใช้ใน  
พ.ศ. 2560 นี้เอง 

ประเด็นแรกที่แตกต่างกันระหว่างฉบับเก่าและฉบับแก้ไข 
เป็นใจความส�าคัญของการแก้กฎหมายนี้เลยทีเดียว นั่นคือ  
การปรับค�านิยามให้การกระท�าผิดทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่จ�ากัด
เฉพาะแค่การกระท�าบนเครือ่งคอมพิวเตอร์ แต่รวมถึงสมาร์ตโฟน 
และแท็บเล็ตด้วย ซึ่งแน่นอนรัฐย่อมต้องเล็งเห็นแล้วว่าแค่ไม่ก่ี 
ปีหลังมานี้ คนไทยใช้สมาร์ตโฟนเพิ่มขึ้นเป็น 1 ใน 3 ของจ�านวน
ประชากรทั้งหมดหรือเกือบ 25 ล้านคน นั่นหมายถึงทุกคนที่มี 
สมาร์ตโฟนสามารถกระท�าความผดิได้โดยทีม่อืไม่ต้องแตะคย์ีบอร์ด
คอมพิวเตอร์เลย ดังนั้นใครนิยมพิมพ์ความเห็นแย่ ๆ แชร์เร่ือง 
ส่วนตัวของใคร แชต็ข่าวลือ หรอืจะแฮ็กเครือ่งใคร ต่อแต่นีอ้ย่าได้ 
คิดว่าท�าบนมือถือแล้วจะรอด

ประเด็นถัดมาถือว่าถูกใจหลาย ๆ คนในยุคที่การซื้อขาย
สินค้าทุกชนิดมุ่งหน้าสู่ถนนออนไลน์ ตาม พ.ร.บ. ฉบับเดิม 
มาตรา 11 มีระบุถึงการกระท�าผิดทางอีเมลอยู่ว่า การส่งข้อมูล 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ปกปิดตัวเองหรือปลอมแปลงที่มา และก่อ 
ความร�าคาญหรือความเดือดร้อนแก่ผู้รับให้ถือเป็นอีเมลสแปม  
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ระวังก่อนแชร์และโพสต์
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แต่ฉบับใหม่ก�ำหนดชัดเจนว่ำกำรส่งอีเมลโฆษณำสินค้ำถึงจะไม่
ปกปิดตัวเอง แต่ก็ต้องเปิดโอกำสให้ผู้รับสำมำรถบอกเลิกรับข่ำว 
ได้ง่ำย ที่ส�ำคัญยิ่งกว่ำนั้นคือกฎหมำยใหม่ระบุว่ำ กำรส่งข้อควำม
หรือโพสต์ข้อควำมขำยสินค้ำบนโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก และ 
ไอจีของผู้อื่น รวมถึงกำรส่งเอสเอ็มเอสถือว่ำเป็นสแปมเช่นกัน  
ดังนั้นครีมหน้ำขำวต่ำง ๆ ที่เที่ยวไปแปะ “ขอฝำกร้ำนนะจ๊ะ”  
ตำมคอมเมนต์ไอจีดำรำหรือเฟซบุ๊กเพจต่ำง ๆ มีควำมผิดแล้วนะ 
แถมโทษปรับก็เพิ่มข้ึนจำกไมเกิน 100,000 บำท เปนไมเกิน 
200,000 บำทด้วย 

นอกจำกน้ีประเดน็ทีมี่กำรแก้ ไขและประเดน็ทีเ่พิม่เตมิมำใหม่
ที่คุณผู้อ่ำนควรเก็บไว้เป็นควำมรู้ เพื่อจะไม่พลำดพลั้งไปกระท�ำ
ควำมผิดตำม พ.ร.บ. ว ่ำด้วยกำรกระท�ำควำมผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) น้ีก็คือ กำรกดไลก์ให้กับโพสต์ต่ำง ๆ  
ต้องอ่ำนเนื้อหำให้ละเอียดก่อน เพรำะถ้ำในโพสต์นั้นมีเนื้อควำม 
ที่พำดพิงสถำบันเบื้องสูง ซึ่งหำกเจ้ำของโพสต์ถูกกล่ำวโทษว่ำ
กระท�ำควำมผดิตำมมำตรำ 112 ผูท้ีก่ดไลก์โพสต์นัน้กม็คีวำมเสีย่งที่ 
จะถูกกล่ำวโทษว่ำเป็นผู ้กระท�ำควำมผิดร่วมกับเจ้ำของโพสต ์
ได้เช่นกัน

เรือ่งกดแชร์ตำม พ.ร.บ. ฉบบัใหม่ระบไุว้ว่ำ กำรบอกต่อข้อมลู
ที่มีผลกระทบในทำงไม่ดีต่อผู้อื่น พูดง่ำย ๆ ก็คือกำรแชร์ข่ำวลบ 
ข่ำวลือที่กระทบบุคคลที่สำมหรือสร้ำงควำมเสียหำยต่อคนอ่ืน  
อำจเข้ำข่ำยกระท�ำควำมผิดที่ส่งต่อข้อมูลข่ำวสำรซึ่งสร้ำงควำม 
เสียหำยต่อผู้อื่น แต่หำกคุณเป็นผู้ลงมือกระท�ำกำรโพสต์ต่อว่ำ
ด่ำทอใครด้วยตัวเอง ถึงจะเป็นบนบัญชีออนไลน์ของคุณก็ตำม  
ถ้ำไมมีหลักฐำนข้อเท็จจริงมำแสดงหรือยืนยันควำมถูกต้อง 
ของสิง่ทีค่ณุโพสต์ คณุกม็คีวำมผดิแน่นอนหำกเจ้ำตัวผู้ถูกกล่ำวหำ
เอำเรือ่ง โทษหนกัคอืจ�ำคกุไม่เกนิ 3 ปีและปรบัไม่เกิน 300,000 บำท 

หรือหำกคุณเป็นเจ้ำของโพสต์นั้นหรือเป็นแอดมินเพจ แล้วมี
บุคคลที่สำมมำโพสต์ควำมเห็นที่ผิดกฎหมำยบนพื้นที่ของคุณ  
ตำม พ.ร.บ. ฉบับเดิมพูดกว้ำง ๆ ไว้แค่ว่ำต้องให้ควำมร่วมมือ  
แต่ฉบับใหม่ให้วิธีกำรมำชัดเจนว่ำ เมื่อทรำบต้องรีบลบทิ้งทันท ี
จงึจะถอืว่ำไม่ผดิ หำกโพสต์ของคณุอยู่ ในระบบเวบ็ไซต์คนอืน่ก็ต้อง 
รีพอร์ตทำงแอดมินของเว็บไซต์นั้นให้ลบข้อควำมดังกล่ำวเสีย 
จงึจะพ้นผดิ ถ้ำปล่อยไว้จะมคีวำมผดิคอืจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปีและปรบั 
ไม่เกิน 100,000 บำท

ส่วนคนโพสต์รูปตัดต่อที่ท�ำให้คนอื่นเสียหำยหรือถูกดูหมิ่น
เกลยีดชงัก็ยิง่โดนหนกั ตำม พ.ร.บ. ฉบับใหม่นีแ้ม้กระทัง่กำรโพสต์
หรือแชร์บนโปรแกรมไลน์แช็ต เมสเซนเจอร์ วอตส์แอป ก็ผิดหมด 
โทษจ�ำคุกไม่เกิน 3 ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บำท 

นอกจำกนี้กำรโพสต์ข้อมูลขำวสำรที่เป ็นเท็จ บิดเบือน  
ข่ำวปลอม ที่อำจสร้ำงควำมเสียหำย เป็นภัยต่อควำมมั่นคง หรือ
สร้ำงควำมตื่นตระหนกต่อสำธำรณชน พ.ร.บ. ใหม่ได้ระบุ 
กำรท�ำควำมผิดที่ละเอียดขึ้น ส่วนโทษนั้นยังคงใช้วิธีไล่ระดับขึ้น
ตำมดีกรีควำมเสียหำยจำกกำรท�ำควำมผิด ตั้งแต่ระดับบุคคล 
ไปถึงควำมมั่นคงของชำติและระบบสำธำรณูปโภค โดยเริ่ม 
ตั้งแต่โทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปีไปถึง 10 ปี และค่ำปรับเริ่มจำกไม่เกิน 
100,000 บำทไปถงึไม่เกนิ 300,000 บำท งำนนีบ้รรดำนกัป่วนระบบ
คอมพิวเตอร์รฐัน่ำจะเข้ำข่ำยโดนโทษหนกัทีส่ดุ และถ้ำถงึขัน้ท�ำให้
มผู้ีเสียช ีวติแม้ ไม่ได้เจตนำก็มโีทษถึงขัน้สูงสุดจ�ำคกุ 20 ปีและปรบั 
400,000 บำท

กำรท�ำลำย แก้ ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น จะแก้บำงส่วน
หรือทั้งหมดก็มีควำมผิดเช่นกัน บรรดำมือตัดต่อทั้งหลำยพึงระวัง 
จะต้องโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บำท

กำรแฮ็กข้อมูลจำกระบบคอมพิวเตอร์ภำยใต้ พ.ร.บ. ว่ำด้วย
กำรกระท�ำควำมผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที ่2) กเ็พิม่เตมิรำย
ละเอยีดให้ทนัสมยัมำกขึน้ เช่น ระบุถึงกำรแฮก็ข้อมลูโดยใช้มลัแวร์ 
หรือโปรแกรมปลดล็อกใหม่ ๆ รวมถึงระบุว่ำคนเขียนโปรแกรม
ปลดลอ็ก และบคุคลทีเ่อำรหสัไปบอกให้บคุคลทีส่ำมเข้ำมำในระบบ
โดยไม่ได้รบัอนญุำต ก็ถูกระบุเพ่ิมเข้ำมำเป็นผู้กระท�ำควำมผดิด้วย 
โดยเพิม่โทษจำกเดมิจ�ำคกุไม่เกนิ 6 เดอืน ปรบัไม่เกิน 10,000 บำท 
เป็นจ�ำคุก 1-7 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 -140,000 บำท

จะเห็นได้ว่ำ พ.ร.บ. ว่ำด้วยกำรกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่นี้ ถึงจะแก้เพียงไม่ก่ีมำตรำและเพิ่มโทษ 
ไม่มำกนกัหำกเป รยีบเทยีบกนัทลีะข้อ แต่กำรเพิม่รำยละเอยีดของ
ผู้เข้ำข่ำยกระท�ำผิดครอบคลุมกว้ำงขึ้นจำกเดิมเป็นอย่ำงมำก  
ข้อเสียคงอยู่ที่ว่ำจะต้องระวังตัวกันมำกขึ้นแม้จะเป็นโปรแกรม 
พูดคุยส่วนตัว แต่ข้อดีที่เห็นชัดคือน่ำจะช่วยปรำมเหล่ำนักเลง
คีย์บอร์ด เกรียนโซเชียล และบรรดำนักฝำกร้ำนออนไลน์ ให้หยุด
ก่อควำมเดอืดร้อนและสร้ำงควำมร�ำคำญใจแก่ผูอ้ืน่ไปได้มำกทเีดยีว 
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เคร์ิก คาลด์เวลล์ (Kirk Caldwell) นายก
เทศมนตรีเมืองโฮโนลูลู ในรัฐฮาวาย สหรัฐ-
อเมริกา ได้ออกกฎหมายเอาผิดคนติดมือถือ
และก้มหน้าใช้งานขณะท่ีเดินบนทางเท้า 
กฎหมายดงักล่าวผ่านการเหน็ชอบและอนมุติ
แล้ว เนื่องจากเล็งเห็นความส�าคัญของการ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้สมาร์ตโฟนขณะ
ข้ามถนน และการใช้สมาร์ตโฟนขณะขับรถ 
ซึ่งขณะนี้มีการบังคับใช้กันแล้วในหลาย
ประเทศท่ัวโลก ส่วนรัฐฮาวายเริ่มบังคับใช้
กฎหมายนี้ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ที่ผ่าน
มา ผู้ละเมิดกฎหมายจะถูกปรับเริ่มต้นที่ 15 
ดอลลาร์สหรัฐ ไปจนถึง 99 ดอลลาร์สหรัฐ 
ขึ้นอยู่กับจ�านวนครั้งที่ท�าผิดกฎหมาย และ
ถกูเจ้าหน้าทีจ่บัภาพไว้ได้ มข้ีอยกเว้นส�าหรบั
ผู้ที่ใช้สมาร์ตโฟนเพื่อกดเบอร์ฉุกเฉินเท่านั้น

“สังคมก้มหน้า” บนทางเท้า

โฮโนลูลูออก
กฎหมายเอาผิด

แหล่งที่มา : https://goo.gl/jrQoJV

เครื่องปรับอากาศ

ไม่กินไฟ
เครือ่งปรบัอากาศหน้าตาคล้ายรงัผงึของโรงงาน Deki Electro- 

nics นี้ ผลิตมาเพื่อปรับอุณหภูมิที่ร้อนสุดโหดของกรุงนิวเดลี 
ประเทศอินเดียในช่วงหน้าร้อน และช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
ด้วยการเปิดน�้าให้ผ่านรวงผึงที่ท�าจากดินเผานี้วันละ 2 รอบ ซึ่งจะ
ช่วยถ่ายเทความร้อนออกจากตัวโรงงานได้เป็นอย่างดี โดยอาศัย
เทคนิคการระบายความร้อนภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวอียิปต์ 
อ�านวยความสะดวกในการลดอุณหภูมิโดยรอบด้วยน�้าและวัสดุใน
ท้องถิน่ ใช้แรงดนัอากาศร้อนจากเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าเพ่ือสร้างความ
เย็นด้วยกลไกพัดลม ส่วนน�้าที่ใช้ในระบบท�าความเย็นนี้เป็นน�้า
รไีซเคลิจากโรงงานทีอ่ณุหภูมิห้อง ซึง่จะเทลงอตัโนมตบินโครงสร้าง
ทีซ่บัซ้อนของท่อดนิเผาทรงกระบอกโดยมีมอเตอร์เป็นตวัขบั รงัผงึ
ดนิเผาทีม่รีพูรนุจะดดูซบัน�า้ไว้ และเม่ือมีอากาศร้อนผ่านเข้าไปก็จะ
แปรออกมาเป็นอากาศเยน็ ท่อรงัผงึน้ีล้อมรอบด้วยทรายเพือ่เกบ็น�า้
ไว้ให้ได้นานที่สุด เครื่องปรับอากาศดังกล่าวสามารถเปลี่ยน
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสเป็น 36 องศาเซลเซียสได้อย่างน่าทึ่ง

แหล่งที่มา : https://www.thebetterindia.com/116617/delhi-ant-studio-ac
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เกิดนมิติใหม่บนท้องถนนเมือ่บรษิทั Voyage ปล่อยตัว
แท็กซี่ไร้คนขับสองคันแรกมาแล่นบนถนนซึ่งมีความยาว 
25 กิโลเมตร โดยจ�ากัดความเร็วที่ 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
ในย่านชุมชนผู้สูงวัยที่รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาเมื่อ
ไม่นานมานี ้ส่วนบรษิทั Waymo กส่็งแทก็ซีม่นิแิวนไร้คนขับ
มาเริ่มทดสอบระบบและให้บริการฟ รีในย่านฟีนิกซ์ตั้งแต่
เดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมา และสองบริษัทร่วมทุน Lyft 
และ nuTonomy ได้น�าแท็กซี่แบบไร้คนขับมาทดลองใช้
ที่เมืองบอสตันและเมืองแซนตามอนิกาในสหรัฐอเมริกา 
รวมทัง้ในประเทศสงิคโปร์บรเิวณย่านวนันอร์ทซึง่มพีืน้ที ่6.5 
ตารางกโิลเมตร คาดว่าจะใช้งานได้จรงิภายใน พ.ศ. 2562 
ทั้งนีก้นิเนสส์เวลิด์เรกคอร์ดส์ประจ�าปี 2561 (Guinness 
World Records 2018) ได้บันทึกสถิติให้รถยนต์ไร้คนขับ
ของบรษิทั nuTonomy เป็นแทก็ซีไ่ร้คนขบัทีส่ามารถรับ-ส่ง
ผู้โดยสารได้จริงรายแรกของโลก

แหล่งที่มา : https://goo.gl/ZpoJ9x และ https://goo.gl/rZN8tE

วิศวกรด้านชวีการแพทย์ชาวออสเตรเลยีและอเมรกัินได้พัฒนา
กาวผ่าตัดแบบยืดหยุ่น ซึ่งช่วยรักษาบาดแผลได้อย่างรวดเร็ว
ภายใน 60 วนิาท ีซึง่ถอืเป็นนวตักรรมทีม่ศีกัยภาพในการช่วยชวีติ
ผู้ป่วยในภาวะฉกุเฉนิ กาวแบบฉดี MeTro ใช้โปรตนีธรรมชาตทิี่
เรยีกว่า Tropaelastin สามารถใช้กับแผลโดยตรง โดยทาลงบน
แผลแล้วฉายแสงยวูเีพือ่ให้รอยแผลสมานกนั ช่วยลดความจ�าเป็น
ในการใช้ ไหมหรือลวดส�าหรับเย็บแผลแบบเดิม นอกจากนี้ความ
ยดืหยุน่ของกาวยังออกแบบมาให้ท�างานได้ดกีบัรปูร่างของอวยัวะ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อย่างปอดและหัวใจอีกด้วย

กาวปิดแผลผ่าตัด

ทั้งนีก้นิเนสส์เวลิด์เรกคอร์ดส์ประจ�าปี 2561 (Guinness 
World Records 2018) ได้บันทึกสถิติให้รถยนต์ไร้คนขับ
ของบรษิทั nuTonomy เป็นแทก็ซีไ่ร้คนขบัทีส่ามารถรับ-ส่ง
ผู้โดยสารได้จริงรายแรกของโลก

วิศวกรด้านชวีการแพทย์ชาวออสเตรเลยีและอเมรกัินได้พัฒนา
กาวผ่าตัดแบบยืดหยุ่น ซึ่งช่วยรักษาบาดแผลได้อย่างรวดเร็ว
ภายใน 60 วนิาท ีซึง่ถอืเป็นนวตักรรมทีม่ศีกัยภาพในการช่วยชวีติ
กาวผ่าตัดแบบยืดหยุ่น ซึ่งช่วยรักษาบาดแผลได้อย่างรวดเร็ว
ภายใน 60 วนิาท ีซึง่ถอืเป็นนวตักรรมทีม่ศีกัยภาพในการช่วยชวีติ
กาวผ่าตัดแบบยืดหยุ่น ซึ่งช่วยรักษาบาดแผลได้อย่างรวดเร็ว

ผู้ป่วยในภาวะฉกุเฉนิ กาวแบบฉดี MeTro ใช้โปรตนีธรรมชาตทิี่
เรยีกว่า Tropaelastin สามารถใช้กับแผลโดยตรง โดยทาลงบน
แผลแล้วฉายแสงยวูเีพือ่ให้รอยแผลสมานกนั ช่วยลดความจ�าเป็น

หรับเย็บแผลแบบเดิม นอกจากนี้ความ
แผลแล้วฉายแสงยวูเีพือ่ให้รอยแผลสมานกนั ช่วยลดความจ�

หรับเย็บแผลแบบเดิม นอกจากนี้ความ
แผลแล้วฉายแสงยวูเีพือ่ให้รอยแผลสมานกนั ช่วยลดความจ�

งานได้ดกีบัรปูร่างของอวยัวะ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อย่างปอดและหัวใจอีกด้วย

งานได้ดกีบัรปูร่างของอวยัวะ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อย่างปอดและหัวใจอีกด้วย

งานได้ดกีบัรปูร่างของอวยัวะ

แท็กซี่ไร้คนขับ

แหล่งทีม่า : http://www.nutonomy.com, https://voyage.auto และ https://waymo.com
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ยุคสมัยใหม่ในเมืองที่มี พ้ืนที่จ�ำกัดนั้น 
หำกพูดถึงกำรท�ำเกษตรในพื้นที่จ�ำกัด ฟังแล้ว
คงคิดว่ำเป็นไปแทบไม่ได้ที่จะปลูกพืชผักแบบ
ธุรกิจเพ่ือส่งขำย ทว่ำส่ิงนี้ เกิดขึ้นแล้วใน
ประเทศที่มีพื้นที่อยู่อำศัยจ�ำกัดอย่ำงสิงคโปร์ 
บรษิทั Sky Greens ได้จดัท�ำฟำร์มเกษตรแนวตั้ง 
ซึ่งสำมำรถส่งผลผลิตเข้ำสู่ตลำดได้มำกถึง
วันละกว่ำ 1 ตัน มำกกว่ำฟำร์มปกติ 5-10 เท่ำ 
โดยเปรียบเทียบจำกพื้นที่ขนำดเดียวกัน 
Sky Greens ตั้งเป้ำที่จะส่งผลิตผลออกไปสู่
มำเลเซีย อินโดนีเซีย จีนและยุโรป โดยเน้น
แก้ปัญหำควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคทีเ่พิม่ขึน้
เรือ่ย ๆ  ส่วนประเทศไทยมบีรษิทั ไพศำสตร์ จ�ำกดั 
หรอื Evergrow ทีเ่ริม่มผีลิตภณัฑ์สวนผกัแนวตั้ง
แบบครบวงจรมำให้คนไทยได้ลองมำปลูกกัน 
ฟำร์มตัวอย่ำงมีให้ชำวสวนรุ่นใหม่ที่สนใจได้
เข้ำชมกันแล้วทีร่งัสิตคลอง 2 จงัหวดัปทมุธำนี

• ความเร็วสูงสุด 95 กม./ชั่วโมง
• อัตราเร่ง 0 ถึง 50 กม./ชั่วโมง
ใน 4.2 วินาที

• แรงบิดสูงสุด 25 นิวตันเมตรที่ 
0-2,250 รอบ/นาที

• แรงม้าสูงสุดที่ 8.3 แรงม้าที่ 
4,000 รอบ/นาที

• สามารถวิ่งได้ระยะทาง
มากกว่า 100 กม. เมื่อใช้
ความเร็วคงที่ 40 กม./ชั่วโมง

สมำร์ตสกูตเตอร์โกโกโรน้ีมีลักษณะ
เฉพำะตัว คือ สำมำรถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้
เลยจำกตู้ชำร์จ หำกแบตเตอรี่ของคุณจะ
หมดก็ยกไปเปลี่ยนเอำแบตเตอรี่ที่ชำร์จ
แล้วในตูช้ำร์จตำมสถำนเีฉพำะของโกโกโร
มำใช้ได้และยังมีบริกำรแบบสมำร์ตที่เรียก
ว่ำ โกแชร์ ซึ่งเป็นเหมือนศูนย์ควบคุมรถ 
โดยบนัทกึระยะทำง บอกต�ำแหน่งหรอืพกิดั
ของคุณกบัเพือ่น สตำร์ตรถด้วยลำยนิว้มอื 
และยงัช่วยคณุหำทีจ่อดรถทีป่ลอดภยัได้อกี

โกโกโรเปิดตัวครัง้แรกอย่ำงเป็นทำงกำร
ที่ไต้หวันใน ค.ศ. 2015 และเป็นที่นิยม
อย่ำงรวดเรว็ ทัง้ยังขยำยธุรกจิไปไกลถงึฝ่ัง
ยโุรปทีก่รงุเบอร์ลนิและกรงุปำรสี ด้วยจดุเด่น
กำรน�ำแบตเตอรี่ที่ก�ำลังจะหมดไปแลกเอำ
อันที่เต็มแล้วมำใช้ได้สะดวกนั่นเอง

แหล่งทีม่ำ : http://evergrow.me และ http://www.skygreens.com

แหล่งที่มำ : https://www.gogoro.com

“โกโกโร”

เปิดตัวในญี่ปุ่น

สกูตเตอร์ไฟฟ้า
Series C

VERTICAL FARMING STARTUP
โมเดลการปลูกสวนผักแนวตั้งกลางเมือง
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ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว 
จากการเรยีนในสิง่ทีร่กั สูก่ารท�างานเพือ่พฒันา 

ส่ิงแวดล้อมและความเป็นอยูข่องชาวไทย
แม้จะอยู่ในวัยกว่า 80 ปี แต่ดูเหมือนว่าศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว  

ยังคงมุง่มัน่ผลติผลงานออกมาอย่างไม่เหนด็เหนือ่ย ทั้งในฐานะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม  
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งงานในต�าแหน่งผู้อ�านวยการโครงการศึกษา

วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ที่ท่านท�ามายาวนานถึงปัจจุบัน 
ก็ยังเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้ท�างานวิจัยที่ท่านรักอย่างต่อเนื่อง
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ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว 
มีพื้นเพเป็นชาวสุโขทัย แต่ถูกส่งเข้ามาอยู่
กับคุณยายเพื่อเรียนหนังสือในกรุงเทพฯ 
ตั้งแต่เล็ก ท่านจบการศึกษาระดับเตรียม
อุดมศึกษาจากโรงเรียนทวีธาภิเศก และจบ
การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีค่ณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังจากได้
ศึกษาเรื่องต้นไม้ (ป่าไม้) แล้ว ท่านค้นพบ
ว่าตัวเองชอบและสนใจเรื่องอากาศและน�้า
มากกว่า เมื่อได้ทุน ก.พ. ไปศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทที่ Colorado State University 
จึงเลือกเรียนสาขา Watershed Manage-
ment ส่วนระดบัปรญิญาเอกนัน้ท่านจบการ
ศึกษาจาก University of Washington 
สาขา Forest Hydrology 

จากเด็กที่ไม่ รู ้ว่าจะเลือกเรียนอะไรดี  
สู่ช ีวติการท�างานทีย่าวนานมาถงึปัจจบุนั

“เมื่อเรียนจบจากทวีธาภิเศก เรายัง 
จับทางตัวเองไม่ได้จึงไปสอบเข้าถึง 3 ที ่
เพราะยุคนั้นสอบไม่พร้อมกัน ที่แรกคือ 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ซึ่งสมัยนั้นจบมาถ้าไม่เป็นหมอก็จะเป็นครู  
อีกที่คือโรงเรียนนายเรืออากาศ และก็คณะ
วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ในทีส่ดุผมกตั็ดสนิใจไปเรยีนท่ีคณะวนศาสตร์ 
เพราะเป็นที่นิยมในยุคนั้น อย่างรุ่นผมท็อป
เท็นทั้งหมดของประเทศก็อยู่ที่นั่น

“พอเรียนไปถึงปีที่สี่ เราก็รู ้ตัวแล้วว่า 
ไม่ชอบเรื่องต้นไม้ เมื่อสอบชิงทุน ก.พ. ได้ 
ผมจึงไปขอค�าแนะน�าจากท่านคณบดี 
ปรึกษาว่าท�าอย่างไรดี ผมอยากเรียนเรื่อง
น�า้หรอือากาศมากกว่า กป็รากฏว่าเปลีย่นได้ 
เม่ือไปเรียนสาขาใหม่ที่ Colorado State 
University เราต้องไปเรียนฟิสิกส์ เคมี 
คณิตศาสตร์ใหม่หมด แต่โชคดีว่าเราชอบ
ฟิสิกส์อยู ่แล้วตั้งแต่มัธยม สิ่งเหล่านี้เลย
กลายเป็นพื้นฐานส�าหรับปัจจุบัน 

“ตอนน้ันประเทศไทยขาดแคลนสาขาน้ี 
เราเองไม่รู้หรอก ความตั้งใจในตอนนั้นคือ
อยากรูอ้ะไรกล็งเรยีน ขนาดเขาสอนเรือ่งท�า
น�า้ประปาผมยงัลงเรยีนเลย แต่กลายเป็นว่า
สิ่งที่เราเลือกเรียนเพราะอยากเรียนกลับได้
ใช้งานจริง กลายเป็นว่าเราได้น�าความรู้ 

ในสาขาที่เรียนมาท�างานถวายพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่9 ในโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ” 

เริม่ต้นไม่ชอบสอนแต่ความคดิเปลีย่นไป
เพราะมคีวามสขุท่ีได้ช่วยเหลอื

“ในระดับปริญญาเอก ผมเปล่ียนไป
เรียนที่ University of Washington เพราะ
ทีน่ัน่มสีอนเรือ่ง Hydrology หรอือทุกวทิยา
โดยตรงซึ่งเราอยากเรียน พอถึงช่วงก่อนท�า
วทิยานพินธ์ เราทีเ่รยีนหนงัสืออย่างเดยีวมา
ตลอดก็แอบเบ่ือ จึงขอเบรกกลับมารับ
ราชการก่อนสักพัก สอนเรื่องน�้าที่คณะ
วนศาสตร์อยู่สองปี แม้ทาง ก.พ. มีเงื่อนไข
อยู่ว่าถ้าเรากลับมาทุนจะสิ้นสุด แต่เราสอบ
ทุนร็อกกีเฟลเลอร์ได้ เลยไปเรยีนต่ออีก 
ปีกว่า ๆ ก็จบ

“วนัแรกทีม่าท�างานเป็นอาจารย์รูสึ้กว่า
ไม่อยากท�าเลย เดือนแรก ๆ ถึงขั้นอยาก 
ลาออก แต่ก็ลาออกไม่ได้เพราะเป็นเด็กทุน 
(หัวเราะ) จนกระทั่งมาถึงจุดเปลี่ยน สมัย
ก่อนมคีนรุน่ทีโ่ตกว่าผมมาเรยีนหนงัสอืเยอะ 
พอเราไปสอนเขา เขาได้ความรู้ เราก็เริ่ม
สนุก รู ้สึกดว่ีาได้ช่วยคน สอนไปครบปีก็ 
ยิ่งเริ่มชอบมาก คราวนี้ใครมาชวนไปสอน 
ที่อื่นก็ไม่ไปแล้ว ผมอยู ่ที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์มาตลอด เรียนที่นี่ เป็นเด็ก
ทุนที่นี่ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย จบมาก็กลับ
มาสอนหนังสือที่นี่ต่อจนกระทั่งเกษียณอายุ
ราชการ”
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เข้าไปมส่ีวนในงานโครงการหลวง
“โครงการแรกที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง

คืองานที่อ่างขาง ในสมัยที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีพระราชด�าริให้
น�าพืชเมืองหนาวมาปลูกแทนฝิ่น ราว ๆ 
พ.ศ. 2522 ศาสตราจารย์ปวณิ ปณุศรี ท่าน
เป็นหัวหน้าทีมเรื่องไม้ผลเมืองหนาวก็มา
ชวนผม บอกว่าไม่มีใครศึกษาเร่ืองอากาศ
ให้มาช่วยหน่อย ความจริงผมก็ไป-กลับบน
ดอย ขึ้นไปท�าวิจัยเรื่องอื่นอยู่แล้วมาตั้งแต่ 
พ.ศ. 2517 ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมาก เขา
มาชวนก็ดีใจ ตอบรับทันที วันธรรมดาเรา
สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัย พอวันศุกร์ก็ขึ้น
ไปต้ังสถานีอากาศตามดอยต่าง ๆ ศึกษา
เรื่องน�้าในอากาศที่จะมีผลต่อการปลูกพืช 
เช่น ท�าอย่างไรให้แอปเปิลที่ปลูกบนดอย
หวานเหมือนที่ปลูกในเมืองหนาว เรานั่ง
เฮลคิอปเตอร์ไปบนดอยทกุวนัศกุร์และเสาร์ 
เมื่อมีงานบนดอยมากมายก็ต้องจัดสรรให้ดี 
จ้างชาวเขาให้เฝ้าเครื่องตรวจอากาศบ้าง 
ท�าอยู่สองปี ผลวิจัยจากสถานีอากาศเหล่า
นั้นก็ได้น�ามาใช้ประโยชน์ในที่สุด”

จากน�า้ในอากาศ น�า้บนดนิ มาสูน่�า้เน่าเสยี
“จะว่าไปผมได้ท�างานถวายพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเกือบ
ตลอด มีเว้นว่างอยู ่ไม่ก่ีปี อย่างกรณีบึง
มกักะสนัที ่วจิยัเกีย่วกบัผกัตบชวาช่วยบ�าบดั
น�้าเสีย แม้ผลจากการวิจัยของเราไม่ได้ถูก
น�าไปปฏิบัติจริง (เพราะมีการสร้างสะพาน
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เพราะคนในพื้นที่ยังไม่เห็นผล
“จากท่ีเราประเมินไว้ว่าจะมีน�้าเสีย 

เข้ามาวนัละ 7,000 ลูกบาศก์เมตร แต่จรงิ ๆ 
ได้ประมาณ 60 เปอร์เซน็ต์ เพราะบางบ้าน 
น�าน�า้เสยีไปรถน�า้ต้นไม้บ้าง ท�าอะไรบ้างอยู่
ก่อนแล้ว จงึมนี�า้ทีซ่มึลงดนิลงแม่น�า้ไปก่อน
บ�าบัด อย่างไรก็ตามหลังจากท�าโครงการฯ 
พบว่า ค่าความสกปรกในแม่น�้าลดลง จาก
เดิมที่ชั้น 5 เล่ือนมาที่ชั้น 2-3 ก็ถือว่าน่า
พอใจ สามารถใช้ท�าประปาได้ในที่สุด 

“หลักการให้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
ตามทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั รัชกาล
ที่ 9 มีพระราชด�ารัสไว้ ผมต้องอ่านต�ารา
เยอะมากกว่าจะหาวิธีที่แน่ชัดได้ ทรงชี้จุด
เริ่มต้นและเป้าหมายไว้เพ่ือให้เราได้น�าไป
คดิต่อยอดและท�าออกมา ทรงแนะน�าให้เรา
ปลูกหญ้า เราก็เริ่มเห็นชัดเรื่องบ่อบ�าบัด 
เรื่องแพลงก์ตอนกับสาหร่ายที่สังเคราะห์
แสงได้ แต่ก็สงสยัต่อเรือ่งวงจรชวีติว่าจะท�า
อย่างไรหากพืชพวกนีต้ายไปและเน่า กต้็อง
คิดต่อยอดถึงการน�าเอาปลากินพืชมาใส่  
ท�าวิจัยเรื่องจ�านวนปลาต่อพ้ืนที่ พอได้ 
ค�าตอบที่ชัดเจนมาแล้ว ต่อไปก็เป็นการ
ค�านวณเรื่องขนาดและอายุของปลาที่จะ
ปล่อยลงไป

“โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 250 
ล้านบาท เบ็ดเสร็จทุกอย่าง และได้ผล
ตามพระราชประสงค์ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเพราะ
เราท�างานวิจัยแบบไร้ความเสี่ยง โดยเร่ิม 
ท�าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อน คือ 
เมื่อได้แนวคิดก็มาลงแปลงเล็ก ๆ ที่นี่ก่อน 
จะไปลงแปลงใหญเพ่ือไมให้ผิดพลาด  
มาถึงตอนนี้นอกจากจะช่วยฟื้นฟูพื้นที่แล้ว  
ยังเป็นความรู้ทีต่่อยอดไปสู่พื้ นที่ อื่น ๆ ใน 
ประเทศได้อีกด้วย”

ความประทบัใจทีเ่กิดจากการท�างานใน
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

“การได้ท�างานที่เกี่ยวเนื่องเรียกได้ว่า
ประทับใจทุกขั้นตอน แต่มีกระแสพระราช
ด�ารสัของพระองค์ท่านครัง้หนึง่ซึง่ผมได้ยนิ
ด้วยตวัเอง และได้ยดึปฏบิตัมิาจนถึงทกุวนั
นีค้อื ‘ท�างานทีค่นเขามปีระเพณีหรือวถีิชวีติ

บังแสงเต็มไปหมด) แต่ก็ได้ข้อมูลเป็น
ตวัเลข ได้รายงานฉบบัทีม่ผีูค้นน�าไปอ้างองิ
ปีละไม่น้อยกว่า 400 ครั้ง งานในครั้งนั้น 
เป็นงานที่น�าข้อมูลมาต่อยอดสู่งานอื่น ๆ 
ได้เยอะมาก เราได้ความรู้เรื่องการปลูก 
ผกัตบชวาทีถ่กูต้อง เช่น ต้องปลกูผกัตบชวา 
ไม่เกินร้อยละ 20 ของพื้นที่ เพื่อให้มีที่ว่าง
เหลือให้แพลงก์ตอนพืชได้สังเคราะห์แสง
แล้วจงึจะให้ออกซเิจนแก่น�า้ได้ แต่หากปลกู
ผกัตบชวาเตม็พืน้ที ่น�า้ใสกจ็รงิ แต่ในน�า้จะ
แทบไม่มอีอกซเิจน ปลาและสิง่มีชีวิตอ่ืน ๆ  
ก็อยู่ไม่ได้ เช่นนี้เป็นต้น” 

โครงการศกึษาวิจยัและพฒันาสิง่แวดล้อม
แหลมผักเบ้ียอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

“งานที่แหลมผักเบี้ยเป็นงานที่ผมได้ 
มาท�าโดยบังเอิญ ก่อนหน้านี้สัก 30 กว่าปี
มาแล้วมีคณะไปดูงานเรื่องการก�าจัดขยะ 
ที่สวีเดน ทางทีมก็พาผมไปด้วย ต่อมา 
ลูกศิษย์คนหนึ่งของผมซึ่งอยู ่ในคณะที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
ทรงส่งไปดูงานเร่ืองการน�าน�า้จากชุมชนมา
ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ได้มาปรึกษาเรื่องการ
เขียนรายงาน ขอเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
เพิ่มเติม ผมเขียนให้เขาไป 4 หน้า จากนั้น
เขาน�าไปขยายเพิ่มก่อนน�าขึ้นทูลเกล้า 
ทูลกระหม่อมถวาย สัก 2 สัปดาห์กว่า ๆ 
เขาก็กลับมาหาผม บอกว่าพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 รับสั่งถามว่า 

คนเขียนรายงานเป็นใคร ให้เขามาช่วยท�า 
ได้ไหม ตอนนัน้ละฮะ ขนลุกซูเ่ลย รบัปาก 
ทันทีแบบไม่ต้องคิดเลย 

“พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาล
ที่ 9 ทรงต้องการให้น�าน�้าเสียมาปลูกพืช 
ปลกูหญ้าเลีย้งสตัว์ แต่ในเวลานัน้ทีต่รงนีย้งั 
เป็นน�า้เค็ม มปัีญหามาก เราก็ปรกึษาหารอื
กับภาควิชาต่าง ๆ ที่พฤกษศาสตร์บ้าง 
ปฐพ ีวทิยาบ้าง วศิวกรรมบ้าง ตัง้เป็นทมีใหญ่ 
โดยยึดหลักที่พระองค์ทรงก�าหนดหลักการ 
ไว้ 3 ข้อ คือ 1. ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ  
2. เทคโนโลยีอย่างง่าย ๆ  และ 3. ราคาถูก 
ใช้วัสดุท้องถิ่นสร้างได้

“โครงการนี้ตั้งขึ้นโดยพระองค์ท่าน
พระราชทานเงินลงทุนมา 400 ล้านบาท 
เพื่อน�าน�้าเสียจากในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบุรีมาบ�าบัด จากที่ปกติท่อน�้าเสีย
เทศบาลจะปล่อยลงแม่น�้า ซึ่งในสมัยก่อน
ท�าได้เพราะคนไม่เยอะ แต่เดี๋ยวนี้คนเยอะ
ขึ้น ย่อยสลายไม่ทัน น�้าจึงเสีย เมื่อม ี
โครงการฯ นี้แล้วแทนที่จะปล่อยลงแม่น�้า  
ก็ยกท่อขึ้นแล้วต่อท่อยาว 18.5 กิโลเมตร 
มาที่นี่ พอมาถึงที่นี่ก็แยกเข้าจุดบ�าบัดตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ช่วงเริ่มต้นก็ยากหน่อย 
เพราะบ้านเมอืงเรามกัมเีสาอยู่ รมิแม่น�า้บ้าง 
ริมตลิ่งบ้าง ชาวบ้านก็เกิดความไม่พอใจ 
ขนาดคุณบุปผา อังกินันทน์ ซึ่งเป็นนายก
เทศมนตรีฯ ประกาศว่าเป ็นโครงการ 
พระราชด�าริ ก็ยังมีการต่อต้านอยู ่บ ้าง 
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แบบนี้ ต้องใช้เวลานะ อย่าเร่ง’ หมายถึง
การท�างานอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับคนต้อง
ค่อยเป็นค่อยไป เราก็พบว่าจริง เพราะเร่ง
แล้วมีปัญหา ตอนเริ่มต้นใหม่ ๆ  อาจมีการ
คัดค้าน แต่เมือ่ท�าแล้วผลออกมาดจีรงิกจ็ะ
กลายเป็นข้อพิสูจน์

“การมาท�าโครงการที่แหลมผักเบี้ย  
ดเูผนิ ๆ  เหมอืนการมาก�าจดัของเสยี ก�าจดั
ขยะ แต่จรงิ ๆ  แล้วไม่ใช่ พระองค์มพีระราช 
ประสงค์จะช่วยชาวบ้าน เพราะชาวบ้านแถบ
นีใ้นยุคนั้นต้องเผชิญปัญหาดนิเคม็ จบัปลา
จบัปไูม่ได้จนต้องย้ายออกไป เราเองกนึ็กไม่ 
ถึงว่าน�้าเสียยังมีธาตุอาหารอยู่ เมื่อบ�าบัด
เสรจ็แล้วกม็ธีาตอุาหารเหลอื ท�าให้ปลาอดุม
สมบรูณ์ ท้องทะเลมธีาตอุาหาร พวกแพลงก์-
ตอนเจริญเติบโตดี เมื่อทะเลอุดมสมบูรณ ์
ก็จะมีสัตว์น�้ากลับเข้ามา ชาวบ้านก็ได ้
จับหอยจับปูจับปลา เกิดประโยชน์ในเรื่อง
เศรษฐกิจ พวกที่ย้ายออกไปก็ย้ายกลับมา
ได้เรื่องสังคมเพิ่มอีก ทั้งนี้เพราะพระองค์
ทรงมองการณ์ไกล ไม่ใช่แค่พรุ่งนี้ แต่ไกล
ไปกว่านัน้ นีค่อืพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
รัชกาลที่ 9 ประทับใจตรงนี้มากที่สุด

“ค�าตอบส�าหรับค�าถามที่ถามว่าท�าไม
พระองค์ทรงเก่งเหลือเกิน เป็นเพราะทรงมี
พื้นฐานความรู ้ด้านวิทยาศาสตร์มาก่อน 
ท่ีจะทรงเปลีย่นไปเรยีนด้านรฐัศาสตร์ และ
เป็นวิทยาศาสตร์เกรดเอทั้งสิ้น ตอนเรา
เรียนวิทยาศาสตร์เราจะมองเป็นรูปธรรม 
ขณะท่ีทางสั งคมศาสตร ์จะมองเป ็น
นามธรรม เวลาที่ทรงมอบหมายงานให้เรา

แม้จะมาเป็นแบบนามธรรม แต่ทรงมี 
ค�าตอบอยู่แล้วว่ารูปธรรมคืออะไร เมื่อเรา
น�าโจทย์มาตีแล้วต่อยอดได้ถูกทางก็จะ
เข้าใจถ่องแท้ และสามารถน�าไปปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

“พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาล
ที ่9 ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิมาทรงเยีย่มชม
โครงการนี้ครั้งแรกสมัยที่เราจัดแสดงที่
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ราว พ.ศ. 2537 
พระองค์มพีระราชด�ารสัว่า ‘เรามาไกลแล้วนะ 
ให้ชาวบ้านเขาไป’ ผมจ�าภาพนีไ้ด้ด ีหมายถึง 
ว่าวิชาความรู้มีพร้อมแล้ว ได้ความรู้เยอะ
กว่าที่ทรงคาดไว้แล้ว ก็ให้เริ่มลงมือท�าเพื่อ
ชาวบ้านได้แล้วนั่นเอง”

หลกัในการท�างาน 
“นอกจากยดึตามแนวทางของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ 9 แล้ว  
อีกประการหนึ่งคือพระองค์ทรงเป็นผู้ใฝ่รู้  
เผอิญผมเองก็เป็นคนอยากรู ้อยากเห็น 
อะไรที่ เขาบอกว่าล�าบากผมก็อยากจะ
ทดลอง ทัง้หมดเพราะความอยากรู ้ไม่ใช่ว่า
อยากเด่น พระองค์ทรงอยากรู้เพื่อจะได้ 
น�าสิ่งเหล่านั้นไปช่วยประชาชนได้ถูกต้อง 
อย่างฝายชะลอน�้า หลายคนคิดว่าเป็นการ
เก็บน�้าไว้ใช้ แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่ การมี 
ฝายคอืดนิสองฝ่ังได้ดดูซับน�้า ต้นไม้บนดิน
จะได้โต และดินเก็บน�้าได้มากขึ้น พระราช
ด�ารัสของพระองค์ท่านมีอะไรหลายอย่าง 
เราเองต้องฟังให้ชัดแล้วจับให้ได้คิดตาม 
ให้ดี ไม่มีอะไรยุ่งยาก 

“ผมถือว่าผมโชคดีทีไ่ด้เรียนวนศาสตร์ 
ได้เรียนเรื่องดิน เรื่องน�้า เร่ืองอากาศ แม้ 
ไม่ได้รู้ลกึในทกุเรือ่ง แต่กท็�าให้เราสามารถ
คดิท�าต่อ สานต่อได้ตามหลักการทีพ่ระองค์
ทรงมอบไว้ให้”

ความสขุท่ีเกิดจากการท�างาน
“หากถามถึงชีวิตนอกเวลางาน ความ

จริงตั้งแต่เด็ก ๆ ผมไม่ได้ชอบอ่านนิยาย
เหมือนคนอื่นเขา ก็มีดูละครประวัติศาสตร์ 
ดูหนังบ้าง แต่ไม่บ่อย อย่างเร่ืองล่าสุดที่ 
ลูก ๆ  พาไปดูคือเรื่องระนาดเอก ซึ่งตอนนี้
พระเอกก็โรยราไปแล้ว (หวัเราะ) ส่วนใหญ่
จะใช้เวลาเขียนหนังสือบ้าง ดูไอแพดบ้าง 
เน้นเรื่องการท�าวิจัยมากกว่า เรานั่งคิดไป 
แล้วน�าไปค้นคว้า ถึงตอนนี้ก็มีองค์ความรู้
ทัง้หมดกว่า 400 องค์ความรู ้ส่วนเรือ่งสอน
หนังสือที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ยัง 
ท�าอยู่ เกษียณแล้วแต่ท�าให้ฟรี เพราะถือ
เป็นการให้ความรู้แก่ผู้คนอีกทางหนึ่ง”

การลงทุนกับ ปตท. ที่ถือเป็นการช่วย
ชาติอกีทางหน่ึง

“ปกติผมไม่ค่อยคิดหวือหวาเ ร่ือง 
การลงทุนหรือการเก็งก�าไร เงินก็เก็บไว ้
ในธนาคารเป็นส่วนใหญ่ แต่การซื้อหุ ้น 
ปตท. เกิดขึ้นเพราะผมชอบระบบ มั่นใจ
เรื่องความปลอดภัย ศึกษาระบบดีแล้วจึง
ตัดสินใจซื้อ แต่ส่ิงส�าคัญคือเรามองว่าหุ้น 
ปตท. เป็นหุ้นที่มีประโยชน์ เพราะพลังงาน
เป็นเรือ่งท่ีจ�าเป็นต้องมเีครดติ การจะสัง่ซือ้
พลังงานต้องซื้อก่อนล่วงหน้า 3 เดือน  
ถ้า ปตท. ไม่มีเงินมากพอ ไม่มีเครดิตก็ 
สัง่ไม่ได้ ตรงกันข้ามถ้า ปตท. มหีุน้ทีม่ัน่คง 
ปรมิาณมาก จะซือ้พลงังานอะไรก็ได้ทัว่โลก 
ผิดหรือถูกไม่รู ้แต่นี่ เปนมุมมองของผม  
การถือหุ้นจึงเป็นการช่วยประเทศชาติไป 
ในตัว แม้เราถือหุ้นไม่เยอะแต่ก็เป็นการ 
ช่วยสนับสนุนความมั่นคงอีกทางหนึ่ง เมื่อ
มั่นคงแล้ว ปตท. ก็มีก�าลังคืนทุนให้สังคม  
แม้กระทัง่เรือ่งเล็ก ๆ  น้อย ๆ  อย่างห้องน�า้
ในปั ๊ม ปตท. ที่ท�าให้คนแก่ใช้งานง่าย  
นี่ถือว่าเป็นผลดีที่เราได้รับด้วยเช่นกัน”
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แกรฟน คือ วัสดุจากธรรมชาติ 
ที่มีโครงสร้างอันเกิดจากการจัดเรียงกัน 
ของคาร์บอนอะตอมแบบวงหกเหลี่ยม  
(Hexagonal conf iguration) และการ 
พิสูจน์มากมายชี้ชัดว่า

• ณ ปัจจุบัน แกรฟีนเป็นวัสดุน�ำไฟฟ้ำ
และควำมร้อนได้ดีที่สุดของโลก

• มคีวำมแขง็แกร่งกว่ำเหลก็ถงึร้อยเท่ำ 
แต่กลับมีน�้ำหนักเบำและบำงเฉียบที่สุด 
ในโลก

• เป็นวัสดุแนวระนำบ 2 มิติหลำย ๆ 
วงต่อกัน อีกทั้งยังมีควำมยืดหยุ่นมำก  
จึงสำมำรถน�ำไปปรับเป็นวัสดุได้หลำกมิติ 
ดั่งใจนึก 

และด้วยคุณสมบัติอันน้อยนิดทวา
มหาศาลเหล่านี ้แกรฟีนจึงเป็นสิ่งที่นักวิจัย
และพัฒนาทุกวงการคาดหวังว่าจะน�าไปสู่
การสร้างนวัตกรรมเปลี่ยนโลก

แกรฟนถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 
2004 โดยนักฟสิกส์ชาวรัสเซีย 2 คน  
การค ้นพบคุณสมบัติอันน ่าทึ่ งนี้ท�าให ้
ศาสตราจารย์ ดร.อังเดร ไกม์ (Andre  
Geim) และศาสตราจารย์ ดร.คอนสแตนตนิ 
โนโวเซลอฟ (Konstantin Novoselov) จาก
มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ได ้รับรางวัล 

จากการท�างานอย่างหนกัของนกัวทิยาศาสตร์และผูเ้ชีย่วชาญตลอด 
ระยะเวลาหลายปีทีผ่่านมา ท�าให้ได้ข้อสรุปทีต่รงกันจนสามารถยนืยนั
ได้ว่า “แกรฟีน” (Graphene) คอืนวตักรรมแห่งยคุท่ีเป่ียมด้วยความ
มหศัจรรย์ในทกุด้าน 

วัสดุมหัศจรรย์ล่าสุดแห่งยุค  
ที่ชื่อว่า “แกรฟีน”
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โนเบลสาขาฟิสิกส์ใน ค.ศ. 2010 และ 
จุดน้ีเองที่ท�าให้ทั่วโลกต่างหันมาสนใจวัสดุ
ชนิดใหม่นี้เป็นอย่างมาก

จุดเริ่มต้นที่แสนเรียบง่ำย 
หากจะบรรยายให้ใกล้ตัวทีสุ่ด แกรฟีน 

คือ 1 ชั้นอะตอมของคาร์บอนที่เรียงตัว 
ต่อกันเป็นโครงสร้างรูปหกเหลี่ยม หากน�า
แกรฟีนมาวางซ้อนกันหลาย ๆ ชั้นจะได้
แกรไฟต์ ซึ่งก็คือวัสดุหลักในถ่านและไส้ 
ดินสอทั่วไปที่เราใช้กันนั่นเอง ทว่าอังเดร 
และคอนสแตนตินสามารถสร้างแกรฟน 
ได้ส�าเร็จโดยใช้ดินสอกับแผ่นสกอตช์เทป 
ธรรมดา ๆ

พวกเขาแยกชั้นแกรฟนจากแกรไฟต์
ด้วยเทคนคิ Micromechanical Cleavage 
หรือการเอาสกอตช์เทปทาบลงบนแกรไฟต์
แล้วดึงออก หลังจากนั้นก็น�าไปทาบลงบน
สกอตช์เทปอีกแผ่นหนึ่งแล้วดึงออก ในแต ่
ละคร้ังแผ่นแกรไฟต์ทีติ่ดอยูบ่นสกอตช์เทป
ก็จะบางลงเรื่อย ๆ  จนกระทั่งได้แผ่นที่บาง 
ท่ีสดุแค่อะตอมเดยีวเท่านัน้ ท�าแบบนีซ้�า้ไป
ซ�า้มาแล้วน�าสกอตช์เทปทีม่แีกรฟีนเกาะอยู่
ไปแปะลงบนพ้ืนผิวของอะไรสักอย่าง เช่น 
ซิลิคอนไดออกไซด์ แล้วน�าไปสองหา

แกรฟนด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
ก� าลั งขยายสู งจนกวาจะพบแกรฟน  
แตวิธีนี้จะท�าให ้ได ้แกรฟนแผนเล็กจิ๋ว
เท่านั้น

ถึงจะไม่ยำก แต่ก็ไม่ง่ำย
แม้แกรฟีนจะถูกค้นพบมาตั้งแต่ ค.ศ. 

2004 แตในทางอุตสาหกรรม แกรฟน 
ที่ได้จากวิธีการลอกด้วยสกอตช์เทปนั้น 
มีขนาดเล็กและมีรูปรางไมสม�่ า เสมอ  
นักวิทยาศาสตร ์จึงพยายามคิดค ้นวิธี 
การผลิตแกรฟีนให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และมี
คุณสมบัติที่ควบคุมได้
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ในระหวางด�าเนินการพัฒนาและ 
ต่อยอด มีอีกหลายวิธีผุดขึ้นมาเพื่อสร้าง
แกรฟีน แต่ทุกวิธีล้วนแล้วแต่ใช้กรรมวิธีที่
ยุ่งยากและมีกระบวนการที่อันตราย อีกทั้ง
ต้นทุนยังค่อนข้างสูงอีกด้วย ในปัจจุบัน 
การสร้างแกรฟีนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
10 เซนติเมตรต้องใช้ต้นทุนมากถึง 750 
ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว

การสังเคราะห์แกรฟนส�าหรับใช้ใน
อุตสาหกรรม

จากการค้นพบแกรฟีน บรรดานักวิจัย
ต่างก็คาดว่าแกรฟนจะถูกน�ามาใช้เพื่อ
ทดแทนซิลิคอนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ ที่ใช้กนัอยูใ่นปัจจบุนั ไม่ว่าจะเป็น
เซนเซอร์ทีใ่ช้ ในวงการอตุสาหกรรมต่าง ๆ 
เช่น เซลล์สุริยะ ทรานซิสเตอร์ โดยเฉพาะ
ไมโครชิปในคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
ด้านความเร็วให้อุปกรณ์ ในวงการแพทย์ 
แกรฟีนก็เป็นวสัดโุดดเด่น เนือ่งจากแกรฟีน 
มขีนาดเลก็กว่าวสัดอุืน่ ๆ  จงึจะเหมาะทีจ่ะ
น�ามาใช้เป็นเซนเซอร์ตรวจจับการท�างาน
ของแอนตบิอดกีบัแอนตเิจนในร่างกายของ
ผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี ในวงการการพัฒนา
อุปกรณ์ไอท ีบรษิทัต่าง ๆ  ทัว่โลกต่างทุม่ทนุ 
มหาศาลในการวิจัยและพัฒนาแกรฟน 
อย่างต่อเนือ่ง เช่น Samsung ได้จดสทิธบิตัร 
ที่เก่ียวกับหน้าจอสัมผัส มีลักษณะบาง 
โปร่งใส และยืดหยุ่นได้ IBM ได้ทดลองน�า
แผ่นแกรฟนมาผลิตเป็นทรานซิสเตอร์ใน
คอมพิวเตอร์ เพ่ือช่วยให้การประมวลผล 
มีความเร็วขึ้นถึง 100 กิกะเฮิรตซ์ ขณะที่
ซิลิคอนที่ใช้อยู ่เดิมนั้นมีการประมวลผล
สูงสุดเพียง 3-4 กิกะเฮิรตซ์ นอกจากนี ้
ยงัมกีารวจิยัศกึษาคณุสมบั ตใินการเรยีกเก็บ 
ประจุหรือกักเก็บพลังงานไฟฟ้า พบว่ามี
ศักยภาพเก็บประจุได้สูงมาก นับเป็นความ
หวังที่จะน�ามาใช้เก็บพลังงานสะอาดอย่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

ล่าสุดมีนักวิจัยชื่อ เจา จวิน ฮาน 
(Zhao Jun Han) จาก Australia’s Com-
monwealth Scientific and Industrial  
Research Organization ค้นพบวิธี
สังเคราะห์แกรฟีนขึ้นจากน�้ามันถั่วเหลือง 

ที่เห็นทั่วไปตามท้องตลาด ด้วยการให้ 
ความร้อนกับน�้ามันถั่วเหลืองจนกระทั่ง
น�้ามันแตกตัวออกเป็นอะตอมคาร์บอน ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบส�าคัญของการสังเคราะห์
แกรฟน จากนั้นท�าให้น�้ามันเย็นตัวลง 
อย่างรวดเร็วบนแผ่นนิกเกิลบาง ๆ เพียง
เท่านีก้จ็ะได้แกรฟีนออกมา และด้วยวธิกีาร 
ดังกล่าวจะท�าให้การสร้างแกรฟีนใช้ต้นทุน
ที่ต�่าลงอย่างมาก ในขณะเดียวกันกลับ 
เพิ่มปริมาณผลิตได้สูงขึ้นอีกเปนเท่าตัว  
ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

แล้วความส�าเร็จของการสร้างแกรฟีน
ด้วยวิธีที่ง่ายขึ้นจะน�าไปสู่อะไร

ค�าตอบหนึ่งที่มองเห็นได้ชัดที่สุดก็คือ
การน�าไปสู่เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่พร้อมจะ
เปลี่ยนโลกให้หมุนเร็วกว่าที่เคย ควบคู่ไป
กับที่น�้ามันถ่ัวเหลืองซึ่งเป็นสินค้าทางการ
เกษตร อาจกลายเป็นวัตถุดิบจ�าเป็นของ
โลกที่จะขยับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ก็เป็นได้

จะเห็นได ้ว ่าเรื่องราวของแกรฟน 
ที่เล่ามาทั้งหมดเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น 
ความมหศัจรรย์ของแกรฟีนยงัมอีกีมาก และ
ถูกค้นพบใหม่ทุกวัน ท่านผู้อานสามารถ
ติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับแกรฟีนได้ที่ 
www.graphenetimes.com แล้วจะพบว่า
แกรฟีนเป็นวสัดมุหศัจรรย์ ไม่สิน้สดุจริง ๆ  !!
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การออกแบบรถยนต์ Car Design 
งานสร้างสรรค์ที่ต้องใช้พรสวรรค์

การออกแบบรถยนต์จะประสบความ
ส�าเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู ่กับองค์
ประกอบหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นนัก
ออกแบบ ทีมวิศวกร หรือฝ่ายผลิต 
ซึ่งต้องท�างานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ก 
การจะออกแบบรถยนต์ใหม่สักรุ่น
นอกจากต้องอาศัยจินตนาการที่ 
ล�้าหน้าและทันสมัยแล้ว ผู้ออกแบบ
ยังต้องมปีระสบการณ์และพรสวรรค์ 
ในการสร้างสรรค์อีกด้วย

นกัออกแบบรถยนต์คนไทยทีส่ร้างชือ่เสยีงให้ประเทศ และเป็น
นกัออกแบบรถยนต์ชาวไทยคนแรกท่ีท�างานให้บรษิทัรถยนต์ฟอร์ด 
สหรัฐอเมริกา คือ คุณนนทวัชร์ คงสาหร่าย จบการศึกษาระดับ
ปรญญาตรจีากมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร เคยท�า
อาชีพดีเจ นักโฆษณา และวันหนึ่งก็ถึงจุดพลิกผันของชีวิต เขาได้
ตัดสินใจไปศกึษาต่อที่ Academy of Art University คณะ Indus-
trial Design สาขา Transportation Design (Car Design) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง Senior Automotive De-
signer บริษัท Ford Motor ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย 
เขาเคยให้สัมภาษณ์ในนิตยสาร Road & Track ของอเมริกาว่า

“ปัจจัยส�าคัญของการออกแบบรถยนต์ที่นักออกแบบควรมี 
อย่างแรกคือการค้นหาแรงบันดาลใจ ถ้านักออกแบบไม่มีสิ่งนี้ก็จะ
ท�าให้สมองเราไม่ท�างาน ยิง่เรา input มากเท่าไร เรากจ็ะได้ output 
มากเท่านัน้ อย่างทีส่องคอืต้องเป็นคนทีม่คีวามรบัผิดชอบสงู เพราะ
ต้องพดูคยุกบัหลายฝ่าย หรอืต้องพรเีซนต์งานทีด่ไีซน์ และสุดท้าย
คือการบริหารจัดการเวลา เพ่ือให้ทุกฝ่ายท�างานทันตามก�าหนด

ิ
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เวลา ซึง่กค็อื Team Player การท�างานร่วม
กับคนอื่นได้ เราต้องเปิดใจและยอมรับ 
ความคิดเห็นของคนอื่นด้วย ต้องมองภาพ
รวมของทีมและบริษัท ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญ
มากส�าหรับนักออกแบบ”

ส�าหรับข้ันตอนการสร้างสรรค์รถยนต์
รุ่นใหม่ ๆ นั้น ผู้ออกแบบจะต้องเข้าใจ
ความต้องการพืน้ฐานของผูใ้ช้รถยนต์ หรอื
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน และที่ส�าคัญ
คอืต้องมคีวามทันสมัย หรอืออกแบบมาให้
มีความแข็งแกร่ง ทนทานต่อการใช้งาน 
ต้องค�านึงถึงพละก�าลังของรถยนต์ การ
ออกแบบชิ้นส่วนรถยนต์ให้สอดคล้องกับ
กระบวนการขัน้ต่อไป เช่น การท�า Mock-Up 
(ตัวอย่างจ�าลอง) Model (ต้นแบบ) Mold 
(แม่พมิพ์) และ Mass (มวลของวตัถ)ุ ดงัน้ัน 
บรษิทัผูผ้ลติรถยนต์จ�าเป็นต้องใช้นกัออกแบบ 

ที่มีประสบการณ์สูง และหน้าที่ส�าคัญของ
นักออกแบบอีกอย่างหนึ่งก็คือ ต้องท�างาน
ออกแบบให้ครอบคลุมทัง้ 3 ด้าน คอื รปูทรง 
พื้นผิว และรายละเอียด (Form, Surface 
& Details) เพือ่ให้งานออกแบบของตนเป็น
ทีจ่ดจ�า และถกูต้องตรงกบัแนวทางของแบรนด์ 
(Brand’s Design Direction) ทีไ่ด้ก�าหนดไว้

ขั้นตอนการออกแบบรถยนต์
1. นกัออกแบบจะน�าไอเดยีต่าง ๆ  ทีไ่ด้

มาร่างด้วยดนิสอบนกระดาษ ค่อย ๆ  ปะตดิ 
ปะต่อไอเดยีการสร้างรถรุน่ใหม่ให้เป็นงาน
สเกตช์ เริ่มจากการร่างสเกตช์นี้เป็นภาพ
สองมติิ ซึง่เป็นการเริม่ต้นออกแบบขัน้พ้ืนฐาน 
เพื่อให้เห็นรูปทรงของรถยนต์ชัดเจนขึ้น

2. หลังจากออกแบบสเกตช์ภาพและ 
ลงรายละเอยีดส�าคญัของรถทีอ่อกแบบแล้ว 
ต่อไปก็น�าภาพสเกตช์ไปลงสีของรถ จาก
ภาพสองมิติให้กลายเป็นภาพสามมิติ เพื่อ
ประมวลผลออกมาทางคอมพิวเตอร์ ใช้
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพ่ือตรวจสอบความ
โค้งเว้า ลงลกึในรายละเอยีดของการออกแบบ 
ของตัวรถ เช่น วัสดุที่จะใช้ทั้งภายในห้อง
โดยสารและภายนอก สีของรถเพื่อให้เห็น
ภาพสามมิติแบบสมจริง แล้วน�าไปแปลง
ไฟล์เป็นดิจิทัล สู่ขั้นตอนการปั้นดินเหนียว

3. เสร็จจากการออกแบบโดยการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ก็ถึงเวลาท�างาน
ของการใช้ดินเหนียวปั้นขึ้นรูปเป็นโมเดล

รถยนต์ขนาดเล็กก่อน มีการปรับแต่งพื้น
ผิวของรถ โดยทีมนักออกแบบจะท�างาน
ร่วมกบัทมีประตมิากรดนิเหนยีว เพือ่แก้ไข
ปรับปรุงองค์ประกอบของการออกแบบ 
ที่ส�าคัญของรถ เช่น ส่วนโครงสร้างหลัก 
ตัวถัง หลังคา ส่วนโค้งเว้า ฯลฯ และใช้ 
เทปกาวในการเดนิเส้น ร่างเส้นต่าง ๆ  เพือ่
ให้เห็นถึงการออกแบบลายและเส้นสาย
ของรถ ทั้งทีมประติมากรและนักออกแบบ
จะต้องท�างานควบคูกั่นไป เพือ่ให้งานออกมา 
สมบูรณ์แบบ หากต้องการปรับเปลีย่นแก้  ไข
โครงสร้าง ตวัถงั หลงัคา หรอือืน่ ๆ  กส็ามารถ 
ท�าได้ทันทีทันใด

4. น�ารถยนต์ที่ปั้นเป็นดินเหนียวเสร็จ
เรยีบร้อยแล้วเข้าสูก่ระบวนการใช้เทคโนโลยี 
คอมพวิเตอร์ โปรแกรมซอฟต์แวร์ Delcam 
power ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ตรวจวัดชิ้นส่วน 
โดยใช้ค�าสั่งที่เชื่อมกับเครื่องซึ่งมีชื่อว่า 
Stiefelmayer Ventura Design เพื่อปรับ
แต่งรถยนต์ การใช้วสัด ุเพิม่เส้นลายของรถ 
หลงัจากนัน้รปูทรงของรถทีป้ั่ นจากดนิเหนยีว 
จะกลายเป็นรปูทรงของรถยนต์ทีช่ดัเจนขึน้ 
แม้กระทั่งการใช้สีของรถ

5. หลังจากกระบวนการออกแบบเสร็จ
สิ้นแล้ว นักออกแบบและวิศวกรจะร่วมกัน
ประกอบรถยนต์ขึ้นภายในห้องทดสอบรถ
แบบเสมือนจริง โดยประยุกต์ใช้อุปกรณ์
สามมิติ เช่น แว่นตา Oculus Rift ในการ
ส�ารวจทุกมุมมองเพ่ือการออกแบบและ
พัฒนารถยนต์ ทีมนักออกแบบ วิศวกร 
และนักกายวิภาคศาสตร์ ได้เข้ามาร่วมกัน
สัมผัสประสบการณ์การขับขี่เสมือนจริงนี้ 
และจะประเมินผลการออกแบบ โดยผ่าน
การทดลองหลายขั้นตอน เช่น ส่วนของ
ผู้ขบัขีแ่ละห้องโดยสาร ห้องบรรทกุสมัภาระ 
เครือ่งยนต์และระบบขบัเคล่ือน ล้อและยาง 
ชุดช่วงล่างและโครงรถ ที่ส�าคัญคือส่วน
ของตัวรถก่อนจะเข้าสูขั้นตอนการผลิต
รถยนต์จริง พร้อมกับให้ความมั่นใจว่าการ
ออกแบบรถยนต์จะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู ้ใช ้งานได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ

นนทวัชร์ คงสาหร่าย
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Addon T3 ล�ำโพงขนำดเล็ก และ Addon T5 ล�ำโพง 
ขนำดกลำง เป็นล�ำโพงพกพำไร้สำยจำก Audio Pro แบรนด์
ล�ำโพงชั้นน�ำจำกประเทศสวีเดน ซึ่งออกแบบให้ดูเรียบง่ำย 
สวยงำมสไตล์มนิมิลั และด้วยขนำดกะทดัรดัจงึสำมำรถพกพำ 
หรอืเคล่ือนย้ำยไปไหนก็ได้ตำมใจชอบ ทีส่�ำคญัคอืคณุภำพเสยีง 
ดเียีย่มไม่แพ้ล�ำโพงขนำดใหญ่ ทัง้ 2 รุน่มสีีให้เลือกทัง้หมด 5 สี 
(Coal Black, Arctic White, Storm Grey, Warm Orange, 
Dusty Pink) ทุกเฉดสีสำมำรถเข้ำได้กับทุกสไตล์กำรตกแต่ง 
Addon T3 รำคำ 9,990 บำท และ Addon T5 รำคำ 7,900 
บำท มวีำงจ�ำหน่ำยทัง้ในห้ำงสรรพสนิค้ำและทำงออนไลน์

ยคุ Thailand 4.0 หรอืประเทศไทย 4.0 เทคโนโลยมีคีวามส�าคญัอย่างมาก ถงึอย่างนัน้การออกแบบ
ผลติภัณฑ์สกัชิน้ก็ใช่ว่าจะค�านงึถงึแค่เร่ืองเทคโนโลยี รูปแบบหรือดไีซน์ก็มส่ีวนส�าคญัไม่น้อย  

แต่เชือ่หรอืไม่ว่ายิง่เทคโนโลยีล�า้สมยัเท่าไร รูปแบบของงานดไีซน์ทกุวนันีย่ิ้งดเูรียบง่าย 
และให้ความรูส้กึเหมอืนย้อนกลับไปสูว่นัวานอย่างไรอย่างนัน้

BACK TO  
SIMPLE DESIGN

บรษิทั เวสปิอำรโิอ (ประเทศไทย) จ�ำกดั ผูน้�ำเข้ำและจดัจ�ำหน่ำย
รถพรีเมียมสกูตเตอร์ชั้นน�ำ “พิอำจิโอ” และ “เวสป้ำ” รวมทั้ง
มอเตอรไซค์ระดบัต�ำนำน “อำพรเิลยี” และ “โมโต กุซซ”ี สัญชำติ
อิตำลี เผยโฉมสกตูเตอร์สดุคลำสสกิในต�ำนำน “เวสป้ำ พีเอก็ซ์ ทวัร์รงิ 
อดิชินั (Vespa PX Touring Edition)” ทีค่รองใจสำวกเวสป้ำมำตัง้แต่
ทศวรรษ 1970 ด้วยดีไซน์เหนือกำลเวลำพร้อมรำยละเอียดกำร
ออกแบบท่ีเน้นควำมเรยีบง่ำย โดยสำนต่อแรงบนัดำลใจจำกเวสป้ำ 
รุ่นพีเอ็กซ์ในต�ำนำน สะดุดตำด้วยสีพิเศษ “สีฟ้ำเงิน Azzurro 70”  
โดดเด่นด้วยวสัดุโครงเหลก็แบบดัง้เดมิทีแ่ขง็แรงทนทำน พร้อมชลิด์
สัน้บงัลม สำมำรถบรรทกุสมัภำระด้วยตะแกรงโครเมยีมทัง้ด้ำนหน้ำ
และด้ำนหลงั เครือ่งยนต์ 2 จังหวะ เกยีร์มือ 4 สปีด เบรกหลงัทีเ่ท้ำ 
ยำงและล้ออะไหล่ทีต่วัถงัด้ำนซ้ำย พเิศษยิง่ขึน้ด้วยกำรประดบัเพลต
เหลก็โลโก้เลขไทย “๔๐” ตรงต�ำแหน่งด้ำนหน้ำรถ เพือ่ฉลองครบรอบ 
40 ปีแห่งกำรก�ำเนดิสกตูเตอร์พรเีมยีมดไีซนไอคอนระดบัโลก ผลติมำ
เพือ่จดัจ�ำหน่ำยในตลำดประเทศไทยเพยีง 200 คนัเท่ำนัน้ ทกุคนัมำ
พร้อมชดุของพรเีมยีมพเิศษมำกมำยทีไ่ด้รบักำรออกแบบมำเข้ำชดุกัน
รวมทัง้โลโก้ครบรอบ 40 ปี ได้แก่ หมวกกนันอ็ก ธงติดรถ กระเป๋ำ
สะพำยข้ำง แก้วน�ำ้ ตรำประทบั ชุดเขม็กลดั และชดุโปสต์กำร์ด รำคำ 
224,900 บำท

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
www.vespa.co.th หรอื 
www.facebook.com/
vespathailand และ 
อินสตำแกรม @vespa 
thailand หรือตัวแทน
จ�ำหน่ำย

Audio Pro Addon T3 / Addon T5

Vespa PX Touring Edition

ดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 
www.powerbuy.co.th/p/
speaker-bt14190-audio-
pro-addon-t3-black
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224,900 บำท

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
www.vespa.co.th หรอื 
www.facebook.com/
vespathailand และ
อินสตำแกรม @vespa
thailand หรือตัวแทน
จ�ำหน่
thailand หรือตัวแทน speaker-bt14190-audio-

pro-addon-t3-black
thailand หรือตัวแทน
จ�ำหน่ำย
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ถกูใจมอืกตีาร์แน่นอน เมือ่ค่ายกตีาร์
ชือ่ดงั “Gibson” ปล่อยกตีาร์รุน่ใหม่
สดุพเิศษทีม่ชีือ่อย่างเป็นทางการว่า 
“Gibson Custom Burstdriver Les 
Paul Standard” พร้อมสโลแกน
เปิดตัว “เลส พอล คุณภาพที่มา
พร้อมความลบัของพลงั” 

ความพิเศษของกีตาร์ตัวนี้อยู่ที่การ 
น�าวงจรเสยีงดสิทอร์ชนั (Distortion) หรอืทีเ่รยีกว่า “เสยีงแตก” มา
ใส่ไว้ในรุน่คลาสสกิของค่ายอย่าง Gibson Les Paul Standard ทัง้
ยังผ่านการผลิตแบบคัสตอม (คือการสั่งท�าใหม่หรือเลือกอุปกรณ์ 
ทีแ่ตกต่างออกไปจากรุน่ปกติ) จากทมี Custom Shop อนัโด่งดงัของ 
Gibson อกีด้วย การตัง้ค่าเสยีงแตกจะอยูด้่านหลงัตวักีตาร์ วงจรเสียง
แตกทีเ่รยีกว่า Burstdriver นีม้าพร้อมลกูบดิ 3 ตวัทีส่ามารถปรบัความ
ดงั โทน และเพิม่ความแตกของเสยีงได้ การเปลีย่นโหมดกท็�าได้ง่าย
เหมอืนกตีาร์รุน่อืน่ ๆ เพยีงดงึลกูบดิขึน้กจ็ะเปล่ียนโหมดจากเสียง 
คลนีปกต ิไปเป็นโหมดเสยีงแตกทนัที

ความน่าสนใจซึง่นบัว่าเป็นจดุเด่นของกตีาร์รุน่นี ้คอื น�า้หนกัเบา 
ตวักตีาร์ผลติจากไม้มะฮอกกาน ีด้านหน้าประกบด้วยไม้เมเปิลสองชิน้ 
คอกตีาร์ท�าจากไม้มะฮอกกาน ีส่วนฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสวดู และใช้
ปิกอปัรุน่ Custom Buckers ของ Gibson เอง มใีห้เลอืก 3 ส ีได้แก่ 
Smoky Quartz VOS, Havana Fade VOS และ Amber Ale VOS 
ราคาประมาณ 200,000 บาท

ดขู้อมลูเพิม่เตมิได้ที ่http://www.musicconcept.co.th

เป็น 1 ใน 10 สดุยอดแกดเจต็แห่งปี 2017 ได้ชือ่ว่าเป็นกล้อง 
Action Camera ยอดนิยมที่มีความโดดเด่นมากในอุตสาหกรรม 
กล้องวดิโีอ เพราะเป็นกล้องตวัแรก ๆ  ทีใ่ห้ภาพมมุกว้าง เปิดมมุมอง
ทีแ่ปลกใหม่ ตดิตัง้ได้ง่าย และพกพาสะดวก

ส�าหรับรุ่น GoPro HERO5 Session นี้ตัวกล้องมีลักษณะเป็น 
รปูทรงลกูบาศก์เลก็ ๆ ขนาดกะทดัรดั สะดวกต่อการถ่ายภาพหรือ
การตัง้กล้องในทีแ่คบ สามารถถ่ายด้วยวดิโีอ 4K และภาพนิง่ทีค่วาม
ละเอียด 10 ล้านพิกเซลได้ง่ายดายแบบปุ่มเดียวจบ และสามารถ 
สัง่การใช้งานด้วยเสยีงของคณุเอง HERO5 Session มรีะบบป้องกนั
ภาพสัน่ไหว ออกแบบมาให้มคีวามทนทาน กันน�า้โดยไม่ต้องใส่เคส 

ได้ลกึถงึ 10 เมตรหรอื 33 ฟตุ พกพาสะดวก 
ช่วยให้ถ่ายภาพได้ในทุกองศา ราคาอยู่ที่ 
10,999 บาท

อัปเดตเทรนด์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์สุด
ฮอตได้ที ่Digital Lab ชัน้ 2 สยามดสิคฟัเวอรี่ 
– ด ิเอก็ซ์พลอราทอเรยีม หรอืดรูายละเอยีด
เพ่ิมเตมิที ่http://www.siamdiscovery.co.th/ 
digitallab

Gibson Custom Burstdriver 
Les Paul Standard

Oris Big Crown 1917 
Limited Edition

GoPro HERO5 Session

ถกูใจมอืกตีาร์แน่นอน เมือ่ค่ายกตีาร์
ชือ่ดงั “Gibson” ปล่อยกตีาร์รุน่ใหม่

ถกูใจมอืกตีาร์แน่นอน เมือ่ค่ายกตีาร์
ชือ่ดงั “Gibson” ปล่อยกตีาร์รุน่ใหม่

ถกูใจมอืกตีาร์แน่นอน เมือ่ค่ายกตีาร์

Paul Standard” พร้อมสโลแกน
เปิดตัว “เลส พอล คุณภาพที่มา

ความพิเศษของกีตาร์ตัวนี้อยู่ที่การ 
วงจรเสยีงดสิทอร์ชนั (Distortion) หรอืทีเ่รยีกว่า “เสยีงแตก” มา
ความพิเศษของกีตาร์ตัวนี้อยู่ที่การ 

วงจรเสยีงดสิทอร์ชนั (Distortion) หรอืทีเ่รยีกว่า “เสยีงแตก” มา
ความพิเศษของกีตาร์ตัวนี้อยู่ที่การ 

 Burstdriver

42-43HAPPINESS-M11C8W2-F39-VOL 32-22-11-60-CS CC 2015.indd   43 12/3/2560 BE   3:36 AM



happiness SPORT

PAGE 44

วิ่งให้เท้าสัมผัส 
ธรรมชาติ

การว่ิงเท้าเปล่ามีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Natural running คือ  
การว่ิงตามหลักธรรมชาติ การวิ่งเท้าเปล่านั้นแตกต่างจากการวิ่ง
แบบเดิม ๆ  (Traditional running) ซึ่งว่ากันง่าย ๆ  ตามหลักฟิสิกส์
กคื็อ ถ้าเราออกแรงวิง่ไปเท่าไรกจ็ะได้รบัแรงกระแทกกลบัมาเท่านัน้ 
บางคนใส่รองเท้าแล้ววิ่งแบบลงส้น (Heel strike) เพราะเชื่อว่า
รองเท้าออกแบบมาเพื่อรับแรงกระแทกที่ส ้นโดยเฉพาะ แต 
อาจไม่ทราบว่าการว่ิงลงส้นน้ันจะท�าให้ผู ้ว่ิงได้รับบาดเจ็บที่เข่า 
ได้หากไม่มีการฝึกฝนที่ดี

ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา กระแสการว่ิงเท้าเปล่ากลายเป็น 
เทรนด์ฮติฮอตในกลุม่นักว่ิงมากขึน้ เป็นการฉกีความ 
ซ�า้ซากจ�าเจจากการว่ิงแบบเดมิ ๆ โดยเคลือ่นไหวไปตามหลกั
ธรรมชาติและกระตุน้ระบบประสาททีค่วบคุมการทรงตวั  
“การวิง่เท้าเปล่า” จงึนับว่ามปีระโยชน์ต่อร่างกายมนษุย์ 
มากทเีดียว

ส่วนข้อดีของการถอดรองเท้าวิ่งก็คือ เป็นการบังคับให้เรา 
ลงเท้าแบบปลายเท้าด้านหน้า (Forefoot strike) หรือแบบฝ่าเท้า 
(Midfoot strike) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการวิ่งเท้าเปล่าที่ท�าให้ผู้วิ่ง 
มีท่าทางการวิ่งที่ดีเป็นธรรมชาติ มีการถ่ายเทน�้าหนักและสามารถ
รับแรงกระแทกได้ดีขึ้น แต่ก็ขึ้นอยู่กับพ้ืนผิวที่วิ่ง อุณหภูมิ อากาศ 
และลักษณะการลงน�้าหนักของนักวิ่งร่วมด้วย 

ดอกเตอร์นิโคลัส แคมพิเทลลิ (Dr. Nicholas Campitelli) 
ผู ้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพเท้าและข้อเท้า เจ้าของเว็บไซต์  

BAREFOOT 
RUNNING
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www.drnicksrunningblog.com ได้ศึกษาเก่ียวกับการวิ่ง 
เท้าเปล่าและบอกไว้ว่า ในการเปลี่ยนจากการวิ่งโดยสวมรองเท้า 
ไปสู่การวิ่งเท้าเปล่านั้น สิ่งส�าคัญที่ต้องค�านึงถึงก็คือ ความพร้อม
ของร่างกาย เช่น เอ็นร้อยหวาย (Achilles tendon) เอ็นฝ่าเท้า 
(Plantar fascia) หรือกล้ามเนื้อน่อง (Calf muscles) รวมถึง 
กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นอื่น ๆ เพราะฉะนั้นก่อนที่จะวิ่งเท้าเปล่า  
ควรเปลีย่นมาใส่รองเท้าแบบมนิมิลัลสิต์ (Minimalist) เพือ่ปรบัสภาพ
ของเท้าก่อนค่อยเปลี่ยนไปวิ่งเท้าเปล่า เพราะนักวิ่งแต่ละคน 
มีข้อจ�ากัดที่ไม่เหมือนกัน เช่น ความแข็งแรง ความยืดหยุ ่น 
ประสบการณ์ในการวิ่ง ประวัติการบาดเจ็บ และนักวิ่งควรใช้เวลา
ในการปรับตัวก่อนการวิ่งด้วยเท้าเปล่าด้วย

การเตรยีมตัวก่อนฝึกว่ิงเท้าเปล่า
1. หากเปลี่ยนมาวิ่งเท้าเปล่าทันทีอาจท�าให้เท้าได้รับบาดเจ็บ 

อย่างไรก็ตามหลังจากลองวิ่งเท้าเปล่าในช่วงแรกจะท�าให้รู้สึกเจ็บ
ฝ่าเท้า กล้ามเน้ือเกร็งขณะลงน�้าหนัก ส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บ 
เช่น เท้าพอง เจ็บข้อเท้า เจ็บเอ็นร้อยหวาย ปวดขา ปวดหลัง 

2. ก่อนวิง่ให้เริม่ด้วยการเดนิเท้าเปล่า และการฝึกวิง่ระยะส้ัน ๆ  
ประมาณหนึ่งสัปดาห์ หรือใช้รองเท้ามินิมัลลิสต์ น่าจะเป็นวิธีการ
ปรับเท้าที่เหมาะสม แล้วค่อยๆ เพิ่มระยะทาง ไม่ควรวิ่งเท้าเปล่า
ทุกวัน ควรมีการสลับวัน เพราะเอ็นฝ่าเท้านั้นต้องใช้เวลาประมาณ 
48 ชั่วโมงเพื่อให้ฟื้นคืนสมรรถภาพ

3. ฝึกสไตรเดอร์ (Strider) คือการฝึกว่ิงสบายๆ ระยะทางสัน้ๆ 
การฝึกความเร็วแบบสไตรเดอร์น้ีเป็นรูปแบบการฝึกที่ส�าคัญของ 
การว่ิง จะช่วยสร้างและรักษาระดับความเร็วในการวิ่งได้ ควรฝึก
หนึ่งหรือสองครั้งต่อสัปดาห์ด้วยเท้าเปล่า 

4. หากรู้สึกไม่สบายนอกเหนือจากการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 
ตามปกติแล้ว ให้หยุดหรือพักการฝึกวิ่งด้วยเท้าเปล่าทันที ถ้าวอร์ม
ร่างกายแล้วก็ยังไม่หาย นักว่ิงควรพักหรือกลับไปใช้รองเท้าเดิม 
สักระยะ จนกระทั่งการบาดเจ็บนั้นหายไป

วิธีฝึกการว่ิงเท้าเปล่า
ซโึยช ิโยชโินะ ผูเ้ขยีนหนงัสอื “วิง่เท้าเปล่าเปลีย่นชวีติ” ได้บอก 

ถึงวิธีง่าย ๆ ส�าหรับฝึกการว่ิงเท้าเปลาก็คือ ให้เพ่ือนสองคน 
จับผ้าขนหนูไว้คนละด้านให้ตึง โดยให้ผ้าขนหนูอยู่ที่ระดับสะโพก
ของผู้วิ่ง ระหว่างนั้นให้ผู ้วิ่ง วิ่งเหยาะ ๆ เตรียมโน้มตัวไปด้านหน้า  
แล้วเพื่อนที่จับผ้าขนหนูก็คอยช่วยดันสะโพกผู้วิ่งให้พุ่งไปข้างหน้า 

อาการบาดเจบ็ทีอ่าจเกดิขึน้ได้
1. การบาดเจ็บของเอ็นฝ่าเท้า (Plantar fasciitis) เป็นแผ่นเอ็น

หนาที่เชื่อมต่อระหว่างนิ้วเท้ากับส้นเท้า และมีหน้าที่รองรับโค้ง
ฝ่าเท้า หากฝ่าเท้าไม่แข็งแรง ไม่ยืดหยุ่นแล้ว การท�างานของเท้า 
ก็จะไม่เต็มประสิทธิภาพ การเปลี่ยนเป็นวิ่งเท้าเปล่าทันทีจะท�าให้
เอ็นฝ่าเท้าบาดเจ็บได้

2. การบาดเจ็บของเอ็นร้อยหวาย (Achilles tendonitis) นักวิ่ง 
ทั่วไปที่ใช้รองเท้าวิ่งแบบมีส้น เอ็นร้อยหวายจะหดส้ันเมื่อถูก 
ใช้งาน ท�าให้ความแขง็แรงของเอ็นร้อยหวายหายไป อาการบาดเจบ็ 
ของเอ็นร้อยหวายจะคล้ายกับการบาดเจ็บของเอ็นฝ่าเท้าคือ  
มีลักษณะเจ็บแปลบ หากไป วิ่งจะยิ่งเจ็บขึ้นกว่าเดิม

3. อาการกล้ามเนื้อน่องเกิดการฉีกขาด (Muscle strain)  
สาเหตุมาจากป ัญหาของเอ็นร ้อยหวายที่จ�าเป็นต ้องยืดตัว 
ในขณะวิ่งแต่ยังไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอในการปรับตัวช่วงแรก 
จึงมีการดึงกล้ามเนื้อน่องให้ฉีกขาด หรืออาจเกิดจากการวิ่งลงส้น 
แล้วเปลี่ยนมาวิ่งลงปลายเท้าหรือฝ่าเท้า ท�าให้กล้ามเนื้อน่องต้อง
ท�างานหนักกว่าเดิม

อย่างไรก็ตามเดเนียล ไลเบอร์แมน (Daniel Lieberman) 
ศาสตราจารย์ด้านวิวัฒนาการทางชีววิทยาของมนุษย์ประจ�า 
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด อธิบายไว้ในงานวิจัยของเขาซึ่งตีพิมพ ์
ในนิตยสาร Nature ว่า นักวิ่งที่ใสรองเท้าวิ่งมักลงน�้าหนักด้วย 
ส้นเท้า (Heel strike) ซึ่งเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บมากกว่านักวิ่งกลุ่ม
ที่วิ่งด้วยเท้าเปล่า ที่จะลงน�้าหนักตรงกลางเท้า (Midfoot strike) 
หรือปลายเท้าด้านหน้า (Forefoot strike) และการวิ่งเท้าเปล่านั้น
ท�าให้ฝ่าเท้าสัมผัสกับพ้ืนโดยตรง จงึกระตุ้นระบบประสาทหลายจุด 
ทั้งระบบประสาทที่ควบคุมการทรงตัว กล้ามเนื้อ และการไหลเวียน 
เลือดทีฝ่่าเท้า ช่วยให้กล้ามเนือ้แขง็แรงขึน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการฝึกฝน 
ควรค่อย ๆ ฝึกท่าที่ถูกต้องและเตรียมความพร้อมก่อนวิ่ง เพราะ
หัวใจของการวิ่งเท้าเปล่าก็คือการวิ่งที่ถูกต้องนั่นเอง

คนวิง่เพยีงแต่โน้มตวัไปข้างหน้าและยกขาเท่านัน้ อุง้เท้าจะท�าหน้าที่
รบัแรงกระแทก หากฝึกบนพืน้ปนูให้ลองฟังเสยีง ซึง่ทีถู่กคอืต้องไม่มี
เสยีงเวลาวิง่ ยิง่วิง่เรว็เท่าไรกย็ิง่ต้องโฟกสัไม่ให้มเีสยีง

www.drnicksrunningblog.com ได้ศึกษาเก่ียวกับการวิ่ง

รองเท้าแบบมินิมัลลิสต์
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1 มกราคม-31 มีนาคม 
แพก็เกจสมตูท ีรทีรตีทีเ่พยีงแค่ได้ยนิชือ่กอ็ยากรบีเข้าไปรบัการปรนนบัิติแล้ว โปรแกรมชือ่น่า

อร่อยนี้โดดเด่นที่เกลือขัดผิวสตรอว์เบอร์รีสมูตที (Strawberry Smoothie Foaming Salt Scrub) 
ที่มีลักษณะคล้ายโฟมกลิ่นสตรอว์เบอร์รีหอมหวาน ซึ่งเทอราพิสต์จะน�ามาขัดตัวให้เป็นเวลา 
30 นาท ีเพือ่ขจดัเซลล์ผวิทีต่ายแล้วออกและกระตุน้การผลดัผวิอย่างอ่อนโยน นอกจากนี ้วติามนิซี
และสารต้านอนุมูลอิสระจากสตรอว์เบอร์รียังช่วยลบรอยแผลเป็นและรอยด�าให้จางลง มีส่วนช่วย
เสริมสร้างคอลลาเจน ป้องกันการเสื่อมและหย่อนคล้อยของผิวได้เป็นอย่างดี ที่กล่าวมาเป็นเพียง
ขั้นตอนแรก ยังมีอีกหลายขั้นตอนที่รับรองว่าจะท�าให้คุณจดจ�าประสบการณ์การท�าทรีตเมนต์นี้
อย่างไม่รู้ลืม สนใจจองแพ็กเกจหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ 
โทร. 0-2687-9000 หรือ 08-1414-5955

15-19 มกราคม 
ประสบการณ์ใหม่ของ Flea Market ล่าสุด

ที่น่าหลงใหล รวมพลคนรักการชอปปิง หลาก
สสีนัหลากสไตล์ พร้อมด้วยสินค้าแฟชัน่เก่าและ
ใหม่ครบครัน ในงาน Bangkok Health and 
Beauty Fest 2018 (BHB Fest) ครั้งที่ 5 พร้อม
โซนใหม่ Vintage have a Friend สามารถ
สมัผสัประสบการณ์วนิเทจแบบจดัเต็ม คุณจะได้
เห็นภาพบรรยากาศที่พ่อค้าแม่ค้าแต่ละร้านต่าง
ก็งัดของเด็ดของเจ๋งประจ�าตัวออกมาขาย และ
พลาดไม่ได้กับสินค้าดี ๆ  มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
ความงาม สุขภาพ หรือแฟชั่น ที่ตอบโจทย์ ไลฟ์

สไตล์คนเมือง ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2157-3470-2, 08-5193-8833
Facebook : Bhbfest

25-27 มกราคม 
พบกับงานนิทรรศการและแสดง

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัล “Asia 
Digital Expo 2018 : Digital Transfor-
mation” ปีนีม้าภายใต้แนวคดิ “ผูป้ระกอบ
การยุค 4.0 ปรับตวัเพื่อเตบิโตสู่ยุคดิจทิลั” 
มีการออกบทูของผูป้ระกอบการซอฟต์แวร์ 
ฮาร์ดแวร์ กิจกรรมสัมมนานานาชาติด้าน
ดิจิทัล โดยผู ้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่าง
ประเทศ พร้อมทั้งขนเทคโนโลยีและกูรู
มืออาชีพนับร้อย มาร่วมถอดรหัสดิจิทัล
เสรมิความแกร่งของผูป้ระกอบการยุค 4.0 
พร้อมน�ามาตรการลดหย่อนภาษ ีร่วมกระตุน้ซอฟต์แวร์ไทย ณ ศนูย์การประชมุแห่งชาติ
สิ ริกิติ์ เวลา 10.00-19.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2141-7100

1-4 กุมภาพันธ ์
งานแสดงสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว

ครั้งยิ่งใหญ่ใจกลางเมือง Travel Paradise 
Expo 2018 ครัง้ที ่3 กลบัมาอกีคร้ัง ณ ศนูย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
ภายในงานจัดกิจกรรมและโปรโมชันสุด
พิเศษจากผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ต 
บริษัทน�าเที่ยว รถเช่า บริการโทรคมนาคม
ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสินค้าเพื่อ
การท่องเที่ยว อาหารหลากหลายประเภท
ในราคาและโปรโมชันสุดคุ้ม งานนี้คนชอบ
เที่ยวไม่ควรพลาด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ โทร. 0-2309-3646
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2-4 กุมภาพันธ ์
ครังแรกในเมืองไทยกับเทศกาลแคมป์แห่งความสุข น�าโดยเจี๊ยบ วรรธนา วีรยวรรธน 

(Camp Director) จะพาคุณมาสัมผัสวิถีแห่งความสุขในบรรยากาศเพลินสบายท่ามกลาง
ธรรมชาติที่สวนผึ้ง บอนไซ วิลเลจ ราชบุรี งานนี้เหมือนไปพักผ่อนแบบครอบครัวเล็ก ๆ  ที่
อยู่ด้วยกัน 3 วัน 2 คืน ร่วมท�ากิจกรรมสบาย ๆ  แบบสโลว์ไลฟ์ ไม่มีอะไรเร่งรีบ ไม่มีความ
กดดัน ไม่ต้องคิดมาก ทริปนี้ทุกคนจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรม “ศึกษาธรรมชาติโดย
ศิลปวิธี” จากมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ ที่จะพาเดินป่า ดูนก เล่นน�้าในล�าธาร เวิร์กชอป
ส�าหรบัคนรกังานฝีมอื ท�าขนม ทอผ้ากะเหรีย่ง สวนขวด สมดุท�ามอื ศลิปะ วาดรปู เซรามกิ ฯลฯ 
เดก็ ๆ  พลงัเหลอืสามารถปล่อยพลงัทัง้โหนไต่เชือก ห้อยสลงิ ยงิธน ูต่อยมวยไทย ฯลฯ อีก
ทั้งยังมีเวทีเล็ก ๆ เล่านิทาน แสดงหุ่น ละครใบ้ สตรีตโชว์ หรือจะเป็นกิจกรรมผ่อนคลาย 
มนีวดเท้ารมิล�าธารตลอดทัง้วนั บรรยากาศภายในงานเตม็ไปด้วยอาหาร เคร่ืองดืม่ เสียงเพลง
ขับกล่อม ธรรมชาติบริสุทธิ์ และเพื่อนใหม่ที่ชื่นชอบสิ่งเดียวกัน ศึกษาเงื่อนไขการซื้อบัตร
และการเข้าแคมป์ก่อนได้ ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ http://www.thaiticketmajor.com

วันนี้-2 มีนาคม
โอกาสที่จะได้สนุกตื่นเต้นกับการเข้าไปสู่โลกแห่งจินตนาการของวรรณกรรมและ

ภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง Harry Potter เดินทางมาให้แฟนคลับทุกเพศทุกวัยได้สมหวังกัน
เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ สยามพารากอน ภายใต้คอนเซปต์ “Christmas in The 
Wizarding World” งานนี้สาวกพ่อมดน้อยจะได้เพลิดเพลินและตื่นตาตื่นใจกับสินค้าจาก
ภาพยนตร์เรือ่งแฮร์รี ่พอตเตอร์ทีค่ดัสรรมาเป็นพิเศษ รวมทัง้งานแสดงสินค้ารปูแบบใหม่ที่
จะท�าให้คณุนกึถงึฉากและบรรยากาศในช่วงฤดหูนาวของหมูบ้่านฮอกส์มีด้ (Hogsmeade 
Village) ตลอดจนร้านค้าต่าง ๆ จากภาพยนตร์เรื่องนี้ เช่น ร้านเดอร์วิชแอนด์แบนเจส 
(Dervish and Banges) ใครอยากเป็นเจ้าของเสื้อคลุมของโรงเรียนฮอกวอตส์ หรืออยาก
ลิ้มรสลูกกวาดแสนอร่อย “เจลลี่บีน ลูกอมเจลล่ี รสชาติพิสดารของเบอร์ต้ีบอตต์” และ
ช็อกโกแลตรูปกบ หรือตื่นตาไปกับร้านไม้กายสิทธิ์โอลลิแวนเดอร์ (Ollivanders Wand 
Shop) ที่เป็นไฮไลต์เด็ด เพราะมีไม้กายสิทธิ์หลายร้อยชิ้นให้เลือกซื้อ แถมมีเหล่าผู้ดูแล
ไม้กายสิทธิ์มาสอนร่ายเวทมนตร์ด้วย 4 สเปเชียลเอฟเฟกต์สุดล�้า นอกจากนี้ยังมีสินค้า
และโชว์ที่น่าสนใจอีกหลายอย่างที่เหล่าสาวกไม่ควรพลาด

1-4 มีนาคม
พบกับมหกรรมท่องเที่ยวครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี “งานไทยเที่ยวไทย 

ครั้งที่ 46” มาพร้อมโปรโมชันพิเศษให้ผู้ที่รักการท่องเที่ยวได้เลือก
ซื้อและเลือกชมกันแบบจุใจเต็มพื้นที่กว่า 1,000 บูท ทั้งแพ็กเกจทัวร์ 
โรงแรม รีสอร์ต สายการบิน สปา รถเช่า เรือท่องเที่ยว อุปกรณ์
ส�าหรับการเดินทางและท่องเที่ยวหลากหลายมากมาย ณ ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิ ริกิติ์ เวลา 10.00-21.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ โทร. 0-2683-3065 ต่อ 101-108 
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เรื่องราวของนักเรียนสาวมัธยมที่เผอิญ
ไปเจอกล้องโพลารอยด์เก่า ๆ ในร้าน
ขายของโบราณที่เธอท�างานอยู่ เธอน�า
กล้องนั้นมาถ่ายรูปเล่นกับเพื่อน ๆ โดย
ไม่รูว่้ากล้องโพลารอยด์นี้มีสิ่งที่จะท�าให้
เธอและเพื่อน ๆ ถึงแก่ชีวิต แล้วต่อมา
ไม่นานทกุคนทีเ่คยถกูถ่ายรปูจากกล้องน้ี
กเ็ริม่ตายอย่างป รศินาและน่าสยองขวญั
ไปทีละคน ที่น่าแปลกคือเงาประหลาด
ในรูปจะย้ายไปอยู่ด้านหลังคนในรูปที่
จะตายเป็นรายต่อไป พวกเขาพยายาม
ทกุวถิทีางทีจ่ะท�าลายรปูแต่ไม่ได้ผล เลย
เริม่ฉกุคดิได้ว่าต้นเหตนุ่าจะมาจากกล้อง
โพลารอยด์ทีอ่าจมปีีศาจสงิอยู ่เมือ่คดิได้
เช่นนั้นพวกเขาจึงรีบสืบหาประวัติความ
เป็นมาของกล้องนีเ้พือ่หาทางแก้ ไข ก่อน
ท่ีทุกคนในรปูจะต้องค�าสาปตายกนัหมด

เหตุการณ์ต่อจากเรื่อง Captain America: Civil War เมื่อทีชัลลา
ขึ้นเป็นกษตัรย์ิของประเทศวาคานดา และเขากค็อื Black Panther ฮโีร่
ในชดุด�าซึง่ต้องเผชญิกบัศตัรหูน้าใหม่ทีพ่ยายามสั่นคลอนประเทศของ
เขา ว่ากันว่าในอดีตมีลูกอุกกาบาตตกลงมาในวาคานดา ท�าให้ประเทศ
นี้อุดมไปด้วยแร่ ไวเบรเนียมซึ่งเชื่อว่าเป็นแร่ที่แข็งแกร่งที่สุด ไม่มีอะไร
มาท�าลายได้ นอกจากใช้แร่ชนิดเดียวกันปะทะกันเอง อาวุธของกปัตนั
อเมรกิาคอืโล่ลายธงชาตกิท็�ามาจากแร่น้ี เช่นเดียวกบักรงเลบ็และชุดของ 
Black Panther ซูเปอร์ฮีโร่ผิวสีคนแรกที่จะเข้ามามีบทบาทในการต่อสู้
ปกป้องประเทศและประชาชนของตวัเองให้รอดพ้นจากเหล่าร้าย มาเอาใจ
ช่วยว่าราชาเสือด�าคนนี้จะจัดการอย่างไรต่อไป

สร้างจากวรรณกรรมเยาวชนของแมเดอลนี เลงเกลิเล่าเรื่องการเดินทาง
สดุอศัจรรย์ของนักเรยีนสาวมัธยมช่ือว่าเม็ก เมอร์ร ี(สตอร์ม รีด้) ทีอ่อก
ตามหาพ่อซึ่งเป็นนักฟิสิกส์ชื่อดังทีห่ายตวัไป โดยมน้ีองชายและเพ่ือน
นักเรียนในชั้นเป็นแนวร่วมเดินทาง แน่นอนว่าพวกเขาต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจาก 3 ภูตวิเศษ ได้แก่ มิสซิสวอตส์อิต (รีส วิตเทอร์สปูน), 
มิสซิสฮู (มินดี เค-ลิง) และมิสซิสวิช (โอปราห์ วินฟ รีย์) เพราะภารกิจนี้
ไม่ง่าย ทัง้ยงัต้องเดนิทางผ่านรอยย่นของเวลาและอวกาศทีรู่จ้กักนัในชือ่ 
Tessering และต้องเผชิญหน้ากับปีศาจดุร้ายเพื่อกลับมายังโลก

นีค่อืการโคจรมาพบกนัครัง้แรกของเมอรลิ สตรปี, ทอม แฮงส์ 
และสตีเวน สปีลเบิร์ก The Post เป็นผลงานก�ากับเรื่องล่าสุด
ของสตีเวน สปีลเบิร์ก ซึ่งเขาน�าเรื่องที่เขียนโดยลิซ ฮันนาห์ 
และจอช ซิงเกอร์ มาดัดแปลงสร้างเป็นภาพยนตร์ ว่าด้วย
แผนการเปิดโปงคณะรัฐบาลของนักหนังสือพิมพ์หญิงคนแรก
ของประเทศและยงัมตี�าแหน่งเป็นบรรณาธกิารอกีด้วย แผนการ
ที่ปกปิดมายาวนานครอบคลุมช่วงเวลาของประธานาธิบดี
สหรัฐฯ ถึง 4 คน ก�าลังจะถูกเปิดเผยในไม่ช้านี้

FILM
POLAROID

BLACK PANTHER

THE POST

นักแสดง • Madelaine Petsch, Kathryn 
Prescott, Javier Botet
ก�ำกับโดย •  Lars Klevberg
ก�ำหนดฉำย • 18 มกราคม 2561

นักแสดง • Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Chris Pine,
Mindy Kaling, Storm Reid
ก�ำกับโดย •  Ava DuVernay
ก�ำหนดฉำย • 9 มีนาคม 2561

นักแสดง • Chadwick Boseman, Michael B.
Jordan, Lupita Nyong’o, Martin Freeman

ก�ำกับโดย •  Ryan Coogler
ก�ำหนดฉำย • 15 กุมภาพันธ์ 2561

นักแสดง •  Tom Hanks, Meryl Streep, Alison Brie,
Sarah Paulson
ก�ำกับโดย •  Steven Spielberg
ก�ำหนดฉำย • 15 กุมภาพันธ์ 2561

A WRINKLE IN TIME
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AMP-SHA CONCERT

โดย กาละแมร์–พัชรศรีเบญจมาศ
ส�ำนักพิมพ์กวนเองการพิมพ์
รำคำ 289 บาท
หำซื้อได้ที่ร้ำนหนังสือชั้นน�ำทั่วไป

โดย สาธิยาศิริพจนากร
ส�ำนักพิมพ์สาธิยาศิริพจนากร
รำคำ 290 บาท
หำซื้อได้ที่ร้ำนหนังสือชั้นน�ำทั่วไป

โดย วรรณสิงห์ประเสริฐกุล
ส�ำนักพิมพ์ a book

รำคำ 495 บาท
หำซื้อได้ที่ร้ำนหนังสือชั้นน�ำทั่วไป
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Love & Care อยากให้ (แก) มี
ชีวิตดี !! เมื่อเห็นโลกกว้าง ตัวเราจะ
เล็กนิดเดียว ปัญหาในชีวิต (แมร่ง)
กเ็ท่ามดตด ไม่มอีะไรต้องตายขนาด
นัน้!! หนงัสอืภาพสดใสให้แง่คดิด ีๆ 
ส�าหรับผู ้หญิงโสดที่สามารถสร้าง
ความ “แกร่ง กล้า และกู ้ด” ให้
ชีวิตตั ว เองได้โดยไม่จ�าเป็นต้องรอ
ความเห็นใจจากใคร ผู้เขียนมีความ
ปรารถนาดีให้แก่คนใกล้ชิดรอบตัว 
เพราะอยากให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิต
และสขุภาพกายทีด่ขีึ้น ไมต่รอมตรม
อยูก่บัความทกุข์ ไม่อยากให้อุปสรรค
มาเป็นตัวขวางกั้น เนื้อหาในเล่มจึง
เป็นการบอกเล่าเรื่องราวทั้งร้ายและ
ดีจากผู้ เขียนและคนรอบตัว รวมถึง
แง่คิดจากการเดินทางรอบโลก เพื่อ
ให้ผู้อ่านได้รับไปเป็นภูมิต้านทานให้
ชีวิตในวันต้องเผชิญเรื่องที่ไม่ชอบ 
อีกทั้งยังได้แบ่งปันสูตรอาหารที่ดีต่อ
สุขภาพซึ่งท�าง่ายและอร่อย เรียกได้
ว่าหนงัสอืเล่มนีใ้ห้ได้ครบรสทีส่ดุเลย
ทีเดียว

“8 เส้นทาง 8 การผจญภัย รอดมาได้ก็บุญแล้ว” แค่
ตัวหนังสือที่โปรยอยู่บนหน้าปกก็ชวนให้หยิบขึ้นมาอ่าน
แล้ว ผู้เขียนถ่ายทอดประสบการณ์เดินทางไปท�างานใน
ฐานะคนท�ารายการโทรทัศน์ ผ่านตัวอักษรออกมาให้
ผู้อ่านได้เห็นมุมมองและร่วมสัมผัสการเดินทางที่เกิดขึ้น
ขณะถ่ายท�ารายการ “พืน้ทีช่วีติ” ซึง่หยดุออกอากาศไปแล้ว แต่ส่วนใหญ่เป็นเรือ่งราวการเดนิทาง
ไปท�ารายการใหม่ที่ชื่อว่า “เถื่อน Travel” สารพัดประสบการณ์ท�างานในแดนเถื่อนสดุรอบโลก 
เช่น นามเิบยี ควิบา เกาหลเีหนอื ฯลฯ ด้วยภาษาทีไ่ด้อรรถรส เกรด็ความรู้ และแทรกอารมณ์ขัน 
แม้เล่มจะหนาแต่เชื่อว่าหนอนหนังสือและแฟนคลับของวรรณสิงห์จะอ่านจบในไม่กี่วัน

หนังสือให้ค�าแนะน�าจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน 
ในวันที่ตัดสินใจออกเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวโดย
มีลูกอ่อนอายุเพียง 4 เดือนร่วมเส้นทางไปด้วย เธอไม่
ลงัเลเลยทีจ่ะพาเจ้าตวัเลก็ไปเทีย่วด้วยทกุที ่เพราะความ
แมนในตวัเธอทีพ่ร้อมสูแ้ละอดึในทกุสถานการณ์ และในทีส่ดุ
เธอก็ได้รู ้ว ่าการท่องเที่ยวแบบที่มีลูกน้อยอยู ่ด้วยมัน

มีความสุขมากเหลือเกิน หนังสือเล่มนี้ให้ไอเดียคุณพ่อคุณแม่ที่ก�าลังต้องการความมั่นใจ หรือ
เพื่อนที่จะช่วยสนับสนุนความคิดในการพาลูกที่ยังอยู่ในวัยแบเบาะเที่ยว เชื่อเถอะว่าพ่อแม่
อย่างเราๆ จะข้ามผ่านทุกความกลัวในการเดินทางกับเจ้าตัวเล็กไปได้แบบสบาย ๆ  และที่ส�าคัญ
ขอให้เชื่อว่า “ความเหนื่อยที่เพิ่มขึ้น...จะมาพร้อมความสุขที่มากขึ้น” แบบที่ไม่มีอะไรเทียบได้

BOOK

แคร์ เช่น มิตร : Care Chen Mitr My Little Traveller เพื่อนร่วมทางตัวเล็กที่รัก

เถื่อนแปด

Concert
การพบกันของ 2 ตัวแม่ในวงการเพลง แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร 
กบัมาช่า วฒันพานชิ เพือ่นซีท้ีต่่างกส็ัง่สมประสบการณ์ด้านงาน
เพลงมากว่า 30 ปี จงึการนัตไีด้ถงึความจดัจ้าน ไม่ว่าจะเพลงบบี
อารมณ์น�า้ตาท่วมฮอลล์ หรอืเพลงป๊อปรอ็กสนุกแสบซ่า เอ-ไทม์ 
โชว์บิซจัดให้ทั้งคู่มาอยู่บนเวทีเดียวกันเป็นครั้งแรก บัตรราคา 
1,500-4,500 บาท ดรูายละเอยีดได้ที ่www.atimeshowbiz.com 
หรอื www.facebook.com/Atimeshowbiz

วันที่แสดง วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00 น.
          วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น.
สถำนที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน
จ�ำหน่ำยบัตร ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา
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งานศิลปะประดษิฐ์ทีท่�าขึน้จากดอกไม้
นั้น มีกล่าวไว้ในหนังสือนางนพมาศหรือ
ต�ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ว่า นางนพมาศซึ่ง
เป็นพระสนมเอกของสมเดจ็พระร่วงเจ้าแห่ง 
อาณาจักรสุโขทัย เปนผู ้ที่คิดประดิษฐ์
กระทงรูปดอกบัวในพระราชพิธีจองเป รียง 
และในงานพระราชพ ิธีสนานใหญ่ ทีม่เีจ้าเมอืง 
ต่าง ๆ  เข้าเฝ้าเพือ่ถวายเครือ่งราชบรรณาการ 
นางได้ร้อยดอกไม้สีเหลืองเป็นรูปพานทอง
สองชั้นรองขัน มีระย้าระบายงดงามในขัน
ใส่เม่ียงหมาก ทัง้ยังร้อยดอกไม้เป็นตาข่าย
คลุมขันไว ้ดูสวยงามโดดเด่นสะดุดตา 
ท�าให้สมเด็จพระร่วงเจ้าพอพระราชหฤทัย

เรียงร้อย 
ดอกไม้ไทย 
สู่งานศิลป์ 
สุดวิจิตร
ดอกไม้ไทยที่กรุ่นกลิ่นหอม 
ก้านกลบีบอบบาง และรปูทรง 
มีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละ
สายพันธุ์ ไม่เพียงมอบความ
สดชืน่เพลนิตาสบายอารมณ์
ยามได้ชม เมื่อผ่านความคิด
สร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ
ประดิษฐ์อันงดงาม ก็ยิ่งเพิ่ม
คุณค่าและแสดงให้เห็นการ
สบืทอดมรดกทางวฒันธรรม 
ได้อย่างน่าชื่นชม

เรียงร้อยเรียงร้อยเรียงร้อย
ดอกไม้ไทยดอกไม้ไทยดอกไม้ไทยดอกไม้ไทยดอกไม้ไทยดอกไม้ไทยดอกไม้ไทยดอกไม้ไทยดอกไม้ไทยดอกไม้ไทยดอกไม้ไทยดอกไม้ไทยดอกไม้ไทยดอกไม้ไทยดอกไม้ไทยดอกไม้ไทยดอกไม้ไทยดอกไม้ไทยดอกไม้ไทยดอกไม้ไทยดอกไม้ไทยดอกไม้ไทยดอกไม้ไทยดอกไม้ไทยดอกไม้ไทยดอกไม้ไทยดอกไม้ไทย
สู่งานศิลป์สู่งานศิลป์สู่งานศิลป์สู่งานศิลป์สู่งานศิลป์สู่งานศิลป์สู่งานศิลป์สู่งานศิลป์สู่งานศิลป์สู่งานศิลป์สู่งานศิลป์สู่งานศิลป์สู่งานศิลป์สู่งานศิลป์สู่งานศิลป์สู่งานศิลป์สู่งานศิลป์สู่งานศิลป์

อย่างมาก และทรงบญัญตว่ิาต่อไปหากมกีาร 
รบัแขกเป็นการสนานใหญ่ มงีานอาวาหมงคล 
หรือวิวาหมงคล ก็ให้ร้อยกรองดอกไม้เป็น
รูปพานขันหมากเช่นนี้

ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ งาน
ประดษิฐ์ดอกไม้ได้พฒันาเป็นความงดงาม
วิจิตรยิ่งขึ้น เห็นได้ชัดในรัชสมัยพระบาท
สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่5 
เพราะในทกุงานพระราชพธิ ีเจ้านายฝ่ายใน
จะประกวดจดัดอกไม้มาถวายเพ่ือให้ทรงใช้
ในงานเสมอ สมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรม-

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 
ทรงเป็นที่เลื่องลือในฝมือการร้อยมาลัย
อย่างมาก ทรงสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ ๆ  
เป็นลวดลายบิดเกลียว น�าใบไม้มาแทรก
ท�าให้มีลวดลาย ทัง้ยงัทรงพระกรณุาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมให้ฝึกหดัอบรมข้าหลวง
และครูโรงเรียนราชินี ให้เรียนรู้วิธีการท�า
ดอกไม้แห้งเพิ่มเติมด้วย

แม้วนัเวลาได้ผ่านไป ความรุง่เรืองของงาน 
ประดิษฐ์อันวิจิตรประณีตอาจถูกลืมเลือน
ไปบ้างด้วยค่านยิมตามยคุสมยั คนทีส่ามารถ 
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ร้อยมาลัยได้งดงามมีให้เห็นไม่มากนักใน
ปัจจบุนั แต่ถงึกระนัน้กย็งัมคีนรุน่ใหม่ทีทุ่ม่เท 
ให้ความส�าคญักบังานศลิปะประดษิฐ์ดอกไม้ 
ไทย ไม่ปล่อยให้สญูหายไปกบักาลเวลา ดงัเช่น 
ขุน-อนุพันธ์ ทองปาน เจ้าของร้านดอกไม้ 
เรือนหนุมาน ที่ประยุกต์ให้ผลงานของเขา
ออกมามีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ดงึดดูให้คนหนั 
กลับมาสนใจและชื่นชมในศิลปะอันแสน
วิจิตรประณีตนี้กันอีกครั้ง

ด้วยความทีส่นใจงานศลิปะดอกไม้ไทย
โบราณมาตั้งแต่เด็ก เคยผ่านการประกวด
แข่งขนัร้อยมาลยัได้รางวลัมามากมาย เมือ่
เรียนจบจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม่ เขาจงึได้น�าความรูใ้นศลิปะแขนง
ต่าง ๆ  ทีส่ัง่สมมาดดัแปลงกลัน่กรองเป็นไอเดยี 
แปลกใหม่ คงไว้ซึง่คณุค่าของงานฝีมอืไทย
โบราณ ทว่าเปลีย่นและปรบัให้เข้ากบัยุคสมัย 
เพือ่ให้คนรุน่ใหม่รูส้กึว่าเป็นสิง่ทีเ่ข้าถงึและ

แตะต้องได้ มกีารน�าผ้าลกูไม้ เครือ่งประดบั 
การตัดกระดาษสามมิติ มาสอดผสานกับ
ดอกไม้ไทย เช่น ดอกรกั ดอกพดุ ดอกบาน
ไม่รูโ้รย กล้วยไม้ ใบไม้ ไทย ฯลฯ โดยยงัคง 
เน้นความพิถีพิถัน ความเชี่ยวชาญในฝีมือ
ทีเ่พาะบ่มจากประสบการณ์ จนงานดอกไม้
แต่ละชิน้ออกมาดโูดดเด่นสมบรูณ์แบบและ
ไม่ซ�า้กัน ไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัย พวงมาลา 
ดอกไม้ประดบัตกแต่งงาน และอืน่ ๆ  ทกุชิน้ 
ล้วนเป็นงานแฮนด์เมดทีค่ณุขนุลงมอืท�าเอง
คนเดยีวเสมอ ความสวยงามทีป่รากฏท�าให้
มีผู ้สนใจสั่งท�าพวงมาลัยและพวงมาลา
มากมาย โดยเฉพาะในการบ�าเพญ็กศุลสวด
พระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถ- 
บพิตร มีบริษัทและบุคคลสั่งท�าพวงมาลา
เพื่อถวายสักการะพระบรมศพจ�านวนรวม
ถึง 389 ชิ้น ซึ่งเป็นโอกาสส�าคัญให้คุณขุน

ได้สร้างสรรค์ผลงานทีทุ่ม่เททัง้ก�าลงัใจและ
ก�าลงักาย ด้วยความซาบซึง้และส�านกึในพระ 
มหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อ
พสกนิกรชาวไทย

นอกจากนี้ตะกร้าส�าหรับใส่ของซึ่งน�า
มาลัยมาประดิษฐ์กับเคร่ืองเงินเคร่ืองทอง 
ทีม่คีนสัง่ท�าเพือ่เข้าเฝ้าถวายสกัการะสมเดจ็ 
พระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช- 
สกลมหาสงัฆปรณิายก พระองค์ก็สนพระทยั 
และทรงสอบถาม ท�าให้คุณขุนรู้สึกภูมิใจ
อย่างมาก และเป็นก�าลงัใจให้อยากพฒันา
งานยิง่ขึน้เรือ่ย ๆ  ตอนน้ีเขาก�าลงัมโีครงการ
ท�าหนังสือรวบรวมมาลาดอกไม้ไทยที่มี
โอกาสได้ท�าถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยบอกถึงขั้น
ตอนการเลอืกวสัดแุละการประดษิฐ์ ซึง่เขา
ตั้งใจน�าบริจาคให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศไทยจ�านวน 100 เล่ม เพื่อเผยแพร่
เสน่ห์ของงานดอกไม้ไทยอันทรงคุณค่า ที่
อาจเป็นการจดุประกายให้เดก็รุ่นใหม่หนัมา 
สนใจสืบสานงานดอกไม้ไทยต่อไป

ร้านดอกไม้ เรือนหนุมาน (ไม่มีหน้าร้าน)
เฟซบุ๊ก : เรือนดอกไม้ เรือนหนุมาน
ไอจี : hanuman_thongpan
โทร. 09-3990-0839
ช่วยประสานงานร้าน : คุณนิมิต รัตนชวางกูร
โทร. 08-8527-5267
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ท่ามกลางอาคารพาณชิย์ทัง้เก่าแก่และ
ร่วมสมยัของร้านค้ามากมายนัน้ หลายคนอาจ 
ไม่ทราบว่ามอีาคารคลาสสิกสไตล์โคโลเนยีล 
อายุเกือบร้อยปีแทรกตวัอยู ่ในซอยเลก็ ๆ  ห่าง 
จากถนนใหญ่เพยีงไม่กีก้่าว อนัเป็นทีต่ัง้ของ 
“บ�ารุงชาติสาสนายาไทย” หรือ “บ้านหมอ
หวาน” สถานทีป่รงุยาโบราณทีส่บืต่อกนัมา 
กว่า 4 ชั่วอายุคน

สิ่งแรกที่โดดเด่นสะดุดสายตาก่อนจะ
เข้าไปภายในก็คือ ด้านหน้าของอาคารที่
ทาสีชมพูอ ่อนตัดด้วยสีเขียวใบบัวของ 
ประตบูานเฟ้ียม ประตชูัน้ในเป็นแบบตะวนัตก 
มกีารแกะสลกัประดบัเป็นรปูเฉลว (ฉะเหลฺว) 
และหม้อยาขนาบสองข้างด้วยชั้นกระจก
วางขวดยาโบราณ ซึ่งส่วนใหญ่น�าเข้าจาก
ต่างประเทศจดัเรยีงไว้อย่างสวยงาม บรเิวณ 
ด้านหน้าเหนือประตูอาคารมีลายปูนปั้น 
รปูดอกบัวเป็นกรอบล้อมป้ายไม้แกะสลักชือ่ 
“บ�ารุงชาติสาสนายาไทย” ตัวอักษรสีทอง 

บนพื้นสีน�้าเงินเข้ม ส่วนด้านล่างป้ายชื่อ
ระบุพระพุทธศกัราช 2467 ซึง่เป็นปีทีส่ร้าง
อาคารนี้ ต�่าลงมาอีกหน่อยเป็นสัญลักษณ์
รูปเฉลว และชื่อหมอหวาน ดังนั้นเมื่อเห็น
สัญลักษณ์นี้แล้วก็มั่นใจได้ว่ามาไม่ผิดที่
แน่นอน ส�าหรับเฉลวนั้นเป็นความเชื่อที่มี
มาแต่ โบราณ ท�าจากเส้นตอกไมไผ่สานขดักนั 
เป็นเหมือนรูปดาว ในทางการแพทย์สมัย
ก่อนจะใช้ปักหม้อยาเพือ่ป้องกนัไม่ ใครมาเปิด 
เป็นการรกัษาความสะอาดและสรรพคณุของ 
ตัวยา ทั้งยังมีการลงคาถาที่เชื่อว่ามีความ
ศกัดิส์ทิธิ ์ช่วยป้องกนัไม่ให้ยาเสือ่มคณุภาพ

เมือ่ก้าวผ่านประตบูานสงูเข้ามาภายใน
จะเห็นเคาน์เตอร์ไม้ทรงสวย ด้านหลัง
เคาน์เตอร์มตีู ้ไม้ทีด่วูจิติรด้วยงานสลักลาย
ฝีมอืช่างชาวอติาล ีกรกุระจกใส จดัวางขวดยา 
โบราณ และตวัยาชนดิต่าง ๆ  ทีห่มอหวาน
เคยใช้ เช่น หญ้าฝรัน่ ชะมดเชด็ เหด็นมเสือ 
ฯลฯ ภาพหมอหวานเดนิไปเลอืกซือ้วตัถุดบิ

บ�ำรุงชำติ
สำสนำยำไทย 
บ้ำนหมอหวำน
ณ ย่ำนเสำชิงช้ำ ชุมชน 
เก่าแก่ท่ีส�าคญัอกีแห่งหนึง่ 
ของกรงุเทพมหานคร 
ซึ่งมีผู้คนอยู่อาศัยและ 
ท�ามาค้าขายเป็นจ�านวน
มากมาตั้งแต่อดีต จนถึง
ปัจจุบันย่านนี้ก็ยังเป็น
แหล่งการค้าที่รักษา
เสน่ห์ของบรรยากาศ
แบบดั้งเดิมไว้ได้อย่าง 
ไม่เสื่อมคลาย

GOOD OLD DAY
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เปิดทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น.
9 ซอยเทศา ถนนบ�ารุงเมือง เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2221-8070
www.mowaan.com

เดินทางด้วยรถส่วนตัวขอแนะน�า 
จุดจอดรถ 3 จุด
- ที่รับฝากจอดรถ : ซ้ายมือถัดจากแยกสี่กั๊ก
เสาชิงช้า ถนนบ�ารุงเมือง และบริเวณข้าง
ศาลเจ้าพ่อเสือ
- ริมถนนมหรรณพ : บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อ
เสือ (จ�ากัดช่วงเวลา/วันคู่วันคี่)
- ข้างวัดสุทัศนเทพวราราม : ฝั่งตรงข้าม
โรงเรียนเบญจมราชาลัย (จ�ากัดช่วงเวลา 
วันคู่วันคี่)

เหล่านีจ้ากร้านขายเครือ่งยาสมนุไพรละแวก 
นัน้เพือ่น�ามาใช้ปรงุยาด้วยตวัเองเมือ่เกอืบ
ร้อยปีมาแล้ว เป็นที่คุ้นตาของชาวบ้านใน
ย่านเสาชิงช้ายุคนั้นเป็นอย่างดี เพราะที่นี่
เป็นทัง้สถานทีป่รงุยา ร้านขายยา และสถาน 
รักษาคนไข้ ครั้ งหนึ่งหมอหวานยังเคยมี
โอกาสได้ถวายการรักษาสมเด็จพระเจ้า-
บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ 
กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ (องค์ต้น
ราชสกุล “เทวกุล”) เสนาบดีกระทรวงการ
ต่างประเทศในสมัยนัน้ และเจ้านายอีกหลาย 
พระองค์

อุปกรณ์เก่าแก่ทีเ่คยใช้ผลติยาในยุคก่อน 
เช่น ตาชัง่ทองเหลอืง โกร่งบดยา แท่งพมิพ์
เม็ดยาทองเหลอืง ฯลฯ ยังคงได้รบัการดแูล
รกัษาอย่างด ีเพือ่ให้คนรุน่หลงัได้ร่วมช่ืนชม 
ในภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่าที่สามารถผลิต
ยาคณุภาพแบบท�าด้วยมือได้ต้ังแต่ครัง้ทียั่ง 
ไม่มีเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ไฮเทคเหมือน
สมัยน้ี และเพือ่เป็นการสบืสานอนุรกัษ์ต�ารบั
ยาโบราณของหมอหวาน ทายาทรุน่ต่อ ๆ  มา
จนถึงรุ ่นที่ 4 โดยคุณภาสินี ญาโณทัย 
จึงยังคงผลิตยาด้วยกรรมวิธีและกระบวน 

การผลติแบบดัง้เดมิโดยใช้เครือ่งมอืโบราณ 
กนัอยู ่แต่จ�าเป็นต้องลดการผลติยาประเภท 
อืน่ ๆ  ไปบ้าง โดยยงัคงการผลติยาหอมโบราณ 
ไว้ 4 ต�ารับ คือ

1. ยาหอมสุรามฤทธิ์ ช่วยบ�ารุงหัวใจ  
แก้ ใจสัน่ เป็นลมเฉยีบพลนั แก้เสมหะเหนยีว 
ข้นเรือ้รงัในผูส้งูอาย ุมฤีทธิข์บัเสมหะภายใน 
ล�าคอ ตวัยาส�าคญั ได้แก่ โสมเกาหล ีพมิเสน- 
เกล็ด อ�าพันทอง หญ้าฝรัน่ ชะมดเชด็ และ
คุลิก่า

2. ยาหอมอนิทรโอสถ ช่วยแก้อ่อนเพลีย 
แก้เสมหะ บ�ารงุโลหติ บ�ารงุธาต ุบ�ารงุก�าลงั 
ตวัยาส�าคญั ได้แก่ รากแฝกหอม อบเชยญวน 
เหด็นมเสอื หญ้าฝรัน่ ชะมดเชด็ และโคโรค

3. ยาหอมประจักร์ ช่วยแก้จุกเสียด 
แน่นท้อง ท้องอดืเฟ้อ คล่ืนไส้อาเจยีน ขบัลม 
ในเส้น แก้อาการปวดเนือ้ตวัของสตรวียัทอง 
และอารมณ์แปรปรวนในวยัทองของชายหญิง 
ตวัยาส�าคญั ได้แก่ โสมเกาหล ีพิมเสนเกลด็ 
ชะมดเช็ด หญ้าฝรั่น และเหง้าขิงแห้ง

4. ยาหอมสว่างภพ ช่วยแก้อาการวิง
เวียนหน้ามืด ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ใจสั่น 
บ�ารงุสมอง ป้องกนัโรคความจ�าเสือ่ม ช่วยการ 

มองเห็นของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น ตัวยาส�าคัญ 
ได้แก่ ใบพิมเสน พิมเสนเกล็ด หญ้าฝรั่น 
โสมเกาหลี และชะมดเช็ด

นอกจากนี้ยังมีการคิดค้นยาหอมใน 
รปูแบบของ “ลูกอมชืน่จติต์” ทีม่ส่ีวนผสมของ 
สมุนไพรกว่า 50 ชนิด จากต�ารับยาหอม 
อนิทจกัร์ เป็นนวตักรรมทีใ่ช้นาโนเทคโนโลยี 
“Encapsulation” ห่อหุ้มผงยาที่มีรสขม 
ให้กลายเป็นลูกอมรสที่มีชาติกลมกล่อม 
รับประทานง่าย เหมาะส�าหรับคนรุ่นใหม่

อาคารสไตล์โคโลเนียลที่งดงามหลังนี้
เตม็ไปด้วยมรดกทางภมูปัิญญาทีห่มอหวาน 
สร้างสรรค์ไว้ และลูกหลานของท่านได้รับ
ช่วงสืบสานต�านานยาไทยโบราณให้คงอยู่ 
เพื่อคนยุคปัจจุบันจะได้มีโอกาสสัมผัสกับ
มรดกอนัทรงคณุค่าจากวนัวานนีไ้ปด้วยกัน
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โดยเปิดสอนในระบบปกติทกุระดบั ภายใต้การก�ากับดแูลของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นการน�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
คือ ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) มาพัฒนาผู้เรียน ซึ่งจะได้รับ
การฝึกอบรมเพือ่พฒันากาย ความประพฤต ิจติใจ และปัญญา ผู้เรยีน 
จะได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” คือ มีปัญญา
รู้เข้าใจในคุณค่าที่แท้จริง รวมถึงใช้กระบวนการทางวัฒนธรรม
แสวงหาปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานการด�าเนินชีวิต 
โดยมีผู้บริหารและครูเป็นกัลยาณมิตร ช่วยกันพัฒนาด�าเนินการ
จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีวิถีการท�างาน วิถีชีวิต วิถีการเรียนรู้ วิถี
วัฒนธรรมต่าง ๆ ตามหลัก “ไตรสิกขา” ที่น�าไปสู่ “ปัญญา” 

โรงเรยีนวถิพุีทธเป็นลกัษณะโรงเรยีนรปูแบบใหม่ 
ทีจ่ะช่วยผลกัดนัให้เดก็และเยาวชนไทยสามารถพัฒนา 
ศักยภาพ เป็นคนดีคนเก่งของสังคม และสามารถ 
ด�ารงชวีติได้อย่างมคีวามสขุ ด้วยการบ่มเพาะให้เดก็  
ครู และผู ้ปกครองมีความสุขในการด�ารงชีวิต  
ซึง่เป็น “ความสขุทีแ่ท้จรงิ”

โรงเรียนวิถีพุทธ  
(Buddhist Oriented  
Schools)
แนวการสอนรูปแบบใหม่ให้เด็กมีธรรมะในใจ

สิง่ทีแ่ตกต่างของโรงเรยีนวธิพีทุธ
โรงเรยีนวถิพีทุธน้อมน�าค�าสอนของพระพทุธศาสนาเข้ามาเป็น

ส่วนหนึ่งของชีวิต จัดการเรียนการสอนตามแนวทางค�าสอน 
ของพระพุทธศาสนาทีเ่น้นเรือ่งปัญญา คอื ความเข้าใจว่าทกุๆ สิง่ 
มคีวามไม่แน่นอน เกดิการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ท�าให้เกดิความ
เข้าใจ ทั้งตัวเราเองและเข้าใจผู้อื่นว่าชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง ไม่มี
ใครเป็นเจ้าของสิ่งใดได้อย่างถาวร แม้กระทั่งร่างกายของเราเอง 
ทกุอย่างไม่เทีย่ง มกีารเกดิขึน้ ตัง้อยู ่และดบัไป และกล่อมเกลาให้ 
เด็ก ครู และผู ้ปกครองมีความสุขในการด�ารงชีวิต ซึ่งเป็น  
“ความสุขที่แท้จริง”

การศกึษาตามแนวทางพระพทุธศาสนา คอื “การศึกษาให้รู้จัก
ตัวเอง” โรงเรยีนวถีิพุทธมองว่า ส่ิงทีข่าดหายไปในการเรียนการสอน 
ของการศึกษาทั่วไป คือ ความเข้าใจชีวิต โรงเรียนในฐานะที่เป็น
หนึ่งในหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน เพื่อหล่อหลอมเด็กและ
เยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี สามารถสร้างประโยชน์ต่อไป  
ควรสอนให้เด็ก ๆ  มคีวามเข้าใจชวีติในทางทีถ่กูต้องว่าเรามหีน้าที่ 
ต่อตนเอง ต่อเพ่ือนต่อครู ต่อพ่อแม่ ต่อสังคม และต่อสรรพสิ่ง 
ในโลกนี้อย่างไร เด็กๆ จึงควรศึกษาและท�าความเข้าใจให้ถ่องแท้ 
และจะต้องรู้ว่าท�าไปเพื่ออะไร และไม่ท�าเพื่ออะไร 
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จดุเด่นของโรงเรยีนวถิพีทุธ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนวิถีพุทธเป็นลักษณะ 

ของการ “สอนให้รู้ ท�าให้ดู อยู่ให้เห็น” การเรียนรู้ ในชั้นเรียน 
จะเป็นลักษณะพุทธธรรมในการเรียนรู้ ทั้งความรู้ กระบวนการฝึก
ปฏิบัติ และมีการวัดประเมินทุกหน่วยการเรียนรู้ โดยเฉพาะด้าน
คุณลักษณะนสิยั ศรทัธา ค่านยิม โดยจะเน้นการจดัสภาพทกุ ๆ  ด้าน 
เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรม 

ที่ส�าคัญเด็กๆ จะได้เรียนรู้ ได้ความอดทน และได้ตระหนัก
ถงึคณุค่าด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ครใูนโรงเรยีนวถิพีทุธจ�าเป็น
ต้องเข้าใจหลักของพระพุทธศาสนา มีการศึกษาธรรมะอย่าง
สม�า่เสมอ รูจ้กัปฏบิติัธรรม ร่วมกจิกรรมเสวนาธรรม น�าไปประพฤติ
ปฏิบัติ แล้วน�ามาย่อยเป็นกิจกรรมลงสู่วิถีชีวิตของเด็กนักเรียน  
ในขณะเดยีวกนัเดก็นักเรยีนทกุคนในโรงเรยีนจะต้องรูจ้กัสวดมนต์ 
รูจ้กัการท�าวัตร ตอนเช้าเดก็ ๆ  ต้องฝึกสงบจิตใจด้วยการเดนิจงกรม
ในบรเิวณโรงเรยีน ฝึกนัง่สมาธ ิและส�ารวมจติใจระหว่างการเปลีย่น
คาบเรียน เพื่อเปนการฝกสติให้เกิดสมาธิ พร้อมที่จะเริ่มต้น
กิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ 

แต่สิง่ทีเ่ดก็  ๆ  ได้ซมึซาบจาก “การฝึกและฝืน” คอื ความรบัผดิชอบ 
ความมรีะเบยีบวนิยั ความอดทน และเรยีนรูท้ีจ่ะอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ด้วย 
ความเข้าใจ ด้วยความเคารพ ซึง่ลกัษณะนสิยัเหล่านีล้้วนมคีณุค่า 
ต่อชีวิต เด็ก ๆ  จะรับมือกับปัญหาและเป็นที่พึ่งให้ตัวเองได้ นี่คือ 
ผลจากการศึกษาตามแนวทางพุทธศาสนา

สภาพแวดล้อมในโรงเรยีนวถิพีทุธ
โรงเรียนวิถีพุทธจะมีหลักการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้ตามหลักพุทธศาสนา คือ บรรยากาศสงบเงียบ เรียบง่าย 
ร่มรื่น สะอาด มีระเบียบ ปลอดภัย สื่อและอุปกรณ์การเรียน 
การสอนมีการปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ จะมีลักษณะเกื้อกูลและ 
ใกล้ชิดกับชุมชน โดยโรงเรียนจะร่วมมือกับบ้าน วัด และสถาบัน
ต่าง ๆ  ในชุมชนที่จะพัฒนาทั้งนักเรียนและสังคมตามหลักธรรม 
ในพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน และเด็กๆ ก็ได้เรียนรู้
วัฒนธรรมไทยอีกด้วย

จากการด�าเนินการในระยะแรกของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า 20,000 
โรงเรียน ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กระจายอยู ่
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ข้อมูลและรายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ – กระทรวงศึกษาธิการ เว็บไซต์ : www.vitheebuddha.com

สิง่ท่ีเดก็ได้รบัจากการเรยีนในโรงเรยีนวถิพีทุธ
โดยส่วนใหญ่โรงเรียนวิถีพุทธมีจุดมุ่งหมายส�าคัญเพ่ือพัฒนา

เด็กและเยาวชนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ กิจกรรมการเรียนรู ้
ในโรงเรียนวิถีพุทธจะมุ่งเน้นให้เด็กเกิดพฤติกรรมที่มีเป้าหมาย 
ในเรื่องของชีวิต สามารถช่วยเหลือและดูแลตัวเองได้ รวมถึงการ
ปลูกฝังเรื่องความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ควรเริ่ม
สอนตั้งแต่วัยเด็ก 

เดก็นกัเรยีนจะเข้าสูก่ระบวนการฝึกและฝืน เพือ่ให้รูจ้กัความคดิ 
และความรูส้กึของตวัเอง มสีตริูเ้ท่าทนัอารมณ์ของตนเอง สามารถ
ยั้งคิด ก�ากับดูแลค�าพูดและการกระท�าของตนให้เป็นไปในทิศทาง
ที่ถูกต้องและเหมาะสม เกิดเป็นทักษะในการด�ารงชีวิตที่ได้ทั้ง
ประโยชน์และมีความสุข สิ่งเหล่านี้ล ้วนเปนความรู ้เกี่ยวกับ 
โลกภายในท่ีทางโรงเรียนให้ความส�าคัญไม่แพ้ความรู้ด้านอื่น ๆ   
เด็กนักเรียนต้องล้างถ้วย จาน ชาม หลังรับประทานอาหารเสร็จ 
อาจเหน็ดเหนื่อยและรู ้สึกทุกข์ที่ต้องเก็บขยะหรือกวาดใบไม้  

ตวัอย่างโรงเรยีนวถีิพทุธต้นแบบ 
• โรงเรยีนทอสี 
023/46 ซอยป รีดีพนมยงค์ 41 ถนนสุขุมวิท ซอย 71  
แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2713-0260-1  
เว็บไซต์ : http://thawsischool.com
• โรงเรยีนรุง่อรณุ 
391 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 (ถนนพระรามที่ 2  
ซอย 33) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150  
โทร. 0-2870-7512-4 โทรสาร 0-2870-7514   
เว็บไซต์ : www.roong-aroon.ac.th
• โรงเรยีนสยามสามไตร 
87 ถนนสุขุมวิท ซอย 89/1 แขวงบางจาก  
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2311-0134,  
0-2331-6258-60 โทรสาร 0-2311-2575  
เว็บไซต์ : http://siamsaamtri-school.tumblr.com
• โรงเรยีนปัญญาเด่น 
218 หมู่ 2 ต�าบลน�้าแพร่ อ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 
โทร. 08-0078-5115 เว็บไซต์ : www.panyaden.ac.th
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คนกับต้นไม้ในเมือง เราจะดูแลกัน
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ธรรมชาตนิัน้งดงามและทรงคณุค่า ผนืฟ้า ป่าเขา สายน�า้ ท้องทุง่เขยีวขจี และไม้ ใหญ่ร่มครึม้  
ล้วนแล้วแต่เป็นทีพ่ึ่งพิงอ�านวยประโยชน์ให้แก่สรรพสตัว์มาแต่คร้ังโบราณกาล 

ทุกคนต่างทราบดีว่าธรรมชาติมีความ
ส�าคัญต่อมนุษย์ แต่ในความเป็นจริงมนุษย์
กลับเป็นผู้ท�าร้ายธรรมชาติอยู่เสมอ เพราะ 
เม่ือความเป็นเมืองขยายตวัมากขึน้ ธรรมชาต ิ
มักถกูรกุราน โดยเฉพาะต้นไม้จะถกูตดัถอน 
ท�าลายเพื่อแทนที่ด้วยถนนหนทาง อาคาร
บ้านเรือน และสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ แม้แต่
ต้นไม้ทีอ่ยูล่กึในป่าเขากย็งัถกูลกัลอบตดัจน
เหี้ยนเตียน เหมือนกับว่าคนกับธรรมชาติ 
ไม่อาจอยู่ร่วมกันได้อย่างไรอย่างนั้น 

ต้นไม้พูดไม่ได้ก็จริง แต่บ่งบอกถึง
คุณภาพชีวิตของคนได้ ถ้าต้นไม้เจริญ
งอกงามแข็งแรงดี แสดงให้เห็นว่าคนเรา
ใส่ใจทีจ่ะใช้ช ีวิตอย่างสมดลุและมคีวามสขุ 
เพราะเมื่อต้นไม้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี 
มนักจ็ะให้ประโยชน์แก่เราเป็นการตอบแทน

ความเป็นมติรของต้นไม้นอกเหนอืจาก
ที่เรามองเห็นเป็นรูปธรรมแล้ว ต้นไม้ยังส่ง
ผลดีต่อสภาพจติใจซึง่พสิจูนได้จากงานวจิยั
จ�านวนมาก เช่นทีส่หรฐัอเมรกิา ดร.โรเจอร์ 
อุลรชิ ศาสตราจารย์ด้านภมูสิถาปัตยกรรม

และสถาปัตยกรรมของมหาวทิยาลยั Texas 
A&M University สรุปงานวิจัยใน ค.ศ. 
1984 ว่า จากการส�ารวจคนไข้ผ่าตดัถงุน�า้ดี
ที่โรงพยาบาลในรัฐเพนซิลเวเนีย คนไข้
ที่นอนเตียงริมหน้าต่างและเห็นวิวต้นไม้ 
สามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่าคนไข้ที่มองผ่าน
หน้าต่างออกไปเหน็เป็นผนงัอาคาร กล่าวคอื 
นอนโรงพยาบาลน้อยกว่า และขอยาแก้ปวด
น้อยกว่าด้วย 

เมือ่เรว็ ๆ  นีม้งีานวจิยัในเมอืงโทรอนโต 
ประเทศแคนาดา พบว่า คนที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนที่ปลูกต้นไม้ตลอดแนวถนนจะดู 
อ่อนเยาว์ลงไป 7 ปี เนือ่งจากคณุประโยชน์ 
มากมายของต้นไม้ที่มีต่อสุขภาพคนเรา 
ต้ังแต่ท�าให้สุขภาพจิตดีไปจนถึงช่วยลด
อาการหอบหืด และมีผลการศึกษาด้าน
เศรษฐศาสตร์บอกอีกว่า บ้านในชุมชนที่มี
ต้นไม้ขนาดใหญ่สองฟากถนนดูร่มรื่นและ 
ขายได้ราคาดีกว่า คนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
น่าอยู่แบบนี้ก็มีรายได้เพิ่มเพราะสุขภาพ
กายและใจดี

ถึงแม้ต้นไม้มีประโยชน์มากล้นเหลือ
ขนาดนี ้แต่กย็งัถกูมองว่าเป็นตวัสร้างปัญหา 
เช่น บดบังทัศนียภาพ กีดขวางเส้นทาง 
ท�าให้พ้ืนผิวทางเท้าและอาคารแตกร้าว 
แตกกิ่งก้านจนรั้งสายไฟ หรือเจอพายุแล้ว
ล้มทับบ้านเรือนและผู้คน จึงต้องถูกตัด 
โค่นทิ้ง หรือตัดยอดทอนกิ่งออกให้มาก  
จนบางครั้งกุดแทบไม่เหลือใบ ด้วยสภาพ
เช่นนีต้้นไม้จงึไม่สามารถให้ร่มเงาและสร้าง
ประโยชน์อื่น ๆ ได้ในช่วงเวลาหนึ่ง ถึงแม้
เมื่อผลิใบขึ้นมาใหม่รูปทรงของต้นไม้ก็จะ
เปลีย่นไป ไม่สวยงามน่ามองอย่างทีค่วรเป็น

ต้นไม้ในเมืองส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สิน
สาธารณะ เพราะคนในเมืองได้ประโยชน์
ร่วมกัน เป็นเจ้าของร่วมกัน เราจึงต้องช่วย
กันดูแลทรัพย์สินอันมีค่านี้ ทางออกของ
ปัญหาในการอยู่ร่วมกันของคนกับต้นไม ้
ในเมืองคือ ต้องมีการเรียนรู้ธรรมชาติของ
ต้นไม้ รวมทัง้การดแูลอย่างถูกวธิ ีจะปล่อยไว้ 
เหมือนต้นไม้ในป่าไม่ได้เพราะระบบนิเวศ
ต่างกัน 
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เม่ือก่อนคนไม่รู้จัก “รุกขกรรม” หรือ
ศาสตร์ในการดูแล ตัดแต่ง รักษาโรคของ
ต้นไม้ แต่ปัจจุบันสังคมเมืองก�าลังต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นี้ (เรียกว่า “รุกขกร” 
หรอืบางคนเรยีกว่า “หมอต้นไม้”) อย่างมาก 
แต่ก็ใช่ว่าเราจะยกหน้าที่การดูแลต้นไม้ 
ให้ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มน้ีรับผิดชอบฝ่ายเดียว 
เพราะความเจ็บป่วยและปัญหาของต้นไม้
นั้นเกิดจากพฤติกรรมของคนทั่วไป

ตะป ูรอยบาก และกาฝากบนต้นไม้ ใหญ่ 
รวมไปถึงยางมะตอยที่ถูกเทราดขึ้นมา
จนถึงโคนต้นไม้ หลายคนคิดว่าไม่เป็นไร 
แต่สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ท�าให้ต้นไม้
ป่วยไดไม่ต่างจากการถกูโรคหรอืแมลงศตัรู
พชืท�าร้าย เนือ่งจากตะปแูละรอยบากท�าให้
ต้นไม้เกดิแผลอกัเสบ ผเุน่าอยูข้่างใน รอวนั
ล้มลง ส่วนยางมะตอยหรือพื้นปูนที่บด 
อัดลงไปจะกระเทือนถึงรากในดิน ท�าให้
ต้นไม้หายใจล�าบาก เติบโตช้า และต้อง
พยายามปรับตัวด้วยการดันรากขึ้นมา 
ข้างบนเพื่อหาอากาศหายใจ ท�าให้การ 
พยุงตัวล�าบาก จนอาจถึงโค่นล้มได้

นอกจากนี้การดูแลตัดแต่งต้นไม้อย่าง
ผดิวิธผีดิฤดกูาล กท็�าให้ต้นไม้ผแุละอ่อนแอ
ได้ด้วยเช่นกัน เช่น การบั่นยอด การกุดกิ่ง
เหลอืแค่ตอ ท�าให้เปลอืกไม้ฉีก และการรกัษา 
แผลต้นไม้ด้วยวิธีที่เชื่อว่าจะช่วยไม่ให้ผุ  
คอื ขดูท�าความสะอาดแผล ใส่ยาฆ่าเชือ้โรค 
แล้วปิดแผลมิดชิดด้วยการทาสี หรือก่ออิฐ
ฉาบปนู สิง่เหล่านีก้ลบัเป็นการท�าร้ายต้นไม้
ทั้งสิ้น 

ข่าวดคืีอในสภาวการณ์ทีต้่นไม้ในเมือง
ก�าลงัเจบ็ป่วยรอการเยยีวยานี ้มกีารรวมตวั
กนัเป็นกลุม่เป็นเครอืข่ายทีเ่หน็ความส�าคญั
ของการแก้ปัญหาต้นไม้อย่างถกูวธิ ีรวมไปถงึ 
ได้จดักจิกรรมอาสาของกลุม่และความร่ วมมอื 
ระหว่างกลุม่ หรอืสนับสนนุกจิกรรมระหว่าง
เครอืข่ายกนัอยูเ่สมอ มทีัง้การรณรงค์กระตุ้น 
ให้ประชาชนเหน็ความส�าคญัของต้นไม้ รูจ้กั 
ธรรมชาติของต้นไม้ อบรมการดูแลต้นไม้
อย่างถูกวิธี รวมทั้งการสอดส่องเฝ้าระวัง 
ไม่ให้มกีารท�าร้ายต้นไม้ และช่วยรกัษาการ
ป่วยของต้นไม้ กลุ่มและเครือข่ายเหล่านี้
ก�าลังขยายตัวอย่างกว้างขวาง ครอบคลุม

ทัง้ประชาชนทัว่ไป นกัวชิาการ จนถงึเยาวชน 
ซึ่งจะเป็นก�าลังส�าคัญต่อไป

 

• เครือข่ายต้นไม้ในเมือง มีสมาชิก 
กว่า 75 องค์กร จัดท�าเว็บไซต์รับข่าวสาร
กิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ และรับแจ้งการ
พบเห็นต้นไม้ใหญ่ถูกตัดเกรียนหรือถูกโค่น
เหลือแต่ตอ พร้อมกับเชญิชวนให้ประชาชน
ทัว่ไปถ่ายภาพแชร์ลงในโลกโซเชยีล โดยตดิ
แฮชแท็ก (#) สายตรวจต้นไม้ เพื่อให้เกิด
ความเคลื่อนไหวทางออนไลน์ และเกิด
แนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

• กลุ่มโรงเรียนต้นไม้ จัดกิจกรรมการ
อบรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นไม้อย่าง 
ถูกวิธี เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในเมือง 
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เป็นเวลา 
30 วนั ซึง่เป็นความร่วมมอืระหว่างภาควชิา
ภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม 
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบัน
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และกลุ่ม
บิ๊กทรี ด้วยการสนับสนุนจากบริษัท ปตท. 
จ�ากัด (มหาชน) ล่าสุดจัดโครงการอบรม
เรือ่งการตดัแต่งและดแูลรกัษาต้นไม้ในงาน
ภมูทิศัน์เมอืง รุน่ที ่6 วนัที ่25-26 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560 

• เครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม 
ร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงใหม่, คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิง
แวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วยความ
สนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) จดัท�าโครงการ 
เยาวชนหมอต้นไม้อาสาเพ่ือเผยแพร่แนวคดิ
หมอต้นไม้อาสา สร้างเครอืข่ายและปลูกฝัง
เยาวชน เช่น ร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่
รอบคูเมืองเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2554 โดย
ตัง้เป้า 2,500 ต้น รวมระยะทาง 4 กโิลเมตร 
เป็นเวลา 1 ปี 

• กลุ่มจตุจักรโมเดล ได้ทักท้วงการ 
ขดุลอกคลองของกรงุเทพมหานครในหมูบ้่าน 
ประชานิเวศน์ 1 เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2559 เพราะท�าให้ต้นมะขามยักษ์เสียหาย 
ทางกรุงเทพมหานครจึงยินดีจะปลูกต้นไม้
ทดแทน 

• กลุ ่มบ๊ิกทรี จัดกิจกรรมอบรมให้ 
ความรู้และการรณรงค์ให้เกดิการตืน่ตวัและ
ตระหนกัถึงความส�าคัญของต้นไม้ในเมือง 
รวมทั้งการท�างานในระดับนโยบาย เช่น 
การผลักดันให้มีการก�าหนดพื้นที่สีเขียว 
ของเมอืงเป็นสดัส่วนต่อประชากร และการ 
ผลกัดนัให้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองต้นไม้
ใหญ่ในเมือง

• กลุ่มรักสวนบางขุนนนท์ รวมกลุ่ม 
ผู้ใช้ “สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ยื่นเรื่องกับ
ส�านักระบายน�้า กรุงเทพมหานคร ให้ยุติ
โครงการสร้างบ่อบ�าบัดน�้าเสียในพื้นที่สวน
สาธารณะแห่งนี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2560 ท�าให้โครงการนีถ้กูระงบัไปอย่างถาวร

• เครอืข่ายรกุขกรรมอาสา ร่วมสงัเกต- 
การณ์เจ้าหน้าที่จากสวนสราญรมย์เล็มกิ่ง
ต้นหางนกยงูหน้ามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจนัทร์ เพ่ือให้ต้นไม้มคีวามปลอดภยั
และสวยงาม โดยเจ้าหน้าที่ใช้เลื่อยต่อด้าม
และกรรไกรกระตุก เล็มเฉพาะกิ่งจ�าเป็น 

ถ้าเรารู้จักและเข้าใจต้นไม้ดี แล้วช่วย
กันดูแลต้นไม้ให้เติบโตแข็งแรงเป็นต้นไม้ 
ที่มีคุณภาพ ชีวิตของเราก็จะมีคุณภาพ 
ด้วยเช่นกัน

้
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เทรนด์อาชีพยุคใหม่ 
กับสถาบันการศึกษาไทย
ในยคุทีเ่ทคโนโลยพัีฒนาเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และมกีารแข่งขนัสงู ท�าให้รฐับาล
ไทยประกาศโมเดลการพัฒนา “ประเทศไทย 4.0” เมื่อ พ.ศ. 2559 เน้นการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจ โดยบรรจุนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ไว้
ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมกับตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศโลกที่หนึ่ง 
(ประเทศพัฒนาแล้ว) ภายใน พ.ศ. 2575 หรืออีก 15 ปีข้างหน้า

เพื่อให้เข้าใจ “ประเทศไทย 4.0” ควร
ทราบว่าก่อนจะมาถึงประเทศไทย 4.0 
ประเทศไทยได้ผ่านการพัฒนามาเป็น
ล�าดับขั้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่

• ประเทศไทย	1.0 เน้นการเกษตรเป็น
หลกั

• ประเทศไทย	2.0 เน้นอุตสาหกรรม
แต่เป็นอุตสาหกรรมเบา

• ประเทศไทย	3.0 เป็นอุตสาหกรรม
หนักและการส่งออก เช่น อุตสาหกรรม
ยานยนต์

ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงปฏิรูป
เศรษฐกจิไปสูโ่มเดลล่าสดุ ประเทศไทย 4.0 
ยุคเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม เน้นการสร้างให้คนไทยสามารถ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ลงมือ
ท�าน้อยแต่ได้ผลตอบแทนมหาศาล โดยใช้
ความคดิสร้างสรรค์มาเป็นเป็นแรงผลักดนั
และน�านวัตกรรมเข้ามาเป็นกลไกส�าคญัใน
การพฒันา เปลีย่นจากการผลติสนิค้าอย่าง
เดยีวไปสูก่ารบรกิารมากยิง่ขึน้ สถาบนัการ
ศึกษาในประเทศไทยจึงจ�าเป็นต้องปรับ
แนวทางการสร้างบุคลากร ซึ่งเป็นกลไก
ส�าคัญที่จะท�าให้บรรลุเป้าหมายการขับ
เคลือ่นเศรษฐกิจสูย่คุแห่งการเปลีย่นแปลง

โครงสร้างเศรษฐกิจบอกแนวโน้มอาชีพ
“ประเทศไทย 4.0” จะท�าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในระบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้านต่าง ๆ  คอื จากการเกษตรแบบดัง้เดมิ
ทีท่�าอยูใ่นปัจจบุนั ไปสูก่ารเกษตรทีเ่น้นการ
บรหิารจดัการด้วยเทคโนโลย ี(Smart Farm-
ing) ซึ่งจะเปลี่ยนสถานะเกษตรกรผู้ผลิต
วตัถดุบิ มาเป็นเกษตรกรแบบผูป้ระกอบการ 
ในส่วนของผู้ประกอบการรายย่อย หรือ 
SMEs ก็จะเป็น Smart Enterprises และ 
Startups ที่มีศักยภาพสูง สามารถน�า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในกิจการของตนเอง อกีทัง้ธรุกจิ 
SMEs จะครอบคลุมหลายด้านมากข้ึน เช่น 
การสื่อสาร การเกษตร การท่องเที่ยว ฯลฯ 
ในภาคบริการจะมีการสร้างมูลค่าสูง และ
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แรงงานทักษะต�่าต้องพัฒนาไปสู่แรงงานที่
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง

สถาบนัการศกึษาจงึต้องท�าความเข้าใจ
ทิศทางของเศรษฐกิจในประเทศและต่าง
ประเทศ และปรับตัวให้ตอบโจทย์ความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ส�าหรับกลุ่ม
อตุสาหกรรมเป้าหมายที ่“ประเทศไทย 4.0” 
เน้น มี 5 กลุ่มหลัก คือ

•	กลุ่มที่	1 กลุ่มอาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ

•	กลุ่มที่	2 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ 
และเทคโนโลยีทางการแพทย์

•	กลุ่มที่	3 กลุม เครื่ อ งมืออุปกรณ ์

อัจฉริยะหุน่ยนต์ และระบบเครือ่งกล ทีใ่ช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม

•	กลุ่มที่	4 กลุมดิจิทัล เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตที่ เชื่อมตอการท�างานของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์ และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

•	กลุ่มที่	5 กลุมอุตสาหกรรมสร้าง-
สรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง

การเรียนการสอนในยุคใหม่
การปรบัตวัในช่วงทีผ่่านมาของสถาบนั

อดุมศกึษาไทย คอื การแสวงหาเอกลกัษณ์
ด้านคณุภาพและความแตกต่าง มคีวามถนดั

ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน ทุม่เททรพัยากร
ในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวจิยั และพัฒนาบคุลากรของ
สถาบันให้พร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการ
เชือ่มโยงเป็นเครอืข่ายความร่วมมอืกับหน่วย
งานภายนอกหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ 
มากขึน้ เพือ่เสรมิจดุอ่อนจดุแขง็ซึง่กันและกัน 
มีการแบ่งปันหรือระดมทรัพยากร ท�าวจิยั 
ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้เรียน

การศกึษายคุใหม่เปิดโลกกว้างขึน้มาก 
จะเห็นได้ว ่าในปัจจุบันมีวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยนานาชาติในประเทศเพิ่มขึ้น
เรือ่ย ๆ  โดยใช้หลกัสตูรจากต่างประเทศ และ
ใช้ภาษาองักฤษในการเรยีนการสอน หรอืใช้
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมทัง้สถาน
ทีเ่รยีนในประเทศและต่างประเทศ เช่น คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ร่วมกับสถาบันวาแตล (Vatel International 
Business School) จากประเทศฝรัง่เศส ซึง่
เป็นสถาบนัสอนการจดัการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลก เปดสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ-
โรงแรม (หลักสูตรนานาชาติสองปรญญา) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง เปิดหลักสูตรนานาชาติ
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยร่วมมือกับ

การศึกษายุคใหม่เปิดโลกกว้างขึ้น จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน 
มีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยนานาชาติในประเทศเพ่ิมขึ้น 
เรือ่ย ๆ  โดยใช้หลกัสตูรจากต่างประเทศ และใช้ภาษาองักฤษ 
ในการเรยีนการสอน หรอืใช้ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

รวมทั้งสถานที่เรียนในประเทศและต่างประเทศ
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มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ (University of Glasgow) ในสหราช- 
อาณาจกัร ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัชัน้แนวหน้าของโลกด้านเทคโนโลยี 
โดยจดัการเรยีนการสอนทัง้ทีป่ระเทศไทยและทีม่หาวทิยาลยักลาสโกว์
เมื่อเรียนจบแล้วจะได้ป ริญญาจากทั้งสองสถาบัน นอกจากนี้ยังมี
สถาบนัการศึกษาในลกัษณะแฟรนไชส์อ่ืน ๆ  จากต่างประเทศอกีเกือบ
ร้อยแห่ง ทีผู่ส้นใจสามารถเลอืกสมคัรเรยีนเพ่ือเพ่ิมเตมิความรูแ้ละ
ทักษะที่ต้องการ

ยิ่งกว่านั้นความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท�าให้การ
เรยีนแบบ e-Education หรอื e-Learning เป็นทีน่ยิมมากขึน้ มกีาร
พฒันาเนือ้หาหลกัสตูรบนฐานอเิลก็ทรอนิกส์ ในระดบัมหาวทิยาลยั
จะมกีารใช้อนิเทอร์เนต็ทีม่เีครอืข่ายครอบคลมุกว้างขวาง หรอืทีเ่รยีก
ว่ามหาวิทยาลยัเสมอืน (Virtual University) ยกตวัอย่าง มหาวทิยาลยั
หอการค้าไทยได้เปิดการเรยีนการสอนผ่านอนิเทอร์เนต็ ป รญิญาตรี
สาขาบัญชี และป ริญญาโทสาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
อัสสมัชญั (ABAC) เปิดสอนป รญิญาโทด้านวทิยาศาสตร์ ด้านการ
จัดการธรุกจิด้านการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ ด้านการสอนและ
เทคโนโลยีปริญญาเอกด้านระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาอิเล็ก-
ทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรังสิตมีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และ
มหาบณัฑติทางด้านผูน้�าทางสงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืง เป็นต้น

การบูรณาการองค์ความรู้
แต่เดมิการศกึษาของประเทศไทยเน้นด้านสารตัถะ และแยกองค์

ความรู้เป็นแท่ง ๆ แต่ในการศึกษายุคใหม่จะเป็นแบบบูรณาการ 
เชือ่มโยงความรูแ้ละประสบการณ์ทกุประเภทเข้าด้วยกนัเป็นแนวนอน
มากขึ้นเพือ่ให้ผูเ้รียนเหน็ภาพรวม และเหน็ความสมัพนัธ์ของแต่ละ
องค์ประกอบซึ่งจะสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของคนเรา 
ท�าให้สามารถน�าความรูแ้ละทกัษะทกุด้านทีไ่ด้มาใช้ควบคูก่นัในการ
ประกอบอาชีพ การสร้างสรรค์งาน และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ด้วยตัวเอง ตัวอย่างเช่น ในกลุม่ที ่1 (อาหาร เกษตร และเทคโนโลย-ี
ชีวภาพ) ความรู้และมุมมองใหม่ ๆ  จะช่วยเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ 
เช่น ข้าว น�า้ตาล ยางพารา มันส�าปะหลังให้มีมูลค่าสูงขึ้น โดยท�า
เป็นอาหารสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การใช้ข้อมูลและ
เทคโนโลย ีใหม่ ๆ ประเภทเลเซอร์ หุน่ยนต์ ดาวเทยีม การประมวลผล
บนระบบคลาวด์ในการพฒันาระบบการบรหิารจดัการ หรอืการท�า
เกษตรแม่นย�าสูง (Precision Farming) ซึ่งเปล่ียนทรัพยากรไป
เป็นผลผลิตด้วยต้นทุนต�่าที่สุด และเกิดของเสียน้อยที่สุด ฯลฯ

อาชพีเกษตรกรในรปูแบบใหม่เปลีย่นไปจากเดมิมาก เพ่ือตอบ
สนองความต้องการด้านอาหารที่เพิ่มข้ึนจากการขยายตัวของ

ประชากรโลก เกษตรกรในปัจจุบันจึงเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ดี 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัน�าเสนอหลกัสตูร “เกษตรบรูณาการ” เพือ่
สร้างบัณฑิตรุน่ใหม่ทีจ่ะมาปฏริปูการเกษตร โดยเปิดสอนศลิปศาสตร
บณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารจดัการทรพัยากรการเกษตร ซึง่จะเรียน
รูท้กุอย่างทีเ่จ้าของแปลงเกษตรแบบทนัสมยั (สมาร์ตฟาร์ม) ต้องรู้

ขณะเดยีวกนัอาชพีทีค่วบคูไ่ปกบัเกษตรกรแบบสมาร์ตฟาร์ม โดย
เฉพาะการคดิค้นและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีท่นัสมยักเ็ป็น
อีกกลุ่มอาชีพที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง มคีณะและภาควชิาทีเ่ปิดสอน
ด้านนี้อย่างครอบคลุม ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะ
เทคโนโลยกีารเกษตร ภาควชิาครศุาสตร์เกษตร ภาควชิาวศิวกรรม
เกษตร และภาควิชาวิศวกรรมอาหาร ซึ่งจะผลิตบุคลากรออกมา
คดิค้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมต่าง ๆ  ต่อยอดจากงานวจัิย เพือ่ช่วย
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เพิ่มผลผลิตและศักยภาพของเกษตรกรไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ
ในกลุ่มที ่2 (สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยทีางการแพทย์) 

นัน้ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์จดัหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขา
วชิาเคมบูีรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) สายวชิาบูรณาการทางด้าน
เคมเีชงิชวีวทิยา เป็นพ้ืนฐานส�าหรบับุคลากรทางด้านวทิยาศาสตร์
การแพทย์และชวีภาพ ซึง่มคีวามส�าคญัในการพฒันาประเทศอย่างมาก 
โดยเฉพาะเมือ่รฐับาลก�าลงัผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub 
ของอาเซียนภายใน พ.ศ. 2568 บุคลากรในกลุ่มนี้จะช่วยพัฒนา
ยาเพื่อลดการน�าเข้า ยาชีววัตถุประเภท Biosimilar ชีวเภสัชภัณฑ์ 
และผลิตภัณฑ์จากโพรไบโอติก สมุนไพร เครื่องส�าอาง เป็นต้น

ส่วนการพฒันาในกลุม่ที ่3 (เครือ่งมอือปุกรณ์อจัฉรยิะ หุน่ยนต์ 
และระบบเครือ่งกล ทีใ่ช้ระบบอเิลก็ทรอนกิส์ควบคมุ) และกลุม่ที ่4 
(ดจิทิลั เทคโนโลยอีนิเทอร์เนต็ทีเ่ชือ่มต่อการท�างานของอปุกรณ์ต่าง ๆ
ปัญญาประดษิ ฐ์ และเทคโนโลยสีมองกลฝังตวั) หลายสถาบนัการศกึษา
มหีลกัสตูรทีพ่ร้อมผลติบคุลากร เพือ่สนบัสนนุการพฒันาระบบการ
ท�างานสมัยใหม่ของภาคอุตสาหกรรมและภาคส่วนอื่น ๆ  ไม่ว่าจะ
เป็นสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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พระจอมเกล้าธนบรุ ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
มหานคร ท่ีพฒันาชิน้งานด้านหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติให้ภาคอุตสาหกรรมมาเป็น 
10 ปี หรอืภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ที่มีศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีหุ่นยนต์พร้อม
ห้องปฏบิ ัตกิารช่วยสนบัสนนุการวจิยัและการ
ศกึษา และเพิง่สร้างผลงานการผลติหุน่ยนต์
เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง เช่นเดยีวกบัหุน่ยนต์ดแูลผูป่้วย
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งตอบ
สนองความต้องการของผูส้งูอายุ และเตรยีม
ความพร้อมของประเทศไทยเพื่อก้าวเข้า 
สูส่งัคมผูส้งูอายุ ด้านมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ผลติ
อปุกรณ์การแพทย์อย่างเช่นหฟัูงดจิิทลั และ
ก�าลงัเปิดวทิยาลยัแพทยศาสตร์ นานาชาตขิึน้ 
เพือ่สร้างองค์ความรูเ้ชิงลกึให้ครอบคลมุทัง้
ในด้านการตรวจวินิจฉัย การรกัษา และการ
คิดค้นนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีที ่
ทันสมัย

ส�าหรบักลุม่ที ่5 (อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง) ใน
อนาคตมลูค่าของอตุสาหกรรมกลุม่นีจ้ะสงู
ขึน้ตามลกัษณะการใช้ช ีวติและความชืน่ชอบ
ของคนยุคใหม่ รายงานของยูเนสโกเมื่อ
เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2558 ระบวุ่า อตุสาหกรรม
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมทั่วโลกมีรายรับ
รวมถึง 22.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ
ประมาณ 80 ล้านล้านบาท มกีารจ้างงานถึง 

อุตสาหกรรมแฟชั่น อุตสาหกรรมการออกแบบ และ
อุตสาหกรรมแพร่ภาพกระจายเสียง พ.ศ. 2557 
สามารถสร้างมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจถงึ 1.66 ล้าน
ล้านบาท หรือคิดเป็น 13.18% ของจีดีพีซึ่งมีมูลค่า

รวม 12.14 ล้านล้านบาท

29.5 ล้านคน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความคิด
สร้างสรรค์หรือครีเอทีฟนั้นมีความส�าคัญ 
ต่อการท�าธุรกิจและเศรษฐกิจโลก ขณะที่
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย 
ใน พ.ศ. 2557 สามารถสร้างมลูค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจถึง 1.66 ล้านล้านบาท หรอืคดิเป็น 
13.18% ของจดีพีซีึง่มมีลูค่ารวม 12.14 ล้าน
ล้านบาท อุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาทีม่ี
มลูค่าสูง 3 อนัดบัแรก คอื อตุสาหกรรมแฟชัน่
อตุสาหกรรมการออกแบบ และอตุสาหกรรม
แพร่ภาพกระจายเสียง

กรมพฒันาธรุกจิการค้าเปิดเผยว่า ธรุกจิ
บรกิารหลายอย่างมโีอกาสพฒันาและสร้าง
รายได้ เช่น ธรุกจิบรกิารด้านดจิทิลัคอนเทนต์
ทัง้การออกแบบเวบ็ไซต์ การสร้างซอฟต์แวร์-
เกมการสร้างภาพยนตร์แอนเิมชนั หรอืการ
เขยีนซอฟต์แวร์เสมอืนจรงิ (Virtual) ธรุกิจ
บริการด้านการศึกษา เช่น การฝึกอบรม
บุคลากรด้านต่าง ๆ  ทีป่ระเทศไทยมคีวาม
เชีย่วชาญพิเศษ อย่างด้านการโรงแรมหรอื

ธุรกิจรีสอร์ต-โฮมสเตย์ขนาดเล็ก การบิน 
การเกษตรและอาหาร ความงาม ธุรกิจให้
บรกิารอืน่ ๆ  เช่น การท�าบญัช ีการท�าตลาด
พาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ (อ-ีคอมเมร์ิซ) การ
ให้ค�าป รกึษาการท�าสือ่สงัคมออนไลน์ การ
ค้าขายออนไลน์ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และ
การขนส่ง การให้บรกิารเกีย่วกบัผูส้งูอายุทัง้
ในและนอกบ้านตามเทรนด์การขยายตวัของ
ผูส้งูอาย ุและธรุกจิบรกิารเก่ียวกับสิง่แวดล้อม
เทรนด์ใหม่ของโลกซึ่งให้ความส�าคัญเรื่อง
เก่ียวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมและรักษา
ธรรมชาต ิเช่น การท�าขยะรีไซเคลิ การบริการ
พลังงานทางเลือก ฯลฯ

สายอาชพีบรกิารสามารถหาความรูแ้ละ
ทักษะได้จากการศึกษาในระบบและนอก
ระบบจากสถาบันการศึกษาเฉพาะด้าน 
ธุรกิจบริการหลายอย่างจึงต้องอาศัยความ
คดิสร้างสรรค์และมมุมองใหม่ ๆ  แม้จะไม่ใช่
นักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่าง
นิเทศศิลป์หรือวิจิตรศิลป์ แต่ไอเดียใหม่
และความคิดสร้างสรรค์จะช่วยเพิ่มช่อง
ทางและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและ
บริการนั้น

การส่งเสรมินวตักรรม การคดิวเิคราะห์ 
และความคิดสร้างสรรค์ จะช่วยสร้างข้อได้
เปรียบในการแข่งขันทั้งในตลาดภายใน
และภายนอกประเทศ ซึง่สถาบนัการศกึษา
ของไทยได้พยายามสร้างบุคลากรให้มี
คุณภาพครบทุกด้าน เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ขอขอบคุณรูปภาพจาก : http://www.cimon.com/eng, https://www.eng.chula.ac.th/th/, http://www.foodeng.kmitl.ac.th/, http://www.su.ac.th/en/general.php
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รู้ทัน Bitcoin
สกุลเงินใหม่ 
ในยุคดิจิทัล
เ ม่ือการซ้ือขายสินค ้ าหรือบริการบนโลก
ออนไลน์ไม่จ�ากัดอยู่เฉพาะสกุลเงินเดิม เช่น 
เงินบาท ดอลลาร์ ยูโร เยน แต่ได้พัฒนาจน 
เกดิเป็นสกลุเงินดจิทิลัจ�านวนกว่า 700 สกลุ เช่น 
Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Dash,  
Ripple (XRP) โดยมี “บิตคอยน์” (Bitcoin) เป็น
ผู้น�าเรียกกระแสความนิยมทั่วโลก รวมถึงสร้าง
ความตื่นตัวในประเทศไทยด้วย

สกุลเงินเปลี่ยนโลกชื่อ Bitcoin เริ่มต้นเปิดตัวเป็นซอฟต์แวร์
ระบบเปิดต่อสาธารณชนใน พ.ศ. 2522 โดยการพัฒนาและออก
แบบของเครก สตีเวน ไรต์ (Craig Steven Wright) นักวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และนักธุรกิจชาวออสเตรเลียผู้ใช้นามแฝงว่า Satoshi 
Nakamoto จากความต้องการสร้างเงนิดจิทิลั (Cryptocurrency) 
ให้สามารถใช้งานซื้อขายบนโลกออนไลน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
ทัว่โลก ผ่านเครือ่งมอืคอมพิวเตอร์ แทบ็เลต็ หรอืโทรศพัท์เคลือ่นที่ 
โดยจ่ายค่าธรรมเนียมต�่ากว่าการโอนเงินผ่านธนาคาร และไม่มี
หน่วยงานของรัฐหรือธนาคารเข้ามาข้องเกี่ยว

ส�าหรับการท�างานของบิตคอยน์เป็นระบบการช�าระเงินแบบ 
Peer-to-Peer (P2P) หรือการท�ากิจกรรมผ่านเครือข่ายที่มีความ
เท่าเทียมกัน ในลักษณะการกระจายข้อมูลที่เข้ารหัสแบ่งออกเป็น
ส่วนย่อย หรอืใช้ระบบซอฟต์แวร์การถอดสมการคณิตศาสตร์ ไม่มี
รูปร่าง และไม่สามารถจบัต้องได้เหมอืนเงนิกระดาษ แต่มคีณุสมบ ัติ
ไม่แตกต่างกันในการใช้ซื้อขายสินค้าและบริการในระบบอิเล็ก- 
ทรอนกิส์ โดยบิตคอยน์จะเก็บไว้ใน Digital Wallet ซึง่อยูใ่นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่

นอกจากนั้นระบบบิตคอยน์ยังถูกสร้างขึ้นให้เสมือนไฟล์
คอมพิวเตอร์ที่กลุ่มนักพัฒนาอิสระสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมผลิต
หรือเรียกว่านักขุด (Miner) ในลักษณะเครือข่ายการแก้โจทย์
คณิตศาสตร์ หากแก้โจทย์ส�าเร็จก็จะได้รับบิตคอยน์เป็นการ
ตอบแทน ทกุ ๆ ธรุกรรมของบติคอยน์จะถกูเข้ารหสัด้วยสมการ
คณิตศาสตร์ชั้นสูงที่ซับซ้อน ท�าให้ไม่สามารถถอดรหัสได้จาก
เครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดาทั่วไป แต่ต้องใช้เครื่องมือที่สามารถ
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ถอดรหสัสมการคณติศาสตร์ด้วยอลักอรทิมึ 
SHA-256 (SHA-256 Algorithm) หรือการ 
ใช้คอมพิวเตอร์เฉพาะบนเครอืข่ายทีจั่ดวาง 
ไว้ให้เท่านั้น

ส่วนบุคคลทั่วไปสามารถซื้อบิตคอยน์
ได้ด้วยเงินสด บัตรเครดิต หรือสกุลเงิน
ดิจิทัลอื่น ๆ ปัจจุบันมีเว็บไซต์ทั้งไทยและ
ต่างประเทศทีใ่ห้บรกิารซือ้ขายแลกเปลี่ยน
สกุลเงินดิจิทัล ได้แก่ กระดานซื้อขายหรือ
เว็บเทรด (Spot Exchange) เป็นการ 
ซื้อขายอย่างอิสระในลักษณะเช่นเดียวกับ 
ตลาดหุ้น มีสภาพคล่องสูง และได้ราคา
ตามต้องการในเวลาอันรวดเร็ว เว็บแลก
เปลีย่นกบัเจ้าของโดยตรง (Exchange) ซึง่
อ�านวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานที่ต้องการ
จะซื้อหรือขายบิตคอยน์ เหมือนการน�า
เงินสดเข้าร้านแลกเปลี่ยนเป็นบิตคอยน์
อย่างสะดวกรวดเร็ว และ เว็บแลกเปลี่ยน
แบบ P2P (P2P Exchange) ซึ่ ง 
เปนการประกาศซื้อหรือขายบิตคอยน์
ผ่านแพลตฟอร์มของเว็บไซต์ โดยเลือก
ได้ว่าจะส่งบิตคอยน์ผ่านระบบหรือแลก
เปลี่ยนกันเองกับคู่ค้า

ข้อดีของเงินดิจิทัล
กระแสการใช้สกุลเงินบิตคอยน์ได้รับ

การตอบรบัและความนิยมอย่างรวดเรว็จาก
โอกาสในการท�าก�าไรที่เติบโตสูงมาก โดย
เฉพาะช่วง 10 เดือนแรกของ พ.ศ. 2560 
ราคาบติคอยน์เพิม่ขึน้ถงึ 800% ตามอปุสงค์ 
(Demand) และอุปทาน (Supply) ซึ่งเป็น
อิสระจากการก�าหนดราคาของหน่วยงาน
ต่าง ๆ รวมถึงการโอนเงินได้อย่างสะดวก

Bitcoin ในประเทศไทย
แม้ปัจจบุนัในหลายประเทศได้ประกาศ

รับรองให ้บิตคอยน์นั้นใช ้ได ้อยางถูก
กฎหมาย แต่ในประเทศไทยยังอยู่ระหว่าง
การพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสีย รวมถึง
ความเสี่ยงต่าง ๆ โดยเฉพาะความกังวล
ในแง่ที่จะเป็นช่องทางของมิจฉาชีพและ
การท�าธรุกิจผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงนิ 
การหลีกเลี่ยงภาษี ฯลฯ ดังนั้นสถานะของ
บิตคอยน์ในประเทศไทยจึงยังไมมีการ
ประกาศยอมรับเป็นสกุลเงินตามกฎหมาย 
แต่ก็ได้รับการผ่อนปรนให้สามารถใช้งาน
ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตามผู้ใช้
สกุลเงินดังกล่าวควรศึกษาข้อมูลและ 
รายละเอียดให้เข้าใจอย่างชัดเจน เพราะ 
ผู ้ใช้เงินจะต้องแบกรับความเสี่ยงด้าน
ความผนัผวนและความปลอดภัยของข้อมลู
ด้วยตัวเอง

ในปัจจบุนัมบีรษิทัต่างประเทศทีเ่ข้ามา
เปิดให้บริการแลกเปล่ียนบิตคอยน์ และ 
จดทะเบยีนบรษิทัถกูต้องตามกฎหมาย เช่น 
Coins.co.th ซึง่เป็นผูใ้ห้บรกิารแลกเปลีย่น
รายแรกในประเทศไทยสญัชาตต่ิางประเทศ 
และ Bitcoin Thailand

ค�าศัพท์เกี่ยวข้อง
Seed Key : รหัสแบบสุ่มที่ใช้

ส�าหรบัการเรียกคืนข้อมูลในบัญชี
บิตคอยน์ประกอบด้วยค�าภาษา
อังกฤษจ�านวน 12 ค�าหรอื 24 ค�า ซึง่
สามารถเรยีกคนืข้อมลูบญัชทีัง้หมด
คนืมาได้ ในกรณเีปลีย่นคอมพวิเตอร์
ใหม่หรือคอมพิวเตอร์สูญหาย

Wallet : กระเป๋าเงินดิจิทัล
สามารถเก็บเงินได้หลายสกุล เช่น 
ยูโร ดอลลาร์สหรัฐ หรือสกุลเงิน
ดิจิทัลอย่างบิตคอยน์

Private Key : รหัสส่วนตัวใน
บญัช ีซ่ึงใช้ ส�าหรบัเข้ารหสัท�าธุรกรรม
และใช้เรียกคืนบัญชีบิตคอยน์ได้

Blockchain : เครือข่ายการ
เก็บข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลในรูปแบบเดียวกัน เปน
เทคโนโลยสี�าคญัทีร่วบรวมรายการ
ธรุกจิของบติคอยน์ ไว้ในกล่อง เมือ่
จ�านวนธุรกรรมครบตามที่ก�าหนด
และได้รับการยืนยันความถูกต้อง 

กล่องจะถกูปิดและไม่สามารถกลับ
มาแก้ไขได้อีก กล่องที่ได้รับการ
ยืนยันแล้วจะน�ามาวางต่อกันไป
เรื่อย ๆ เชื่อมโยงบนเครือข่าย
เหมือนห่วงโซ่ จึงเรียกว่าสายโซ่
ของกล่องธุรกรรม หรือ “Block-
chain”

รวดเรว็ทัว่โลกผ่านอินเทอร์เนต็ และเสียค่า
ธรรมเนียมในอัตราต�่ามาก

นอกจากนี้ การสร้างบัญชีซื้ อขาย 
บิตคอยน์ไม่จ�าเป็นต้องเปิดเผยตัวตนเพ่ือ 
ซือ้สินค้าและบรกิารจากทัว่โลก เช่น ร้านค้า 
ออนไลน์ ร้านอาหาร จองโรงแรมที่พัก 
ต๋ัวเครื่องบิน ทั้งยังสามารถฝากถอนเป็น
สกุลเงินท้องถิ่นได้ง่ายผ่านเครื่อง Bitcoin 
ATM รวมถึงแลกเปลี่ยนกลับมาเป็นสกุล
เงินใหม่ได้อย่างง่ายดาย ผ่านเว็บไซต์ที่
รับซื้ อขายและแลกเปลี่ ยนบิตคอยน ์ 
ซึ่งเปิดให้บรกิารเป็นจ�านวนมากในปัจจบัุน

ความเสี่ยงที่ต้องระวัง
แม้การใช้บิตคอยน์จะมีประโยชน์และ

ข้อดทีีใ่ห้ความสะดวกและง่ายดาย แต่การ
ใช้สกุลเงินดิจิทัลก็มีความเสี่ยงและข้อควร
ระวังหลายด้าน เนื่องจากไม่มีหน่วยงาน
ช่วยดูแลหรือรักษามูลค่าของเงิน ท�าให้มี
ความเส่ียงด้านความผันผวนที่ค่าเงินอาจ
ลดลงได้อย่างรวดเร็ว

ขณะเดียวกันยังต้องระมัดระวังด้าน
ความปลอดภัยในการใช้งาน และการเก็บ
รักษาข้อมูลรหัสส่วนตัว เช่น Private Key 
และ Seed Key ซึ่งใช้งานบนโลกออนไลน์
ไว้ให้ด ีนอกจากนีก้ารทีท่กุคนสามารถเป็น
เจ้าของบัญชีบิตคอยน์ได้โดยไม่ต้องเปิด
เผยตัวตน ท�าให้การจับตัวผู้กระท�าผิดมา
ลงโทษท�าได้ยาก โดยเฉพาะเมื่อราคาของ
บิตคอยน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งเป็นเป้า-
หมายการโจรกรรมของแฮ็กเกอร์ มัลแวร์
เรียกค่าไถ่ หรือมิจฉาชีพที่หลอกลวงให้
ลงทุนในบิตคอยน์
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ทกุคนต่างทราบดว่ีา “วติามนิ” เป็นสารอาหารทีจ่�าเป็นต่อระบบการท�างานต่าง ๆ ของร่างกาย วติามนินัน้มีหลายชนดิ 
แต่ละชนดิมีอยูใ่นอาหารหลากหลายประเภท ตารางด้านล่างน้ีได้ระบชุนิดของวติามนิ หน้าที ่แหล่งอาหาร และปรมิาณ
ความต้องการแต่ละวันไว้ โดยสรุปสั้น ๆ  เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น ทั้งนี้เลือกกล่าวถึงวิตามินที่มีผู้นิยมรับประทาน
เป็นอาหารเสริมเท่านั้น

เรือ่ง : ศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเกยีรต ิกณูฑ์กนัทรากร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทีม่า : เวบ็ไซต์องค์การอาหารและยาสหรฐัอเมรกิา 
http://www.fda.gov/nutritioneducation 
สารอาหารที่แนะน�าให้บริโภคประจ�าส�าหรับคน
ไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 182 พ.ศ. 2541 (มก. = 
มิลลิกรัม, มคก. = ไมโครกรัม)

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวิตามิน

จะเหน็ได้ว่าวติามนิหลายชนดิมอียูใ่นผกัและผลไม้ทีเ่รารบัประทานในชวีติประจ�าวนัอยู่
แล้ว โดยเฉพาะธญัพชื ผกัใบเขยีว บรอกโคล ีถัว่ชนดิต่าง ๆ  ผลไม้ทีไ่ม่หวานนกั ผลติภณัฑ์ 
จากนม ไข่ เนือ้ไม่ติดมนั เราจงึควรรบัประทานอาหารเหล่านีเ้พ่ิมขึน้และหลากหลาย เพือ่
เสรมิให้ ได้วติามนิทกุชนดิอย่างครบถ้วน การใช้วติามนิเสรมิแนะน�าให้ใช้เฉพาะกรณีจ�าเป็น
เท่านั้น หรือในรายที่ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ

การสร้างกระดูกและ
สมดุลของแคลเซียม 
การท�างานของ 
ระบบประสาทและ
ภูมิคุ้มกัน ฮอร์โมน

ไข่ ปลา อาหาร 
ที่เสริมวิตามินดี

5 มคก.ดี

ต้านอนุมูลอิสระ 
สร้างหลอดเลือด 
ระบบภูมิคุ้มกัน

ผักใบเขียว ธัญพืช 
ถั่ว น�้ามันพืช

30 ยูนิตอี

การสร้างกระดูก 
การแข็งตัวของเลือด

ผักใบเขียว เช่น 
ผักขม ผักกาด 
บรอกโคลี ผักคะน้า

80 มคก.เค

ป้องกันความพิการ
ของทารกในครรภ์ 
สร้างเม็ดเลือด 
เผาผลาญโปรตีน

แอสพารากัส 
อะโวคาโด ถั่ว 
ผักใบเขียว น�้าส้ม

200 มคก.โฟเลต

การเก็บพลังงาน 
การเผาผลาญ 
โปรตีนเป็นไขมัน 
และคาร์โบไฮเดรต

อะโวคาโด ไข่ ผลไม้ 
เนื้อหมู ปลา
แซลมอน ธัญพืช

150 มก.ไบโอติน

การเผาผลาญ 
อาหารเป็นพลังงาน 
การสร้างฮอร์โมน 
การท�างานของ 
ระบบประสาท

ถั่ว เห็ด บรอกโคลี 
ไข่ เนื้อสัตว์ปีก 
อาหารทะเล 
โยเกิร์ต มนัฝรัง่หวาน

6 มก.กรด
แพนโท
เทนิก

การเจริญเติบโต 
ระบบภูมิคุ้มกัน 
การมองเห็น 
ระบบการสืบพันธุ์

แคนตาลูป แคร์รอต
ไข่ ผลิตภัณฑ์จากนม 
ผกัใบเขยีว เช่น ผกัขม 
บรอกโคล ีมนัฝรัง่หวาน 
ฟักทอง

300 ยูนิตเอ

หน้าที่ แหล่งอาหารที่พบ ขนาดที่แนะน�า
ส�าหรับผู้ใหญ่
คนไทย

วิตามิน

ระบบประสาท 
การสร้างพลังงาน
จากอาหาร

ถั่วชนิดต่าง ๆ 
เนื้อหมูต่าง ๆ 

1.5 มก.บี 1

การเจริญเติบโต 
การสร้างเม็ดเลือด 
การสร้างพลังงาน
จากอาหาร

เนื้อหมู ธัญพืช
เมล็ดทานตะวัน 
ไข่ เนื้อสัตว์ นม 
อาหารทะเล ผักขม

1.7 มก.บี 2 

การเผาผลาญไขมัน 
การสร้างพลังงาน 
การสร้างฮอร์โมน 
การท�างานของ 
ระบบประสาท

ถัว่ชนดิต่าง ๆ 
ธญัพชื นม โยเกิร์ต 
ไข่ สัตว์ปีก อาหาร 
ทะเล บรอกโคลี 
อะโวคาโด

200 มคก.บี 5

การท�างานของระบบ
ภูมิคุ้มกัน และระบบ
ประสาท การเผา
ผลาญไขมัน โปรตีน 
และคาร์โบไฮเดรต

ถั่วลูกไก่ (Chick-
pea) ผลไม้ที่ 
ไม่อยู่ในกลุ่มส้ม 
ปลาแซลมอน 
ทูน่า มันฝรั่ง

6 มก.บี 6

การสร้างพลังงาน
จากอาหาร ระบบ
ประสาท การสร้าง
เม็ดเลือดแดง

ผลิตภัณท์จากนม 
ไข่ เนื้อสัตว์ 
อาหารทะเล

2 มก.บี 12

ต้านอนุมูลอิสระ 
สร้างคอลลาเจน 
และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 
ระบบภูมิคุ้มกัน

บรอกโคล ีแคนตาลปู 
ผลไม้ตระกูลส้ม 
กีวี สตรอว์เบอร์รี 
มะเขือเทศ พริก

2 มคก.ซี

GOOD HEALTHhappiness
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ปัจจบุนัมกีารรบัประทานวติามนิเสรมิกนัอย่างแพร่หลาย โดยหวงัประโยชน์ว่าจะได้รบัวติามนิอย่างครบถ้วน บางคน 
หวังผลในการรักษาโรคต่าง ๆ  ด้วย แต่มีข้อมูลจากงานวิจัยบอกว่า สรรพคุณด้านการบ�าบัดรักษาโรคนั้นมีเฉพาะ
ในบางวิตามินและในโรคจ�าเพาะเท่านั้น

การเสริมวิตามินเอ
การให้วิตามินนี้ในปรมาณสูงมาก 

จะเกิดพิษได้ง่าย ท�าให้เกิดอาการปวด
ศรีษะ ความดนัในกะโหลกศีรษะสงู คลืน่ไส้ 
อาเจยีน ตบัวาย หากใช้ระยะยาวจะท�าให้ 
โอกาสเกดิมะเรง็สงูขึน้และไม่มีประโยชน์ 
ในการป้องกันโรคอื่น ๆ

การเสริมวิตามินอี
การใช้ในปรมิาณต�่าไม่เกิน 1,500 ยูนิต

ต่อวันมักไม่มีผลข้างเคียง แต่ฤทธิ์ในการ
ป้องกันโรคไม่ชดัเจน อย่างไรก็ตามหากใช้ใน 
ระยะยาวอาจมโีอกาสเสยีชวีติจากหวัใจวาย
สงูขึน้ ส�าหรบัการใช้วตามนิอใีนการรกัษาโรค
ตบัอักเสบจากไขมนัพอกตับพบว่าได้ผลบ้าง

การเสริมวิตามินเค
เนื่องจากวิตามินเคมีฤทธิ์ท�า 

ให้เลือดแข็งตัว ผู้ที่ควรหลีกเลี่ยง
คือกลุ ่มที่ได้รับยาป้องกันเลือด
แข็งตัวเป็นลิ่ม เช่น ยาวาร์ฟาริน 
(Warfarin) ซึ่งท�าให้เกิดปฏิกิ ริยา
ระหว่างกันได้

ค�าแนะน�าในการใช้วิตามินเสริม
GOOD HEALTHhappiness
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การเสริมวิตามินดีและแคลเซียม
ในหญงิวยัหมดประจ�ำเดอืนทีม่กีระดกูบำง เพือ่ป้องกนักระดกูหกัหรือกำรล้ม 

ข้อมลูส่วนใหญ่พบว่ำได้ผลบ้ำง แต่มคีวำมเสีย่งต่อโรคหวัใจและหลอดเลอืดเพิม่ขึน้ 
กำรเจำะตรวจวดัระดบัวติำมนิดคีวรท�ำเฉพำะรำยทีม่ข้ีอบ่งชี ้ เช่น ผูป่้วยเร้ือรังไม่ได้ 
สมัผสัแสงแดด หำกมรีะดบัต�ำ่จรงิ ควรเสรมิในป รมิำณสงูก่อน แล้วลดป รมิำณลง 
ในระยะยำว กำรได้รบัวติำมนิดมีำกเกนิไปอำจก่อให้เกดิพษิ เช่น แคลเซยีมในเลือด 
สูงมำก ท�ำให้คลื่นไส้ อำเจียน อ่อนแรง เป็นโรคไต

การเสริมกรดโฟลิกหรือโฟเลต
แนะน�ำส�ำหรับผู้ป่วยหญิงวัยเจริญพันธุ์ 

ที่วำงแผนมีบุตร เพื่อลดอุบัติกำรณ์ของทำรก
พิกำรแต่ก�ำเนิด เช่น สมองและไขสันหลัง 
ผิดปกติรุนแรง ควรให้วิตำมินนี้ในผู้ป่วยที่ได้
รบัยำกนัชกัอยู ่หรอืไม่ได้รบัประทำนผกัผลไม้
เพียงพอ

ข้อควรระวังอกีประกำรหนึง่ คอื คณุภำพและควำมปลอดภยัของวติำมนิทีใ่ช้ เนือ่งจำกผู้ผลติมคีวำมหลำกหลำยมำก บำงชนดิขึน้ทะเบยีน 
เป็นยำกบัองค์กำรอำหำรและยำ บำงชนิดข้ึนทะเบยีนเป็นอำหำรเสรมิ นอกจำกนีส่้วนประกอบในเมด็วติำมนิ กระบวนกำรผลติ กำรปนเป้ือน 
หรือบรรจุภัณฑ์ก็มีควำมส�ำคัญเช่นกัน ผู้บริโภคควรศึกษำข้อมูลเหล่ำนี้โดยละเอียดก่อนใช้ และเมื่อไปพบแพทย์ควรแจ้งให้แพทย์ทรำบ
ด้วย เน่ืองจำกวติำมนิมผีลต่อระบบต่ำง ๆ  ของร่ำงกำย จงึอำจมปีฏกิิรยิำกับยำทีไ่ด้รบัร่วมกัน และวติำมนิบำงชนดิมผีลต่อกำรแขง็ตวัของเลอืด 
กรณีที่ต้องเข้ำรับกำรผ่ำตัดควรระวัง ดังนั้นกำรใช้วิตำมินเสริมในปรมำณสูงหรือระยะยำวจึงควรชั่งน�้ำหนักระหว่ำงผลที่คำดว่ำจะได้รับ
กับควำมเสี่ยงให้เหมำะสม โดยเฉพำะในหญิงมีครรภ์หรือหญิงที่ให้นมบุตรและเด็ก
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การเดินเป็นการออกก�าลังกายที่เหมาะส�าหรับคนทุกเพศทุกวัย
และสามารถท�าได้ง่ายดาย เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย 
ให้แขง็แรง โดยเฉพาะกล้ามเน้ือขา กระดกู และระบบไหลเวยีนโลหติ
ทัง้ยงัช่วยเผาผลาญพลงังานส่วนเกนิ และท�าให้นอนหลบัสบายยิง่ขึน้ 
รวมถึงแก้ปัญหาท้องผูก และลดการสูญเสียมวลกระดูกในผู้หญิง 
วัยหมดประจ�าเดือนได้เป็นอย่างดี

แต่การเดินที่เป็นการออกก�าลังกายไม่ใช่เพียงการก้าวเท้าเดิน
ตามปกติในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งอาจช่วยเฉพาะด้านสุขภาพร่างกาย  
แต่หากต้องการเสริมสร้างกล้ามเน้ือหรือเผาผลาญแคลอรี โดยที่ 
ไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายในอนาคต เช่น ปัญหาข้อเข่าเสื่อม หรือ 
ปวดหลัง เราควรเดินออกก�าลังกายให้ถูกต้องตามหลักการ ดังนี้

อบอุน่ร่างกาย
ก่อนเดนิออกก�าลงักายควรอบอุ่นร่างกายให้กล้ามเนือ้และเลอืด

ไหลเวียนพร้อมส�าหรับการเดิน ด้วยการเริ่มต้นเดินแบบช้าๆ 
ประมาณ 5 นาที ค่อยๆ เพิ่มความเร็วขึ้นทีละน้อย และให้เร็วที่สุด
เท่าที่ท�าได้ จนถึงระดับหนึ่งจึงผ่อนความเร็วลงอีก 5 นาที แล้วเร่ง
ความเร็วใหม่สักระยะหนึ่งค่อยผ่อนคลาย แล้วเริ่มเร่งฝีเท้าอีกครั้ง 

หลงัจบการเดนิออกก�าลงักาย เรายงัไม่ควรหยดุเดนิทนัท ีแต่ให้
ท�าขั้นตอนการอบอุ่นร่างกายอีกรอบ พร้อมทั้งผ่อนคลายด้วยการ 
นั่งยืดขาหรือออกก�าลังกายเบา ๆ ให้ร่างกายหายเหนื่อยและกลับ
เป็นปกติ

เริม่เดนิอย่างไรดี
การเดนิเพือ่สขุภาพเน้นการก้าวเท้าสัน้ ๆ  ประมาณครึง่ก้าวหรอื 

2-3 นิ้ว ให้ส้นเท้าแตะพื้น และทิ้งน�้าหนักตัวไปที่ฝ่าเท้า โดยเหยียบ
พื้นให้เต็มฝ่าเท้า ส่วนขาอีกข้างให้ยกส้นเท้าขึ้นถ่ายน�้าหนักตัวลง

ปลายเท้าทีก่ดพ้ืนไว้ พร้อมกับรกัษาความเรว็ในการเดนิให้มเีหงือ่ออก 
และหายใจมากกว่าปกติ แต่ไม่ต้องถึงขั้นหอบหรือหายใจไม่ทัน  
โดยหายใจเข้าลึกๆ ทางจมูกสู่ศีรษะจะท�าให้กล้ามเนื้อคอยืดตรง 
เมื่ออากาศผ่านถึงสันหลังและท้องยุบเข้าไปแล้ว จึงค่อยปล่อย 
ลมหายใจออกทางปาก

ส�าหรับระยะเวลาการเดินที่เหมาะสม เราสามารถใช้นาฬ ิกา 
นับก้าวเดินหรืออุปกรณ์วัดจังหวะการเดิน เพื่อให้การเดินอยู่ที่
ประมาณวนัละ 10,000 ก้าว หรอืใช้เวลา 30 นาทต่ีอครัง้ สกั 3-4 วนั 
ต่อสัปดาห์ เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและระบบความดัน
โลหติ อาจเพ่ิมการเดนิเป็นวนัละ 12,000-15,000 ก้าวกไ็ด้ เพือ่ท�าให้
กระดกูและกล้ามเนือ้แขง็แรงยิง่ขึน้ รวมถึงช่วยควบคมุน�า้หนกัเพราะ
มอีตัราการเผาผลาญพลงังานของร่างกายเพ่ิมขึน้ ยิง่ไปกว่านัน้ถ้าเรา
เดินทุกวันจะช่วยรักษาสมดุลน�้าตาลในร่างกายและเพิ่มปริมาณ 

วธิกีารเดนิท่ีถูกต้อง

ยืนตรงสายตามองไปข้างหน้า ศีรษะ  
คอ และไหล่ทั้งสองข้างอยู่ในระดับตรง

ก�ามือทั้งสองข้างแบบหลวม ๆ  
โดยงอแขนให้ศอกท�ามุม 

ประมาณ 90 องศา

การเดินให้ขยับเฉพาะช่วงเอว และ
แขม่วหน้าท้องให้ยุบเข้าไปโดยที่ 
หลังยังตั้งตรง

ขาทั้งสองข้างเคลื่อนไหวจากสะโพก  
งอเข่าเล็กน้อย ใช้ส้นเท้าของขา 

ด้านหน้าเหยียบลงพื้นก่อน ส่วนขาด้านหลังใช้ปลายเท้า
ยันพื้น ระหว่างเดินพยายามกางนิ้วเท้าไว้ 

เพื่อให้กล้ามเนื้อขาทุกส่วนท�างาน

happiness LET’S EXERCISE

เดินเพื่อสุขภาพ 3 ท่า 
เบิร์นแคลอรี
การเดนิไม่ได้มปีระโยชน์แค่ช่วยให้ร่างกายแขง็แรงและสขุภาพดี
เท่าน้ัน แต่ยงัช่วยในการเผาผลาญพลงังานส่วนเกนิ เพียงเดนิ
ให้ถูกวธิเีป็นประจ�าสม�า่เสมอ พร้อมทัง้เพ่ิมเตมิการยืดเส้น 
ยดืสายแบบแอโรบกิอกีนดิหน่อย ก็จะท�าให้ร่างกาย 
ฟิตแอนด์เฟิร์มขึน้แบบเห็นผลเรว็ยิง่ขึน้
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ค�าแนะน�า
ผู ้ฝกใหม่หรือผู ้สูงวัยที่ต ้องการเดินเพื่อสุขภาพยังไม่ควร 

ออกก�าลังกายหักโหมจนเกินไป โดยหลังจากอบอุ่นร่างกายแล้ว 
ให้เริ่มเดินในช่วงแรกประมาณ 15 นาที จากนั้นจึงเพ่ิมความเร็ว 
และระยะเวลามากขึ้นเป็น 20-30 นาทีต่อครั้งในภายหลัง หรืออาจ
แบ่งการเดินเป็น 2 รอบ ๆ ละ 15 นาที และพักเหนื่อยประมาณ 
2-3 นาท ีหากเดนิเป็นคูห่รอืเป็นกลุม่ไม่จ�าเป็นต้องเร่งจงัหวะการเดนิ
ให้ทันคนอ่ืน เพราะร่างกายแต่ละคนไม่สามารถออกก�าลังกายได้เท่ากัน

เบร์ินแคลอรีระหว่างทาง
แม้การเดินจะช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงหรือท�าให้รูปร่าง 

ดีขึ้น แต่ยังไม่สามารถเผาผลาญพลังงานมากพอหากต้องการ 
ลดน�า้หนกั โดยเฉพาะถ้าเรามีเป้าหมายมุ่งเน้นทีก่ารฟิตแอนด์เฟิร์ม
หรือรีดไขมันออกจากร่างกาย เราควรเพิ่มความเข้มข้นในการเดิน 
ให้มากขึ้น ทั้งความเร็วและระยะเวลาการเดินเร็วประมาณ 45 นาที 
ถึง 1 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 5-6 วัน รวมถึงออกก�าลังกายระหว่าง 
การเดินด้วย เช่น พักกระโดดตบ หยุดวิดพื้น หรือเดินขึ้นทางชัน 
เพื่อให้ร่างกายใช้พลังงานมากกว่าการเดินทางราบ

นอกจากนั้นเรายังสามารถเรียกเหงื่อได ้มากขึ้นจากท่า 
ออกก�าลงักายแนะน�า 3 ท่าน้ี ท่ีสามารถท�าได้ง่าย ๆ และช่วยให ้
การเดินได้ผลดียิ่งขึ้น รวมทั้งเบิร์นแคลอรีและเสริมความแข็งแรง 

ึ

ข้อควรระวงั 
แม้การเดินจะเป็นการออกก�าลังกายที่ เหมาะส�าหรับ 

ผูส้งูอายไุด้ยดืเส้นยดืสาย แต่เรายงัคงต้องให้ความใส่ใจและดแูล
การออกก�าลงักายของผู้สงูอายเุสมอ ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภยั
ของสถานที่ ระยะเวลาการเดินที่ไม่ควรเหนื่อยจนเกินไป 
และสภาพอากาศ เพราะอากาศร้อนจดัอาจท�าให้ระบบไหลเวยีน
โลหิตท�างานหนัก และอาจท�าให้ร ่างกายสูญเสียเกลือแร ่
หรือน�้ามากจนเป็นอันตรายได้ รวมถึงไม่ควรออกก�าลังกาย 
ทันทีหลังจากรับประทานอาหารด้วย

High Knee 
ท่ายกเข่าสูงส�าหรับการกระชับสัดส่วนบริเวณ

หน้าท้อง ต้นขา รวมทั้งสะโพก 

ยกแขนทั้ง 2 ข้างขนานกับพื้น 

ขณะเดินพยายามยกเข่าให้สูงที่สุด 
เท่าที่จะท�าได้ หรือพยายามให้แตะ 

กับมือที่ยื่นออกมา 

ท�าซ�้า 10-15 ครั้ง ทั้งหมด 3 รอบ

Squat Jump 
ท่าสควอตจัมป์เป็นท่าออกก�าลังกายที่ช่วยให้ร่างกาย 

เผาผลาญได้มากขึ้น และช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กล้ามเนื้อหลัง 
เอ็นร้อยหวาย และต้นขา 

เมื่อหยุดพักการเดินให้ยืนตัวตรง  
และกางขาออกเล็กน้อย 

นั่งยอง ๆ งอเข่า พร้อมกับยื่นมือ 
ทั้งสองข้างไปด้านหลังหรือ 

ประสานไว้ที่ท้ายทอย 

เอนตัวมาด้านหน้า และโก่งบั้นท้าย
ขึ้นเล็กน้อย กระโดดยืดตัวขึ้น 
กลับสู่ท่าเดิม (ท่าที่ 1)

ท�าซ�้า 10-15 ครั้ง 
ทั้งหมด 3 รอบ

Leg Lunges
ท่าย่อเข่าเกร็งหน้าท้องและต้นขา เป็นการออกก�าลังกายที่ใช้น�้าหนักตัว 

ของเราช่วยให้กล้ามเนื้อขาด้านหน้า กล้ามเนื้อขาด้านหลัง  
ก้น และสะโพกกระชับได้สัดส่วน 

เดินหรือยืนหลังตรง ใช้มือสองข้างจับสะโพกและ
ลดระดับไหล่ลงให้มากที่สุดเพื่อผ่อนคลาย  
แขม่วกล้ามเนื้อท้องเข้าและยืดอกขึ้น 

ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าประมาณ 2 หรือ 3 ฟุต  
ยิ่งตัวสูงมากยิ่งต้องก้าวให้ยาวขึ้น เพื่อรักษา 

แนวกระดูกสันหลังให้ตรงขณะที่ก้าวไปข้างหน้า

ยกส้นเท้าซ้ายขึ้นเล็กน้อยปลายเท้าแตะพื้น และย่อเข่า
ทั้งสองข้างพร้อมกันท�ามุม 90 องศา อย่าให้หัวเข่าด้านขวา 
ยื่นล�้าแนวปลายนิ้วเท้า หยุดค้างประมาณ 1-5 วินาที

ใช้เท้าซ้ายดันตัวขึ้น และขยับไปข้างหน้า  
โดยจังหวะที่ยกเท้าซ้ายให้ยืดตัว 
ยืนตรง แยกเท้าทั้งสองห่างกัน 

เท่ากับระดับความกว้าง 
ของสะโพก 

ท�าสลับกันไปมา 8 ก้าว
ทั้งหมด 9 รอบ
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คนส่วนใหญ่ต้องการมผีวิพรรณสวยงาม เปล่งปลัง่ แต่มกันกึถึงแค่ผลติภณัฑ์บ�ารงุดแูลผวิให้สวยเรยีบ
เนยีนสดใส ทว่าจรงิ ๆ  แล้วนอกจากการเลอืกใช้ผลติภัณฑ์ความงามต่าง ๆ  มาบ�ารงุผวิ สิง่ทีส่�าคญัมากกว่า
กค็อืการเลอืกรบัประทานอาหารทีด่มีปีระโยชน์ ซึง่จะส่งผลดต่ีอผวิจากภายในสู่ภายนอก แถมอาหารบางอย่าง 
ยังมีส่วนช่วยให้ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์สมดุลกันอีกด้วย

กินอะไรถึงผิวดี มีความสุข

แล้วมอีะไรบ้างทีช่่วยให้ร่างกาย จติใจ 
และผิวพรรณดูดี สดใส ดูอ่อนวัยจนใคร ๆ  
เห็นก็ต้องทัก Beauty Head to Toe 
ฉบบันี ้เราได้คดัเลอืกอาหาร ผกั และผลไม้
ที่มีประโยชน์มาให้คุณเลือกรับประทาน 
เพื่อผลลัพธ์เป็นผิวเนียนนุ่ม ชุ่มชื่น และ
ดูอิ่มเอิบดูอิ่มเอิบดูอิ่มเอิบ

โยเกิร์ต
มแีคลเซยีมบ�ารงุกระดกู และมไรโบเฟลวนิ 

(วิตามินบี 2) วิตามินบี 6 วิตามินบี 12 
รวมทัง้โปรตนี ช่วยล้างพษิทีต่กค้างในผวิ แต่ 
โยเกิร์ตที่ควรรับประทานคือกรีกโยเกิร์ต 
ซึ่งมีโพรไบโอติกที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
ช่วยขจดัของเสียในล�าไส้ เมือ่ระบบขบัถ่ายดี 
ผิวพรรณก็จะดีตาม

ปลาแซลมอน
หากรับประทานปลาแซลมอนได้อย่าง

น้อยสัปดาห์ละ 2 ครัง้จะช่วยป้องกันการเกิด 
มะเร็งผิวหนัง ลดการอักเสบของผิวหนัง
เพราะมีโอเมกา 3 อยู่มาก แถมยังช่วยลด
สาเหตุของโรคซึมเศร้าได้อีกด้วย ดาร์กช็อกโกแลต

มีสารฟลาโวนอยด์และสารต้านอนุมูล
อิสระ หรือแอนติออกซิแดนต์ ที่ช่วยให้ผิว
ชุ่มชื่นและระบบไหลเวียนโลหิตดี มีการ
ศกึษาว่าหากดืม่ผงโกโก้ทีม่ฟีลาโวนอยด์สงู
ติดต่อกัน 12 สัปดาห์ จะช่วยลดความแห้ง
กร้านของผิวได้

นมอัลมอนด์
ส�าหรบับางคนการดืม่นมววัอาจกระตุน้

ให้เกิดอาการระคายเคืองผิวได้ แนะน�าให้
เปลี่ยนจากการดื่มนมวัว หรือเติมนมวัวลง
ในกาแฟหรือซีเรียล มาเป็นนมอัลมอนด์
แทน เพราะนมอัลมอนด์จะไม่กระตุ้นการ
เกิดสิว ริ้วรอย และผื่นคัน

เมลด็ธัญพืชและเมล็ดถ่ัวต่าง ๆ
เมล็ดธัญพืชอยางเมล็ดทานตะวัน 

เมล็ดฟักทอง เมล็ดเชีย (chia) มีวิตามินอี
และซลีเีนยีมสงู ซึง่ดต่ีอผิวพรรณคอืช่วยให้
ผิวดูเปล่งปลั่ง

ในเมล็ดถ่ัวมโีปรตีนและกรดอะมโินอยู่
มาก แถมยงัมไีขมนัโอเมกา 3 กับทรปิโตเฟน 
(กรดอะมโินจ�าเป็นทีร่่างกายสร้างไม่ได้) และ 
ยังท�าให้ระดับเซโรโทนิน (สารส่งสัญญาณ
เกีย่วกบัความจ�าและการนอนหลบั) ในสมอง 
สมดุล นอกจากนี้ในถั่วชนิดต่าง ๆ ยังมี
วิตามินอี ซีลีเนียม สังกะสี และโอเมกา 3 

ชาเขียว
มสีารต้านอนมุลูอสิระคอืสารโพลฟีินอล

สงู หากด่ืมเป็นประจ�าต่อเนือ่งกนั 12 สปัดาห์ 
จะท�าให้ผิวมีความยืดหยุ่นและเรียบเนียน 
ลดการสะสมของรงัสยีวูบีนผวิ สารแคทชินิ
ในชาเขียวจะช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิต
คล่องตัว ผิวพรรณจึงดูสดใส

ที่ช่วยรักษาระดับคอลลาเจนในผิว ท�าให้
ผิวกระชบั ลดการเสยีหายของเซลล์ผวิ และ
มเีส้นใยสูง ท�าให้ล�าไส้ท�างานได้ด ีของเสยีที่ 
อดุตันในผิวก็น้อยลง ผิวจะสดใสเปล่งปลัง่
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เต้าหู้
จากการศึกษาพบว่าหญิงวัยกลางคน

ชาวญีปุ่น่ทีร่บัประทานเต้าหูป้รมาณ 40 กรมั 
เป็นประจ�าทุกวันจะได้รับสารอะไกลโคน 
(สารไอโซฟลาโวนทีพ่บในถัว่เหลอืง) ซึง่ช่วย 
ลดการเกดิริว้รอย ช่วยให้ปรมาณคอลลาเจน 
ในเซลล์ผวิคงอยู ่ท�าให้ผวิมคีวามยดืหยุน่ขึน้

ผักเคล
ผักในตระกลูเดยีวกบัผักคะน้า บรอกโคลี 

ดอกกะหล�า่ มสีารลูทีนและซแีซนทินท่ีช่วย
ลดอนมุลูอสิระจากรงัสยีวูทีีม่าท�าร้ายเซลล์
ผิว แล้วยังมีวิตามินเอและวิตามินซีที่ช่วย
สร้างความตึงกระชับให้ผิวด้วย

สับปะรด
เนื้อสับปะรดมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง 

ทั้งวิตามินซี บีตาแคโรทีน และแมงกานีส 
เพ่ิมภมูคิุม้กันให้ผิว ลดการท�าร้ายเซลล์ผวิ
อันเกิดจากอนุมูลอิสระต่าง ๆ

มะนาว
ควรดื่มน�้ามะนาวเป็นประจ�าเพราะมี

วติามนิซสีงู มกีรดซติรกิ กรดมาเลอกิ และ
กรดแอสคอร์บิก โดยเฉพาะกรดซิตริกจะ
ช่วยขจัดแคลเซียมที่สะสมอยู ่ในหลอด
เลือดแดง ตับอ่อน ช่วยสลายนิว่ในไต และ
ล้างสารพิษออกจากร่างกาย ท�าให้ผิว
พรรณดีขึ้น ผิวเนียนนุ่ม ดูชุ่มชื่น

ทับทิม
ช่วยบ�ารงุผิว ท�าให้หวัใจแขง็แรงเพราะ

มวีตามนิเอ วติามนิซ ีและวติามนิอสีงู ซึง่เป็น 
ตัวช่วยให้ผิวพรรณสดใส เปล่งปลัง่ ดงันัน้ควร 
ดื่มน�้าทับทิมวันละ 1 แก้ว

ใบบัวบก
ช่วยบ�ารงุสมอง ลดความเสือ่มของเซลล์ 

ผิวและอวัยวะต่าง ๆ  กระตุ ้นการผลิต 
คอลลาเจน ชะลอความร่วงโรยของผิว ท�าให้ 
แผลหายเรว็และขจดัสารตกค้างในร่างกาย

มันหวาน
มนัหวานหรอืมนัเทศมวีติามนิเอสงูมาก 

และมีวิตามินซีที่จะช่วยรักษาความชุ่มชื้น
ไว้ในผวิ ทัง้ยงัท�าให้ผวิไม่ซดีเซยีว ดมูเีลอืด
ฝาด มีเส้นใยสูง ช่วยเรื่องระบบขับถ่าย

เบอร์รีต่าง ๆ
ยิง่เบอร์ รทีีม่สีเีข้มยิง่ดต่ีอผวิพรรณ เพราะ 

มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมาก ช่วยป้องกัน
ผิวจากมลภาวะและรังสียูวี

ฟักทอง
ฟักทองครึง่ถ้วยตวง มีสารบตีาแคโรทนี 

มาก มีวิตามินเอมากเกือบ 400% ที่จ�าเป็น
ต่อผวิ ช่วยให้ผวินุ่มนวล ชุม่ช่ืน และลดเลอืน
ริ้วรอย

มะเขือเทศ
มไีลโคพนีซึง่เป็นสารต้านอนมูุลอิสระที่

ช่วยลดความเสือ่มของเซลล์ผวิ กระตุ้นการ
ผลิตคอลลาเจน ท�าให้ดูอ่อนวัย ป้องกัน
แสงแดดและการเกิดริ้วรอย ช่วยให้ระบบ
ไหลเวียนโลหิตดีข้ึน ลดการเกิดโรคหัวใจ
และอาการซึมเศร้าหดหู่ แต่ต้องปรุงให้
มะเขอืเทศสกุก่อนจงึจะท�าให้ ไลโคพนีสงูข้ึน 
และได้ผลมากกว่า
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เรื่องลึก ๆ  ของเดนิมที่คุ้นเคย
เชื่อได้เลยว่าในตู้เสื้อผ้าของทุกคนหรือเกือบทุกคน
ต้องมีกางเกงยีนส์อย่างน้อยก็หนึ่งตัว ยีนส์เป็น
เครื่องแต่งกายเก่าแก่อย่างหนึ่งของโลก ที่ยังอยู่ยง
คงกระพันเป็นแฟชั่นที่ไม่เคยเอาต์และไม่เคยตกยุค
จนถึงทุกวันนี้ แบรนด์ยีนส์หรือเดนิมในตลาดแฟชั่น 
มีมากมายจนนับไม่ถ้วน แต่เราขอเลือกมาบอกเล่ากัน 
เฉพาะแบรนด์ที่คนไทยรู้จักคุ้นเคยดี ว่าเขามีประวัติความเป็น
มาอย่างไร อะไรคือจุดเด่นที่ท�าให้สาวกเดนิมพากันหลงใหล 
มาดูซิว่ายีนส์ตัวโปรดของคุณเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่า

ประวัติของกางเกงสุดทนทาน
ประวัติเริ่มต้นน่าจะย้อนกลับไปได้ถึงเมื่อ 300 กว่าปีที่ผ่านมา ว่าเดนิม 

น่าจะเป็นเครื่องแต่งกายที่นิยมกันในหมู่ชนชั้นกรรมกรหรือคนยากจนทาง
ตอนเหนอืของประเทศอติาล ีซึง่มหีลกัฐานยนืยนัเป็นภาพวาดชดุหนึง่ทีว่าด
ขึน้ราว ๆ  ทศวรรษ 1650 โดยจิตรกรไม่ทราบช่ือในสมยันัน้ แสดงให้เหน็ภาพ 
คนยากจนชาย หญิง และเด็ก สวมใส่เสื้อผ้าที่ดูคล้ายเดนิมซึ่งมีทั้งกางเกง 
กระโปรง และแจก็เกต ส่วนการตัดเยบ็ “บลยูนีส์” (Blue Jeans) แบบทีเ่ราคุน้เคย 
เกิดขึ้นเมื่อมิสเตอร์เจคอบ ดับเบิลยู เดวิส (Jacob W. Davis) ช่างตัดเย็บ
เส้ือผ้าได้ร่วมเป็นหุน้ส่วนกบัมสิเตอร์ลวีาย สเตราส์ เจ้าของ Levi Strauss & Co. 
และคดิผลติกางเกงส�าหรบัพวกนกัขดุทองในอเมรกิา ซึง่ต้องการกางเกงทีม่ี
ความทนทาน สมบกุสมบนั ไม่ขาดง่าย โดยใช้ผ้าเนือ้หนาและวธิกีารตัดเยบ็ที่ 
เน้นความแขง็แรงคงทน และต่อมาได้รบัความนยิมขยายเป็นวงกว้าง จนในทีส่ดุ 
กลายเป็นแฟชั่นสุดฮิตตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1950
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ความต่างระหว่างยีนส์กับเดนิม
ค�าว่าเดนมิ (denim) ใช้เรยีกผ้าทีจ่ะน�า 

ไปตดัเยบ็เป็นกางเกงและเสือ้ผ้าแบบต่าง ๆ  
แผลงมาจากค�าในภาษาฝรัง่เศสว่า de Nîmes 
(หมายถึง จากนีม ซึ่งเป็นเมืองทางตอนใต้
ของฝรัง่เศส) ส่วนค�าว่ายนีส์ (jeans) แผลง
มาจากค�าว่า Gênes เป็นภาษาฝรั่งเศสที่
ใช้เรียกเมืองเจโนวา (Genoa) ในอิตาลี 
ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องการผลิตผ้าฝ้ายเนื้อหนา 
แข็งแรงส�าหรับตัดเย็บเครื่องแต่งกาย 
ปัจจุบันเวลาพูดถึง “ยีนส์” จะหมายถึง
เสือ้ผ้าและกางเกงซึง่ตดัเยบ็ด้วยผ้าทีท่อจาก 
เส้นใยฝ้ายทแยงไปมา 2 เส้นหรือมากกว่า 
และไม่จ�าเป็นว่าจะมีสีอะไร ส่วน “เดนิม” 
ใช้เรยีกเสือ้ผ้าและกางเกงตดัเยบ็ด้วยผ้าทอ
พิเศษเนื้อหนาที่ย ้อมด้วยสีกรมท่าหรือ
สีน�้าเงินเท่านั้น

ความนิยมของยีนส์หรือเดนิมไป
ทุกกลุ่มคน

หลังจากลีวาย สเตราส์ ชาวเยอรมัน
เชื้อสายยิวได้โยกย้ายถิ่นฐานจากเยอรมนี
มาตั้งหลักแหล่งที่นิวยอร์กเพื่อช่วยพี่ชาย
ท�าร้านขายของ ใน ค.ศ. 1851 สองปีต่อมา 
ในยุคตื่นทองของอเมริกาเขาได้ย้ายไปอยู่
ที่เมืองแซนแฟรนซิสโกเพื่อเปิดร้านค้าของ
ตัวเอง ที่นั่นเขาได้รู้จักกับเจคอบ ดับเบิลยู
เดวสิ ช่างตดัเยบ็เสือ้ผ้าทีเ่ป็นลกูค้าสัง่ซือ้ผ้า
จากร้านของลีวายเป็นประจ�า เจคอบจึงได้
ชกัชวนให้ลวีายท�าธรุกจิด้วยกนั เริม่ต้นจาก
การผลิตกางเกงท่ีมีความทนทานส�าหรับ 
คนงานเหมืองสวมใส่ ตัดเย็บด้วยผ้าเดนมิ 
กางเกงรุน่แรกนัน้มกีระเป๋าด้านหน้า 2 ใบ 
ด้านหลังมี 1 ใบ ตรงมุมกระเป๋าตอกหมุด
โลหะทองแดงเพื่อเสริมความแข็งแรงไม่ให้

ขาดง่าย ซึง่ถอืว่าเป็นเอกลกัษณ์ส�าคญัของ 
แบรนด์ลีวายส์ (Levi's) กางเกงนีต้อบโจทย์
ความต้องการของกลุ่มคนงานเหมืองทอง
เป็นอย่างดี ได้รับการจดสิทธิบัตรและออก
จ�าหน่ายครั้งแรกใน ค.ศ. 1873 ในเวลา 
ต่อมาจึงได้มีการปรับดีไซน์ให้เป็นแบบที่
เห็นกันในปัจจุบันคือมี 5 กระเป๋า รวมทั้ง
กระเป๋าใบจิ๋วที่ปะอยู่ตรงกระเป๋าหน้าด้าน
ขวา ทีอ่อกแบบไว้ส�าหรบัใส่นาฬิกาพกของ
พวกคนงานกย็งัคงไว้ นบัตัง้แต่วนัทีล่วีายส์ 
จ�าหน่ายยนีส์ตัวแรก ชือ่นีก็้ไม่เคยหายไปจาก 
ใจคนรกัยนีส์เลย และเป็นชือ่แรกทีต้่องนกึถึง 
เสมอเมื่อใครคิดจะเลือกซื้อยีนส์สักตัว

ส�าหรบัอกีแบรนด์ คอื ลี (Lee) มมีาต้ังแต่ 
ค.ศ. 1889 มิสเตอร์เฮนรี เดวิด ลี (Henry 
David Lee) ก่อตั้งขึ้นในรัฐแคนซัส สหรัฐ 
อเมริกา ลีมีกางเกงเอี๊ยมเป็นสินค้าชิ้นแรก 
ชื่อ Bib Overall และอีก 2 ปีต่อมาก็ออก 
Union-Alls เป็นชดุตดิกนัทีไ่ด้แรงบนัดาลใจ 
มาจากชดุช่างซ่อมรถ หลงัจากนัน้อกีเกือบ 
10 ปีลีได ้ เปิดตัวกางเกงยีนส ์คาวบอย 
ตวัแรกทีเ่ป้าเป็นตวัย ู(U) เหมอืนอานม้าและ 
ใช้วิธีติดกระดุม ถัดมา 2 ปีก็ปรับเปลี่ยน
จากกางเกงตดิกระดมุมาใช้ซปิแทน ส่วนที่
ท�าให้แบรนด์โด่งดังมากคือเมื่อดาราหนุ่ม
หล่อสุดเฮี้ยวเจมส์ ดีน (James Dean) 
เลือกกางเกงยนีส์ลีมาใส่ในภาพยนตร์เรือ่ง 
Rebel Without a Cause และ Giant ใน 
ค.ศ. 1955 ท�าให้กางเกงยนีส์และการแต่งตัว 
แบบสิงห์นกับิดฮิตไปทัว่ และดทูนัสมยัเป็น
แฟชั่นมากขึ้น

ส่วนแบรนด์ยนีส์ของไทยอย่างแมค็ ยนีส์ 
(Mc Jeans) ก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 30 ปีที่แล้ว 

เมื่อซื้อมาแล้วอย่าแช่น�้าร้อนเพราะจะยิ่งท�า
ให้ยีนส์หดตัว ให้แช่น�้าเย็นไว้ 20 นาที แต่
หากตัวหลวมไปหรืออยากให้หดลงอีกก็น�า
ยนีส์ ไปแช่น�า้ร้อนไว้ 1 ช่ัวโมงให้เนือ้ผ้าโดนน�า้ 
อย่างท่ัวถึง อยากให้ยนีส์คงสเีข้มนาน ๆ  ให้
ซักด้วยน�้าอุ่นหรือน�้าเย็นผสมน�้าส้มสายชู 1 
ถ้วยแทนการใช้ผงซักฟอก วิธีท�าความ
สะอาดท่ีดีท่ีสุดคือการซักแห้ง แต่อาจสิ้น
เปลืองมากเกินไป แนะน�าให้ซักด้วยมือด้วย
ผงซกัฟอกอ่อน ๆ เพราะการซักด้วยเครือ่งจะ 
ท�าให้ทรงและเนือ้ผ้าเปลีย่น เวลาซกัควรพลิก 
ด้านในออกมา และแยกซักจากเสื้อผ้าสีอื่น 
แต่ท่ีส�าคัญคือไม่ควรซักบ่อย ใช้การแขวน
ตากให้แห้งแทนการอบ เพราะเครื่องอบจะ
ท�าให้ผ้าเสียรูปทรง และควรพลิกด้านใน
ออกมาตาก วิธีเก็บกางเกงยีนส์ที่ดคีือแขวน
เก็บไว้ในที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก

ขยับขยายมาจากธุรกิจซักอบรีดเส้ือผ้า
ซนิไฉฮ้ัวทีเ่ราคุน้ชือ่กันดนีัน่เอง ชือ่แบรนด์
น�ามาจากชื่อต้นของผู้ชายชาวสกอตที่มัก
ขึ้นต้นด้วย Mc แบรนด์ของไทยแบรนด์นี้
เริม่ต้นด้วยการผลติเสือ้ผ้าและกางเกงยนีส์ 
แล้วค่อย ๆ ต่อยอดเพิ่มเติมสินค้าเป็น 
เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต ตลอดจนแจ็กเกตต่าง ๆ 
นอกจากนั้นยังได้น�าเข้าเครื่องมือในการ
ผลิตที่ทันสมัยอย่างเครื่องฟอกและเลเซอร์
ยงิลวดลายยนีส์ใน พ.ศ. 2548 ซึง่แมค็ ยนีส์ 
เป็นเพียงแบรนด์เดียวในประเทศไทยที่มี
เครือ่งนี ้ส่วนทีท่�าใคร ๆ  จดจ�าได้ก็คอืป้าย
หนงั 5 เหล่ียมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของแบรนด์
นั่นเอง นับว่าเป็นแบรนด์ยีนส์อันดับต้น ๆ 
ของเมืองไทยเลยทีเดียว

ความรู้เรื่องยีนส์
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ลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์

ความสุขจากการใช้ชีวิต
ปัจจุบันให้ดีที่สุดของ
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ด้วยสไตล์สดุแซ่บเฉพาะตวั ทัง้ในเรือ่ง
การแสดงและการจดัรายการ นาทนีีจ้งึเรยีก
ได้ว่าลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์ เป็นอีก
คนในวงการบนัเทงิทีค่นรุน่ใหม่ช่ืนชมสดุ ๆ  
เมื่อผนวกกับหมวกอีกใบที่เขาสวมอยู่ใน
ฐานะเจ้าของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 
ANGKRIZ ไม่ต้องบอกก็คงเดาได้ว่าคิว 
ของเขาแน่นแค่ไหน แต่ถึงแม้จะมีงาน 
รัดตัว สิ่งหนึ่งที่เขาให้ความส�าคัญอยู่เสมอ 
ก็คือการมุ่งมั่นสร้างประโยชน์ โดยเฉพาะ 
ในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่ง  
“ครูลูกกอล์ฟ” บอกว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งที่
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบ้านเรา

จากนเิทศศาสตร์มาสูก่ารสอนภาษาอังกฤษ 
“หากพูดถึงภาษาอังกฤษ ต้องบอกว่า

เป็นจดุเปลีย่นตัง้แต่เราอยูต่่างจงัหวดั เราเป็น 
เด็กไทยทั่วไปที่เรียนภาษาอังกฤษแบบไทย
แล้วไม่ประสบความส�าเร็จ พูดไม่ได้ เกรด
ไม่ด ีจนมาพลกิชีวิตตอนท่ีต้ังใจเรยีนภาษา
อังกฤษด้วยตัวเอง ดูหนัง ฟังเพลง ดูจาก
เจ้าของภาษา กเ็ลยได้จากตรงนัน้ พอภาษา
อังกฤษเราดขีึน้ กเ็หน็เลยว่าชวีติเราเปลีย่น 
ภาษาอังกฤษท�าให้โลกกว้างขึน้ เราเป็นเดก็
มัธยมต้นคนหนึ่ง แต่สามารถอ่านหนังสือ
ภาษาองักฤษอย่าง เจ้าชายน้อย และ แฮร์รี ่
พอตเตอร์ จบเล่มได้ด้วยตัวเอง

“จากการฝึกในช่วงมัธยม 2 ถึงมัธยม 
3 และฝึกต่อมาจนถงึช่วงทีเ่ข้าเรยีนในคณะ
นเิทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั รูส้กึ

ว่าความรู้ภาษาอังกฤษที่เรามีก็พอสมควร 
ส�าหรับตอนนั้น (ถ้ามองย้อนกลับไปอาจ 
ไม่ได้ดีเลิศ แต่ก็ดีพอส�าหรับเด็กคนหนึ่ง) 
เลยเอาความรู้ที่มีไปสอนพิเศษ เริ่มสอน
ตอนประมาณปี 1 เทอม 2 น้องที่มาเรียน
เป็นเด็ก ม.6 ตอนนี้นักเรียนก็มีบ้างนะที่
แต่งงานมลีกูไปแล้ว (หวัเราะ) ตอนนัน้เรา
อยากหาเงนิช่วยทีบ้่าน อยากซือ้ของส่วนตวั 
แต่สอนไปสอนมา พอปี 3 ก็เริ่มตกหลุมรัก
อาชีพนี้ เราเรียนนิเทศศาสตร์มา ตอนนั้น
ก็ต้องเริ่มถามตัวเองแล้วว่าจบไปอยากเป็น
อะไร เรากเ็หน็ว่า เฮ้ย...เอาหลกันเิทศศาสตร์
มารวมกับการสอนนี่แหละ เราเรียนเรื่อง
การส่ือสารมาเป็นหลักถูกไหมฮะ เมื่อเอา
มาผสมผสานกัน สอนหนังสือรู้เรื่อง เด็ก
ภาษาอังกฤษดีขึ้น เกรดดีขึ้น เราก็แฮปปี้ 
คราวนี้เลยยิ่งตั้งใจสอนมาก ๆ เตรียมการ
สอนจริงจัง พอปี 4 ก็มีเด็กมาเรียนกับเรา 
เยอะมาก อย่างเสาร์อาทิตย์นี่แปดโมงเช้า
ถึงส่ีทุม่นัง่สอนในร้านกาแฟไม่ไดไปไหนเลย”

อายุ 25 เปิดโรงเรียนสอนภาษา ANGKRIZ 
“พอเรารักการสอนตรงนี้ เลยมีความ

รู้สึกว่าถ้าอยากจะท�าให้ถูกต้อง อยากเปิด
โรงเรยีนให้ถูกกฎหมาย ให้กระทรวงรบัรอง  
มีใบอนุญาต ตัวเราก็ต้องพัฒนาตัวเอง 
ให้มคีณุภาพพอด้วย จงึตดัสนิใจไปเรียนต่อ
ที่อังกฤษ

“แม้ปรญญาโทที่ไปเรียนจะเป็นสาขา
ด้านการก�ากับละครเวที แต่เราก็ได้ฝึก
ภาษาและได้ใช้ชีวิตที่นั่น จริง ๆ อาจารย์ 
ที่สอนภาษาอังกฤษในเมืองไทย ถ้าจะเอา
ให้จบด้านภาษาอังกฤษมาโดยตรงก็อาจมี
จ�านวนไม่เพยีงพอ แล้วของเราเป็นโรงเรยีน
กวดวิชา คุณสมบัติที่เรามีอยู่ในตอนนั้นก็ 
เรียกได้ว่าเพียงพอกับการสอนมาก ๆ  แล้ว 
คราวนี้พอกลับมาถึงเมืองไทยตอนอายุ 25 
ก็ท�าเรื่องเปิดเป็นโรงเรียนเลย”

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่เก๋ไก๋ ฉีกแนว 
แต่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระ 

“เราเริ่มจากเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่เป็น 
กลุ่มเล็ก ๆ  ที่ไม่เหมือนใคร ต่อมาโรงเรียน
ก็เปน็ที่รู ้จักมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ เรามี 
ภาพโรงเรียนที่อยากท�าอยู่ในหัวก่อนแล้ว  
เป็นห้องเรยีนทีเ่ราอยากเรียน ทกุคนมอีสิระ 
มีการปฏิสัมพันธ์กัน ครูเปิดโอกาสให้เด็ก
เป็นตัวเอง มีส่ วนร่วมถามตอบได้เต็มที่  
เราอยากมีบรรยากาศแบบที่ครูสอนรู้เรื่อง 
ซึ่งอยางหลังนี้ก็ เปนหลักนิเทศศาสตร ์
เรือ่งการสือ่สารอกีแล้ว ตรงนีช่้วยได้มาก ๆ  

แม้จะมีตารางงานที่แน่นรัดตัว 
แต่คุณลูกกอล์ฟก็รับปาก 

ให้เวลาสัมภาษณ์กับ  
happiness ทันทีที่ทราบว่า 
 theme ของฉบับนี้ว่าด้วย 
การศึกษา “เพราะลูกกอล์ฟ

เห็นว่าเป็นประโยชน์”  
เขาบอกกับเราอย่างนั้น
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ลกูกอล์ฟสามารถควบคมุบรรยากาศภายใน
ห้อง สามารถท�าให้สารที่เราต้องการจะสื่อ
ออกไปให้เดก็ยิง่มปีระสทิธภิาพมาก ๆ  แล้ว
ภาพฝันที่มีก็คือ อยากให้เด็กรู ้สึกว่าที่นี ่
เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง สาม หรือสี่ คือ
เขาได้เรียนรู้ เป็นบรรยากาศการเรียนที่ 
ไม่เครียด เขาอยากมาที่นี่ พอมาเรียนแล้ว
เขามีความสขุกย่็อมได้อะไรกลบัไปแน่นอน”

หัวใจส�ำคัญในกำรสอน
“ลูกกอล์ฟมหีลกัการสอนอยูอ่ย่างหนึง่ 

ซึ่งตรงนี้เราพูดถึงเฉพาะกรณีภาษาอังกฤษ 
คือ เด็กจะเรียนได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อ หน่ึง...
เขามีความสุข สอง...เขาอยากเรียนเอง 
เม่ือเราท�าห้องเรียนให้เป็นอย่างน้ัน ผลกจ็ะ
ออกมาดี อย่างตอนนี้ลูกกอล์ฟยังสอนเอง 
ส่วนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีเวลาไปท�าอย่างอื่นก็
เพราะว่าโรงเรยีนเรามีชือ่เสยีงข้ึน เราไม่ท�า
คลาสใหญ่แบบ 200-300 คน แต่จะแบ่งเป็น
คลาสสัก 45 คน เรารู ้สึกว่าการเรียน 
การสอนแบบนีค้วรท�าให้เป็นแบบ Two-way 
Communication คือสื่อสารสองทาง  
ครูกับเด็กจะได้สื่อสารกันดี แล้วห้องเรียน
สดจะเป็นการสือ่สารสองทางได้เม่ือมีขนาด
ไม่ใหญ่มาก ถ้าใหญ่มากก็จะกลายเป็น
ทอล์กโชว์ไป นี่ก็ใช้หลักนิเทศศาสตร์ที่ 
เราเรียนมาอีกนั่นแหละ หากสังเกตดี ๆ  
ในประเทศที่เขามีการพัฒนาที่ดีกว่าเรา 
ห้องเรียนหนึ่งเด็กจะไม่เยอะ ลูกกอล์ฟว่า
ถ้าเป็นไปได้ ประเทศก็ต้องการครูลักษณะ
นี้แหละ คือครูที่ลงไปผลักดันเด็กได้

“ทีพ่ดูนีไ้ม่ได้หมายความว่าการสือ่สาร
ทางเดยีว หรอื One-way Communication 
ไม่ดี นะ แต่แบบนั้นเราจะท�าในรูปของ 
ออนไลน์เป็น e-Learning ช่วยเปิดโอกาส
ให้เด็กได้เรียนเหมือนกัน แต่ถึงอย่างไร 
ก็ต้องยอมรับว่าวิธีที่ดีที่สุดของการเรียน
ภาษาอังกฤษควรเป็นแบบ Two-way  
Communication อยู่ดี”

กำรศึกษำไทยในทำงที่อยำกให้เป็น
“จรงิ ๆ  การศกึษาควรท�าให้ทัง้ครแูละ

นกัเรยีนดขีึน้ไปพร้อมกัน อย่างตอนเป็นเดก็
เรามองครูว่าเป็นฮีโร่ นี่บอกตรง ๆ เลย  
ครูให้ท�าอะไรก็ท�าตาม ไม่กล้าเถียง แต่พอ
โตขึน้มาเราเริม่มองว่าครก็ูคอืมนษุย์คนหนึง่ 
มทีัง้ดไีม่ด ีแล้ววนัหนึง่เรามาประกอบอาชพี
นี้เอง บางคนก็เรียกว่าครูลูกกอล์ฟ บางคน
เรียกว่าติวเตอร์ลูกกอล์ฟ แต่ลู กกอล์ฟ 
ไม่แคร์เรื่องวิธีเรียกนี้หรอก เราในวัย 32 
กลบัมองว่าตวัเองกเ็ป็นนกัเรยีน มองครเูป็น
นักเรียน ไม่อยากเป็นแบบครูบางคนที่ไม่
เรยีนรู้อะไรแล้ว ถูกรายล้อมไปด้วยอีโก้และ
อคติ เราไม่อยากเป็นอย่างนั้น

“แล้วการศึกษาควรท�าให้เด็กและครู 
ดีขึ้นได้อย่างไร หนึ่งคือครูก็ต้องพัฒนา 
ตัวเองตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นครู อาจารย์ 
หรอืตวิเตอร์ทีส่อน ควรเปิดกว้าง รบัฟังจาก
เด็กด้วย เราต้องคุยกับเด็กเยอะ ไม่เป็นครู
ประเภทที่ต่อให้ผิดก็ยังแถ เด็กเดี๋ยวนี้เขา
เปิดกูเกิลได้ ไปหาแหล่งข้อมูลอื่น ไปหาครู
ที่เกงกวาได้ สมมติครูออกเสียงค�านี้ผิด 
แปลผิดเห็น ๆ แต่จะบอกว่าก็ฉันเป็นครู  
ฉันต้องถูก มันหมดยุคแล้ว ลูกกอล์ฟ 
จะบอกเด็กไว้เลย หนูตั้งใจฟังนะ ถ้าพ่ี
สะกดผิด พูดผิดหนูบอกพี่เลย มาเรียนรู้ไป
ด้วยกันสิ ก็จะได้ผลดีกันทั้งคู่

“ส่วนนักเรียนไทยก็ควรปรับตรงที่การ
ท�าหน้าที่ของตัวเองให้ดี แต่ว่าเราไม่ได้ 
พูดถึงเด็กที่ด้อยโอกาสนะ เพราะเรื่องการ

ด้อยโอกาสทางการศึกษานี้ คงต้องอาศัย
การปรับโครงสร้างปรับระบบครั้งใหญ่เลย  
เราพูดถึงเด็กในเมืองใหญ่ที่มีโอกาสเรียน
หนังสือ พวกคุณท�าหน้าที่ตรงน้ันดีหรือยัง 
เรารู้เราเข้าใจว่าเด็กเขาเหนื่อย เมืองไทย
เริ่มเรียนเช้ามาก เลิกเรียนก็เย็น แถมมี 
เรยีนพเิศษ มกีารแข่งขนัเตม็ไปหมด แต่เรา 
บอกตรง ๆ  เลยนะว่าไม่ใช่แค่เป็นเดก็หรอก  
เป็นมนษุย์มนัก็เหนือ่ยหมดแหละ (หวัเราะ) 
เพราะฉะนั้นเราท�าหน้าที่ของเราดีหรือยัง 
ขณะที่เรื่องระบบการศึกษาต้องใช้เวลา 
ในการแก้ไข แต่ระหว่างนั้นสิ่งที่เราปรับได้
คอืปรบัตวัเอง ปรบัไม่ให้เป็นนกัเรียนทีห่่วย 
ลูกกอล์ฟบอกนกัเรยีนเสมอว่าเราเริม่ได้จาก
ตัวเอง อย่างเมื่อคุณเจอครูที่ตั้งใจสอน  
คุณต้องไม่หลับนะ ยกเว้นเป็นคาบเรียนที่
ครสูอนไม่รูเ้รือ่งแบบนัน้เราไม่นบั แต่จริง ๆ  
แล้วยังมีครูจ�านวนมากที่สอนรู้เร่ือง เขา
ตั้งใจมาสอน แต่ถ้ามาเจอกับเด็กที่ไม่ท�า
หน้าที่ของตัวเอง ทุกอย่างก็จบ

“สองข้อนี้คืออยากให้ทุกคนท�าหน้าที่ 
ครทู�าหน้าที ่เดก็ท�าหน้าที ่ทกุอย่างจะดขีึน้
แน่นอน เราพูดแบบนี้เพราะเราผ่านจุดนั้น
มา จากเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่ครอบครัว
มีฐานะปานกลาง พ่อแม่ต้องไปกู้แบงก์มา
ให้เรียนหนังสือด้วยซ�้า แล้วจากการที่เด็ก
ต่างจงัหวดัคนนัน้ได้ปรบัตวัมาเป็นผูเ้รยีนที่
ดีขึ้น เราก็เห็นผล เราไม่หลับในคาบเรียน
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ทีค่รสูอนรูเ้รือ่ง เราจะเรยีนรูเ้รือ่งโดยไม่ต้อง
ไปทบทวนมาก ครูคนไหนที่ ต้ังใจสอน  
คุณมองหน้ามองแววตาที่เข้ามาด้วยความ
มุ่งมั่นตั้งใจของเขา ดูเวลาเขาอยู่หน้าชั้น 
ถ้าเขาเข้ามาด้วยความอยากสอน ความ
ตัง้ใจแบบนัน้ เราย่ิงต้องต้ังใจเรยีนตอบไป”

การสอนหนังสือช่วยพัฒนาตัวเราเองด้วย
 “การคยุกบัเดก็ท�าให้เราเจอมุมมองใหม่ ๆ  
ตลอดเวลา ท�าให้เราได้พัฒนาตัวเอง เวลา
สอนเราจะถามเด็กตลอดว่าวันนี้พร้อมไหม 
วันนี้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตหนู มีบางครั้งที่ 
ลูกกอล์ฟเตรียมเนื้อหามาหนักมาก แต่เรา
เห็นสภาพเด็กว่าวันน้ีทุกคนสอบไฟนอลมา 
ดูจะไม่ไหวแล้ว เราก็เปลี่ยนเรื่องสอนเลย 
เพราะเราอยากให้ 2-3 ชั่วโมงที่อยู่ด้วยกัน
เขาได้อะไรกลบัไป และเป็นเรือ่งทีเ่ขารบัไหว 
แต่ครบูางคนพอไม่เข้าใจจุดนีปุ้บ๊กจ็ะแบบว่า 
เธอมันขี้เกียจ! ท�าไมมานอนในห้องเรียน!
สุดท้ายก็เป็นเรื่องการสื่อสารอีกน่ันแหละ 
แต่ถ้าเราคุยกับเด็กเราจะรู้ว่าเป็นอย่างไร 
แล้วเราก็ได้แนวทางการสอนใหม่ ๆ ด้วย” 

ความส�าเร็จในชีวิต
“ถ้าถามว่ามองว่าตัวเองส�าเร็จแค่ไหน

ในชีวิตนี้ จริง ๆ  ก็มองว่าส�าเร็จเท่าที่อยาก
ให้เป็นแล้วนะ เพราะความส�าเรจ็ในวนันีค้อื
เราไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองอีก ไม่ต้องถามตัว
เองว่าเราท�าอะไรส�าเร็จหรือเปล่า เราอยู่ใน
จุดที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้ว เรารู้ตัวว่า
เราเป็นยงัไง นัน่ถือว่าเป็นความส�าเร็จ”

การท�าชีวิตให้มีประโยชน์
“สิ่งที่อยากท�าในตอนนี้คือ อยากใช้ 

ชี วิตตัวเองให้มีประโยชน์ ลูกกอล์ฟบอก 
ตรง ๆ  ว่าอย่างทีเ่ราสมัภาษณ์กนัวนันี ้ถงึงาน 
ของลกูกอล์ฟจะค่อนข้างแน่น แต่เรารบัเลย 
เพราะมีประโยชน์ เวลาที่รับงานในชีวิต 
ทุกวันนี้เราตั้งไว้ข้างบนเลย ‘ถ้ามีประโยชน์ 
ยุ่งแค่ไหนก็ต้องหาเวลา’ 

“และนี่คือจุดหมายต่อไป คือก่อนที่จะ
ตายจากประเทศไทยไป เราต้องใช้ชีวิต 

ให้มปีระโยชน์ ท�าประโยชน์โดยการใช้เวลา
ว่างของตัวเองมาท�ารายการภาษาอังกฤษ 
เพราะเห็นว่ามันมีประโยชน์ ให้ทุกคน 
ได้ดูฟรี เรียนฟรี นอกจากนี้หากมีเวลา 
ลูกกอล์ฟก็จะไปสอน ไปบรรยายตาม
สถาบันที่เขาเชิญมาทั่วประเทศ ท�าอย่างนี้
มา 3-4 ปีแล้ว ตามโรงเรยีนจ้างเรา เรากไ็ป 
ให้ฟ ร ี เพราะเหน็ว่าเป็นประโยชน์ เราไลฟ์ 
พยายามสอนในเฟซบุ ๊ก เพราะเห็นว่า 
เปนการท�าประโยชน์ อยากช่วยพัฒนา
ประเทศในด้านนี้เท่าที่เราท�าได้ 

“อย่างไรกต็าม การท�าประโยชน์แบบนี ้
เราท�าคนเดียวไม่ได้ ดังนั้นหากมีใครที่เป็น 
คณุคร ู เป็นผูส้อน เป็นตวิเตอร์ คณุได้อ่าน 
บทสัมภาษณ์นี ้อ่านมาถึงบรรทดันี ้ลูกกอล์ฟ 
อยากบอกว่าคณุก�าลงัท�าหน้าทีน่ัน้อยู ่ไม่ว่าจะ
เป็นการสอนเด็กแค่ 2-3 คนหรือร้อยคน  
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงอะไร ๆ ได้จริง 
อนาคตเด็กพวกนั้นจะเติบโตขึ้นมาเป็น 
คนรุ่นต่อไป แล้วคุณก็คือจุดเชื่อมต่อที่ 
ส�าคญัมาก เพราะฉะนัน้ต้องใช้ช ีวติของคณุ
ให้มีประโยชน์ ท�าให้คนอื่นดีขึ้น นี่คือ 
เป้าหมายของลูกกอล์ฟ และอยากจะฝาก
ให้หลาย ๆ คนลองท�าดู”

ในวัย 32 แบบนี้อาจฟังดูเหมือนแก่นะ  
แต่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยยึดติดกับทั้งความสุขและความทุกข์แล้ว  

ยึดแค่ว่าเรายังโชคดีที่ได้มีชีวิตในแต่ละวัน เราอาจมีแพลนว่าอยากท�าโน่นท�านี่ 
ในแต่ละช่วงชีวิต แต่สุดท้ายสิ่งที่ส�าคัญก็คือช่วงเวลาในปัจจุบัน
เราโตมาถึงในวัยนี้ เห็นการตายใกล้ตัวมาเรื่อย ๆ คนคนหนึ่ง 

วันนี้เขาอยู่กับเรา พรุ่งนี้เขาอาจไม่อยู่แล้ว ฉะนั้นความหวัง ความฝัน  
แผนการในอนาคต ความเครียด ก็จะหายไปหมดด้วย พอเรายึดหลักว่า 
ทุกคนต้องตาย เราก็จะไม่ยึดติด ความสุขความทุกข์จะกลายเป็นธรรมดา 
ของโลกมาก ๆ สิ่งที่ส�าคัญคือการใช้เวลา ณ ปัจจุบันของคุณให้ดีท่ีสุด  

หากคุณยังเป็นคนเหล่านั้นที่ยังมีโอกาสได้ใช้ปัจจุบัน  
นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว
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เรื่องและภาพ...อินทุอร บาวา

Gross National Happiness หรือความสุขมวลรวมประชาชาติ  
เป็นแนวคิดที่ถูกประกาศขึ้นเมื่อ 46 ปีก่อนโดยสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย  
วังชุก (สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 4) กษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงเป็นที่เคารพรักของ
ประชาชน พระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ประมุข
องค์ปัจจุบันแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ประเทศเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัย
ระหว่างสองประเทศใหญ่อย่างอินเดียและจีน ประเทศที่ให้ความส�าคัญกับความสุข
มวลรวมประชาชาติ (GNH) มากกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  
และนี่เองที่สร้างกระแสให้คนทั่วโลกต่างอยากจะมาสัมผัสความสุขในดินแดน 
แห่งมังกรสายฟ้าน้ีกันให้ได้สักครั้ง

ESCAPE  TO 
PARADISE 
IN BHUTAN 

ESCAPE  TO  
PARADISE  
IN BHUTAN 

บริเวณช่องเขาดอร์ ชูลา
PAGE 80
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สิ่งที่นักเดินทางควรทราบก่อนเข้า
ภูฏานคือ คุณไม่สามารถแบ็กแพ็กเที่ยว 
เองได้ เพราะรฐับาลต้องการควบคมุการใช้
ทรัพยากรทุกอย่าง เพราะฉะนั้นการเที่ยว 
ที่ นี่ คุณต ้องซื้ อทั วร ์ ผานบริษัททั วร ์ที่ 
ได้รับใบอนุญาตจากการท่องเที่ยวภูฏาน 
เท่านัน้ อัตราค่าธรรมเนียมนกัท่องเท่ียวจะอยู่
ทีป่ระมาณ 250 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อวัน

เม่ือเครือ่งลงจอดทีส่นามบนิเมอืงพาโร 
เรากไ็ด้รับการต้อนรบัจากไกด์ในชุดประจ�า
ชาติที่เรียกว่า โก (Kho หรือ Go) ซึ่งมา
พร้อมกบัพาหนะพาเทีย่วส่วนตัวเป็นรถยนต์
สัญชาติเกาหลีที่ชาวภูฏานนิยมใช้กัน ไกด์
พาเราไปโดยขับรถลัดเลาะหน้าผาบนถนน 
เลนขวาท�าเอาหัวใจเสียววาบอยู่หลายครั้ง

ประชากรชาวภฏูานรวมกนัทัง้ประเทศ
มีราว ๆ  8 แสนคน ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธนิกายมหายานแบบตนัตระ ชาวภูฏาน
เรยีกดินแดนของตนเองว่าดรกุยุล (Druk Yul) 
หมายถึงดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า ทุกคน
ทักทายสวัสดีกันด้วยค�าว่า “คูซูซังโป” 
(Kousouzangpo) และค�าว่า “คาดินเช” 
(Kardinche) แปลว่า ขอบคุณ แต่ถ้า 
เตมิค�าว่า “ลา” ลงท้ายจะเป็นการเพิม่ความ
สุภาพ คูซูซังโปลาและคาดินเชลา คือ 
สองค�าที่ไกด์บอกให้เราทุกคนท่องให้ขึ้นใจ 
เพราะชาวภฏูานยิม้ง่าย เมือ่เราพดูภาษาเขา 
กจ็ะยิง่เพิม่ความคุน้เคย เวลาขอถ่ายรปูกมั็ก 
ได้ภาพสวย ๆ กลับไปแบบไม่ยากเลย

เราอยู่บนรถที่ขับลัดเลาะไปตามไหล่
เขาและหน้าผา ครบหนึ่งชั่วโมงพอดีตอนที่
เดนิทางถงึกรงุทมิพ ู(Thimphu) เมอืงหลวง
ใหม่อายุไม่ถึง 60 ปี มีประชากรราวแสน
คนที่ส่วนใหญ่มาจากต่างถิ่นฐาน คล้ายกับ
เมืองหลวงทั่วโลกที่ผู้คนเดินทางมาเพื่อหา
งานท�า เมืองหลวงแห่งนี้เป็นที่ประทับของ 
กษัตริย์และพระราชวงศ์ ตลอดจนเป็น
ที่ท�าการรัฐบาล เหตุที่ต ้องย้ายมาจาก 
ปูนาคา (Punakha) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวง
จนถึง ค.ศ. 1955 เนื่องจากแถบปูนาคา
อากาศอบอุ่นสบายกว่า จึงใช้เป็นที่ประทับ
ของสมเด็จพระสังฆราช ประมุขฝ่ายสงฆ์ที่ 

เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนเช่นกัน  
ว่าไปแล้วระบอบการปกครองทั้งสถาบัน
พระมหากษัตริย ์และศาสนาของภูฏาน 
ท�าให้เราพอจะเข้าใจรูปแบบชีวิตของคน
ประเทศนีอ้ยูไ่ม่น้อย เพราะค่อนข้างเหมอืน
กับประเทศไทยมากทีเดียว 

ช่วงที่ดีที่สุดส�าหรับการไปเยือนภูฏาน
คือช่วงฤดูใบไม้ผลิ ราว ๆ เดือนกันยายน 
ที่ทุกอย่างจะดูเขียวขจี แต่เนื่องจากระยะ 
6 ปีที่ผ่านมาจ�านวนนักท่องเที่ยวมากขึ้น 
โดยเฉพาะจากเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น และ
ไทย ท�าให้เราสามารถมาเที่ยวภูฏานใน 
ฤดูหนาวหรือราวเดือนธันวาคมได้เช่นกัน 
เมืองหลวงทิมพูนี้ล ้อมรอบไปด้วยภูเขา  
มีโรงแรมให้เลือกพักหลากหลาย ส�าหรับ
ใครที่อยากไปเที่ยวที่ไกล ๆ นอกเหนือ
โปรแกรมทัวร์ก็สามารถใช้บริการแท็กซี่ได้ 
เพราะอัตราอยู่ที่ 30 กว่าบาทซึ่งน่าจะเป็น
ตัวเลขที่คนไทยรับได้อยู่แล้ว

การจราจรในเมืองไม่มีไฟเขียวไฟแดง 
แต่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักหยุดยืนมุง
แถวๆ สีแ่ยกกลางเมอืงนัน้ ไม่ใช่รอจงัหวะ

ข้ามถนน แต่หยุดเพื่อชมลีลาการโบกรถ 
ให้สัญญาณของต�ารวจราจรซึง่ดพูลิว้น่าชม
มาก บ้านเรือนในเมืองทิมพูสะดุดตาด้วย
สีสันลวดลายวิจิตร ส่วนใหญ่เป็นบ้านที่ 
สร้างจากไม้ อฐิ และปนู มลีายเขยีนสทีีเ่ป็น
เอกลักษณ์ เน้นสีขาว เหลือง แดง ว่ากันว่า
ชาวภฏูานมคีวามเป็นศลิปินอยูใ่นสายเลอืด 
บ้านไหนสร้างเสร็จใหม่คนก็จะพร้อมใจกัน
ไปช่วยระบายสี แม้แต่สามเณรที่บวชเรียน
ในวัด นอกจากศึกษาพระธรรมแล้วยังมี
เวลาส�าหรบัศกึษาศลิปะด้วย สถาปัตยกรรม
รวมถึงงานศิลปกรรมทั้งหลายของภูฏาน
ล้วนได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา 
ทั้งสิ้น

ฝูงนกพิราบบินเหินเหนือเจดีย์อนุสรณ์
สถาน (Memorial Chorten) องค์สถปูสขีาว 
โดดเด่นอยู ่ใจกลางกรุงทิมพู สร้างขึ้น 
เมื่อ ค.ศ. 1972 โดยสมเด็จพระราชินีพุนโช  
โชเดนเพือ่ระลกึถงึพระราชโอรส คอื สมเดจ็
พระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จี วังชุก (สมเด็จ
พระราชาธิบดีองค์ที่ 3) ชาวภูฏานต่าง 
พากันมากราบไหว้รูปปั ้นพระโพธิสัตว์ 

เจดีย์อนุสรณ์สถาน

บ้านเมืองในทิมพู ระหว่างทางสู่ทิมพู
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ที่ประดิษฐานอยู่กลางทางเดินก่อนถึงพระสถูป แล้วจะเดินวน 
พระสถูป 3 รอบเพื่อเป็นการสักการะ

ผู ้คนมักแวะมาท�าบุญด้วยน�้ามันเติมตะเกียงเพ่ือให้ชีวิต
สว่างไสว ในมือถอืกงล้ออธษิฐาน (Prayer Wheel) ซ่ึงเป็นวตัถุทรง
กระบอก ด้านข้างประดับด้วยตัวอักษรที่เป็นมนตราศักดิ์ สิทธิ์  
เชือ่ว่าเม่ือหมุนตามเข็มนาฬกาหนึง่รอบด้วยใจศรทัธาจะเท่ากบัการ
สวดมนต์ 108 จบ พร้อมกล่าวบทสวดเป็นคาถา 6 พยางค์ “โอม 
มณี ปัทเม หุม” (Om mani padme hum) 
แปลว่า โอม มณีอยู่ในดอกบัว หมายถึง  
ขอถือมณีในดอกบัวเป็นสรณะ เป็นพื้นฐาน
แห่งวาสนาและปัญญาทั้งปวง ชาวภูฏาน 
ไม่นิยมขอพรเพื่อตนเอง เวลาไปวัดพวกเขา
มักภาวนาเพื่อคนอื่น ให้ทุกคนมีความสุข  
มีชีวิตที่ดี และมีสันติภาพ เชื่อว่าการได้รับ
พรที่ผู ้อื่นภาวนาให้ พรน้ันจะเพิ่มพูนเป็น 
ร้อยเท่าพันทวี กงล้ออธิษฐานสีแดงขนาด
ใหญ่ทีอ่ยูภ่ายในเจดย์ีอนสุรณ์สถานจงึหมนุอยูเ่สมอตามแรงศรทัธา
ของผู้คน ชาวภูฏานส่วนใหญ่ที่เราพบเจอล้วนแต่ยิ้มง่ายตั้งแต่เด็ก
ถงึผูใ้หญ่ ทัง้ยงัทกัทายภาษาองักฤษได้ระดบัเบือ้งต้นด้วย ซึง่คงเป็น
เพราะสวัสดิการต่าง ๆ ของที่นี่ดี ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาหรือ
การรักษาพยาบาลซึ่งรัฐบาลรับผิดชอบหมด

ในกรุงทิมพูยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย เช่น Buddha 
Point องค์พระขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่กลางเขา ซึ่งเป็นจุดชมวิว
เมืองทิมพูได้ดีที่สุด และศาสนสถานส�าคัญต่าง ๆ ที่ภายในห้าม
ถ่ายรูปอย่างเด็ดขาด เช่น Zilluka Nunnery อารามแม่ชีแห่งเดียว
ในทมิพ ูตวัวดัเก่าแก่สร้างมาต้ังแต่ครสิต์ศตวรรษที ่15 จากวดัแม่ชี 
เราสามารถมองเห็นความย่ิงใหญ่ของทิมพซูอง (Thimphu Dzong) 

หรอือกีชือ่หนึง่คอืตาชโิชซอง (Tashicho Dzong) ซึง่สร้างมาตัง้แต่
ครสิต์ศตวรรษที ่17 เป็นศนูย์กลางการปกครองและเป็นสญัลกัษณ์
ส�าคัญของเมืองหลวงทิมพู ภายในแบ่งสัดส่วนเป็นที่ท�าการของ
รัฐบาล และเป็นศูนย์กลางของคณะสงฆ์ โดยสมเด็จพระสังฆราช
จะมาประทับที่นี่ในช่วงฤดูร้อน แล้วกลับไปประทับที่ปูนาคาใน 
ฤดหูนาว บรเิวณข้าง ๆ  กันคอืพระราชวงัของสมเดจ็พระราชาธบิดี
องค์ปัจจุบัน เป็นวังหลังน้อยแสนสมถะ ขณะเสด็จไปทรงงาน

พระองค์จะทรงทักทายประชาชนจนไปถึง 
ตาชโิชซอง เป็นภาพปกตทิีช่าวภฏูานคุน้เคย 
การปกครองเหมือนพ่อปกครองลูกเช่นนี้เอง
ทีเ่ราคนไทยรูส้กึผกูพนั ตามบ้านเรือนมพีระ-
ฉายาลกัษณ์ของสมเดจ็พระราชาธบิดปีระดบั
อยู่บนฝาบ้าน แสดงให้เห็นถึงความรักที่ 
ชาวภูฏานมีต่อองค์พระประมุขของพวกเขา
อย่างชัดเจน

การไปเยอืนซอง (Dzong) เนือ่งจากเป็น 
สถานที่ราชการ นักท่องเที่ยวทุกคนจึงสามารถเข้าชมได้หลัง 
ห้าโมงเย็น ภายในซองนั้นดูยิ่งใหญ่ มีกลุ่มอาคารที่แยกออกเป็น 
เขตสังฆาวาสด้านทิศใต้ และเขตฆราวาสกับลานอเนกประสงค ์
ทีจ่ดักจิกรรมส�าคญัทางศาสนา ตรงกลางเป็นหอสงูสามชัน้เรียกว่า
หอกลาง ลานด้านหน้าใช้ประกอบพิธีส�าคัญ เช่น เทศกาลเซซูหรือ
เทศกาลระบ�าหน้ากากซึง่จดัขึน้ทกุปีตามซองต่าง ๆ  ของแต่ละเมอืง 
เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองและระลึกถึงพระคุณของท่านรินโปเช ผู้น�า
พทุธศาสนาแบบตนัตระหรอืลทัธลิามะเข้ามาในภฏูาน ทีน่ีม่กีฎห้าม
ถ่ายรปูภายในโดยเดด็ขาด หลงับรจิาคท�าบญุแล้วพระจะรินน�า้มนต์
ใส่มือให้เราดื่มเพื่อความเป็นสิริมงคล

ออกส�ารวจตลาดนัดวันหยุดที่ Centenary Farmer’s Market 

ธงศาสนา สีแดง ขาว เหลือง น�้าเงิน

ต�ารวจตามซองหรือป้อมปราการ ภายในตาชิโชซอง
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GETAWAY GLOBALhappiness

80-83HAPPINESS-M11C8W4-F39-VOL 32-24-11-60-CS CC 2015.indd   82 12/8/17   12:45 AM



ตลาดใหญ่ที่สุดของทิมพู เปิดทุกวันเสาร์
และวันอาทิตย์ ด้านล่างขายของสดจ�าพวก
ผักผลไม้ ด้านบนเปนของแห้งซึ่งมีทั้ง 
พริกแห้ง เครื่องหอมที่น�ามาใช้ผสมกับธูป 
ตลาดที่นี่สะอาด ไม่มีเนื้อสัตว์จ�าหน่าย แต่
ไม่ใช่ว่าชาวภูฏานทั้งหมดจะไม่รับประทาน
เนื้อสัตว์ เพียงแต่พวกเขาไม่ฆ่าสัตว์ ดังนั้น
เนื้อสัตว์ที่มีจึงเน้นน�าเข้ามาจากอินเดีย  
ตามร้านสะดวกซื้อเป็นข้าวของที่สั่งมาจาก 
จีนและไทย ไม่มีบุหรี่จ�าหน่ายเนื่องจาก 
เป็นข้อห้าม อีกหนึ่งแห่งที่ไม่ควรพลาดคือ  
The Folk Heritage Museum ซึ่งมีบริการ
ร้านอาหารแบบภูฏานแท้ ๆ ส่วนใหญ่เป็น
ข้าวและผักรสชาติจืด แต่คุณสามารถขอ 
เอมาดัตช ิ(Ema-daste) อาหารประจ�าชาติ
ของชาวภูฏานซึ่งเป ็นพริกผัดกับชีสได ้ 
รับรองว่าแซ่บถึงทรวง

เพราะภูมิทัศน์เป็นภูเขาสลับซับซ้อน 
ดังนั้นให้ท�าใจไว้เลยว่าเส้นทางจากทิมพูสู่ 
ปนูาคาย่อมเป็นถนนทีม่คีวามโหดและชนักว่า 
แม่ฮ่องสอนบ้านเราหลายเท่า ระหว่างทาง
มีหมู่บ้านทิเบตของกลุ่มผู้อพยพชาวทิเบต
ทีม่าอาศยัเพือ่ลีภ้ยัทางการเมอืง พวกนีส่้วน
ใหญ่ท�าไร่แอปเปิลส่งขายตามเมืองต่าง ๆ  
มีชีสแห้งร้อยขายเป็นพวงคล้ายพวงมาลัย
ตามสีแ่ยกบ้านเรา รวมถงึส้มและผลวอลนัต
ที่ขายแบบไม่กะเทาะเปลือก

เดนิทางผ่านช่องเขาดอร์ ชลูา (Dochula 
Pass) สถานที่ตั้งของเจดีย์ 108 องค์ (Druk 
Wangyal Chortens) อีกหนึง่โลเคชนัดงีาม
ที่ทุกคนสามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัย
ด้านตะวันออกได้ในวันอากาศดี ทุกคนใน 
รถได้รบัการฝึกซ้อมไว้แล้วว่าเมือ่ถึงยอดเขา 
จะต้องกล่าวค�าว่า “ฮาเกโล” เป็นเหมอืนค�า
ทักทายพระเจ้าประจ�าเขา ปูนาคาที่เห็นดู
เป็นดนิแดนชวนฝันทีง่ดงามด้วยไร่นาแบบขัน้
บันไดไกลสุดลูกหูลูกตา มีสถานที่ห้าม
พลาดคือ ปูนาคาซอง (Punakha Dzong) 
อาคารทาสีเหลืองเด่นตั้งสง่าอยู่บนพื้นที่สบ
กันของแม่น�้าโปชูและโมชู ปูนาคาซองนี้
ใหญ่โตกว่าตาชโิชซองมาก สร้างขึน้ใน ค.ศ. 
1637 จะเปิดให้เข้าชมในช่วงเทศกาลเซซู
เท่านั้น เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเขต 
สังฆาวาส เราจึงได้รับอนุญาตให้เข้าชมแต่ 
บริเวณภายนอก และกราบพระพุทธรูป 
ส�าคัญภายในซอง 3 องค์ อันได้แก่ ซับดรุง 
(Zhabdrung) ผู้รวมประเทศภูฏานก่อนมี 
ปฐมกษตัรย์ิใน ค.ศ. 1629 และสร้างซองแรก 
ในทมิพ ูองค์กลางคอืพระพทุธเจ้า และองค์
ซ้ายคือรินโปเช

เรื่องไฟฟ้าไม่เป็นปัญหาเพราะภูฏานมี
รายได้อนัดบัหนึง่จากการส่งไฟฟ้าไปขายใน
อินเดีย ดังนั้นรับรองได้ว่าต่อให้อากาศ
หนาวขนาดไหนคณุกย็งัสขุสบายไดในภฏูาน 

เพราะมนี�า้ร้อนให้อาบ มผ้ีาอุน่ๆ ให้ห่ม ตืน่มา 
เห็นวิวหมอกลอยเหนือน�้า ราวกับว่าสวรรค์
อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเลยสักนิด

และแล้วไฮไลต์ของการเดินทางก็ 
มาถึง ไม่ว่าใครจะซือ้ทวัร์ประเภทไหนกต็าม 
โปรแกรมสุดท้ายต้องมาจบลงที่วัดตักซัง  
(Taktsang Lhakhang) หรือวัดถ�้าเสือ  
วัดแห่งนี้ชาวภูฏานเชื่อกันว่าเป็นดินแดน
ศักดิ์สิทธิ์ที่ในชีวิตต้องขึ้นไปเยือนสักครั้ง  
วัดตั้งอยู่ตรงหน้าผาสูงชัน ต้องเดินทางเท้า
ผ่านภเูขาหนึง่ลกู จากนัน้เดนิขึน้เขาอกี 900 
เมตร คนทั่วไปใช้เวลาไปและกลับราว 3-4 
ชั่วโมง ทุกคนเดินไปตามจังหวะของตัวเอง
และไม่ควรเร่งรีบ เพราะเมื่อขึ้นไปยิ่งสูง
ออกซิเจนจะน้อยลง การเตรียมตัวในการ 
ปีนเขาคือควรยืมไม้เท้ามาจากรีสอร์ตที่พัก 
และพกผ้าปิดจมูกไปด้วย เพราะทางเป็น
ลูกรังและมีจุดที่ชันหลายช่วง ขาเริ่มสั่นแต่
ก�าลังใจเริ่มมาเมื่อเห็นวัดตักซังอันยิ่งใหญ ่
ได้ชดัเจน ธงมนต์สแีดงขาวน�า้เงนิโบกสะบดั
ไปทั่ว เป็นจุดยอดนิยมที่ใคร ๆ ก็ต้องการ
เก็บภาพและใช้เวลาพักเท้าอยู่สักครู่ใหญ่

ในที่สุดเราก็พาตัวเองมาถึงตีนเขา 
สายตามองขึ้นไปที่วัดตักซัง อีกเพียงไม่กี่
อึดใจเท่านั้น เรารวบรวมก�าลังใจก้าวขึ้นสู่
วดัตักซงัด้วยความหวงัว่า ใครมาทีน่ีต่่างกไ็ด้ 
พรสมปรารถนากันทุกคน ภายในวัดเย็น 
ยะเยือกเหมือนถ�้า ทุกคนกราบไหว้บูชา 
รูปปั้นท่านรินโปเชอย่างตั้งอกตั้งใจ และได้
รับน�้ามนต์จากพระเหมือนทุกครั้งที่ไปวัด  
ได้ดืม่น�า้ทพิย์ในสถานทีอ่นัศกัดิสิ์ทธิอ์ย่างนี้ 
เราถือเป็นบุญอันยิ่งใหญ่พาให้ใจสงบ และ
สร้างแรงใจในการกลับไปฟันฝ่าอุปสรรค
นานาที่รออยู่ในอนาคต

ประเทศเล็ก ๆ ที่มีการจัดการบริหาร
เรื่องทรัพยากร และมีความศรัทธาในการ
ท�าความดีเช่นภูฏาน รวมทั้งการปกครองที่
คล้ายเมืองไทย ท�าให้เราท่องเที่ยวได้อย่าง
อบอุน่ ขณะเดยีวกันก็สัมผสัได้ถงึคณุค่าและ
ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ จนรู้สึกอยาก
กลับไปเยือนอีกสักหลาย ๆ ครั้ง

ปูนาคาซอง วดัตกัซงัหรอืวดัถ�า้เสือ

พระสงฆ์แห่งภูฏาน
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เรื่องและภาพ...KaaYuu 

DRIZZLE 
OF HAPPINESS
DRIZZLE 
OF HAPPINESS

น�้าตกมะลิวัลย์

GETAWAY URBAN

“ฝน” คืออุปสรรคของการเดินทางในหลาย ๆ จุดหมาย 
แต่ส�าหรับที่น่ี “ฝน” คือความงามและผู้ให้ก�าเนิดผืนป่าชอุ่ม 
ท่ีโอบกอดเมืองเล็ก ๆ ไว้สามด้าน ปล่อยให้ทะเลอันดามัน 
รับหน้าที่เป็นประตูบานใหญ่ เปิดรับผู้คนและวัฒนธรรมจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาผสานวิถีชีวิตไทยถิ่นใต้ ฝนซึมลงดิน
ผ่านช้ันหินแร่แล้วพุพลุ่งเป็นน�้าแร่ร้อน ฝนรวมตัวเป็นสายน�้า
นามกระบุรีไหลลงสู่ปากอ่าวกว้าง จุดเริ่มต้นเป็นหลักกิโลเมตร 
ท่ีศูนย์ของชายฝั่งอันดามันตรงด้ามขวานไทย ณ เมือง 
ขนาดไม่ใหญ่นามว่า “ระนอง”
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หมุนเข็มนาฬิกาย้อนกลับสู ่สมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี 
ระนองและเมืองตระหรือกระบุรีนี้มีฐานะเป็นเพียงหัวเมืองในการ
ปกครองของเมืองชุมพร จวบจนช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่4 แห่งกรงุรตันโกสนิทร์ เมือ่องักฤษ
รุกล่าอาณานิคม ระนองและเมืองตระจึงได้ยกระดับชั้นเป็นหัวเมือง
จัตวาขึ้นตรงกับพระนคร เพื่อความมั่นคงในการรักษาเขตแดนพระ-
ราชอาณาจักร เมืองระนองขณะนั้นมีพระยารัตนเศรษฐี (คอซู้เจียง) 
ด�ารงต�าแหน่งผูส้�าเรจ็ราชการ ท�าหน้าทีพ่ฒันาอตุสาหกรรมเหมอืงแร่ 
และค้าขาย ขยายความเจริญไปจนถึงเมืองหลังสวนในเมืองชุมพร 
ท่านส่งอากรดีบุกเข้าหลวงมิได้ขาดเป็นจ�านวน 14,000 ชั่งต่อปี 
หรอืประมาณ 1.4 ล้านบาท ซึง่นับว่ามากมายมหาศาลในยคุนัน้ ทัง้ยงั 
ให้ความร่วมมือในการปราบฮ่อ ปราบโจร และสร้างผลงานอีก
มากมาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  
จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตัง้เป็น “พระยาด�ารง 
สุจริตมหิศรภักดี” เจ้าเมืองผู้เป็นต้นสกุล “ณ ระนอง”

เมื่อท่านถึงอนิจกรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
ได้พระราชทานทีด่นิเชงิเขาใกล้ปากน�า้ระนอง และแผ่นศลิาจารกึนาม
บนเนนิหญ้ากว้าง ตกแต่งด้วยหุน่ศลิาองครกัษ์และม้าแกะสลกั เพือ่เป็น 
สุสานฝังร่างท่าน ชาวระนองเรียกกันติดปากว่า “สุสานเจ้าเมือง”  
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส�าคัญแห่งหน่ึงซึ่งคนท้องถิ่นให้ความเคารพ
อย่างมาก ทกุปีช่วงตรษุ จนีผูค้นจะพากนัมากราบไหว้ ไม่ต่างกบัสสุาน
บรรพบุรุษตนเอง ที่อยู่ไม่ไกลกันคือ จวนเจ้าเมือง ก�าแพงอิฐเก่าคร�่า
แสดงอาณาเขตบ้านซึ่งเคยใช้เป็นที่ว่าราชการ แม้ตัวอาคารไม้ 
หลังเดิมได้ผุพังไปตามกาลเวลา เหลือเพียงเสาและฐานรากให้เห็น 
แต่ข้าง ๆ  กนันัน้ยังมอีาคารจัดแสดงประวติั ภาพเก่า ภาพบรรพบุรษุ
ตระกูล ณ ระนอง ศาลป้ายวิญญาณเจ้าเมือง รวมถึงต้นยางพารา
ต้นแรกของจังหวัด ที่ยังยืนต้นสูงเด่นแม้นับอายุได้ร้อยกว่าปีแล้ว
ก็ตาม

เมอืงระนองเป็นจดุหมายส�าหรบันกัเดนิทางผูร้กัความเนบิช้าและ
บรรยากาศเรียบง่าย ฉะนั้นอย่าเร่งรีบ ค่อย ๆ เที่ยว ค่อย ๆ ชิม  
ค่อย ๆ  ชิล มาเมืองน�้าแร่ทั้งทีคงไม่ดีแน่ถ้าไม่ได้สัมผัสด้วยผิวตัวเอง 

ลองแช่เท้าหรอืแช่ตัวทีบ่่อน�า้ร้อนรกัษะวารนิ น�า้แร่บ่อแรกทีถ่กูค้นพบ
และเป็นหนึ่งในน�้าศักดิ์สิทธิ์ส�าหรับใช้ในการประกอบพระราชพิธี
ส�าคัญ หากออกนอกเมืองไปอีกนิดก็จะสามารถแช่ตัวในบ่อน�้าแร่ ริม
ล�าธารท่ามกลางบรรยากาศป่าทีบ่่อน�า้ร้อนพรรัง้ คนท้องถ่ินมกัมาแช่
กันที่นี่เพราะบรรยากาศสวยงามและสงบ โดยเฉพาะตอนเช้าตรู่ 
มีหมอกจางและไอเย็นจากป่าหาทีใ่ดไมม่ีเหมือน น�า้แรเ่มืองนีเ้ต็มไป
ด้วยแร่ธาตุแคลเซียม เหล็ก แมกนีเซียม ฟลูออไรด์ โซเดียมคลอไรด์ 
ซัลเฟต ไนเตรต แต่พิเศษตรงที่ไร้กลิ่นก�ามะถัน มีคุณสมบัติช่วย
บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ รักษาผิวพรรณ และมาระนอง
ก็ต้องลองกินไข่ลวกน�้าแร่ ไข่ไก่สดแช่ในน�้าแร่ร้อนนาน 18 ชั่วโมง 
ได้เป็นไข่ลวกสุกก�าลังดี มีรสหวานอ่อน ๆ  อร่อยได้แม้ ไม่เหยาะซอส

ไม่ไกลจากบ่อน�า้ร้อนพรรัง้คอื ภเูขาหญ้า หลายคนมาทีน่ีใ่นช่วง
บ่ายใกล้เย็น สนุกกับการถ่ายภาพในทุ่งหญ้าและภูเขาไร้ต้นไม้ใหญ่ 
แต่หากมาตอนเช้าไม่เกิน 8 โมงให้ลองเดินขึ้นยอดเขาไปชมวิวแบบ 
360 องศา ด้านหน้าคือภาพเทือกเขาภูเก็ตสูงตระหง่าน มีสายธาร 
น�้าตกหงาวขาวใสไหลจากผาสูง หันกลับมาด้านหลังคือวิวตัวเมือง
ระนองในสายหมอกจาง ซึง่นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่ไม่รูว่้าแดนใต้เมอืงนี้ 
มีวิวดีคล้ายเมืองเหนือ 

ณ สดุเขตทุง่ภเูขาหญ้าคอื วดัหงาว สถานทีป่ระดษิฐานพระพทุธรูป 
ดบุีกซึง่สร้างขึน้จากศรทัธาของผู้คนในชมุชน สะท้อนเร่ืองราวในอดตี
ของเมืองแห่งเหมืองแร่ดีบุก แม้ว่าปัจจุบันได้ผันมาท�าแร่ดินขาวและ
ประมงแล้วก็ตาม

Siq โตรกหินผาที่ทอดสู่นครสีชมพู

บ่อน�้ำร้อนรักษะวำริน

บ่อน�้ำร้อนพรรั้ง

สุสำนเจ้ำเมือง
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หลวงพ่อดีบุก วัดหงาว

คั่วกาแฟที่ก้องวัลเลย์ คุณก้อง แห่งก้องวัลเลย์
บรรยากาศในตลาดพม่า (ตลาดบน) 
ใจกลางเมืองระนอง
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มุ่งหน้าลงใต้สู่อ�าเภอกะเปอร์ ห่างจาก
ตวัเมืองราว 50 กโิลเมตรคอือทุยานแห่งชาติ
แหลมสน หาดบางเบนทอดยาวเงียบสงบ
ร่มรื่นด้วยแนวต้นสนขนาดใหญ่ เป็นจุดชม
พระอาทิตย์ตกที่สวยงามแห่งหนึ่ง หากมุ่ง
หน้าออกทะเลกว้างเพียง 30 นาทีจากฝั่งจะ
เห็นเกาะค้างคาว เกาะขนาดเล็กที่มีทราย
ขาวนุม่เท้าราวกบัแป้ง เกาะญีปุ่น่ทีเ่ป็นจุดต้ัง
ค่ายพักของทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลก
ครัง้ทีส่อง หมู่เกาะก�าซึง่โค้งอ่าวสวยเด่นด้วย
สันดอนทรายซึ่งจะโผล่ให้เห็นเฉพาะช่วง
น�า้ลง บรรดาเกาะเหล่านีค้วรไปเยอืนช่วงเดอืน 
พฤศจกิายนถงึกลางเดอืนพฤษภาคม เพราะ
ช่วงอื่นมีคลื่นลมแรง ไปเที่ยวป่าและน�้าตก
จะเหมาะกว่า

อากาศชื้นฝนตกชุกเป็นของขวัญจาก
ธรรมชาติที่ท�าให้หุบเขาแถบนี้เหมาะสม 
ทุกประการส�าหรับปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสตาที่ 
มีรสเข้ม เหมาะกับการน�ามาชงเป็นกาแฟ
ผสมนมหรือเครื่องดื่มเย็น เรื่องราวของ 
กาแฟเมืองระนองเราได้รับการบอกเล่า 
จากปากเกษตรกรรุ่นใหม่ คุณก้อง “สุพจน์  
กรประสิทธิ์วัฒน์” แห่งก้องวัลเลย์ “กว่า 
โรบัสตาจะมาเป็นกาแฟให้ได้ดื่มต้องผ่าน
กระบวนการและความใส่ใจไม่น้อยไปกว่า 
อะราบกีายอดนยิม แต่ยากกว่าตรงทีห่นึง่ต้น
ไมได ้มีดอกครบทั้ ง เพศผู ้และเพศเมีย  

ของพม่าสามารถมาซื้อหากันได้ที่นี่ในราคา 
ไม่แพงสักนิด

ไม่ไกลจากตลาดบน อาคารไม้หลงัใหญ่
มีหอสูงสามชั้นทรงแปดเหลี่ยม สร้างด้วยไม้
ตะเคียนทอง คือพระราชวังรัตนรังสรรค์
จ�าลอง มขีนาดเพียง 1 ใน 3 ของพระราชวงั
จรงิซึง่ถูกรือ้ถอนไปใน พ.ศ. 2507 โดยค�าสัง่
ของผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นเพื่อสร้าง
ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า พระราชวังรัตน-
รังสรรค์เดิมสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ในคราวเสดจ็ประพาสหวัเมอืงใต้ พ.ศ. 2433 
เริ่มแรกมีฐานะเป็นพระที่นั่งรัตนรังสรรค์  
แต่หลังจากพระองค์เสด็จพระราชด�าเนิน
กลับพระนคร จึงมีพระบรมราชโองการ
สถาปนาขึ้นเป็นพระราชวัง 1 ใน 19 
พระราชวังของประเทศไทย และเป็น 1 ใน 
6 พระราชวงัทีส่ร้างขึน้ตามหวัเมอืงในรัชสมยั 
รัชกาลที่ 5 ปัจจุบันพระราชวังรัตนรังสรรค์
จ�าลองประดิษฐานโต๊ะทรงพระอักษร พร้อม
พระเก ้าอ้ีท�าด ้วยหนังแท้เช ่นเดียวกับที่
พระที่นั่ งวิมานเมฆในพระราชวังดุสิต 
กรงุเทพมหานคร และพระเก้าอีท้รงพกัผ่อน 
ซึง่มกีารแกะสลกัลวดลายเป็นรปูดอกกหุลาบ  
ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าเรื่องราว 
การเสด็จประพาสและประวัติศาสตร์เมือง 
ระนอง

วิวตอนเช้าจากยอดภูเขาหญ้า 

GETAWAY URBAN

จึงเป็นหน้าที่ของคนและแมลงที่ต้องคอย
ผสมเกสรให้ กาแฟท่ีนี่ปลูกแบบไร้สารพิษ 
ปลูกแบบวิถีดั้งเดิมของชาวบ้าน”

ดอกกาแฟจะบานช่วงกลางหน้าหนาว
ส่งกลิ่นหอมเย็นไปทั้งหุบเขา แล้วค่อย ๆ 
เติบโตเป็นผลกาแฟ เมือ่สกุจงึเกบ็เกีย่ว ผ่าน
กระบวนการคัว่มอืในกระทะเหลก็บนเตาถ่าน 
อันเป็นวิธีโบราณที่หาชมได้ยากยิ่ง ไม้พาย 
ท�าจากไม้บอระแวง ไม้พ้ืนเมืองมีกล่ินหอม
อ่อน ๆ  ส่งผลให้ ได้กาแฟทีม่รีสขมนุม่ ตามด้วย 
รสหวานเล็กน้อย มีกล่ินควันหอมหวน  
ต่างจากกาแฟคัว่ด้วยเครือ่งชงสมยัใหม่ ท�าให้ 
กาแฟก้องวลัเลย์แห่งกระบรุเีป็นทีย่อมรบัและ
เป็นสินค้าที่ชาวต่างชาติเริ่มให้ความสนใจ 
ในรสชาติเฉพาะตัวและการผลิตแบบดั้งเดิม 
และที่นี่นักท่องเที่ยวยังสามารถมาพักแบบ
โฮมสเตย์ เรียนรู้การท�ากาแฟ คั่วกาแฟเอง
ได้อีกด้วย

หากอยากเห็นวิถีท้องถิ่น “ตลาด” คือ
ค�าตอบ เสียงจอแจ แผงข้าวของผักพื้นบ้าน 
ดูไปก็คล้ายตลาดทั่วไป แต่หากพิจารณา
ใบหน้าแม่ค้าและผู้คนที่มาจับจ่ายใช้สอยจะ
ทราบได้ว่าที่นี่คือตลาดพม่า หรือเรียกว่า 
“ตลาดบน” เพราะตั้งอยูบนเนินเชิงเขา
นิ เวศน ์ ซึ่งเป็นจุดศูนย ์กลางของเมือง  
ใครที่อยากได้แป้งพม่า ชาพม่า โสร่งพม่า 
ขนมพม่า ไม้ทานาคา และอีกสารพัดสินค้า
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บรรยากาศในตลาดพม่า (ตลาดบน) 
ใจกลางเมืองระนอง

Travel Tips
• การเช่าเรือข้ามฟากจากฝั ่งระนองไปเที่ยว 

เกาะสอง สามารถใช้บริการเรือโดยสารบริเวณปากน�้า
ระนอง (ท่าเรอืสะพานปลา) ค่าโดยสารคนไทยเทีย่วละ 
50 บาท หรือเช่าเหมาล�าราคา 500-600 บาท นั่งได้ 
6-8 คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

• การท�าบัตรผ่านแดน ติดต่อด่านตรวจคน 
เข้าเมืองจังหวัดระนอง ถนนสะพานปลา หรือบริเวณ
ท่าเรือสะพานปลา บัตรผ่านแดนไป-กลับมีอายุ 7 วัน 
ใช้ส�าเนาบัตรประชาชนหรอืใบขบัขีจ่�านวน 2 ชดุ พร้อม
รปูถ่าย 1 นิว้ 3 รปู ค่าธรรมเนยีมคนไทย 30 บาท ด่าน
ท�าบัตรผ่านแดนเปิดท�าการทุกวนั เวลา 07.00-16.00 น. 

How to Get There
• รถยนต์ส่วนตัว : จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสาย

พุทธมณฑล-นครปฐม-เพชรบุรี หรือเส้นทางสายธนบรุ-ี
ปากท่อ (หมายเลข 35) และมาแยกท่ีอ�าเภอปากท่อ เข้า
ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม จนถงึสีแ่ยกปฐมพร 
จังหวัดชุมพร เลี้ยวขวาอีกประมาณ 112 กิโลเมตรก็
ถึงเมืองระนอง ระยะทางรวมประมาณ 568 กิโลเมตร

• รถประจ�าทาง : บรษัิท ขนส่ง จ�ากดั โทร. 0-2793-
8111 สถานขีนส่งจงัหวัดระนอง โทร. 0-7781-1548 หรอื 
www.transport.co.th และบริษัทเดินรถเอกชน คือ 
โชคอนันต์ทัวร์ โทร. 0-2435-7429 ส�านักงานระนอง 
โทร. 0-7781-1337 บริษัท นิวมิตรทัวร์ โทร. 0-2281-
6939 ส�านักงานระนอง โทร. 0-7781-1150 และสมบัติ
ทัวร์ กรุงเทพฯ โทร. 0-2792-1444 ค่าโดยสารประมาณ 
670-725 บาท ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงระนอง
ประมาณ 8-9 ชั่วโมง

• เครื่องบิน : สายการบินนกแอร์ มี 2 เท่ียวบิน 
ต่อวัน เช็กวันเวลาและเที่ยวบินได ้ทางเว็บไซต ์  
www.nokair.com 

Where to Eat 
• ร้านอาหารเคียงเล : ร้านอาหารริมทะเล อาหาร

รสจัดถูกปากคนใต้ โดดเด่นด้วยวิวเกาะสองและ
พระอาทิตย์ตก เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. 
โทร. 0-7787-3969 www.facebook.com/Keinglay

• โรตีนิสรา : ร้านดังประจ�าเมือง ตั้งอยู่ที่ตลาด
บ้านหงาว ห่างจากภูเขาหญ้าเพียง 5 นาที เมนูเด็ด
ดวงคอืโรตีแป้งนุม่ หอมเนย กินกบัแกงมสัมัน่ไก่ มสัมัน่
เนื้อ แกงกะหรี่ เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-13.00 น. 
โทร. 0-7784-8246 www.facebook.com/rotinissara

• ร้านข้าวมันไก่ทับหลี : ร ้านซาลาเปาและ 
ข้าวมันไก่เก่าแก่ร้านแรกของทับหลี ตั้งอยู่ที่บ้านทับหลี 
อ.กระบุรี ร้านอยู่ ริมถนนเพชรเกษม หากขับรถมาจาก
ตัวเมอืงระนองผ่านคอคอดกระมาประมาณ 3 กโิลเมตร 
ร้านอยู่ขวามือ เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.00-14.00 น. 
โทร. 0-7784-6074 

เบนเข็มทิศมุ่งหน้าออกทะเลสูป่ระเทศ
เพื่อนบ้าน ก่อนเดินทางนักท่องเที่ยวต้องท�า
บัตรผ่านแดนชั่วคราวที่ท่าเรือสะพานปลา 
เรอืมีท้ังแบบประจ�าทางและเช่าเหมาล�า การ
เดินทางมาจังหวัดเกาะสองของเมียนมาใช้
เวลาเพยีง 40 นาทจีากตวัเมอืงระนอง ค�าว่า 
“เกาะสอง” เพี้ยนเสียงมาจากภาษาเมียนมา
ว่า “เกาต้อง” (Kawthuang) เป็นดนิแดนใต้สดุ 
ของเมียนมา อยู่ตรงข้ามกับประเทศไทย 
โดยมีแม่น�้ากระบุรีกั้นกลาง 

อนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนอง (Bayin-
naung Monument) สีทองอร่ามคอืสถานที่
ห้ามพลาด อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่มองเห็น
ถึงฝั ่งไทย เนินเขาไม่ไกลจากอนุสาวรีย์ 
พระเจ้าบุเรงนอง คือ ปิดอว์เอ (Pyi Daw 
Aye) เจดีย์ทององค์ส�าคัญ จ�าลองแบบมา
จากพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง สร้างขึ้น
ตั้งแต่ พ.ศ. 2491 ภายในประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุ ฐานเจดีย ์เป็นห้อง
พระพุทธรูปประจ�าวันเกิดตั้งอยู่รอบทิศ ใคร
เกดิวนัไหนก็สกัการะองค์น้ัน จากวัดปิดอว์เอ 
ไปราว 38 กิโลเมตร คือ น�้าตกมะลิวัลย์  
เป็นน�้าตกสวยงามที่ชาวพม่านิยมเดินทาง 
ไปเที่ยวกันมาก สายน�้าตกสูงกว่า 10 เมตร 
ไหลลงสูแ่อ่งน�า้กว้างหลายชัน้ เหมาะทีจ่ะไป 
นั่งรับประทานอาหารพลางชมธรรมชาติ  
ฟังเสยีงน�า้ไหลกระทบหนิคลอเสยีงกิง่ไม้สกีนั
ยามต้องลม

ส่วนใครที่อยากสัมผัสความบริสุทธ์ิของ
ทะเลพม่า ด้วยการด�าน�้าในหมู่เกาะที่ยังคง
ความเป็นธรรมชาติแท้ ๆ สามารถติดต่อ
บริษัททัวร์หลากหลายแห่งในจังหวัดระนอง 
รวมถึงโรมแรมที่พักมักมีโปรแกรมท่องเที่ยว
ทะเลพม่าให้เลือกกันแทบทุกที่ 

กลับสู่ฝ่ังระนอง กิจกรรมอกีสองอย่างที ่
ไม่ควรพลาด คือ การลองร่อนหาแร่ดีบุก 
ในล�าธารด้วย “เลียง” หรอืถาดไม้ ทีท่ัง้สนกุและ 
ท�าให้รูว่้ากว่าจะได้แร่แต่ละกรมันั้นไม่ง่ายเลย 
แล้วมาปิดทรปิท่ามกลางบรรยากาศโรแมนตกิ 
ด้วยการล่องเรือไม้ชมพระอาทิตย์ตกพร้อม
รับประทานอาหารท้องถิ่นต�ารับที่เคยท�า
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที ่5 เมือ่คราวเสดจ็ประทบัแรมจงัหวดัระนอง 
ซึ่งมีทั้ง “ลอกอย่อ” ย�ามะละกอสูตรเฉพาะ
รบัประทานกับข้าวมนัหงุกะท ิใบมะยม และ 
ปลาเค็มทอด “ลอหมี่” เส้นหมี่เสิร์ฟพร้อม
ถั่วงอก กุยช่าย และกวางตุ้ง ราดด้วยน�้าซุป
เนื้อปู และ “ลอดช่องแก้ว” ลอดช่องตัวใส 
สีฟ้าครามในน�้าเชื่อมสูตรพิเศษหวานหอม
กรุ่นกลิ่นกุหลาบและมะลิ 

จากเมืองแสนเงียบในอดีต ระนองเริ่ม
ปรับโฉมแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นเมืองท่อง-
เทีย่ว โดยมเีสน่ห์ส�าคญัคอืการคงเอกลักษณ์
ดัง้เดมิไว้ และอกีไม่นานเมอืงระนองก็จะเป็น
จุดหมายท่องเท่ียวที่เปี่ยมด้วยตัวตน และ
บรรยากาศผสมผสานครบรส ทั้งภูเขา ทะเล 
และวัฒนธรรมสองชนชาติ 

ท่าเรือฝั่งเกาะสอง พระราชวังรัตนรังสรรค์
องค์จ�าลอง

แร่ดีบุกเทาด�าแทรกตัวอยู่ในทราย

เจดีย์ปิดอว์เอ เกาะสอง

เกาะค้างคาว
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ICE CREAM ADDICTS 
ข้อดีของประเทศใกล้เส้นศูนย์สูตรที่อากาศร้อนแบบบ้านเรา ไปมุมไหนก็มีร้านไอศกรีมเก๋ไก๋ 
ให้แวะเวียนไปล้ิมลอง เราจึงเลือก 4 ร้านสวยที่มีไอศกรีมรสชาติแปลกใหม่มาให้คุณตามไปชิม

ร้านเลก็กะทดัรดัทีมี่ทัง้ไอศกรมีหลากรส 
และเมนูอาหารเช้าพร้อมเสิร์ฟตลอดวัน  
เริม่ต้นมาจากเจ้าของร้านท่ีค้นพบว่าตัวเอง
สนใจการท�าอาหาร จึงมุ่งหน้าไปยังเมือง
ซิดนีย ์ที่ประเทศออสเตรเลียเพื่อศึกษา 
การท�าอาหารจริงจังในสถาบันชื่อดัง “เลอ 
กอร์ดอง เบลอ” เมื่อกลับมาก็เริ่มท�าธุรกิจ 
เคเทอริงก่อนจึงค่อยมาลงตัวที่ไอศกรีม 
หลงัจากใช้เวลาร่วม 3 ปีคิดค้นสตูรไอศกรมี
รสโปรดของคุณพ่อคือรสบัตเทอร์สกอตช์ 
จนเกิดแรงบันดาลใจที่จะเปิดร้าน Butter-
scotch ซึง่มีแต่ไอศกรมีรสพเิศษคดิค้นเอง 
หลังจากนั้นก็ปดร้านไปแล้วมาเปดเปน 
ร้านใหม่ Moola Café แห่งน้ี ทีเ่ต็มไปด้วย
ไอศกรีมหลากรสสุดสร้างสรรค์และอาหาร
เช้าแสนอร่อย
บรรยากาศ

Moola Café ตกแต่งร้านแบบคาเฟ่
เลก็ ๆ  แต่เพิม่ความน่าสนใจด้วยเคาน์เตอร์
บาร์ขนาดย่อมด้านนอกร้านส�าหรับคน
ท�างานที่อยากแวะมาหากาแฟและอาหาร
เช้าแบบเร็ว ๆ ส่วนด้านในตกแต่งด้วย 
สีพาสเทลแบ่งเปนโซนง่าย ๆ ส�าหรับ
ครอบครัวหรือแก๊งเพื่อนฝูงมานัดพบปะ
สังสรรค์ และโซนที่จัดเป็นเคาน์เตอร์บาร์
ส�าหรับคนยุคใหม่ที่นิยมมานั่งท�างานใน
คาเฟ่พร้อมด้วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กคู่ใจ  
คล้าย ๆ  ก�าลงัรบัประทานอาหารในห้องครวั

Moola Café

ที่บ้าน และยังมีชั้นลอยเหมาะส�าหรับวัยรุ่น
กลุม่ไม่เกนิ 5-6 คน ให้ ไต่บนัไดเหลก็สชีมพ ู
ขึ้นไปกลิ้งเล่นเมาท์มอยกันแบบส่วนตัว
เมนูแนะน�า

ไอศกรมีทกุรสเป็นฝีมอืของเจ้าของร้าน
ทั้งสองคนที่เป็นเชฟ และได้คิดค้นสูตร
เฉพาะประจ�าร้าน ทั้งยังลงมือท�าเองทุก 
ขั้นตอน เริ่มจากไอศกรีมซิกเนเจอร์รส  
Butterscotch รสชาติเข้มข้น เหมาะกับ 
คนรักไอศกรีมที่ชอบความเข้มข้น มีทีเด็ด
อยู่ตรงความหอมมนั เจ้าของร้านกระซบิว่า 
ใช้เวลากว่าสามปีถึงคิดค้นออกมาจนได้รส
และกลิ่นลงตัวส�าหรับแฟนประจ�าไอศกรีม
รสนี้ ล�าดับต่อมาคือรส Strawberry &  
Balsamic ใช่แล้วมันคือบัลซามิกแบบเดียว
กับที่ใช้ราดบนสลัดนั่นแหละ ถึงจะดูแปลก 
แต่จริง ๆ แล้วคนอิตาลีนิยมรับประทาน 
สตรอว์เบอร์รสีดคูก่บับลัซามกิ นีจ่งึเป็นทีม่า
ของไอศกรีมรสชาติใหม่ที่ให้ความสดชื่น
ของสตรอว์เบอร์รีเข้ากันกับรสจัดจ้านของ
บลัซามกิ ทเีดด็อยูท่ีก่ลิน่หอมกรุน่ของถังไม้
หมักบัลซามิกที่ติดปลายลิ้น และถัดมาคือ 
รส Vanilla and Raspberry with Meringue 
เมนนูีด้ดัแปลงจาก Pavlova ขนมสุดโปรด
ของเจ้าของร้าน มีวานิลลาแท้หอมนวล 

เป็นเบส ผสมกับรสเป รีย้วฉ�า่ของราสป์เบอร์รี 
และรสชาติกรุบกรอบของเมอแร็งก์ 
อื่น ๆ

อีกหนึ่งทีเด็ดที่ท�าให้ Moola Café 
เป็นร้านที่ไม่ควรพลาด นั่นคือเซตอาหาร
เช้า Moola Set ที่โดดเด่นด้วยขนมปัง
มลิก์เบรดสตูรเดด็ ทีเ่จ้าของร้านคดัวตัถดุบิ
และนวดแป้งด้วยมือ ท�าให้ได้ขนมปังที่ 
นุ่มหอมกรุ่นด้วยกล่ินเนยซึ่งส่ังตรงมาจาก
ฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีรายการอาหาร 
จานเดียวที่ให้พนักงานในร้านร่วมคิดสูตร 
ช่วยกันปรับปรุงเพื่อให้ได้สูตรใหม่เฉพาะ
ของ Moola เช่น เครปลาบหมู ที่ส�าคัญคือ
อาหารทุกจานต้องไร้สารแต่งสีแต่งกลิ่น 
เพื่อให้ดีต่อสุขภาพ แต่ยังคงรสชาติอร่อย 
ไว้ครบทุกประการ

Address : เลขที ่3 เอกมัยซอย 10 เวิง้โบราณ 
กรงุเทพฯ เปิดทกุวนั เวลา 07.30-18.00 น.  
มบีรกิารส่งถึงที ่โทร. 09-6742-6640

ิ ิ
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Affogato

Blueberry Yogurt และ Salted Caramel

Strawberry Balsamic Vinega
r

Vanilla Ice Cream Bacon Pancake with Maple Syrup
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ไอศกรีมที่ให้อารมณ์แบบแนว ๆ หรือ
จะเรียกว่าถูกใจฮิปสเตอร์ก็ได้ ด้วยท�าเล 
ที่ตั้งอยู ่ใจกลางเยาวราช ห่างจากร้าน
อาหารจีนเก่าแก่ไปไม่กี่ห้องแถว แต่เสิร์ฟ
ไอศกรีมรสชาติแปลกใหมท่ีเ่ป็นสตูรเฉพาะ 
คิดค้นโดยเจ้าของร้านคนเก่งซึ่งเคยท�า 
ไอศกรีมแบบเคเทอริงออกอีเวนต์มาก่อน 
จนวันหนึ่งอยากมีร ้านไอศกรีมเปนของ 
ตัวเองจึงได้เปิดร้านนี้ขึ้น 
บรรยากาศ

การออกแบบร้านท�าได้เก๋ ไก๋ จากห้องแถว 
เล็ก ๆ ท่ามกลางบรรยากาศพลุกพล่าน 
ของเยาวราช ถูกปรับให้เป็นร้านไอศกรีม 
กึ่งบาร์ ด้านหน้าเป็นประตูเหล็กพับดั้งเดิม 
นอกจากบาร์เลก็ ๆ  ชัน้ล่างแล้ว ยงัมชีัน้สอง 
ซึ่งมีที่นั่งสบาย ๆ ชมวิวแปลกตาของ
เยาวราชได้เพลินๆ 
เมนูแนะน�า 

เปิดตัวด้วย Affogato หรือไอศกรีม
กับเอสเปรสโซ ที่นี่ เลือกไอศกรีมกะท ิ
รสหอมมะพร้าวแต่หวานน้อยทีเ่จ้าของร้าน
ท�าเองเคี่ยวเองไม่เหมือนใคร มาจับคู่กับ 
เอสเปรสโซชงสดจากเมล็ดกาแฟอะราบีกา
ล้วน ๆ ที่คัดแล้วว่าเข้ากันได้ดี ตามด้วย 
Salted Caramel จุดเด่นของไอศกรีม 
ร้านนี้อยู่ที่ความเค็มนิด ๆ หวานน้อย ๆ 
หอมมัน นอกจากนี้ยังมีเมนูที่ควรชิมคือ  

Jing Jing  
Ice Cream Bar & Cafe

Blueberry Yogurt ทีด่แูล้วน่าลิม้ลองสดุ ๆ   
ปดท้ายด ้วยไอศกรีมผสมแอลกอฮอล ์
ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของร้าน ไม่ว่าจะเป็น
ไอศกรมีเบียร์ ไอศกรมีคาลวัร์พนีตับตัเทอร์ 
และไอศกรีมจินโทนิกซอร์เบต์ หรือวอดก้า
วานิลลา ก็ได้รับความนิยมจากลูกค้า
มากมายทีเดียว
อื่นๆ

นอกจากไอศกรีม 20-30 ชนิดที่
หมุนเวียนกันไปทุกวัน ที่นี่ยังมีรายการ
อาหารให้เลอืกสัง่อกีต่างหาก แต่ทีเ่ดด็มาก
คือการน�าอาหารคาวกับไอศกรีมมาเจอกัน
แบบเป็นชิ้นเป็นอัน เช่น แพนเค้กร้อน ๆ 
กับเบคอนทอดกรอบ เสิร์ฟกับไอศกรีม 
วานิลลาและเมเปิลไซรัป ท�าให้จานนี้ไม่ได้
เป็นเพียงของหวานแต่รบัประทานเอาอิม่ได้
เลย ส่วนช่วงกลางวนัถ้าหวิกม็อีาหารทีเ่ป็น
ควิกลันช์สั่งรับประทานง่าย ๆ บริการด้วย

Address : ซอยเจริญกรุง 14 หรือเยาวราช 
8 ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ วันอาทิตย์และ
วันจันทร์เปิดเวลา 09.30-17.00 น.  
วันพุธถึงวันเสาร์เปิดเวลา 08.30-19.30 น. 
ร้านปิดทุกวันอังคาร โทร. 08-1974-1929

ิ
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Red Velvet Cookie Lava  
with Sugus Ice Cream

Britpop Ice Cream
 Bacon & Egg

Dark Choc Whisky Cookie Lava 
with Banoffee Ice Cream

DINE OUThappiness
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ร้านไอศกรีมเก๋ไก๋เจ้าของสุดครีเอทีฟ  
ทีไ่ม่เพยีงโด่งดังในหมูค่นรกัไอศกรมีรสชาติ
ใหม่ในบ้านเราเท่านัน้ แต่ยงัขยายแฟรนไชส์ 
ไอศกรมีไปถงึประเทศมาเลเซยีและสงิคโปร์ 
ซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างสูงเช่นกัน 
บรรยากาศ

ร้านสขีาวสะอาดตาต้ังอยู่ในแหล่งรวม
นสิตินกัศึกษาที ่U-Center ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กลิ่นคุกกี้อบใหม่หอมฉุย 
โชยมาจากเตาเป็นระยะ ๆ ภายในมีตู้โชว์
ไอศกรมีสารพดัรส พร้อมเตาอบคกุกีท้ีดู่จะ 
ไม่ค่อยมีเวลาหยุดพักท�างานสักเท่าไรนัก 
เพราะมีลูกค้านั่งแน่นร้านตลอด ผนังด้าน

Creamery Boutique Ice Cream
หลังร้านมีรูปภาพและเสื้อยืดกิ๊บเก๋ไว้ให้ 
แฟนพันธุ์แท้ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วย
เมนูแนะน�า

ซิกเนเจอร์ประจ�าร้านคือ Cookies & 
Ice Cream ต้ังต้นด้วยคุกก้ีลาวาสารพัด
รสชาตทิีอ่บใหม่ร้อน ๆ  ทกุจาน ด้านบนคกุก้ี 
เป็นไอศกรีมรสเด็ดที่เจ้าของร้านผู้ชื่นชอบ
ไอศกรีมคิดค้นขึ้นมาเพ่ือให้เกิดส่วนผสม 
ของรสชาติที่ลงตัว ร้านนี้เหมาะที่จะไป 
รับประทานร่วมกันหลาย ๆ คน เพราะให้
ปริมาณค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว ส�าหรับ 
จานแรกที่โด่งดังคือ Britpop เป็นคุกก้ี 
ลาวาร้อน ๆ แต่งหน้าด้วยไอศกรีมไข่และ 
เบคอน ไอเดยีตัง้ต้นได้มาจากอาหารมือ้เช้า 
โดยแปลงร่างไข่และเบคอนจากอาหารคาว 
มาเป็นของหวาน ถดัมาเป็นไอศกรมีรสซกูสั
ช่ือน่ารักที่วางบนคุกกี้ลาวาเรดเวลเวตไส้
ครีมชีส ให้รสชาติเข้มข้นแต่นุ่มนวลออก
เปรี้ยว เข้ากันดีกับความหอมหวานของ
ไอศกรมีรสซกัูส รายการต่อไปเป็นคกุก้ีชาร์
โคลไส้ลาวาไข่เคม็ จานเดด็ทีไ่ด้รางวลัยอด
เยี่ยมจากหลาย ๆ  เวที ปิดท้ายที่แฟนพันธุ์
แท้ของหวานทุกคนต้องเลิฟ คือ คุกกี้ลาวา
ดาร์กช็อกโกแลตวิสก้ี ท็อปด้วยไอศกรีม 
บานอฟ ฟีราดคาราเมลซอส เพยีงลิม้รสค�าแรก 
กเ็ข้าใจเลยว่าท�าไมจงึเป็นรสทีข่ายดทีี่สุด 

อื่นๆ
นอกจากรายการที่แนะน�าแล้ว ที่ร้าน

ยังมีไอศกรีมรสใหม่และคุกกี้รสแปลกที่
คิดค้นสูตรขึ้นมาใหม่อย่างสม�่าเสมอ และ
ยงัมเีค้กชอ็กโกแลตเนือ้นุม่กับบราวนีไ่ว้เข้า
คู่ไอศกรีมรสต่าง ๆ ให้ลูกค้าเลือกจับคู่ ได้
ตามใจชอบ

Address : U-Center ซ.จฬุาลงกรณ์ 42 
ถ.พญาไท กรุงเทพฯ เปิดทกุวนั เวลา 10.00 
-21.00 น. โทร. 0-2611-6490, 08-7909-8080
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Dark Chocolate &  
Maple Syrup PAGE 91

Ampersand คือเครื่องหมาย & ใน
ภาษาองักฤษทีแ่ปลว่า “และ” แรงบนัดาลใจ 
ของเจ้าของร้านมาจากความชืน่ชอบการชมิ
อาหารหลากหลายวฒันธรรม และชอบการ
ผสมผสานวตัถดุบิจากนานาชาตเิพือ่ค้นหา
ความแตกต่าง เธอจึงเข้าคอร์สเรียนท�า
ไอศกรีมทั้งในไทย สิงคโปร์ และอิตาลี  
เพื่อน�าสไตล์ที่แตกต่างมาดัดแปลงเป็น 
สูตรของตัวเอง จนได้ไอศกรีมที่มีรสชาต ิ
เฉพาะตัว เน้นความเข้มข้นเนยีนนุม่ หวาน
ก�าลังดี และไม่ท�าลายสุขภาพ
บรรยากาศ

ร้านดูสว่างสดใส แต่แอบเนี้ยบและเท่  
ไม่เหมือนร้านไอศกรีมทั่วไป ด้วยการเลือก
ใช้สีเบจ สีขาวอัลตราไวต์ ตัดด้วยสีน�้าเงิน
เข้มและสทีอง ท�าให้ร้านดเูรยีบง่ายแต่ขณะ
เดียวกันก็ดูหรูหรา เหมาะกับสไตล์ของ
ลกูค้าขาประจ�าทีส่่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ
และคนท�างานในย่านทองหล่อ
เมนูแนะน�า

ไอศกรมีรสเดด็ทีน่ีค่อืดาร์กชอ็กโกแลต 
แม้จะเปนรสที่มีในร้านไอศกรีมทุกแห่ง  
แต่ที่นี่ใช้เวลาเปนปเพื่อสรรหาโกโก้และ
ช็อกโกแลตจากหลาย ๆ แหล่งจนได้สูตร
ส่วนผสมลงตัวที่ให้รสชาติเข้มข้นแบบเค้ก
ชอ็กโกแลตหน้านุม่มากกว่าจะเป็นไอศกรมี
เสียอกี อกีรสทีข่ายดคีอืสตรอว์เบอร์รชีสีเค้ก 

Ampersand Gelato

ซึ่งให้รสมันอมเปรี้ยวของชีสและหวานฉ�่า
ของสตรอว์เบอร์รี นอกจากนี้ทางร้าน 
ยังจัด Flavor of the Month ซึ่งเป็นการ
สร้างสรรค์ ไอศกรมีทีส่ะท้อนเอกลกัษณ์ของ
ประเทศที่มีวันชาติในเดือนนั้น ๆ และถ้า
ไอศกรีมรสที่ท�าขึ้นใหม่นี้มีเสียงเรียกร้อง
มาก ๆ  ก็จะได้กลายเป็นเมนปูระจ�าร้านต่อไป
ด้วย อย่างไอศกรมีเมเปิลไซรปัแอนด์แคนดี้ 
เบคอนที่ท�าขึ้นมาส�าหรับเดือนที่มีวันชาติ 
ประเทศแคนาดา ทีเด็ดอยู่ที่เมเปิลไซรัป
และการน�าเบคอนของแคนาดามาอบชุ่ม 
ในไซรปัให้ได้รสลูกกวาด ก่อนน�ามาท�าเป็น
ไอศกรีมรสหวานหอมผสมกลิ่นเบคอน 
รมควัน และอีกหนึ่งรสคือยูซุซอร์เบต์ 
แนะน�าส�าหรับคนรักรสเปร้ียวหอมสดชื่น 
และยังได้กลิ่นหอมของชา Yuzu จาก
ประเทศญี่ปุ่นด้วย
อื่นๆ 

นอกจากไอศกรีมที่หมุนเวียนมาให้
เลือกกว่า 20 ชนิด รวมทั้งไอศกรีมสูตร
แปลก ๆ ที่ลูกค้าน�าวัตถุดิบมาให้ทดลอง 
ท�า ไม่ว่าจะเป็นผลไม้จากชิลี แหนมหมู  
ไปจนถึงไข่เค็ม ยังมีเมนูอีกหนึ่งรายการ 
ทีไ่ม่ควรพลาดคอื Gelato Shake เกิดจาก
ความชอบส่วนตัวของเจ้าของร้าน ซึ่งชอบ
ความเข ้มข ้นของเชกที่ ไมถูกเจือจาง 
ด้วยน�้าแข็งจึงเปนที่มาของสูตรพิเศษนี้ 
“เอิร์ลเกรย์เจลาโตเชก” 
เป็นไอศกรีมรสชาเอิร์ล
เกรย์ปั่นกับนมหนึบเข้ม
ข้นชนิดดูดแทบไมขึ้น
แตหมดได ้ภายในสิบ
นาที ซึ่งลูกค้าหลายคน
ติดใจจนมีการคิดมิกซ์
รสชาติใหม่ ๆ 
ด้วยตัวเองก็มี

Address : ชั้น 1 โฮมเพลส ทองหล่อ 
กรุงเทพฯ เปิดทกุวนั เวลา 10.00-22.00 น.  
โทร. 06-2652-4141 
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น�ำควำมรักและควำมสดชื่นมำใส่กล่อง 
แล้วส่งต่อให้คนพิเศษได้ทุก ๆ วัน

LOVE IS
IN THE BOX
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อุปกรณ์
	 •	กล่องของขวัญกระดาษแข็ง
	 •	ริบบิ้น
	 •	ก้อนโอเอซิส	(ก้อนโฟมสีเขียว 

	 		ส�าหรับปักดอกไม้)
	 •	แผ่นพลาสติก	หรือพลาสติก 

	 		หุ้มอาหาร	(Plastic	Wrap) 
	 •	กรรไกรตัดดอกไม้	คัตเตอร์
	 •	ดอกไม้หลาย	ๆ	รูปทรง	 

	 		(ทั้งดอกใหญ่และดอกเล็ก)

วิธีท�ำ
•	น�าดอกไม้แช่น�้าไว้ไม่ให้โดนลม
•	ตัดก้อนโอเอซิสเป็นสี่เหลี่ยมให้พอดี 

กับขนาดกล่อง	แล้วน�าไปแช่น�า้ไว้ประมาณ	
1	ชั่วโมง
•	ใช้แผ่นพลาสติกรองด้านล่าง	 น�าก้อน

โอเอซสิวางทบับนแผ่นพลาสติก	แล้วตัดแต่ง 
ให้พอดกีบักล่องอกีครัง้	เนือ่งจากโอเอซสิจะ 
บวมน�้าขึ้นอีกเล็กน้อย	หากใช้พลาสติกหุ้ม
อาหารควรพันทบสัก	3	รอบป้องกันน�้าซึม
•	ตัดก้านดอกไม้ให้สั้นก่อนปักลงก้อน

โอเอซสิ	กะให้สงูขึน้เหนอืขอบกล่องเลก็น้อย	
เริม่ปักดอกทีม่ขีนาดใหญ่ก่อนให้ทัว่	ๆ	เว้น
ช่องว่างห่างกันเล็กน้อย	 เพ่ือเหลือพ้ืนที่ไว้
แซมดอกขนาดเล็กและใบ
•	เมื่อปักดอกขนาดใหญ่ทั่วกล่องแล้วจึง

น�าดอกขนาดเล็กสัก	 3	 ชนิดที่ต่างสีกัน	 
มาปักแซมทลีะน้อยตรงส่วนทีว่่าง	เสรมิด้วย
ใบไม้ทีม่ขีนาดเล็กจนเต็มกล่องให้ดสูวยงาม

TIPS :
•	 ขนาดของดอกไม้ข้ึนอยู่กับขนาดของกล่อง	

หากกล่องมขีนาดใหญ่กเ็ลอืกใช้ดอกลิล่ีหรอืดอกไม้
ชนิดอื่นที่มีขนาดใหญ่ได้

•	 หากอยากให้ปิดฝากล่องได้ด้วย	 ต้องจัด
ดอกไม้ให้สูงพอดีกับขอบกล่องด้านบน

•	 หากจัดดอกไม้แบบฟูขึ้นมาก็ไม่จ�าเป็นต้อง 
ปิดกล่อง	 น�าฝาซ้อนไว้ท่ีก้นกล่องแล้วผูกริบบิ้นให้
สวยซึ่งท�าได้หลายวิธีตามที่ชอบ
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แต่มาวนันี.้..การปลกูพชืผกัสวนครวัไม่ได้ 
หวังผลเพ่ือเอาคะแนนเหมือนสมัยเด็ก ๆ 
อีกต่อไป พระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถ- 
บพิตร เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ท�าให้ผู้คน
ต่างหนัมาใส่ใจและเริม่เดนิตามรอย เรยีนรู้
ศาสตร์ พระราชา ยดึแนวทางเศรษ ฐกจิพอเพยีง
“ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก”

ผกัสวนครวัจงึเป็นพชืผกัล�าดบัต้น ๆ  ที ่
หลายคนคิดจะปลูก เนื่องจากเป็นพืชที่ 
คุน้เคยในชวีติประจ�าวนั ปลกูง่าย ดแูลง่าย 
ได้ประโยชน์ และใช้พ้ืนที่ไม่มาก นักจัด
สวนบางคนหรือเจ้าของบ้านบางหลังยัง
เลือกใช้พืชผักสวนครัวในการตกแต่งสวน 
ซึง่กด็สูวยงามไม่แพ้พันธุ ์ไม้ดอกไม้ประดบั

ชนดิอืน่ ทีส่�าคญัลงทนุไม่เยอะ แต่ได้ทัง้ความ
สวยงามและประโยชน์ หรอืสรปุส้ัน ๆ  เข้าใจง่าย
คือ สวยกินได้

องค์ประกอบทีจ่ะท�าให้สวนผกัสวนครวั
สวยงามไม่แพ้การปลูกไม้ประดับมีหลาก
ปัจจัยหลายแนวคิด มาดูกันว่าท�าอย่างไร
ถึงจะได้เห็นความสวยงามเช่นนั้น และ
ต้องเตรียมอะไรกันบ้าง

อย่างแรกคอืต้องก�าหนดพืน้ทีห่รอืท�าเล
ทีต้่องการปลูก ลองส�ารวจพ้ืนทีร่อบบ้านว่า 
มุมไหนหรือส่วนใดที่จะเนรมิตให้เป็นสวน
พืชผักสวนครัวแสนสวย ที่ส�าคัญควรเป็น
บริเวณที่เข้าถึงและดูแลง่าย เมื่อได้พื้นที่
แล้วสิ่งที่ต้องท�าต่อมาคือวางรูปแบบและ
วางต�าแหน่งของการจัดสวน อาจปลูกลง

ย้อนกลับไปสมัยวัยเรียน เชื่อว่า
วิชาหนึ่งที่หลายคนชอบเป็นพิเศษ
คือ วิชาเกษตร เพราะเป็นวิชา 
ที่สนุกสนานมาก ได้ลงมือท�าจริง
กับแปลงผัก รดน�้า พรวนดิน 
หย่อนเมล็ด ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เมล็ดพืชผักสวนครัวที่คุ้นเคย 
ปลูกแล้วก็ต้องคอยลุ้นกันว่า
แปลงผักของใครจะรอด ของ
ใครจะไม่ขึ้นบ้าง ดูแลอย่างด ี
และหมั่นผลัดเปลี่ยนกันไปดูแล 
เพราะนั่นหมายถึงคะแนนที่จะได้

ผักสวนครัว...สวยกินได้
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ดินแบบแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั่วไป หรือจะจัดให้เป็นรูปทรง
เรขาคณิต เช่น รูปแบบวงกลม รูปแบบสามเหลี่ยมก็ได้แล้วแต่
ความชอบ หรือจะวางเป็นแนวผสมผสานหลากหลายรูปทรง 
เพือ่สร้างความน่าสนใจและเพิม่มิติให้สวนกไ็ด้เช่นกัน โดยทัว่ไป 
มักจะยกแปลงให้สงูกว่าพืน้ดนิ 20-30 เซนตเิมตร หรอืก่อเป็น
ขอบปูนขึ้นมาเพื่อสร้างอาณาเขตตามลักษณะที่วางไว้ คล้าย
สวนหย่อมขนาดเล็กที่กระจายตัวอยู่โดยรอบซึ่งก็ดูดีไม่เบา

กรณทีีมี่พืน้ท่ีเลก็น้อยกไ็ม่เป็นปัญหา สามารถจดัวางเป็น
สวนแนวตั้งได้ ด้วยการปลูกลงกระถางขนาดเล็ก กระถาง
ขนาดกลาง กระบะไม้ ท่อพีวีซี หรือแม้แต่วัสดุเหลือใช้อย่าง
ขวดน�า้พลาสตกิ แล้วน�าไปตกแต่งตามรัว้บ้าน หรอืสร้างแผงไม้ 
ขึน้มาเพือ่น�ากระถางไปแขวนเกาะไว้ กจ็ะได้สวนครวัแนวต้ังที่
สวยงามไม่แพ้การปลกูลงดนิ ส�าหรบัแผงไม้น้ันสามารถเลือก
รูปแบบได้มากมาย ทั้งแผงไม้ทึบทาสี แผงไม้ช่องตารางหมากรุก
เพือ่สร้างความรูส้กึโปร่งตา หรอืจะสร้างเป็นขัน้บันไดก็เกไปอกีแบบ

คราวนี้เมื่อพื้นที่พร้อม รูปแบบของสวนพร้อม ก็มาถึงขั้นตอน
การเตรียมดิน ดินที่ใช้ปลูกผักควรเป็นดินละเอียด เพราะจะช่วย
เรือ่งการระบายน�า้ มีการหมุนเวียนถ่ายเทอากาศได้ด ี ท�าให้พชืผกั 

ทีป่ลูกเจรญิงอกงาม การปลูกลงพ้ืนดนิทีเ่ตรยีมแปลงไว้ให้ขดุหน้า
ดินเป็นร่องลึกสักนิด เพราะพืชสวนครัวส่วนมากนั้นมีระบบราก 
ที่ต้องการชอนไชในดินที่ร่วนซุย ขุดดินตากแดดไว้ประมาณ 1 
สัปดาห์ ระหว่างนัน้คอยพลิกดนิกลับบนลงล่างบ้างเพือ่เป็นการฆ่าเชือ้ 
รดน�า้ให้ชุม่ ใส่ปุยหว่านลงไปกระจายทัว่ ๆ  แปลง ถ้าดนิไม่สมบรูณ์
กใ็ส่ปุยมากหน่อย ในกรณทีีเ่ตรยีมดนิใส่ภาชนะต้องตรวจดใูห้ดว่ีา
ภาชนะที่ใส่ดินมีช่องระบายน�้ามากน้อยแค่ไหน ถ้ามีแค่ช่องเดียว
ดินอาจเก็บความชื้นไว้มากเกินไป ท�าให้รากของพืชที่ปลูกเน่าได้

เมือ่องค์ประกอบแวดล้อมพร้อมแล้ว ก็มาถงึองค์ประกอบหลกั
ท่ีต้องย�้าว่าส�าคัญมาก นั่นคือการเลือกชนิดของพืชผักสวนครัว 
ทีจ่ะปลกู ทีง่่ายสดุและไม่ต้องเสยีเงินซือ้หาเพ่ิมกค็อืเลอืกชนดิทีเ่รา
ใช้ท�าอาหารเป็นประจ�า เช่น ตะไคร้ ผักบุ้ง โหระพา กะเพรา แมงลกั 
ซึง่เป็นพืชผักสวนครวัประเภทก่ิงก้าน สามารถใช้กิง่ก้านทีเ่หลอืจาก
การท�าอาหารมาปลูกได้เลย เพียงใช้มดีคม ๆ  ตดัโคนกิง่ทิง้เพือ่ไม่
ให้มรีอยช�า้ทีโ่คน พกัไว้ให้แผลแห้งแล้วน�าไปปักแบบเอน ๆ โดยใช้
ไม้อันเล็ก ๆ แทงดินน�าก่อน ไม่ควรเอาก้านผักแทงลงไปโดยตรง
เพราะจะท�าให้โคนช�า้และตายได้ ส่วนผักสวนครวัอกีชนดิหนึง่เป็น
ประเภทผล นิยมปลูกจากเมล็ดพันธุ์ เช่น พริก มะเขือพันธุ์ต่าง ๆ

รูปแบบได้มากมาย ทั้งแผงไม้ทึบทาสี แผงไม้ช่องตารางหมากรุก
เพือ่สร้างความรูส้กึโปร่งตา หรอืจะสร้างเป็นขัน้บันไดก็เกไปอกีแบบ
รูปแบบได้มากมาย ทั้งแผงไม้ทึบทาสี แผงไม้ช่องตารางหมากรุก
เพือ่สร้างความรูส้กึโปร่งตา หรอืจะสร้างเป็นขัน้บันไดก็เกไปอกีแบบ
รูปแบบได้มากมาย ทั้งแผงไม้ทึบทาสี แผงไม้ช่องตารางหมากรุก
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พอพูดถึงเมล็ดพันธุ์ก็ต้องอธิบายขั้นตอนการเตรียมเมล็ดพันธุ์
กันสักนิด แม้ว่าเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยากและหลายคนอาจเคยรู้กันมา
บ้างแล้ว แต่จะบอกไว้เพื่อทบทวนความทรงจ�ากันเล็กน้อย

• เลือกเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการปลูก
• ท�าความสะอาดเมล็ดพันธุ์ คัดแยกเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์

ออกด้วยการน�าไปแช่น�้า และเลือกเมล็ดที่ลอยน�้าออก
• ระยะเวลาในการแช่น�า้ของพชืผกัสวนครวัแต่ละชนดิจะแตกต่าง 

กันไป หากเมล็ดพันธุ์ที่มีเปลือกหนาอาจใช้เวลาแช่นาน 2-3 วัน 
แต่เมลด็พนัธุผ์กัสวนครวัส่วนใหญ่เป็นเมลด็ทีม่เีปลอืกค่อนข้างบาง
จึงใช้เวลาแช่ประมาณ 12 ชั่วโมงถึง 1 วันเท่านั้น

ส�าหรับการแปลงโฉมพืชผักสวนครัวให้เป็นสวนสวย ๆ นั้น 
นอกจากต้องอาศัยตัวช่วย เช่น กระถางหรอืภาชนะดไีซน์เก๋ ภมูทิศัน์ 
เหมาะ ๆ  ท่ีเตรยีมไว้เพือ่สร้างความโดดเด่นแล้ว การเลอืกชนดิพืชผัก 
ทีจ่ะปลกูเป็นสิง่ส�าคญัมาก เพราะปกติเราจะเหน็แต่พชืผกัสวนครวั
ท่ีมีสีเขยีวประเภทผกัใบทัง้หลาย ดงันัน้ถ้าอยากให้มสีีสันสดใสขึน้
กต้็องเลอืกประเภทให้ดอกออกผล อย่างพรกิต่าง ๆ  มะเขอืหลากชนดิ 
เช่น มะเขอืม่วง มะเขอืเทศ ฯลฯ ควรเลอืกพชืผกัแต่ละชนดิให้กลมกลนื 
กนัและปลกูแบบผสมผสาน โดยจัดกลุม่พชืผกัทีมี่ข้อจ�ากดัคล้าย ๆ 
กันมาปลูกรวมกันเพื่อง่ายต่อการดูแล การตกแต่งสวนด้วยพืชผัก
สวนครัวนั้นสามารถดีไซน์ได้หลายแบบไม่มีข้อจ�ากัด ขึ้นอยู่กับ
ความชอบล้วน ๆ

จรงิ ๆ  แล้วการจดัแต่งสวนด้วยพชืผกัสวนครวั มหีลกัการไม่ต่าง 
จากการจัดสวนทั่วไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับ นั่นคือต้องใส่ใจเรื่อง
ธรรมชาตขิองพชืผกัแต่ละประเภทว่ามคีวามต้องการแบบไหน ชอบ
แดด ชอบน�้าอย่างไร เติบโตได้ขนาดไหน เพราะจะส่งผลต่อการ
วางต�าแหน่งของพชืผกัทีจ่ะน�ามาปลกู โดยเฉพาะการปลกูแบบผสม
ผสาน ถ้าท�าได้เช่นนีน้อกจากจะมสีวนผกัสวนครวัสวย ๆ  ไว้ชืน่ชม
แล้ว ยังได้รับประทานของอร่อยที่มีคุณภาพเป็นของแถมอีกด้วย
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ปลูกง่าย กินได้ มีประโยชน์
10 ชนิดผักสวนครัว

ผักคะน้า : เป็นผักที่ปลูกได้ตลอดปี แต่จะ
ปลูกได้ดีที่สุดคือในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือน
กุมภาพันธ์ และสามารถน�ามาท�าเป็นอาหาร 
ได้หลากหลายเมนู ทั้งยังเป็นผักที่มีสารต้าน
อนมุลูอสิระ ช่วยชะลอความเสือ่มของเซลล์ต่าง ๆ  
ในร่างกาย และอุดมด้วยวิตามิน ทั้งวิตามินเอ 
วิตามินซี แคลเซียม ฯลฯ มีประโยชน์มากโดย
เฉพาะส�าหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานหรือผู้ที่ต้อง 
การควบคมุน�า้ตาลเป็นพเิศษ เพราะผกัคะน้าจดั
อยู่ในกลุ่มผักที่มีน�้าตาลน้อยที่สุดชนิดหนึ่ง

พริก : เป็นพืชผักสวนครัวที่นิยมปลูกกัน
มาก โดยเฉพาะพรกิขีห้น ูแม้จะมรีสเผด็จดัจ้าน 
แต่เชื่อหรือไม่ว่าพริกช่วยให้อารมณ์ดี เพราะ
ท�าให้ร่างกายผลติเอน็ดอร์ฟิน (Endorphin) 
หรือฮอร์โมนแห่งความสุข และยังช่วย
บ�ารุงสายตา อุดมไปด้วยวิตามินและ 
แร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย ทั้งวิตามินเอ 
วิตามินบี 6 วิตามินซี (พริก 100 กรัม 
มีวิตามินซีสูงถึง 144 มิลลิกรัมเลย
ทีเดยีว) แมกนเีซียม โพแทสเซียม เหล็ก 
และใยอาหาร

กะเพรา : เรยีกว่าเป็นพชืผกัสวนครวั 
ประจ�าบ้านเลยกไ็ด้ มอียู ่2 ชนดิ คอื กะเพรา
แดงและกะเพราขาว แต่กะเพราแดงจะมฤีทธิแ์รง
กว่ากะเพราขาว และจัดป็นสมุนไพรชนิดหนึ่ง 
ทีม่สีรรพคณุทางยาช่วยรกัษาโรคหลายชนดิ ต�ารบั 
ยาไทยและต่างประเทศระบวุ่ากะเพราเป็นสมนุไพร
ที่มีสรรพคุณหลายด้าน เช่น ต�าราสมุนไพรไทย
บรรยายสรรพคุณของกะเพราไว้ว่า รสฉุน ร้อน 
ช่วยขบัลม แก้ท้องขึน้ จกุเสียดแน่นท้อง ปวดท้อง 
ช่วยในการย่อยอาหาร และช่วยบ�ารงุธาต ุเป็นต้น 
ส่วนต่างประเทศนัน้มกีารใช้กะเพราในการรกัษา
โรคกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะประเทศ
อินเดียใช้เป็นยารักษาโรคได้ทกุโรค และจดัให้
กะเพราเป็นราชนิแีห่งสมนุไพร (The Queen of 
Herbs) หรอืเป็นยาอายวุฒันะ (The Elixir of Life) 

เลยทีเดียว
โหระพา : เป็นพชืผกัสวนครวัทีป่ลกูง่ายมาก 

แค่น�าก้านไปปักไว้ในดินที่ชุ่มชื้นก็จะได้ต้นใหม่
แล้ว เปนพชืทีม่ปีระโยชน์ มากอกีชนดิหนึง่ ม ีวติามนิ 
และแร่ธาตหุลากหลาย ในโหระพา 1 ขีด มบีตีา
แคโรทนีสงูถงึ 452.16 ไมโครกรมั ช่วยป้องกนัโรค 
หัวใจได้ และยังมีส่วนในการป้องกันโรคหัวใจ
ขาดเลือดด้วย

ตะไคร้ : นอกจากเป็นพืชสวนครัวที่ปลูก
ง่ายมาก ยงัเป็นยารกัษาโรคท่ีมสีรรพคุณล้นเหลอื 
อุดมด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย เช่น วติามนิเอ แคลเซยีม ฟอสฟอรสั เหลก็ 
ฯลฯ นอกจากน้ียงัมส่ีวนช่วยในการขับเหง่ือด้วย

มะนาว : เป็นพืชผักสวนครัวที่สร้างรายได้
อย่างดสี�าหรบัคนท่ีปลกูเป็นอาชีพ ปัจจบุนัมกีาร
ทดลองปลกูมะนาวในรปูแบบท่ีหลากหลาย โดย
เฉพาะปลกูเป็นพชืผกัสวนครวัไว้กินเอง คนสมยั

โบราณเช่ือว่าการปลกูมะนาวไว้ในบ้านจะท�าให้ 
มคีวามสขุกายสขุใจ และสามารถป้องกนัศตัรไูด้
ในแง่สรรพคุณของมะนาวน้ันมมีากเกนิบรรยาย 
จะเรยีกว่าเป็นยาอายวุฒันะกไ็ด้ โดยเฉพาะช่วย
บรรเทาอาการปวดศรีษะ ช่วยแก้อาเจยีน เป็นลม 
วิงเวียนศีรษะ หรือเมาสุรา ตลอดจนช่วยรักษา
โรคความดันโลหิตสูงและความดันโลหิตต�่า

มะกรดู : คนไทยคุน้เคยดไีม่ว่าจะในรปูของ
ใบหรือผล เพราะนิยมใช้เป็นเครื่องแกงไทย แต่
นอกจากใช้ในการประกอบอาหารแล้ว มะกรดูยงั 
เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ความงาม รวมถึงใน
ยาสมุนไพรด้วย คนโบราณมีความเชื่อว่าเป็น 
ไม้มงคล ถ้าปลูกในบริเวณบ้านจะท�าให้ผู้อยู่

อาศยัมีความสุข เมื่อสกัดเป็นน�้ามันหอม
ระเหยก็ช่วยสร้างความผ่อนคลายได้ดี

มะเขือม่วง (เล็ก) : ปลูกง่ายโดยใช้
เมล็ดในการปลูก นิยมปลูกเพื่อน�ามา
เป็นเครื่องเคียงรับประทานกับน�้าพริก 
ท้ังแบบดิบและสุก มะเขือม่วงอุดมไป
ด้วยวิตามินและแร่ธาตุทีม่ปีระโยชน์ต่อ
ร่างกายหลายชนิด อีกทัง้ล�าต้น ดอก ผล 

และใบยังมีประโยชน์ในการรักษาโรคด้วย
ผักบุ้งจีน : ได้ชื่อว่าเป็นพืชผักสุขภาพที่

คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
ความรูท่ี้ร�า่เรยีนกนัมาว่าผกัชนดินีช่้วยเรือ่งบ�ารงุ
สายตา แต่ความจริงประโยชน์ของผักบุ้งมีมาก 
กว่านั้นเยอะ จัดเป็นพืชที่อุดมด้วยคุณค่าทาง
โภชนาการ โดยเฉพาะมสีารต้านอนมุลูอสิระ และ 
ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัย

มะเขือเทศ : เป็นพืชผักที่คนส่วนใหญ่นิยม
รับประทานมากที่สุดชนิดหนึ่ง ด้วยประโยชน์ที่
มากมาย มีท้ังวิตามินและแร่ธาตุหลากหลาย
ชนดิทีด่ต่ีอร่างกาย หลายคนทราบอยูแ่ล้วว่าการ
รับประทานมะเขือเทศจะท�าให้ผิวสวย ส่วนการ
ปลกูมะเขือเทศไว้ในแปลงผกักจ็ะท�าให้สวนครวั
ของเรามีสีสันสวยงามด้วยเช่นกัน
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ส่วนผสม
ข้าวซูชิ  2 ถ้วย
สาหร่ายโนริ 4 แผ่น
ทาร์ทาร์ซอสหรือมายองเนส 4 ช้อนโต๊ะ
อะโวคาโดสไลซ์บาง 1 ลูก
เบบีคอสเด็ดเป็นใบ 2-3 ต้น
กะหล�่าปลีม่วงดอง 2 ถ้วย
ปลาแท่งชบุเกล็ดขนมปังทอด 12 ชิ้น

CREATIVE
SUSHI
เรื่อง misspkitchen

ลองเปลี่ยนเมนูอาหาร ี่ปุนท่ีเรา
คุ้นเคยให้มีรูปลักษณ์น่าตื่นตากัน 
หน่อย ด้วยสองเมนูซูชิแนวสร้าง 
สรรค์ “โอนิกิระซุ” (Onigirazu) 
ซึ่งแปลว่า “ข้าวที่ไม่ต้องปั้น” คือ
ลูกครึ่งระหว่างข้าวปั้นสามเหลี่ยม
ผสมแซนด์วิช เหมาะส�าหรับท�า
เป็นข้าวกล่องไว้รับประทานยาม
เดินทาง ส่วนอีกเมนู “ซูชิโรล 
ไส้กล้วยหอม” (Banana Maki 
Sushi) เป็นซูชิแบบหวาน ซึ่ง 
ขั้นตอนการท�าแสนง่าย ไม่ว่า 
วัยไหนก็รับประทานกันเพลิน

ส่วนผสมข้าวซูชิ
ข้าวสารญี่ปุ่น 1 ถ้วย
น�้าส้มสายชูส�าหรับข้าวซูชิ 1/4 ถ้วย

ส่วนผสมกะหล�่าปลีม่วงดอง
กะหล�่าปลีม่วงซอย 2 ช้อนโต๊ะ
น�้าส้มสายชูหมักจากข้าว ½ ถ้วย
น�้าตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ
เกลือทะเล 1 ช้อนชา
กระเทียมบุบ 2 กลีบ
น�้าสะอาด ½ ถ้วย

วิธีท�า
• ท�ากะหล�่าปลีม่วงดอง โดยใส่กะหล�่าปลี
ซอยลงในโหลแก้ว ต้มน�้าส้มสายชู น�้าตาล 
เกลือ กระเทียมบุบ และน�า้สะอาดจนเดอืด 
เทใส่ในโหลแก้ว พักให้หายร้อน ปิดฝา 
ทิ้งไว้ 6-8 ชั่วโมง
• ท�าข้าวซูชิ โดยซาวข้าวสาร แล้วหุงกับ
น�า้ตามอตัราส่วนทีแ่นะน�าบนถงุข้าว น�าข้าว 
ที่หุงสุกร้อน ๆ  มากระจายให้ทั่วถาด พรม
น�้าส้มสายชูส�าหรับซูชิลงไปให้ทั่ว เคล้าให้
เข้ากัน ใช้พัดลมเป่าหรือพัดให้หายระอุ 

ONIGIRAZU
ซูชิแซนด์วิช (ท�ำได้ 4 ชิ้น)

ส่วนผสมข้าวซูชิ

HOME KITCHENhappiness
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จากนัน้ใช้ผ้าขาวบางชุบน�า้คลมุ พกัไว้ 
10-15 นาทีให้ข้าวหายร้อน
• ท�าโอนิกิระซุ เริ่มจากปูพลาสติกใส
บนโต๊ะ วางสาหร่ายในแนวทแยงโดย
คว�่าด้านเรียบลง ตักข้าวซูชิลงตรง
กลางแต่งให้เป็นรปูสีเ่หลีย่ม ทาซอส วาง 
ปลาทอด กะหล�า่ปลม่ีวงดอง อะโวคาโด 
และเบบคีอสลงไปเป็นชัน้ ๆ  โดยเรยีง
ไส้ขึ้นในแนวตั้ง
• ห่อสาหร่าย โดยเริ่มจากด้านข้าง 
ด้านล่าง และด้านบนตามล�าดับ ดึง
พลาสตกิใสทีป่ไูว้ขึน้มาห่อซชูแิซนด์วิช
ให้แน่น พกัไว้ แล้วท�าชิน้ต่อไปจนครบ
• เชด็มีดด้วยผ้าหมาด ตดัครึง่โอนกิริะซุ 
ให้เห็นไส้สวยงาม แกะพลาสติกออก
ก่อนรับประทาน

BANANA MAKI SUSHI
ซูชิโรลไส้กล้วยหอม (ท�ำโรลได้ 2 แถว)

ส่วนผสม
แป้งตอร์ตียา 2 แผ่น
เนยถั่ว 2 ช้อนโต๊ะ
กราโนลา 1 ช้อนชา
กล้วยหอมสุก  2 ลูก
ช็อกโกแลตสเปรด 2 ช้อนโต๊ะ
มะพร้าวขูด 1 ช้อนชา
น�้าผึ้ง 2 ช้อนชา
ถ่ัวสับ ผลไม้สด และยอดสะระแหน่
ส�าหรับตกแต่งจาน

วิธีท�ำ
• วางแป้งตอร์ตียาแผ่นแรกลงบนเขียง 
ทาเนยถ่ัวจนทัว่ เว้นขอบไว้ประมาณ 1 นิว้ 
โดยรอบ โรยกราโนลา วางกล้วยหอม 
ลงไป 1 ลูก ราดน�้าผึ้ง แล้วม้วนให้แน่น 
ตัดเป็นชิ้นพอดีค�า

• วางแป้งตอร์ตียาแผ่นทีส่องลงบนเขยีง 
ทาชอ็กโกแลตสเปรด เว้นขอบไว้ประมาณ 
1 นิ้วโดยรอบ โรยมะพร้าวขูด วางกล้วย
อกีลกูลงไป ม้วนให้แน่น ตดัเป็นชิน้พอดคี�า
• จดัซชูโิรลไส้กล้วยหอมใส่จาน ตกแต่ง
ด้วยถ่ัวสับ ผลไม้สด และยอดสะระแหน่ให้ 
สวยงาม

Tips
สำมำรถปรบัเปล่ียนส่วนผสมไส้ ซอส 
และธญัพืชได้ตำมชอบ เช่น สตรอว์- 
เบอร์รี+วิปครีม+อัลมอนด์ฝำนแผ่น 
หรือกีวี+โยเกิร์ต+มะพร้ำวขูด ฯลฯ

Tips
• สำมำรถใช้ข้ำวกล้องท�ำข้ำวซชูิ
ได้เพื่อทำงเลือกที่ดีต่อสุขภำพ 
แต่ควรแช่น�้ำไว้ก่อนหุงตำมค�ำ
แนะน�ำบนถุงข้ำว
• เลอืกไส้ซชูแิซนด์วชิได้ตำมชอบ 
เช่น กุง้ชบุเกลด็ขนมปังทอด ไก่ย่ำง 
หมูสไลซ์ผัดซอส เต้ำหู้ เห็ดย่ำง 
ปลำดิบ แตงกวำ พริกหวำน
• ควรรบัประทำนภำยใน 1-2 วนั 
ถ้ำเป็นไส้ปลำดบิควรรบัประทำน
เลยทันที
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ราศีมังกร ชาวราศีนี้มักเป็นคนที่วิตกกังวลง่าย 
รับรู ้ความรู ้สึกได้ไวจึงท�าให้อารมณ์ค่อนข้าง
แปรปรวน มกัมอีาการนอนไม่หลบั และหวัใจสบูฉีด
โลหติไวกว่าปกตยิามทีอ่ยูใ่นเหตกุารณ์ ไม่ปกต ิเช่น 

ตกใจ ดใีจ ต่ืนเต้น ดงันัน้ชาทีจ่ะช่วยปรบัสมดลุเร่ืองอารมณ์ความ
รูส้กึควรมสีรรพคณุเน้นการผ่อนคลายและเยยีวยาระบบทีแ่ปรปรวน 
ประเภทชาสมุนไพร เช่น ชาคาโมไมล์เพื่อการนอนหลับได้ดี หรือ
ชามนิต์จะช่วยให้สบายท้องหากเกิดอาการเครยีดจนอาหารไม่ย่อย

ราศีกุมภ์ ชาวราศีกุมภ์มักมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ
ทางเดินปัสสาวะ เพราะเป็นคนชอบท�าโน่นท�านี่
ตลอดเวลา จงึท�าให้ลมืเข้าห้องน�า้บ้าง อัน้บ้าง จนเป็น
ความเคยชนิ ซึง่ถ้านานไปอาจมผีลต่อระบบของไต

ได้ ดงันัน้ชาที่เหมาะกับคนราศีนี้ควรเป็นประเภทชาขาว เพราะมี
กาเฟอนีค่อนข้างต�า่ และมสีารต้านอนมุลูอสิระท�าให้ร่างกายสดชืน่ 
แถมยังช่วยลดคอเลสเตอรอลได้อีกทางหนึ่งด้วย

ราศีมีน ชาวราศนีีเ้ป็นคนทีม่โีลกส่วนตวัค่อนข้างสงู 
มีความระมัดระวังตัว เป็นคนช่างคิดซึ่งบางคร้ังก็
มากเกินไป มักมีอาการนอนไม่หลับหรือนอนหลับ
แต่ไม่สนิท จึงต้องระวังโรคที่เกี่ยวกับระบบไหล

เวยีนโลหติ โรคหวัใจ ความดนั ประเภทชาทีค่วรดืม่คอืชาเขยีวร้อน ๆ  
แต่ไม่ควรดื่มในช่วงค�่า เพราะแม้จะมีกาเฟอีนต�่าแต่ก็อาจมีผลต่อ
การนอนหลับให้     สนทิได้ การดืม่ชาเขยีวร้ อน ๆ  จะส่งผลให้   มภีมูต้ิานทาน 
ทีด่แีละมีหัวใจที่แข็งแรง

โดย อ.เดียร์ ปานชีวา

ช่วยเสริม 
พลังภายใน 
ให้แข็งแรง

ดื่มชาให้ถูกกับราศี

ชาอูหลง

PAGE 101

100-103HAPPINESS-M11C8+5W2-F39-VOL 32-22-11-60-CS CC 2015.indd   101 12/3/2560 BE   2:56 AM



ราศเีมษ ชาวราศเีมษเป็นคนบ้าพลงั ใช้ความคิดเยอะ 
และใจร้อน ชอบให้ทกุอย่างอยู่ ในส่วนทีต่วัเองสามารถ 
ควบคมุได้ จงึมกัมปัีญหาเกีย่วกบัสมอง และความ
ดนัโลหติสงูได้ง่าย ๆ  ประเภทชาทีเ่ลอืกดืม่จงึควรเป็น 

ชาด�า เพราะนอกจากจะมสีารต้านอนุมลูอสิระแล้วยังช่วยลดคอเลส- 
เตอรอลด้วย ทีส่�าคญัการดืม่ชาด�ายงัลดอตัราความเสีย่งของอาการ
หัวใจวายเฉียบพลันได้อีกทางหนึ่ง

ราศพีฤษภ เป็นคนช่างคดิช่างพจิารณา ชอบกินจบุจบิ 
เวลาว่างน�้าหนักจึงขึ้นได้ง่าย และระบบเผาผลาญ
ต�่ากว่าปกติด้วย ชาที่เลือกดื่มควรเป็นชาอูหลง 
เพราะชาประเภทนี้จะช่วยกระตุ้นการท�างานของ

เอนไซม์ทีท่�าหน้าทีย่่อยไขมนัในกลุม่ไตรกลเีซอไรด์ ลดความอยาก
อาหาร และกระตุ้นระบบเผาผลาญพลงังานในร่างกายให้ ท�างานได้ดขีึน้

ราศีเมถุน ชาวราศีนี้เป็นคนอารมณ์ดี ช่างพูด 
ช่างเจรจา เข้าสังคมเก่ง จึงมักดื่มและรับประทาน
จุบจิบ มักมีปัญหาที่เกิดจากการรับประทาน เช่น 
โรคเบาหวาน โรคไต หรือโรคตับ ประเภทของ 

ชาที่เหมาะกับชาวราศีเมถุนควรเปนชาขาว เพราะชาขาวมี
สรรพคุณในการท�าให้ร่างกายสามารถปรับตัว จึงหลั่งอินซูลินออก
มาควบคุมปรมิาณน�า้ตาลกลโูคสในเลอืด รวมทัง้มสีารต้านอนมุลู-
อิสระช่วยป้องกันมะเร็งได้

ราศีกรกฎ ชาวราศีกรกฎเป็นคนที่ละมุนละไมใน
การใช้ความคดิ มอีารมณ์อ่อนไหว และเพราะความ 
ละเอยีดรอบคอบของชาวราศนีีท้�าให้บางทก็ีเป็นคน
คดิมาก ก่อให้เกดิความเครยีดและส่งผลต่อสมองได้ 

ประเภทของชาทีเ่หมาะควรเป็นชาด�า เพราะจะกระตุน้ให้เกิดความ
กระตอืรอืร้น และสนกุกับการใช้ช ีวติ ทัง้ยงัช่วยลดความรูส้กึซมึเศร้า 
ได้อีกทางหนึ่งด้วย
 

ราศีสิงห์ เป็นคนทีช่อบควบคมุ เจ้าบงการ ไม่ค่อย
ไว้วางใจสิ่งรอบตัวได้ง่าย ๆ จึงใช้ความคิดค่อน 
ข้างเยอะในแต่ละวัน ทั้งยังชอบท�างานจนลืมเวลา 
รับประทานบ่อย ๆ ด้วย ระบบย่อยอาหารจึงมี

ปัญหาได้ง่าย โรคทางกระเพาะอาหารและล�าไส้เลยเป็นปัญหาของ
ชาวราศีนี้ ประเภทชาที่เลือกดื่มควรเป็นชาสมุนไพรไม่มีกาเฟอีน 
จ�าพวกชาเพปเพอร์มินต์ ชาอัญชัน ชาคาโมไมล์ ชาตะไคร้ เพราะ
ช่วยดูแลเรื่องระบบย่อยอาหารได้ดี

ชาขาว

ชาคาโมไมล์

ชาตะไคร้
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ราศกีนัย์ ชาวราศนีีเ้ป็นคนทีร่กัสงบ ชอบเรยีนรู ้รกัการ 
เดินทาง จึงมักเจอกับสิ่งแปลกใหม่เสมอ ๆ ไม่ว่า
จะเป็นอากาศ อาหาร สิง่รอบตวัทีไ่ม่คุน้เคย ดงันัน้ 
ความผิดปกติในระบบย่อยอาหาร อาการภูมิแพ้ 

โรคทางผิวหนังอาจส่งผลกระทบต่อชาวราศีนี้ได้ ประเภทของชา 
ที่ควรดื่มจึงเป็นชาแนวอะโรมา เช่น ชาอบเชย ชาเปลือกส้ม ซึ่งจะ
มีส่วนผสมของชาเขียว ชาด�า หรือชาอูหลงก็ได้ เพื่อช่วยให้ระบบ
ภูมิต้านทานมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

ราศีตุล เป็นคนที่คอยจัดการเรื่องรอบตัว ชอบใช้
ความคิด ชอบตัดสิน เอาจริงเอาจังกับทุกสิ่งท�าให้
ใช้ความคิดมากตามไปด้วย ชาวราศีตุลจึงต้อง
ระวังในส่วนของสมอง ระบบการหมุนเวียนโลหิต 

และความดันให้ดี ประเภทของชาที่เหมาะสมควรเป็นชาสมุนไพร
ทีไ่ร้กาเฟอนีเพือ่ท�าให้หลบัสนิทได้ง่าย ซึง่จะส่งผลให้สขุภาพแขง็แรง 
เช่น ชาดอกค�าฝอยช่วยเรื่องความดันโลหิต

ราศีพิจิก เป็นบคุคลทีม่คีวามลุม่ลกึ ละเมยีดละไม 
ใช้จินตนาการสูง มักเป็นคนนอนดึก ชอบท�าอะไร
ในบรรยากาศทีส่งบยามค�า่คนื จนบางครัง้มปัีญหา
เรื่องการนอนหลับไม่สนิท ส่งผลต่อผิวพรรณและ

ระบบทางเดินปัสสาวะ ชาที่เหมาะกับชาวราศีนี้จึงควรเป็นชาขาว 
เพราะจะท�าให้ระบบต่าง ๆ  ในร่างกายท�างานอย่างสมดลุ ควบคมุ
ป รมิาณน�า้ตาลในเลอืด และช่วยลดอาการวติกกงัวลได้อกีทางหนึง่

ราศีธนู ชาวราศธีนเูป็นคนทีช่อบความท้าทาย ชอบ
ใช้ความคิด กล้าเสี่ยง กล้าได้กล้าเสีย แต่บางครั้ง
ก็ใจร้อน หุนหันพลันแล่น จงึควรระวงัเรือ่งเกีย่วกบั
หัวใจซึ่งเกิดจากธาตุไฟที่มีมาก และระบบการ

หมนุเวยีนโลหติ ประเภทของชาทีเ่หมาะสมจงึควรเป็นชาด�า เพราะ
จะช่วยลดภาวะความผดิปกตขิองหวัใจ ลดคอเลสเตอรอล และท�าให้
สดชื่นมีชีวิตชีวา

ชาด�า

ชาอบเชย
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happiness PET LOVERShappiness

สีสันพันธุ์ ไทย
	 ไก่แจ้ไทยที่นิยมเลี้ยงทั่วไปมี	 12	 สี	 แต่ละสีมีความหมาย 
แตกต่างกัน	เช่น	ความเป็นมงคล	การเสริมดวง	เสริมบารมี	ฯลฯ	
การเลือกสีไก่แจ้จึงข้ึนอยู่กับผู ้เลี้ยงว่าต้องการสื่อความหมาย
อย่างไร	
1.	 สีเบญจรงค์	ไก่แจ้สีนี้เป็นหนึ่งในสี่งที่คนนิยมเลี้ยง	เพราะ
เชื่อกันว่าเป็นสีที่ส่งเสริมเรื่องบารมี	ท�าให้มีผู้นับหน้าถือตา
2.	 สีโนรี	 เลี้ยงไว้เพื่อเป็นศรีแก่บ้าน	 เป็นสิริมงคล	 และมีแต่ 
ความเจริญ
3.	 สีไก่ป่าเหลือง	เชื่อว่าเลี้ยงแล้วจะมีแต่เรื่องดี	ๆ	มีความสุขใจ	
4.	 สีกาบหมาก	 จัดเป็นสุดยอดในบรรดาสีทั้งหมด	 ว่ากันว่า 
หากเลี้ยงไก่แจ้สีนี้แล้วจะช่วยประเทืองปัญญา	
5.	 สีกาบอ้อย	เลี้ยงแล้วจะประสบพบเจอแต่เรื่องดี	ๆ
6.	 สีประดู	่ หลายคนชอบเลี้ยงสีนี้เพราะเชื่อว่าช่วยเสริมเรื่อง 
ทรัพย์สินให้มีใช้ตลอดไป
7.	 สีไก่ป่าหูขาว	เลี้ยงแล้วเสมือนเป็นครู	
8.	 สีเหลืองดอกโสน	 เพื่อชีวิตที่มีความสุขและยืนยาวจึงเลี้ยง 
ไก่แจ้สีนี้ไว้เพื่อเสริมมงคล	
9.	 สีไก่ป่าเข้ม	เลี้ยงแล้วช่วยเสริมให้มีความโก้เก๋

10.			สีเหลืองหางขาว	เสริมเรื่องการมีอ�านาจวาสนา	
11.			สเีหลอืงลกูปลา	เลีย้งแล้วมแีต่เรือ่งด	ีๆ	ไม่มีเรื่องเสื่อมเสีย
12.		สีสร้อยสุวรรณ	คนทีอ่ยากร�า่รวยเป็นเศรษฐีมกัเลอืกเลีย้งสนีี้

ลักษณะที่ดีของสายพันธุ์
	 		หากชอบเลี้ยงเพศผู้ต้องเลือกให้มีลักษณะเด่น	ๆ	ดังนี้	หัวมี
ขนาดใหญ่แต่สมส่วน	หงอนและเหนียงใหญ่แต่ต้องเหมาะสมกับ
ขนาดของล�าตัว	ปากสั้น	ตากลมโตดูแจ่มใสเป็นประกาย	ล�าตัว
เล็กกลมน่ารัก	อกใหญ่กลม	ปีกยาวและหนาขนานไปกับล�าตัว	 
ขนสะอาดแน่นเป็นเงามันวาวไม่มีปรสิต	นิ้วตรงสั้นและต้องกาง 
ได้รูปไม่บิดผิดส่วน	มีความกระปรี้กระเปร่	า	ว่องไว	และระวังภัย	
ตัวผู ้ควรมีน�้าหนักตัวตามเกณฑ์ประมาณ	730	กรัม	 ไม่เกิน	
850	กรัม
	 ส่วนเพศเมียมีลักษณะแตกต่างจาก 
ตัวผู ้เล็กน้อย	 คือ	 หงอนมีขนาดใหญ่ 
พอประมาณและมีลักษณะของจักรเรียง
กันเป็นระเบียบ	(จักรคือส่วนหยักของ
หงอนซึ่งมีลักษณะคล้ายรอยหยักของ
จักร)	 หางบานเหมือนพัดขนาดใหญ่	
ปลายมนซ้อน	ไม่หักพับเอียงไปข้างใด
ข้างหนึ่ง	น�้าหนักตัวมาตรฐานประมาณ	
610	กรมั	ไม่เกิน	730	กรัม

ไก่แจ้เป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน ก่อนหน้านี้คนเลี้ยงไก่แจ้ไว้ 
เหมือนสัตว์เลี้ยงทั่วไปชนิดอื่น จึงไม่ได้มีการเพาะพันธุ์หรือปรับปรุง 
สายพันธุ์ ต่อมามีผู้ต้องการให้ไก่แจ้ของไทยไม่เป็นเพียงไก่บ้านหรือ 
ไก่วัดธรรมดา ๆ จึงเกิดไอเดียน�าไก่แจ้สายพันธุ์ดีจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามา 
ผสมพันธุ์ และมีการพัฒนาสายพันธุ์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ทุกวันนี้ 
ไก่แจ้จึงมีความสวยงามถึงขนาดมีการประกวดความงามกันทุกปี  
และไก่แจ้พันธุ์ไทยก็ยังคงเป็นที่นิยมของ 
คนไทยอยู่เสมอ

ไก่แจ้สายพันธุ์ไทย  
สีสันแห่งความมงคล 

PAGE 104

ไก่แจ้สีเหลืองดอกโสน

คนไทยอยู่เสมอ

ไก่แจ้สีไก่ป่าเหลือง
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