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FROM THE EDITOR

สวัสดีปีใหม่ 2562
พลิกปฏิทินเริ่มต้นเข้าสู่ปีใหม่แล้ว ผมอยากชวนคุณผู้อ่านลองวางเป้าหมาย

หรือ New Year’s Resolution ที่ต้องทำาให้สำาเร็จ แล้วมาเช็กผลกันอีกครั้งช่วง
ปลายปีครับ

ถ้ายังนึกไม่ออกว่าน่าจะมีอะไรบ้าง ทีมงาน happiness แนะนำาให้ลองใช้เวลา
ท่องเที่ยวกับครอบครัวให้มากขึ้น ฉบับนี้เราจึงขอนำาเสนอไอเดียการท่องเที่ยวใน
รูปแบบ Sustainable Travel ที่มุ่งเน้นให้เห็นคุณค่าและเอกลักษณ์ของแต่ละ
ชุมชน ส่งเสริมและรักษาความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะสามารถ
สนับสนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทยให้ดำารงอยู่ต่อไปในระยะยาว

ดังเช่นคอลัมน์ Cover Story ที่เราพาไปรู้จักแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 3 แห่ง 
ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกัน ผู้ไปเยือนจะได้สัมผัสวัฒนธรรมของท้องถิ่น
อย่างแท้จริง คอลัมน์ Royal Project เรานำาเสนอเรื่อง “โครงการฟาร์มทะเล
ตัวอย่าง ตามพระราชดำาริ” ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ 9 ที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปิดให้ผู้สนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ประมงและระบบนิเวศทางทะเลได้ หรือหากอยากพาครอบครัวไปเที่ยวใกล้ ๆ 
กรุงเทพฯ เรื่องราวของขนมไทยที่พิพิธภัณฑ์ขนมไทย ณ อุทยาน ร.2 ในอำาเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม คงสร้างความเพลิดเพลินให้ทั้งเด็กและผู้ ใหญ่ได้
ไม่น้อยทีเดียว ส่วนอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งคนไทยและชาวต่างชาติรู้จักดีคือ
วัดโพธ์ิ เดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมาวัดโพธ์ิเพ่ิงจัดงานฉลองสมโภชพระอาราม 230 ปี 
เราจึงไม่พลาดพาไปชมวัดสำาคัญเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองแห่งนี้ที่เปรียบเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศด้วย 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของคุณรวิศ หาญอุตสาหะ แห่งแบรนด์ศรีจันทร์ที่สามารถพลิกธุรกิจของครอบครัวให้เป็นผลิตภัณฑ์
ที่โดนใจคนรุ่นใหม่ ทั้งยังเป็นต้นแบบความสำาเร็จที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เหล่าสตาร์ตอัปและผู้ประกอบการมุ่งมั่น
พิชิตภารกิจไปให้ถึงดวงจันทร์ ด้วยความเชื่อมั่นว่า “หากตั้งใจลงมือทำาจริง เรื่องที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ก็จะเป็นไปได้”

สำาหรับเรื่องอื่น ๆ  ภายในเล่มยังคงเข้มข้นและน่าสนใจเช่นเดิม ไม่ว่าจะเป็นคอลัมน์ Smart IT เรื่องของ Internet of Things 
หรือ IoT ที่กำาลังถูกจับตาในแง่ของเทคโนโลยีที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตคนยุคดิจิทัลให้ดีขึ้น ส่วน Smart Money พามาทำาความรู้จัก
ธุรกิจ MICE ที่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คิด และเรื่องราวของกีฬาเทควันโดพุมเซ่ที่นักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองเหรียญแรก 
ในศึกเอเชียนเกมส์มาได้ ฉบับนี้ยังมี Men’s Forum คอลัมน์ ใหม่เพื่อคุณผู้ชายโดยเฉพาะ ซึ่งประเดิมด้วยวิธีการเลือกสูท 
ให้เหมาะสมกับโอกาส

ท้ายสุดนี้ก่อนจะเริ่มต้นเดินทางไกลควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยและจะได้ไม่มีอุปสรรค
ระหว่างทางทำาให้หมดสนุก ที่สำาคัญอย่าลืมเช็กยางรถยนต์ด้วย และเรามีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับยางรถยนต์มาบอกไว้ 
ในคอลัมน์ Motor Guide แล้ว ด้วยความห่วงใยจากทีมงาน happiness เราขอให้ทุกท่านเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัย 
และมีความสุขตลอดปี 2562 ครับ
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MAIL BOX

TRAVELLING BAG
ราคา 1,490 บาท

เปน็หนงัสอืทีน่า่อา่นมากคะ่ ชอบข้อมลูในเรือ่งสุขภาพ การทอ่งเทีย่ว และ
แฟชั่น ได้ความรู้มากมาย ขอบคุณที่ทำาหนังสือดี ๆ ให้อ่านค่ะ
	 	 	 	 								 									คุณมกรา	อนะมาน

เป็นหนังสือที่ควรค่าให้การเก็บสะสมไว้เป็นความรู้ขอให้รักษารูปแบบนี้
ไว้ค่ะ
	 	 	 	 								 คุณญาณี	จรัสจารุมนต์์

ชอบและดูสะดุดตาตั้งแต่หน้าปกเพราะมีสีสันและการออกแบบปกที่ 
ทันสมัย มีรสนิยม ทำาให้คนอ่านไม่เบื่อเลยค่ะ
	 	 	 	 							คุณปัทมา	อรุณวิริยะกิจ

มีประโยชน ์สาระ และบนัเทิง ครบถว้นในเลม่เดยีว คอลมันม์คีวามหลาก-
หลายเหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย Cover Story ทุกฉบับน่าติดตาม
	 	 	 	 								 	 	คุณสุกัญญา	ทักษพันธุ์

รูปเล่มและเนื้อหามีความทันสมัยและน่าสนใจ เนื้อหาของแต่คอลัมน์ 
มีประโยชน์มาก ๆ คู่ควรกับทุกเพศ ทุกวัย อ่านสบายตา

คุณอารี	หล่อประพันธ์

ทมีงานนิตยสาร happiness ขอขอบคณุทกุคำาแนะนำาและ
ความคิดเห็นดี ๆ จากผู้ถือหุ้นกู้กลุ่ม ปตท. ที่ส่งจดหมาย
เขา้มาและเพือ่เปน็การขอบคณุทมีงานขอมอบของรางวัล

ที่ป รึกษากิตติมศักดิ์ : คุณพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล
ที่ป รึกษา : คุณสัมฤทธ์ิ สำาเนียง
คุณภัทรลดา สง่าแสง
บรรณาธิการบริหาร :
คุณกฤช ชัยเรืองยศ
กองบรรณาธิการ :
คุณนิศากร หุตะจูฑะ
คุณภัทรรินทร์ เทียนสวัสดิ์
คุณผุสดี คุ้มรำาไพ
คุณไพสิฐ ศ ิริบวร

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

คณะผู้จัดท�ำนิตยสำร

มอบส�ำหรับผู้ถือหุ้นกู้กลุ่ม ปตท.
happiness

  แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ในทุกกรณีโปรดติดต่อ
  นายทะเบียนบริษัทผู้ถือหุ้นกู้ฯ เท่านั้น
  แจ้งปัญหาในการจัดส่งนิตยสารและของรางวัล
  โทรศัพท์ 0-2612-9662-3 โทรสาร 0-2612-9660
  ข้อคิดเห็นหรือบทความในนิตยสารฉบับนี้ เป็นความคิดเห็น
  ส่วนตัวของผู้เขียนซึ่งไม่มีข้อผูกพันกับกลุ่ม ปตท.
  แต่อย่างใด 
  รายชื่อผู้ถือหุ้นกู้กลุ่ม ปตท.
  ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด สิงหาคม 2561
  

* จัดส่งของรางวัลให้กับผู้โชคดีทางไปรษณีย์ภายใน 15 วัน
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PTT Group's News

ปตท.จับมือขสมก.และบขส.
นำ�ร่องใช้น้ำ�มันดีเซลหมุนเร็วบี20

ในรถโดยส�รส�ธ�รณะ

PTT

 PTTLNG -กิจก�รค้�ร่วมSPCC
ลงน�มโครงก�รก่อสร้�ง
ท่�เทียบเรือและสถ�นีรับจ่�ย
ก๊�ซธรรมช�ติเหลวหนองแฟบ

PTT

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ
ปโิตรเลยีมขัน้ตน้และกา๊ซธรรมชาต ิบรษิทั ปตท. จำากดั (มหาชน) 
(คนที่ 4 จากขวา) เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างโครงการ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว  
หนองแฟบ ระหวา่ง PTTLNG และกจิการคา้รว่ม SPCC (Saipem 
S.A. - CTCI Corporation) โดยมีนายโชคชัย ธนเมธี กรรมการ
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำากัด 
(คนที ่3 จากซา้ย) และนายรตัตกิลู ปยิะวงศว์าณชิย ์รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับจ่าย

ก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ (คนที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย 
Mr. Luciano Pagliarani, Head of LNG Project Direction 
Onshore E&C Division, Saipem S.A. (คนที่ 3 จากขวา) 
และ Mr. Yang, Tsung-Hsing, President, CTCI Corporation 
(คนที่ 2 จากขวา) ร่วมลงนามในสัญญาฯ เพื่อรองรับการนำา
เขา้แอลเอน็จ ี7.5 ลา้นตนัตอ่ปกีำาหนดแลว้เสรจ็ภายในป ี2565 
เป็นอีกหนึ่งโครงการข้อตกลงคุณธรรมที่มีกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลสำาคัญในทุกขั้นตอน และ 
มีผู้สังเกตการณ์ร่วมในทุกกระบวนการ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม (ยืนกลาง) และ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (คนที่ 2 จากซ้าย) 
ใหเ้กยีรตริว่มเปน็ประธานในพธิเีปดิโครงการสง่เสรมิ
การใช้น้ำ�มันดีเซลหมุนเร็ว บี20 สำาหรับรถโดยสาร 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัท 
ขนส่ง จำากัด (บขส.) โดยมีนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) (คนที่ 1 จากซ้าย)  
นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำานวยการฝ่ายการเดินรถ
องค์การ รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (คนที่ 2 จากขวา) และนาย 
จิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
ขนส่ง จำากัด (คนที่ 1 จากขวา) ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ 
ณ อู่ ขสมก. เมกาบางนา เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน และช่วยลดผลกระทบของราคาน้ำ�มันที่มี
ต่อค่าครองชีพประชาชน ในขณะเดียวกันก็สามารถ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำ�มันด้วย
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IRPC
IRPC รับรางวัล Top Community Care 

Companies in Asia 2018

 อาจารย์จากสถาบันวิทยสิริเมธี 
(VISTEC) คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์

รุ่นใหม่ประจำาปี 2561

PTT

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) (ยืนกลาง) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา 2018 
The Annual Petroleum Outlook Forum ภายใต้หัวข้อ “Future Energy 
Moving Together กา้วไปกบัอนาคตพลงังาน” โดยทมีนกัวเิคราะหส์ถานการณ์
น้ำ�มันของกลุ่ม ปตท. หรือ PRISM Expert ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรม 
โรงกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำาโดย 
นายบวร วงศ์สินอุดม (คนที่ 2 จากขวา) จัดขึ้นเพื่อนำาเสนอทิศทางและแนวโน้ม
ราคาน้ำ�มันในตลาดโลก รวมถึงปัจจัยที่อาจส่งผลต่อราคาน้ำ�มันในอนาคต

PTT
 กลุ่ม ปตท. ร่วมกับกลุ่มฯ โรงกลั่นน้ำามันปิโตรเลียม 

ส.อ.ท. คาดการณ์ราคาน้ำามันปี 2562

นางปิยดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักกิจการองค์กร ผู้แทนบริษัท  
ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) รับรางวัล Top Community Care Companies in Asia 2018 
จาก Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 
2561 ณ ประเทศสิงคโปร์ 

รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ใส่ใจดูแลพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น ไม่เพียงแต่ให้ความสำาคัญกับ
การบริหารธุรกิจเพ่ือให้มีผลประกอบการที่ดี และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพใน 
การแข่งขัน แต่ยังตระหนักถึงการสร้างคุณค่าขององค์กรร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเติบโตเคียงข้างกันไปอย่างยั่งยืน

ท้ังน้ี ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้เกียรติร่วมแสดง
ความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล พร้อมร่วมเสวนา
พเิศษในหวัขอ้ “บทบาทของนกัวทิยาศาสตร์ ไทย
กับการขับเคล่ือนประเทศด้วยโครงการเขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EECi)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอท 
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

ศาสตราจารย์ ดร.จำารัส ล้ิมตระกูล ประธาน
คณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและ
อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) แถลงข่าว
เปิดตัว ดร.จุฬารัตน์ วัฒนกิจ อาจารย์สำานักวิชา
วิทยาการพลังงาน VISTEC ซ่ึงได้รับรางวัลนัก
วิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
ประจำาปี 2561 จากผลงานวิจัย “ตัวเร่งปฏิกิริยา
นาโนสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีย่ังยืน” 
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PTT Group's News PTTEP

PTTEP
ปตท.สผ. เปิดค่ายแรก 

PTTEP Teenergy ปีที่ 5 
ที่ภาคใต้ ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
ธรรมชาติ “เปลี่ยนเพื่อโลก”  

บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด 
(มห�ชน) หรือ ปตท.สผ. เดินหน้�สร้�งเครือข่�ย
เย�วชนสิง่แวดลอ้มอย�่งตอ่เนือ่ง เปดิค�่ย PTTEP 
Teenergy ปีที่ 5 ภ�ยใต้แนวคิด “เปลี่ยนเพื่อโลก 
(Change for Climate)” นำ�เย�วชนระดับ
มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย 70 คน จ�ก 13 จังหวัด
ภ�คใต้ ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ
และสิง่แวดลอ้มท�งทะเล และเรยีนรูส้ถ�นก�รณ์
โลกร้อนที่เกิดจ�กปัญห�ก�รทำ�ล�ยทรัพย�กร 
ธรรมช�ติ พร้อมกับปลูกฝังแนวคิดก�รอนุรักษ์
ทรัพย�กรท�งทะเล เรียนรู้ก�รเพ�ะฟักลูกปู และ
ฟื้นฟูทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่ง ณ อำ�เภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขล�

บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มห�ชน) 
หรือ ปตท.สผ. โดยน�งล�วัลย์ พรสกุลศักดิ์ (ที่ 2 จ�กซ้�ย) 
ผู้ จัดก�รอ�วุ โส  ฝ่�ยบริห�รง�นสิ่ งแวดล้อม และ 
น�ยประพนธ์ จ�รุไสลพงษ์ (ขว�สุด) ผู้จัดก�รอ�วุโส  
ฐ�นสนับสนุนก�รพัฒน�ปิโตรเลียม รับมอบใบประก�ศ
เกียรติคุณเชิดชูเกียรติจ�กพลเอก สุรศักดิ์ ก�ญจนรัตน์  
(ที ่2 จ�กขว�) รฐัมนตรวี�่ก�รกระทรวงทรพัย�กรธรรมช�ติ
และสิ่งแวดล้อม ในโอก�สที่ ปตท.สผ. ได้ร่วมโครงก�ร
สนับสนุนกิจกรรมลดก๊�ซเรือนกระจก (Low Emission 
Support Scheme: LESS) กับองค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซ
เรือนกระจก (องค์ก�รมห�ชน) หรือ อบก. โดยส�ม�รถ 
ลดก๊�ซเรือนกระจกได้รวม 413,723 กิโลกรัมค�ร์บอนได-
ออกไซด์เทียบเท่� จ�กก�รดำ�เนินกิจกรรม 7 โครงก�ร 
เกี่ยวกับก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นจ�กแสงอ�ทิตย์ ก�ร
เปล่ียนม�ใช้หลอด LED ก�รปิดไฟฟ้�ในช่วงพักกล�งวัน  
ก�รคัดแยกขยะเพื่อนำ�ไปรีไซเคิล ทั้งที่สำ�นักง�นใหญ่ 
และฐ�นสนับสนุนก�รพัฒน�ปิโตรเลียมจังหวัดสงขล� 

พิธีมอบใบประก�ศเกียรติคุณครั้งนี้จัดขึ้นในง�น  
“ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำ�ปี 2561 ณ โรงแรม
เซ็นท�ร�แกรนด์แอทเซ็นทรัลพล�ซ� ล�ดพร้�ว กรุงเทพฯ

ปตท.สผ. รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ
จาก อบก. ร่วมลดก๊าซเรือนกระจก
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GC
GC จับมือ TCDC สร้างนิทรรศการ 
Yes, Plastic! Things to Rethink: 

เมื่อพลาสติกต้องคิดใหม่
เสนอมุมมองใหม่ในการเลือกใช้
พลาสติกให้มีมูลค่าและดีต่อโลก

GC รว่มกบัสำ�นกัง�นสง่เสรมิเศรษฐกจิสร�้งสรรค ์(องคก์�ร
มห�ชน) โดยศูนย์สร้�งสรรค์ง�นออกแบบ TCDC ร่วมเปิด
นิทรรศก�ร Yes, Plastic! Things to Rethink: เมื่อพล�สติก
ต้องคิดใหม่ เพื่อนำ�เสนอศักยภ�พและมุมมองในก�รเลือกใช้
พล�สติกตั้งแต่เริ่มต้น รวมทั้งก�รนำ�เสนอแนวคิดใหม่ในก�ร
ใช้พล�สติก จ�กก�รมองว่�เป็นขยะที่ใช้เวล�ในก�รย่อยสล�ย 
450 ปี ม�เป็นวัสดุที่มีคว�มคงทนแข็งแรงและอยู่ได้ถึง 450 ปี 
ผ่�นคว�มคิดสร้�งสรรค์และก�รสร้�งมูลค่�ให้พล�สติกอยู่
ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่�งเป็นมิตร โดยเน้นทักษะด้�นก�ร

ออกแบบม�รังสรรค์พล�สติกที่มีประโยชน์และมีคุณค่�ต่อโลก 
โดยมนี�ยปฏภิ�ณ สคุนธม�น ประธ�นเจ�้หน�้ทีป่ฏบิตักิ�ร กลุม่
ธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปล�ย GC พร้อมด้วยผู้บริห�รและพนักง�น
ร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมแกลเลอรีง�นศิลปะ Art Gallery from 
Plastics สัมผัสประสบก�รณ์ที่ไม่น่�เชื่อจ�กพล�สติกสู่ง�น
ศิลปะที่มีคุณค่� และนิทรรศก�รสำ�รวจโลกพล�สติก Across 
the Plastic Globe สำ�รวจคุณสมบัติและคว�มเป็นไปได้ที่ไม่มี
สิ้นสุดของผลผลิตจ�กพล�สติก ณ ศูนย์สร้�งสรรค์ง�นออกแบบ 
TCDC อ�ค�รไปรษณีย์กล�ง กรุงเทพฯ

GC จับมือสยามพิวรรธน์ เปิดตัวโครงการ 
“Circular Living Campaign 2018” 

นำาความคิดสร้างสรรค์สร้างคุณค่าการ
จัดการปัญหาขยะพลาสติก ด้วยหลักการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

GC

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน) 
หรือ GC และบริษัท สย�มพิวรรธน์ จำ�กัด เห็นถึง
คว�มสำ�คญัของก�รจดัก�รปญัห�ขยะและสง่เสรมิ
ก�รใช้พล�สติกอย่�งยั่งยืน แถลงข่�วเปิดตัว
โครงก�ร “Circular Living Campaign 2018” เพื่อ
สร้�งคว�มตระหนัก ให้คว�มรู้แก่ผู้บริโภคและ
ประช�ชนเกี่ยวกับก�รคัดแยกขยะและจัดก�รขยะ
อย่�งถูกวิธี พร้อมทั้งสนับสนุนคว�มคิดสร้�งสรรค์
และเทคโนโลยทีีจ่ะชว่ยพฒัน�ผลติภณัฑท์ีเ่กดิจ�ก
ก�รนำ�ขยะพล�สติกกลับม�ใช้ซ้ำ�และรีไซเคิล  
อันเป็นส่วนสำ�คัญที่ส่งเสริมหลักก�รเศรษฐกิจ
หมนุเวยีน (Circular Economy) โดยมนี�ยปฏภิ�ณ 
สคุนธม�น ประธ�นเจ�้หน�้ทีป่ฏบิตักิ�ร กลุม่ธรุกจิ
ปิโตรเคมีขั้นปล�ย และน�งวร�วรรณ ทิพพ�วนิช 
ผูช้ว่ยกรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญ ่ส�ยง�นกจิก�รองคก์ร 
ร่วมง�น ณ สย�มดิสคัฟเวอรี กรุงเทพฯ  

ปตท.สผ. รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ
จาก อบก. ร่วมลดก๊าซเรือนกระจก
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TOP

ไทยออยล์คว้ารางวัล
ระดับภูมิภาคฯ 

พันธกิจสู่ความยั่งยืน
ด้านพลังงาน 7 ปีซ้อน

 พนักงานใหม่กลุ่มไทยออยล์
ประดิษฐ์จักรยานลำาเลียงน้ำา

มอบให้นักเรียนโรงเรียน
บ้านมาบประชัน

เมื่อเร็ว ๆ นี้พนักงานใหม่กลุ่มไทยออยล์ ประจำา
ปี 2561 จำานวน 65 คน ร่วมกันประดิษฐ์จักรยาน
ลำาเลยีงน้ำ� เพือ่ใชร้ดน้ำ�แปลงผกัในสวนเศรษฐกจิพอ
เพยีง พรอ้มทัง้ยงัชว่ยสง่เสรมิการเรยีนรูด้า้นพลงังาน
ทางเลอืก และการออกกำาลงักายดว้ยการปัน่จกัรยาน 
ปั่นความสุข นอกจากนี้ยังประดิษฐ์ตะแกรงเหล็กใส่
ถังขยะ ปรับปรุงทาสีเสาธงชาติ รวมถึงสนับสนุน
อุปกรณ์การเรียนการสอน และเลี้ยงอาหารกลางวัน
ให้กับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านมาบประชัน 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการ
ปลูกฝังค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับ
พนักงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กรผ่านการเรียนรู้ 
จากการปฏิบัติจริงภายใต้โครงการ Orientation 
Program: CHECK IN OUR FUTURE

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) โดยนาย
วิโรจน์ มีนะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกำากับ
กิจการองค์กร (ซ้าย) รับมอบรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคฯ 
“พันธกิจสู่ความยั่งยืนด้านพลังงาน” (The Strongest  
Commitment to Sustainable Energy in Southeast Asia) 
ซึ่งบริษัทฯ ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 7 เป็นผลสะท้อนจากการ
พัฒนาธุรกิจอย่างโปร่งใสควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นในการ
ดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม จากมิสเตอร์ซิดดิค บาซาร์วาลาร ์
ซีอีโอของนิตยสาร Alpha Southeast Asia ซึ่งเป็นนิตยสาร
ชั้นนำาด้านการลงทุนสถาบัน การธนาคารและตลาดทุน  
พธิดีงักลา่วจดัขึน้ ณ หอ้ง Katong Ballroom โรงแรมแชงกร-ี
ลา ประเทศสิงคโปร ์

สำาหรับรางวัลในระดับประเทศ บริษัทฯ ได้รับ “รางวัล
ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ที่ดีที่สุด” (Best  
Strategic Corporate Social Responsibility) โดยได้รับ 
เป็นปีที่ 5 และ “รางวัลผู้บริหารระดับสูงที่ส่งเสริมงานด้าน
นักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีที่สุด” (Best Senior Management IR 
Support) โดยได้รับเป็นปีที่ 3
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Royal Project

บ่อเพาะพันธุ์สัตว์น้ำา

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

ลานตากน้ำาทะเลผง

พลิกฟื้นความเป็นอยู่เกษตรกรชายฝ่ังทะเล

12

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ 9 ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบ
อาชีพประมง สืบเน่ืองมาจากปัญหาสัตว์ทะเลธรรมชาติใน
น่านน้ำ�ไทยลดน้อยลงมาก  รวมทั้งพลังงานน้ำ�มันเชื้อเพลิง 
และปัจจัยอื่น ๆ ที่ใช้ในการออกเรือจับสัตว์น้ำ�ธรรมชาติ 
ในทะเลที่ห่างไกลราคาเพิ่มขึ้นส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้น 

เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 จึงมีรับสั่งกับ 
คุณสหัส บุญญาวิวัฒน์ ที่ปรึกษาสำานักพระราชวัง และ 
คุณจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในขณะนั้นว่า ในอนาคตผลผลิตสัตว์น้ำ�ทะเลต่าง ๆ จาก
ฟาร์มทะเลเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�แบบผสมผสานที่ถูกสุขภาวะ
อนามัยแวดล้อมจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำาคัญซึ่งทดแทน
การออกเรือไปจับสัตว์น้ำ�ในทะเลที่ห่างไกลได้ พร้อมทั้ง
พระราชทานพระราชดำาริให้ตั้งทำา “ฟาร์มทะเลตัวอย่าง” ใน
พืน้ทีด่นินาเกลอืรมิทะเลทีต่ำาบลบางแกว้ อำาเภอบา้นแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี 
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เกลือแกง

13

ส่วนเลี้่ยงสัตว์น้ำาเค็มที่มีความเค็มสูง (อาร์ทีเมีย*)

ตัวอย่างเกลือ

สาหร่ายพวงองุ่นที่ทางฟาร์มทะเลตัวอย่างเพาะพันธ์ุ

 ฟาร์มทะเลตัวอย่างแห่งนี้นับเป็นฟาร์มทะเลแบบผสม
ผสานบนแผ่นดินชายฝั่งแห่งแรกที่จำาลองนิเวศวิทยาทาง
ทะเลครบวงจรทุกช่วงความเค็ม ยกขึ้นไปไว้ในฟาร์มบน
แผ่นดินชายฝั่งระบบปิด-รีไซเคิล ที่ให้น้ำ�ไหลขึ้นลงบำาบัด 
ตวัเอง สอดคลอ้งทัง้วงจรน้ำ�ทะเลและวงจรอาหารธรรมชาติ
ต่อเนื่อง ได้มีการวางระบบการหมุนเวียนของน้ำ�ระหว่าง 
น้ำ�จืดกับน้ำ�ทะเลให้สมดุลและเหมาะสมกับการดำารงชีวิต
ของสัตว์น้ำ�ทะเลแต่ละช่วงชีวิต สามารถเลี้ยงสัตว์ 2 น้ำ� 
เช่น กุ้งก้ามกราม ปลานวลจันทร์ทะเล ปลากะพงขาว  
และปลาน้ำ�เค็ม เช่น ปลากุดสลาด ปลากะรัง ปลาหมอทะเล 
ฯลฯ รวมถึงส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นด้วย

นอกจากนี้ในทะเลยังมีแปลงสาธิตการเลี้ยงหอยแมลงภู่
แบบแพเชือก ซึ่งเป็นวิธีการเลี้ยงรูปแบบใหม่ที่ลดปัญหา
การตายของหอยแมลงภู่จากการหักล้มของหลักไม้ในฤดู
มรสุม รวมทั้งความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมบริเวณ 
แปลงเลี้ยง ทั้งยังมีประโยชน์เป็นเสมือนปะการังลอยน้ำ�
สำาหรับเป็นที่อาศัยหลบซ่อนของปลาและสัตว์น้ำ�ขนาดเล็ก
จนถงึวยัเจรญิพนัธุ ์สรา้งความอดุมสมบรูณ์ ใหแ้กท่อ้งทะเล

โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำาริแห่งนี้เป็น
แหล่งศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประมงให้เกษตรกร
ทั้งในและต่างพื้นที่ได้นำาไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ
ประมงทางเลือกโดยไม่ต้องออกเรือไปจับสัตว์น้ำ�ในทะเลที่
ห่างไกลเหมือนในอดีต ชุมชนชาวประมงผู้ เพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ�และผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถนำาความรู้จากการดูงาน
ศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการทำาฟาร์ม 
ทะเลแบบผสมผสานไปเป็นตัวอย่างปรับให้เหมาะสมกับ 
สภาพพื้นถิ่นของตัวเองและได้ผลที่ดี

พื้นที่ภายในฟาร์มทะเลตัวอย่าง

* หมายเหตุ : อาร์ทีเมีย หรือ ไรทะเล หรือ ไรน้ำาเค็ม หรือ ไรน้ำาสีน้ำาตาล 
                 เป็นสัตว์น้ำาที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา
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ปลกูป่าแล้วได้อะไร  
ผลส�าเร็จโครงการปลูกป่า 

บรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2537 เป็นปีแห่งการเร่ิมต้นภารกิจปลูกและ

ฟ้ืนฟูป่าเพ่ือระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์ จากประสบการณ์
พัฒนาสู่ความเช่ียวชาญ สร้างนวัตกรรม 

และองค์ความรู้การจัดการป่าอย่างย่ังยืน ส่งเสริม
การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 

โดย ปตท. ให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการ
ความย่ังยืน 3 ด้าน (3P) อย่างสมดุล คือ การทำาธุรกิจ
ควบคู่กับการดูแลชุมชนและสังคม (People) การอนุรักษ์

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (Planet) 
และเป็นฐานความม่ันคงให้ภาคเศรษฐกิจและสังคมเติบโต

อย่างแข็งแรงและย่ังยืน (Prosperity) 

14

Care Share Respect
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ความรักความผูกพันระหว่างคนกับป่า โดย
ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มจนถึงการ
ดูแลรักษา และสร้างทัศนคติให้รู้สึกส�านึก
รักษ์ป่า ระยะที่ 2 “คนพึ่งป่า ป่าพ่ึงคน” หลัง
ผ่านไปกว่า 7 ปี ป่าท่ีเสื่อมโทรมเริ่มฟื้นตัว 
ความผูกพันของชุมชนต่อผืนป่าก็เติบโตข้ึน 
จากการได้เรียนรู ้และเข้าใจการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วม
กันอย่างเก้ือกูล และระยะท่ี 3 “ดแูลรกัษาป่า
ให้คงอยู่ถาวร” ด้วยการท�าให้ชมุชนหวงแหน
รักษาให้คงอยู ่ตลอดไป ปตท. จึงจัดตั้ง 
องค์กรหรือกลุ ่มชุมชนเพ่ือดูแลรักษาป่า 
พร้อมท�า “โครงการรักษาป่าระยะยาว” 
สนับสนุนให้ชาวบ้านเป็นผู ้ดูแลรักษาป่า
อย่างเป็นระบบ โดยแบ่งเป็นโครงการย่อย 
เช่น โครงการธงพิทักษ์ป่า โครงการเหรียญ
หลวงพ่อคูณฯ รุ ่น “กูรักษ์ป่า” โครงการ
กองทุนรักษาป่าระยะยาว และโครงการ
ลูกโลกสีเขียว 

ปตท. ยังสานต ่อภารกิจการจัดการ
ความรู้การปลูกป่าเพ่ือเผยแพร่และสร้างจิต 
ส�านกึด้านสิง่แวดล้อมผ่านศนูย์เรยีนรูด้้านการ 
ปลูกและฟื้นฟูป่า ได้แก่ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้
ระบบนิเวศป่าชายเลนส ิรนิาถราชนีิ ศนูย์เรยีน- 
รูป่้าวังจันทร์ และศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง 

คนได้อะไร สิ่งแวดล้อมให้อะไร
จากการประเมินผลสัมฤทธ์ิพ้ืนที่ป่า 

ท่ี ปตท. ปลูกจากปี 2537-2559 จ�านวน 
1,115,185 ไร่ ปัจจุบนัคงเหลอื 921,862 ไร่ 
หรอืเทยีบเท่าพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ท้ังหมด เราได้
ปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากหมู่ไม้ท่ีปลูกและเกิดขึ้นทดแทนตาม
ธรรมชาติในแปลงปลูก 37.27 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ มีความเพ่ิมพูน 2 ล้าน
ตันคาร ์บอนไดออกไซด์/ ปี น่ันคือพ้ืนที ่
ปลูกป่าน้ีเพียงพอต่อการชดเชยการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกส�าหรับคนไทย 454,720 
คน/ ปี และเพียงพอต่อการชดเชยการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของรถยนต์สว่นบุคคล
ได้ 1,128,572 คัน/ปี นอกจากนี้ต้นไม้ยัง 
สร ้างออกซิเจน โดยปริมาณการปล่อย
ออกซิ เจนของหมู่ไม ้ ท่ีปลูกและเกิด ข้ึน 
ทดแทนตามธรรมชาติในแปลงปลูกคือ  
29.82 ล้านตันออกซิเจน มีความเพ่ิมพูน  
1.7 ล้านตันออกซิเจน/ปี ซึ่งเพียงพอต่อ 

คนไทย 5,706,297 คน/ปี ส่วนมูลค่าการ
ใช้ประโยชน์ของป่าโดยตรงประมาณได้ว่า 
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่รอบพ้ืนที่แปลงปลูก
ป่าได้รับประโยชน์ทางตรงจากการเก็บหา 
ของป่าเพ่ือใช้ ในครัวเรือนคิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 280 ล้านบาท/ปี

ปฐมบทจาก 1 ล้านไร่ 
การด�าเนินงานในด้านอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้กว่า 24 ปีของ ปตท. เริ่มจาก โครงการ
ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ปตท. และ
ในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดชครองสิริราชสมบัติ
ครบ 50 ปี รัฐบาลน�าโดยกรมป่าไม้ ได้จัด
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น 
โดยร่วมกับประชาชนไทยปลูกและฟื้นฟูป่า
เสื่อมโทรม 5 ล้านไร่ ซึ่ง ปตท. เป็นหนึ่งพลัง
ที่อาสาปลูกและฟื้นฟูป่ารายใหญ่ที่สุด 1 
ล้านไร่ครอบคลุมท่ัวทุกภูมิภาค โดยมุ่งเน้น
ความร่วมแรงร่วมใจจากชมุชนให้มส่ีวนร่วม
ท�างานกับเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ เพราะตระหนักถึง
ศักยภาพของคนในพ้ืนท่ีซึ่งเป็นพลังแท้จริง
ในการดูแลรักษาป่าปลูกให้คงอยู่ยั่งยืน

การด�าเนินงานโครงการแบ่งเป็น 3 
ระยะ เริ่มด้วย “ปลูกป่า ปลูกคน” มุ่งสร้าง 
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ถ่ายทอดความรู้การปลูกและฟื้นฟูป่าและ
ระบบนิเวศ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ผ่านกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ 
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบวังจันทร์- 
วัลเล่ย์อย่างต่อเนื่อง จากแนวคิดท่ีจะให้
เป็น “ห้องเรยีนธรรมชาตขินาดใหญ่” ในส่วน
พ้ืนทีป่ลกูป่าจะพัฒนาเป็นพ้ืนทีต้่นแบบเพ่ือ
การเรียนรู้กระบวนการฟื้นฟูป่า 3 ลักษณะ 
ได้แก่ พ้ืนที่ป่าคาร์บอนต้นแบบ พ้ืนที่ฟื้นฟู
ป่าธรรมชาติและมหัศจรรย์พันธุ์ ไม้ และ
พื้นที่วิจัยรูปแบบการปลูกฟื้นฟูป่า

ศนูย์เรยีนรูป่้าในกรงุ 
บนที่ดิน ปตท. 12 ไร่ บน ถ.สุขาภิบาล 2  

สร้างผืนป่าเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้กรุงเทพฯ  

เป็นการปลกูป่าเชงินเิวศแบบย่ังยืนตามแนว
ทฤษฎีของ ศ. ดร.อาคิระ มิยาวากิ เพราะ
ป่าท่ีอุดมไปด้วยพันธุ์ ไม้หลากชนิดจะช่วย
ปรับสมดุลระบบนิเวศในเขตเมืองได้ดี ผลิต
อากาศบริสุทธ์ิ และช่วยลดอุณหภูมิจาก
ปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง (Urban 
Heat Island) ได้อีกทาง ป่าจะท�าหน้าที่
เป็น “ปอด” ของชุมชนและคนเมือง พร้อม
เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศทางธรรมชาติ
และแหล่งความรูด้้านการปลูกป่าของ ปตท. 
ท่ามกลางป่าคอนกรีตเลยก็ว่าได้ 

มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ชีวิตย่อมดีกว่า
ปตท. ยังร่วมมือกับทางชุมชนและภาคี

เครอืข่ายร่วมกันปลกูป่า ดแูลรกัษาป่า ฟ้ืนฟู 
ป่าเสื่อมโทรม จนมีชุมชนและภาคีรวมตัว 
จดัตัง้กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ป่า เยาวชน 
ช่วยกันดูแลรักษาป่า และรู้จักน�าพืชป่ามา
ใช้อย่างเหมาะสม เป็นท่ีมาของการคนืความ
สมบูรณ์ฟื้นฟูระบบนิเวศให้กับพ้ืนท่ีต้นน�้า
ล�าธาร สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติ 
เพราะเมื่อทุกฝ่ายเห็นประโยชน์จากป่าก็ 
จะเกิดความรักและหวงแหนในผืนป่า วันน้ี
ความส�าเร็จและความภาคภูมิใจยังปรากฏ
เป็นรางวัลมากมายท้ังจากในประเทศและ
นานาประเทศ ซึ่งย่อมพิสูจน์ ให้เห็นคุณค่า
และความส�าคัญทั้งหมดท่ีได้ทุ่มเทลงไปให้
กับผืนป่าของประเทศไทย

ศูนย ์ศึกษาเรียนรู ้ระบบนิเวศ 
ป่าชายเลนสิรินาถราชินี 

พ้ืนท่ีแปลงปลูกป่า FPT 29 และ 29/3 
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคี รีขันธ์ หนึ่งในพื้นที่
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 
ปตท. 1 ล้านไร่ จากสภาพดินท่ีเคยเป็นบ่อ
เลี้ยงกุ้งที่มีปัญหาจากสารเคมีที่ไม่เหมาะ
กับการเติบโตของต้นไม้ 387 ไร่ สามารถ
พลิกฟื้นป่าชายเลนให้กลับอุดมสมบูรณ์
ได้ส�าเร็จในปี 2540 ปัจจุบันเป็นศูนย์เรียนรู้
ต้นแบบท่ีเปิดให้ประชาชนเข้ามาศึกษา
เรียนรู้ ท�าการวิจัย และท่องเที่ยว ตลอดจน
พัฒนาการจดัการเพ่ือเป็นแหล่งทรัพยากรท่ี
ยั่งยืนส�าหรับชุมชน

ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์
ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง การ

พัฒนางานวิจัยการปลูกป่าที่ตอบโจทย์วิถี
ชุมชนท้ังด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
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“ด้วยนโยบายในการด�าเนินธรุกิจควบคูไ่ป
กับการดูแลรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน และ 
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึง
ก�าหนดนโยบายงบประมาณด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมท่ีชัดเจนในแต่ละปี 
เป็นอัตราร้อยละ 3 ของผลก�าไรสุทธิเฉลี่ย 
ย้อนหลัง 3 ปี เนื่องจากการด�าเนินงาน 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นงานที่
ต้องด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอเพ่ือสร้าง 
ความมั่นใจให้แก่ชุมชนและสังคม”

คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการ
ผู ้จัดการใหญ่  บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด 
(มหาชน) กล่าวเปิดงาน “พิธีส่งมอบคลอง
แก้มลงิ โครงการล�าไทรโยงโมเดล” ณ ต�าบล
หนองแก้ว อ�าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ที่
บริษัทฯ ได้ด�าเนินการขุดคลองแก้มลิงเพ่ือ
รับน�้าหลากตามธรรมชาติ และรับน�้าจาก
อ่างเก็บน�า้ห้วยซนั ซึง่เป็นแหล่งน�า้ธรรมชาติ 
สามารถกักเก็บน�า้ได้ 58,700 ลกูบาศก์เมตร 
เพ่ือให้ชุมชนมีน�้าส�ารองไว้ใช้ เป็นการช่วย

ชูนโยบายนำางบประมาณ 3% ของกำาไรสุทธิ
เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ทำา CSR พร้อมส่งมอบ

คลองแก้มลิงให้จังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาแหล่งน้ำา 
ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง

IRPC
IRPC น�าเอาองค์ความรู ้จากโครงการ 

ล�าไทรโยงโมเดล โดยด�าเนินการร่วมกับ
มลูนิธิเพ่ือการศกึษาและประชาสงเคราะห์ท่ี 
ได้รับความส�าเร็จมาเป็นต้นแบบด�าเนินการ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยแก้ ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน�้าในฤดูแล้งให้แก่ชุมชนในพ้ืนที่
ต่าง ๆ ของประเทศไทย นอกจากโครงการ
ล�าไทรโยงโมเดลแล้ว IRPC ยังมโีครงการท่ี
ท�าประโยชน์ให้แก่สงัคมโดยใช้ความรูค้วาม
สามารถของพนักงานและนักศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีไออาร์พีซีอีกหนึ่งโครงการ ได้แก่ 
โครงการไออาร์พีซี กองก�าลงัอาสา ซ่อม เสรมิ 
เติมสุข ซึ่งเป็นโครงการท่ีพนักงานจิตอาสา
มาช่วยซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องเล่น ปรับปรุงสนามเด็กเล่นและแป้น
บาสเกตบอล พร้อมน�าอุปกรณ์กีฬามามอบ
ให้แก่โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว จังหวัด
ศรีสะเกษ และโรงเรียนรอบโครงการล�าไทร
โยงโมเดลในจังหวัดอื่น ๆ อีกด้วย

บรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลน
น�้าในพ้ืนท่ี ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาน�้า
เพ่ือการอปุโภค บรโิภค ตลอดจนการเกษตร 
โดยมีคุณธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัด
ศรีสะเกษ คณะเจ้าหน้าท่ีจากส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ และคณะนักศึกษาจาก
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรปี 2556 ให้
เกียรติมาร่วมงาน

14-17HAPPINESSM12C5W1 F-39-6-12-61 cc2017.indd   17 12/6/18   6:29 PM



ENERGY STORAGE
HYDROGEN

เทคโนโลยีการจัดเก็บก๊าซไฮโดรเจนหัวใจของพลังงานไฮโดรเจน
บทความโดย : สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

Energy Review

จากบทความ Energy Review ในหลาย ๆ เล่มที่ผ่านมา  
ท่านอาจพอเห็นแล้วว่าแนวโน้มของการผลิตไฟฟ้าในอนาคตจะ
เป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Renewable Energy) 
เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม แทนที่การผลิตไฟฟ้าจาก
ฟอสซิล เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ในปัจจุบัน โดยรูปแบบของ
การจ่ายไฟจะลดการส่งไฟฟ้าจากหน่วยผลิตกลาง (Centralized 
System) มาเป็นการกระจายหน่วยผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Distributed  
System) ติดตั้งอยู่ตามชุมชนแทน นอกจากนี้ยังมีความพยายาม 
จากหลายภาคส่วนในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการใช้
พลังงานไฟฟ้าในรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีจะไม่จำาเป็นต้องขึ้นกับการจ่าย
ไฟฟ้าจากส่วนกลางอีกต่อไป การบริหารจัดการการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในรูปแบบใหม่นี้จะเป็นการบูรณาการรูปแบบการใช้ไฟฟ้าที่
ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยบางส่วนจะถูกนำามาใช้งานในเวลา
กลางวนั และไฟฟา้สว่นทีเ่หลอืใชจ้ะถกูเกบ็ในรปูของกา๊ซไฮโดรเจน 
ซึ่งสามารถนำามาผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยการผ่านก๊าซไฮโดรเจน
เข้าไปในเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) เพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้งานใน
เวลาค่ำ�คืน ซึ่งการบูรณาการนี้จะช่วยทำาให้อาคารหรือบ้านเรือน
สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง (Autonomous Energy Supply System) 
และพึ่งพาไฟฟ้าจากส่วนกลางน้อยลง รูปแบบการบูรณาการด้าน
พลังงานไฟฟ้าที่กล่าวมาจะมีความเหมาะสมกับชุมชนพื้นที่ห่างไกล 
สถานที่ท่องเที่ยวตามป่าเขา หรือเกาะแก่งกลางทะเลที่ไม่สามารถ
เข้าถึงไฟฟ้าจากสายส่งได้ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่
เนน้การบรโิภคทรพัยากรในชมุชนอยา่งพอเพยีงแลว้ถอืเปน็รปูแบบ
พลังงานท่ีตอบโจทย์อย่างย่ิง ซึ่งในอนาคตอาจจะนำามาประยุกต์ 

Changing the world's energy landscape
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ใชก้บัอาคารบา้นเรอืนทัว่ไป ดงัเชน่ตวัอยา่ง “โครงการบา้นผเีสือ้ 
จังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารบ้านพักแห่งแรกของโลก
ที่นำาแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าควบคู่กับการเก็บก๊าซไฮโดรเจน
เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองตลอด 24 ช่ัวโมง (Solar PV-Hydrogen Auton-
omous House) ระบบการจัดการพลังงานดังกล่าวถือเป็นระบบ
การจัดเก็บพลังงานที่มีความสะอาด มีความยืดหยุ่นสูง สามารถ
ปรับเปลี่ยนการใช้ไฟฟ้าได้ตามสถานการณ์และความต้องการ 
และที่สำาคัญกลุ่มอาคารบ้านพักบ้านผีเสื้อแห่งนี้สามารถอยู่ด้วย
ตนเองโดยไม่พึ่งไฟฟ้าจากภาคส่วนกลางเลย

แนวทางการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โดยการ
เปลี่ยนให้เป็นก๊าซไฮโดรเจนตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นถือเป็น
แนวทางการบริหารจัดการพลังงานทางเลือกที่มีความน่าสนใจ 
ทั้งนี้เพราะก๊าซไฮโดรเจนเป็นพลังงานที่สะอาด และผลิตภัณฑ์
ทีไ่ดจ้ากเซลลเ์ชือ้เพลงิกจ็ะมเีพยีงแคไ่ฟฟา้และน้ำ�เทา่นัน้ อยา่งไร
ก็ตามเทคโนโลยีการจัดเก็บก๊าซไฮโดรเจน (Hydrogen Energy 
Storage) ถือเป็นหัวใจสำาคัญสำาหรับประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี
เซลล์ เชื้อเพลิง ซึ่ งลักษณะของการจัดเก็บก๊าซไฮโดรเจน 
ก็มีมากมายหลายรูปแบบและขึ้นกับลักษณะการใช้งาน เช่น การ
ใช้งานก๊าซไฮโดรเจนในรถยนต์ Fuel Cell ก็จะต้องเป็นถังชนิด
พิเศษที่ทนความดันได้สูง หรือการเก็บก๊าซไฮโดรเจนไว้ใช้ ในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า (Stationary Power Supply) ซึ่งไม่จำาเป็น 
ต้องเก็บที่ความดันสูงมากนัก วัสดุของถังก็จะเป็นอีกประเภท
หนึ่ง โดยทั่วไปเราสามารถจัดแบ่งวิธีการกักเก็บก๊าซไฮโดรเจน
ได้ดังต่อไปนี้
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2.1 การกักเก็บในลักษณะของการดูดซับ 
(Adsorbent) ซ่ึงเป็นเทคนิคการเก็บก๊าซไฮโดรเจนไว้

ในวัสดุที่มีรูพรุนสูง เช่น Metal Organic Framework  
(MOF), Activated Carbon และ Carbon Nanotubes 

2.2 การเก็บในรูปแบบของของเหลว 

(Liquid Organic) ซึ่งเป็นการเก็บก๊าซไฮโดรเจน
โดยให้ก๊าซไฮโดรเจนทำาปฏิกิริยาเปล่ียนเป็นสาร 
ประกอบเคมีอื่นที่มีสถานะเป็นของเหลว การเก็บ
ลกัษณะนีก้ถ็อืวา่เปน็วธิทีีม่ปีระสทิธภิาพสงู งา่ยและ
ปลอดภัยต่อการขนส่งมากกว่ารูปแบบก๊าซหรือการ
อดัรปูแบบของเหลว อยา่งไรกต็ามการแยกไฮโดรเจน
ออกจากสารประกอบนัน้กค็วรทำาไดง้า่ย และทีส่ำาคญั
ต้องไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องศึกษาวิธีการ
พัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้าน

สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 
ได้ตระหนักถึงความจำาเป็นในการสร้างเทคโนโลยีใน
การกกัเกบ็กา๊ซไฮโดรเจนเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง
รูปแบบการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็น
ก๊าซไฮโดรเจนเพื่อใช้งานในภาคขนส่งและการกัก
เก็บพลังงานไฟฟ้าในรูปก๊าซไฮโดรเจน จึงได้จัดตั้ง
ทีมวิจัยด้านไฮโดรเจนขึ้นใน พ.ศ. 2560 เพื่อศึกษา
โอกาสและงานวิจัยด้านไฮโดรเจน ซึ่งแน่นอนว่า
เทคโนโลยีการกักเก็บไฮโดรเจนในรูปแบบต่าง ๆ  
ก็ถือเป็นหนึ่งในหัวเรื่องสำาคัญที่สถาบันนวัตกรรมฯ 
ได้ให้ความสำาคัญและพิจารณาความเป็นไปได้ 
ในการต่อยอดในเชิงธุรกิจต่อไป

1. การเก็บในรูปแบบทางกายภาพ 
(Physical-Based Hydrogen Storage) ซึ่งเป็นการจัดเก็บก๊าซไฮโดรเจน

ด้วยการบีบอัดให้เป็นก๊าซที่มีความหนาแน่นสูงหรือจัดเก็บในรูปแบบของเหลว 
ความดันสูง การจัดเก็บรูปแบบกายภาพน้ีได้มีการพัฒนาจนเข้าสู่เชิงพาณิชย์  
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามในด้านประสิทธิภาพของการจัดเก็บยังถือว่า 
ต่ำากว่าที่ต้องการ

ก๊าซไฮโดรเจนที่ถูกบีบอัดให้เป็นก๊าซที่มีความดันสูง (Compressed Gas) จะต้อง
ทำาการจัดเก็บในถังเก็บ ซึ่งถังเก็บนี้แบ่งออกได้เป็น 5 ชนิดแตกต่างกันตามวัสดุที่นำามา
ทำาถังและความดันที่ต้องการ ทั้งนี้ถังเก็บทั้ง 5 ประเภทแบ่งเป็นตามความดันที่สามารถ
กักเก็บได้ดังนี้

Type I (Aluminum) 175 bar (Steel) 200 bar
Type II (Aluminum with f ilament windings) 263 bar
Type III (Composite with metal liner) 305 bar
Type IV (Composite with polymer liner) 700 bar 
Type V (Composite with no liners)
สำาหรับการเก็บก๊าซไฮโดรเจนในรูปของของเหลวนั้นจะทำาการบีบอัดก๊าซไฮโดรเจน

ด้วยแรงดันสูงและลดอุณหภูมิลงไปที่ - 253 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทำาให้ปริมาตรของก๊าซ
ไฮโดรเจนลดลงเมื่อเทียบกับการจัดเก็บในรูปแบบของการบีบอัดก๊าซ อย่างไรก็ตามการ
กักเก็บในรูปของของเหลวจะมีการใช้พลังงานในการจัดเก็บที่ค่อนข้างสูงเกือบจะ 3 เท่า
ของการเก็บก๊าซแบบอัดความดัน 
2. การเก็บก๊าซไฮโดรเจนในรูปแบบทางวัสด ุ

(Material-Based Hydrogen Storage) เป็นการจัดเก็บก๊าซไฮโดรเจนในรูปแบบ 
สารประกอบอื่น ซึ่งในทางทฤษฎีนั้นการเก็บในรูปแบบทางวัสดุสามารถเก็บ 
ก๊าซไฮโดรเจนได้มากกว่าการเก็บแบบกายภาพ อย่างไรก็ตามการนำาก๊าซไฮ- 
โดรเจนกลับมาใช้งานก็ถือว่าเป็นเรื่อง ท่ีท้าทายไม่น้อยเช่นกัน การกักเก็บ 
ก๊าซไฮโดรเจนในรูปแบบทางวัสดุสามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ 

Type l

Type lV

Hydrogen Cylinder
ในรถ Toyota Mirai (690 bar)

20 21

Toluene

+3H2 H= -205KJ/mol

CH3

MCH

CH3

Fixing hydrogen to toluene produces MCH (SPERA Hydrogen)

Organic Chemical Hydride (OCH) Technology

Methylcyclohexane (MCH)

Transportation

Transportation

CH3

CH3

Storage Storage

Toluene
Hydrogenation Dehydrogenation

MCH

+3H2 H= +205KJ/mol

CH3

Toluene

CH3

Extracting hydrogen from MCH (SPERA Hydrogen)

Hydrogen Storage

Compressed
Gas (CGH2)

Cryo-compressed
(CcH2) Adsorbent Liquid

Organic
Interstitial
Hydride

Complex
Hydride

Chemical
Hydrogen

Liquid
Hydrogen (LH2)

Physical-Based Material-Based

ขอบคุณรูปภาพจาก : www.phisueahouse.com

18-21HPM7C7W2 F39 30-11-61 CS18.indd   20-21 12/6/18   10:37 PM



Energy Review

2.1 การกักเก็บในลักษณะของการดูดซับ 
(Adsorbent) ซ่ึงเป็นเทคนิคการเก็บก๊าซไฮโดรเจนไว้

ในวัสดุที่มีรูพรุนสูง เช่น Metal Organic Framework  
(MOF), Activated Carbon และ Carbon Nanotubes 

2.2 การเก็บในรูปแบบของของเหลว 

(Liquid Organic) ซึ่งเป็นการเก็บก๊าซไฮโดรเจน
โดยให้ก๊าซไฮโดรเจนทำาปฏิกิริยาเปล่ียนเป็นสาร 
ประกอบเคมีอื่นที่มีสถานะเป็นของเหลว การเก็บ
ลกัษณะนีก้ถ็อืวา่เปน็วธิทีีม่ปีระสทิธภิาพสงู งา่ยและ
ปลอดภัยต่อการขนส่งมากกว่ารูปแบบก๊าซหรือการ
อดัรปูแบบของเหลว อยา่งไรกต็ามการแยกไฮโดรเจน
ออกจากสารประกอบนัน้กค็วรทำาไดง้า่ย และทีส่ำาคญั
ต้องไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องศึกษาวิธีการ
พัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้าน

สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 
ได้ตระหนักถึงความจำาเป็นในการสร้างเทคโนโลยีใน
การกกัเกบ็กา๊ซไฮโดรเจนเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง
รูปแบบการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็น
ก๊าซไฮโดรเจนเพื่อใช้งานในภาคขนส่งและการกัก
เก็บพลังงานไฟฟ้าในรูปก๊าซไฮโดรเจน จึงได้จัดตั้ง
ทีมวิจัยด้านไฮโดรเจนขึ้นใน พ.ศ. 2560 เพื่อศึกษา
โอกาสและงานวิจัยด้านไฮโดรเจน ซึ่งแน่นอนว่า
เทคโนโลยีการกักเก็บไฮโดรเจนในรูปแบบต่าง ๆ  
ก็ถือเป็นหนึ่งในหัวเรื่องสำาคัญที่สถาบันนวัตกรรมฯ 
ได้ให้ความสำาคัญและพิจารณาความเป็นไปได้ 
ในการต่อยอดในเชิงธุรกิจต่อไป

1. การเก็บในรูปแบบทางกายภาพ 
(Physical-Based Hydrogen Storage) ซึ่งเป็นการจัดเก็บก๊าซไฮโดรเจน

ด้วยการบีบอัดให้เป็นก๊าซที่มีความหนาแน่นสูงหรือจัดเก็บในรูปแบบของเหลว 
ความดันสูง การจัดเก็บรูปแบบกายภาพน้ีได้มีการพัฒนาจนเข้าสู่เชิงพาณิชย์  
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามในด้านประสิทธิภาพของการจัดเก็บยังถือว่า 
ต่ำากว่าที่ต้องการ

ก๊าซไฮโดรเจนที่ถูกบีบอัดให้เป็นก๊าซที่มีความดันสูง (Compressed Gas) จะต้อง
ทำาการจัดเก็บในถังเก็บ ซึ่งถังเก็บนี้แบ่งออกได้เป็น 5 ชนิดแตกต่างกันตามวัสดุที่นำามา
ทำาถังและความดันที่ต้องการ ทั้งนี้ถังเก็บทั้ง 5 ประเภทแบ่งเป็นตามความดันที่สามารถ
กักเก็บได้ดังนี้

Type I (Aluminum) 175 bar (Steel) 200 bar
Type II (Aluminum with f ilament windings) 263 bar
Type III (Composite with metal liner) 305 bar
Type IV (Composite with polymer liner) 700 bar 
Type V (Composite with no liners)
สำาหรับการเก็บก๊าซไฮโดรเจนในรูปของของเหลวนั้นจะทำาการบีบอัดก๊าซไฮโดรเจน

ด้วยแรงดันสูงและลดอุณหภูมิลงไปที่ - 253 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทำาให้ปริมาตรของก๊าซ
ไฮโดรเจนลดลงเมื่อเทียบกับการจัดเก็บในรูปแบบของการบีบอัดก๊าซ อย่างไรก็ตามการ
กักเก็บในรูปของของเหลวจะมีการใช้พลังงานในการจัดเก็บที่ค่อนข้างสูงเกือบจะ 3 เท่า
ของการเก็บก๊าซแบบอัดความดัน 
2. การเก็บก๊าซไฮโดรเจนในรูปแบบทางวัสด ุ

(Material-Based Hydrogen Storage) เป็นการจัดเก็บก๊าซไฮโดรเจนในรูปแบบ 
สารประกอบอื่น ซึ่งในทางทฤษฎีนั้นการเก็บในรูปแบบทางวัสดุสามารถเก็บ 
ก๊าซไฮโดรเจนได้มากกว่าการเก็บแบบกายภาพ อย่างไรก็ตามการนำาก๊าซไฮ- 
โดรเจนกลับมาใช้งานก็ถือว่าเป็นเรื่อง ท่ีท้าทายไม่น้อยเช่นกัน การกักเก็บ 
ก๊าซไฮโดรเจนในรูปแบบทางวัสดุสามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ 

Type l

Type lV

Hydrogen Cylinder
ในรถ Toyota Mirai (690 bar)

20 21
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+3H2 H= -205KJ/mol

CH3

MCH

CH3

Fixing hydrogen to toluene produces MCH (SPERA Hydrogen)

Organic Chemical Hydride (OCH) Technology
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Transportation

Transportation
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Storage Storage
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ขอบคุณรูปภาพจาก : www.phisueahouse.com
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คุณพรรณนลิน  มหาวงศ์ธิกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO) 

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
บริหารงานบัญชีและการเงินเพื่อตอบสนองการเติบโต

อย่างแข็งแกร่งขององค์กร
22
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คุณพรรณนลิน มหาวงศ์ ธิกุล คือผู้บริหารระดับสูงท่ีคลุกคลีและ
สั่งสมประสบการณ์ ในสายงานการเงินของ ปตท. มากว่า 30 ปี 
ดว้ยบทบาทใหมข่องคณุพรรณนลนิซึง่เพิง่ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้ำารง
ตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO) ของบริษัท ปตท. 
จำากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 คุณพรรณนลินมองว่า 
นอกเหนือจากความรับผิดชอบหลักท่ีต้องบริหารจัดการด้านการเงิน 
การบญัชแีลว้ ยงัมเีรือ่งการกำาหนดกลยทุธอ์งคก์ร การบรหิารความ
เส่ียง รวมถึงการเป็น Trusted Business Partner ของหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งหมดนี้เพื่อช่วยสนับสนุนการลงทุนและการดำาเนินธุรกิจของ 
ปตท. ให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับ 
ผลตอบแทนตามความคาดหวังสูงสุด

ความท้าทายในแต่ละบทบาท
“ความผูกพันกับ ปตท. ต้องย้อนไปตั้งแต่เป็นนักศึกษาฝึกงาน

ก่อนเรียนจบคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดยหลังจากเรียนจบแล้วก็มาสมัครสอบเข้าทำางาน
และเร่ิมงานในสายงานการเงินท่ี ปตท. ต้ังแต่ พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา 

ในระหว่างที่ทำางานอยู่ได้เข้าเรียนปริญญาโทภาคค่ำาด้าน MBA ที่
ธรรมศาสตร์ นับว่าเป็นลูกหม้อตัวจริง

“สิง่ทีท่ำามาตลอดชวีติคอืการเงนิ เริม่ตน้ทีแ่ผนกรบัจา่ยเงนิ แลว้
ย้ายไปแผนกบริหารการเงิน รวมถึงฝ่ายจัดหาและบริหารเงินทุน 
จนกระทั่งช่วงเปลี่ยนแปลงสำาคัญปี 2544 ที่ ปตท. เตรียมแปรรูป
เปน็บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ก็ไดม้โีอกาสเขา้รว่มเปน็
หนึ่งในคณะทำางานด้านการแปรรูป และเมื่อแปรรูปแล้ว บริษัทจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยจ์ำาเปน็ตอ้งมหีนว่ยงานใหมท่ีด่แูลดา้น
นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) ก็ได้รับโอกาสจาก 
ผู้บังคับบัญชาให้มาก่อตั้งหน่วยงานนี้ 

“ซึ่งแม้แปรรูปเข้าตลาดหลักทรัพย์ ไปแล้วก็ยังมีคนบางกลุ่มที่
คิดว่ารัฐวิสาหกิจมีการบริหารจัดการที่ไม่ทันสมัย ไม่คล่องตัว แต่
เราได้พยายามปรับปรุง พัฒนาการทำางานอย่างต่อเนื่องไปสู่ความ
เป็นสากล จนในที่สุด ปตท. ได้รับการยอมรับและคัดเลือกให้เป็น
บริษัทยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ Best IR 

“นอกจากนั้นยังเป็นผู้บุกเบิก Debenture Club เพื่อดูแล 
ผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการจัดทำาวารสาร 
happiness ให้กับผู้ถือหุ้นกู้อีกด้วย ซึ่งได้มีโอกาสทำางานตรงนั้น
นานถึง 8 ปี 

“ต่อมาก็ย้ายมารับผิดชอบงานด้านบริหารการเงิน และกลยุทธ์ 
และนโยบายการเงิน หรือ Corporate Finance ความรับผิดชอบ
ตรงนี้ทำาให้ ได้พัฒนาการบริหารจัดการการเงินในภาพรวมมากขึ้น 
หลังจากนั้นก็ได้รับตำาแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การ
เงินองค์กรในที่สุด”

 พลิกวิกฤตเป็นโอกาส
“ต่อมาในปี 2559 ได้รับมอบหมายให้ไปเป็น CFO ที่ ปตท.สผ.  

ซึ่งขอบเขตงานที่ต้องดูแลจะกว้างขึ้นครอบคลุมงานบัญชีและ 
ประกันภัย นอกเหนือจากงานด้านการเงินท่ีคุ้นเคย ถือเป็นจุดเปล่ียน
ในชีวิตท่ีสำาคัญ และเป็นจุดเปล่ียนท่ีดีมาก เพราะได้เรียนรู้การบริหาร- 
จัดการในหลากหลายมิติ นับเป็นประสบการณ์ทำางานที่ดีมาก ๆ 

“ย้อนกลับไปช่วงปี 2559 เป็นช่วงวิกฤตราคานำ้ามันตกตำ่า 
จากราคาต่อบาร์เรลที่เคยสูงกว่า 100 เหรียญสหรัฐ ลดลงมาตำ่า 
สุดที่ 20 กว่าเหรียญสหรัฐ หรือเฉลี่ยทั้งปีเพียง 40 กว่าเหรียญ-
สหรัฐ ความผันผวนเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ ปตท.สผ.  
จึงทำาให้บริษัทต้องเร่งลดค่าใช้จ่ายทุกด้าน กลายเป็นจุดเริ่มต้น 
ของโครงการ ‘SAVE to be SAFE’ จนปัจจุบันที่ราคานำ้ามัน 
ปรับตัวสูงขึ้น ภูมิคุ้มกันนี้ก็ช่วยให้ ปตท.สผ. แข็งแกร่งและผ่าน
พ้นวิกฤตมาได้”  
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CFO บทบาทผู้สร้างความสมดุล
“เมื่อก่อนคนอาจมองว่าบทบาทของสายงานบัญชีและการเงินเป็น

งานหลังบ้าน รับผิดชอบการออกรายงานทางการเงิน การบริหารเงินให้
แข็งแรง มีสภาพคล่องเพียงพอก็พอแล้ว แต่จริง ๆ  แล้วบทบาทที่สำาคัญ
มาก ๆ อีกส่วนหนึ่งก็คือการมีส่วนร่วมในการจัดทำาแผนธุรกิจ แผน
กลยุทธ์องค์กร รวมถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการดำาเนินธุรกิจ
และการลงทุน โดยต้องสร้างสมดุลระหว่างการทำาตัวเป็น Red Team 
กับการเป็น Trusted Business Partner สร้างความสมดุลระหว่างความ
ยืดหยุ่น (Flexibility) เพื่อให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมาย กับการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องและเหมาะสม (Discipline) เพื่อร่วมกันหาทาง
เลือกที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กรในภาพรวม 

“ในมุมการลงทุนเราต้องให้การสนับสนุน Business Plan หรือ  
Investment Team ต่าง ๆ ให้เขาสามารถลงทุนได้ ดังนั้น CFO  
ตอ้งมคีวามเขา้ใจในมติขิองผูด้ำาเนนิธรุกจิและความเปน็ไปของโลกดว้ย 
การเขา้ไปมสีว่นรว่มในโครงการลงทนุตัง้แตแ่รกเราจะสามารถชว่ยเสนอ
ทางเลือกหรือให้คำาแนะนำาได้ตั้งแต่ต้น เพื่อช่วยให้การดำาเนินโครงการ
ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายและได้รับผลตอบแทนตามที่  
คาดหวัง เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในที่สุด เป็นการสร้างสมดุลในฐานะ 
Trusted Business Partner ให้กับเขา

“ส่วนในมุมของระบบงานหลังบ้านก็ต้องถูกต้อง แม่นยำา ตรงเวลา 
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถนำาข้อมูล 
ไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา เราต้องจัดรูปแบบ
ของการบริหารจัดการระบบหลังบ้านให้เป็นมาตรฐานทั้งกลุ่ม โดยการ
สร้างหน่วยงานบริการกลางสำาหรับบริษัทในกลุ่มหรือที่เรียกว่า Shared 
Services Center และมองหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยสนับสนุนการ
ทำางาน เช่น FinTech, Big Data ระบบการชำาระใหม่ ๆ ที่จะช่วยลด
ต้นทุนบริการให้ถูกลง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น” 

สอดรับทิศทางการดำาเนินธุรกิจ ปตท. 2562
“ทิศทางกลยุทธ์ปี 2562 ของ ปตท. ภายใต้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่คนปัจจุบัน คุณชาญศิลป์ 

ตรีนุชกร ยังคงสานต่อกลยุทธ์ในการก้าวไปสู่ เป้าหมายการเป็น Pride and Treasure of Thailand ที่นอกจาก 
จะมุ่งสร้างความสำาเร็จทางธุรกิจเพื่อให้ ปตท. เป็นสมบัติอันล้ำาค่าของประเทศแล้วยังต้องให้ความสำาคัญกับการดูแลชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล เพื่อเป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย โดยได้สาน
ต่อผ่านการบริหารจัดการความยั่งยืนใน 3 ด้าน (3P) คือ การดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนและสังคม (People) การ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet) รวมถึงเป็นฐานความมั่นคงให้ประเทศเติบโตอย่างแข็งแรง 
และยั่งยืน (Prosperity) โดยนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าเติบโตผ่านนโยบาย  
CHANGE for Future of Thailand 4.0” 



ชมคลิปการสัมภาษณ์
คลิกได้ที่

คติในการทำางานคือทำาทุกอย่างให้ดีท่ีสุด
“ไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็จะภูมิใจและโฟกัสกับทุกการทำางาน

ที่ได้รับมอบหมาย ทำาอย่างเต็มความสามารถ ทุ่มเทเต็มที่ 
ทำาจนเสร็จไม่ว่าจะใช้เวลาแค่ไหน พอเสร็จงานหรือออกจาก
ออฟฟิศไปแล้วก็แยกออก ทำาให้ไม่เป็นคนที่หมกมุ่นกับ
ปัญหา และหากเกิดปัญหาขึ้นก็จะเอาตัวเองห่างออกมา 
นิดนึง แล้วมองว่าปัญหาจริง ๆ  อยู่ที่ไหน คือดูภาพใหญ่ก่อน
แล้วค่อยไล่ลงมาเรื่อย ๆ ก็จะเห็นได้ชัดเจน แก้ได้ตรงจุด

“นอกจากนี้ในการทำางานก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้มาประชุมพร้อมกันเพื่อให้เห็นภาพร่วมกัน เห็นภาพ
เดียวกัน และเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกัน จะเปิดโอกาสให้ทุก
คนได้แสดงความคิดเห็น ไม่ปิดกั้นความคิด เพื่อให้ทุกคน
ได้แสดงศักยภาพในการทำางานออกมามากที่สุด เป็นคนที่
เข้าถึงได้ง่าย น้อง ๆ มาพบมาคุยได้ ไม่ต้องมีพิธีรีตอง” 

นิยามความสุข
“ความสุขในแบบตัวเองไม่มีอะไรตายตัว ไม่ยึดติด แต่

เป็นคนที่สนุกกับชีวิต Work Hard, Play Hard เวลาทำางาน
ก็ทำาเต็มที่ เมื่อมีเวลาว่างก็ชอบไปเที่ยวทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ พอไปเที่ยวกลับมาแล้วก็จะชอบทำาโฟโต้บุ๊ก
หรือสแครปบุ๊กให้กับตัวเองและเพื่อน ๆ  เป็นคนชอบศิลปะ 
ชอบฟงัเพลง อกีอยา่งคอืชอบตดิตามเทคโนโลยตีา่ง ๆ  แลว้
ยังสามารถนำามาปรับใช้กับงานได้อีกด้วย

“และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นกู้ที่ให้ความไว้วางใจ
ลงทุนในหุ้นกู้ของ ปตท. หลาย ๆ ท่านได้ลงทุนหุ้นกู้ของ 
ปตท. มาเป็นเวลานาน มีหุ้นกู้หลายรุ่น และมีการส่งต่อให้
กับลูกหลาน รวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกหลานมาร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ กับ ปตท. เราจึงเป็นครอบครัวใหญ่ที่อยู่ร่วมกันมา 
ยาวนาน ข้อเสนอแนะของทุกท่านมีคุณค่าและจะเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของ ปตท. ให้ดียิ่งขึ้น 
ตรงใจผูถ้อืหุน้กูม้ากขึน้ และหากในอนาคต ปตท. มแีผนการ
ออกหุ้นกู้ก็ขอฝากให้พิจารณาหุ้นกู้ ปตท. เป็นทางเลือกใน
การลงทุนของท่านด้วยนะคะ” 
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C : Continuity สานต่อเพื่อความต่อเนื่อง
H : Honesty ความซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรม
A :  Alignment ขยายความร่วมมือ เพิ่มความมั่นคงและมั่งคั่ง
N : New Innovation Solution สร้างสรรค์สิ่งดีและสิ่งใหม่
G : Good Governance กำากับดูแลดี มีประสิทธิภาพ
E : Excellent Teamwork สร้างคนรุ่นใหม่ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

https://www.youtube.com/watch?v=O-cPUfKT3lg&feature=youtu.be


Energy Review

สำ�หรับผลประโยชน์มห�ศ�ลที่ประเทศช�ติได้รับจ�กข้อมูล 
ผลก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดก�รประชุมและ
นิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน) หรือ สสปน. (TCEB) ซึ่งระบุถึงนัก-
ท่องเที่ยวไมซ์ทั้งต่�งประเทศและช�วไทยที่เข้�ร่วมง�นไมซ์ ใน 
ประเทศกว่� 25.29 ล้�นคน ส�ม�รถสร้�งร�ยได้ให้ประเทศแล้ว
ถงึ 1.55 แสนล�้นบ�ทในชว่ง 3 ไตรม�สแรกของปทีีผ่�่นม� เนือ่งจ�ก
นักเดินท�งกลุ่มไมซ์มีอำ�น�จซื้อสูง และมีคว�มต้องก�รสินค้�หรือ
บริก�รคุณภ�พดี โดยเฉลี่ยค่�ใช้จ่�ยของกลุ่มไมซ์จึงอยู่ในระดับ
สูงกว่�นักท่องเที่ยวทั่วไปประม�ณ 2-3 เท่�

นอกจ�กนั้นก�รจัดง�นหรือจัดกิจกรรมไมซ์แต่ละครั้งยังสร้�ง
ประโยชน์ท�งเศรษฐกิจหล�ยด้�น เห็นได้จ�กค่�ใช้จ่�ยในก�รจัด
ง�นในปีที่ผ่�นม�มีมูลค่�ประม�ณ 2.31 แสนล้�นบ�ท ซึ่งก่อให้
เกิดร�ยได้ประช�ช�ติมูลค่�ปีละ 1.73 แสนล้�นบ�ท หรือคิดเป็น 
1.1% ของ GDP ประเทศ (สัดส่วนเทียบเท่�กับประเทศสิงคโปร์) 
ทั้งยังก่อให้เกิดก�รจ้�งง�นถึง 167,300 ตำ�แหน่ง รวมถึงภ�ครัฐ
ส�ม�รถจัดเก็บภ�ษีที่เกิดขึ้นในธุรกิจไมซ์ ได้ถึง 2.16 หมื่นล้�นบ�ท 
เพื่อนำ�เงินใช้จ่�ยพัฒน�ประเทศต่อไป 

ลงทุนรับเทรนด์ MICE
เรื่อง : พรพรรณ ปัญญาภิรมย์

นักเขียน/คอลัมนิสต์ด้านธุรกิจการลงทุน

เปิดขุมทรัพยแ์สนล้าน

อตุส�หกรรมไมซ ์(MICE) ทีก่ำ�ลงัเตบิโตไตร่ะดบักล�ยเปน็โอก�ส
ทองของหล�ยธรุกจิในประเทศให้ไดร้บัประโยชนจ์�กสมบตัทิีป่ล�ย
ส�ยรุ้ง พร้อมส่งต่อคว�มมั่งคั่งถึงนักลงทุนสร้�งผลตอบแทนได้ 
ในระยะย�ว

ในช่วงปีที่ผ่�นม�บรรย�ก�ศก�รเดินท�งท่องเที่ยวของช�วต่�ง
ช�ติในประเทศไทยยังคงคึกคักอย่�งต่อเนื่อง ด้วยจำ�นวน 35.34 
ล�้นคน หรอืเตบิโตเพิม่ขึน้ 8.7% จ�ก พ.ศ. 2559 จ�กก�รสนบัสนนุ
ของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมกันจัดกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยว
อย่�งจริงจัง โดยเฉพ�ะนักเดินท�งกลุ่มไมซ์นับว่�เป็นหนึ่งในกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีศักยภ�พสร้�งร�ยได้เข้�ประเทศ ซึ่งใน พ.ศ. 2560 
ประเทศไทยติดอันดับที่ 5 ของเอเชียด้�นก�รจัดประชุมน�น�ช�ติ 
เป็นอันดับที่ 7 ของเอเชียด้�นก�รแสดงสินค้�น�น�ช�ติ และเป็น
ที่ 1 ของอ�เซียนทั้งด้�นก�รประชุมและก�รแสดงสินค้� นิย�มและ
องค์ประกอบของ MICE M-Meeting ก�รจัดประชุมของบุคคล 
ในองค์กรเดียวกัน, I-Incentives ก�รจัดท่องเท่ียวเพ่ือเป็นร�งวัล, 
C-Conventions ก�รประชุมน�น�ช�ติจ�กต่�งองค์กร และ  
E-Exhibitions ก�รจัดง�นแสดงสินค้�หรือบริก�ร 
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คว้าโอกาสการลงทุน
ทศิทางและแนวโนม้การเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งของอตุสาหกรรมไมซ์

ยังเป็นโอกาสให้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่ 
ได้รับประโยชน์ โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร  
ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า โรงแรมที่พัก หรือสถานที่จัดงาน เป็นต้น 

สำาหรบัการลงทนุสามารถเลอืกไดท้ัง้การซือ้หุน้ในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย หรือลงทุนผ่านกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน (บลจ.) โดยพิจารณาจากนโยบายการลงทุนของกอง
ทุนรวมที่ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ กลุ่มการบริการ 
ค้าปลีก ร้านอาหาร ธุรกิจเกี่ยวกับที่พักอาศัยและการจัดงาน เช่น 
โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ หรือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสำาคัญ
ของประเทศ เช่น ทางด่วน รถไฟฟ้า สนามบิน ซ่ึงอาจเก่ียวเนื่องถึง 
ธุรกิจโรงพยาบาลที่รับผลทางอ้อมจากนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์เข้าพัก
รักษาตัวเพิ่มเติม

ทัง้นีโ้อกาสสรา้งอตัราผลตอบแทนในกลุม่อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
กับไมซ์ยังมีแนวโน้มเติบโตยิ่งขึ้นจากการสนับสนุนของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดอบรมผู้ประกอบการทั่วประเทศโดย TCEB 
และสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO คอยให้คำาปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
พร้อมให้การรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน หรือ ASEAN 
MICE Venue Standards (AMVS) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559-2568

ในปัจจุบันประเทศไทยมีสถานที่จัดงานที่ได้รับมาตรฐาน AMVS 
จำานวน 13 แห่งทั่วประเทศ ครองอันดับ 1 ในอาเซียน ซึ่งผู้ประกอบ
การทีผ่า่นมาตรฐานทัง้หมดสามารถสรา้งการเตบิโตดา้นรายไดอ้ยา่ง
ชดัเจน พรอ้มเดนิหนา้พฒันาและปรบัปรงุสถานทีส่ำาหรบันกัเดนิทาง
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับประเทศเป็นจุดหมายปลายทาง
ของการเดินทางได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ท้ายสุดผลประโยชน์สำาคัญนอกเหนือจากการลงทุนสร้างผล
ตอบแทนก็คือ การจัดงานไมซ์แต่ละครั้งนั้นก่อให้เกิดองค์ความรู้ 
การแลกเปลีย่นนวตักรรม การสรา้งเครอืขา่ยทางธรุกจิและการลงทนุ 
ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและ 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล

สำาหรับวิธีการเลือกลงทุน คุณสุกิจ อุดมศิริกุล 
กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิจัย บริษัท
หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  
จำากัด (มหาชน) ให้คำาแนะนำาว่า การลงทุน 
ในหลักทรัพย์ควรพิจารณาแหล่งที่มาของ 
ผลกำาไรบรษิทัทีม่าจากการทอ่งเทีย่วชดัเจน เพือ่
รับอานิสงส์การเติบโตและการส่งเสริมการ 
ท่อง เที่ ยวอย่าง เต็มที่  ควร เน้นการลงทุน 
ในระยะยาวเพราะเป็นกลุ่มที่มีความผันผวนสูง
จากผลกระทบทั้งปัจจัยภายในและภายนอก
ประเทศ เช่น เหตุการณ์การเมือง เศรษฐกิจโลก  
ภัยธรรมชาติ
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เจ้าหน้าที่รัฐจะแจ้งวัด
ให้ลดเสียงระฆัง...
ท�าได้หรือไม่? 
สำ�หรับชุมชนเชิงเดี่ยวที่มีศ�สนสถ�นอยู่คู่กับชุมชน
ม�น�นหล�ยชั่วอ�ยุคน เสียงระฆังจ�กวัดย่อมเป็น
เรื่องปกติที่สม�ชิกซึ่งเติบโตขึ้นม�ในชุมชนลักษณะนี้
คุ้นเคยดี และไม่รู้สึกว่�กิจกรรมของศ�สนสถ�น  
เช่นก�ร “ตีระฆัง” เป็น “ส่ิงรบกวน” แต่เม่ือชุมชนมีก�ร
ขย�ยตัว มีคนนอกหรือคนต่�งวัฒนธรรมย้�ยเข้�ม�
อยู่ร่วมด้วยและปรับตัวไม่ได้กับภ�วะที่เป็นอยู่เดิมของ
ชุมชนก็อ�จกล�ยเป็นข้อพิพ�ทขึ้นม�ได้

เหมือนเช่นกรณีที่เพ่ิงเกิดขึ้นที่เขตบางคอแหลม เมื่อมีผู้พักอาศัยใน
คอนโดมิเนียมสร้างใหม่ไปร้องเรียนต่อเขตว่าวัดซึ่งอยู่ละแวกน้ันตีระฆัง
เสียงดังเวลาตี 3 ครึ่งถึงตี 4 สร้างความเดือดร้อนร�าคาญ ทางเขตจึงท�า
หนังสือส่งไปถึงเจ้าอาวาสวัดขอความร่วมมือให้ช่วยลดเสียงตีระฆังลง จน
เป็นที่สงสัยของสังคมว่าเขตมีอ�านาจที่จะท�าเช่นนั้นได้หรือไม่

หากไปดูพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในมาตรา 26 ได้
ให้อ�านาจเจ้าพนักงานในการออกค�าสั่งเป็นหนังสือ “เพื่อระงับ ก�าจัด และ
ควบคุมเหตุร�าคาญต่าง ๆ ได้” และหน่ึงในเหตุร�าคาญน้ันก็รวมถึงเรื่อง 
“เสียง” แต่เสียงนั้นจะต้องดังถึงขนาด “จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็น
อนัตรายต่อสขุภาพ” ด้วย และจากประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่ง- 
ชาติ ฉบับที่ 15 ก�าหนดไว้ว่า มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปค่าระดับเสียง
สูงสุดต้องไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงต้องไม่
เกิน 70 เดซิเบลเอ

แต่จากข้อเทจ็จรงิท่ีปรากฏของกรณีน้ีไม่มข้ีอมลูว่าระดบัเสยีงของระฆงัจาก
วัดดังกล่าวอยูต่รงจดุไหน และเกินกว่ามาตรฐานระดบัเสยีงโดยท่ัวไปหรอืไม่

อีกค�าถามท่ีเกิดขึ้นก็คือ “วัด” ซึ่งตั้งอยู่มานานหลายชั่วอายุคนควรได้
รับการยกเว้นจาก “กฎหมาย” อย่างเช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเสียง
รบกวนที่ร่างขึ้นมาภายหลังเพื่อคุ้มครองประชาชนทั่วไปหรือไม่ จริง ๆ  แล้ว
เรือ่งนีก้ฎหมายมไิด้ให้สทิธิพิเศษแก่วดัไว้โดยตรง นักกฎหมายบางรายจงึได้ 
อ้างว่า วัดเป็นสิ่งที่อยู่มาก่อนย่อมสามารถปฏิบัติตามจารีตประเพณีเดิม

28

Law 360 

28-29HAPPINESS-M11C5W1-F39-VOL 36-19-11-61-CS CC 2015.indd   28 11/20/18   4:01 AM



ไม่ได้ เช่นเดียวกับในประเทศอังกฤษที่เคย
เกิดปัญหาเสียงระฆังจากโบสถ์หลายครั้ง 
และเจ้าหน้าท่ีรัฐก็จ�าเป็นต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายมากกว่าทีจ่ะยอมรบัฟังข้ออ้างเรือ่ง
จารตีประเพณีทางศาสนา ซึง่เป็นแนวปฏิบติั
ตามปกติของรัฐโลกวิสัย (Secular State) ที่
ต้องวางตัวเป็นกลางทางศาสนา

แต่ก็มีบางประเทศในตะวันตกเหมือน
กันท่ีเห็นว่าจารีตประเพณีทางศาสนาเป็น
เรื่องท่ีต้องอนุรักษ์และส�าคัญกว่าความ
เดือดร้อนเฉพาะบางคน เช่น ในประเทศ 
สวิตเซอร์แลนด์เคยมกีรณีโบสถ์แห่งหนึง่ทีม่ี
ธรรมเนียมตีระฆังทุก ๆ 15 นาทีตลอดคืน 
ท�าให้คู่รักคู่หน่ึงนอนไม่หลับจึงไปฟ้องศาล
ขอให้โบสถ์เปลี่ยนธรรมเนียมดังกล่าวเพ่ือ
ทุเลาความเดือดร้อน ศาลชั้นต้นเห็นด้วย
ตามค�าฟ้องจงึสัง่ให้ โบสถ์เปลีย่นเป็นตรีะฆงั
ทุกชั่วโมงแทน แต่สุดท้ายศาลกลางแห่ง 
สหพันธรัฐได้พิพากษากลับ โดยสั่งให้โบสถ์
ปฏิบัติตามธรรมเนียมเดิม และให้เหตุผล
ว่าการเลื่อนเวลาคงไม่ช่วยลดเรื่องมลภาวะ
ทางเสียงได้มากนัก และส่ิงน้ีเป็นจารีต
ประเพณีที่พึงยึดถือปฏิบัติต่อไป

ส่วนในประเทศไทยของเราน้ันเห็นได้ชัด
แล้วว่าเร่ืองน้ีไม่ต้องถึงชัน้ศาล เมือ่ทุกฝ่ายต่าง
ออกมาให้การสนับสนุนทางวัดอย่างชัดเจน 
จนทางเขตต้องยอมถอยและไปกราบขอขมา
เจ้าอาวาสวัดท�าให้เรื่องจบลงในที่สุด 

ของตนต่อไปได้แม้จะขัดต่อกฎหมายท่ีบังคับใช้ในปัจจุบัน คนที่มาอยู่ทหีลงัไม่มสีทิธ์ิโวย  
โดยเทียบเคียงกับกรณีสนามบินท่ีอย่างไรก็ต้องส่งเสียงดัง ใครที่มาซื้อบ้านหลังจากหรือ
ระหว่างก่อสร้างสนามบินก็จ�าเป็นต้องรับสภาพและห้ามบ่น

อย่างไรก็ดีค�าอธิบายดังกล่าวยังมีปัญหาเนื่องจากผู้อ้างอ้างว่าเป็นค�าวินิจฉัยของศาล
ปกครอง แต่กรณท่ีีเกิดข้ึนน้ีไม่น่าจะเข้าลกัษณะข้อพิพาททางปกครองทีจ่ะอยู่ภายใต้อ�านาจ
ศาลปกครองแต่อย่างใด ดังนั้นการอ้างเช่นนั้นจะใช้ ได้จริงหรือไม่ อีกทั้งข้อพิพาทเรื่องเสียง
รบกวนจากสนามบนิสวุรรณภูมก็ิเป็นปัญหาเร้ือรังมาถึงปัจจบุนั และยังไม่มทีท่ีาว่าจะจบ

ปัญหาลกัษณะนีไ้ม่ได้เกิดข้ึนแต่ในเมอืงพุทธอย่างประเทศไทยเท่าน้ัน ตวัอย่างเช่น กรณี 
พิพาทในเมืองแฟร์แฟกซ์ รัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐอเมริกา กรณีที่โบสถ์แห่งหนึ่งถูกร้องเรียน 
เรือ่งเสยีงระฆงัดงัเกินระดบัมาตรฐานคอื 55 เดซเิบลเอ ในย่านท่ีพักอาศยั ทางเขตจงึมีค�าสัง่ 
ไปถึงโบสถ์ว่าถ้าจะตีระฆังก็ห้ามดังเกินกว่าก�าหนด และยืนยันว่ารัฐจ�าเป็นต้องบังคับใช้
กฎหมายด้วยมาตรฐานเดียวกันหมด จะใช้มาตรฐานอื่นเพ่ือเอื้อประโยชน์ ให้ศาสนสถาน 
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แคมปัสรักษ์โลกสร้างห้องเรียน
จากตู้คอนเทนเนอร์เก่า

เพราะเป็นสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน 
นานาชาติ ISDSI (International Sustainable Development 
Studies Institute) ท่ีจังหวัดเชียงใหม่จึงได้นำาวัสดุเหลือใช้ 
มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์และใช้งานได้จริง ด้วยการนำาตู้ 
คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ท่ีไม่ได้ ใช้ขนส่งสินค้าแล้ว 17 ตู้ 
มาดัดแปลงทำาเป็นอาคารเรียนขนาด 3 ช้ันภายใต้ร่มไม้ ใหญ่  
บริเวณด้านนอกมีร้านกาแฟ สถานท่ีออกกำาลังกาย รวมทั้ง 
ลานสำาหรบัจดัตลาดชาวไรช่าวสวนเพ่ือขายสนิคา้ออร์แกนกิ
และผลิตภัณฑ์ยั่งยืนจากชุมชนทุก ๆ วันเสาร์แรกของเดือน 
และตลาดนี้ยังปลอดถุงพลาสติกอีกด้วย
● https://www.thehubchiangmai.com
● https://www.curbed.com
● http://isdsi.org 

1.
2.

คลังสินค้าไร้มนุษย์
ทุกวันนี้การใช้แรงงานมนุษย์ในงานอุตสาหกรรมมีอัตราลดลง

เรื่อย ๆ และภายในอีกไม่ถึง 20 ปีข้างหน้าคงต้องมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างแน่นอน เห็นได้จากล่าสุดที่ Uniqlo แบรนด์เสื้อผ้ายักษ์ใหญ่
จากประเทศญ่ีปุ่นได้ดัดแปลงคลังสินค้าในกรุงโตเกียวให้หุ่นยนต์
ปฏิบัติการแทนมนุษย์ถึง 90% ด้วยความร่วมมือจากบริษัท Daifuku  
ผู้ ให้บริการด้านขนส่งและสร้างระบบหยิบจับสินค้าในโรงงานโดยใช้
หุ่นยนต์ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่ว่าจะเป็นการ
ลำาเลียงสินค้าเข้าคลัง จำาแนกประเภทสินค้าจากป้ายบาร์ โค้ด ยืนยัน
จำานวนสินค้า ไปจนถึงการนำาสินค้าบรรจุลงกล่อง ติดป้ายท่ีอยู่ผู้รับ 
บนกล่องเพื่อนำาส่งให้ลูกค้าได้รวดเร็วย่ิงขึ้น ทำาให้เหลือขั้นตอนเพียง
เล็กน้อยเท่านั้นที่ยังต้องอาศัยแรงงานมนุษย์ 
● https://www.designboom.com
● https://qz.com 
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รองเท้าข้าวโพด
Reebok ผลิตรองเท้ารุ่น Cotton and Corn  

ที่ทำาจากเส้นใยข้าวโพดเพื่อช่วยลดโลกร้อน ด้วย
การงดใช้ โฟมและผลติภัณฑจ์ากปิโตรเลยีมเปลีย่น
มาใช้ฝ้ายธรรมชาติและเส้นใยจากข้าวโพดแทน 
โดยเส้นใยจากฝ้ายธรรมชาติจะถูกนำามาถักทอ
เป็นส่วนบนของรองเท้าและเส้นใยจากข้าวโพดจะ
นำามาทำาเป็นพื้นรองเท้า แต่การออกแบบจะยังคง
สไตล์ของ Reebok ไว้เหมือนเดิม ผู้ ใช้จะมั่นใจได้
ว่าหลังจากใช้งานจนหมดสภาพแล้วคุณสามารถ
ฝังรองเท้าไว้ ในสวนที่บ้าน หรือส่งคืน Reebok  
เพื่อนำาไปทำาปุ๋ยหมักใช้สำาหรับเพาะปลูกข้าวโพด
เพื่อผลิตรองเท้ารุ่นต่อไป โครงการน้ีเร่ิมขึ้นเมื่อ 
ค.ศ. 2017 ปัจจุบันได้รับการยินยอมจากกระทรวง
เกษตรสหรัฐ (USDA) และวางจำาหน่ายอย่างเป็น
ทางการไปเมื่อเดือนสิงหาคมปีท่ีผ่านมาด้วยราคา
เปิดตัว 95 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว ๆ  3,200 บาท
● https://www.reebok.com
● https://www.dezeen.com 

4.

แมคโดนัลด์ใส่ใจกระแสสุขภาพ
ประกาศเลิกใส่วัตถุกันเสีย 

เมื่อวันที่ 26 เดือนกันยายนปีท่ีแล้วแมคโดนัลด์ 
สหรัฐอเมริกาประกาศว่า เบอร์เกอร์ยอดนิยมของร้าน 
เช่น แฮมเบอรเ์กอร ์ดบัเบิล้ชสีเบอรเ์กอร ์รวมถงึบิก๊แมค
จะปลอดวัตถุกันเสีย สารให้กลิ่นและรสสังเคราะห์ และ
ไม่เติมสีจากวัตถุสังเคราะห์อีกต่อไป เนื้อเบอร์เกอร์ 
จะเป็นเน้ือวัว 100% มีเพียงแตงกวาดองห่ันท่ียังคงมี
วัตถุกันเสียอยู่แต่ลูกค้าจะเลือกไม่รับแตงกวาก็ได้  
เป็นนโยบายต่อเนื่องหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศ 
งดใส่สารกันบูดในผลิตภัณฑ์ไก่ทุกชนิด และยังวางแผน
จะใช้กาแฟจากแหลง่ผลติท่ีย่ังยืนภายใน ค.ศ. 2020 และ
ใชไ้ขไ่กจ่ากฟารม์ทีเ่ลีย้งไกอ่ย่างอิสระภายใน ค.ศ. 2025 
ความเคลือ่นไหวนีเ้ปน็การขานรบักระแสใส่ใจสขุภาพที่
ปัจจุบันแพร่ขยายไปในวงกว้าง มาตรการดังกล่าวเริ่ม 
ใช้กับ 14,000 สาขาทั่วสหรัฐอเมริกาก่อนจะขยายไป 
ใช้กับทุกสาขาในโลก 
● https://news.mcdonalds.com
● https://www.thedailymeal.com 

3.
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https://news.mcdonalds.com/news-releases/news-release-details/McDonalds-USA-Reveals-Changes-Classic-Burgers
https://www.thedailymeal.com/eat/mcdonalds-burgers-no-artificial-preservatives/092618
https://www.reebok.com/us/cottonandcorn
https://www.dezeen.com/2018/08/15/reebok-launches-plant-based-cotton-corn-sneaker/
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วัวผลิตไฟลดการ
ใช้แรงงานเด็กในเคนยา

ชาวเมืองโพกอตในประเทศเคนยาต้องจ่ายค่า
ไฟฟ้าราคาแพง โดยเฉพาะเวลาที่พวกเขาจำาเป็นต้อง
ใช้ โทรศัพท์มือถือติดต่อค้าขายผลผลิตทางการเกษตร 
เนื่องจากการชาร์จโทรศัพท์แต่ละครั้งเป็นเรื่องลำาบาก
และเสียค่าใช้จ่ายสูง เพราะชาวเมืองต้องเดินทางเข้าเมือง
เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ในร้านค้าที่ ให้บริการ นอกจากนี้
เด็ก ๆ ในหมู่บ้านยังไม่ได้เรียนหนังสือเพราะต้องช่วย
พ่อแม่ทำางานในไร่ ด้วยเหตุน้ีทำาให้ Yolk บริษัทผลิต
แบตเตอรี่จากสหรัฐอเมริกาเกิดไอเดียท่ีจะลดการ
ใช้แรงงานเด็ก แถมยังได้ส่งเสริมการศึกษาและแจก 
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ชาวเมืองโพกอต 
ดว้ยการตดิตัง้ชดุอปุกรณผ์ลติกระแสไฟฟา้จากพลงังาน
แสงอาทิตย์รูปทรงเหมือนแม่วัวไว้ท่ีโรงเรียนในเมือง  
มีอุปกรณ์ชาร์จไฟสำารองท่ีรูปร่างคล้ายขวดนมเสียบ
ตรงเตา้นมของววั การทำาแบบนีเ้พ่ือสนบัสนนุใหพ้อ่แม่
ส่งเด็ก ๆ มาเรียนหนังสือ เด็ก ๆ จะได้นำาแบตเตอรี่
สำารองมาชาร์จไฟในตอนกลางวันขณะที่เรียนหนังสือ
แล้วนำากลับไปใช้ที่บ้านในตอนเย็นเป็นการช่วยลดค่า
ใช้จ่ายของครอบครัว 
● http://yolkstation.com
● https://www.digitaltrends.com 

หมวกแก๊ปกันน็อก
คงมีคนจำานวนไม่น้อยที่เบื่อรูปทรงหมวกกันน็อกใบใหญ่

สุดเทอะทะพกพาลำาบาก และหวังว่าสักวันจะมีใครประดิษฐ์
หมวกกันน็อกแบบพกพาสะดวกได้สักที แล้วในที่สุดวันนั้น 
กม็าถงึเมือ่ David Hall และ Jordan Klein ร่วมมอืกนัออกแบบ
หมวกกันน็อก Park & Diamond ที่แข็งแรงแต่น้ำาหนักเบา 
แถมรูปร่างหน้าตาเหมือนหมวกแก๊ปไม่มีผิด ดูปราดเปรียว 
เหมาะกับผู้ใช้จักรยาน มอเตอร์ไซค์ หรือนักเล่นสเกตทั่วไป 
แรงบันดาลใจในการประดิษฐ์หมวกน้ีสืบเน่ืองมาจากน้องสาว 
ของ David ข่ีจักรยานแล้วประสบอุบัติเหตุถูกรถชนบริเวณ 
ส่ีแยกตัดระหว่างถนน Park และถนน Diamond ในเมือง 
นิวยอร์ก เธอไม่ได้สวมหมวกกันน็อกและบาดเจ็บสาหัส 
ต้องรักษาตัวอยู่นาน โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนในด้าน 
การผลิตจากบริษัทยักษ์ใหญ่มากมาย เช่น Red Bull, BMW, 
MINI สินค้ารุ่นแรกจะเริ่มนำาส่งให้ลูกค้าภายในเดือนมีนาคม 
ค.ศ. 2019 ราคาเร่ิมต้นที่ 89 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว ๆ 
3,000 บาท
● https://www.indiegogo.com
● https://www.park-and-diamond.com 

5.

6.
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http://yolkstation.com/solar-cow-project
https://www.digitaltrends.com/cool-tech/sun-made-cheese-kenya
https://www.indiegogo.com/projects/park-diamond-foldable-bike-helmet#
https://www.park-and-diamond.com
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รวี เกียงวรางกูร

คุณรวี เกียงวรางกูร เป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจหญิงเก่งในบทบาทกรรมการและ 
ผู้จัดการจัดซื้อ บริษัท กระดาษแข็งไทย จำากัด และบริษัท บางเลนเปเปอร์มิลล์ จำากัด 

ดำาเนินกิจการผลิตกระดาษสำาหรับทำาบรรจุภัณฑ์รายใหญ่อันดับต้น ๆ ของไทย  
เบื้องหลังความสำาเร็จทุกด้านในชีวิตของคุณรวีไม่เพียงมาจากความรู้ความสามารถ

และประสบการณ์ ทว่ายังมี “ความรัก” ของครอบครัวเป็นองค์ประกอบสำาคัญ 
ที่มาช่วยเติมเต็มทุกอย่างให้สมบูรณ์ และทำาให้คุณรวีพร้อมจะส่งต่อความรักและ 

แบ่งปันความสุขให้พนักงานในองค์กรและบุคคลรอบข้างทุกคน

ชีวิตที่เปี่ยมสุขด้วยพลังความรัก

PTT’s Group Club
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ครอบครัวนักการเมือง
“คุณพ่อ (อุดร ตันติสุนทร) เป็น ส.ส. จังหวัดตาก 5 สมัย เป็น 

ส.ว. 1 สมัย เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย คุณพ่อยัง
เป็นผู้ ริเริ่มโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ�เมย หรือสะพาน
มิตรภาพไทย-พม่าแห่งแรก เชื่อมระหว่างอำาเภอแม่สอดของ
ไทยกับเมืองเมียวดีของพม่า เปิดใช้ในปี 2540 ช่วยให้เศรษฐกิจ
บริเวณนั้นดีขึ้น ปัจจุบันกลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ส่วน
คุณอา (รักษ์ ตันติสุนทร) ก็เป็น ส.ส., ส.ว. จังหวัดตาก และเคย
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดังนั้นครอบครัวของ
เราจึงเป็นครอบครัวนักการเมือง ถึงแม้วันนี้พวกเราไม่มีใคร 
เป็นนักการเมืองแล้ว แต่ครอบครัวของเราก็ยังช่วยพัฒนา 
จังหวัดตาก โดยบริจาคเงินให้โรงพยาบาล โรงเรียน และวัด 
อย่างสม่ำ�เสมอ

“คุณพ่อมีลูก 6 คน คนโตเป็นผู้ชาย นอกนั้น 5 คนเป็นผู้หญิง
หมด ดิฉันเป็นลูกคนที่ 3 เกิดและเติบโตที่จังหวัดตาก มีโอกาส
ไดเ้ขา้มาศกึษาระดบัประถมศกึษาทีโ่รงเรยีนเซนต์โยเซฟบางนา 
และไดก้ลบัไปศกึษาตอ่ระดบัมธัยมศกึษาทีโ่รงเรยีนผดงุปญัญา 
และโรงเรียนตากพิทยาคม ที่จังหวัดตาก จากนั้นได้ไปศึกษาต่อ
ระดบัปรญิญาตรทีีต่า่งประเทศ ดา้นบรหิารธรุกจิ ที ่Marymount 
University รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา กระทั่งเรียนจบ
จึงกลับประเทศไทย

“หากถามว่าทำาไมถึงไม่เดินตามเส้นทางสายการเมือง  
คงเพราะคุณพ่อต้องการให้มาช่วยดูแลธุรกิจของครอบครัวค่ะ” 

สานต่อธุรกิจผลิตกระดาษ
 “หลังเรียนจบจากสหรัฐฯ คุณพ่อก็บอกให้กลับมาดูแลธุรกิจ

บริษัท กระดาษแข็งไทย จำากัด โรงงานอยู่ที่อำาเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ซึ่งขณะนั้นพี่ชายและพี่สาวของดิฉันเข้ามาช่วย
แล้ว ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่วางรากฐานให้รุ่นเราดีมาก  
เราแค่มาทำาหน้าที่สานต่อให้ดีที่สุด ดิฉันเริ่มจากดูเรื่องการขาย 
ต่อด้วยการทำาบัญชี และมาอยู่จัดซื้อ ต่อมาครอบครัวตัดสินใจ
เพิ่มกำาลังการผลิตอีกแห่งที่อำาเภอบางเลน ภายใต้ชื่อ บริษัท 
บางเลนเปเปอร์มิลล์ จำากัด จึงต้องเข้าไปช่วยดูตั้งแต่ช่วงก่อสร้าง 
และเริ่มเปิดเดินการผลิตได้ในปี 2534 

“ธุรกิจของเราคือผลิตกระดาษกล่องแป้ง (Duplex Board)  
ซึ่งมีลักษณะด้านหน้าเป็นสีขาว และด้านหลังเป็นสีเทาหรือขาว  
สำาหรบันำาไปทำาบรรจภุณัฑพ์วกกลอ่งกระดาษทชิช ูกลอ่งยาสฟีนั 
กล่องซุปไก่สกัด ฯลฯ พอมาช่วงหลัง ๆ ผู้ใหญ่เริ่มวางมือ  
เราพี่น้องทั้ง 6 คนก็มาช่วยกันดูแล

“ความที่ผู้ใหญ่วางรากฐานและวางระบบไว้ดีมาก ทำาให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างราบรื่น แม้กระทั่งช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ 
ปี 2540 เราก็ได้รับผลกระทบเล็กน้อยเท่านั้น  ถ้าจะมีปัญหาบ้าง
ก็คงเป็นเรื่องการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งได้แก้ไขด้วยการ 
พัฒนาเครื่องจักรให้ทันสมัย” 
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พลังความรักความอบอุ่นในครอบครัว
“เรารักกันค่ะ เรา 6 พี่น้องรักและสามัคคีกันมาก ๆ  อาจเพราะ

ช่วงท่ีเรียนหนังสือเราไม่ค่อยอยู่ด้วยกัน ต่อมาได้มาทำางานร่วมกัน  
ช่วยกันดูแลธุรกิจครอบครัวให้ก้าวหน้า เวลาเจอหน้ากันครบ  
6 คนก็จะมีความสุขมาก 

“ครอบครัวเราจัดทริปไปเที่ยวต่างประเทศปีละครั้ง หาก
วางแผนไปไหนต้องบอกคุณพ่อก่อนเป็นคนแรก เพราะเป็นคนที่
งานเยอะที่สุด หลังจากไม่ได้เป็น ส.ว. คุณพ่อก็เป็นประธาน
มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ความรู้แก่องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ไปเป็นวิทยากรให้หน่วยงานต่าง ๆ และยังมีมูลนิธิ 
ที่ทำาเพื่อสังคมที่คุณพ่อดูแล ถ้าจะไปไหนจึงต้องบอกคุณพ่อ 
แต่เนิ่น ๆ เพื่อให้คุณพ่อจัดสรรเวลา 

PTT’s Group Club

หลักคิดสร้างธุรกิจให้เติบใหญ่ 
“คุณพ่อมีคติประจำาใจว่าเราต้อง ‘ซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด  

อดทน’ ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณพ่อบอกทั้งลูก ๆ  และพนักงาน สำาหรับดิฉัน
แล้วความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำาคัญมาก โดยเฉพาะในด้านจัดซื้อ  
ถ้าจัดซื้อไม่ซื่อสัตย์ โรงงานก็จะเกิดปัญหาได้ เพราะจัดซื้อคือจุด
ที่คุมต้นทุนและเป็นหนึ่งในหัวใจสำาคัญของธุรกิจ นอกจากนี้ยัง
ต้องใส่ใจกับคุณภาพสินค้าและใส่ใจลูกค้า เพื่อให้ได้รับสินค้า 
ที่มีคุณภาพดีที่สุด

“พนกังานกเ็ปน็หวัใจสำาคญัในการทำาธรุกจิดว้ยเชน่กนั เราเปน็
ธุรกิจครอบครัวที่โชคดีมากเพราะได้พนักงานที่มีความทุ่มเทมา
ช่วยกันทำางาน เพราะมีเขาเราถึงขับเคลื่อนโรงงานกันไปได้  
เราปฏิบัติต่อเขาเหมือนคนในครอบครัว ทำางานกันแบบพ่ี ๆ น้อง ๆ 
นี่คือหลักในการครองใจพนักงาน

“นอกจากนี้เรายังได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม  
โดยให้ทุนการศึกษากับบุตรพนักงานและนักเรียนที่ เรียนดี 
แตย่ากจนทีอ่าศยัอยูใ่นชมุชน ใหค้วามรว่มมอืและเขา้รว่มกจิกรรม
ต่าง ๆ กับชุมชน เช่น เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน เป็นสถานที่
ฝึกงานของนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ กิจกรรมวันเด็ก และ 
กีฬาต้านยาเสพติด”
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“ดิฉันเองมีลูก 3 คน คนโตเป็นผู้ชายอายุ 20 ปี อีก 2 คน
เป็นผู้หญิง อายุ 18 ปี และ 16 ปี คุณพ่อบอกเสมอว่าเด็ก 
ต้องมี 3 สิ่ง คือ การเรียน การกีฬา และการดนตรี ดังนั้นตอน
ลูกยังเล็ก ๆ  ดิฉันจึงส่งเสริมให้ลูก ๆ  มีทั้ง 3 สิ่งนี้ จะสนับสนุน
ให้ว่ายน้ำ�และเรียนเปียโน แต่พอลูกโตขึ้นก็ให้อิสระเขา 
ในการเลือก และบอกเขาว่าเรื่องการเรียนไม่ต้องเป็นที่หนึ่ง 
แต่ลูกต้องเป็นคนดีของสังคมและต้องเอาตัวรอดได้ นี่คือสิ่ง
สำาคญัทีส่ดุ ตอนนีค้นโตกบัคนเลก็เรยีนทีอ่งักฤษ สว่นคนกลาง
เรียนท่ีเมืองไทย ถ้ามีเวลาว่างดิฉันและสามี (ส่งศักด์ิ เกียง- 
วรางกรู) กจ็ะไปเยีย่มลกูทีอ่งักฤษและถอืโอกาสไปเทีย่วดว้ย” “สวน” คือความสุข

“เมื่อลูก ๆ โตขึ้น เริ่มมีเวลามากขึ้น ได้เล็งเห็นถึงความ
สำาคัญของสุขภาพ ประกอบกับสภาพปัจจุบันมีการใช้สารเคม ี
ยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้มากขึ้น ซึ่งเป็นแหล่งที่ทำาให้เกิด
โรคภัยไข้เจ็บตลอดมา จึงได้สนใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยยึดคำากล่าวที่ว่า ‘ปลูกสิ่งที่กิน กินสิ่ง
ที่ปลูก’ จึงได้วางแผนดำาเนินการบนเนื้อที่ 4 ไร่แถวดอนเมือง
โดยแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าว เลี้ยงเป็ดไข่ เลี้ยงปลา ปลูกผลไม้ 
และผักสวนครัว และทำาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือน 
โดยนำามาใส่ต้นไม้ ผักที่ปลูก นาข้าว

“จากที่ได้สัมผัสกับธรรมชาติสีเขียวและรับประทานข้าว 
ผัก ผลไม้ที่ เราปลูกและดูแล มันเป็นความภูมิใจและมี 
ความสุขมาก ๆ เลยค่ะ”

สายใยความผูกพันกับ ปตท.
“ปตท. เป็นบริษัทมหาชนชั้นนำาของประเทศที่เข้มแข็งและ

แข็งแกร่ง เราคิดว่าเมื่อมีเงินเหลือบางส่วนก็มาซื้อหุ้นกู้เก็บ
เอาไว้ได้ เป็นการจัดสรรเงินออมให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุณแม ่
พี่ชาย และน้อง ๆ ก็มีหุ้นกู้ ปตท. เพราะเราไว้ ใจและเชื่อมั่น 
ปตท. อีกสิ่งที่ชอบคือกิจกรรมที่มีหลากหลายให้ผู้ถือหุ้นกู้ ได้
เข้าร่วม ชอบตรงที่มีคอนเสิร์ตและท่องเที่ยวค่ะ” 
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Internet of Things
ค�ำว่ำ Internet of Things ถูกคิดข้ึนโดย Kevin Ashton ใน ค.ศ. 1999 จำกโครงกำร 

Auto-ID Center ท่ีมหำวิทยำลัย Massachusetts Institute of Technology ซึ่งต้องกำร 
ยกระดับเทคโนโลยี RFID ให้เป็นมำตรฐำนระดับโลกโดยที่เซนเซอร์ต่ำง ๆ  สำมำรถเชื่อมต่อ 
กันได้ทั้งหมด ต่อมำใน ค.ศ. 2000 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่ำง ๆ รำคำถูกลงและคุณภำพ 
ดีขึ้น ท�ำให้โลกขยับเข้ำไปใกล้ควำมเป็นจริงได้มำกขึ้นกว่ำเดิม จนกระทั่งใน ค.ศ. 2018  
ทุกอย่ำงก็เริ่มเข้ำที่เข้ำทำง ประชำกรกว่ำ 90 เปอร์เซ็นต์ของโลกมีอินเทอร์เน็ตใช้ และ 
กำรส่ือสำรระหว่ำงคนกับส่ิงของไม่ใช่แค่เรือ่งเพ้อฝันในนวนยิำยวิทยำศำสตร์ แต่กลำยเป็น 
สิ่งที่จับต้องได้จริง ๆ

2018 เข้าสู่ยุคที่คนคุยกับสิ่งของ และของใช้สื่อสารกันเองได้
ค�ำวำ่ Internet of Things หมำยถึงกำรที่สิ่งตำ่ง ๆ รอบตัว อุปกรณ์ทุกอย่ำง และกิจวัตร

หลกั ๆ  ประจ�ำวันของเรำถูกเชือ่มโยงเข้ำกับเทคโนโลยีโดยมอีนิเทอร์เนต็เป็นศูนย์กลำง ส่งผล
ให้คนสำมำรถสือ่สำรกับข้ำวของเครือ่งใช้ได้ และขณะเดยีวกันของใช้มำกมำยก็จะสำมำรถ
พูดคุยกันเองได้ ใช่แล้ว! คุณอ่ำนไม่ผิด ของใช้แต่ละชิ้นจะสื่อสำรกันได้

ยกตัวอย่ำงให้เห็นภำพชัดขึ้น ขณะที่เรำก�ำลังขับรถกลับบ้ำน สัญญำณจีพีเอสใน 
สมำร์ตโฟนจะเริม่ต้นท�ำงำน โดยเมือ่เขยิบเข้ำใกล้ตวับ้ำนมำกขึน้ก็จะสัง่กำรให้ไฟหน้ำบ้ำนตดิ  
เครื่องปรับอำกำศต้ังอุณหภูมิท่ีเรำชอบ เปิดประตูรั้ว ปลดล็อกประตูบ้ำนโดยอัตโนมัติ 
เป็นต้น จำกกำรคำดกำรณ์ของผู้เชี่ยวชำญในอุตสำหกรรมเทคโนโลยีบอกชัดว่ำนับตั้งแต่
วันน้ีส่ิงของทุกชิ้นท่ีผลิตออกมำจะถูกใส่ฟังก์ชันให้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ดังน้ันถ้ำนับ 
จำกวันนี้ไปอีก 5 ปี จะเพ่ิมขึ้นถึง 300 เปอร์เซ็นต์หรือมีของกว่ำแสนล้ำนชิ้นท่ีถูกผลิต 
เพื่อรองรับกำรเป็นโลก Internet of Things อย่ำงสมบูรณ์แบบ 

ย่ิงไปกว่ำน้ัน Internet of Things จะไม่ได้ถูกจ�ำกัดขอบเขตให้อยู่แค่เรื่องของคนกับ
เทคโนโลยี แต่ยังจะขยำยใหญ่ไปถึงภำคอุตสำหกรรมที่เครื่องจักรแต่ละเครื่องสำมำรถ
ส่ือสำรกัน องค์กรแต่ละแห่งที่แม้อยู่ไกลกันคนละทวีปก็จะสำมำรถปล่อยให้เครื่องจักร 
ท�ำงำนควบคู่กันไปได้ หรือกระทั่งวงกำรแพทย์ที่หมอและคนไข้ไม่จ�ำเป็นต้องเจอกัน แต่
สำมำรถตรวจร่ำงกำยผ่ำนเซนเซอร์หรือชิปประมวลผลที่ฝังอยู่ในร่ำงกำย และพร้อมที่จะ
ท�ำกำรรักษำเบื้องต้นได้ทันที

Internet of Things ในชีวิตประจำาวัน
ถ้ำจะยกตัวอย่ำงให้เห็นภำพชัดขึ้นเรำ

มำเริ่มต้นกันที่ “ตู้เย็น” ซึ่งต่อไปจะไม่ได้ท�ำ
หน้ำท่ีแค่เก็บแช่ของเท่ำนั้น แต่ยังสำมำรถ
ตรวจจับจ�ำนวนส่ิงของในตู้ ได้ สำมำรถลด
และเพ่ิมอุณหภูมิได้เองโดยอัตโนมัติ และ
เมื่อตรวจเจอว่ำมีของเสียหรือใกล้หมดอำยุ
จะส่งข้อควำมเตือนไปยังสมำร์ตโฟนให้เรำ
ทรำบได้

ปัจจุบันโรงงำนอุตสำหกรรมหลำยแห่ง 
ก็ก�ำลังปรับตัวเขำ้สู่ยุคอุตสำหกรรมดิจิทัล
แบบเต็มก�ำลัง เช ่น อุตสำหกรรมด้ำน
พลังงำนก็จะเปลี่ยนตัวเองเป็น Smart 
Energy ส่วนประกอบทุกอย่ำงจะสื่อสำร
กันเองท�ำให้มคีวำมปลอดภยัย่ิงขึน้ สำมำรถ
คำดกำรณ์ระยะเวลำของกำรซ่อมบ�ำรุงได้
อย่ำงแม่นย�ำรวมถึงกำรประหยัดพลงังำนด้วย

ตอนน้ีท่ีเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุดคือ 
“รถยนต์” เพรำะยุคน้ีไม่จ�ำเป็นต้องนั่งอยู่
บนรถก็สำมำรถสตำร์ตเครื่อง เปิดแอร์ หรือ
กระท่ังสั่งกำรให้เครื่องเสียงเปิดเพลงรอได้
ผ่ำนสมำร์ตโฟนท่ีอยู่ในมือ เช่น i-SMART 
เทคโนโลยีใน MG ที่ออกแบบมำให้เหมำะ
กับชี วิตคนเมือง เพรำะคุณสำมำรถสั่ง
เปิดแอร์รอไว้ก่อนได้เลย พอข้ึนรถปุ๊บก็จะ
เย็นฉ�่ำทันที และอีกหน่ึงตัวอย่ำงของกำร
พัฒนำ IoT คือ “LG HomeChat” ท่ี LG 
ได้ร่วมพัฒนำกับแอปพลิเคชัน Line และ 
Nest Labs ผู้พัฒนำนวัตกรรมภำยในบ้ำน 
เพ่ือกำรสั่งงำนอุปกรณ์ ไฟฟ้ำของ LG ผ่ำน
ประโยคค�ำสั่งกำรง่ำย ๆ เช่น สั่งให้เปิดทีวี  
สั่งเครื่องดูดฝุ่นในห้อง หรือตรวจสอบได้ว่ำ
ของในตู้เย็นเหลืออะไรบ้ำงผ่ำนหน้ำจอทีว ี
ขณะเรำดูทีวีอยู่ และ “LG HomeChat” 
นี้ ก็ได ้เปิดใช้งำนจริงในเกำหลีใต้เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว 

น่ี เ ป็นเพียงตัวอย่ำงบำงส่วนเท่ำนั้น 
ของโลกในยุค Internet of Things ซึ่งไม่ใช ่
แค่เรื่องในจินตนำกำรอีกต่อไป แต่คือ
ควำมจริงท่ียกระดับชีวิตคนในโลกดิจิทัล 
ให้สะดวกสบำยข้ึน และเป็น “เรื่องจ�ำเป็น” 
แบบที่ไม่อำจแยกจำกกันได้

สิง่ใด ๆ ในโลกล้วนเป็นอนิเทอร์เนต็
คำ�ยอดฮิตของยุคนี้คงหนีไม่พ้น “Internet of Things หรือ 
IoT” เรียกได้ว่�ในวงก�รไอทีตอนนี้ ไม่มีใครไม่รู้จัก โดยเฉพ�ะ 

ในแง่มุมของก�รพัฒน�อินเทอร์เน็ตที่ก้�วล้ำ�ไปอีกขั้นโดยก�ร
ผสมผส�นเทคโนโลยีกับอุปกรณ์และสิ่งต่�ง ๆ เข้�ด้วยกัน  

ทำ�ให้มนุษย์ส�ม�รถพูดคุยกับอุปกรณ์ต่�ง ๆ ผ่�นเครือข�่ย
อินเทอร์เน็ตที่เข้�ม�ช่วยทำ�ให้ก�รใช้ชีวิตของคนเร�เปลี่ยนไป 
ในทิศท�งท่ีดีข้ึน สะดวกข้ึน อ�จกล่�วได้ว่� IoT กำ�ลังขับเคล่ือน

โลกเข�้สู่ยุคใหม่อีกครั้ง ดังนั้นห�กเร�นิ่งเฉยไม่สนใจจะใช้
ประโยชน์จ�กมัน เร�อ�จพล�ดคว�มสะดวกสบ�ยบ�งอย่�ง 

ที่ส�ม�รถสร้�งคุณภ�พชีวิตให้ดียิ่งขึ้นกว่�เดิม

INTERNET OF THINGS
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Internet of Things
ค�ำว่ำ Internet of Things ถูกคิดข้ึนโดย Kevin Ashton ใน ค.ศ. 1999 จำกโครงกำร 

Auto-ID Center ท่ีมหำวิทยำลัย Massachusetts Institute of Technology ซึ่งต้องกำร 
ยกระดับเทคโนโลยี RFID ให้เป็นมำตรฐำนระดับโลกโดยที่เซนเซอร์ต่ำง ๆ  สำมำรถเชื่อมต่อ 
กันได้ทั้งหมด ต่อมำใน ค.ศ. 2000 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่ำง ๆ รำคำถูกลงและคุณภำพ 
ดีขึ้น ท�ำให้โลกขยับเข้ำไปใกล้ควำมเป็นจริงได้มำกขึ้นกว่ำเดิม จนกระทั่งใน ค.ศ. 2018  
ทุกอย่ำงก็เริ่มเข้ำที่เข้ำทำง ประชำกรกว่ำ 90 เปอร์เซ็นต์ของโลกมีอินเทอร์เน็ตใช้ และ 
กำรส่ือสำรระหว่ำงคนกับส่ิงของไม่ใช่แค่เรือ่งเพ้อฝันในนวนยิำยวิทยำศำสตร์ แต่กลำยเป็น 
สิ่งที่จับต้องได้จริง ๆ

2018 เข้าสู่ยุคที่คนคุยกับสิ่งของ และของใช้สื่อสารกันเองได้
ค�ำวำ่ Internet of Things หมำยถึงกำรที่สิ่งตำ่ง ๆ รอบตัว อุปกรณ์ทุกอย่ำง และกิจวัตร

หลกั ๆ  ประจ�ำวันของเรำถูกเชือ่มโยงเข้ำกับเทคโนโลยีโดยมอีนิเทอร์เนต็เป็นศูนย์กลำง ส่งผล
ให้คนสำมำรถสือ่สำรกับข้ำวของเครือ่งใช้ได้ และขณะเดยีวกันของใช้มำกมำยก็จะสำมำรถ
พูดคุยกันเองได้ ใช่แล้ว! คุณอ่ำนไม่ผิด ของใช้แต่ละชิ้นจะสื่อสำรกันได้

ยกตัวอย่ำงให้เห็นภำพชัดขึ้น ขณะที่เรำก�ำลังขับรถกลับบ้ำน สัญญำณจีพีเอสใน 
สมำร์ตโฟนจะเริม่ต้นท�ำงำน โดยเมือ่เขยิบเข้ำใกล้ตวับ้ำนมำกขึน้ก็จะสัง่กำรให้ไฟหน้ำบ้ำนตดิ  
เครื่องปรับอำกำศต้ังอุณหภูมิท่ีเรำชอบ เปิดประตูรั้ว ปลดล็อกประตูบ้ำนโดยอัตโนมัติ 
เป็นต้น จำกกำรคำดกำรณ์ของผู้เชี่ยวชำญในอุตสำหกรรมเทคโนโลยีบอกชัดว่ำนับตั้งแต่
วันน้ีส่ิงของทุกชิ้นท่ีผลิตออกมำจะถูกใส่ฟังก์ชันให้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ดังน้ันถ้ำนับ 
จำกวันนี้ไปอีก 5 ปี จะเพ่ิมขึ้นถึง 300 เปอร์เซ็นต์หรือมีของกว่ำแสนล้ำนชิ้นท่ีถูกผลิต 
เพื่อรองรับกำรเป็นโลก Internet of Things อย่ำงสมบูรณ์แบบ 

ย่ิงไปกว่ำน้ัน Internet of Things จะไม่ได้ถูกจ�ำกัดขอบเขตให้อยู่แค่เรื่องของคนกับ
เทคโนโลยี แต่ยังจะขยำยใหญ่ไปถึงภำคอุตสำหกรรมที่เครื่องจักรแต่ละเครื่องสำมำรถ
ส่ือสำรกัน องค์กรแต่ละแห่งที่แม้อยู่ไกลกันคนละทวีปก็จะสำมำรถปล่อยให้เครื่องจักร 
ท�ำงำนควบคู่กันไปได้ หรือกระทั่งวงกำรแพทย์ที่หมอและคนไข้ไม่จ�ำเป็นต้องเจอกัน แต่
สำมำรถตรวจร่ำงกำยผ่ำนเซนเซอร์หรือชิปประมวลผลที่ฝังอยู่ในร่ำงกำย และพร้อมที่จะ
ท�ำกำรรักษำเบื้องต้นได้ทันที

Internet of Things ในชีวิตประจำาวัน
ถ้ำจะยกตัวอย่ำงให้เห็นภำพชัดขึ้นเรำ

มำเริ่มต้นกันที่ “ตู้เย็น” ซึ่งต่อไปจะไม่ได้ท�ำ
หน้ำท่ีแค่เก็บแช่ของเท่ำนั้น แต่ยังสำมำรถ
ตรวจจับจ�ำนวนส่ิงของในตู้ ได้ สำมำรถลด
และเพ่ิมอุณหภูมิได้เองโดยอัตโนมัติ และ
เมื่อตรวจเจอว่ำมีของเสียหรือใกล้หมดอำยุ
จะส่งข้อควำมเตือนไปยังสมำร์ตโฟนให้เรำ
ทรำบได้

ปัจจุบันโรงงำนอุตสำหกรรมหลำยแห่ง 
ก็ก�ำลังปรับตัวเขำ้สู่ยุคอุตสำหกรรมดิจิทัล
แบบเต็มก�ำลัง เช ่น อุตสำหกรรมด้ำน
พลังงำนก็จะเปลี่ยนตัวเองเป็น Smart 
Energy ส่วนประกอบทุกอย่ำงจะสื่อสำร
กันเองท�ำให้มคีวำมปลอดภยัย่ิงขึน้ สำมำรถ
คำดกำรณ์ระยะเวลำของกำรซ่อมบ�ำรุงได้
อย่ำงแม่นย�ำรวมถึงกำรประหยัดพลงังำนด้วย

ตอนน้ีท่ีเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุดคือ 
“รถยนต์” เพรำะยุคน้ีไม่จ�ำเป็นต้องนั่งอยู่
บนรถก็สำมำรถสตำร์ตเครื่อง เปิดแอร์ หรือ
กระท่ังสั่งกำรให้เครื่องเสียงเปิดเพลงรอได้
ผ่ำนสมำร์ตโฟนท่ีอยู่ในมือ เช่น i-SMART 
เทคโนโลยีใน MG ที่ออกแบบมำให้เหมำะ
กับชี วิตคนเมือง เพรำะคุณสำมำรถสั่ง
เปิดแอร์รอไว้ก่อนได้เลย พอข้ึนรถปุ๊บก็จะ
เย็นฉ�่ำทันที และอีกหน่ึงตัวอย่ำงของกำร
พัฒนำ IoT คือ “LG HomeChat” ท่ี LG 
ได้ร่วมพัฒนำกับแอปพลิเคชัน Line และ 
Nest Labs ผู้พัฒนำนวัตกรรมภำยในบ้ำน 
เพ่ือกำรสั่งงำนอุปกรณ์ ไฟฟ้ำของ LG ผ่ำน
ประโยคค�ำสั่งกำรง่ำย ๆ เช่น สั่งให้เปิดทีวี  
สั่งเครื่องดูดฝุ่นในห้อง หรือตรวจสอบได้ว่ำ
ของในตู้เย็นเหลืออะไรบ้ำงผ่ำนหน้ำจอทีว ี
ขณะเรำดูทีวีอยู่ และ “LG HomeChat” 
นี้ ก็ได ้เปิดใช้งำนจริงในเกำหลีใต้เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว 

น่ี เ ป็นเพียงตัวอย่ำงบำงส่วนเท่ำนั้น 
ของโลกในยุค Internet of Things ซึ่งไม่ใช ่
แค่เรื่องในจินตนำกำรอีกต่อไป แต่คือ
ควำมจริงท่ียกระดับชีวิตคนในโลกดิจิทัล 
ให้สะดวกสบำยข้ึน และเป็น “เรื่องจ�ำเป็น” 
แบบที่ไม่อำจแยกจำกกันได้

สิง่ใด ๆ ในโลกล้วนเป็นอนิเทอร์เนต็
คำ�ยอดฮิตของยุคนี้คงหนีไม่พ้น “Internet of Things หรือ 
IoT” เรียกได้ว่�ในวงก�รไอทีตอนนี้ ไม่มีใครไม่รู้จัก โดยเฉพ�ะ 

ในแง่มุมของก�รพัฒน�อินเทอร์เน็ตที่ก้�วล้ำ�ไปอีกขั้นโดยก�ร
ผสมผส�นเทคโนโลยีกับอุปกรณ์และสิ่งต่�ง ๆ เข้�ด้วยกัน  

ทำ�ให้มนุษย์ส�ม�รถพูดคุยกับอุปกรณ์ต่�ง ๆ ผ่�นเครือข�่ย
อินเทอร์เน็ตที่เข้�ม�ช่วยทำ�ให้ก�รใช้ชีวิตของคนเร�เปลี่ยนไป 
ในทิศท�งท่ีดีข้ึน สะดวกข้ึน อ�จกล่�วได้ว่� IoT กำ�ลังขับเคล่ือน

โลกเข้�สู่ยุคใหม่อีกครั้ง ดังนั้นห�กเร�นิ่งเฉยไม่สนใจจะใช้
ประโยชน์จ�กมัน เร�อ�จพล�ดคว�มสะดวกสบ�ยบ�งอย่�ง 

ที่ส�ม�รถสร้�งคุณภ�พชีวิตให้ดียิ่งขึ้นกว่�เดิม

INTERNET OF THINGS

ขอบคุณรูปภาพจาก : www.za.in.th และ www.majoris.ca 38 39
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ยางรถยนต์...หัวใจส�าคัญ 
ของการขับขี่

นอกเหนือไปจากเครื่องยนต์ที่ทรงประสิทธิภาพ “ยางรถยนต์” ก็มีความสำาคัญและถือเป็นหัวใจ
ของรถยนต์ทุกชนิด เพราะยางรถยนต์คือกลไกที่จะผลักดันให้ทุกสมรรถนะที่สร้างมาในรถ 

แต่ละคันสามารถทำางานได้อย่างเต็มกำาลัง ไม่ว่าเรื่องการทำาความเร็ว การเลี้ยวโค้ง ระบบเบรก 
รวมถึงความปลอดภัย ด้วยความที่ยางรถยนต์เป็นอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวของรถที่จะสัมผัส 

กับพื้นถนน เมื่อยางรถยนต์สำาคัญขนาดนี้ผู้ใช้รถทุกคนจึงควรมีความรู้เบื้องต้นให้ครบ 
เพื่อจะได้เลือกยางให้เหมาะสมกับความต้องการ ไลฟ์สไตล์ และรถยนต์ที่ใช้อยู่

40
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ตวัเลขในลมยาง
ไม่มคี�ำตอบท่ีชีช้ดัว่ำเตมิลมยำงเท่ำไรถงึ

เรียกว่ำดีที่สุด เพรำะทุกอย่ำงขึ้นอยู่กับกำร
ใช้งำนและกำรบรรทุกของ แต่ก็ประมำณ
ได้คร่ำว ๆ ดังนี้

●     หำกเป็นรถยนต์ขนำดเล็ก (ขนำด
เครือ่งยนต์ 660 cc ถึง 1,000 cc) ควรเตมิ 
แรงดันลมยำงประมำณ 25-30 ปอนด์

●     หำกเป็นรถยนต์ขนำดกลำงถงึขนำดใหญ่
(ขนำดเครือ่งยนต์ 1,000 cc ถึง 2,500 cc) 
ควรเติมแรงดันลมยำง 30-35 ปอนด์

●     หำกเป็นรถกระบะ ควรเติมแรงดันลม
ยำงไม่เกิน 65 ปอนด์

แต่ถ้ำรถยนต์ของคณุต้องบรรทุกของหนกั
เป็นประจ�ำหรอืมผีูโ้ดยสำรน่ังเตม็คนัรถเสมอ 
แนะน�ำให้เติมลมยำงเพ่ิมจำกค่ำที่ก�ำหนด
ขึ้นมำได้สัก 2-3 ปอนด์ รวมถึงถ้ำรถยนต์มี
ควำมจ�ำเป็นต้องจอดท้ิงไว้นำนกว่ำ 1 เดือน
ขึน้ไปให้เตมิลมยำงมำกกว่ำปกต ิ5-10 ปอนด์ 
เพื่อรักษำรูปร่ำงของยำงไว้ และอย่ำเติมลม
ยำงในขณะท่ียำงมอีณุหภมูสูิง เนือ่งจำกควำม
ร้อนจะท�ำให้อำกำศขยำยตัว เส่ียงต่อกำร
ระเบดิของยำงและเป็นอนัตรำยต่อกำรขบัขี่

เรียนรู้เรือ่งยำงเพ่ิมขึน้วนัละนิด เชือ่เถอะ
ว่ำมันจะท�ำให้คุณขับรถได้สนุกกว่ำเดิมอีก
หลำยเท่ำเลยทีเดียว

และโครงยำงแบบเบลเทดไบแอส (Belted 
Bias Tire) นุ ่มนวลปำนกลำงและคงทน 
ปำนกลำง ไม่ค่อยเป็นที่นิยม 

18  ตัวเลขกลุ ่มน้ี คือขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำงของล้อ มีหน่วยเป็นนิ้ว 

ถัดจำกตวัเลขชดุน้ีจะมกีลุม่เลขชุดถัดมำ
อีก 2 ตัวกับ 1 ตัวอักษร เช่น 95W หรือ 98H

95* คือตัวเลขที่บอกถึงควำมสำมำรถใน
กำรรบัน�ำ้หนกัต่อยำง 1 เส้น เช่น 95 สำมำรถ
รับน�้ำหนักได้ 690 กิโลกรัมต่อยำง 1 เส้น

W คอืรหสัควำมเรว็สงูสดุทีย่ำงเส้นนัน้จะ
สำมำรถท�ำได้ แบ่งออกเป็น

ถอดรหสัลบับนแก้มยาง 
ตัวเลขชุดนี้บนแก้มยำงหลำยคนอำจ

ไม่เคยสังเกตเห็น หรือถึงเห็นก็มองข้ำมไป
เพรำะคิดว่ำไม่ส�ำคัญ แต่ตัวเลขและรหัส
ดังกล่ำวบอกอะไรได้หลำยอย่ำงทีเดยีว เช่น 
235/40/R18 หรือ 315/70/R22.5 แม้ว่ำ
ตัวเลขบนยำงแต่ละชนิดแต่ละยี่ห้อน้ันจะ 
แตกต่ำงกันไป แต่ต�ำแหน่งของเลขชุดนี้สื่อ
ควำมหมำยในเรื่องเดียวกัน 

235 หรือตัวเลขกลุ่มแรก หมำยถึงควำม 
กว้ำงของหน้ำยำง มหีน่วยเป็นมลิลเิมตร คือ
ส่วนเดียวที่จะสัมผัสกับพื้นถนน

40 หรือตัวเลขในกลุ ่มท่ีสอง บอกถึง 
เรื่องควำมสูงของแก้มยำง มีหน่วยเป็น
เปอร์เซ็นต์ ย่ิงตัวเลขน้อยแก้มยำงจะยิ่ง 
เล็กลงเท่ำนั้น

R คือสัญลักษณ์แทนชนิดของยำงย่อ
มำจำก Radial Tire โครงยำงเรเดียล  
มีคุณสมบัติทนทำนและท�ำให้รถประหยัด
น�้ำมันที่สุด ในปัจจุบันยำงแทบทุกชนิดเป็น 
แบบน้ี ส่วนอีก 2 ประเภทคือยำงธรรมดำ 
(Conventional Tire) ว่ิงนุ่มนวลแต่ไม่ทน 

S 180 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

T 190 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

H 210 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

V 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

W 270 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

Y 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

Z เกินกว่ำ 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

* หมายเหตุ : ข้อมูลจาก ตารางดัชนีการรับน้ำาหนักของยางรถยนต์ (Load Index)
                 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tirerack.com

"รหัสลับบนแก้มยาง"

41
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Cool Design
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เวลาที่ต้องหาซื้อของขวัญสำาหรับโอกาสต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของขวัญวันเกิด ของขวัญแสดงความยินดี 
หรือในช่วงเทศกาลปีใหม่ เคยรู้สึกกังวลกันบ้างไหมว่าผู้รับจะถูกใจของที่เรามอบให้หรือเปล่า ของที่มอบ
ให้จะใช้ประโยชน์ได้จริงไหม ฯลฯ Cool Design ฉบับนี้จึงขอแนะนำาของดีไซน์สวย ๆ ฟังก์ชันหลากหลาย
ที่พร้อมจะเป็นของขวัญสุดพิเศษไม่ธรรมดาเพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้รับ ซึ่งผู้รับนั้นอาจหมายถึง

ตัวคุณเองก็ได้ เพราะไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเราจะซื้อของขวัญให้ตัวเองเพื่อเป็นรางวัลชีวิต

THE BEST UNCOMMON GIFTS

TEMPTECH 
CLASSIC SE-
RIES VWC7

แบรนดต์ูแ้ช่ไวน์จากสแกนดเินเวีย
ทีไ่ดรั้บการยอมรบัในเรือ่งคณุภาพสงู
และมาตรฐานการบริการในยุโรป 
 โดดเดน่ดว้ยดไีซนแ์บบสแกนดเินเวยี
สไตล์ Minimal Luxury เรียบหรูและดูดี 
สำาหรับ Temptech Classic Series 
VWC7 เน้นดีไซน์แบบดูดีมีสไตล์
พร้อมรูปแบบการติดตั้งท่ีลงตัวกับ
พ้ืนท่ีในครวัไดอ้ย่างยอดเย่ียม หรือจะ
ตั้งพ้ืนแบบอิสระก็เท่ไปอีกแบบ มีให้
เลอืกทัง้สเีงนิสเตนเลสและสดีำา ขนาด
หน้ากว้างเพียง 15 เซนติเมตร 1 โซน
อุณหภูมิ  (5 -22 องศาเซลเซียส)  
ความจุ 7 ขวด ราคา 29,500 บาท  
มีจำาหน่ายท่ีเซ็นทรัลชิดลม, Arkitek-
tura, DM Home, Euro Creations, 
RCD Design Center, Kitchen  
Gallery Phuket 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
www.temptechthailand.com

3

LENOVO SMART DISPLAY     
Lenovo Smart Display หน้าจออัจฉริยะท่ีนำาลำาโพงอัจฉริยะกับหน้าจอแสดงผล

มาอยู่คูกั่น พรอ้มด้วยระบบผูช้ว่ยระดับเทพอย่าง Google Assistant เปน็ผลงาน
ร่วมกันระหว่าง Google และ Lenovo สั่งการโดยใช้เสียง ตัวเคร่ืองใช้ระบบ
ประมวลผล Qualcomm Home Hub Platform ทำางานบนพ้ืนฐานของชิป  
Snapdragon 624 Octa-Core ให้ RAM มา 2GB หน่วยความจำาภายใน 4GB 
รองรับการใช้งานวิดีโอคอลผ่าน Google Duo และรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 
802.11 ac มีกล้องหน้าความละเอียด 5 ล้านพิกเซล บันทึกวิดีโอความละเอียด
สูงสุด 720p มี 2 รุ่นให้เลือก คือ หน้าจอขนาด 8 นิ้วราคาประมาณ 4,800 บาท 
และรุ่นหน้าจอ 10 นิ้วราคาประมาณ 7,400 บาท 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ www.lenovo.com

SAMSUNG WIRELESS CHARGER DUO    

แท่นชาร์จไร้สายใหม่จาก Samsung สามารถชาร์จอุปกรณ์ ได้พร้อมกัน 2 ตัว ใช้เทคโนโลยีการชาร์จ 
ไร้สายมาตรฐาน Qi ไม่ว่าจะเป็น Galaxy Phone หรือ Galaxy Watch ตัวแท่นชาร์จรองรับกำาลังไฟถึง  
25W ยืนยันความสามารถในการชาร์จอุปกรณ์ 2 ตัวพร้อมกันแบบ Fast Charge Wireless ได้เป็นอย่างดี 
ราคาประมาณ 4,000 บาท 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ www.samsung.com1
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LOMO'INSTANT EXPLORER 
LIMITED EDITION

Lomography รว่มมอืกับ KristopherH นกัวาดภาพชือ่ดงัท่ีมผีลงานการออกแบบ
ให้แบรนดร์ะดบัโลกมาแลว้มากมาย ในการออกแบบลวดลายบนกลอ้ง Lomo'Instant 
Explorer โดยถา่ยทอดออกมาเปน็ภาพบรรยากาศของเมอืงจำาลองทีม่ทัีง้ชงิชา้สวรรค ์
บอลลูน และหุ่นยนต์กระป๋อง ลักษณะของเส้นสายท่ีสลับซับซ้อนในโทนสีฟ้าตัดกับ 
สขีาวดูสวยงาม กลอ้งรุ่นน้ีผลติออกมาจำานวนจำากัด พรอ้มวางจำาหนา่ยทัง้แบบเฉพาะ
กล้องและกล้องพร้อมเลนส์เสริมในราคา 4,530 และ 5,330 บาท 
สามารถสั่งซื้อในร้านออนไลน์ หรือที่สยามดิสคัฟเวอรี 

JBL SOUNDGEAR
JBL Soundgear โดดเด่นด้วยการ

ออกแบบมาให้สวมโอบต้นคอ น้ำ�หนักเบา
สบาย วัสดุเป็นผ้าคุณภาพดีเนื้อนุ่ม ระบบ
เสียงเซอร์ราวด์ เช่ือมต่อแบบไร้สายด้วย
ระบบบลูทูท มาพร้อมเทคโนโลยี Bass 
Boost และระบบ Fast Charge ชาร์จเพียง 
2 ชั่วโมงใช้งานได้นานถึง 6 ชั่วโมง รวมถึง 
Dual Mic Conference ช่วยตัดเสียง
สะทอ้นและเสยีงรบกวนจากภายนอกขณะ
สนทนา ทำาให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์
การฟังแบบอิสระในทุก ๆ กิจกรรม 
สั่งซื้อจากร้านค้าออนไลน์หรือ 
www.jbl.com (ราคาขึ้นอยู่กับรายการ
ส่งเสริมการขายของแต่ละเว็บไซต์)

4
NESCAFÉ DOLCE 
GUSTO INFINISSIMA

เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเม่ือเร็ว ๆ น้ี  เคร่ืองชงกาแฟแคปซูล “เนสกาแฟ 
ดอลเช่ กุสโต้ รุ่นอินฟินิสซิม่า” รูปทรงเก๋ไก๋ที่ผู้ออกแบบได้แรงบันดาลใจจาก
สญัลกัษณ์อนิฟินิตี พร้อมฟังก์ชนัท่ีใชง้านงา่ยและรวดเรว็ มใีห้เลอืก 2 ส ีไดแ้ก่ 
สขีาว และสดีำา ราคา 2,590 บาท ดว้ยดไีซนอ์นัสวยงามน้ีนอกจากจะไดเ้ครือ่ง
ชงกาแฟที่แสนสะดวกแล้วยังเหมือนได้ของตกแต่งบ้านเพ่ิมอีกด้วย  
มีวางจำาหน่ายในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำา และทางออนไลน์ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolce-gusto.co.th

6
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เทควันโดเป็นศิลปะการป้องกันตัวของ
ชาวเกาหลีที่ได้รับการสืบทอดมานับพันปี 
คำาว่า “เท” หมายถึงเทา้, “ควัน” หมายถึงมอื
หรอืหมดั, “โด” หมายถึงสตปิญัญา รวมแลว้
จงึหมายถึงวิถีแห่งการใชม้อืและเท้าในการ
ตอ่สูแ้ละปอ้งกันตวัอย่างมสีต ิเทควันโดแบง่
ออกเปน็ 4 ประเภท ได้แก่ พุมเซ ่(Poomsae) 
หรือ Pattern, เคียวรูกิ (Kyorugi) หรือ Free 
Sparring เป็นการต่อสู้เชิงแข่งขันในกีฬา
เทควันโดสากล, เคียกพา (Kyukpa) หรือ 
Breaking การฝึกฝนทักษะ พละกำาลัง และ

เปิดโลกแห่งศิลปะการป้องกันตัวที่ผสมผสานท่วงท่าร่ายรำาอันงดงาม 
สู่การแข่งขันเทควันโดพุมเซ่ระดับโลก ซึ่งนักกีฬาทีมชาติไทยได้สร้าง

ปรากฏการณ์คว้าเหรียญทองเหรียญแรกในเอเชียนเกมส์ 2018

ได้รับจึงไม่ต่างจากกีฬาเทควันโด ไม่ว่าการ
เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงสุขภาพดี การ
ฝึกฝนสมาธิ ระเบียบวินัย พัฒนาไหวพริบ
และบุคลิกภาพ รวมถึงท่าทางการป้องกัน
ตัวให้ดีขึ้น ด้วยการออกแรงส่วนต่าง ๆ 
อย่างเป็นธรรมชาติ เช่น การชกที่ใช้แรง
จากศูนย์กลางของลำาตัวเป็นจุดเริ่ม แล้วส่ง
ออกมาท่ีไหล่ไปยังหมัด หรือการก้าวเท้า
ซึ่งเคลื่อนที่จังหวะเดียวในลักษณะเดียว
กับการเดินท่ีขยับเท้าพร้อมกับการก้าวไป
เพียงครั้งเดียว 

ทดสอบจติใจดว้ยการทำาลายวัสดตุ่าง ๆ  เชน่ 
ก้อนอฐิ กระเบือ้ง และโฮชนิชลู (Hoshinsul) 
หรือ Self-Defense การฝึกป้องกันตัวจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ 

พุมเซ่เป็นประเภทหน่ึงของกีฬาเทควันโด 
ท่ีใช้พ้ืนฐานการป้องกันตัวแบบเดียวกับ 
เทควนัโด ได้แก่ พ้ืนฐานการยืนทีม่ัน่คง ท่าชก 
ท่าเตะ การบล็อกป้องกันตัว มาประกอบ
ผสมผสานกับท่าร่ายรำาวาดลวดลายท้ัง
มือและเท้าเข้าโจมตีหรือตั้งรับอย่างเป็น
ธรรมชาติ ประโยชน์ที่ผู ้เล่นกีฬาพุมเซ่จะ 

พุมเซ ่
ร่ายร�าเทควันโด

44
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2. การแสดงออก (Presentation) ดจูาก 
ความรวดเรว็ พลงัของท่าทาง ความแขง็แรง  
จงัหวะ พลงัของท่าร�า โดยเฉพาะประเภททีม 
และคู่ผสมท่ีการร�าน้ันจะต้องพร้อมเพียง
สวยงามและเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

สิ่ งส�าคัญของพุมเซ่อยู่ ท่ีความพร้อม 
ทั้งด้านจิตใจที่ต้องมีสติและสมาธิ รวมไป 
ถึงร่างกายของผู้แข่งขัน ซึ่งเร่ิมตั้งแต่การ 
ยืนบนเวทีให้ถูกต้องตามก�าหนด การ
วางมือขณะวาดลวดลายต้องตรงกับส่วน
ของร่างกาย และห้ามขยับเท้าขณะอยู่ใน 
ท่าบังคับ ซึ่งจะมีท่าหน่ึงที่ท�าให้นักกีฬา 
พุมเซ่เสียคะแนนมากท่ีสุดคือท่าคึมกัง 
(Keumgang) เพราะต้องพยายามทรงตัว
ไม่ให้ขาสั่น

หากเปรียบเทียบกับเทควันโดประเภท
ต่อสู้ เชิงแข่งขัน “พุมเซ่” เป็นทางเลือก 
ที่ น่าสนใจส�าหรับการฝึกฝนศิลปะการ
ป้ อ ง กั น ตั ว ท่ี เ ห ม า ะ กั บ ทุ ก เ พ ศ ทุ ก วั ย 
โดยเฉพาะวัยเด็กที่จะสามารถเรียนรู้ทักษะ 
พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างร่างกายและ
จติใจใหแ้ข็งแรง รวมถึงเปน็การฝกึฝนสมาธิ
ได้อย่างปลอดภัยด้วย

แข่งขันเทควันโดพุมเซ่
กีฬาพุมเซไ่ดร้บัการบรรจเุปน็การแข่งขนั

ระดับโลกตั้งแต่ พ.ศ. 2549 และได้รับความ
นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยท่ัวไปการแข่งขัน
แบง่เปน็ 2 ชนดิ ไดแ้ก่ พุมเซท่ั่วไปทีเ่น้นความ 
หนักแน่นและความพร้อมเพรียง ซึ่งฝ่าย 
จัดการแข่งขันจะมี 8 ท่าให้สุ่มเลือกโดยวิธี
จับฉลาก และพุมเซ่ฟรีสไตล์ ท่ีเน้นการ 
ร่ายร�าประกอบจังหวะเพลง ทางสหพันธ์ 
เทควันโดโลกก�าหนดพ้ืนท่ีสนามแข่งไว้ให้ 
มีขนาดอย่างน้อย 30x 50 เมตร ความสูง
จากพ้ืนถึงหลังคาอย่างน้อย 10 เมตร และ
แสงสว่างเพียงพอ 1,500-1,800 ลักซ์* จาก
ด้านบนครอบคลุมทั่วสนามแข่ง

การแข่งขันวาดลวดลายท่าพุมเซ่จะใช้
เวลาประมาณ 1-2 นาที ตัดสินโดยคณะ
กรรมการจ�านวน 5 คนหรือ 7 คน การให้
คะแนนเน้นการตัดคะแนนจากความผิด-
พลาดของนักกีฬาแล้วน�าคะแนนท้ังหมด
มาเฉลี่ยเป็นคะแนนสุทธิ ในคะแนนเต็ม 10 
คะแนนน้ันแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

1. ความถกูต้อง (Accuracy) ไม่ว่าจะเป็น 
ความสมบูรณ์ของท่วงท่าทีใ่ช้ การเคลือ่นไหว
ท่าพื้นฐาน รวมทั้งความสมดุลของร่างกาย 

ขอบคุณรูปภาพจาก : www.posttoday.com

* หมายเหตุ : ลักซ์ (Lux, lx) คือหน่วยที่ใช้วัดความส่องสว่าง 
                 (Illuminance, E) หรือปริมาณแสงที่ตกกระทบ
                 บนผิวต่อพื้นที่คิดเป็นลูเมน/ตารางเมตร
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If you wear a suit, you can talk to anybody. 
ประโยคนี้จากปลายปากกาของนักเขียนชาวอเมริกัน 

Lewis H. Lapham ตอกย้ำาอย่างชัดเจนถึง
ความทรงพลังของชุดสูทที่จะเปลี่ยนผู้ชายธรรมดา 

มาเป็นบุรุษผู้มีบุคลิกน่าเกรงขามและเปี่ยมเสน่ห์ได้ในทันที

วิธีเลือกสูทฉบับมือโปร...
งานแบบนี้ควรใส่สูทแบบไหน

LIKE

สูทตัวแรกของโลกเกิดขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยฝีมือของ Beau Brummell 
ที่ ได้แรงบันดาลใจจากเครื่องแบบของสุภาพบุรุษชาวอังกฤษในราชสำานัก แล้วนำามา
ดดัแปลงจนกลายเปน็แจก็เกตสทูสวมคูกั่บกางเกงขายาว ซึง่ตอ่มาไดรั้บความนยิมอย่าง
แพร่หลายในราชสำานัก ก่อนจะกระจายไปท่ัวโลกและกลายเป็นสัญลักษณ์ของคำาว่า 
“สุภาพบุรุษ”

เมื่อลงลึกถึงรายละเอียดของการใส่สูท หลายคนบอกว่ามันคือความยุ่งยากและ 
ซับซ้อน ซึ่งก็จริง เพราะสูทแต่ละชุดเต็มไปด้วยรายละเอียดมากมาย  ตั้งแต่เรื่อง 
ของเน้ือผ้า เฉดสี การตัดเย็บที่ต้องเนี้ยบ ขนาดของชุดต้องพอดีเป๊ะกับรูปร่างของ 
ผู้สวม ดังน้ันจำาไว้เลยว่าถ้าลองแล้วหลวมเกินไป หรือตึงรั้งจนไม่สามารถยกแขน 
ได้สบายต้องเปลี่ยนไซซ์ทันที เพราะสูทที่พอดีตัวเท่านั้นจึงจะถ่ายทอดบุคลิก 
อันสง่างามออกมาได้

มองเผิน ๆ ชุดสูทก็ดูคล้ายกันไปหมด แต่แท้จริงแล้วในความเหมือนนั้นมีความต่าง 
สูทแต่ละตัวล้วนมีลักษณะเฉพาะ บางตัวดูทางการ บางตัวให้อารมณ์สบายเป็นกันเอง 
บางตวัใสแ่ลว้เพ่ิมความน่าเชือ่ถือได้อกีหลายระดับขัน้ แตท่ี่แน ่ๆ  คอืการใสส่ทูไมจ่ำาเปน็
ตอ้งใสเ่พ่ือไปประชมุเท่าน้ัน เพราะหนุ่มยุคน้ีใสส่ทูไดท้กุวัน แครู่จ้กัมกิซแ์อนดแ์มตชใ์ห้
เป็นเท่านั้น

ฉบบัน้ีเรามเีคลด็ลบังา่ย ๆ  ในการเลอืกสทูให้เหมาะกับโอกาสและสถานทีม่าแนะนำา 
เพื่อให้คุณสุภาพบุรุษตัดสินใจหยิบสูทมาสวมได้อย่างมั่นใจ 

WEAR  A SUIT,

A BOSS

“

“
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1.
If you wear a suit, you can talk to anybody. 

ประโยคนี้จากปลายปากกาของนักเขียนชาวอเมริกัน 
Lewis H. Lapham ตอกย้ำาอย่างชัดเจน

ถึงความทรงพลังของชุดสูทท่ีจะเปล่ียนผู้ชายธรรมดา 
มาเป็นบุรุษผู้มีบุคลิกน่าเกรงขามและเปี่ยมเสน่ห์ได้ในทันที

วิธีเลือกสูทฉบับมือโปร...
งานแบบนี้ควรใส่สูทแบบไหน

LIKE

สูทตัวแรกของโลกเกิดขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยฝีมือของ Beau Brummell 
ที่ ได้แรงบันดาลใจจากเครื่องแบบของสุภาพบุรุษชาวอังกฤษในราชสำานัก แล้วนำามา
ดดัแปลงจนกลายเปน็แจก็เกตสทูสวมคูกั่บกางเกงขายาว ซึง่ตอ่มาไดรั้บความนยิมอย่าง
แพร่หลายในราชสำานัก ก่อนจะกระจายไปท่ัวโลกและกลายเป็นสัญลักษณ์ของคำาว่า 
“สุภาพบุรุษ”

เมื่อลงลึกถึงรายละเอียดของการใส่สูท หลายคนบอกว่ามันคือความยุ่งยากและ 
ซับซ้อน ซึ่งก็จริง เพราะสูทแต่ละชุดเต็มไปด้วยรายละเอียดมากมาย  ตั้งแต่เรื่อง 
ของเน้ือผ้า เฉดสี การตัดเย็บที่ต้องเนี้ยบ ขนาดของชุดต้องพอดีเป๊ะกับรูปร่างของ 
ผู้สวม ดังน้ันจำาไว้เลยว่าถ้าลองแล้วหลวมเกินไป หรือตึงรั้งจนไม่สามารถยกแขน 
ได้สบายต้องเปลี่ยนไซซ์ทันที เพราะสูทที่พอดีตัวเท่านั้นจึงจะถ่ายทอดบุคลิก 
อันสง่างามออกมาได้

มองเผิน ๆ ชุดสูทก็ดูคล้ายกันไปหมด แต่แท้จริงแล้วในความเหมือนนั้นมีความต่าง 
สูทแต่ละตัวล้วนมีลักษณะเฉพาะ บางตัวดูทางการ บางตัวให้อารมณ์สบายเป็นกันเอง 
บางตัวใส่แล้วเพิ่มความน่าเชื่อถือได้อีกหลายระดับ แต่ที่แน ่ ๆ คือการใส่สูทไม่จำาเป็นต้อง
ใส่เพ่ือไปประชุมเท่าน้ัน เพราะหนุ่มยุคน้ีใส่สูทได้ทุกวัน แค่รู้จักมิกซ์แอนด์แมตช์ ให้ 
เป็นเท่านั้น

ฉบับนี้เรามีเคล็ดลับง่าย  ๆ ในการเลือกสูทให้เหมาะกับโอกาสและสถานที่มาแนะนำา
เพื่อให้คุณสุภาพบุรุษตัดสินใจหยิบสูทมาสวมได้อย่างมั่นใจ 

WEAR   A  SUIT

A  BOSS

“

“
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Men's Forum
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Tuxedo
ทักซิ โดเป็นชุดสูทที่ ออกแบบมา

สำาหรับงานเลี้ยงสังสรรค์โดยเฉพาะ 
เหมาะกับการใส่ไปในโอกาสพิเศษ เช่น 
งานแตง่งาน หรอืงานเลีย้งทีค่อ่นขา้งเปน็
ทางการ ทักซิโดมีรูปแบบปกให้เลือก  
3 แบบ คอื ปกปา้น ปกแหลม และปกโคง้ 
ช่วงปกและขอบกระเป๋ามักตัดเย็บด้วย
ผ้าซาตินหรือผ้าเน้ือมันวาว กระดุมนิยม
หุ้มด้วยผ้าชนิดเดียวกับที่ ใช้ทำ าปก  
ส่วนเสื้อเชิ้ตที่สวมข้างในเป็นสีขาวแบบ
ตีเกล็ดด้านหน้า สำาหรับกางเกงของชุด
ทักซิโดจะมีแถบผ้าซาตินหรือผ้าเน้ือมัน
สีเข้ากันกับปกเสื้อ เย็บตกแต่งเป็นแถบ
แนวยาวตรงตะเข็บข้างด้านนอกตั้งแต่
เอวจนถึงขอบล่าง

D
IN

N
ER
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Suit Jacket
ถา้มปีระชมุใหญห่รอืตอ้งไปงานในฐานะ

ตัวแทนบริษัท หรือได้รับมอบหมายให้ข้ึน
เวทีแสดงวิสัยทัศน์ แนะนำาให้เลือก “สูท 
แจ็กเกต” เท่านั้น

สูทแจ็กเกตเป็นชุดสูทแบบมาตรฐานที่
เราคุ้นตากันมากที่สุด การสวมสูทแจ็กเกต
ทับเสื้อเชิ้ตเข้าคู่กับกางเกงขายาวที่ต้อง 
มีเน้ือผา้และโทนสเีดยีวกนัดเูหมอืนงา่ย แต่
จริง ๆ แล้วถือเป็นชุดสูทปราบเซียนเลย 
ทเีดยีว เนือ่งจากการจะใสส่ทูแจก็เกตใหด้ดูี
ไดน้ัน้ กอ่นอืน่ตอ้งเลอืกและตอ้งลองให้พอดี
ตัวแบบเป๊ะ ๆ หากคุณมีช่วงลำาตัวสั้น  
สูทแบบ 1 กระดุมจะเหมาะที่สุด เพราะไม่
รดัจนเกนิไปจงึชว่ยพรางรูปร่างได ้แตถ่า้คณุ
เป็นคนสูงสมาร์ตไหล่กว้างจะเลือกสูทแบบ
กระดุม 2 เม็ดหรือ 3 เม็ดก็ได้หมด ส่วนเฉด
สีแนะนำาให้เป็นโทนสีกลาง ๆ อย่างเทา ดำา 
และน้ำ�เงิน

Blazer
เบลเซอร์คือชุดสูทที่แนะนำาให้หยิบ 

มาใส่ไปงานสบาย ๆ ไม่เป็นทางการ 
อย่างเช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ริมทะเลกับ
เพื่อนสนิท หรืองานเลี้ยงเล็ก ๆ ของ 
คนกันเอง

งานลักษณะนี้คุณไม่จำาเป็นต้องใส่ 
สูทแบบเต็มยศโดยจับคู่กับกางเกงและ
เส้ือที่มีเนื้อผ้าและสีแบบเดียวกัน เพราะ
การใส่เบลเซอร์นั้นเปิดกว้างเรื่องสไตล์ 
คณุอาจหยบิเบลเซอรต์วัโปรดมาสวมเขา้
คูก่บักางเกงยนีส์ใหด้เูทข่ึน้กย็งัได ้แตท่ัง้นี้
อยา่ลมืกฎของคูส่ ีพยายามคมุโทนเขา้ไว ้
หรือถ้าจะให้ง่ายขึ้นขอแนะนำาให้เลือก
กางเกงขายาวสีเทาเป็นหลัก เพราะ 
เบลเซอร์ส่วนใหญ่จะเป็นโทนสีสดใส

Sport Coat
ใครว่าไปเที่ยวแล้วจะใส่สูทไม่ได้ 

เพราะทางเลอืกคอืสปอรต์โค้ต ซึง่เปน็ชดุ
สูทท่ีจะให้ภาพลักษณ์แบบ Smart & 
Casual ดูลำาลองเหมาะกับวันพักผ่อน
สบาย ๆ  จะสวมคูก่บักางเกงขายาว ขาส้ัน 
ยีนส์ หรือรองเท้าผ้าใบก็ได้หมด ที่สำาคัญ
สปอร์ตโคต้มกัมาพรอ้มความสนกุในงาน
ดีไซน์ เนื้อผ้ามีลูกเล่น มีเลเยอร์หลาย 
ซับหลายซ้อน ดงันัน้ขอ้ควรระวงัก็คอือย่า
เลือกกางเกงที่มีเนื้อผ้าแบบเดียวกัน 
เพราะมันอาจทำาให้การแต่งตัวของคุณดู 
“เยอะ” ขึ้นมาทันที

1.2.
3.
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Suit Jacket
ถา้มปีระชมุใหญห่รอืตอ้งไปงานในฐานะ

ตัวแทนบริษัท หรือได้รับมอบหมายให้ข้ึน
เวทีแสดงวิสัยทัศน์ แนะนำาให้เลือก “สูท 
แจ็กเกต” เท่านั้น

สูทแจ็กเกตเป็นชุดสูทแบบมาตรฐานที่
เราคุ้นตากันมากที่สุด การสวมสูทแจ็กเกต
ทับเสื้อเชิ้ตเข้าคู่กับกางเกงขายาวที่ต้อง 
มีเน้ือผา้และโทนสเีดยีวกนัดเูหมอืนงา่ย แต่
จริง ๆ แล้วถือเป็นชุดสูทปราบเซียนเลย 
ทเีดยีว เนือ่งจากการจะใสส่ทูแจก็เกตใหด้ดูี
ไดน้ั้น กอ่นอืน่คุณต้องเลอืกและต้องลองให้
พอดีตัวแบบเป๊ะ ๆ หากคุณมีช่วงลำาตัวสั้น  
สูทแบบ 1 กระดุมจะเหมาะที่สุด เพราะไม่
รดัจนเกนิไปจงึชว่ยพรางรูปร่างได ้แตถ่า้คณุ
เปน็คนสงูสมารต์ไหลก่วา้ง จะเลอืกสทูแบบ
กระดุม 2 เม็ดหรือ 3 เม็ดก็ได้หมด สำาหรับ
เฉดสีแนะนำาให้เป็นโทนสีกลาง ๆ อย่าง 
เทา ดำา และน้ำ�เงิน

Blazer
เบลเซอร์คือชุดสูทที่แนะนำาให้หยิบ 

มาใส่ไปงานสบาย ๆ ไม่เป็นทางการ 
อย่างเช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ริมทะเลกับ
เพื่อนสนิท หรืองานเลี้ยงเล็ก ๆ ของ 
คนกันเอง

งานลักษณะนี้คุณไม่จำาเป็นต้องใส่ 
สูทแบบเต็มยศโดยจับคู่กับกางเกงและ
เสื้อที่มีเนื้อผ้าและสีแบบเดียวกัน เพราะ
การใส่เบลเซอร์นั้นเปิดกว้างเรื่องสไตล์ 
คณุอาจหยบิเบลเซอรต์วัโปรดมาสวมเขา้
คูก่บักางเกงยนีส์ใหด้เูทข่ึน้กย็งัได ้แตท่ัง้นี้
อยา่ลมืกฎของคูส่ ีพยายามคมุโทนเขา้ไว ้
หรือถ้าจะให้ง่ายขึ้นขอแนะนำาให้เลือก
กางเกงขายาวสีเทาเป็นหลัก เพราะ 
เบลเซอร์ส่วนใหญ่จะเป็นโทนสีสดใส

2.

3.
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Sport Coat
ใครว่าไปเที่ยวแล้วจะใส่สูทไม่ได้ 

เพราะมีทางเลือกคือสปอร์ตโค้ต ซึ่งเป็น
ชุดสูทที่ให้ภาพลักษณ์แบบ Smart & 
Casual ดูลำาลองเหมาะกับวันพักผ่อน
สบาย ๆ  จะสวมคูก่บักางเกงขายาว ขาส้ัน 
ยีนส์ หรือรองเท้าผ้าใบก็ได้หมด ที่สำาคัญ
สปอร์ตโคต้มกัมาพรอ้มความสนกุในงาน
ดีไซน์ เนื้อผ้ามีลูกเล่น มีเลเยอร์หลาย 
ซับหลายซ้อน ดังนั้นข้อควรระวังก็คือ 
อย่าเลือกกางเกงที่มีเนื้อผ้าแบบเดียวกัน 
เพราะมันอาจทำาให้การแต่งตัวของคุณดู 
“เยอะ” ขึ้นมาทันที

4.



GLASS 
นักแสดง : Bruce Willis, Samuel L. 
Jackson, James McAvoy, Sarah 
Paulson, Anya Taylor-Joy
กำ�กับโดย :  M. Night Shyamalan
กำ�หนดฉ�ย : 17 มกราคม 2562

ภาคต่อของภาพยนตร ์Unbreakable 
ที่เล่าเรื่องของ David Dunn ชายในเสื้อ
คลุมกันฝนสีเขียวผู้มีพลังพิเศษเหนือ
มนุษย์ กับอีกเรื่องคือ Split ที่เล่าถึง 
Kevin Wendell Crump ชายหนุ่ม 23 
บุคลิกในตัวเองของผู้กำากับ M. Night 
Shyamalan สำาหรับผลงานล่าสุดน้ี
เขาต้ังใจเชื่อมโยงตัวละครและเพิ่ม
ดีกรีความระทึกให้มากข้ึน เมื่อ David 
พยายามไล่ล่าจัดการอสูรในร่างของ 
Kevin จนทำาให้ Elijah Price หรือ Mr. 
Glass ตอ้งเผยตัวตนจากเงามดืและการ
เป็นผู้กุมความลับสำาคัญ ซ่ึงเป็นบทสรุป 
ของภาพยนตร์ ไตรภาคฉบับซูเปอร์ฮีโร่
สยองขวัญ

F I L M

ESCAPE ROOM
นักแสดง : Taylor Russell, Deborah Ann Woll, Logan Miller
กำ�กับโดย :  Adam Robitel
กำ�หนดฉ�ย : 14 กุมภาพันธ์ 2562

กล่องปริศนาที่เป็นเสมือนคำาเชิญของปิศาจถูกส่งถึงคนแปลกหน้า 
6 คนให้ร่วมเล่นเกม Escape Room พวกเขาต้องใช้ ไหวพริบของตัวเอง
พยายามค้นหาคำาใบ้ ไขกุญแจเอาตัวรอดออกจากห้องที่เต็มไปด้วย
อนัตรายเหนอืการควบคมุ และยังต้องเผชิญกับความทา้ทายเฉียดตาย
ของแต่ละห้องที่เพิ่มระดับความยากมากขึ้นเรื่อย ๆ  ที่สำาคัญคือผู้เล่น
ไม่อาจขัดขืนต้านทานหรือล้มเลิกกลางคันได้

Entertainment

KURSK

CAPTAIN MARVEL
นักแสดง : Brie Larson, Samuel L. 
Jackson, Lee Pace, Jude Law  
กำ�กับโดย :  Anna Boden, Ryan Fleck
กำ�หนดฉ�ย : 7 มีนาคม 2562

พบกบัหนึง่ในทมี Avengers ทีท่รงพลงั
ท่ีสดุในจกัรวาล Marvel เธอคอืซเูปอรฮ์โีร่
สาวอดีตเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งประสบอุบัติเหตุ
ถูกเครื่องอนุภาค Psyche-Magnetron 
ระเบิดทำาให้ดีเอ็นเอร่างกายผิดเพี้ยน
จนมีพลังพิเศษเหนือมนุษย์ กลายเป็น 
Captain Marvel ทีส่ามารถดดูซบัพลงังาน
และปลดปล่อยพลังงานออกมาอย่าง
รุนแรง เธอจะมาพร้อมกับภารกิจปกป้อง
โลกใหร้อดพ้นจากสงครามระหวา่งเอเลยีน 
2 เผ่าพันธุ์ในช่วงทศวรรษ 1990

นักแสดง : Léa Seydoux, Matthias Schoenaerts, Colin Firth, Michael Nyqvist
กำ�กับโดย :  Thomas Vinterberg
กำ�หนดฉ�ย : 17 มกราคม 2562

ผลงานการแสดงเรื่องสุดท้ายของนักแสดงชาวสวีเดน Michael Nyqvist เป็นภาพยนตร์ท่ีสร้างจาก
โศกนาฏกรรมจริงในท้องทะเลแบเร็นตส์ช่วง ค.ศ. 2000 ระหว่างการซ้อมรบใหญ่ของกองเรือภาคพื้น
ทะเลทางตอนเหนอืของรสัเซยี เรอืดำาน้ำาพลงังานนวิเคลยีรล์ำาหนึง่รหสั K-141 ได้เกดิเหตผุดิพลาดระเบดิ
ขึน้อยา่งรนุแรงคร่าชวิีตลกูเรือไปนบัร้อยคน กอ่นจะสูญเสยีการควบคมุและจมดิง่ลงทะเลพรอ้มลูกเรอื
ทีย่งัมชีวีติอีก 23 คน พวกเขาต้องพยายามดิน้รนเอาชวิีตรอดกันเอง ขณะทีค่รอบครัวของบรรดาลกูเรือ
ก็ต้องต่อสู้กับระบบราชการและการเมืองอันเป็นอุปสรรคในการช่วยชีวิตคนที่พวกเขารัก
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ที่...หัวมุมถนน
โดย  : รวิศ หาญอุตสาหะ
สำ�นักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ร�ค� : 295 บาท
ห�ซื้อได้ที่ร้�นหนังสือชั้นนำ�ทั่วไป

ทายาทธุรกิจผู้ประสบความสำาเร็จ
ในการพลิกโฉมแบรนด์ศรีจันทร์ของ
ครอบครัวและเจ้าของเพจ Mission to the 
Moon กับผลงานเขียนลำาดับที่ 5 ซึ่งยังคง
นำาเสนอวิธีคิดสำาหรับการใช้ชีวิตทั้งเรื่อง
ส่วนตัวและการทำางานอย่างลงตัว พร้อม
สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดพลังทำาในสิ่งที่
ใคร ๆ  คิดว่าทำาไม่ได้ ให้เป็นไปได้ รวมถึง
ค้นพบพลังที่ซ่อนอยู่ ในตัวทุกคน ดังเช่น
คำาโปรยปก “ที่...หัวมุมถนน Closer than 
you think… เพราะงานและชีวิตที่คุณฝัน
อยู่ ใกล้กว่าที่คิด”

B  O  O  K เธอและแมวตัวนั้น
โดย: Makoto Shinkai, Naruki Nagakawa 
แปลโดย ธีราภา ธีรรัตนสถิต
สำ�นักพิมพ์ : Maxx Publishing
ร�ค� : 269 บาท
ห�ซื้อได้ที่ร้�นหนังสือชั้นนำ�ทั่วไป

จากแอนิเมชันขนาดสั้น
ของผู้เขียนบทและผู้กำากับ
ภาพยนตรเ์รือ่ง Your Name 
สู่การร้อยเรียง 4 เร่ืองสั้น
สุดประทับใจ ได้แก่ ทะเล
แห่งคำาพูด ดอกไม้แห่ง
การเร่ิมต้น เคลิ้มหลับกับ
ท้องฟ้า และอุณหภูมิโลก 
ซึ่งทุกเร่ืองล้วนสะท้อนชัด
ถึงความต้องการที่ไม่ต่าง
กันของมนุษย์และแมว ท้ัง
พลังความแข็งแกร่งและ
ความเข้าใจกัน เพื่อให้
สามารถดำารงชีวิตอยู่ต่อไปได้บนโลกใบนี้ 
รวมถึงประเด็นความสัมพันธ์ สังคม และ
สภาพจิตใจของมนุษย์ที่ถ่ายทอดผ่าน
สายตาของตวัละครนา่รักอย่างเจา้เหมยีว 
“โชบ”ิ กบัตวัละครหญงิสาวทีเ่ปน็เจา้ของ
ได้ราวกับมีชีวิต 

C O N C E R TAUDI THAILAND PRESENTS 
BYRD & HEART HIGH SCHOOL, 
CLASS REUNION CONCERT
วันที่แสดง : วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
สถ�นที่ : รอยัล พารากอน ฮอลล์
จำ�หน�่ยบัตร :  ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา

“It’s not our concert. It’s your reunion.” กลับมาอีกครั้งกับความทรงจำาสุดแสนประทับใจใน
คอนเสิร์ตของเบิร์ดกับฮาร์ท ครั้งนี้พวกเขาตั้งใจชักชวนมาจัดงานเลี้ยงรุ่นให้เพื่อนเก่าได้รวมตัวกัน  
และร่วมย้อนวันวานเพลินไปกับบทเพลงต้ังแต่วันแรกที่รู้จักกัน ไม่ว่าจะเป็นเด็กเรียน เด็กเนิร์ด  
เด็กเที่ยว เด็กเฮี้ยว หรือเด็กหลังห้อง ทุกคนย่อมมีความทรงจำาในวันเก่า และเรื่องราวอันน่าสนุก
เรียกรอยยิ้มหรือเสียงหัวเราะได้ทุกครั้ง แม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนานแค่ไหนแต่ก็ยังคงคิดถึงกันด้วย
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นักร้องสาวคุณภาพจากอังกฤษชวนแฟนเพลงสายป๊อป 
มาสนุกกับคอนเสิร์ตเอาต์ดอร์รูปแบบเฟสติวัลคร้ังแรก 
ในบรรยากาศสบาย ๆ พร้อมเพลงในอัลบ้ัมล่าสุด Phoenix 
หลังจากห่างหายไปนานเกือบ 6 ปี ซ่ึงทุกซิงเกิลที่ปล่อยออก
มาล้วนได้รับความนิยมสุด ๆ ไม่ว่าจะเป็น Anywhere, Body 
on Me หรือ Girls ที่ได้ศิลปินแถวหน้า Cardi B, Bebe Rexha  
และ Charli XCX มาร่วมร้องด้วย 

RITA ORA 
LIVE IN BANGKOK 2019
วันที่แสดง : วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562
สถ�นที่ : Crystal Arena, Crystal Design Center
จำ�หน่�ยบัตร : www.passionhead.co

นอกจากงานเพลงแล้วเธอยังมีผลงานการแสดงที่น่าจับตาจากบท Mia  
พี่สาวของ Christian Grey ในภาพยนตร์ Fifty Shades of Grey และด้วยบุคลิก 
ที่เป็นตัวของตัวเองและการแต่งตัวสุดโฉบเฉี่ยวทำาให้เธอได้รับหน้าท่ีพิธีกร 
ใน America’s Next Top Model แทน Tyra Banks ด้วยความสามารถรอบตัว 
ขนาดนี้การันตีได้ว่าคอนเสิร์ตของเธอต้องพิเศษและไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง
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Art & Culture

ต้นตำ�รับสรรพวิช�แผ่นดินสย�ม
230 ปีวัดโพธิ์...

ที่อยู่ : ริมถนนสนามไชยและ
ถนนมหาราช ติดกับพระบรมมหาราชวัง 
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร
เวล�เปิด-ปิด : เวลา 08.00-18.30 น.
(เปิดทุกวัน)
ค่�เข้�ชม : คนไทย ไม่คิดค่าบริการ
และชาวต่างชาติ 100 บาท 
ก�รเดินท�ง : โดยเรือด่วนเจ้าพระยา 
ขึ้นฝั่งที่ท่าช้างหรือท่าเตียน แล้วเดินเข้า
ประตูทางถนนท้ายวัง
ที่จอดรถ : ที่ถนนเชตุพน (จอด 15 นาทีไม่คิด
ค่่าบริการ จอดเกินคิดชั่วโมงละ 20 บาท) หรือ
ลานจอดรถกิจการราชนาวีสโมสร (จอด 15 นาที
ไม่คิดค่าบริการ จอดเกินชั่วโมงแรกคิด 30 บาท 
ชั่วโมงต่อไปคิดชั่วโมงละ 20 บาท)

5150

สำ�หรบัคนไทยห�กเอย่ถงึ “วัดโพธิ”์ หรอืวดัพระเชตพุนวิมลมงัคล�ร�มทกุคนยอ่ม
รู้จักคุ้นเคยดี เพร�ะเป็นวัดสำ�คัญคู่กรุงรัตนโกสินทร์ วัดโพธิ์เป็นวัดเก่�แก่สร้�งใน
สมัยอยุธย� เดิมเรียกว�่วัดโพธ�ร�ม ได้ยกฐ�นะเป็นพระอ�ร�มหลวงในสมัยธนบุรี  
ต่อม�พระบ�ทสมเด็จพระพุทธยอดฟ�้จุฬ�โลกมห�ร�ช รัชก�ลที่ 1 ได้โปรดเกล้�ฯ  
ให้สถ�ปน�และบูรณะวัดใหม่ ปัจจุบันเป็นพระอ�ร�มหลวงชั้นเอกชนิดร�ช-
วรมห�วิห�ร และเป็นวัดประจำ�รัชก�ลที่ 1 

วัดโพธิ์ ได้รับก�รบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระบ�ทสมเด็จพระนั่งเกล้�
เจ้�อยู่หัว พระองค์ ได้ โปรดเกล�้ฯ ให้จ�รึกสรรพตำ�ร�แขนงต�่ง ๆ ลงบนแผ่นหินอ่อน
แล้วประดิษฐ์ไว้ต�มศ�ล�ร�ยในวัด เนื่องจ�กเป็นแหล่งรวมศ�สตร์วิช�คว�มรู้ม�กม�ย
ท้ังประวัติศ�สตร์ วรรณกรรม ก�รแพทย์ ฯลฯ ดังท่ีปร�กฏน้ีเอง ทำ�ให้วัดโพธ์ิได้ช่ือว่�
เป็นเสมือนมห�วิทย�ลัยแห่งแรกของไทย กระทั่งยูเนสโกได้ประก�ศให้จ�รึกวัดโพธิ์
จำ�นวน 1,440 ชิน้ไดร้บัก�รขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกคว�มทรงจำ�ของโลกในระดบัภูมภิ�ค
เอเชียแปซิฟิกเม่ือ พ.ศ. 2551 และประก�ศให้เป็นคว�มทรงจำ�แห่งโลกในทะเบียน
น�น�ช�ติเมื่อ พ.ศ. 2554

ชื่อเสียงของวัดโพธิ์ ไม่เพียงเป็นที่รู้จักดีของคนไทย แม้แต่ในหมู่นักท่องเที่ยวช�ว
ต่�งช�ติจ�กทั่วโลกก็รู้จักวัดนี้เป็นอย่�งดีเช่นกัน เห็นได้จ�กก�รเทคะแนนโหวตผ่�น
เวบ็ไซตช์ือ่ดงั TripAdvisor ทีท่ำ�ใหว้ดัโพธิข์ึน้อนัดบัม�เป็นสถ�นทีท่่องเทีย่วยอดนยิม
ของโลกอันดับท่ี 17 ประจำ�ปี 2561 และอยู่ ในอันดับ 3 ของเอเชีย เป็นรองเพียง 
ปร�ส�ทนครวัดของประเทศกัมพูช�และทัชม�ฮ�ลของประเทศอินเดีย

วัดโพธิ์เป็นวัดท่ีถือได้ว่�มีเจดีย์ม�กท่ีสุดคือมีจำ�นวนถึง  
99 องค์ แต่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือพระมห�เจดีย์ 4 รัชก�ล ซึ่งเป็น
เจดีย์ประจำ�รัชก�ลที่ 1 ถึงรัชก�ลที่ 4 นอกจ�กนี้ภ�ยในวัดยัง
ประกอบด้วยสถ�ปัตยกรรมสำ�คัญ ๆ  อีกม�กม�ยที่มีคว�มงดง�ม
ประณีตด้วยฝีมือช่�งไทยโบร�ณท้ังช่�งในร�ชสำ�นัก ช่�งวังหลวง 
ช่�งวังหน้� รวมถึงช่�งพระสงฆ์ต�มวัดต่�ง ๆ  ท่ีเช่ียวช�ญใน
ง�นศิลปกรรม โดยเฉพ�ะพระวิห�รเป็นที่ประดิษฐ�นพระพุทธ
ไสย�ส หรือท่ีคนท่ัวไปเรียกว่� “พระนอนวัดโพธ์ิ” สร้�งขึ้นใน
สมัยรัชก�ลที่ 3 เป็นพระนอนที่งดง�มและใหญ่เป็นอันดับ 3  
ของประเทศ ที่ฝ่�พระบ�ทของพระพุทธไสย�สจ�รึกลวดล�ยมงคล 
108 ประก�ร ประดับมุกสวยง�ม ส่วนสิ่งประดับตกแต่งต่�ง ๆ 
รอบวัดก็ล้วนน่�ชมและน่�ศึกษ� เช่น เข�มอ รูปป้ันฤ�ษีดัดตน 
ประติม�กรรมแบบจีน รวมถึงรูปป้ันยักษ์ท่ีมีตำ�น�นเร่ืองเล่�สนุก ๆ  
ว�่ยกัษว์ดัโพธิต์อ่สูก้บัยกัษว์ดัแจง้ จนพืน้ทีแ่ถวนัน้ร�บเรยีบเตยีน
โล่งเกิดเป็นท่�เตียนขึ้น จุดเด่นอีกอย่�งหนึ่งของวัดโพธิ์ที่ ใคร ๆ  
ก็ต้องรู้น่ันคือก�รนวดแผนไทย ซ่ึงตำ�รับของวัดโพธ์ิน้ันเป็นท่ีนิยม 
และได้ก�รยอมรับจ�กคนไทยและช�วต่�งช�ติ อีกท้ังยังมีโรงเรียน
แพทยแ์ผนโบร�ณและนวดแผนโบร�ณใหผู้ส้นใจได้ใชบ้รกิ�รดว้ย

ปัจจบัุนวัดโพธิมี์อ�ยุครบ 230 ปีแล้ว และได้มกี�รจดัง�นฉลอง
สมโภชอย่�งยิ่งใหญ่ไปเมื่อเดือนพฤศจิก�ยนที่ผ่�นม� นับเป็น
เวล�กว่� 2 ศตวรรษทีวั่ดโพธ์ิคอืคว�มภ�คภูมิใจของคนไทย ทีท่ำ�ให ้
ช�วโลกได้รับรู้ถึงภูมิปัญญ�ของคนไทยที่มีม�แต่โบร�ณ และยัง
ยืนยงคงคุณค�่ให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษ�เรียนรู้อยู่จนถึงปัจจุบัน 
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99 องค์ แต่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือพระมห�เจดีย์ 4 รัชก�ล ซึ่งเป็น
เจดีย์ประจำ�รัชก�ลที่ 1 ถึงรัชก�ลที่ 4 นอกจ�กนี้ภ�ยในวัดยัง
ประกอบด้วยสถ�ปัตยกรรมสำ�คัญ ๆ  อีกม�กม�ยที่มีคว�มงดง�ม
ประณีตด้วยฝีมือช่�งไทยโบร�ณท้ังช่�งในร�ชสำ�นัก ช่�งวังหลวง 
ช่�งวังหน้� รวมถึงช่�งพระสงฆ์ต�มวัดต่�ง ๆ  ท่ีเช่ียวช�ญใน
ง�นศิลปกรรม โดยเฉพ�ะพระวิห�รเป็นที่ประดิษฐ�นพระพุทธ
ไสย�ส หรือท่ีคนท่ัวไปเรียกว่� “พระนอนวัดโพธ์ิ” สร้�งขึ้นใน
สมัยรัชก�ลที่ 3 เป็นพระนอนที่งดง�มและใหญ่เป็นอันดับ 3  
ของประเทศ ที่ฝ่�พระบ�ทของพระพุทธไสย�สจ�รึกลวดล�ยมงคล 
108 ประก�ร ประดับมุกสวยง�ม ส่วนสิ่งประดับตกแต่งต่�ง ๆ 
รอบวัดก็ล้วนน่�ชมและน่�ศึกษ� เช่น เข�มอ รูปป้ันฤ�ษีดัดตน 
ประติม�กรรมแบบจีน รวมถึงรูปป้ันยักษ์ท่ีมีตำ�น�นเร่ืองเล่�สนุก ๆ  
ว�่ยกัษว์ดัโพธิต์อ่สูก้บัยกัษว์ดัแจง้ จนพืน้ทีแ่ถวนัน้ร�บเรยีบเตยีน
โล่งเกิดเป็นท่�เตียนขึ้น จุดเด่นอีกอย่�งหนึ่งของวัดโพธิ์ที่ ใคร ๆ  
ก็ต้องรู้น่ันคือก�รนวดแผนไทย ซ่ึงตำ�รับของวัดโพธ์ิน้ันเป็นท่ีนิยม 
และได้ก�รยอมรับจ�กคนไทยและช�วต่�งช�ติ อีกท้ังยังมีโรงเรียน
แพทยแ์ผนโบร�ณและนวดแผนโบร�ณใหผู้ส้นใจได้ใชบ้รกิ�รดว้ย

ปัจจบัุนวัดโพธิมี์อ�ยุครบ 230 ปีแล้ว และได้มกี�รจดัง�นฉลอง
สมโภชอย่�งยิ่งใหญ่ไปเมื่อเดือนพฤศจิก�ยนที่ผ่�นม� นับเป็น
เวล�กว่� 2 ศตวรรษทีวั่ดโพธ์ิคอืคว�มภ�คภูมิใจของคนไทย ทีท่ำ�ให ้
ช�วโลกได้รับรู้ถึงภูมิปัญญ�ของคนไทยที่มีม�แต่โบร�ณ และยัง
ยืนยงคงคุณค�่ให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษ�เรียนรู้อยู่จนถึงปัจจุบัน 
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“ “

Good Old Day

5252

อวลเสน่ห์ขนมหวาน 
ณ พิพิธภัณฑ์ขนมไทย 

…ฝอยทองเป็นยองใย เหมือนเส้นไหมไข่ของหวาน
คิดความยามเยาวมาลย์ เย็บชุนใช้ไหมทองจีน

พระราชนพินธ์ในพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยั 
รัชกาลที่ 2 เรื่องกาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวานทำาให้ 
คนไทยได้รู้จักอาหารโบราณสารพัดชนิดทั้งคาวและหวาน 
ยิ่งกว่านั้นการพรรณนาอาหารแต่ละชนิดยังทำาให้ผู้อ่านอด
ไม่ได้ที่จะนึกภาพตามว่าหน้าตาและรสชาติเป็นอย่างไร 
โดยเฉพาะขนมของหวานต่าง ๆ ที่บางอย่างเคยได้ยินแต่ชื่อ 
และปัจจุบันก็คงหาชิมลิ้มรสกันไม่ได้ง่าย ๆ  แต่จะดีแค่ไหน
ถา้เราสามารถดำารงรกัษาและฟืน้ฟกูารทำาขนมไทยอนัหลาก
หลายให้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง ไม่ปล่อยให้ถูกลืมเลือน
ไปหรือกลายเป็นเพียงแค่จินตนาการของคนรุ่นต่อไป 
ในอนาคต 

เพือ่เปน็การสบืสานอนรุกัษข์นมไทยใหค้นรุน่ใหมไ่ดรู้จ้กั
และภาคภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณ 
“พิพิธภัณฑ์ขนมไทย” จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
ภายในเรือนไม้โบราณหลังงามบนพื้นที่อุทยานพระบรม-
ราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
(อุทยาน ร.2) ใกล้กับตลาดน้ำ�อัมพวา โดยมีการจำาลองขนม
ไทยแบบเหมอืนจรงิทัง้รปูลกัษณแ์ละสสีนั ทีเ่หน็แลว้รบัรอง
ว่าต้องอยากหยิบขึ้นมาลองชิมทีเดียว นอกจากนี้ยังบอกเล่า
เรื่องราวความเป็นมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ที่มีเกร็ดความรู้
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อย่างคำาว่า “ขนม” ที่เรียกอย่างนี้ก็มาจากการที่ใช้ข้าวและ
นมเป็นส่วนผสมหลัก ต่อมาในสมัยอยุธยาขนมไทยเฟื่องฟู
มากเมื่อท้าวทองกีบม้า (มารี กีมาร์ เดอ ปิญญา) หัวหน้า
ห้องเครื่องต้นในราชสำานักได้เผยแพร่ขนมที่ทำาจากไข่ เช่น  
ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมผิง ฯลฯ ซึ่งดัดแปลงสูตร
มาจากอาหารโปรตุเกสโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นไทย 

เรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ก็เริ่มมีขนมไทยแบบ 
ที่หลายคนคุ้นตาคุ้นรส แล้วยังมีเรื่องราวของขนมมงคล 
รวมถึงการจัดสำารับของหวานตามประเพณีสำาคัญต่าง ๆ  
ที่คนรุ่นใหม่แทบไม่เคยเห็น ไม่เพียงเท่านั้นยังสอดแทรก
ความรู้เรื่องวัตถุดิบในท้องถิ่นที่ใช้ทำาขนมไทย จัดแสดง
เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการขายขนมสมัยโบราณโดยใช้
จักรยานสามล้อพ่วง เรือพาย หาบเร่ เป็นต้น

ใครที่มีโอกาสได้ไปเยือนตลาดน้ำ�อัมพวาไม่ควรพลาด 
มาที่อุทยาน ร.2 แวะชมพิพิธภัณฑ์ขนมไทยแห่งนี้ที่จะให้ 
ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินผ่านประวัติศาสตร์ของ 
ขนมไทย เรื่องราวเก่า ๆ ที่อาจสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ  
ให้คุณได้โดยไม่รู้ตัว 

ที่อยู่ : เทศบาลตำาบล อัมพวา 17
อาคารอเนกประสงค์ ถนนโชติธำารงค์ 
ตำาบลอัมพวา อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
(ภายในอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)
เวลาเปิด : เวลา 08.30-17.00 น. (เปิดทุกวัน)
ค่าเข้าชม : ผู้ ใหญ่ 30 บาท และเด็ก 10 บาท
ที่จอดรถ : จอดได้ที่อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
(ไม่คิดค่าบริการ)
โทรศัพท์ :  0-3475-1376
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Good Thought

เพจ “ลงขันความคิดปฏิรูปประเทศไทย” ได้ระดม
ความคิดและนำาวิธีต่าง ๆ ที่ได้มาจากการแสดง 
ความคดิเหน็มาทดลองทำาจรงิเพือ่หยดุพฤตกิรรมการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า เช่น ให้คน 4-5 คน 
ยืนกดีขวางเต็มพ้ืนที,่ สกรีนเสือ้ “ข้ึนทางเทา้มโีทษปรับ 
5,000 บาท”, พูดคุยทำาความเข้าใจ, ทำาป้ายบอกว่า
พืน้ทีน่ีติ้ดต้ังกลอ้งซซีทีวี,ี ใชเ้คร่ืองขยายเสียงประกาศ
ชี้แจงว่ากำาลังทำาผิดกฎหมายโดยระบุตัวตนผู้ทำาผิด
อย่างชัดเจน, ให้เหตุผลว่ามีประชาชนร้องเรียนเข้า
มาเปน็จำานวนมาก และเมือ่ใชบ้รกิารรถจกัรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะท่ีขบัขีบ่นทางเทา้ใหข้อร้องว่าอย่าทำา 
พร้อมเสนอจ่ายค่าโดยสารเพ่ิมแม้ต้องขับอ้อมหรือ
ไกลกว่า วิธีท่ีทำาแล้วประสบผลสำาเร็จคือการเข้าไป
ทำาความเข้าใจโดยตรงด้วยความสุภาพ, ใช้เครื่อง
ขยายเสียงระบุตัวตนผู้กำาลังขับขี่ผิดกฎ และขอร้อง 
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างฯ ว่าไม่ไปเส้นทางที่ต้อง
ใช้ทางเท้า คลิปนี้มียอดผู้เข้าชมกว่า 1 ล้านวิวภายใน 
3 วันและ 90% ไม่เห็นด้วยกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ที่กระทำาผิดกฎหมาย นอกจากคลิปนี้แล้วยังมีคลิปท่ี
นักศึกษาหญิงตักเตือนผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ท่ีขับขี่
บนทางเท้าปรากฏในข่าวของสื่อหลักหลายสำานัก  
มีคนกว่า 90% เห็นด้วยกับนักศึกษาและต่อว่า 
ผู้กระทำาผิด ยังมีคลิปเรื่องการแซงคิวในโรงพยาบาล 
เมื่อผู้ถูกแซงคิวเข้าไปตักเตือนกลับโดนกล่าวหา
ว่าไม่มีน้ำาใจ คลิปนี้ลงใน YouTube มียอดวิวกว่า 
157,000 วิว ส่วนใหญ่แสดงความเห็นตำาหนิผู้แซงคิว
ที่ทำาผิดแล้วไม่ยอมรับผิด

ชวีติยคุใหมท่ีม่อีสิระและความเปน็สว่นตวัสงูทำาใหค้นในสงัคมชนิกบัการ
ใช้ชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ บ่อยครั้งแม้การทำาผิดกฎหมาย การไม่เคารพกฎ
กติกาของการอยู่ร่วมกันในสังคมเกิดขึ้นตรงหน้า แต่ด้วยความคิด “ไม่ใช่
เรื่องของเรา อย่าไปยุ่ง” หรือ “เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนั่ง จะเอากระดูก
มาแขวนคอทำาไม” ทำาให้หลายคนเลือกที่จะเพิกเฉยและปล่อยให้เรื่องผ่านไป 
แต่ยังดีที่มีคนกลุ่มหนึ่งในสังคมได้ร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ไม่เพิกเฉย
ตอ่การกระทำาผดิกฎหมายหรอืไม่เคารพกฎกตกิาการอยู่รว่มกันในสงัคม และ
ลุกขึ้นมา “ตักเตือน” เพื่อช่วยกันสร้างจิตสำานึกที่ดีขึ้นของเพื่อนร่วมสังคม

กลุ่มคนเหล่านี้เป็นพลังเงียบที่พร้อมจะออกมาแสดงจุดยืนเมื่อเห็นการ 
กระทำาผิดกฎหมายหรือการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ยกตัวอย่างปัญหาการขับขี่
รถจักรยานยนต์บนทางเท้าท่ีเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ
รกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยของบ้านเมอืง พ.ศ. 2535 
หมวด 1 การรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ มาตรา 17 (2) ห้ามมิให้ 
ผู้ ใดจอดหรอืขบัขีร่ถยนต ์รถจกัรยานยนต ์หรอืลอ้เลือ่น บนทางเทา้ มอีตัรา
ค่าปรับไม่เกิน 5,000 บาท และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  
ตามมาตรา 43 (7) หา้มมิใหผู้ข้บัขีข่บัรถบนทางเท้าโดยไมม่เีหตุอนัควร ฝา่ฝนื
มีอัตราโทษปรับ 400 -1,000 บาท แต่ก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนอยู่เสมอ 

54

กล้าตักเตือน 
เพื่อ   เดินหน้า    ไปด้วยกัน
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นอกจากนี้ยังมีเพจ Accessibility Is Freedom  
ไดล้งคลปิวดิโีอความยาว 2.19 นาที ชือ่ “ขอแคไ่มจ่อด
เบียดเบียนผม (Do not take away my space)”รณรงค์
ไม่ละเมิดสิทธิ์ที่จอดรถคนพิการ คลิปนี้เผยแพร่ไปยัง
สือ่หลกัหลายสือ่ กลายเปน็หัวขอ้สนทนาทีร่อ้นแรงใน
สงัคมเมือ่คนพกิารทวงสิทธิท์ีจ่อดรถคนพิการซ่ึงถูกคน
มรีา่งกายปกตลิะเมดิโดยนำารถเขา้มาจอด ทัง้ ๆ  ทีต่าม
ระเบียบข้อบังคับของกฎกระทรวงว่าด้วยการกำาหนด
สิ่งอำานวยความสะดวกในอาคาร สำาหรับผู้พิการ หรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 หมวด 4 เรื่องที่
จอดรถ ระบุไว้ว่า ตามสถานที่สาธารณะต้องจัดให้มีที่
จอดรถสำาหรับผู้พิการโดยคิดอัตราส่วนเป็น 10% ของ
ทีจ่อดรถทัง้หมด เปน็พืน้ทีส่ีเ่หลีย่มผนืผา้กวา้งไมน่อ้ย
กวา่ 2,400 มิลลเิมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ 6,000 มลิลเิมตร 
และจัดให้มีที่ ว่างข้างที่จอดรถไม่น้อยกว่า 1,000 
มิลลิเมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ โดยท่ีว่าง 
ดงักลา่วตอ้งมลีกัษณะพืน้ผวิเรยีบและมรีะดบัเสมอกบั
ทีจ่อดรถ นอกจากนียั้งตอ้งจดัไว้ใกลท้างเขา้ออกอาคาร
ให้มากที่สุด รวมทั้งมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการนั่งเก้าอี้ล้อ
อยู่บนพื้นของที่จอดรถให้เห็นได้ชัดเจน โดยแบ่งเป็น 
2 ประเภท คือ โลโก้สีน้ำาเงินกรอบสีขาว มีสัญลักษณ์
คนนั่งวีลแชร์สีขาว หมายถึงที่จอดรถผู้พิการทั่วไป  
ทั้งผู้พิการที่เป็นผู้ขับรถเองและเป็นผู้ โดยสาร อนุโลม
ให้ผู้สูงอายุใช้งานร่วมกันได้  และโลโก้สีน้ำาเ งิน  
มีสัญลักษณ์คนนั่งวีลแชร์กรอบสีขาวพร้อมแถบ 
สเีหลอืง หมายถงึทีจ่อดรถสำาหรบัผูพ้กิารท่ีเคลือ่นไหว
ไม่ได ้ตอ้งใช้วลีแชร ์หา้มผูท่ี้ไม่ใชค่นพกิารท่ีเปน็ผูข้บัรถ 
เข้ามาจอดโดยเด็ดขาด

มานิตย์ อินทร์พิมพ์ เจ้าของเพจ Accessibility Is Freedom ซึ่งเป็น 
ผูถ้า่ยคลปิตัวเองท่ีประสบเหตกุารณ์ในคร้ังนัน้ได้ ใหส้มัภาษณกั์บหนังสือ-
พิมพ์ โพสต์ทูเดย์ว่า “เจตนารมณ์สูงสุดในการทำาเพจคืออยากกระตุ้นให้
สังคมเกิดสำานึกที่ดี คำาขวัญของเราคือ Friendly City เมืองแห่งความเป็น
มิตร คนมีสำานึกที่ดี ดูแลกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน มีความรับผิดชอบต่อ
คนอื่น ๆ ในสังคม ผมอยากเห็นประเทศไทยเป็นอย่างน้ัน ถ้าคนไทยมี
สำานึกดีจะแก้ปัญหาได้ทุกเร่ือง...ความชื่นใจของผมในตอนน้ีคือ ทุกครั้ง 
ที่ปล่อยคลิปวิดีโอไปในโลกโซเชียล ผลตอบรับ 99.99 % เห็นด้วยกับผม” 
การออกมาพูดของมานิตย์ในคร้ังนี้ยังได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่
จอดรถสำาหรับคนพิการ บางความคิดเห็นในโซเชียลบอกว่า เพิ่งเข้าใจว่า
ทำาไมท่ีจอดรถคนพิการจึงต้องมีพื้นที่กว้างกว่าที่จอดรถปกติ เพราะต้อง
เปิดประตูรถออกจนสุดเพื่อเอาวีลแชร์ลงจากรถนั่นเอง

การปฏิบัติตามกฎหมาย การไม่ลิดรอนและเคารพสิทธิของผู้อื่น  
การเคารพกฎเกณฑ์ท่ีสังคมวางไว้ ความจริงแล้วเป็นหน้าที่ของทุกคนใน
สังคม เห็นใครทำาผิดกฎก็ช่วยกันตักเตือนด้วยความสุภาพและจริงใจ คน
ท่ีทำาผดิกพ็ร้อมขอโทษและนอ้มรับคำาเตือน หากเป็นเชน่น้ันจรงิ ๆ  สังคม
เราก็จะน่าอยู่มากขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างค่านิยมท่ีดีซ่ึงจะ 
กลายเป็นบรรทัดฐานให้คนในสังคมต่อไป 

ขอบคุณรูปภาพจาก : www.accessibilityisfreedom.org 
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ปัญหาหลายอย่างท่ีเกิดข้ึนในโลกทุกวันน้ี  
ท้ังเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหลือน้อย 

ปริมาณขยะเพ่ิมข้ึน ภาวะโลกร้อน ฯลฯ สาเหตุ
สำาคัญประการหน่ึงมาจากการท่องเท่ียวอย่าง
ขาดความเข้าใจธรรมชาติและท้องถ่ินมาเป็น
เวลานาน ถึงเวลาแล้วท่ีเราทุกคนจะต้องรู้จัก 
“การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน” ท่ีเท่ียวสนุกได้บน
พ้ืนฐานความเข้าใจธรรมชาติ เคารพวิถีชีวิต

ชุมชน และร่วมกันอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว 
ท่ีไปเยือน ในขณะเดียวกันชุมชนก็ต้องดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติ เรียนรู้การบริหารจัดการ
ให้พ่ึงพาตัวเองได้  ปลูกฝังความภาคภูมิใจ 

ในอัตลักษณ์และวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินของตนเอง 
เพ่ือสร้างจิตสำานึกอันดีในการท่องเท่ียว 

ซ่ึงเป็นส่วนสำาคัญของการช่วยกันรักษ์โลก

การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื... 
รักษ์โลกรักษ์ชุมชน
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การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืคอือะไร 
“การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน” (Sustainable 

Tourism) หมายถึงการท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่
หรือกลุ ่มเล็กที่มีการจัดการอย่างดีเย่ียม 
สามารถด�ารงไว้ซึ่งทรัพยากรท่องเท่ียวให้มี
ความดึงดูดอย่างไม่เสื่อมคลาย และธุรกิจ
ท่องเท่ียวมีการปรับปรุงคุณภาพให้ ได้รับ 
ผลก�าไรอย่างเป็นธรรม มีนักท่องเที่ยวมา
เยีย่มเยือนสม�า่เสมอเพียงพอแต่มผีลกระทบ 
ทางลบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และใช้
ประโยชน์ ได้อย่างยืนยาว มีลักษณะส�าคัญ 
6 ประการ คือ 1. เป็นการท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวทุกประเภททุกแห่ง 2. เน้นคุณค่า
และความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแหล่ง
ท่องเท่ียว 3. รับผิดชอบต่อทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวและสิง่แวดล้อม 4. ให้นกัท่องเทีย่ว
ได้รบัความรูแ้ละประสบการณ์เก่ียวข้องกับ
ธรรมชาติและวัฒนธรรม 5. ให้ผลตอบแทน
แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยืนยาว  
6. ให้ผลประโยชน์ต่อชุมชนท้องถ่ิน และ 
คืนผลประโยชน์กลับสู่ทรัพยากรท่องเท่ียว
และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนจะท�าให้นัก-
ท่องเที่ยวท่ัวโลกเกิดความตระหนักและ
ร่วมรับผิดชอบต่อแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น 
และเผยแพร่เป็นวงกว้างขึ้นเมื่อองค์การ
สหประชาชาติได้ก�าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืน หรือ SDGs (Sustainable 
Development Goals) เพ่ือใช้เป็นทิศทาง
การพัฒนาโลกร่วมกันใน พ.ศ. 2558-
2573  องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่ง
สหประชาชาติ (UNWTO) จึงก�าหนดหลัก-
เกณฑ์การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของโลก 
(Global Sustainable Tourism Criteria)  
ที่ออกแบบโดยสภาการท่องเท่ียวอย่าง
ย่ังยืนโลก หรอื GSTC (Global Sustainable 
Tourism Council) เพ่ือให้สมาชิกน�าไปใช้
และร่วมแก้ปัญหาด้านการท่องเที่ยวท่ีส่ง
ผลกระทบท่ัวโลก โดยก�าหนดหลักเกณฑ์
ทั้งหมด 41 ข้อ แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องท�าให้
ได้ทุกข้อ แบ่งเป็น 4 หลัก คือ 1. เน้นการ
บรหิารจดัการท่ีมปีระสทิธิภาพ พัฒนากลไก
การบริหารจัดการให้แหล่งท่องเท่ียวทุก
แหล่งมีแผนการพัฒนาบริหารการจัดการ
ในระยะยาว 2. เพ่ิมผลประโยชน์ ให้ชุมชน
ท้องถ่ิน เน้นให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคม ต้องมีรายได้การ
จ้างงานอย่างเป็นธรรมจากการท่องเท่ียว
เพราะชุมชนเป็นเจ้าของแหล่งท่องเท่ียว
อย่างแท้จริง 3. จัดการแหล่งท่องเท่ียวแบบ 
วัฒนธรรมต่าง ๆ อย่างชัดเจนเป็นไปตาม
สภาพที่แท้จริงของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ 

4. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยแหล่ง
ท่องเที่ยวทุกแหล่งต้องมีระบบการจัดการ
พลังงานในการรีไซเคิลขยะ การจัดการน�้า
ให้สะอาดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ 
และการจัดการพลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อมใน
แต่ละท้องถ่ินไปตามจรติของแหล่งท่องเทีย่ว 
เกณฑ์เหล่านี้ประกาศตั้งแต่ พ.ศ. 2556 เพื่อ
ให้สมาชิกน�าไปปฏิบัติในประเทศของตัวเอง 

ในประเทศไทยเองรัฐบาลมีนโยบาย
พัฒนาการท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมรายได้และ
กระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถ่ิน โดยให้
มีการบริหารและการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ จึงได้จัดตั้งองค์กร
กลางเพ่ือท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์รวมท้ังประสานงานกับ
ท้องถ่ินขึ้น คือ องค์การบริหารการพัฒนา
พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
(องค์การมหาชน) หรือ อพท. ซึ่งเป็นสมาชิก
ของ GSTC และเป็นสมาชิกสมทบของ 
UNWTO องค์กรนี้จะน�าองค์ความรู้มาปรับ
ใช้ในการพัฒนาพ้ืนทีพิ่เศษของประเทศเพ่ือ
น�าไปสูก่ารท่องเทีย่วอย่างย่ังยืน โดยพัฒนา
สร้างสมดุลทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีหน่วยงาน
ราชการและองค์กรเอกชนอีกหลายองค์กร
ที่ร่วมกันบูรณาการ เช่น การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ฯลฯ เพ่ือผลกัดนัให้การท่องเทีย่วอย่าง
ย่ังยืนขยายวงกว้างไปสู่ชุมชนท้องถ่ินใน
แต่ละภาคของประเทศ 
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อาชีพเสริม โดยรวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแหลมนาว จัดแบ่ง
เป็นฝ่ายต่าง ๆ  เช่น ฝ่ายบริหาร ฝ่ายต้อนรับ 
ฝ่ายจัดคิวเรือ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายอาหาร ฝ่าย
เก็บขยะ ฯลฯ รวมท้ังมีโฮมสเตย์ที่ชาวบ้าน
เป็นผู้บริหารจัดการ ท�าให้เงินรายได้จาก 
การท่องเที่ยวทั้งหมดกลับคืนสู่ชุมชน 

ในหมูบ้่านมกีารตัง้กฎจบัสตัว์น�า้แบบไม่
ท�าลายวงจรชวีติสตัว์ทะเล เช่น อวนจับปลา
ต้องมตีาห่าง 4-5 นิว้ ชวนนักท่องเทีย่วปล่อย
พันธุ์หอยชักตีน ท�าธนาคารปูไข่ อนุรักษ ์
กุ้งมังกร ซึ่งท�ากันมานาน 20 ปีแล้ว และ
ช่วยกันดูแลป่าโกงกางท่ีอยู่ใกล้ชมุชน ทะเล
ท่ีนี่จึงอุดมสมบูรณ์ด้วยปู หอยชักตีน กุ้ง- 
มังกร ปลาพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งสร้างรายได้โดย
เฉพาะปลาเมี้ยนท่ีกระเพาะขายได้กิโลกรัม
ละแสน เป็นวิถีประมงแบบอนุรักษ์ท่ีฝังลึก
ในสายเลือด และชาวบ้านก็ด�ารงชีวิตแบบน้ี
มาหลายชั่วอายุคน นอกจากนี้แหลมนาว
ยังมีการบริหารจัดการขยะด้วยเตาเผาขยะ
ของชุมชนเป็นอย่างดี

นักท่องเท่ียวที่มาแหลมนาวจะไม่ได้พบ
ความหรูหราสะดวกสบาย แต่จะได้สัมผัส
ธรรมชาติและประสบการณ์ชีวิตแบบชาว

“หมู่บ้านแหลมนาว”  
อนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิม 

หมู ่บ ้านแหลมนาวเป็นตัวอย่างหน่ึง
ของชุมชนท่ีท�าการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  
ต้ังอยู่บนแหลมนาวทีย่ื่นออกไปในทะเลเป็น
ระยะทางเพียง 15 กิโลเมตร ในต�าบลนาคา 
อ�าเภอสขุส�าราญ จงัหวัดระนอง มปีระชากร 
40 หลังคาเรือนประมาณ 220 คน เป็นชาว
มุสลิมท้ังหมด ท่ีนี่เป็นหมู่บ้านเก่าแก่อยู ่
กันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลท่ี 3 ปัจจุบันยังคง
ไม่มีถนน ใช้ ไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟ น�้ากิน
น�้าใช้ได้มาจากภูเขาท่ีชาวบ้านต่อท่อลงมา 
และจากบ่อน�้าในหมู่บ้าน ชาวบ้านที่น่ีท�า
ประมงเป็นอาชพีหลกั และการท่องเท่ียวเป็น
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มาบ้านแหลมนาว 
ห้ามพลาด!
●     นั่งเรือหัวโทงของชาวบ้านไปสัมผัส

ชีวิตประมงท้อง ถ่ินแบบอนุ รักษ์   
ดงึอวนจบัปมูา้ (ตวัไหนมไีขฟู่เตม็ทอ้ง  
ชาวบ้านจะส่งไปท่ีธนาคารปู ริมอ่าว
หน้าหมู่บ้านเพ่ืออนุบาลก่อนปล่อยสู่
ธรรมชาติ) ดักลอบปลาหมึก หาหอย
ชักตีน จับจักจั่นทะเล (สัตว์ขนาด
เล็กตระกูลเดียวกับกุ้ง ฝังตัวใต้ผืน
ทราย ในประเทศไทยถือเป็นสัตว์หา
ยากใกล้สูญพันธ์ุ และเป็นดัชนีวัด
ความสมบูรณ์และความสะอาดของ 
น้ำ�ทะเลแหลมนาว) หรือน่ังเรือชม
ความงามของป่าชายเลน

●     รับประทานอาหารทะเลสด ๆ เช่น 
ปูม้านึ่ง กุ้งต้ม หอยชักตีนลวก ปลา
ทอด ฯลฯ 

●     พักโฮมสเตย์ รมิทะเล กางมุง้สดูอากาศ
สดชื่นลมโชยเย็นชมพระอาทิตย์ 
ขึ้นและตก

●     เดินชมมัสยิด บ้านไม้กลางทะเล 
สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน

●     เท่ียวทุ่งดอกหญ้า ถ่ายรูปกับดอก
กระถินทุ่ง อาจได้พบสัตว์ประจ�าถ่ิน 
เช่น ควายบ้านท่ีถูกปล่อยอิสระจน 
กลายเป็นควายทะเล หรือสัตว์ป่า
ขนาดเล็กอย่างลิง หมูป่า กวาง ฯลฯ 
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ประมงแท้ ๆ ได้รบัประทานอาหารทะเลสด ๆ  
มีกิจกรรมตกปลา ตกปลาหมึก เก็บหอย 
และออกเรือไปปลูกต้นโกงกาง คุณพิเชษฐ์ 
ภักดี ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต�าบลนาคา บอกว่า 
“ที่นี่ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีถนน แต่เราน�าจุดด้อย
มาเป็นจุดเด่น ไฟฟ้าเรามีเครื่องปั่นไฟใช้ มี
โซลาร์เซลล์ ส่วนถนนชาวบ้านไม่ต้องการ 
เพราะเราใช้ชีวิตแบบดั้งเดิม  การมีถนน
ท�าให้นักท่องเทีย่วเข้ามาได้ง่าย แบบมาแล้ว
ก็กลับ แต่แหลมนาวไม่ได้เดินทางมาง่าย ๆ  
นักท่องเที่ยวต้องจองที่พักและเรือผ่าน
ชุมชนของเรา ซึง่ท�าให้เราบรหิารจดัการและ
จ�ากัดจ�านวนของนักท่องเท่ียวเพ่ือดูแลให้ 
ท่ัวถึงได้ เราคุยกันตลอดว่าการท่ีชุมชนจะ
อยู่ ได้อย่างย่ังยืนเราต้องมีการอนุรักษ์ เช่น 
การปล่อยหอยชักตีน การใช้อวนตาใหญ่  
สิ่งเหล่าน้ีเป็นวิถีชีวิตของพวกเราอยู่แล้ว  
ดังน้ันการพูดคุยท�าความเข้าใจกับชุมชนก็
เป็นเรื่องง่าย”

หากแหลมนาวประสบความส�าเร็จใน
การเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่ย่ังยืนสร้างรายได้
ประจ�าให้ชาวบ้าน ก็จะช่วยโน้มน้าวเด็กรุ่น
ใหม่ทีอ่อกไปท�างานท่ีอืน่ให้กลบัมาใช้ช ีวิตอยู่ 
ร่วมกับครอบครัวในบ้านเกิดของพวกเขาได้ 

56-61 HAPM8C5w4 F39 291161.indd   58 7/12/61   16:27



THAILAND การอบรมมาบรหิารจดัการ พ่ึงพาตนเองเพ่ือ
น�าไปสูเ่ป้าหมายน้ัน เช่น หันมาใช้ทรพัยากร
ในชุมชน วัสดทุ�างอบใช้ต้นจากทีม่ใีนชมุชน 
ผลไม้รับซื้อจากคนในชุมชน อาหารของนัก
ท่องเทีย่วจดัให้รบัประทานแบบพอดี หากมี
เศษอาหารเหลอืจะน�ามาท�าน�า้หมกัชวีภาพ
หรือน�าไปเป็นอาหารสัตว์ พานักท่องเที่ยว
เดินไปดูห่ิงห้อยหรือปั่นจักรยานแทนการ
ใช้มอเตอร์ ไซค์เพ่ือช่วยลดการใช้พลังงาน 
ช่วยกันจัดการขยะในคลองโดยใช้อวนก้ัน
ดักขยะ มีสวิงวางไว้หน้าบ้านเพ่ือตักขยะ 
ซึ่งช่วยลดมลภาวะและปัญหายุงลายด้วย 
นอกจากนี้ทุกคนในชุมชนยังช่วยกันปลูก
ป่าโกงกาง อีกทั้งยังส่งเสริมให้การปลูกป่า 
เป็นกิจกรรมหนึ่งของนักท่องเท่ียว และ
สนับสนุนให้เด็ก ๆ ในชุมชนมีรายได้จาก
การมาเป็นมคัคเุทศก์น้อยในวนัเสาร์อาทติย์
หรือช่วงปิดเทอม รวมท้ังให้เดก็ ๆ  มส่ีวนร่วม
ในกิจกรรมทุกอย่าง เช่น ท�าขนม ท�างอบ 
น�า้เชีย่วจากใบจาก เก็บขยะ ฯลฯ เดก็รุน่ใหม่
จึงมีรายได้และไม่ต้องออกไปท�างานที่อื่น 

คุณสุรัตนา ภูมิมาโนช ประธานชมรม
ส่งเสริมการท่องเท่ียวบ้านน�้าเชี่ยวบอกว่า 
“กลุ่มของเรามีสมาชิก 49 คน ในหมู่บ้าน

ไฮไลต์บ้านน�้าเชี่ยว
●     มัคคุเทศก์น้อยพาชมวัดน�้าเชี่ยว  

วัดจนี และมสัยดิอลักบุรอ (อายุกว่า 
200 ปี) 3 วัฒนธรรมที่แตกต่างแต่
ผสานเป็นหนึ่งเดียว

●     ล่องเรือไปงมหอยปากเป็ด (หากงม
ได้หอยตวัเลก็จะปล่อยกลับทะเล) ชม
ความงามของป่าชายเลน และปลูก
ป่าโกงกาง 

●     ชิมและร่วมท�าอาหารท้องถิ่น เช่น 
หอยปากเป็ดผัดกะเพรา ข้าวเกรียบ
ยาหน้า ตังเม และท้ังอาหารทะเลสด ๆ 
อย่างปมู้า กุ้ง 

●     เรยีนรู้ ว ิธีท�างอบน�า้เชีย่ว เช่น ทรงยอด 
แหลม ทรงสมเด็จ ทรงกะโหลก ทรง
กระดองเต่า 

●     วัดความกล้าด้วยการเดนิข้าม  “สะพาน 
วัดใจ” สะพานข้ามคลองท่ีสูงที่สุด 
ในประเทศไทย

●     พักโฮมสเตย์ สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน
บ้านน�้าเชี่ยว 

มีคนกว่า 3,500 คน คนที่น่ีส่วนใหญ่เป็น
เครือญาติกัน บางคนแม้ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม
ท่องเทีย่วของเรา แต่เขาก็น�าผลไม้มาขาย 
ให้กลุ่มของเราได้ หรือเวลาหน้าผลไม้เรา
พานักท่องเที่ยวออกไปปั ่นจักรยานผ่าน 
สวนของชาวบ้าน เขาน�าผลไม้มาขาย 
นักท่องเท่ียวก็ซ้ือ ท�าให้เขามีรายได้เพ่ิม  
ผลประโยชน์ทางอ้อมตกอยู่กับคนในชุมชน
มากมาย เขาจงึเกิดจติส�านกึด้านการอนุรกัษ์
ไปเอง แล้วกลุ่มเราก็ท�าเรื่องการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืนด้วย เพราะหากเราไม่รักษาป่า 
ไม่ช่วยกันดูแลแม่น�้าล�าคลอง อะไรจะเกิด
ขึ้นกับลูกหลานเราในวันข้างหน้า”

แม้จะมีนักท่องเที่ยวจ�านวนมากขอร้อง
ให้ชุมชนรับนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น แต่ทาง
ชมุชนขอจ�ากัดจ�านวนนกัท่องเทีย่วเท่าทีพ่อ
รบัได้ เพราะอาชพีหลกัของชมุชนคือการท�า
ประมง การท่องเท่ียวเป็นรายได้เสริม และ
เหตผุลส�าคญัท่ีสดุคอื ชมุชนบ้านน�า้เชีย่วไม่
อยากเปลีย่นแปลงตวัเองจนสูญเสยีวิถีชวิีต
ดั้งเดิมที่เป็นจุดขายของชุมชน
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LAND“กลุ่มท่องเที่ยวบ้านน�้าเชี่ยว” 
ชุมชน 3 วัฒนธรรม 

ชมุชนบ้านน�า้เชีย่ว อ�าเภอน�า้งอบ จงัหวดั
ตราด เป็นชุมชน 3 วัฒนธรรม ไทย มุสลิม 
จีน ท่ีมีประวัติความเป็นมาต้ังแตส่มัย 
รัชกาลท่ี 3  ปัจจุบันชาวบ้านรวมกลุ่มกัน 
จัดต้ังกลุ ่มท่องเที่ยวบ้านน�้าเชี่ยวซึ่ง เข ้า
เกณฑ์การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนโลกของ
สหประชาชาติมากที่สุดในโลกถึง 29 ข้อ 

จากชุมชนที่เคยมีปัญหาขยะ น�้าเสีย ป่า
โกงกางถูกท�าลาย เด็กรุ่นใหม่ไม่อยากรับ
ช่วงอาชีพประมงจากพ่อแม่จึงออกไปหา
งานท�าที่อื่น จนเมื่อ พ.ศ. 2553 ชุมชนบ้าน
น�้าเชี่ยวได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการ
ท่องเท่ียวจากส�านักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จงัหวัดตราด จงึก่อต้ังโฮมสเตย์บ้านน�า้เชีย่ว
ท่ีได้รับการประเมินจากกรมการท่องเท่ียว
และได้รบัคัดเลอืกเป็นโฮมสเตย์อาเซยีน ท้ัง
ยังได้รับการอบรมเรื่องการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนจากหน่วยงานราชการ เช่น อพท. 

ชาวบ้านรวมกลุ ่มกันคุยถึงเป้าหมาย
สูงสุดที่ทุกคนในชุมชนต้องการ ส่วนใหญ ่
อยากให้ลูกหลานได้กลับมาอยู่ใกล้ชิด 
ครอบครัว จากน้ันจึงน�าความรู้ท่ีได้จาก 
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“ชุมชนบ้านไร่กองขิง”  
พึ่งพาตนเองและพอเพียง 

ชุมชนบ้านไร ่กองขิง อ�าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่หลัง
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 ลูกบ้าน 
ต่างตกงานและกลับมาบ้านเกิด พ่อหลวง
สมศักดิ์และแม่หลวงสุพรรณ อินทะชัย
อยากให้ทุกคนพ่ึงพาตัวเองได้ จึงก่อตั้ง 
กลุม่ออมทรัพย์ออมสัจจะข้ึนใน พ.ศ. 2542  
เริ่มจากสะสมเงินคนละ 50 บาทต่อเดือน 
แล้วน�าเงินจ�านวนนั้นมาบริหารจัดการ โดย
น�าไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาส่งแล้ว
น�ามาขายปลกีราคาประหยัดให้ลกูบ้าน เงนิ
ทุนดังกล่าวยังเก็บไว้ช่วยเหลือลูกบ้านยาม
เดือดร้อนด้วย 

ชุมชนบ้านไร ่กองขิงเริ่มต ้นน้อมน�า
แนวพระราชด�าริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล-
อดุลยเดชมาเป็นฐานหลักของชุมชนตั้งแต่  
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พ.ศ. 2551 จนได้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอ-
เพียงต้นแบบระดับ “อยู่ดี กินดี” ประจ�าปี 
2552 และพัฒนาสู่ระดับ “มั่งมี ศรีสุข” ของ
อ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ในปีถัดมา

ภายในชุมชนปลูกพืชผักสวนครัวและ
สมุนไพรปลอดสารพิษตามรั้วบ้าน จัดพื้นที่
ส่วนกลางส�าหรับปลกูพืชผกัโดยท�าข้อตกลง
ร่วมกันในชมุชนว่าใครอยากกินหรอืใช้อะไร
ก็ให้ปลูกสิ่งนั้น และสามารถหยิบยืมกันได้
แล้วใช้คืนด้วยการปลูกทดแทน นอกจากน้ี
ยังน�าภูมิปัญญาการรักษาบ�าบัดโรคแบบ
พ้ืนบ้านของชาวล้านนาด้วยวิธี “ย�่าขาง”  
มาดูแลสุขภาพและบรรเทาความเจ็บป่วย
ของคนในท้องถ่ิน จนกลายเป็นหมู่บ้านที่
รู ้จักกันดีในด้านการรักษาสุขภาพทั้งกาย
และใจด้วยสมุนไพร จากวิถีชีวิตพอเพียง
ประกอบกับองค์ความรู ้ภูมิป ัญญาของ
บรรพบุรุษนี้ ท�าให้ชาวชุมชนบ้านไร่กองขิง
สามารถพ่ึงพาตนเอง และส่งเสรมิเศรษฐกิจ
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สุขกายสบายใจ 
ที่บ้านไร่กองขิง
●     เดินเที่ยวหรือปั่นจักรยานชมหมู่บ้าน 

แวะดูผักสวนครัวและสวนสมุนไพร
ของชาวบ้าน จากนั้นไปเส้นทาง
ลอดอุโมงค์ต้นไม้ สู ่อุทยานหลวง
ราชพฤกษ์

●     ชมิอาหารล้านนารสอร่อยขึน้ชือ่อย่าง
ข้าวซอยไก่ กับน�้าอัญชัน และขันโตก
มื้อเย็นมีอาหารพ้ืนเมืองตามฤดูกาล 
พร้อมทั้งชมการร�าอวยพรและฟ้อน
สามปอยหลวงของเด็ก ๆ ในชุมชน 

●     นวดย�่าขางกับพ่อหมอสงวน บัวออน 
ผูเ้ชีย่วชาญการนวดตามแบบล้านนา

●     เรียนรู้การท�าขนมปาดสามัคคี วิธีท�า
ลกูประคบสมนุไพร ลกูตุม้ใบเตย และ
ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ

●     ซื้อผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรคุณภาพดี 
เช่น สบู่เหลวน�้าผึ้งสมุนไพร ตะไคร้
หอมไล่ยุง น�้ามันไพล ฯลฯ และเส้ือ
พื้นเมือง เป็นของฝากคนที่บ้าน 

แหล่งข้อมูล
●     หนังสือ “การวางแผนพัฒนาการ

ท่องเท่ียวแบบย่ังยืน” โดยบุญเลิศ 
จิตตั้งวัฒนา คณะมนุษยศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

●     จุลสารการท่องเที่ยว “การท่องเที่ยว
แบบย่ังยืน : กรณีศกึษาการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศโดยชุมชนในประเทศไทย” 
โดยอุษาวดี พลพิพัฒน์ 

●     หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์
●     หนังสือดาวน์ โหลด “เท่ียวชุมชนค้น

ของดไีปกับ อพท. เทีย่วชมุชนเข้มแข็ง
ที่บ้านไร่กองขิง” 

●     www.dasta.or.th 
●     www.sara-dd.com 

เก็บขยะท�าความสะอาดกันทุกวันอาทิตย์ 
เด็ก ๆ ยังได้รับการสนับสนุนให้ฝึกศิลปะ
ล้านนา เช่น ร�าดาบ ตีกลองสะบัดชัย ฯลฯ 
แล้วชุมชนจะใช้การแสดงเหล่านี้ต้อนรับ
นักท่องเที่ยว

พ ่อหลวงสมศักดิ์  อินทะชัยบอกว ่า  
“เป้าหมายของเราไม่ได้เอาเศรษฐกิจน�า- 
หน้า ไม่ได้ต ้องการให้นักท่องเที่ยวเข้า 
มาเยอะ ๆ เราอยากน�าเสนอสิ่งดี ๆ ให้ 
ผู ้มาเยือนประทับใจแล้วเขาจะกลับมา 
เยือนเราอีก หมู่บ้านเรามีกฎระเบียบ สิ่งที ่
เราไม่ต้องการคือมาเท่ียวแล้วเล่นการ- 
พนัน ดื่มเหล้า หรือร้องเพลงเสียงดัง เพราะ 
ที่นี่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือสุขภาพ  
ถ้ามีนักท่องเที่ยวแนวนี้ติดต่อเข้ามาเรา
จะไม่รับ เราอยากให้เขามาสัมผัสวิถีชีวิต
ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรมความ
เป็นอยู่ อาหารการกิน การแต่งกาย ซึ่งเป็น
เสน่ห์ของเรา”
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ในชุมชนให้มีความย่ังยืนจนเป็นต้นแบบ 
แก่ชุมชนอื่น ๆ อีกทั้งยังรักษาอัตลักษณ์ที่
โดดเด่นไว้ ได้ 

ปัจจุบันบ้านไร่กองขิงพัฒนาตัวเองเป็น
หมู่บ้านโฮมสเตย์ ในนามชมรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง ภายใต้
การบริหารจัดการของคณะกรรมการที่มี
ตั้งแต่กลุ่มเยาวชนจนถึงผู้สูงอายุ สมุนไพร
ทีช่าวบ้านปลูกกนิเองตามบ้านและในพืน้ที่
ส่วนกลางถูกน�ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ ์
วางจ�าหน่ายในนามกลุม่ผลติภณัฑ์ชมุชน 
“สุข-สยาม” นอกจากน้ียังมีอาหารพ้ืน ถิ่ น 
รสมือของคนในชุมชนซึ่งปรุงด ้วยผัก- 
ปลอดสารพิษและวัตถุดิบสดใหม่ ท่ีจะ 
สลับสับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล 

บ้านไร่กองขิงยังได้จัดตั้งกลุ่มรักษ์บ้าน
เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เห็นคุณค่า ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเกิดจติส�านึก
รักบ้านเกิด โดยกลุ่มเยาวชนเหล่าน้ีจะเดิน

ขอบคุณรูปภาพจาก : www.mgronline.com และ www.villagetotheworld.com
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ปัจจุบันห้างสรรพสินค้าและร้านค้า
หลายแห่งได้อ�านวยความสะดวกให้ผู้ ใช้
บริการบัตรเครดิตและบัตรเดบิตสามารถ 
จับจ่ายได้รวดเร็วย่ิงข้ึน เพียงรูดบัตรช�าระ-
เงินก็จบ ไม่ต้องเสียเวลาเซ็นสลิปในกรณีที่
ยอดการใช้จ่ายไม่เกินจ�านวนเงินที่ก�าหนด 
แต่ความสะดวกรวดเร็วย่อมตามมาด้วย
ความไม่มั่นใจและกังขาถึงเหตุจ�าเป็นของ
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับระบบการ
ช�าระเงินของผู้ให้บริการบัตรเครดิตที่ก�าลัง
เป็นเทรนด์ทั่วโลก

ส�าหรับการยกเลิกการเซ็นชื่อในสลิป 
บัตรเครดิตเป็นนโยบายท่ีเกิดจากผู ้ ให ้
บริการบัตรเครดิต เช่น  Visa, Mastercard, 
American Express และ Discover ซึ่งมี 
ความเห็นสอดคล้องกันเกีย่วกับกระบวนการ 
ตรวจสอบลายเซ็นท่ีผ่านมาว่าไม่สามารถ 
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยการใช้ 
บัตรเครดิตได้จริง เพราะผู้ ใช้งานยังขาด
ความแม่นย�าในการเซน็ลายเซน็ และร้านค้า  
ไม่ให้ความใส่ใจที่จะเปรียบเทียบลายเซ็น  
ดังนั้นข้ันตอนการเซ็นชื่อก็อาจไม่จ�าเป็น
เท่ากับการพัฒนาด้านความปลอดภัยของ
ระบบและการใช้งานบัตรเครดิต

ในทางตรงข้ามการลดการเซ็นชื่อกลับ
จะเป็นหน่ึงในพัฒนาการด้านดิจิทัลของ
ระบบการช�าระเงนิ ซึง่มปีระโยชน์ช่วยให้การ
จับจ่ายใช้สอยเกิดความสะดวกรวดเร็ว 
ย่ิงขึ้น ส่งผลให้ผู้ให้บริการบัตรเครดิตราย- 
ใหญ่ของโลกเร่ิมทยอยประกาศยกเลิก
การเซ็นชื่อบนสลิปบัตรเครดิตในแต่ละ

ประเทศมานานหลายปี จนกระทั่งล่าสุดได้
พร้อมใจกันยกเลิกการเซ็นสลิปบัตรเครดิต
ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาอย่างเป็น
ทางการเมื่อช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

ส�าหรับการยกเลิกลายเซ็นบนสลิปบัตร
เครดติในประเทศไทยได้รบัความสนใจและ
ขานรับนโยบาย โดยน�ามาใช้ในห้างสรรพ-
สนิค้าหรอืซเูปอร์มาร์เก็ตมากข้ึนเพ่ืออ�านวย
ความสะดวกให้ลูกค้า เพราะเป็นการลด 
ขั้นตอนการใช้บัตรรูดซื้อสินค้าและบริการ 
โดยเฉพาะช่วงท่ีมผีู้ ใช้บรกิารจ�านวนมากจะ
ได้ไม่ต้องเสยีเวลารอควิช�าระเงนินาน ๆ  ห้าง
สรรพสินค้าและร้านค้าจึงได้ปรับระบบการ

ให้บริการการรับช�าระค่าสินค้าและบริการ
ผ่านบัตรเครดิตตามเงื่อนไขของ Visa และ 
Mastercard เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการ
ซื้อสินค้าและประหยัดเวลาไม่ต้องเซ็นชื่อ
บนสลิปบัตรเครดิต โดยก�าหนดยอดเงินไว้

นกัชอปยคุใหม่ 
ไม่ต้องเซ็นสลปิบตัร

เมื่อการเซ็นชื่อบนสลิปหลังใช้บัตรเครดิตชำาระเงินจะกลาย
เป็นอดีต ทำาให้เกิดคำาถามสำาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย 
และความจำาเป็นของลายเซ็นเพื่อยืนยันการทำารายการ 

และการแสดงความเป็นเจ้าของบัตรเครดิตตัวจริง
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เพ่ิมความมั่นใจให้ผู ้ ใช้บริการบัตรเครดิต
ในกรณีท่ีมียอดเรียกเก็บท่ีไม่ได้ใช้หรือท�า
รายการจริงเพียงยอดเดียว แต่ใบแจ้งยอด
มีรายการเรียกเก็บซ�้า 2 รายการไม่ว่าจะมี 
การเซ็นชื่อในสลิปหรือไม่ก็ตาม ถ้าผู้ ใช้บัตร
เครดิตมีข้อสงสัยหรือต้องการปฏิเสธยอดท่ี
เรียกเก็บไม่ถูกต้องก็สามารถติดต่อแจ้งให้
ตรวจสอบยอดดังกล่าว และปรับปรุงยอด
ออกจากใบแจ้งยอดได้

อย่างไรก็ตามในหลายประเทศโดยเฉพาะ
ฝั่งยุโรปได้ใช้ระบบมาตรฐานการส่งข้อมูล
ที่ใช้กับบัตรชิปการ์ด (EMV) และ Chip & 
PIN หรือ PIN & PAY ซึ่งเป็นการกดรหัส 
(PIN) 6 หลกัยืนยนัตวัตนและการท�ารายการ
แทนการลงลายมอืชือ่บนสลิป เพ่ือลดความ
เสีย่งการปลอมแปลงลายเซน็และเพ่ิมความ
ปลอดภัยการใช้งานมากขึน้ แต่ประเทศไทย
เป็นหนึ่งในไม่ก่ีประเทศของเอเชียที่ยังไม่
สามารถใช้ Chip & PIN อย่างเต็มรูปแบบ 
เนื่องจากการใช้งานระบบดังกล่าวจ�าเป็น
ต้องมีการติดตั้งระบบการจ่ายเงินใหม่ให้
ผู้รับช�าระเงินทุกแห่งสามารถกดรหัสได้ ซึ่ง
ต้องใช้เงินทุนและระยะเวลาสร้างความ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงความรู้ความเข้าใจของ
ผู้ ใช้งานบัตรเครดิตทั่วประเทศ

ทางท่ีดท่ีีสดุท่ีผู้ ใช้บตัรเครดิตช�าระค่าสนิค้า 
บรกิารจะท�าได้ในตอนนีค้อื ขอรบับรกิารแจ้ง 
เตือนการใช้จ่ายบัตรเครดิต ไม่ว่าจะเป็น
ข้อความผ่านมือถือหรือแอปพลิเคชันท่ีแจ้ง
ยอดการใช้จ่ายทันที และการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายย้อนหลงัให้ถูกต้อง รวมถึงระมดัระวัง
เก็บบัตรเครดิตไว้กับตัวเป็นอย่างดี

ในระดบัท่ียังรกัษาความปลอดภัยให้ลูกค้าได้ 
ซึ่งผู้ ให้บริการบัตรเครดิตแต่ละค่ายต่างมี
รายละเอียดยอดเงินท่ีผู้ ใช้บัตรไม่ต้องเซ็น
ชื่อในสลิปแตกต่างกัน ดังนี้

1. Visa Easy Payment Service (VEPS) 
ก�าหนดจ�านวนเงินไว้ไม่เกิน 700 บาท

2.  Mastercard Quick Payment Service 
Program (QPS) ก�าหนดจ�านวนเงินไว  ้
ไม่เกิน 1,500 บาท

3. Visa payWave ก�าหนดจ�านวนเงินไว้
ไม่เกิน 1,500 บาท โดยใช้วิธีแตะบตัรทีเ่ครือ่ง
ในร้านที่มีเครื่องหมาย payWave

เช็กความปลอดภัยนักชอปไทย
บริษัท จีเอเบิล จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีให้ค�ายืนยัน
ว่า การก�าหนดยอดเงนิทีไ่ม่ต้องเซน็สลปิบตัร
เครดิตจ�านวนไม่สงูนกัช่วยจ�ากัดความเสีย่ง
ได้ระดับหนึ่ง เน่ืองจากการโจรกรรมหรือ
การขโมยบัตรเครดิตไปใช้งานส่วนใหญ่มัก
ถูกรูดซื้อสินค้าจ�านวนมาก นอกจากน้ันใน
ปัจจุบันยังมีกลไกอื่น ๆ ที่ใช้ตรวจสอบดูแล 
ความปลอดภัยด้านธุรกรรมทางการเงินได้

ควบคู่กันด้วย เช่น กล้องวงจรปิดและการ
ตรวจสอบของธนาคาร

ด้านวีซ่า ประเทศไทยให้ความเห็นเก่ียว
กับการก�าหนดยอดเงนิไว้สงูสดุไม่เกนิ 1,500  
บาทว่าเป็นจ�านวนเงินท่ี เหมาะสมและ 
ไม่จ�าเป็นต้องมีลายเซ็น วิธีน้ีช่วยผู้บริโภค
และร้านค้าสามารถให้บริการรับช�าระเงิน
ได้รวดเร็วขึ้น ย่ิงไปกว่าน้ันธนาคารส่วน
ใหญ่ยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบ
แจ้งเตือนการใช้บัตรเครดิตหรือท�าธุรกรรม
ทางการเงินแบบเรียลไทม์ เพ่ือลดความ
เส่ียงการขโมยบตัรเครดติไปใช้งานได้มากขึน้ 
นอกจากน้ันธนาคารผู ้ออกบัตรเครดิตยัง
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ผศ. นพ.ปฐมทรรศน์ พันธุมโกมล
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ริดสีดวงทวารหนัก
ริดสีดวงทวารหนักเป็นโรคที่พบบ่อยมากอันดับต้น ๆ ในคลินิกโรคระบบทางเดินอาหาร 

เกิดจากความผิดปกติที่เนื้อเยื่อของช่องทวารหนักส่วนที่อยู่ลึกเข้าไปจากรูเปิดทวารหนัก 
(ประมาณ 3-4 เซนติเมตร) โดยเนื้อเยื่อนี้เกิดการยื่นออกมาใกล้รูเปิดทวารหนัก  

มีการอักเสบและการขยายขนาดของแผงเส้นเลือดภายในเนื้อเยื่อ  
ทำาให้มีโอกาสเกิดการกระทบกระเทือนกับอุจจาระและมีภาวะแทรกซ้อนตามมา

ปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดว ่าเหตุใด
เน้ือเย่ือของช่องทวารหนักน้ีจึงย่ืนออกผิด
ปกติจนเป็นสาเหตุให้เกิดริดสีดวงทวาร-
หนัก การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า คนไข้มักมา
พบแพทย์ด้วยอาการจากริดสีดวงในช่วง
อายุ 45-65 ปี ไม่ค่อยพบอาการก่อนอายุ 
20 ปี ริดสีดวงทวารหนักเกิดได้เท่ากันทั้งใน
ชายและหญิง พบว่าผู้ที่มีความเสี่ยงจะเกิด
ริดสีดวงทวารหนัก ได้แก่ ผู้ที่ใช้แรงเบ่งถ่าย
อจุจาระมากเกินไป ซึง่มกัพบในผูท้ีม่อีาการ
ท้องผูก ใช้เวลาในห้องน�้าเพ่ือถ่ายอุจจาระ
นาน ๆ เช่น อ่านหนังสือ หรือเล่นโทรศัพท์
มือถือนาน ๆ มีน�้าหนักตัวมากหรือไม่ค่อย
ได้ออกก�าลังกาย ประกอบกับรับประทาน
อาหารท่ีมใียอาหารต�า่ก็เป็นปัจจยัเสีย่งของ
ริดสีดวงทวารหนักเช่นกัน นอกจากนี้ยังพบ
ว่าริดสีดวงทวารหนักจะเกิดข้ึนบ่อยในผู้ท่ี
ก�าลังตั้งครรภ์ ซึ่งพบได้ถึงร้อยละ 40 ของ
ผู้หญิงตั้งครรภ์

อาการที่พบบ่อยของริดสีดวงทวารหนัก 
คือ อาการเลือดออกขณะถ่ายอุจจาระโดย

ไม่มอีาการปวดบรเิวณทวารหนกัพบได้บ่อย
ท่ีสุดประมาณร้อยละ 60 ส่วนอาการอื่น ๆ  
ท่ีอาจพบได้ คือ อาการคันที่รูเปิดทวาร- 
หนกัพบได้ร้อยละ 55 รูส้กึว่ามก้ีอนอยู่ภายใน
ช่องทวารหนักพบได้ร้อยละ 20 บางครั้ง 
ผู้ป่วยก็มาด้วยอาการถ่ายกะปริบกะปรอย
เหมอืนท้องเสยีพบได้ร้อยละ 10 ทว่าอาการ
ดังกล่าวไม่ได้เกิดเฉพาะโรคริดสีดวงทวาร-
หนักเท่านั้น แต่ยังเกิดได้ในโรคอื่น ๆ ที่อยู่
บริเวณเดียวกันอีกด้วย ได้แก่ โรคผิวหนัง
อักเสบบริเวณรอบทวารหนัก โรคหูด ติ่ง
เนื้อท่ีทวารหนักหรือล�าไส้ส่วนปลาย หรือ 
แม้แต่มะเร็งของล�าไส้ใหญ่ส่วนปลายก็มี
อาการท่ีคล้ายคลงึกันได้ ดังนัน้หากมอีาการ
ดังกล่าวควรมาพบแพทย์เพ่ือท�าการตรวจ
วินิจฉัยเพิ่มเติม

เมื่อมาพบแพทย์กเ็ป็นเรือ่งปกตทิี่แพทย์
จะขออนุญาตตรวจทวารหนัก การตรวจ
บริเวณทวารหนักด้วยการสังเกตผิวหนัง
บรเิวณรอบทวารหนักจะท�าให้แพทย์ตดัการ
วินิจฉัยโรคอื่นออกไปได้บางส่วน ริดสีดวง

ทวารหนักแบ่งออกเป็นริดสีดวงภายนอก
ซึ่งจะอยู่ตรงรูเปิดทวารหนัก กับริดสีดวง
ภายในซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในรูทวารหนัก แต่ถ้า
ริดสีดวงภายในใหญ่ขึ้นก็จะพอเห็นได้บ้าง 
แพทย์อาจให้คนไข้ลองเบ่งเหมือนตอนเบ่ง
ถ่ายอุจจาระด้วยเพ่ือตรวจว่ามีริดสีดวง
ภายในย่ืนออกมาหรือไม่ หลังจากตรวจ
ด้วยการดูแล้วแพทย์จะใช้นิ้วตรวจบริเวณ
ภายในช่องทวารหนัก ซึง่ท�าให้แพทย์ตดัโรค
อื่นในช่องทวารหนักที่ไม่ใช่ริดสีดวงทวาร
หนักออกได้อีก แต่สุดท้ายแล้วการวินิจฉัย
ริดสีดวงทวารหนักจ�าเป็นต้องใช้เครื่องมือ
ใส่เข้าไปในช่องทวารหนัก เพ่ือเปิดช่อง 
ทวารหนักให้แพทย์เห็นตัวริดสีดวงทวาร-
หนักได้ชัดเจน การตรวจริดสีดวงทวารหนัก
โดยแพทย์อาจสร้างความเขินอายให้คนไข้ 
ท�าให้บางคนไม่อยากมาตรวจและอยาก
ขอรับยาไปเลยมากกว่า แต่การตรวจเพ่ือ
ให้ได้การวินิจฉัยชัดเจนว่าเป็นโรคริดสีดวง
ทวารหนักจริงหรือไม่นั้นมีความส�าคัญมาก 
เพราะหากเป็นโรคอืน่แล้วไม่ได้รบัการรกัษา
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โรคอย่างเหมาะสมอาจเป็นผลเสียต่อตัว 
ผูป่้วยได้ โดยเฉพาะบางโรคทีห่ากได้รบัการ
วินิจฉัยล่าช้าอาจรักษาไม่หายขาด

การรักษาริดสีดวงทวารหนักแพทย์มัก
เริ่มจากการให้คนไข้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ก่อน ได้แก่ รับประทานอาหารที่มีใยอาหาร
เป็นส่วนประกอบมาก ๆ เช่น ผักหรือผลไม้ 
ร่วมกับดื่มน�้าบ่อย ๆ ให้ได้ปริมาณรวมกัน 
6-8 แก้วต่อวัน พยายามออกก�าลังกายหรือ
เคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจ�า ลดการเบ่ง
ถ่ายอุจจาระมากเกินไป และลดระยะเวลา
ที่ใช้ในการนั่งขับถ่ายให้น้อยลง การปรับ
พฤติกรรมเหล่าน้ียังเป็นผลดีต่อผู้ท่ีมีความ
เสี่ยงแต่ยังไม่มีอาการของริดสีดวงทวาร-
หนักด้วยจึงนับได้ว่าเป็นวิธีการป้องกันโรค
ทางหน่ึง นอกจากนี้แพทย์มักรักษาด้วย
การให้ยาปรับสภาพอุจจาระให้น่ิมลงเพ่ือ
ลดแรงในการเบ่งถ่ายอุจจาระ มีงานวิจัย
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พบว่าการรับประทานอาหารท่ีมีใยอาหารสูงจะ
ช่วยท�าให้อาการหายไปได้ และยังลดโอกาสที่
จะเกิดเลือดออกจากริดสีดวงทวารหนักอีกด้วย 
ส่วนอาการคันและอาการปวดรักษาได้โดยใช ้
ยาทาชนิดครีมหรอืยาเหน็บร่วมกับยารับประทาน
เพ่ือยุบเส้นเลือดในริดสีดวงทวารหนักและช่วย
แก้ปวด โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยริดสีดวงทวารหนัก
จะตอบสนองดีต่อการรักษาดังกล่าว

หากการรักษาดังกล่าวไม่ได ้ผลก็ยั งม ี
การรักษาอื่น ๆ ท่ีท�าได้ง่าย มีภาวะแทรกซ้อน 
น้อย และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการ 
ผ่าตัดริดสีดวงทวารหนัก ได้แก่ การใช้ยาง
รัดท่ีขั้วริดสีดวงทวารหนัก (Rubber Band 
Ligation) การใช้ยาฉดีเข้าไปในเน้ือเย่ือรดิสดีวง
เพ่ือกระตุ้นให้ริดสีดวงยุบตัวลง (Sclerosing 
Agent Injection) และการจี้ริดสีดวงทวาร 
ด้วยอินฟราเรด (Infrared Photocoagulation) 
จากการศึกษาพบว่าการใช้ยางรัดท่ีขั้วริดสีดวง
ทวารหนักได้ผลดีกว่าวิธีอื่นในแง่ของการต้อง
กลับมาท�าซ�้าน้อยกว่า และผู้เข้ารับการรักษา
ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 อาการหายไปได้โดย
ไม่กลับเป็นซ�้าอีกเกิน 6 เดือนข้ึนไป อย่างไร
ก็ตามการรัดข้ัวริดสีดวงทวารหนักบางคร้ังอาจ
เกิดเลือดออกได้ เนื่องจากริดสีดวงทวารหนัก
ท่ีถูกรัดได้หลุดออกไปและกลายเป็นแผล แม้ 
พบไม่บ่อยแต่ก็อาจเป็นอันตรายได้ส�าหรับผู้ที่
มีปัญหาการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เช่น ผู้ที ่
รับประทานยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้าน 
เกลด็เลอืด ในกรณีน้ีจะแนะน�าให้ใช้วิธีอืน่อย่าง
การใช้ยาฉีด ส�าหรับรายที่ยังไม่ตอบสนองหรือ 
มี ริดสีดวงทวารหนักที่มีขนาดใหญ่มาก หรือ 
เป็นริดสีดวงท่ีมีอาการปวดรุนแรง แนะน�าให้
รักษาด้วยการผ่าตัด

กล่าวโดยสรปุ โรครดิสดีวงทวารหนกัเป็นโรค
ท่ีพบได้บ่อย แต่ไม่ใช่โรคท่ีเป็นปัญหาร้ายแรง
ต่อสุขภาพ การปรับพฤติกรรมให้รับประทาน
อาหารท่ีมีใยอาหารสูง การดื่มน�้ามาก ๆ และ
มีสุขอนามัยในการขับถ่ายท่ีเหมาะสมจะช่วย
ป้องกันโรคได้ หากมีอาการเลือดออกขณะ
หรือหลังถ่ายอุจจาระ คัน รู้สึกหน่วง ๆ ที่ทวาร
หนัก หรอืมกีารขบัถ่ายอจุจาระทีผ่ดิไปจากปกติ
ควรไปพบแพทย์ เพ่ือให้การวินิจฉัยโรคชัดเจน 
และเข้ารับการรักษาต่อไป
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ทำ�ไมคนโบร�ณต้องมีข้อห้�มม�กม�ย
หล�ยอย่�ง เพร�ะในคว�มเชื่อมีคำ�อธิบ�ย

และคว�มจริงซ่อนอยู่ม�กกว่�ที่คิด

68

“

Truth or Myth

ห้ามนอนทับตะวัน
ชว่งเวลาเยน็ใกลค้่ำาทีบ่รรยากาศชวนใหอ้ยากเอนกาย

หลับตาพักผ่อน แต่ต้องพยายามฝืนไว้เพราะผู้เฒ่าผู้แก่
สอนวา่อยา่นอนทบัตะวนัหรอืชว่งเวลาโพลเ้พล ้ไมอ่ยา่ง
นัน้ผีจะมาเอาตวัไปหรอืวญิญาณจะออกจากรา่ง แลว้ไม่
สามารถกลับเข้าร่างได้

ความจริงมีอยู่ว่า…
การนอนทับตะวันหมายถึงการนอนในช่วงเวลาเย็น 

(หลัง 16.00 น.) จนถึงช่วงค่ำาหรือพระอาทิตย์ตกดิน  
ซ่ึงเป็นช่วงที่สมาชิกในครอบครัวเลิกงานและกลับบ้าน  
คนโบราณจึงใช้อุบายนี้เพ่ือขู่ไม่ให้ลูกหลานขี้เกียจและ
รู้จักจัดแจงบ้านเรือน ตระเตรียมอาหารม้ือเย็น นอกจากน้ี 
ตามหลักวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมิของ
อากาศ การนอนในช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างกลางวัน 
และกลางคืนจะทำาให้ร่างกายปรับตัวกับอุณหภูมิที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไม่ทัน และส่วนใหญ่ผู้ที่นอนเวลาเย็นมัก
จะตื่นขึ้นมากลางดึกและนอนต่อยาก ทำาให้การพักผ่อน 
ไม่ต่อเนื่อง ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย โดยเฉพาะ 
หากนอนหลับผิดที่ผิดทาง เช่น นอนบนโซฟา หรือฟุบ
หลับบนโต๊ะ จะยิ่งทำาให้ปวดศีรษะและมีอาการไม่สบาย
ตัวตามมา รวมทั้งผู้ที่นอนหลับบนเตียงในเวลาเย็น 
หลังจากเพิ่งรับประทานอาหารเสร็จก็มีความเสี่ยงที่จะ 
เป็นโรคกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยร่วมด้วย

ห้ามติดกระจกเงาไว้ปลายเตียง
เรือ่งนีค้วามเชือ่โบราณและศาสตรฮ์วงจุย้มคีำาเตอืนท่ีสอดคลอ้งกนัวา่ 

ห้ามติดกระจกเงาไว้ที่ปลายเตียงเพราะจะทำาให้โชคร้าย ฝันร้าย ร่างกาย
เจ็บป่วย หรือทำาให้เกิดปัญหาชีวิตคู่จากกระจกที่สะท้อนพลังด้านลบ 
ในช่วงนอนหลับพักผ่อน

ความจริงมีอยู่ว่า…
ข้อหา้มเร่ืองกระจกเงานีม้คีวามสอดคลอ้งกับหลกัจิตวิทยาในแงท่ีจ่ะ

ทำาให้นอนหลบัไมส่บาย เนือ่งจากรูส้กึไมป่ลอดภยัเพราะเหมอืนกำาลงัถกู
จ้องมองตลอด ทั้งช่วงเวลานอนหลับหรือลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำากลางดึก 
ซึง่สายตายงัปรบัตวัได้ไมเ่ต็มที่ ในหอ้งทีม่แีสงไฟเพยีงสลวั ๆ  อาจทำาให้
ตกใจเงาของตัวเองในกระจก หรือเกิดความหวาดระแวงภาพสะท้อนที่
ปลายเตยีงได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้เปน็กระจกบานใหญซึ่ง่สะทอ้นภาพ
แบบเต็มตัวก็จะเพิ่มระดับความน่ากลัวมากขึ้น
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พุธห้ามตัด พฤหัสฯ ห้ามถอน
คนโบราณห้ามลูกหลานไม่ให้ตัดผมวันพุธ และร้านตัดผม 

ส่วนใหญ่ก็หยุดวันพุธเพราะเชื่อว่าการตัดผมวันพุธจะทำาให้เกิด
เรื่องไม่เป็นมงคลและทะเลาะเบาะแว้งกับผู้อ่ืน ส่วนวันพฤหัสบดี
ก็ห้ามถอนและโค่นทำาลายสิ่งใด ๆ เช่นกัน เพราะเชื่อว่าจะทำาให้ 
ได้รับความเดือดร้อนยุ่งยากได้

ความจริงมีอยู่ว่า…
ที่มาที่ไปของข้อห้ามตัดผมวันพุธและห้ามถอนวันพฤหัสบดี

มีหลายตำารา โดยสืบเนื่องจากในอดีตที่ยังปกครองด้วยระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินตลอดจนพระบรมวงศา-
นุวงศ์จะทรงเคร่ืองใหญ่และทรงเคร่ือง (ตัดผม) ในวันพุธ โดยเรียก
ช่างตัดผมเข้ามารับใช้ในวังเป็นประจำา ดังนั้นประชาชนจึงไม่ควร 
ตีตัวเสมอหรือแย่งชิงช่างมีฝีมือจากพระเจ้าแผ่นดิน

นอกจากนี้คนไทยในอดีตยังได้รับอิทธิพลการคำานวณเร่ืองฤกษ์
ยามจากพราหมณ์และชาวมอญ ซึ่งนำามาใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา
อย่างการโกนจุก โดยถือให้วันพุธเป็นวันเกษตรหรือวันแห่งการ
เจริญเติบโต ห้ามใช้ของมีคมตัดผมหรือตัดไม้ที่ขัดแย้งกับการเจริญ
งอกงาม เชน่เดยีวกับวันพฤหัสบดทีีถื่อเป็นวันครแูละมพีระเสารเ์ปน็
กาลกิณี จึงห้ามตัดไม้ ใหญ่ หรือถอนย้ายศาลพระภูมิในวันนี้
 

คนท้องห้ามไปงานศพ
คนโบราณมักห้ามสตรีมีครรภ์ไม่ให้ ไปร่วมงานศพ 

เพราะเชื่อว่าอาจมีวิญญาณเร่ร่อนติดตามกลับมา 
สัมภเวสีจะเข้าสิง หรือร้ายแรงจนถึงขั้นทำาให้สูญเสีย
ทารกในครรภ์ แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ให้ติดเข็มกลัด
ไว้ที่เสื้อตรงท้อง เพื่อป้องกันดวงวิญญาณและรักษา 
ลูกน้อยให้อยู่รอดปลอดภัย 

ความจริงมีอยู่ว่า…
ในงานศพที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจอาจ

ทำาให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีสภาพจิตใจอ่อนไหวกว่าปกติ
อยู่แล้วเกิดความเศร้าหมอง ความเครียด และความ
ไม่สบายใจซึ่งอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ ยิ่งไปกว่านั้น
ในงานศพที่มีผู้คนพลุกพล่านย่อมไม่สะดวกสำาหรับ
หญิงต้ังครรภ์ท่ีจะลุกน่ังเคล่ือนไหวต่าง ๆ ทั้งยังอาจ
เกิดอันตรายหรือมีโอกาสติดเชื้อและเป็นลมในงาน
อีกด้วย ส่วนการแก้เคล็ดด้วยการติดเข็มกลัดไว้ที่เสื้อ
ตรงท้องนั้นก็เพื่อให้ผู้อื่นสังเกตเห็นว่ากำาลังตั้งครรภ์
จะได้ช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตา รวมถึงไว้ย้ำาเตือน 
ตัวเองให้ระมัดระวังการทำากิจกรรมท่ีมีความเสี่ยง
กระทบกระเทือนกับทารกในครรภ์
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AVOID BAD HABITS 
THAT MAKE YOU 

LOOK OLDER
รู้หรือไม่ว่าพฤติกรรมบางอย่างท่ีทำาจนเป็นนิสัยคือสาเหตุหน่ึง 

ที่ทำาให้ดูแก่กว่าวัยโดยไม่รู้ตัว ลองเช็กดูว่ามีข้อไหนบ้าง 
ท่ีเรากำาลังทำาอยู่ แล้วมาดูแลตัวเองให้มากข้ึนด้วยการลด ละ เลิก

การกระทำาดังกล่าว เพื่อสุขภาพที่ดีและความอ่อนเยาว์ 
จะได้อยู่กับเราไปนาน ๆ

นอนดกึ นอนไม่เป็นเวลา รู้หรือไม่ว่าช่วงเวลา 22.00-02.00 น. คือเวลาทองท่ีร่างกาย
จะหลัง่ฮอร์ โมนเพ่ือการเจรญิเติบโต (Growth Hormone) การเข้านอนและหลบัสนทิในช่วง
เวลานี้ท�าให้ร่างกายหลั่งฮอร์ โมนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลก็คืออวัยวะส่วนท่ีสึกหรอจะ 
ได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มท่ี แล้วยังช่วยชะลอริ้วรอยบนผิวหน้าได้อีกด้วย สังเกตง่าย ๆ ว่า 
วันไหนนอนหลบัเตม็อิม่ผวิหน้าจะดอูิม่เอบิสดใส แต่ถ้าอดนอนผวิจะแห้งกร้าน ถึงแต่งหน้า
อย่างไรก็กลบความร่วงโรยของผิวไม่มิด จึงเป็นข้อพิสูจน์ว่าการนอนช่วยให้ผิวสวยได้จริง
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Youthful Tips
●     ผิวสดใสไม่ระคายเคืองง่าย รับประทาน 

ผลไม้สดทีอ่ดุมด้วยวิตามนิซแีทนขนมจบุจบิ
หรือน�้าอัดลม

●     บ้วนปากทุกครัง้หลงัดืม่ชากาแฟ เพ่ือป้องกัน
คราบเหลืองเกาะฟันท่ีจะท�าให้ใบหน้าและ
รอยยิ้มดูหมอง

●     คิ้วสีน�้าตาลเข้มได้รูปพอเหมาะ ช่วยให้
ใบหน้าดูนุ่มนวลและอ่อนเยาว์กว่าคิ้วสีด�า
เข้มหรือคิ้วที่บางเกินไป

●     ลิปสติกเนื้อครีม เช่น สีนู ้ด สีพีช ช่วยให้
รอยย้ิมสว่างสดชื่นและลดอายุได้มากกว่า
ลิปสติกเนื้อแมตต์สีเข้มทึบ 

●     อย่าปล่อยให้ร่างกายขาดน�้า เพราะเมื่อ 
ร่างกาย ขาดน�้าเซลล์ก็ขาดน�้าไปด้วยผล 
คือผิวแห้ง ดูร่วงโรย การดื่มน�า้วันละ 8 แก้ว
จึงจ�าเป็นเสมอ 

●     รอยคล�า้ใต้ตาท�าให้หน้าดแูก่ขึน้ เกลีย่คอน-

  ซีเลอร์สีสว่างกว่าผิวเล็กน้อย ช่วยกลบรอย

   คล�้าได้แบบเนียน ๆ 

●     ทาครีมบ�ารุงและครีมกันแดดให้ท่ัวล�าคอ
เป็นประจ�าทุกวัน เพราะล�าคอที่เห่ียวย่นก็
ท�าให้ดูสูงวัยได้เช่นกัน

กระจ่างใสและนุ่มนวลขึน้ ส่วนวัย 40 ขึน้ไป
ก็จะประสบปัญหาผิวแห้งกร้าน มี ริ้วรอย
ชัดเจนขึ้น ดังนั้นควรเน้นใช้สกินแคร์ที่ช่วย
เติมความชุ่มชื้นพร้อมลดเลือนริ้วรอย อย่าง
เช่นส่วนผสมของเพปไทด์หรือสารสกัดจาก
พืชบางชนิดท่ีกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน
ให้ผิวดูกระชับ

ปล่อยให้เส้นผมชี้ฟูและแห้งกรอบ 
เส ้นผมท่ีเงางามจะช่วยขับให้ใบหน้าดู
สดชืน่มชีวิีตชวีา ดงัน้ันอย่าปล่อยให้ผมแห้ง 
ดูกระเซิง หมั่นดูแลเส้นผมด้วยการเล็มผม 
ให้ได้ทรงอยู่เสมอ สลับกับใช้คอนดิชันเนอร์ 
สูตรเข้มข้นที่ช ่วยบ�ารุงล�้าลึกอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 2 คร้ัง เมื่อต้องอยู่กลางแจ้ง
นาน ๆ ควรสวมหมวกหรือรวบผม เพ่ือ
ป้องกันเส้นผมแห้งกรอบจากแสงแดด และ 
รับประทานไบโอตินซึ่งเป็นวิตามินที่ช่วย
บ�ารุงเส้นผมให้แข็งแรง

รับประทานอาหารหวานมากเกินไป “น�้าตาล” ไม่ได้เป็นแค่ศัตรูตัวร้ายของหุ่นสวย
เท่านั้น แต่ยังท�าให้ผิวเสียอีกต่างหาก น่ีคือเร่ืองจริง เพราะเมื่อน�้าตาลเข้าสู่ร่างกายจะก่อ
ให้เกิดกระบวนการ AGEs (Advanced Glycation End Products) หรือปฏิกิ ริยาที่น�้าตาล 
ในเลือดไปจับตัวกับโปรตีน ท�าให้เกิดการท�าลายเส้นใยคอลลาเจนใต้ชั้นผิว ส่งผลให้ผิว
หย่อนคล้อย เกิดริ้วรอยก่อนวัย และยังท�าให้ผิวอักเสบเป็นสิวง่ายหายช้าอีกด้วย

ละเลยการใช้ครมีกันแดด แสงแดดไม่เพียงท�าให้แสบร้อนผวิอย่างเดยีว แต่ยังมาพร้อม
รังสียูวีเอท่ีทะลุผ่านก้อนเมฆและกระจกได้ เป็นสาเหตุของจุดด่างด�าและริ้วรอย ส่วนรังส ี
ยูวีบีท�าให้ผิวหมองคล�้า ฉะนั้นต่อให้วันท่ีไม่ได้ออกไปไหนก็อย่าชะล่าใจ ควรทาครีม
กันแดดให้เป็นนิสัย และเลือกใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF 30 ขึ้นไปรวมทั้งมีค่า PA+++ ด้วย  
เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันผิวจากรังสียูวีสูงสุด 

ท�าความสะอาดผิวไม่เหมาะสม การล้างหน้าไม่สะอาดท�าให้ผิวอุดตันเป็นสิวได้  
หรือถ้าไม่เคยสครับผิวเลยก็ท�าให้ผิวดูหมองได้เช่นกัน ดังน้ันควรล้างหน้าวันละ 2 ครั้ง 
โดยเน้นที่ช่วงเย็น ด้วยการท�าความสะอาดคราบเมกอัปให้หมดจด ตามด้วยโฟมล้างหน้า 
หรือผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสภาพผิว แล้วอย่าลืมเลือกใช้สครับสูตรอ่อนโยนส่วนผสม 
เน้นจากธรรมชาติเพียงสัปดาห์ละครั้ง เท่านี้ผิวก็จะนุ่มนวลและสดใสขึ้นอย่างง่ายดาย 

รองพื้นหนาเตอะ อะไรท่ีมากไปไม่ใช่เรื่องดีแน่ ๆ เช่นเดียวกันการใช้ครีมรองพ้ืนมาก
เกินไปแทนที่จะได้ผิวสวยกลับกลายเป็นเน้นให้ผิวดูหนา กร้าน และมี ริ้วรอยจนดูแก่กว่า 
วัยได้ แนะน�าว่าควรเลือกใช้รองพ้ืนเน้ือครีมสูตรออยล์ฟรีเฉดใกล้เคียงสีผิวที่สุด เกลี่ยบาง ๆ 
ด้วยปลายนิ้วหรือฟองน�้า แล้วตามด้วยแป้งฝุ่นเนื้อโปร่งแสง จะช่วยให้ผิวดูกระจ่างสดชื่น 
อย่างเป็นธรรมชาติ เป็นวิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยลดอายุลงไปได้อีกหลายปี

เคร่งเครียดตลอดเวลา ทุกครั้งท่ีเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์ โมนแห่งความเครียด 
(Cortisol Hormone) ย่ิงเครียดก็ยิ่งหลั่งมาก ฮอร์ โมนน้ีจะไปกระตุ้นระดับน�้าตาลในเลือด
ให้สงูขึน้ การสบูฉดีเลอืดแรงขึน้ เส้นเลอืดฝอยขยายตวัท�าให้ผวิระคายเคอืงง่าย ถ้าเครยีดบ่อย
จนฮอร์ โมนเสียสมดุลจะย่ิงกระตุ้นให้ผิวอักเสบ สังเกตได้ว่าผิวจะมัน ดูหมอง เป็นสิวง่าย 
รู้อย่างนี้แล้วก็ควรท�าจิตใจให้สบาย อย่าเครียดเป็นดีที่สุด 

ออกก�าลังกายเกนิพอดี อาการ Overtraining หรอืออกก�าลงักายหักโหมเกินไปนอกจาก
ไม่ได้ประโยชน์แล้วยงัเป็นการท�าร้ายสขุภาพด้วย เพราะท�าให้เกิดความอ่อนล้าสะสม น�้าหนัก
ลดอย่างรวดเร็ว ตามด้วยอาการนอนหลับไม่สนิท อารมณ์แปรปรวน เมื่อสุขภาพภายใน 
ทรุดโทรมย่อมท�าให้ใบหน้าดูเหนื่อยล้าขาดความสดชื่นได้ ทางที่ดีควรมีวันหยุดให้ร่างกาย
ได้พักและฟื้นฟูจากการออกก�าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน

ใช้สกินแคร์ไม่เหมาะกับวัย ผู้หญิงวัย 30 ขึ้นไปมักมีปัญหาเรื่องความหมองคล�้าและ 
เริ่มมีร ้วิรอยแห่งวัย สกินแคร์ท่ีใช้จึงควรมีส่วนผสมของ AHA เพ่ือช่วยผลัดเซลล์ผิวให้
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Fashion Story

โลกไซเบอร์ หรือกระเป๋ารูปลูกบอลชายหาดที่เข้ากับ
คอนเซปต์วันหยุดพักผ่อนในโชว์ล่าสุดของ Chanel ที่
เนรมิต Grand Palais ในกรุงปารีสให้กลายเป็นทะเล
และชายหาดน่าตื่นตา เชื่อเถอะว่างานดีไซน์ ช้ินเก๋เหล่านี้
แม้จะราคาสูงลิบแค่ไหนบรรดาสาวกของแบรนด์ก็ไม่
เคยพลาดที่จะมีไว้เป็นของสะสม เช่นเดียวกับแบรนด์
เครื่องหนังสุดคลาสสิก Hermès ก็ส่ง Galop d’Hermès 
Minaudière กระเป๋ารูปม้าสุดเก๋ที่ทำาจากหนังแท้ทั้งใบ 
แม้ขนาดจะเล็กบรรจุของได้ไม่มากแต่ก็พกพารสนิยม
ที่ยากจะหาใครเหมือนมาอย่างเต็มที่

นอกจากความเคลื่อนไหวจากแบรนด์ดังต่าง ๆ ที่
ออกตัวมาแต่ละครั้งก็ทำาเอาสาวกแฟชั่นใจเต้นแรงแล้ว 
ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการเสพแฟชั่นสมัยนี้
และมีผู้ติดตามมากที่สุด นั่นก็คือบล็อกเกอร์และ 
อินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลาย กระเป๋าที่เหล่าบล็อกเกอร์ ใช้
ระหว่างเข้าร่วมแฟชั่นวีกตามเมืองแฟชั่นใหญ่ ๆ มัก
กลายเป็นชิ้นฮอตฮิตที่ใคร ๆ ต่างถามถึง ซึ่งไม่ได้มีแต่
ประเภทราคาแพงชนิดที่คนทั่วไปสัมผัสจับต้องไม่ได้ 
เพราะแท้จริงแล้วพวกเธอก็ชอบกระเป๋าดีไซน์แปลกตา
ราคาสบาย ๆ เหมือนกัน เช่น กระเป๋าหนังรูปทรงถังที่อยู่
ในตาข่ายเชือกถักคล้ายกับชะลอมบ้านเราพร้อมหูหิ้ว
หนงัทรงกลมแบรนด ์Staud จากฝัง่อเมรกิาทีโ่ดง่ดงัดว้ย

เชือ่วา่แอก็เซสเซอรชีิน้หนึง่ทีผู่ห้ญงิทกุคนตอ้งมกีค็อื
กระเปา๋ เพราะเปน็ของคูก่ายทีจ่ะบรรจสุมัภาระมากมาย
ของพวกเธอไว้ไดใ้นใบเดยีว และกระเปา๋รปูทรงสีเ่หลีย่ม
ขนาดกำาลังดีมักเป็นตัวเลือกที่คนส่วนใหญ่ใช้ เพราะ
นอกจากจะถือง่ายแล้วยังเข้าได้กับหลากหลายสไตล์
อีกด้วย แต่สำาหรับแฟชั่นยุคปัจจุบันนี้ความ “คลาสสิก” 
อาจถูกมองได้ว่าน่าเบื่อไปหน่อย บรรดาดีไซเนอร์ทั้ง
แบรนด์ดังและแบรนด์ที่ยังไม่ได้มีชื่อเสียงมากจึงพากัน
นำาเสนอไอเดียสนุก ๆ  และสรรหาวัสดุแปลก ๆ  มาสร้าง
ความพิเศษให้งานดีไซน์และกระตุ้นยอดขายให้แบรนด ์
แลว้กแ็นน่อนวา่ผลงานสดุครเีอทฟีเหลา่นัน้ยอ่มเปน็ชิน้ 
Must-have ที่บรรดาสาวกแฟชั่นต้องตกหลุมรัก

แม้แต่แบรนด์ดังหลัก ๆ อายุร่วม 100 ปีทั้งหลายที่
มีงานดีไซน์กระเป๋ารุ่นยอดนิยมซึ่งใคร ๆ ต่างอยากได้
มาไว้ในครอบครองก็ไม่ได้หยุดพลังงานสร้างสรรค์ไว้
เพียงเท่านั้น เช่น Chanel ที่นอกจากกระเป๋ารุ่น 2.55 
ซึ่งสนนราคาหลักแสนจะขายได้ตลอดกาลแล้ว แบรนด์
ดังแห่งประเทศฝรั่งเศสนี้ยังมีกระเป๋าดีไซน์เก๋ที่รังสรรค์
ขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อเสริมคอนเซปต์ของแต่ละฤดูกาล
ใหช้ดัเจนขึน้ ไมว่า่จะเปน็กระเปา๋รปูขวดน้ำ�หอม Chanel 
No5 กระเป๋ารูปทรงจรวดขนาดน่ารักที่สื่อเรื่องราวของ

7272

คิดนอกกรอบตอบโจทย์สาวกแฟชั่นตัวจริง
กระเป๋าดีไซน์เก๋

Chanel
กระเป๋ารูปลูกบอลชายหาด 

Hermès
กระเป๋ารูปม้า

Chanel
กระเป๋ารูปทรงจรวด 

72-73HPM7C7W2 F39 27-11-61 CS18.indd   48 12/2/18   2:43 AM



Nasha
กระเป๋าหนังสาน

7373

Susan Alexandra
กระเป๋าที่ร้อยจากลูกปัด

Shrimps
กระเป๋าที่ร้อยจากลูกปัด 

Staud
กระเป๋าหนังรูปทรงถัง
ที่อยู่ ในตาข่ายเชือกถัก 

งานดีไซน์กระเป๋าแหวกแนวไม่เหมือนใคร นอกจากนี้
กระเป๋าที่ตัดเย็บด้วยหนังพลาสติกในหลากรูปทรง 
ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่บรรดาแบรนด์ดังขนมาประชันกัน 
เราสามารถวัดความฮอตของเทรนด์นี้ได้จากงานก๊อบปี้
ที่มีให้เห็นแทบล้นตลาด

บางคนอาจมองวา่แฟชัน่เปน็เรือ่งฉาบฉวย แตแ่ทจ้รงิ
แล้วคนแฟชั่นล้วนหลงใหลงานออกแบบอันพิถีพิถัน จึง
ไม่แปลกที่กระเป๋าซึ่งกำาลังได้รับความนิยมอย่างมาก
ในตอนนีค้อืการดไีซนท์ีน่ำาเอางานหตัถกรรมมาดดัแปลง
ให้เกิดรูปทรงทันสมัย อย่างกระเป๋าแสนน่ารักจากการ
ร้อยลูกปัดสีสวยผลงานของดีไซเนอร์รุ่นใหม่แบรนด์ 
Shrimps และ Susan Alexandra ที่ดูเผิน ๆ เราอาจนึก
วา่เปน็หนึง่ในงานออกแบบจากโครงการโอทอปหรอืเปลา่  
ความจริงวิธีการและขั้นตอนการทำาก็คงไม่ต่างอะไรกับ
งานฝีมือของไทย แต่ด้วยการตลาดที่ชาญฉลาดและได้
รบัการสนบัสนนุจากดาวเดน่ของสตรตีสไตล ์กเ็ลยทำาให้
กระเป๋าของแบรนด์นี้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและดูเหมือน
จะกว้างขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนอีกหนึ่งแบรนด์ที่มาแรงไม่แพ้
กันคือ Cesta Collective กระเป๋าดีไซน์สวยเก๋สไตล์ 
วินเทจโดดเด่นด้วยงานจักสานจากฝั่งอเมริกาที่ราคาไม่
สูงเกินเอื้อม และละเอียดลออด้วยฝีมือการสานของ 
ชาวพื้นเมืองประเทศรวันดาในทวีปแอฟริกา ก่อนจะถูก
นำาไปประกอบให้สมบูรณ์ที่โรงงานผลิตในนิวยอร์ก  
รายไดส้ว่นหนึง่จากการขายกระเปา๋ทกุใบจะถกูแบง่เปน็

ค่าจ้างให้ชาวรวันดา อาจเรียกได้ว่าเป็นการชอปปิง
ที่ทำาการกุศลไปด้วยในคราวเดียว 

สำาหรับแบรนด์ไทยที่ส่งให้งานฝีมือแบบไทยก้าวสู่
ตลาดสากลได้อย่างน่าชื่นชมคือ VT Thai เป็นเว็บไซต์
ที่รวบรวมกระเป๋าดีไซน์สวยเก๋จากงานจักสานของไทย 
VT Thai มีส่วนร่วมในการออกแบบให้ชิ้นงานดูทันสมัย
และเข้ากับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน เครื่องจักสานจะ 
ไม่ถูกจำากัดว่าต้องเป็นแค่ตะกร้าหรือชะลอมอีกต่อไป 
ผลงานสุดสร้างสรรค์ของพวกเขาทำาให้คนหันมาสนใจ
งานหัตถศิลป์ไทยมากขึ้น และไม่ใช่แค่ในประเทศไทย
เท่านั้น เพราะยังมีกลุ่มคนแฟชั่นในต่างประเทศที่ถือ
กระเป๋าของ VT Thai อย่างภาคภูมิใจ นอกจากนี้ยังมี 
Nasha อีกหนึ่งแบรนด์ไทยที่เริ่มต้นจากกระเป๋าทรง
สี่เหลี่ยมกราฟิกหน้าตาแปลกซึ่งคนต่างชาติมองว่าเก๋ 
ต่อมาจึงได้พัฒนาจากกระเป๋าหนังทรงสี่เหลี่ยมไปสู่
กระเป๋าหนังสานรูปทรงแปลกใหม่ ส่งพลังความคิด
สร้างสรรค์ออกมาเต็มเปี่ยมจนกลายเป็นเหมือนงาน
ศิลป์ชิ้นเก๋ที่ใคร ๆ ต่างก็อยากจับจองเป็นเจ้าของ

กระเป๋ารูปทรงสี่เหลี่ยมคลาสสิกอาจเป็นสัญลักษณ์
ของสไตล์ที่สวยไร้กาลเวลา แต่ถ้ามองถึงศิลปะในโลก
แฟชั่นแล้วกระเป๋าหลากหลายรูปทรงที่อัดแน่นด้วย 
ไอเดียของผู้สร้างสรรค์ก็น่าจะเป็นตัวแทนที่แสดงให้
เห็นถึงความสนุกและจินตนาการอันไร้ขีดจำากัดของ 
ผู้คิดและผู้ใช้ได้ดีที่สุด

VT Thai
กระเป๋าจากงานจักสานของไทย 

72-73HPM7C7W2 F39 27-11-61 CS18.indd   49 12/2/18   2:43 AM



Happiness Life

74

รวิศ  หาญอุตสาหะ
กลมกล่อมในความสมดุล

จาก “ศรีจันทร์สหโอสถ” ซึ่งเป็นธุรกิจ
ครอบครัวที่คุณพงษ์ หาญอุตสาหะสร้างขึ้น
ด้วยความรักเมื่อ พ.ศ. 2491 แต่เมื่อกาลเวลา
ผันผ่านธุรกิจจำาเป็นต้องปรับตัวหลายด้านเพื่อ
ตอบความต้องการของโลกที่หมุนไปอย่างไม่
หยุดนิ่ง จุดประกายให้คุณรวิศ หาญอุตสาหะ 
หลานปู่ซึ่งจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และจบ MBA จาก Vanderbilt University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมประสบการณ์ที่
คลกุคลใีนสถาบนัการเงนิชัน้นำาระดบัโลกอยา่ง 
Citibank อยู่หลายปีตัดสินใจก้าวเข้ามารับไม้
ต่อเป็นรุ่นที่ 3 และใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีก็พลิก
โฉมกิจการครอบครัวที่ไม่มีคอมพิวเตอร์แม้แต่
เครื่องเดียวให้เป็นองค์กรที่มีความทันสมัย 
ทั้งในแง่ผลิตภัณฑ์ การตลาด เทคโนโลยี ฯลฯ 
ได้สำาเร็จ

ปัจจุบันคุณรวิศดำารงตำาแหน่งประธาน 
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษิทั ศรจีนัทรส์หโอสถ จำากดั 
ที่มีความสุขและสนุกกับการพบความท้าทาย
ใหม่ ๆ ในเชิงธุรกิจแทบทุกวัน ควบคู่กับการ
สร้างสมดุลระหว่างการทำางาน การใช้ชีวิต และ
การดูแลครอบครัวได้อย่างกลมกล่อมลงตัว



ปลุกปั้นองค์กรให้แข็งแกร่ง
“เมื่อผมเข้ามาดูแลกิจการของครอบครัวเมื่อราว 

10 กว่าปีก่อน ผมพบว่ามีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุง
และพัฒนา ตอนนั้นเราไม่มีคอมพิวเตอร์ด้วยซ้ำ�จะ 
เก็บข้อมูลตัวเลขเกี่ยวกับสินค้าก็ต้องใช้เวลาเป็น 
เดือนกว่าจะได้ครบ ผมไม่อยากให้ธุรกิจที่คุณปู่สร้าง
ตอ้งหายไป จงึคดิวา่จะทำาอยา่งไรใหศ้รจีนัทรส์หโอสถ
ยังคงอยู่ได้ในยุคที่ความต้องการของตลาดเปลี่ยนไป 

“สิ่ง ท่ีทำาคือการปรับปรุงระบบภายในให้มีประสิทธิ-
ภาพขึน้ ปรบัรปูแบบบรรจภุณัฑ ์พฒันาสตูรผลติภณัฑ ์
ดูเรื่องการขาย การตลาด เรามีความเชื่อว่าผลิตภัณฑ์
ของเราเหมาะกับคนแถบนี้มากกว่าผลิตภัณฑ์แบรนด์
ต่างชาติที่ทำาออกมาสำาหรับขายทั่วโลก และความที่
อยู่ใกล้ลูกค้าทำาให้เราติดตามความต้องการของเขา
หรือตามกระแสต่าง ๆ ได้เร็ว จึงตัดสินใจได้เร็วกว่า
และขยับตัวได้เร็วกว่าเพื่อสู้กับแบรนด์ ใหญ่ 

“อีกอย่างคือธุรกิจนี้มีการแข่งขันสูง มีคนเข้ามา
ตลอดเวลา ผู้เล่นรายใหญ่ก็เข้ามาเยอะ เราจึงต้องหา
มุมมองและอะไรใหม่ ๆ อยู่เรื่อย ๆ เพื่อจะได้อยู่ด้าน
บนของตลาดให้ได้ เช่น การร่วมมือกับดีไซเนอร์ชั้นนำาของไทยใน
คอลเล็กชัน ‘ศรีจันทร์ อาซาว่า’ ซึ่งความร่วมมือรูปแบบนี้เรา
พยายามทำาปลีะครัง้ และนอกจากแบรนดศ์รจีนัทรเ์รายงัมแีบรนด์
ศศิที่เน้นกลุ่มเด็กวัยรุ่น ส่วนกลุ่มผู้ชายก็เป็นตลาดที่น่าสนใจ 
ตอนนีเ้รามผีลติภณัฑแ์ปง้สำาหรบัผูช้ายแลว้ คาดวา่จะขยายตลาด
กลุ่มนี้ให้มากขึ้นในอนาคต”

 
สายเลือด “คนศรีจันทร์”

“จากวันแรกที่เข้ามาดูแลจนถึงทุกวันนี้บริษัทเราเป็นมืออาชีพ
มากขึ้นเยอะและมีการเติบโตตลอด น่าจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
เพราะเติบโตทั้งเรื่องคน สังคมรับรู้ถึงแบรนด์ของเรา กับลูกค้า
และทีมงานเราก็ดีขึ้น เก่งขึ้น แต่ยังมีอะไรที่ต้องทำาอีกเยอะเพราะ
อยู่ในยุคที่ความเปลี่ยนแปลงมาอย่างรวดเร็ว คิดว่าต้องมีความ
ท้าทายตามมาอีกมากในอนาคต และเราต้องสู้กับความท้าทาย
เหล่านั้น

“ผมพยายามพัฒนาคนให้มากที่สุด เพราะเชื่อมั่นว่าจากนั้น 
คนก็จะไปพัฒนาอย่างอื่นต่อเอง ดังนั้นบริษัทก็จะเน้นเรื่องการ 
พัฒนาคน และคนที่มีคุณสมบัติจะเป็นคนศรีจันทร์หลัก ๆ คือต้องมี
ความมุ่งมั่น มีทัศนคติใกล้เคียงกัน เราต้องการคนที่เชื่อในสิ่งที่ 
เราพยายามจะทำา เชื่อในความพยายามที่จะทำาให้แบรนด์ไทย 
เติบโตและแข็งแรงมากขึ้น เนื่องจากการทำางานในบริษัทที่กำาลัง 
เติบโตจะมีงานบางอย่างที่ท้าทาย ทำาแล้วอาจเหนื่อยหน่อย ทำาแล้ว
อาจจะยากหรือบางครั้งไม่สำาเร็จ แต่ก็พร้อมมาเผชิญความยาก 
นั้นไปด้วยกัน”

หนุนผู้ประกอบการไทยให้โตไกลดังฝัน
“ผมอยากแบ่งปันประสบการณ์การทำาธุรกิจหรือแง่คิด 

ต่าง ๆ ให้กับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ จึงมีไปบรรยายช่วย
หน่วยงานที่ดูแลเอสเอ็มอี ที่ผมทำาเยอะคือเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
(Mission To The Moon) และพอดแคสต์ที่ให้ความรู้แก่ 
ผู้ประกอบการธุรกิจว่าตอนนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้าง 
และอัปเดตกระแสต่าง ๆ ที่ควรรู้ในการทำาธุรกิจ เพราะ 
ผูป้ระกอบการสว่นใหญจ่ะยุง่ ผมจงึพยายามยอ่ยทกุอยา่งออก
มาให้ง่ายที่สุด ทำาให้ใช้เวลานิดเดียวในการอัปเดตกระแส”
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Happiness Life

หลักคิดแก้ไขปัญหาให้คลี่คลาย
“การทำางานทุกอย่างย่อมมีปัญหาอยู่แล้ว แต่วิธีการตอบสนองต่อ

ปัญหาของแต่ละคนก็แตกต่างกันไป วิธีตอบสนองบางอย่างอาจช่วยแก้
ปัญหาให้คลี่คลายไปได้หรือว่าอาจทำาให้ปัญหานั้นแย่ลงก็ได้ ตัวปัญหา
เองเป็นแค่ส่วนน้อย ส่วนใหญ่ที่ปัญหาใหญ่ขึ้นเป็นเพราะเราตอบสนอง
อีกแบบหนึ่ง

“ดังนั้นวิธีการบริหารจัดการอารมณ์และบริหารจัดการสติในการแก้
ปัญหาเป็นเรื่องสำาคัญมาก ปัญหาแบบเดียวกันแต่แก้คนละวิธีก็อาจออก
มาเป็นคนละเรื่องเลยทีเดียว อีกอย่างคือเมื่อปัญหาเข้ามาต้องแบ่งเป็น
เรื่องย่อย ๆ เสียก่อน ไม่อย่างนั้นถ้าทุกปัญหาเป็นปัญหาใหญ่หมดเรา 
ก็จะแก้ ไขไม่ไหว ต้องย่อยลงมา ต้องมีระบบการจัดการความคิดที่ดี  
เพื่อที่จะแยกแยะได้ว่าควรจะแก้ ไขตรงไหนและอย่างไร”

หนังสือหล่อหลอมชีวิต
“ผมชอบอ่านหนังสือมาก ๆ  มีหนังสืออยู่หลายพันเล่ม แต่ช่วงนี้ผมอ่าน

หนังสือแนวธุรกิจและหนังสือแนวจิตวิทยาเป็นหลัก ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับงานของตัวเองอยู่แล้ว ผมเป็นคนที่เรียนรู้ผ่านหนังสือเยอะ ได้เรียนรู้
มุมมองและความคิดใหม่ ๆ  ในการทำาธุรกิจและการใช้ชีวิต หนังสือจึงเป็น
ครูที่สอนผมเยอะที่สุด และเป็นหนังสือที่ช่วยหล่อหลอมชีวิตของผม ดังนั้น
ก็จะอ่านหนังสือทุกวัน แต่จะได้มากหรือน้อยก็แล้วแต่วัน

“หนังสือเล่มโปรดของผมมีเยอะ ถ้าให้ยก
มาเล่มหนึ่งก็คือ Principles เขียนโดย Ray 
Dalio เปน็หนงัสอืทีด่ทีีส่ดุเลม่หนึง่ทีผ่มเคยอา่น 
จึงแนะนำาให้ครอบครัวและทีมงานได้อ่านกัน 
เหตุผลที่ชอบหนังสือเล่มนี้เพราะเรย์ ดาลิโอมี
ความเชี่ยวชาญและเก่งมาก ๆ  เขาเป็นผู้ก่อตั้ง 
Bridgewater Associates ซึง่ปจัจบุนัเปน็บรษิทั
กองทุน Hedge Fund ที่ใหญ่มากของโลก เขา
เล่าประสบการณ์ ในชีวิตทั้งด้านที่สำาเร็จและ
ล้มเหลว เรื่องราวที่เขาเขียนเป็นหลักการที่นำา
มาใช้ในชีวิตจริงและนำามาเตือนสติเราหลาย ๆ 
ประเด็นได้” 

จัดสรรเวลาอย่างลงตัว
“จริง ๆ ผมเป็นคนทำางานเยอะ แต่ส่ิงท่ีใช้ใน

การแบ่งเวลาคือพยายามโฟกัสกับเรื่องสำาคัญ
และทำาเรือ่งนัน้ใหเ้สรจ็ เพราะคนเราไมส่ามารถ
ทำาทุกเรื่องให้เสร็จได้ ก็พยายามโฟกัสที่เรื่อง
สำาคญัเทา่นัน้กอ่น และไมท่ำาใหต้วัเองตอ้งแบก
อะไรหนักจนเกินไป ต้องหาเวลาพักผ่อน และ
เรือ่งที่ไมก่อ่ใหเ้กดิประโยชนก์็ไมท่ำา จะพยายาม
ทำาแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน เกี่ยวข้องกับ
ครอบครวั หรอืไมก่เ็กีย่วขอ้งกบัการดแูลสขุภาพ 
ส่วนเรื่องที่นอกเหนือจากนี้ถ้าไม่จำาเป็นก็ไม่ทำา
เพราะเดี๋ยวเวลาไม่พอ” 
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ส่งต่อความสุขสู่คนรอบข้าง
“ผมพยายามใส่ใจเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ 

เพราะคนรอบข้างเราจะมีความสุขหรือไม่
นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องใหญ่ ๆ  อย่างเดียว 
แต่เป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การพูดจา 
การรกัษาน้ำ�ใจกนั การใหเ้กยีรตกินั นีเ่ปน็
สิ่งที่ผมตั้งใจทำาเพื่อให้คนรอบข้างทุกคน
มีความสุข ทั้งครอบครัวและพนักงานที่
ทำางานร่วมกับเรา

“ชีวิตของผมทุกวันนี้ถือว่ามาไกลและ
น่าพอใจ แต่ผมมองว่ายังไม่ประสบความ
สำาเรจ็อะไรเพราะยงัมสีิง่ทีต่อ้งทำาอกีเยอะ 
แต่ก็รู้สึกว่าชีวิตทุกวันนี้มีความสมดุลดี 
ท้ังการงาน การใช้ชีวติ และครอบครัว” 



นุ่งส่าหรี
ท่องแดนภารตะ 

ณ มหานคร
สีชมพู “ชัยปุระ”

LOST IN PINK CHARM
JAIPUR, 

Getaway Global

เรื่องและภาพ : Tiger P
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ว่ากันว่านักเดินทางที่เคยไปเยือนอินเดียมาแล้วหากไม่รู้สึกชอบก็จะ
ชังไปเลย แถมพอรู้ว่าคนใกล้ตัวมีแผนจะไปเยือนแดนภารตะ สารพัดคำาขู่
คำาเตือนก็ยิ่งกระหน่ำ�มาเข้าหู ทั้งเรื่องอาหารการกินไม่อร่อยบ้าง ห้องน้ำ�
สกปรกบ้าง จะไปไหนก็มีแต่ผู้คนเบียดเสียดแออัดกลิ่นระคายจมูกจน 
วิงเวียน กระนั้นก็ตามสำานวน “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น” ยังคงใช้ได้เสมอ 
เพราะจากประสบการณ์ 4 วัน 2 คืนที่ได้ไปเยือนเมือง “ชัยปุระ” ข้อเสีย 
ทุกอย่างท่ีเคยรับรู้น้ันถูกกลบลบเลือนไปส้ินเชิง เพราะส่ิงท่ีทำาให้ประทับใจ
ไม่ลืมคืออุปนิสัยน่ารักของคนอินเดียที่ชอบความสนุกรื่นเริง รวมทั้งความ
งดงามของสถาปัตยกรรมที่ทำาให้ทั้งเมืองกลายเป็นสีชมพูสุดโรแมนติก

ชัยปุระ  (Jaipur) หรือจัยปูร์ตามการออกเสียงของคนท้องถิ่น เป็นเมือง
หลวงของรัฐราชสถาน อยู่ทางตะวันตกของประเทศอินเดีย ได้รับการ
สถาปนาเป็นราชธานีตั้งแต่ ค.ศ. 1728 ในสมัยของมหาราชาสวาอีชัย 
ซิงห์ที่ 2 (Maharaja Sawai Jai Singh II) โดยโปรดให้ย้ายจากราชธานี
เดิมที่ป้อมแอมเบอร์ (Amber Fort) ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงลงมายังพื้นราบ 
เราเดินทางมาถึงชัยปุระในช่วงค่ำ�แล้ว สีสันและความหลากหลายของ
อินเดียจึงถูกปกคลุมไปด้วยความมืด ก็เลยได้แต่เก็บความตื่นเต้นไว้แล้ว
รีบพักผ่อนก่อน รอให้ถึงพรุ่งนี้ที่เราจะได้สัมผัสกับ “ความเป็นอินเดีย”  
ขนานแท้ด้วยตัวเอง 

INDIA

The City Palace
พระราชวังหลวง
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Jantar Mantar
หอดูดาวจันทรา มานทาร์

รุ่งเช้าเมื่อพระอาทิตย์เริ่มทอแสง ภาพเมืองชัยปุระที่เห็นช่าง
น่าตื่นตาตื่นใจจริง ๆ ตึกรามบ้านช่องเป็นสีชมพูอมส้ม ผู้คน
พลุกพล่าน รถราแล่นกันขวักไขว่ เสียงแตรรถดังสนั่นประสานกับ
เสียงโหวกเหวกจ้อกแจ้กจอแจอย่างที่เราเห็นบ่อย ๆ ในหนังหรือ
ละครอินเดียนั่นแหละ เมื่อมาถึงชัยปุระแล้วสถานที่แห่งแรกที่ควร
มาชมก็คือ พระราชวังหลวง (The City Palace) ซึ่งอยู่ใจกลาง
เมือง เป็นแลนด์มาร์กสำาคัญลำาดับแรกที่นักท่องเที่ยวต้องแวะมา 
สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1729 โดยคำาสั่งของมหาราชาสวาอีชัย ซิงห์ที่ 2 
มหาราชาองค์สุดท้ายและองค์เดียวที่ประทับในพระราชวังนี้ 
สถาปตัยกรรมของพระราชวงัเปน็แบบราชปตุ (Rajput) ผสมผสาน
กับโมกุล (Mughal) มีชื่อเสียงมากในเรื่องจิตรกรรมฝาผนัง งาน
แกะสลัก และงานตกแต่งแก้วสีอันวิจิตรงดงาม ปัจจุบันยังคงเป็น
ที่พำานักของเชื้อพระวงศ์บางท่าน เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเป็น
บางส่วน พิพิธภัณฑ์ด้านในจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และเครื่อง
แต่งกายของมหาราชาและมหารานี

จากพระราชวังหลวงห่างกันเพียงถนนคั่นเป็นสถานที่ตั้งของหอ
ดูดาวจันทรา มานทาร์ (Jantar Mantar) ที่มหาราชาสวาอีชัย ซิงห์
ที ่2 และโหรหลวงใชเ้ปน็เครือ่งมอืดวูนัเวลา และทำานายเหตกุารณ์
ตา่ง ๆ  โดยคำานวณจากตำาแหนง่ของพระจนัทร ์ดวงดาว พระอาทติย ์
ผ่านสถาปัตยกรรมโบราณรูปทรงเรขาคณิตที่ตั้งอยู่เต็มบริเวณซึ่ง
มทีัง้ใหญเ่ลก็ขึน้อยูก่บัเรือ่งทีท่ำานาย ความนา่ทึง่อยูต่รงทีท่กุอยา่ง
สร้างขึ้นตามหลักทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษ
ที่ 18 และยังคงอ้างอิงใช้ได้จริงจนถึงปัจจุบันด้วย นับว่าเป็นเรื่อง
เหลือเช่ือมากท่ีในสมัยน้ันมนุษย์เราสามารถสร้างส่ิงเหล่าน้ีข้ึนมาได้ 
จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรแก่การเก็บรักษาไว้ และได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกใน ค.ศ. 2010

ภายในพระราชวังหลวง



เช้าวันถัดมาจุดหมายเราคือป้อมแอมเบอร์ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมือง
เก่าไปราว 11 กิโลเมตร เป็นป้อมปราการดั้งเดิม เคยเป็นศูนย์กลาง
การทหารและการปกครองของมหาราชาหลายยุคหลายสมัย  
ตั้งตระหง่านเป็นด่านปกป้องชาวเมืองมากว่า 1,000 ปี การเยี่ยมชม
แนะนำาให้นั่งบนหลังช้างขึ้นไปที่ยอดเนิน ควาญช้างแต่คนจะแต่งตัว
เต็มยศควบคุมช้างตัวโตท่ีต่างก็ออกท่วงท่าลีลาของตัวเอง ระหว่างทาง
เราจะได้น่ังชมวิวไปด้วย ใช้เวลา 10-15 นาทีก็ถึงท่ีหมายแบบสง่า ๆ  
ได้อารมณ์ประหนึ่งเป็นมหารานีอย่างไรอย่างนั้น

ป้อมปราการแห่งนี้แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วนใหญ่ ๆ แต่ละส่วน 
มีลานกว้างเป็นของตัวเอง ควาญช้างจะมาส่งบริเวณลานด้านนอก 
จากนั้นเราต้องเดินเท้าขึ้นบันไดไปสู่เขตพระราชฐาน ซึ่งแต่ละส่วน
ก็มีจุดเด่นและการตกแต่งประดับประดาต่าง ๆ  กันไป มีตำาหนักที่ใช้
ว่าราชการ ตำาหนักที่ประตูทำาด้วยงาช้าง และตำาหนักส่วนพระองค์
ของมหาราชาและมหารานีที่ตกแต่งงดงามด้วยเศษกระจกและ
กระเบื้อง เวลาจุดเทียนหรือมีแสงตะวันสีทองสาดส่องเข้ามาจะดู
ระยิบระยับจับตา หลังจากเดินเข้าออกตามซอกมุมต่าง ๆ สำารวจ 
ความสวยงามแล้ว  เรายังสั ง เกตได้อีกว่าภายในตำาหนักนี้  
อากาศเย็นสบาย ไม่จำาเป็นต้องใช้พัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ 
เลยแม้แต่น้อย ถ่ายรูปสวย ๆ เก็บความประทับใจจนเต็มอิ่มแล้ว  
ขากลับเราลองนั่งรถจี๊ปซึ่งมีให้บริการมากมายลงไป ขาขึ้นมา 
รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นมหารานี แต่ขาลงนี้รู้สึกราวกับผจญภัย 
อยู่ในหนังบอลลีวูดสักเรื่องเชียว

Getaway Global
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เราเดินลัดเลาะชมเมืองตามไกด์ท้องถิ่นไปเรื่อยก่อนมาสิ้นสุดวัน
ที่ฮาวา มาฮาล (Hawa Mahal) หรือพระราชวังสายลมซึ่งอยู่ริมถนน
ใหญ่ห่างจากพระราชวังหลวงเพียง 10 นาทีเศษ ขอบอกว่าถ้าใคร
อยากเที่ยวชมแบบเข้าถึงบรรยากาศท้องถิ่นจริง ๆ ลองนั่งสามล้อ
เครื่องฝ่ารถติดดูรับรองได้สมใจ สำาหรับเราชอบมาก เป็นการเดิน
ทางที่สนุกที่สุด นั่งไปถ่ายรูปไป เจอทั้งฝุ่นทั้งควัน เสียงแตรรถดัง
ลั่นท้องถนน สักพักมีวัวมีแพะวิ่งผ่านอีก ก็ได้ความรู้สึกแปลก ๆ ดี
แบบไม่เคยสัมผัสมาก่อน 

พระราชวังสายลมเป็นพระราชวังมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเปรียบได้
กับสัญลักษณ์ของเมืองชัยปุระ สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1799 เป็นอาคาร 
5 ชั้นสร้างด้วยหินทรายสีชมพู ลักษณะคล้ายรวงผึ้งซึ่งเป็นรูปแบบ
ของสถาปัตยกรรมเปอร์เซียผสมโมกุล ประตูหน้าต่างที่เห็นคือช่อง
ระบายอากาศ มีไว้ให้เหล่าสนมนางในแอบดูวิถีชีวิตชาวบ้านนอก
เขตวงั แตค่นภายนอกไมส่ามารถมองเหน็ดา้นในได ้คำาแนะนำาสำาหรบั
การมาชมพระราชวังสายลมนี้ ถ้าไม่อยากเดินชมด้านในก็ให้เดินขึ้น
ไปยังตึกตรงข้าม ด้านบนมีคาเฟ่ทำาเลดีอยู่ 1 ร้าน เปิดขายน้ำ�ดื่ม ชา 
กาแฟทั่วไป แต่วิวที่จะได้ชมนั้นเลอค่ามาก ท้องฟ้าสีชมพูอมส้มยาม
เย็นขับตัวพระราชวังให้ดูงดงามเหลือจะบรรยาย ยิ่งช่วงที่เรามานี้มี
สายลมเย็นอ่อน ๆ  พัดโชยและอยู่ในช่วงเทศกาลเล่นว่าวด้วย จึงได้
เห็นชาวบ้านนำาว่าวขึ้นมาชักสู้กันบนดาดฟ้าได้บรรยากาศสนุก ๆ 
ไปอีกแบบ

Hawa Mahal
พระราชวังสายลม

Amber Fort
ป้อมแอมเบอร์
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 ก่อนกลับท่ีพักเราแวะเดินเล่นท่ีลานกว้างริมทะเลสาบมันสการ์ 
(Man Sakar) เพ่ือชมบรรยากาศงานเทศกาลของชัยปุระ อย่างท่ี
บอกไว้ว่าเรามาเยือนเมืองน้ีในช่วงเทศกาลเล่นว่าวพอดี ชาวเมือง
ชัยปุระเขาจริงจังมากถึงขนาดจัดงานแข่งกันทั่วเมือง โชคดีวันที่
เราไปเป็นวันแข่งจริง ผู้คนพากันมารวมตัวกันตามจุดต่าง ๆ  ใคร
อยากแข่งก็แข่งไป ใครไม่แข่งก็นั่งชมหรือดูสินค้าไปด้วยก็ได้ 
บรรยากาศครึกครื้นเหมือนงานวัด ยิ่งบริเวณที่เราจอดรถติดกับ
ทะเลสาบด้วย มองจากฝั่งเห็นพระราชวังฤดูร้อน (Jal Mahal)  
อยู่กลางน้ำ�สวยงามมาก พระราชวังนี้อดีตมหาราชานิยมมา
ประทบัในชว่งฤดรูอ้น ไกดท์อ้งถิน่บอกวา่ดา้นในสวยงามประณตี
สุด ๆ เสียดายที่ตอนนี้ไม่เปิดให้เข้าชมแล้ว

 ตลอดเวลาที่เดินเล่นอยู่ในชัยปุระ สิ่งที่เราสัมผัสได้ชัดเจน
คือความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมและองค์ความรู้มหาศาล จนทำาให้
คิดว่าในอดีตเมืองนี้ต้องมั่งคั่งและสวยงามยิ่งกว่าที่เห็นมากมาย
หลายเท่า และสิ่งที่ชอบก็คือวิถีความเป็นอยู่และความศรัทธา
อย่างแน่วแน่ของผู้คน แม้จะสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่พวกเขา
ก็เป็นมิตรและมีน้ำ�ใจ อินเดียเป็นประเทศที่มีความหลากหลาย
ในหลาย ๆ  ด้าน ผู้คนชอบความสนุกสนานรื่นเริง แม้กระทั่งงาน
ในวัดยังต้องตบท้ายด้วยกิจกรรมเต้นเข้าจังหวะเลย 

หากคุณเป็นนักท่องเที่ยวอินเดียมือใหม่ หรือกำาลังลังเล 
ไม่แน่ใจว่าจะไปดีหรือเปล่า เราขอแนะนำาให้ปักหมุดจุดหมาย
แรกไว้ที่ “ชัยปุระ” เมืองแห่งสถาปัตยกรรมสีชมพูที่ทุกอย่างล้วน
คือมนต์เสน่ห์ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นจาปาตีร้อน ๆ สาว ๆ ในชุดส่าหรี 
สีสด ไปจนถึง เสียงแตรรถที่ดั งไม่หยุด ก็ล้วนสร้างความ 
เพลิดเพลินในอารมณ์ ได้อย่างที่ไม่เคยเจอที่ใดในโลก...เพียง 
เราเปิดใจเท่านั้น
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Travel Tips
●   คนอินเดียโดยเฉพาะพนักงานตามสถานที่ท่องเที่ยว  
    จะขอทิปถ้าคุณยกกล้องขึ้นถ่ายรูปพวกเขา ดังนั้นคุณ 
    มี 2 ทางเลือก คือ แอบถ่ายแล้วเดินหนีซึ่งคุณอาจ   
    ถูกมองแบบถมึงทึงไล่หลัง หรือยอมจ่ายเพื่อแลกกับ 
    รอยยิ้มและการโพสท่าจิกกล้องระดับนางแบบ 
●   อย่ากลัวที่จะต่อราคา แต่อาจไม่ได้ของถูกอย่างที่คิด 
    หากซื้อน้อยชิ้น
●   ผู้ชายอินเดียชอบการสัมผัสและพะเน้าพะนอผู้หญิง    

    ถ้าคุณรู้สึกว่าเกินเลยไปหน่อยก็บอกเขาตรง ๆ ได้

Getting There
●   สายการบินไทยสไมล์ บินตรงจากกรุงเทพฯ   
    (สุวรรณภูมิ) ถึงชัยปุระทุกวัน ตรวจสอบราคา   
    และตารางการบินได้ที่ www.thaismileair.com
●   สายการบินแอร์เอเชีย บินตรงจากกรุงเทพฯ 
    (ดอนเมือง) ถึงชัยปุระสัปดาห์ละ 4 วัน ตรวจสอบ 
    ราคาและตารางการบินได้ที่ www.airasia.com 

Where to Stay
●   Radisson Blu Jaipur
    ห้องใหญ่ สะอาด สะดวกสบาย และอาหารอร่อย  
    อยู่ห่างจากตัวเมืองเก่าเพียง 10 นาที 
●   Alsisar Haveli 
    ห้องกว้าง สะอาด คุ้มราคา ให้ความรู้สึกราวกับ 
   อยู่ในวังสุลต่าน มีรถรับส่งให้บริการจากสนามบินด้วย
●  Trident Jaipur
   หลบหนีเสียงแตรมาอยู่นอกเมืองไปสักหน่อย 
   แต่ก็คุ้มด้วยวิวพระราชวังฤดูร้อนกลางทะเลสาบ
    อันเงียบสงบ
●   Hotel Pearl Palace
   ห้องพักราคาย่อมเยาคืนละไม่ถึง 1,000 บาท  
    ได้รับคะแนนประเมินจากผู้ใช้สูงถึง 8.9 บน  
     Booking.com ห้องขนาดไม่ใหญ่นักแต่สะอาด 

INDIA

เทศกาลเล่นว่าว Man Sakar
ทะเลสาบมันสการ์

Jal Mahal
พระราชวังฤดูร้อน



ตามรอยแสงแรก 
เลาะเลียบริมโขง 

เที่ยวแกรนด์แคนยอน
เมืองไทย

Unseen
UBON RATCHATHANI

Getaway Urban

เรื่อง : มดตะนอย / ภาพ : Photomania Team
ผาชะนะได
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อบุลราชธาน.ี..จงัหวดัทีต่ัง้อยูร่มิฝัง่แมน่้ำ�โขงทางตะวนัออกสดุของไทย 
ดินแดนอีสานใต้ที่รายล้อมด้วยทัศนียภาพอันงดงาม อุดมด้วยทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวมากมาย ทั้งแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์อัน
เลื่องชื่อ แนวโขดหินเกาะแก่งที่ผ่านการกัดเซาะจากสายน้ำ�และแรงลมจน
กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ต้องมาชม เป็นจังหวัดแรกที่ได้เห็นแสงสีทองยาม
ดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนใคร และเป็นที่ตั้งของเส้นเวลาหลักของประเทศ ทั้งยัง
มีภาษาถิ่น วัฒนธรรม และประเพณีอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะ
ประเพณีแหเ่ทยีนพรรษาที่สบืทอดกนัมากวา่รอ้ยปี พรัง่พรอ้มไปดว้ยของดี
น่าชมมากมายขนาดนี้ ใครเล่าจะใจแข็งไม่เก็บกระเป๋าออกเดินทาง

แน่นอนว่าการมารอต้อนรับแสงแรกของวันที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 
ย่อมเป็นเป้าหมายแรกของนักท่องเที่ยวเกือบทุกคน โดยเฉพาะช่วงที่ลม
หนาวพัดมาเยือนที่นี่จะคึกคักเป็นพิเศษ  เพราะจะมีนักท่องเที่ยวมากมาย
มานอนพักค้างแรมรอชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางอากาศหนาวเย็น  
ผาแต้มตั้งอยู่ตรงส่วนปลายสุดทางทิศตะวันออกของประเทศไทยบนเส้น
ลองจิจูด 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออก จึงเป็นจุดที่ใช้ในการกำาหนดเวลา
มาตรฐานของไทย ภูมิประเทศบริเวณนี้เป็นผาหินโล่งและสูงชันหลายร้อย
เมตร มองไปทางทิศตะวันออกจะเห็นดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านคือ
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว มแีมน่้ำ�โขงเปน็พรมแดนธรรมชาติ
กั้นแบ่งเขตแดนของ 2 ประเทศ เป็นทัศนียภาพที่สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจCamping ที่ผาแต้ม
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อยา่งยิง่ จงึไมแ่ปลกทีก่ารอาบแสงแรกแหง่วนัเหนอืผาหนิโลง่กลาย
เป็นจุดหมายหลักที่นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาจังหวัดอุบลราชธานี
ต่างปรารถนา แต่สำาหรับนักเดินทางที่ชื่นชอบความท้าทายและ
อยากสัมผัสกับประสบการณ์แสงแรกอย่างเต็มอิ่ม แนะนำาให้พัก
ค้างแรมกางเต็นท์นอนบริเวณจุดกางเต็นท์ของผาชะนะได ซึ่งเป็น
อีกหนึ่งจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม 

หลังจากเต็มอิ่มกับแสงสีทองอร่ามของพระอาทิตย์ยามเช้าแล้ว 
ก็ได้เวลาศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีจากการชมภาพเขียน
สีของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุกว่า 3,000 -4,000 ปี ซึ่งจะ
มีเส้นทางให้เดินชมอย่างสบายเลาะเลียบหน้าผาด้านตะวันออก
ไปตามแนวหน้าผาและวกกลับมายังบริเวณศูนย์บริการ ภาพเขียน
แต่ละภาพเขียนด้วยสีฝุ่นบอกเล่าวิถีชีวิตของมนุษย์ซึ่งคาดเดาว่า
น่าจะเคยอยู่อาศัยบริเวณน้ี มีเร่ืองราวการจับปลาบึก ภาพเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ และพิธีกรรมต่าง ๆ  เป็นกลุ่มภาพเขียนสีท่ีมีความยาวและ
สมบูรณ์ชัดเจนที่สุดในประเทศไทย

การมาเยือนอุทยานแห่งชาติผาแต้มในช่วงลมหนาวพัดปกคลุม
ทั่วถิ่นอีสานใต้นี้นอกจากจะได้สัมผัสอากาศที่เย็นสดชื่นแล้ว  
ยังเป็นช่วงเวลาท่ีดอกไม้ท้ังดอกเล็กดอกน้อยหลากหลายชนิดบน
ลานหินทรายต่างพากันผลิบานอวดสีสันสวยงามด้วย เช่น ดอกสร้อย
สุวรรณาสีเหลืองสด ดอกดุสิตาสีม่วงอ่อนโยน ดอกสรัสจันทร ดอก
ทิพย์เกสร หญ้าน้ำ�ค้าง กระดุมเงิน เอ้ืองนวลจันทร์ เอ้ืองม้าว่ิง ฯลฯ 

พอถึงช่วงสาย ๆ  แสงแดดแรงจ้าขึ้นเริ่มไม่เหมาะกับการชื่นชม
ดอกไม้สักเท่าไรจึงได้เวลาบอกลา ถึงกระนั้นระหว่างทางยังมีหิน
ก้อนใหญ่รูปร่างแปลกตาให้ดูไปทดสอบจินตนาการไปด้วย อย่าง
หินรูปเต่า หินรูปจานบิน เสาเฉลียงใหญ่และเสาเฉลียงเล็ก ซึ่งเป็น
แท่งหินสูงคล้ายหอคอย แต่ด้านบนมีหินแบน ๆ วางเทินอยู่  
นักธรณีวิทยาสันนิษฐานว่าเกิดจากน้ำ�กัดเซาะชั้นหินที่มีความแข็ง
ไม่เท่ากัน จึงกลายเป็นเสาเฉลียงขึ้นอย่างที่เห็น

ผาแต้ม

เสาเฉลียงเล็กผาแต้ม

ดอกสร้อยสุวรรณาและดอกดุสิตา ผาแต้ม

ผาแต้ม 
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แสนหลุมเล็กบ้างใหญ่บ้าง บางหลุมมีน้ำ�ขังอยู่กลายเป็นทะเลสาบ 
สีมรกต หรือเป็นสระน้ำ�ขนาดเล็กให้ปลาตัวน้อยและแมงกะพรุนน้ำ�จืด
แหง่ลุม่แมน่้ำ�โขงไดอ้าศยัหลบภยั เปน็แหลง่อนบุาลสตัวน์้ำ�ตามธรรมชาต ิ
แตม่อียูห่ลมุหนึง่ทีไ่มว่า่ใครมาแลว้เปน็ตอ้งตามหาใหเ้จอ เพราะมคีวาม
อินเตอร์ฯ เป็นหน้าของมิกกี้เมาส์ตัวการ์ตูนเรื่องดังของวอลต์ดิสนีย์ 

นอกจากหลุมเล็กหลุมใหญ่มากมายแล้ว กาลเวลาและธรรมชาติยัง
สร้างสรรค์ผลงานชิ้นโบแดงให้สามพันโบกกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์
ที่น่าซอกแซกค้นหาและน่าตื่นตาตื่นใจไปหมดทุกส่วน ไม่ใช่แค่การเดิน
เท้าเท่ียวชมเท่าน้ัน แต่ยังล่องเรือต่อไปชมสามหม่ืนรู ผาหินริมฝ่ังแม่น้ำ�
โขงท่ีเกิดเป็นรูพรุนเพราะถูกน้ำ�กัดเซาะนานนับแสนปี และยังมีผาวัดใจ 
ให้คนที่ชื่นชอบการปีนป่ายได้ท้าทายตัวเองขึ้นไปโพสท่าถ่ายรูปบนผา
หินสูงที่ยื่นออกไปในลำาโขงอย่างหมิ่นเหม่ด้วยอาณาบริเวณอันกว้างใหญ่และอุดมสมบรูณข์องอทุยาน

แหง่ชาตผิาแตม้ยงัมจีดุแวะเทีย่วทีน่า่สนใจอกีหลายแหง่ 
เช่น น้ำ�ตกแสงจันทร์ ซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำาการอุทยานฯ ไป
ประมาณ 30 กิโลเมตรตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 
2112 เป็นน้ำ�ตกที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวเพียงแห่งเดียว
ในเมืองไทย เรียกชื่อตามสายธารน้ำ�ตกที่โปรยละอองผ่าน
ช่องหินกระทบแสงแดดเกิดเป็นสีนวลขาวคล้ายแสงจันทร์
โดยเฉพาะในคืนวันเพ็ญ และมีช่ือเรียกอีกช่ือว่า น้ำ�ตกลงรู 
หรือน้ำ�ตกลอดรู เนื่องจากลักษณะของสายน้ำ�ที่ตกผ่าน
ลงรูของหินขนาดใหญ่ ซึ่งผ่านการกัดเซาะด้วยสายน้ำ�ที่
ไหลแรงและเรว็ แลว้กระแสน้ำ�ยงัพดัพาเอากอ้นกรวดและ
ก้อนหินไหลไปติดอยู่ในหลุม กลิ้งวนไปพร้อมกับกระแส
น้ำ�อยู่ภายในหลุมหินทรายนั้นจนหลุมขยายตัวกว้างขึ้น ๆ  
นานวันเข้าก็ทะลุกลายเป็นรู กระแสน้ำ�ทั้งหมดที่ไหลมา
จากธารน้ำ�ในป่าจึงไหลผ่านหลุมลงมากลายเป็น “น้ำ�ตก
ลงรู” อย่างที่เห็นเช่นทุกวันนี้

ลงจากผาแตม้มาตามทางหลวงสาย 2112 ใชเ้วลาเพยีง
ชั่วโมงเศษ ๆ มุ่งหน้าสู่สามพันโบก หนึ่งในเส้นทางสาย
มหัศจรรย์เมืองไทยหรือ Unseen Thailand ด้วยภูมิทัศน์
สวยงามแปลกตาผ่านกาลเวลา สายลม แสงแดด และ
กระแสน้ำ� ทำาให้ลานหินกว้างริมแม่น้ำ�โขงที่มีความยาว
หลายกิโลเมตรเกิดเป็นหลุมหรือบ่อคล้ายหม้อที่เรียกว่า 
“กุมภลักษณ์” ที่ภาษาอีสานเรียกว่า “โบก” นับหมื่นนับ

Getaway Urban

หลุมมิกกี้เมาส์ สามพันโบก

ผาวัดใจ

น้ำาตกแสงจันทร์ ผาแต้ม
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ที่พัก : จังหวัดอุบลราชธานีมีโรงแรมระดับมาตรฐานหลายแห่ง เช่น The Bliss 
Ubon Ratchathani (www.theblissubon.com), Nartsiri Residence and Hotel 
(www.naartsirihotel.com), ทอแสงโขงเจียมรีสอร์ท (www.tohsang.com) 

ฤดูกาลน่าเที่ยว : ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นช่วงเวลา 

ที่อากาศเย็นสบาย ท้องฟ้าปลอดโปร่ง

การเดินทาง : นอกจากรถประจำาทางจากกรุงเทพฯ แล้วยังมีเที่ยวบินตรง 

สู่จังหวัดอุบลราชธานีของหลายสายการบินและหลายเที่ยวบินด้วยกัน 

ของอร่อยต้องลอง : อย่าพลาดชิมเมนูปลาแม่น้ำ�โขง เช่น ต้มยำาปลาคัง  

ผัดฉ่าปลาคัง และต้มยำาปลาบึก

ของฝากและของที่ระลึก : ของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลราชธานีมีหลาย

อย่าง เช่น หมูยอ หมูแผ่น หมูหย็อง ผ้าทอพื้นเมือง เครื่องจักสาน

รายละเอียดเพิ่มเติม : ททท. อุบลราชธานี โทร. 0-4524-3770, 0-4525-0714 / 
เรือนำาเที่ยวสามพันโบก โทร. 08-9628-6883 / ท่าเรือนำาเที่ยวบ้านผาชัน  
โทร. 08-9428-6200 / อุทยานแห่งชาติผาแต้ม โทร. 0-4531- 8026, 0-4524-9780

สามหมื่นรู

85

ก่อนจะส้ินสุดวันและก่อนตะวันจะจากลา มาปิดท้ายกัน ณ สถานท่ี
มหัศจรรย์อีกหนึ่งแห่งของเมืองไทย วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือ
รู้จักกันในชื่อ “วัดเรืองแสง” ฟังแค่ชื่อก็พอจะรู้แล้วว่าควรมาช่วง 
เวลาโพล้เพล้สัก 6 โมงเย็นถึงทุ่มครึ่ง ที่นี่คุณจะได้ชมความงดงาม
เรืองรองของต้นกัลปพฤกษ์ซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมบนผนังด้านหลัง 
พระอุโบสถ ฝีมือคุณคณากร ปริญญาปุณโณ ศิลปินผู้เป็นเจ้าของ
แนวคิดและลงมือติดโมเสกที่ใช้สารเรืองแสงที่เรียกว่า ฟอสเฟอร์ 
(Phosphor) เคลือบทีละชิ้น ๆ ด้วยตัวเอง แนวคิดต้นไม้เรืองแสงนี้
เขาได้แรงบันดาลใจมาจากต้นไม้แห่งชีวิตในภาพยนตร์เรื่อง Avatar 
โดยใช้สารเรืองแสงซึ่งมีคุณสมบัติรับแสงจากดวงอาทิตย์ในตอน
กลางวันแล้วเก็บเอาไว้ พอถึงเวลาค่ำ�ก็จะคายพลังงานแสงสว่างที่
เก็บไว้ออกมาเกิดเป็นภาพต้นไม้เรืองแสงอันงดงาม ทำาให้วัดสิรินธร- 
วรารามภูพร้าวกลายเป็นวัดที่มีชื่อเสียง และเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยว
ของจังหวัดอุบลราชธานีที่ไม่ควรพลาด และนอกจากจะได้ชมความ
มหัศจรรย์ของต้นไม้เรืองแสงแล้ว พระอุโบสถของวัดสิรินธรวราราม- 
ภูพร้าวนี้ก็มีความพิเศษเช่นกัน เพราะได้ต้นแบบมาจากพระอุโบสถ
อนังดงามเลือ่งชือ่ของวดัเชยีงทองแหง่เมอืงหลวงพระบาง สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่มีความกว้างมากกว่า 1 เท่าตัว และ
ความยาวมากกว่า 2 เท่าตัว ทั้งยังวิจิตรด้วยเสาแต่ละต้นที่วาด
ลวดลายด้วยมือ รอบนอกเป็นลายดอกบัวและสัตว์ทั้งหลายตามคติ
บัว 4 เหล่า ส่วนทางเข้าเป็นลายต้นสาละ นำาเสนอความงดงามทาง
พุทธศิลป์อย่างนุ่มนวล

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว
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เวลาโพล้เพล้สัก 6 โมงเย็นถึงทุ่มครึ่ง ที่นี่คุณจะได้ชมความงดงาม
เรืองรองของต้นกัลปพฤกษ์ซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมบนผนังด้านหลัง 
พระอุโบสถ ฝีมือคุณคณากร ปริญญาปุณโณ ศิลปินผู้เป็นเจ้าของ
แนวคิดและลงมือติดโมเสกที่ใช้สารเรืองแสงที่เรียกว่า ฟอสเฟอร์ 
(Phosphor) เคลือบทีละชิ้น ๆ ด้วยตัวเอง แนวคิดต้นไม้เรืองแสงนี้
เขาได้แรงบันดาลใจมาจากต้นไม้แห่งชีวิตในภาพยนตร์เรื่อง Avatar 
โดยใช้สารเรืองแสงซึ่งมีคุณสมบัติรับแสงจากดวงอาทิตย์ในตอน
กลางวันแล้วเก็บเอาไว้ พอถึงเวลาค่ำ�ก็จะคายพลังงานแสงสว่างที่
เก็บไว้ออกมาเกิดเป็นภาพต้นไม้เรืองแสงอันงดงาม ทำาให้วัดสิรินธร- 
วรารามภูพร้าวกลายเป็นวัดที่มีชื่อเสียง และเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยว
ของจังหวัดอุบลราชธานีที่ไม่ควรพลาด และนอกจากจะได้ชมความ
มหัศจรรย์ของต้นไม้เรืองแสงแล้ว พระอุโบสถของวัดสิรินธรวราราม- 
ภูพร้าวนี้ก็มีความพิเศษเช่นกัน เพราะได้ต้นแบบมาจากพระอุโบสถ
อนังดงามเลือ่งชือ่ของวดัเชยีงทองแหง่เมอืงหลวงพระบาง สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่มีความกว้างมากกว่า 1 เท่าตัว และ
ความยาวมากกว่า 2 เท่าตัว ทั้งยังวิจิตรด้วยเสาแต่ละต้นที่วาด
ลวดลายด้วยมือ รอบนอกเป็นลายดอกบัวและสัตว์ทั้งหลายตามคติ
บัว 4 เหล่า ส่วนทางเข้าเป็นลายต้นสาละ นำาเสนอความงดงามทาง
พุทธศิลป์อย่างนุ่มนวล

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

82-85HPM7C7W2 F39 30-11-61 CS18.indd   85 12/6/18   11:04 PM



Dine Out

“กิน+เฮ”
“เติมพลังพร้อมรับวันใหม่ให้มนุษย์งาน” คือคอนเซปต์ของร้านอาหาร

น้องเล็กล่าสุดในเครือ Greyhound Café เจ้าของตำานาน “Bangkok Café” 
รุ่นบุกเบิกของกรุงเทพฯ ที่สร้างเรื่องราวความฮิปแบบเท่ ๆ ทั้งวงการแฟชั่น
และอาหารมายาวนานกว่า 2 ทศวรรษ ล่าสุดน้ีได้เปิดร้านกิน+เฮข้ึนเพ่ือ
ตอบโจทย์หนุ่มสาวมนุษย์เงินเดือนให้มากิน มาเฮกันในบรรยากาศสนุก ๆ 
ด้วยอาหารแนวสตรีตฟู้ดรสชาติถูกปากและราคาสบายกระเป๋า

บรรยากาศ : เป็นสไตล์กินดื่มง่าย ๆ  สบาย ๆ  หลังเวลาเลิกงานหรือ
วันหยุด บรรยากาศร้านจึงเน้นความผ่อนคลาย เร่ิมต้ังแต่เสียงเพลงที่
ฮิตในยุค 1990 หรือแนวอินดี้ที่ทาง Greyhound คัดเลือกมาโดยเฉพาะ 
การตกแต่งได้บริษัท Private Scale ร่วมกับคุณภาณุ อิงคะวัต Executive 
Creative Director ของ Greyhound ให้ ไอเดียพื้นที่สำาหรับ 116 ที่นั่ง

ขาหมูทอด

86

ไข่ปลาหมึกป๊อป

ออกมาภายใต้แนวคิด “จับกัง” จากภาษาจีนแต้จ๋ิว แปลว่า  
ผู้ท่ีทำางานได้มากกว่าหนึ่งอย่าง ซึ่งอาจเปรียบได้กับมนุษย์
เงินเดือนยุคนี้ โดยสอดแทรกรายละเอียดไว้ภายในร้าน 
ต้ังแต่การเลือกใช้วัสดุไม่ผ่านการปรุงแต่งอย่างงานเหล็ก 
ที่ยังเผยให้เห็นรอยต่อของการเชื่อมแบบไม่ทาสีเพื่อบัง 
แกลลอนน้ำาพลาสติกจัดเรียงเป็นฝ้าเพดานเรืองแสงขนาด
ใหญ่ แม้แต่ลังพลาสติกใส่ขวดที่คุ้นตาก็ปรับการใช้งานมา
ทำาเป็นเก้าอี้สีสันสดใส พื้นที่ส่วนด้านในและด้านนอกแยก
กนัอยา่งกลมกลนืดว้ยประตบูานเฟีย้ม ชว่ยสร้างบรรยากาศ
เหมือนร้านห้องแถวที่คนไทยทุกคนคุ้นเคย

เมนแูนะนำา : เริม่จากไขป่ลาหมกึปอ๊ปทีเ่หน็ตามตลาดนัด
นำามาชุบแป้งทอดโรยด้วยขิงซอย กินเป็นกับแกล้มเหมาะ
อย่างย่ิง ถ้าต้องการแบบอิ่มท้องต้องนี่เลยขาหมูทอด ซึ่ง
สมบูรณ์แบบด้วยเทคนิคการทอดออกมากรอบนอกนุ่มใน 
เสร์ิฟพร้อมน้ำาจิม้ 4 รสสดุแซบ่ คอื ซีฟูด้ ซอสพรกิ แจว่ และ
ปลาร้า กินกับกระเทียมและพริกสดดับความเลี่ยน หรือจะ
เป็นเล้งต้มยำาน้ำาข้นหม้อไฟ ซี่โครงหมูต้มมาจนนุ่มละลาย
ในน้ำาซุปรสจัดซดคล่องคอ จะกินคู่กับหม่ีขาวลวกหรือข้าว
ที่เสิร์ฟมาก็เข้ากันทั้งนั้น ส่วนเมนูเด็ดท่ีต้องสั่งแทบทุกโต๊ะ
คอืขา้วหนา้ปลาแซลมอนพริกเกลอืซอสมะขาม มคีรบทุกรส
เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม จานนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

อื่น ๆ : ไม่ ใช่แต่เพียงอาหารรสเด็ด ขนมหวานและ
เครื่องดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านคือ ขนมโตเกียว 7 
รสชาติเสิร์ฟให้ ได้ลิ้มลองทั้งรสคาวและหวาน ได้แก่ ทูน่า
มายองเนส, ไข่เจียวเบคอน, ไส้กรอกสไปซีชีส, คัสตาร์ด, 
ชาไทย, สังขยาใบเตยมะพร้าวอ่อน และนูเทลลากล้วย
อัลมอนด์ และเมนูเครื่องดื่มมีมิกซ์บ๊วย เสาวรส และ 
เมลอน รสเปรี้ยวหวานกลมกล่อมดับกระหายและ 
ชุ่มคอลงตัวที่สุด

ที่อยู่ : KIN+HEY (กิน+เฮ) by Greyhound Café ช้ัน 2  
โครงการ Groove@Centra lWor ld ถนนพระรามที่  1  
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 0-2102-7678 
เปิดให้บริการวันพุธ -วันเสาร์ เวลา 11.00 - 24.00 น.  
และวันอาทิตย์-วันอังคาร เวลา 11.0 0 -23.00 น. 
www.kinheybkk.com  @kinheybkk   @kinheybkk

คงไม่มีอาหารอะไรที่ถูกปากถูกใจคนไทยมากไปกว่า
อาหารไทย ซึ่งหากินได้ง่ายและเข้ากับวิถีชีวิตอย่างไทย ๆ 
ยิ่งถ้ารสชาติอร่อย การปรุงพิถีพิถัน คุณภาพสมราคา 

และมาพร้อมบรรยากาศชวนเพลินด้วยแล้วคงเป็น
ความสุขที่ไม่มีใครยอมพลาด เช่นเดียวกับร้านอาหาร 
4 ร้านนี้ที่กำาลังมาแรงด้วยคอนเซปต์นำาอาหารไทย

ยอดนิยมมาปรุงด้วยวัตถุดิบชั้นดี เสิร์ฟในบรรยากาศ
ที่มีตั้งแต่แบบบ้านเก่าไปจนถึงแบบย้อนวันวาน 
ให้คุณได้รำาลึกความหลังอันอบอุ่นเหมือนได้กิน 
อาหารโปรดวัยเด็กที่ยังคงอร่อยเด็ดมาถึงวันนี้

COMFORT 
FOOD

อาหารสุขใจสไตล์บ้านเรา

86-89HAPPINESS-M11C5W2-F39-VOL 36-19-11-61-CS CC 2015.indd   86 12/2/18   2:46 AM



เมนูหลายหลายของร้าน 
Din Din Thai Cuisine

น้ำาพริกไข่ปู

ปลากะพงผัดพริกขี้หนู

ดอกขจรผัดไข่

87

เมนูแนะนำา : กว่า 20 เมนูท่ีทุกจานปรุงสดใหม่จากของสดที่ 
แม่ครัวไปจ่ายตลาดเองทุกวัน เร่ิมที่กุ้งผัดมันกุ้ง ใช้กุ้งแชบ๊วยตัวโต
นำามาผัดกับมันกุ้งจนสุกหอม สิ่งสำาคัญคือน้ำาปลาตราสามกระต่าย
ที่รู้กันว่าใช้ปรุงรสอาหารไทยได้หอมฉุย จากนั้นเหยาะซีอิ๊ว รวม 
เป็นรสชาติที่เค็มมันกลมกล่อม หากคุณเคยกินผัดหมึกไข่เค็มก็น่า
จะชอบเมนนูีไ้ด้ ไมย่าก เพิม่ความเผด็รอ้นดว้ยปลากะพงผดัพรกิขีห้น ู
กลิน่พรกิกระเทียมจะย่ัวน้ำาลายทันททีีว่างเสริฟ์ เมือ่ชมิแลว้ตอ้งชมวา่ 
ทอดออกมากรอบพอด ีอกีหนึง่เมนหูา้มพลาดคอื น้ำาพรกิไขป่ ูรสชาต ิ
เข้มข้นแบบไทยแท้และไม่หวานเกิน กล่ินกระเทียมกับพริกขี้หนูสวน 
หอมข้ึนจมูก เข้ากันกับไข่ปูทะเลข้นคล่ักด้วยมันปู ปรุงรสด้วยน้ำาปลา
และมะนาวอย่างดี ลิ้นได้สัมผัสความเปรี้ยว เค็ม เผ็ด จัดจ้านในทุกคำา 
เสิร์ฟพร้อมผักลวกประจำาฤดูกาล เช่น ดอกขจร ถั่วฝักยาว และผักสด 
เช่น ขมิ้นขาว แตงกวา 

อื่น ๆ : อยากให้ลองหมูผัดกะปิ ใช้เนื้อหมูแล่บางผัดกับกะปิเคย
จากจังหวัดชุมพร ทำาให้มีสีอมชมพูรสชาติดี เค็มนำาตัดด้วยความ
หวานนิดหน่อย ไม่เค็มแหลมเหมือนที่อื่น และถ้าใครชอบความ
หอมของการผัดด้วยกระทะเหล็กต้องสั่ง “ดอกขจรผัดไข่” ประทับใจ
ในความแห้งของผักและไข่ที่รวนมากำาลังดี จานนี้ถ้ามีเด็ก ๆ  ไปด้วย
ก็หลอกล่อชวนให้กินผักได้สบาย เรียกได้ว่าเป็นร้านที่เหมาะสำาหรับ
ครอบครัวใหญ่มานัดสังสรรค์ได้เลย

ที่อยู่ : 372 บ้านพานถม ซอยสามเสน 2 ถนนสามเสน แขวง-
บ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร. 08 -1889 -7403  
เปดิใหบ้รกิารวันองัคาร-วนัศกุร ์วนัละ 2 รอบ เวลา 12.00 -15.00 น. 
กับ 17.00 -22.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 16.00 -22.00 น.  

 @baannual372 (สำารองโต๊ะล่วงหน้าเท่านั้น) 

บ้านนวล 

หลังวัดตรีทศเทพวรวิหารในซอยสามเสน 2 เต็มไปด้วย 
นักท่องเที่ยวที่หลงใหลในชุมชนเล็ก ๆ และบ้านเก่า จนกลาย
เป็นแหล่งรวมร้านอาหารและร้านกินดื่มที่กลางวันอาจดู
เงียบเหงา แต่หลังค่ำ�ไปแล้วกลับคึกคักไปด้วยผู้คน หากมอง
เพียงผ่านตา บ้านไม้เก่าเลขท่ี 372 ก็ดูเหมือนบ้านพักอาศัย
ทั่วไป แต่ถ้าสังเกตไปท่ีใต้ถุนบ้านจะเห็นโต๊ะอาหารที่จัดไว้
อย่างสวยงาม เพราะที่นี่คือ “บ้านนวล” ร้านอาหารไทยเล็ก ๆ 
ซึ่งมี 2 พ่ีน้อง คุณทอมมี่-สิทธิศักดิ์ สาครสินธ์ุ รับหน้าที่เป็น
ฟู้ดสไตลิสต์ และคุณยุ-ยุวรัตน์ พ่ีสาวเป็นแม่ครัว รับรองแขก 
ผู้มาเยือนด้วยอาหารไทยพื้นบ้านที่ถูกปากนักชิม เหมือนได้กิน
เมนูโปรดในวัยเด็กที่คิดถึงให้อิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งใจ และกลับไป
พร้อมความเปรมปรีดิ์

บรรยากาศ : หากคุณโหยหาอดีตหรือบรรยากาศแบบ
ลอ้มวงกนิขา้วท่ีใต้ถนุบา้นญาตติามตา่งจังหวดั เชือ่ไดเ้ลยว่า
บ้านนวลจะตอบโจทย์ได้ดี บ้านไม้ 2 ชั้นซึ่งด้านล่างจัดวาง
โต๊ะขนาดใหญ่ 1 โต๊ะ และโต๊ะเล็กอีก 1 โต๊ะ ผ้าปูโต๊ะลายฉล ุ
สีขาวสะอาดตา เพ่ิมความสดใสด้วยแจกันดอกไม้บนตู้ไม้เล็ก ๆ 
ด้านข้างตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ ของเก่า สัตว์จำาลอง ตู้ ใส่
ชุดเคร่ืองจานเก่า ด้านหลังบ้านคือมุมปรุงอาหารแบบครัว
สมัยก่อน ระหว่างรอก็ได้ยินเสียงผัดอันคล่องแคล่วพร้อม
กลิน่หอมฉยุทีเ่รยีกน้ำายอ่ยไดก้อ่นอาหารจะมาถงึโตะ๊เสยีอกี
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ใบเหลยีงต้มกะทิ

หมูฮ้อง

ผดัหมีป่ากพนงั

Din Din Thai Cuisine
“ดินดิน” คือชื่อเล่นของคำาว่า ดินเนอร์ เป็นคำาพูดติดปากที่คุณพีรมณฑ์ นาคะพรหม 

เจา้ของรา้นมกัพูดกับเพ่ือน ๆ  เวลานัดกินอาหารเย็นอยู่เสมอ จนเมือ่คดิจะมรีา้นอาหารของ
ตวัเองเธอจงึเลอืกใชค้ำานี ้ทีม่ท้ัีงความหมายว่าดนิเนอร ์และดนิในคำาไทย ซึง่ฟังแลว้ให้ความ
รูส้กึเรยีบงา่ยในทำานองเดยีวกัน ท่ีน่ีตัง้ใจเสิรฟ์อาหารใตแ้บบ “หรอยแรง” ใครบางคนอาจบอก
ว่าถ้าไมไ่ดไ้ปกินท่ีใตก็้คงไมไ่ดร้สชาตอินัแทจ้รงิ แตส่ำาหรบัดนิดนิแลว้ต้ังใจใชแ้ฮชแทก็ #we-
servesouth เอาไว้เป็นคอนเซปต์ ให้มั่นใจเลยว่า มาที่นี่คุณจะได้กินอาหารใต้แท้จากเมือง
นครฯ อย่างแน่นอน เพราะพื้นเพของครอบครัวคุณพีรมณฑ์มาจากที่นั่น 

บรรยากาศ : ต้นไม้ ใหญ่ให้ร่มเงาสู่ทางเข้าร้าน เสริมความทันสมัยด้วยกระจกติด
กำาแพงทรงกลมขนาดใหญช่วนใหค้ดิถงึบา้นแบบจีนในลคุโมเดร์ิน ดา้นในโปร่งโลง่สบาย 
มมีมุแบง่แยกเป็น 3 มุม โซนดา้นหนา้ตดิกับกระจกกลมสามารถจดัปารต์ีส้ว่นตวัขนาด 20 
ที่นัง่ได ้โซนตรงกลางรบัแสงจากกระจกรอบทิศทางแต่ไมร้่อนและทำาให้ดอูบอุน่ สว่นโซน
ด้านในแบง่กัน้ดว้ยอะลมูเินยีมสทีอง เปน็ทีน่ัง่โซฟายาว มผีนงัเขียนกราฟิกช่ือร้าน ซึง่นา่
จะเป็นมุมโปรดของคนชอบถ่ายรูปไม่น้อย

เมนูแนะนำา : มีอาหารน่าลิม้ลองหลากหลายเมน ูทีข้ึ่นช่ือทีส่ดุคอืผดัหมีป่ากพนงั ขอ้ดี
คอืใชเ้สน้หมีท่ีเ่หมือนเสน้เลก็สดซึง่สัง่ตรงมาจากตลาดรอ้ยปีในอำาเภอปากพนงั เส้นที่ได้
จงึนุม่เหนยีวพิเศษไม่เหมือนที่ ใด ผดัเขา้กบัพรกิแกง กะทิ หมสูบั และกุ้งตัวใหญ่ใส่มาให้
สะใจ รสชาตเิผด็ถงึใจหอมกลิน่พริกยา่งชดัเจน เพ่ิมความเปรีย้วดว้ยมะมว่งสับและน้ำาสม้
จากต้นจาก หมูฮ้องต้องคัดสรรหมูสามชั้นหั่นมาตัดเป็นชิ้นพอเหมาะ หมักเครื่องเทศ
แล้วเคี่ยวให้เข้าเนื้อ รสชาติคล้ายพะโล้ เนื้อหนังนุ่ม ตัดเลี่ยนด้วยน้ำาจิ้มซีฟู้ดสูตรเฉพาะ
ของทางร้าน คอสะตอต้องไม่พลาดใบเหลียงต้มกะทิ รสชาติกลมกล่อมหวานเค็มเปรี้ยว 
นิด ๆ  ที่สำาคัญใช้กะปิจากระนองจึงหอมเป็นพิเศษ เข้ากับกะทิแท้ที่เคี่ยวจนแตกมัน  
บอกเลยว่าเมนูนี้ต้องมีฝีมือจริง ๆ  ถึงจะทำาให้ ได้รสชาติสมบูรณ์แบบขนาดนี้

อื่น ๆ : ของกินเล่นที่เป็นกับข้าวก็ได้แนะนำากุ้งทอดใบเล็บครุฑหรือกุ้งแพทอด 
กับใบเล็บครุฑ รสชาติเข้มข้นด้วยพริกแกงท่ีทางร้านโขลกเอง จ้ิมกับน้ำาจ้ิมซีฟู้ดย่ิงเพิ่ม
ความแซ่บ ถ้าสงสัยว่าเมนูชื่อแปลกอย่างน้ำาชุบโจร หรือน้ำาพริกขยำาแบบชาวใต้คือ
อะไร ทางร้านก็ยินดีตอบข้อสงสัยถึงที่มาชื่อเมนูสุดพิสดารนี้ อิ่มสุดท้ายเผื่อพื้นที่ไว้ ให้ 
ของหวาน ขอนำาเสนอบวดคงหรือข้าวโพดต้มในน้ำากะทิท่ีท้ังหอมมันหวานและหากินยาก

ที่อยู่  : ซอยปากเกร็ด-แจ้งวัฒนะ 43/1 (ติดคอนโดเดอะเบส แจ้งวัฒนะ)  
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลคลองเกลือ อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. 09-8375-8269 
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11.00 -22.00 น.  dindinthaicuisine   dindin.thaicuisine 
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อำาแดงไต้ฝุ่น
เรอืนไม้สขีาวท่ีอายุไมต่่ำ�กวา่ 70 ปีในซอยสขุมุวิท 32 ถกูดดัแปลงเปน็รา้นอาหาร

สองชั้น เสิร์ฟอาหารตำารับไทยโบราณ จีน และฮ่องกงที่หากินยาก เมนูหลากหลาย
รสชาติการนัตีวา่ถูกใจคนไทยอย่างแน่นอนโดยเฉพาะกลุม่นักชมิ ช่ือ “อำาแดงไต้ฝุน่” 
มีท่ีมาจากคำาว่า “อำาแดง” เป็นคำานำาหน้าชื่อผู้หญิงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นคำา
โบราณทีเ่จา้ของร้านไมอ่ยากให้หายไปจากสงัคมไทย สว่นคำาว่า “ไตฝุ้น่” นัน้มาจาก
สูตรการทำาอาหารโดยเฉพาะ Spicy Crab ของฮ่องกงซึ่งเป็นเมนูเด่นของร้านเช่นกัน   
มีที่มาจากการที่ชาวประมงมักทำาอาหารกันสด ๆ บนเรือขณะหลบพายุไต้ฝุ่น 

บรรยากาศ : ด้วยตัวบ้านท่ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลจึงมีความ
สวยงามโดดเด่น ทางร้านแทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างใด ๆ เลย เรียกว่า
ดูแลรักษาอย่างดีโดยเฉพาะตรงระเบียงทรงโค้งนั้นงดงามและคลาสสิกมาก  
ภายในตกแต่งแบบไทยอย่างเต็มเปี่ยม ผนังชั้น 1 จัดว่าเป็นมุมโปรดของ 
นักถ่ายภาพ เพราะประดับด้วยภาพจิตรกรรมไทยเล่าเร่ืองราวชีวิตความเป็นอยู่
ของคนไทยสมัยก่อน ที่โดดเด่นคือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เม่ือคร้ังทรงพระเยาว์ พนักงานเสิร์ฟ 
ก็พร้อมกันนุ่งโจงกระเบนนำาบรรยากาศแบบไทย ๆ มาให้สัมผัสกันอย่างอบอุ่น
ใกล้ชิดน่าประทับใจ 

ผัดถั่วหวานคั่วเกลือพริกแห้ง

ปูไข่ดองกิมจิ

ปลาตาเดียวทอดกรอบ

เมนูแนะนำา :  ด้วยประสบการณ์ทำางานมากว่า 20 ปี 
รวมทั้งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังรายการเชฟกระทะเหล็ก 
ทำาใหม้ัน่ใจไดว้า่เชฟวินัย ชยัเดช ผูถ้นดัอาหารจนีและ
เคยไปทำางานที่ฮ่องกงจะเสกสรรเมนูอร่อยเลิศให้ทุก
คนติดใจในรสมือกันไม่ยาก ปูไข่ดองกิมจิใช้ซีอิ๊วและ
การดองแบบเกาหลี เพิ่มความแซ่บด้วยพริกและน้ำาจิ้ม
ซฟีูด้สตูรของร้าน โดยใชป้สูดดองซีอิว๊ 2 ชัว่โมงจากน้ัน
จึงนำาไปฟรีซก่อนนำามาเสิร์ฟแบบเย็น ๆ  สด ๆ  ไม่คาว 
แต่อย่างใด อีกเมนูคือ ผัดถั่วหวานคั่วเกลือพริกแห้ง 
เชฟนำาถั่วไปลวกด้วยน้ำามันจนได้ความกรอบหวาน 
แล้วค่อยมาผัดรวมกับเต้าซี่ ฮัวเจียวหรือหม่าล่า และ
พริกแห้ง จานนี้หากกินกับข้าวสวยร้อน ๆ รับรอง 
เพลินลิ้น ส่วนปลาตาเดียวทอดกรอบ เน้ือปลาทอด
อย่างดีจนกรอบนอกนุ่มใน กินคู่กับน้ำาจิ้มซีฟู้ดและ 
หมี่ขาวลวกได้ความอร่อยลงตัว

อื่นๆ :  ทางร้านมีเมนูยำาชื่อแปลก ยำาดอกชมจันทร์ 
ซึ่งมีความเปรี้ยวหวานนำา เมนูของหวานก็ไม่มีที่ไหน
เสิร์ฟนอกจากที่นี่ นั่นคือ อำาแดงไต้ฝุ่น ใช้ชื่อเดียวกับ
ร้าน สำาหรับคนคุ้นอาหารที่ฮ่องกงจะรู้จักในชื่อเต้าหู้
ทองคำา เพราะเมนูนี้ต้นตำารับมาจากฮ่องกง เต้าหู้ทาง
ร้านทำาเอง เอามาทอดกรอบนิด ๆ จากน้ันคลุกกับ
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ น้ำาตาล เกลือ และงาขาวป่น
ละเอียด ได้รสหวานเค็มมัน รสชาติเด็ดขาดเช่นนี้มา
ครั้งเดียวคงไม่พอ

ท่ีอยู่ :  ซอยสุ ขุม วิท 32 ถนนสุ ขุม วิท แขวง-
คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร. 09-5716-4712  
เ ปิ ด ใ ห้ บ ริ ก า ร ทุ ก วั น  เ ว ล า  1 1 . 0 0 - 2 2 . 0 0  น .  

  @amdangtyphoon
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Happy Wrap
ช่วงเทศกาลที่มีแต่ความสดใสเราสามารถส่งความสุขให้คนรอบตัวได้ง่าย ๆ ด้วยการลงมือ

ห่อของขวัญแบบง่าย ๆ แต่ออกมาเก๋ไก๋เป็นที่สุด รับรองได้ว่าผู้รับประทับใจอย่างแน่นอน

90

Sweet Home
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TIPS
•  กระดาษรองเค้กหาซ้ือได้ง่ายตามร้านอุปกรณ์เบเกอรี ซูเปอร์มาร์เก็ต 

และตลาดทั่วไป

•  กล่องของขวัญส�าเร็จรูปและถุงกระดาษท่ีมีลวดลายมีจ�าหน่าย 
ในห้างสรรพสินค้า ร้าน Daiso ย่านส�าเพ็ง ฯลฯ

•  อุปกรณ์อื่น ๆ และของตกแต่งต่าง ๆ หาซื้อได้ทั่วไปตามร้านค้า  
ร้านเครื่องเขียน หรือห้างสรรพสินค้า

•  ดอกไม้สดท่ีน�ามาใช้ควรเป็นดอกไม้ทีท่น ไม่จ�าเป็นต้องแช่น�า้ตลอดเวลา

1.  กล่องของขวัญสำ�เร็จรูปทรงต่�ง ๆ 
เช่น ทรงหนังสือ หรือกล่องแบบเรียบ

2.  ซองหรือถุงกระด�ษแบบมีลวดล�ย

3.  กระด�ษรองเค้กล�ยลูกไม้ 

   เลือกขน�ด สี และจำ�นวน

   ให้เหม�ะกับของที่จะห่อ
4. กระด�ษห่อของขวัญ

5.  ดอกไม้และใบไม้สดหรือแห้งก็ได้

6. กรรไกร

7.  ที่เจ�ะรูกระด�ษ (เพื่อร้อยเชือก
สำ�หรับห้อยป้�ย)

8.  เชือกมัดห่อพัสดุ (แบบสีแดงสลับข�ว
หรือข�วล้วน) หรือริบบิ้น

9. เทปก�วแบบมีลวดล�ย

กล่องส�าเร็จรูปทรงหนังสือ  
ใช้เชือกมัดห่อพัสดุพันรอบ

กล่อง น�าดอกไม้ช่อเล็ก ๆ มา
วางบนเชือกแล้วผูกเป็นโบทับ

น�ากระดาษรองเค้กมาพับเป็นทรง
กรวยตามรูป เสียบดอกไม้ลงไป 
ใช้กรรไกรตัดให้ก้านดอกสูงกว่า 

กรวยพองาม จัดตกแต่ง 
ช่อดอกไม้ ให้สวยแล้วน�ามาวาง 

ลงบนกล่องของขวัญสีเรียบ  
ใช้เชือกพันรอบกล่องและผูกเป็นโบ

น�ากระดาษรองเค้กมาพับ  
1 ใน 3 ของแผ่น แล้ววางทาบบน

ซองหรือถุงกระดาษตามรูป 
จากนั้นผูกด้วยเชือกแล้วประดับ
ด้วยดอกไม้เล็กน้อยให้ดูสวยงาม

น�ากระดาษรองเค้กมาพับเป็นทรงกรวย
ตามรูป เว้นปลายด้านล่างให้เหลือช่อง
เล็กน้อย เสียบดอกไม้ลงไปให้ก้านยาว

เกินปลายกรวยด้านล่าง จัดช่อดอกไม้ให้
สวยงามแล้วน�ามาวางลงบนถุงกระดาษ  
ใช้เทปกาวแบบมีลวดลายคาดช่อดอกไม้

ติดไว้กับตัวถุงแล้วผูกริบบิ้นที่หูหิ้ว 
 เพิ่มความสวยงาม

2.  

1.  3.  

4.  

5.  

6.  

9.  
7.  

8.  

อุปกรณ์

 ขั้นตอนการห่อของขวัญ 

 ในลักษณะต่าง ๆ

น�ากระดาษห่อของขวัญมาพับ 2 ทบตามรูป น�ามา
วางทาบลงบนกล่องแล้วตัดกระดาษด้านหัวและท้าย

ให้พอดีกับการพับ จากนั้นห่อกล่องด้วยวิธีห่อตาม
ปกติ เสร็จแล้วจึงน�าดอกไม้และใบไม้มาเสียบลง 

ในช่อง ใช้เชือกหรือริบบิ้นผูกเป็นโบ  
อาจติดป้ายห้อยด้วยเพื่อเพิ่มความสวยงาม
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เหล่าพระเอกในสวนเรา 

Gardening

ไม้ใบ...
หากเปรียบไม้ดอกเป็นนางเอกในสวน 

พระเอกของเราก็น่าจะเป็นไม้ใบที่บางต้น
ฟอร์มเท่ ทรงสวยดูแปลกตา บางต้นโดดเด่น

ที่ลวดลายใบ บางต้นใบสีสดจัด ฯลฯ 
ส่วนใหญ่คนมักปลูกไม้ใบเพื่อให้ความร่มรื่น 

ช่วยบังสายตา และประดับตกแต่งให้สวน
ดูสวยงาม แถมไม้ใบยังมองแล้วสบายตา

ดูได้ทั้งวันไม่มีเบื่อ ใครที่อยากหาไม้ใบ
มาปลูกตกแต่งสวนที่บ้านลองดูกันซิว่าช่วงนี้

วงการนักจัดสวนนิยมไม้ใบชนิดไหนบ้าง 
และชนิดใดที่ขึ้นแท่นเป็นพระเอกยอดนิยม

ตลอดกาล เรามารู้จักไม้ใบเหล่านี้และวิธีดูแลให้
เติบโตสวยงามในสวนบ้านเรากันดีกว่า
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ต้นจั  ๋ง 
จัง๋เปน็ไม้ ใบยอดนิยมตลอดกาลของเหลา่นกัจดัสวน 

มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Rhapis excelsa ปลูกง่าย อึด  
ทนแล้งทนโรคได้ดี ต้นจั๋งได้รับความนิยมเพราะเป็นไม้
ที่ช่วยดูดสารพิษ ทั้งยังเป็นพืชตระกูลปาล์มที่ไม่สูง
ชะลูดเหมือนกับปาล์มสายพันธุ์อื่น สูงได้ที่สุดประมาณ 
5 เมตร ลำาต้นขึ้นเป็นกอคล้ายกอไผ่ จุดเด่นอยู่ตรงใบซึ่ง
คลี่ออกคล้ายพัด ใน 1 ใบจะแตกออกเป็นใบย่อย 5-10 
ใบ ลักษณะใบเป็นมันสีเขียวเข้ม ทรงพุ่มที่สวยที่สุดคือ
ทรงพุ่มคล้ายบอลลูน นิยมปลูกทั้งนอกและในอาคาร 
ปลูกเป็นไม้ประธานในการจัดสวน ปลูกเพื่อประดับใน
สวนโชว์ฟอร์มต้น หรือปลูกเป็นแนวกำาแพงกันสายตา
เพราะพุ่มใบแน่น 

วิธีดูแลต้นจั๋ง
ต้นจั๋งเลี้ยงง่าย อยู่ได้ทั้งกลางแจ้งและในร่ม แค่

รดน้ำ�ให้พอชุ่มดิน ใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง คอยตัดแต่งกอให้
โปร่งเพื่อลดความหนาแน่นของใบ และหมั่นตัดปลายใบ
ที่แห้งหรือเปลี่ยนเป็นสีน้ำ�ตาลทิ้ง หากเลี้ยงไปหลาย ๆ 
ปอีาจแตกตน้ในกอจนแนน่กระถาง ตอ้งหมัน่แยกหนอ่
ออกมา ไม่เช่นนั้นทรงพุ่มของจั๋งจะไม่สวย

 

ไม้ใบยอดนิยม
ไทรใบสัก

ถ้าพูดถึงไม้ใบยอดนิยมต้องมีไทรใบสักขนาดใหญ่ลายเส้นชัดสีเขียวเข้ม
ติดอันดับแน่นอน ไทรใบสักมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Ficus lyrata คนไทย
เรียกว่า ไทรใบยอด ไทรใบซอ เป็นพืชเขตร้อน ชอบแดดรำาไรหรือร้อนชื้น  
ไม่ชอบน้ำ�ชื้นแฉะเกินไป ไทรใบสักเป็นหนึ่งในพันธุ์ ไม้มงคลที่มีคุณสมบัติ
ดูดสารพิษและช่วยฟอกอากาศให้สดชื่น ปลูกได้ในภาชนะหลากหลาย  
คนจึงนิยมปลูกไม้ใบชนิดนี้ในกระถางตั้งไว้ในห้องทำางาน ห้องนั่งเล่น  
ห้องรับแขก ริมระเบียง หรือบริเวณใกล้หน้าต่างที่มีแสงแดดส่องถึง 

วิธีดูแลไทรใบสัก
1. ระวังอย่ารดน้ำ�มากหรือบ่อยเกินไป ประมาณสัปดาห์ละ 2 ครั้งกำาลังดี  

(แต่ต้องดูขนาดกระถางด้วย) 
2. ให้ได้รับแดดเพียงพอวันละ 3-5 ชั่วโมง หากแดดแรงเกินไปใบจะเป็น

จุดสีน้ำ�ตาล หากแดดน้อยไปใบจะหลุดร่วงได้ ควรหมั่นหมุนต้นไม้
รับแดดทุกด้านเพ่ือป้องกันใบโน้มเอียงไปหาแดด ทำาให้ลำาต้นไม่ต้ังตรงสวย 

3. หมั่นตัดแต่งกิ่งและใบแก่เพื่อให้แตกแขนงและคงความเป็นทรงพุ่มไว้
เพ่ือความสวยงาม หม่ันทำาความสะอาดคราบฝุ่นละอองท่ีติดตามใบ 
ใช้ผ้านุ่ม ๆ  ชุบน้ำ�เช็ดด้านบนของใบเพ่ือช่วยให้ใบหายใจและสังเคราะห์แสงได้

4. หากปลูกในกระถางควรตัดรากทุก 1-2 ปีจะช่วยรักษารากให้แข็งแรงขึ้น 
และใส่ปุ๋ยละลายช้า (Slow-Release Fertilizer) สัปดาห์ละครั้งเพื่อให้ต้นไม้
ได้รับธาตุอาหารอย่างสม่ำ�เสมอ จะช่วยลดปัญหาการดูดความชื้นของปุ๋ย 
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Gardening

อะโกลนีมา 
อะโกลนีมานับเป็นราชาแห่งไม้ใบ เป็นไม้ป่าพื้นเมืองของประเทศ

แถบเอเชียตอนใต้ มีหลากหลายพันธุ์ ลักษณะใบเป็นรูปหัวใจ ก้าน
และใบสั้น มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Aglaonema modestum คนไทย
เรียกอีกชื่อว่า ว่านเขียวหมื่นปี อะโกลนีมาสายพันธุ์ไทยมีชื่ออื่น ๆ ที่
แตกต่างกันไป เช่น แก้วกาญจนา กวักมหามงคล บัลลังก์ทับทิม 
บัลลังก์ทอง หยกกาญจนา ปัจจุบันประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งในการ
ผสมพนัธุอ์ะโกลนมีา ในตลาดนยิมสแีดงสดใสเปน็อนัดบัแรก นอกจาก
มีสีสันสวยงามแล้วยังถือเป็นไม้สิริมงคล และช่วยดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ดี วางประดับได้ทั้งในและนอกอาคาร เป็นที่
นิยมของนักจัดสวนทั้งในและต่างประเทศ

วิธีดูแลอะโกลนีมา
อะโกลนีมาดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องดูแลเอาใจใส่มากนัก ไม่ชอบ

แดดจัดเกินไป จึงควรตั้งในที่แดดรำาไรสัก 30-40% เป็นไม้ที่อดทนต่อ
สภาพอากาศที่แห้งแล้งและความชื้นต่ำ�ได้เป็นอย่างดี ดินและวัสดุที่
ปลูกควรระบายน้ำ�ได้ดี รากจะได้ไม่เป็นโรคเน่าง่าย ควรรดน้ำ�แค่พอ
ชื้นวันละครั้ง เมื่อเลี้ยงไปนาน ๆ ควรเปลี่ยนดินทุก 6 เดือนจะช่วยให้
เติบโตได้ดีขึ้น 

ต้นกวักมรกต
 

กวักมรกตเป็นไม้มงคลที่คนนิยมปลูกเป็นไม้
กระถางตัง้ประดบัไวภ้ายในอาคารมากทีส่ดุชนดิหนึง่ 
มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Zamioculcas zamifolia 
เป็นพืชที่ดูแลง่าย ไม่ต้องประคบประหงมมาก 
ต้องการแสงน้อย ใบสวยเป็นมันเงาเรียงกันแบบ 
ขนนก ลำาต้นอยู่ใต้ดิน แตกกอง่าย ก้านใบอวบน้ำ� 
และดอกคล้ายดอกเดหลี นอกจากชื่อที่เป็นมงคล
ทำาให้นิยมปลูกกันในบ้านแล้ว กวักมรกตยังช่วย 
ดูดซับสารพิษในอากาศได้ดีอีกด้วย 

วิธีดูแลต้นกวักมรกต 
1. ไม่ต้องรดน้ำ�มากเกินไป ไม่อย่างนั้นจะมี

ปัญหาโรคหัวและรากเน่า
2. ควรใช้ปุ๋ยละลายน้ำ�รดเดือนละครั้ง
3. ให้รับแสงรำาไร 
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ลิ  ้นมังกร 
ไม้ใบที่ขึ้นชื่อว่ามีราคาสูง เป็นพืชเขตร้อนและเขตกึ่งร้อนของ

ทวีปแอฟริกา มาดากัสการ์ อินเดีย และประเทศแถบอินเดียตะวันออก 
เป็นไม้ล้มลุก มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Sansevieria spp. มีเหง้า 
ทอดเลื้อยไปตามผิวดิน รูปทรงของใบมีหลายแบบ ทั้งรูปใบหอก  
รูปแถบกว้าง รูปช้อน รูปรี และเป็นแท่งกลมยาว ขอบใบเรียบเป็น
สันแข็งหรือเป็นคล่ืน มีสีสันและลวดลายต่างกันไปมองเพลินตา 
ออกดอกสีขาวถึงสีขาวอมชมพู กลิ่นหอม ค้นพบว่าลิ้นมังกรมีถึง 
70 ชนดิ ประเทศไทยเปน็หนึง่ในแหลง่เพาะปลกูรวบรวมสายพนัธุ์
และผลติลกูผสมทีม่ศีกัยภาพแหง่หนึง่ของโลก ลิน้มงักรมชีือ่เรยีก
อกีหลายชือ่ เชน่ วา่นหางเสอื วา่นงาชา้ง ครบีปลาวาฬ ลิน้นาคราช- 
หอกพระอินทร์ เป็นไม้ที่แข็งแรง ทนทาน เติบโตได้ในทุกสภาพ
อากาศ บางความเชือ่บอกวา่ปลกูในบา้นจะชว่ยปอ้งกนัภยัอนัตราย
จากภายนอกได้ 

วิธีดูแลลิ้นมังกร
ใช้ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำ�ได้ดี เพราะถึงทนความร้อนได้ 

แต่ถ้าได้รับน้ำ�เพียงพอจะยิ่งทำาให้แผ่นใบสวยงาม จึงควรรดน้ำ�ให้
ทุกเช้าเย็น หากฝนตกชุกก็ควรงดบ้าง ลิ้นมังกรปลูกได้ในกระถาง
ทุกประเภท แต่เมื่อย้ายกระถางหรือแยกหน่อควรผสมปุ๋ยคอกให้
ทุกครั้ง
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เคล็ดลับการจัดสวนไม้ใบ
1. ดูขนาดพื้นที่สวนที่อยากนำาไม้ใบมาจัดวาง 

และดูธรรมชาติของไม้ใบที่นำามาวางว่าชอบ 
    ที่ร่มแดดรำาไรหรือกลางแจ้ง
2. ออกแบบด้วยการจำากัดโทนสี ดูว่าอยากเล่น
     โทนสีไหน เช่น อยากให้สวนมีความขรึมนุ่มนวล
     สบายตาก็ควรเลือกใช้โทนสีเย็น หรืออยากได้สวน 
   โทนสดใสก็ควรเลือกใช้สีโทนร้อนมาแต่งแต้มบ้าง
3.    ดูรูปทรงพรรณไม้ พยายามเลือกไม้ใบประเภทท่ีมี
      ผิวสัมผัสละเอียด ใช้ไม้ใบขนาดใหญ่ให้น้อยที่สุด  
      และใส่ไม้ใบที่มีฟอร์มเป็นเส้นเข้าไปด้วย จะช่วย
     ประสานให้แต่ละพุ่มใบมีความกลมกลืนกัน 

ลิ้นมังกร

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :
www.banidea.com, 
www.baanlaesuan.com และ 

คู่มือคนรักต้นไม้ ชุดท่ี 5 ล้ินมังกร โดย อุไร จิรมงคลการ
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RAINBOW HEALTHY
PANCAKE
ส่วนผสม
แป้งโฮลวีต	 										 130			
ข้าวโอ๊ต	 	 													 ¼
เมล็ดเชีย		 	 2
ไข่ไก่	 	 	 	 1
ผงฟู	 	 	 	 1
เกลือ	 	 	 															½
นมจืด	 	 	 														80
กล้วยหอม	 	 ¼
ซีเรียลธัญพืช	 													 	2
ไซรัป	 	 	 															¼
สีผสมอาหารตามชอบ	3	สี	 	 	
ผลไม้ตามชอบ	
เนยจืดส�าหรับทอด

วิธีท�ำ
●     น�าข้าวโอ๊ต	เมลด็เชยี	ไข่ไก่	ผงฟู	เกลือ	นมจดื	มาผสมเข้าด้วยกนัแล้วพักไว้
●     บดกล้วยให้ละเอียด	น�ามาผสมกับส่วนผสมที่เตรียมไว้แล้วคนให้เข้ากัน
●     เทแป้งโฮลวีตลงในชาม	เกลี่ยให้เป็นหลุมแล้วเทส่วนผสมท่ีเตรียมไว้ลง
ไปทีละนิด	ค่อย	ๆ	คนให้เข้ากัน	ทิ้งไว	้10-15	นาที

●     แยกแป้งท่ีได้ออกเป็น	3	ถ้วย	หยดสผีสมอาหารเลก็น้อยแล้วคนให้เข้ากนั	
(แต่ละถ้วยใช้สีต่างกัน)

●     ตั้งกระทะก้นแบนใช้ไฟอ่อน	ใส่เนยลงไป	1	ช้อนชา	เทแป้งลงไปเป็น	
รูปวงกลม	เม่ือแป้งเริ่มสุกจะมีฟองอากาศและผิวแป้งเริ่มเด้งตึงก็พลิก
กลับอีกด้าน	พอแป้งเริ่มเปลี่ยนสีให้ตักใส่จาน	(ทอดแป้งจนครบทั้ง	3	สี)

●     น�าแผ่นแป้งทีส่กุแล้วมาเรยีงสลบัส	ีโรยด้วยซเีรยีลธัญพืช	ผลไม้	ตามด้วย
ไซรัป	เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

Home Kitchen
สำ�หรับหล�ย ๆ คนก�รฉลองเทศก�ลปีใหม่คือได้อยู่ร่วมกับ 

ครอบครัวอย่�งมีคว�มสุข ปีนี้เร�ชวนคุณม�ลองเพิ่มคว�มสนุก
ครึกครื้นกันอีกสักนิดด้วยอ�ห�รจ�นพิเศษที่หน�้ต�และสีสัน 
สดใสเข�้กับบรรย�ก�ศปีใหม่ ที่สำ�คัญคือทำ�ง่�ยและอร่อย  

จะโชว์ฝีมือทำ�คนเดียวหรือชวนใครเข้�ครัวม�ช่วยกันทำ�ก็ย่ิงสนุก

	กรัม
ถ้วย

ช้อนโต๊ะ
ฟอง

ช้อนชา
ช้อนชา
มิลลิลิตร

ถ้วย
ช้อนโต๊ะ

ถ้วย
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PARTY PIZZA TOAST
ส่วนผสม
ซอสมะเขือเทศเข้มข้น								1-2	
ขนมปังแบบหนา																			2
หรือแบบบางก็ได้		 																		
มอซซาเรลลาชีสขูด												100
มะเขือเทศลูกเล็ก	 												2-3			
เห็ดแชมปิญอง		 												2-3	
พรกิหวานหั่นชิ้นเล็ก														1	
แฮมหั่นชิ้นเล็ก	 														1
แซลมอนรมควัน	 														1	
พาร์มาแฮม		 														1
อิตาเลยีนซซีนันิง	หอมแดง	เคเปอร์	ผักชลีาว	
ร็อกเกต	อย่างละเล็กน้อย

วิธีท�ำ
●     ตัดแบ่งครึ่งขนมปัง	
●     ทาขนมปังแผ่นแรกด้วยซอสมะเขือเทศ
เข้มข้น	ห่ันเห็ด	มะเขือเทศ	แฮมเป็นชิ้น
บาง	ๆ	วางกระจายบนขนมปัง	เพิ่มสีสัน
ด้วยพริกหวาน	แล้วโรยมอซซาเรลลาชีส
ทับด้านบนให้ทั่ว

●     แผ่นที่	2	โรยมอซซาเรลลาชีสให้ทั่ว	ตาม
ด้วยแซลมอนรมควัน	แล้วโรยชีสเพ่ิม
ด้านบนอีกเล็กน้อย

●     แผ่นที่	3	ทาซอสมะเขือเทศเข้มข้นให้ทั่ว
แผ่นแล้วโรยมอซซาเรลลาชสีทบัด้านบน

●     วอร์มเตาอบที่	200	องศาเซลเซียส	เมื่อ
เตาร้อนให้น�าขนมปังทั้งหมดเข้าเตาอบ	
10-15	นาที	จนชีสเริ่มเย้ิม	น�าออกจาก	
เตาอบ	 จัดใส่จาน	แผ่นที่	 1	 โรยด้วย	
อิตาเลียนซีซันนิง	แผ่นท่ี	2	น�าแซลมอน
รมควันมาวางด้านบนโรยด้วยเคเปอร	์	
ผักชีลาว	 และหอมแดง	 แผ่นที่	 3	 วาง	
พาร์มาแฮมไว้ด้านบนเพ่ิมผักร็อกเกต	
เล็กน้อย	(สามารถน�าขนมปังมาเสียบไม้	
เพื่อง่ายต่อการรับประทาน)

ช้อนโต๊ะ	
แผ่น

กรัม
ลูก
ลูก

ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ

ชิ้น
ชิ้น
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วางดวงเพ่ือชีวติทีดี่รับปี 2562
โดย อ.เดียร์ ปานชีวา

ราศีเมษ (16 เม.ย.-15 พ.ค.)
การงาน ปีนี้ชาวราศีเมษเด่นในเรื่องการงาน โดยเฉพาะท่านที่ต้องการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ  

จะมีคนคอยช่วยเหลือเก้ือหนุนเป็นอย่างดี ธุรกิจยานยนต์จะสร้างงานท่ีม่ันคงให้คุณ จะได้พบ 
ผู้ร่วมลงทุนที่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันในระยะยาว 

การเงิน รายจา่ยมเีขา้มาไม่ไดข้าดในปนีี ้โดยเฉพาะเก่ียวกับเรือ่งการเดนิทาง การลงทุน 
ทีต่อ้งใชเ้วลาสกัระยะจึงจะเรยีกกำาไรกลบัมาได ้และทีแ่น ่ๆ  คอืเร่ืองเสือ้ผา้หน้าผม ปนีีด้ทู่า
ว่าจะหมดไปกับเรื่องสวย ๆ งาม ๆ มากอยู่

ความรัก เป็นความรักท่ีต้องบริหารการเงินให้ดี เพราะเรื่องเงินเรื่องทรัพย์จะมีผลต่อ 
สัมพันธภาพพอสมควร คุณยังลังเลในเรื่องความรัก เพราะสิ่งที่คุณให้ความสำาคัญในช่วงนี้
จะเป็นเรื่องความมั่นคง

สุขภาพ ต้องระวังอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นไว้ให้ดี เพราะอาการปวดหลังปวดขา
จะเป็นปัญหาในปีนี้

ไหวพ้ระเสรมิดวง วัดอรณุราชวรารามราชวรมหาวิหาร เพ่ือขอพรให้มชีวีติท่ีรุง่เรอืง ใจสว่าง 
และสมหวังดังปรารถนา

ราศีพฤษภ (16 พ.ค.-15 มิ.ย.)
การงาน ปนีีถื้อไดว่้าเปน็ปทีองในเรือ่งงานของชาวราศพีฤษภ เพราะหยิบจบัอะไรก็ดูจะ

ประสบความสำาเร็จไปหมด มีคนคอยสนับสนุนทั้งกำาลังกายและกำาลังใจ ไอเดียใหม่ ๆ จะ
สร้างงานที่ต่อยอดไปสู่ความมั่นคงให้คุณ และธุรกิจเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

การเงิน จะมผีูห้ยบิย่ืนโอกาสทางการเงนิ ได้รบันำา้ใจเป็นทรพัย์สนิเงนิทองจากญาตพ่ีิน้อง 
การติดต่อประสานงานด้านการเงินไปได้สวย มีโชคลาภความสำาเร็จเข้ามา 

ความรัก ให้ระวังอารมณ์และความหว่ันไหวในจิตใจจะบ่ันทอนในสัมพันธภาพทางความรัก 
เพราะมันนำาไปสู่ความคลุมเครือปิดบังซ่อนเร้น

สุขภาพ  ปนีีต้อ้งระวงัเรือ่งการขบัขีพ่าหนะ ระวังอบุตัเิหตทุีอ่าจเกิดทัง้ต่อตวัเองและผูอ้ืน่ 
ไหว้พระเสริมดวง ศาลเจ้าพ่อเสือ เพื่อขอพรให้มีมิตรมีบริวารที่ดี มีคนเก้ือหนุน  

เป็นที่น่าเกรงขาม มีอำานาจในตัวเอง

ราศีเมถุน (16 มิ.ย.-15 ก.ค.)
การงาน เป็นปีที่ค่อยเป็นค่อยไป ต้องอาศัยความอดทนและใช้ประสบการณ์ท่ีผ่านมา

แก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผ่านพ้นไป แม้จะมีเรื่องจุกจิกกังวลใจให้ต้องเสียขวัญไปบ้าง 
แต่โชคดีที่จะมีอัศวินขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยเหลือโอบอุ้มไว้ได้ทัน

การเงิน ปีน้ีควรระวังให้มากโดยเฉพาะเก่ียวกับเอกสารสญัญาทางการเงนิต่าง ๆ  ต้องรอบคอบ 
ระวังถูกยักยอกจากเพ่ือนพ้องและบรวิาร ปีน้ีการลงทุนให้ผลไม่ดนัีก ควรศกึษาข้อมลูโดยละเอยีด

ความรกั ต้องควบคุมความโกรธความฉุนเฉียวไว้ให้ดี เพราะจะทำาให้เกิดปัญหาในเรื่อง
ความรัก ลองทำาตัวเป็นคนช่างเอาอกเอาใจบ้างแล้วจะทำาให้มีความสุขในความรัก

สุขภาพ ปีน้ีระบบย่อยอาหารมีปัญหาได้ง่าย จะรับประทานอะไรจึงต้องใส่ใจและ
ระมัดระวังเป็นพิเศษ

ไหว้พระเสรมิดวง วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เพื่อขอพรให้ผ่านพ้นทุก ๆ อุปสรรค 
ไปได้ด้วยดี และมีคนเห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณทำา

98-101HAPPINESS-M11C5W1-F39-VOL 36-21-11-61-CS CC 2015.indd   98 11/22/18   2:08 AM



99

ราศีกรกฎ (16 ก.ค.-15 ส.ค.)
การงาน เป็นปีที่ต้องสร้างแรงฮึด อึด และแข็งแกร่งเข้าไว้ เพ่ือเป็นต้นทุนให้มีกำาลังใจ 

ในการฟันฝ่าทุกอุปสรรค การลงทุนถ้ากับครอบครัวหรือเพ่ือนสนิทจะให้ผลดี แต่ต้องระวัง 
ผู้หวังดีประสงค์ร้ายแฝงกายเข้ามาทำาให้เราเดือดร้อน

การเงิน ต้องขยันให้มากในปีน้ี เพราะกว่าจะได้อะไรมาก็ต้องลงมือลงแรง ต้องชัดเจน
ในเรื่องการเงินไม่อย่างนั้นจะถูกเอาเปรียบได้ การหารายได้จากต่างประเทศต่างแดนจะได้
ผลดีน่าพอใจ

ความรัก ระวังความห่างไกลและความเบื่อหน่ายจะทำาให้ชีวิตคู่สั่นคลอน ควรหาอะไรที่
แปลกใหม่ทำาด้วยกัน กิจกรรมการท่องเที่ยวก็น่าสนใจเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น

สุขภาพ ให้ระวังเรื่องกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะช่วงสะโพก ช่วงขา อาจต้องมีการ
ผ่าตัด

ไหว้พระเสริมดวง วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เพ่ือขอพรให้มีช่ือเสียงดีเป็นที่รู้จัก 
มีคนยอมรับในความสามารถ

ราศีสิงห์ (16 ส.ค.-15 ก.ย.)
การงาน เปน็ปท่ีีความสามารถของคณุจะถูกจบัตามอง เน้ือหอมมากในเรือ่งการทำางาน 

หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมด การลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการเงินจะให้ผลดีมาก มี
เกณฑ์ได้กลับไปทำาอะไร ๆ อย่างที่คุณเชี่ยวชาญ

การเงิน ค่อนข้างตกอยู่ในสภาวะตึงเครียด เพราะมีเหตุที่ต้องใช้จ่ายไปกับเรื่องบริวาร 
มีเกณฑ์ท่ีจะมีคนสร้างเร่ืองให้เราต้องเข้าไปแก้ไข ระวังของรักจะแตกหักหรือเสียหาย 
แต่ยังดีมีโชคจากลาภลอยหรือการลงทุน

ความรัก เป็นความรักที่คุณจะร่วมสู้แบบเคียงบ่าเคียงไหล่ ไม่ว่าอุปสรรคใดก็ผ่านไปได้ 
ถ้ากำาลังใจดีแบบนี้ถึงไม่โรแมนติกแต่ก็จะมั่นคงยั่งยืน

สุขภาพ ปัญหานิ้วล็อกดูจะเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำาวัน หมั่นบริหารกล้ามเนื้อ 
ที่นิ้วอยู่เสมอ

ไหว้พระเสริมดวง วัดราชนัดดารามวรวิหาร เพื่อขอพรให้ได้รับเกียรติ ได้รับโอกาส มีแต่
คนรักคนเมตตา ทำาสิ่งใดให้สำาเร็จ

ราศีกันย์ (16 ก.ย.-15 ต.ค.)
การงาน เป็นปีที่อย่าเอาแต่คิด ต้องลงมือทำาถึงจะประสบผลสำาเร็จได้อย่างใจ หนทาง

ยากอยู่และต้องใช้เวลา แต่ถ้าตั้งใจจริงคุณจะประสบความสำาเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักได้ 
งานด้านศิลปิน นักแสดง นักร้องให้ผลที่ดีและน่าจับตามองมาก

การเงิน ติดต่อทางการเงินสำาเร็จได้ด้วยดี มีเกณฑ์ใช้จ่ายไปกับการลงทุนธุรกิจใหม่ ๆ 
การกู้ยืมเพ่ือทรัพย์สินให้ผลน่าพอใจ การลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการเกษตรให้ผลท่ีดี

ความรัก มคีวามหดหู่ท้อใจในสมัพันธภาพ อาจเพราะเก็บกดกับหลาย ๆ  สิง่ทีไ่มไ่ดส้ือ่สาร
กันแบบตรง ๆ การปรับเปลี่ยนหรือการพลิกบทบาทดูบ้างจะทำาให้ความรักของคุณมีสีสัน
มากขึ้น

สุขภาพ ให้ระวังปัญหาเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ ควรออกกำาลังกายให้
ร่างกายแข็งแรง

ไหว้พระเสริมดวง วัดเทพธิดารามวรวิหาร เพ่ือขอพรให้มีแต่คนรัก เมตตา ชื่นชมยินดี 
สนับสนุน และมีความรุ่งเรืองร่มเย็น
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ราศีตุล (16 ต.ค.-15 พ.ย.)
การงาน ปีนี้หากจะคว้าดาวก็ต้องทุ่มเทสุดตัว คุณต้องแสดงศักยภาพ โชว์ผลงาน และ

มีช่องทางติดต่อให้มากเข้าไว้ เพราะสิ่งเหล่าน้ีจะพาคุณไปถึงฝันได้ ธุรกิจด้านผู้จัดงาน
กิจกรรม เสื้อผ้า และสุขภาพจะให้ผลที่ดีน่าพอใจ

การเงิน หว่านอะไรไว้จะได้ผลตอบแทนที่น่าชื่นใจในปีนี้ อย่ากลัวท่ีจะเสี่ยง เพราะปีน้ี
การเสี่ยงภายใต้ข้อมูลแน่น ๆ จะสร้างผลกำาไรที่หอมหวานให้คุณ

ความรัก ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบอาจทำาให้คุณรู้สึกน้อยเนื้อตำ่าใจในเรื่อง 
ความรัก การจับผิดและเพ่งโทษยิ่งทำาให้ความสัมพันธ์แย่ลง แต่การปล่อยวางและให้อภัย 
จะทำาให้สบายใจขึ้น

สุขภาพ มีปัญหาเรื่องระบบภูมิคุ้มกัน ช่วงน้ีควรปรับเปลี่ยนเร่ืองอาหารและหมั่นดูแล
ร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ

ไหว้พระเสริมดวง วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เพ่ือขอพรให้ได้เลื่อนยศ 
เลื่อนตำาแหน่ง มีบารมีมาก มีทรัพย์สิน

ราศีพิจิก (16 พ.ย.-15 ธ.ค.)
การงาน เป็นปีที่คุณจะเข้มแข็งขึ้นมาก ประสบการณ์ร้าย ๆ ที่ผ่านมาจะหล่อหลอมคุณ

ให้กลายเป็นคนท่ีเก่ง ความสามารถจะถูกจับตาและมีแต่คนอยากได้คุณไปร่วมงาน จะมี
ความโดดเด่นในงานด้านการแพทย์ สาธารณสุข ที่ปรึกษา และให้ผลที่ดีงามมั่นคง

การเงิน แม้ว่าการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีทำาอยู่จะสร้างรายได้ให้คุณได้จริง แต่
ไม่ควรยึดติดกับสิ่งเก่า ๆ การหารายได้จากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือในธุรกิจด้าน
กฎหมายจะให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจมาก

ความรัก เป็นความรักที่เข้าใจซึ่งกันและกัน พึ่งพากันได้ เกื้อหนุนดูแล ความธรรมดาที่
แสนพิเศษยิ่งทำาให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

สุขภาพ ปีนี้ระวังปัญหาเกี่ยวกับข้อเสื่อม มีเกณฑ์จะต้องแก้ ไขให้ดีขึ้น
ไหว้พระเสริมดวง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพ่ือขอพรให้สมหวัง เต็มเปี่ยมด้วยความ

สำาเร็จ มีทรัพย์สินเงินทองและอยู่เย็นเป็นสุข

ราศีธนู (16 ธ.ค.-15 ม.ค.)
การงาน เป็นปีที่คุณจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี 

การชว่ยเหลอืกันในหมูค่ณะจะทำาให้ไดพ้บกับมติรภาพทีด่งีาม คณุมาถึงจดุเปลีย่นท่ีจะเดนิ
ไปต่อ ให้ใช้ความนิ่ง เหตุผล และผลลัพธ์ที่ได้เป็นตัวช่วยตัดสินใจ

การเงิน มีข่าวดีด้านการเงินหลายเรื่องในปีนี้ หนี้สินหลายก้อนจะจบไป ภาระจะเบาลง
มาก การเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ จะทำาให้คุณก้าวไปสู่ความสำาเร็จ

ความรัก ระวังการไม่ยอมกันจะทำาให้เกิดการแตกหัก ต่างคนต่างต้องการพ้ืนที่ส่วนตัว 
ในขณะท่ียังต้องการความเอาใจใส่ดูแล ควรถอยคนละก้าวและอยู่ในจุดท่ีพอดีเพ่ือความ
สัมพันธ์ที่สบายใจ

สุขภาพ ให้ระวังเรื่องไต ปีนี้ต้องระมัดระวังการบริโภคอาหารท่ีมีรสเค็มหรือรสจัดเพ่ือ
สุขภาพที่ดี

ไหว้พระเสริมดวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เพ่ือขอพรให้มีสมองที่ปราด
เปรื่อง คิดสิ่งใดเป็นผลดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
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ราศีมีน (16 มี.ค.-15 เม.ย.)
การงาน เป็นปีท่ีคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเอง ให้ลงมือทำามากกว่าพูด ผลงานท่ีเด่นชัดจะ

สร้างความประทับใจและความมั่นคงให้คุณ คนใกล้ชิดแนะนำาโอกาสท่ีดีเลิศในการงานให้
ซึ่งจะดีต่อไปในอนาคต

การเงิน ต้องเดินทาง ต้องเคลื่อนไหว ต้องออกจากจุดที่เคยยึดติดเพื่อสร้างโอกาสทาง 
การเงิน โชคลาภจะมาจากบริวารและมิตรสหายท่ีรักใคร่ ระวังความเครียดแบบท่ีไม่รู้ตัว 
กังวลเรื่องของคนอื่นมากไปทำาให้เสียเงินไปแบบสูญเปล่า

ความรกั ผ่านวันเวลามาเนิ่นนานทำาให้ความรักของคุณตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็น
จริง ความเป็นธรรมชาติ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

สขุภาพ ปีนี้ให้ระวังเกี่ยวกับของมีคม ควรจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และใช้อย่าง
ระมัดระวัง

ไหว้พระเสรมิดวง วัดอมรินทรารามวรวิหาร เพ่ือขอพรให้ผ่านพ้นอุปสรรค รอดพ้นจาก
คนคิดร้าย และได้รับแต่สิ่งที่เป็นมงคลชีวิต

ราศีมังกร (16 ม.ค.-15 ก.พ.)
การงาน เป็นปีแห่งความสุขสมหวังของชาวราศีมังกร งานของคุณจะมีแต่คนช่วยเหลือ

เก้ือหนุน และได้รับการผลักดันให้เติบโต การปิดหูปิดตากับบางเรื่องไปบ้างจะทำาให้คุณมี
ความสุข คุณสามารถเลือกได้ว่าอยากทำาอะไรอยู่ที่ใจคุณ

การเงิน เรื่องการเงินค่อนข้างอึดอัด คุณอาจมีความรู้สึกไม่กล้าเสี่ยงท่ีจะเปล่ียนแปลง
จึงยิ่งทำาให้ปัญหาทางการเงินไม่ได้รับการแก้ไข ปีนี้ควรพยายามกับอะไรก็ตามที่เคยคิดว่า
เป็นไปไม่ได้ แล้วมันจะเป็นไปได้แน่นอน

ความรัก บุตรและบริวารจะทำาให้ความรักของคุณอบอุ่นขึ้น ความรู้สึกชื่นชมยินดีใน
บริวารจะสร้างคุณค่าและความภูมิใจในจิตใจของคุณ

สุขภาพ ให้ระวังการเดิน การเคล่ือนไหว และระบบการทรงตัว เพราะจะเป็นปัญหาในปีน้ี
ไหว้พระเสริมดวง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เพ่ือขอพรให้อยู่ดีกินดี 

อุดมสมบูรณ์ มีคนปกป้องรักษา แคล้วคลาดปลอดภัย

ราศีกุมภ์ (16 ก.พ.-15 มี.ค.)
การงาน ปีน้ีคุณจะได้รับการปกป้องจากผู้ใหญ่หรือคนที่มีพลังมากพอ ทำาให้อุปสรรค

ผ่อนจากหนักเป็นเบา จะได้รับการหยิบยื่นข้อเสนอท่ีมีไมตรีจิตต่อกัน ทำาให้งานราบรื่นได้
ด้วยความตั้งใจจริง ธุรกิจเบเกอรี่หรืออาหารจะให้ผลลัพธ์ที่ดี

การเงิน ตอ้งระวังมปีญัหาในเรือ่งผลประโยชน์กบัผูใ้หญ่หรอืผูม้อีำานาจ มเีกณฑ์สูญเสยี
ของสำาคัญเพื่อรักษาของที่สำาคัญกว่าไว้ ให้พิจารณาดี ๆ ก่อนจะใช้จ่ายอะไรในปีนี้

ความรัก เป็นความรักที่เข้าอกเข้าใจกันดี ความที่เคยผ่านอุปสรรคนานัปการมาด้วยกัน
ยิ่งจะทำาให้ความรักแนบแน่นยิ่งขึ้น

สขุภาพ ให้ระวังอาการหลง ๆ ลืม ๆ และระบบประสาทต่าง ๆ ในร่างกาย ควรหมั่น 
ออกกำาลังกายสมองอย่างสมำ่าเสมอ

ไหว้พระเสรมิดวง วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เพ่ือขอพรให้มีแต่คนรัก เมตตา โอบอุ้ม 
และได้รับการอุปถัมภ์คำ้าชู
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การนวดผ่อนคลายให้สัตว์เลี้ยง 
เป็นเทรนด์ที่มีมายาวนาน โดยนัก-
กายภาพบำาบดัชาวอเมรกินัไดเ้ลง็เหน็
ถึงประโยชน์ของการนวดบำาบัดเพื่อ
รักษาเยียวยาอาการบาดเจ็บทาง
ร่างกายและรักษาความสมดุลของ
จิตใจให้สัตว์เลี้ยง ซึ่งเริ่มจากการนวด
มา้ประกวดกอ่นมาเปน็การนวดบำาบดั
กล้ามเนื้อให้สุนัข เนื่องจากยุคสมัยนี้
สุนัขมักถูกเลี้ยงอยู่ในพื้นที่ค่อนข้าง
จำากัด ทำาให้มันไม่มีโอกาสได้วิ่งเล่น
ยดืเสน้ยดืสาย ซึง่สง่ผลตอ่กระดกูและ
ข้อต่อต่าง ๆ รวมถึงเกิดความเครียด
สะสม การนวดบำาบดัใหเ้จา้ตบูจงึชว่ย
คลายความตึงเครียดให้มันได้ผ่อน
คลายกล้ามเนื้อให้มันได้เป็นอย่างดี

มาใช้เวลาดูแลเอาใจใส่สัตว์เลี้ยงแสนรักพร้อมกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้น 
ด้วยการนวดผ่อนคลายความเครียดให้สุนัขตัวโปรดเพื่อสุขภาพกายและใจที่ดี 

ทั้งยังได้สำารวจความผิดปกติของร่างกายเจ้าตูบไปในตัว

นวดบำ�บัดให้เจ้�ตูบกันดีกว่�
Pet Lovers
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ลงมือนวดกันเลย
ขั้นตอนแรกสำ�หรับสุนัขที่ยังไม่คุ้นกับก�รนวดควรได้รับก�รสัมผัส 

จ�กมือที่อยู่ในระดับเดียวกับส�ยต�ของมันหรือต่ำ�กว่�นั้น โดยใช้วิธีค่อย ๆ  
เคลือ่นมอืช�้ ๆ  อย�่งสม่ำ�เสมอเพือ่สร�้งคว�มคุน้เคยและก�รยอมรบั ระหว�่ง
นั้นผู้นวดอ�จพูดคุยกับสุนัขด้วยโทนเสียงเป็นมิตรและให้กำ�ลังใจในเชิง
บวก ขณะเดียวกันก็สังเกตปฏิกิริย�คว�มพอใจของสุนัขทั้งบริเวณท่ีสัมผัส
และน้ำ�หนักท่ีชอบ จนกระท่ังเกิดคว�มคุ้นเคยจึงค่อยปรับเปล่ียนบริเวณหรือ
ใช้คว�มเร็วบ้�งเพื่อสร้�งคว�มกระปรี้กระเปร่�สดชื่น 

สำ�หรับบริเวณเหม�ะสมและปลอดภัยที่สุดในก�รนวดเจ้�ตูบคือไหล่
และหลัง ซึ่งเป็นตำ�แหน่งที่สร้�งคว�มพึงพอใจให้มันม�กที่สุด วิธีก�รนวด
มีหล�ยวิธี เช่น เริ่มจ�กใช้มือทั้งสองของเร�ว�งไว้บริเวณไหล่ 2 ข้�งของ
สนุขั หมนุเปน็วงกลมเลก็ ๆ  ต�มเขม็น�ฬกิ�ช�้ ๆ  น้ำ�หนกัป�นกล�ง และขย�ย
วงที่หมุนให้ใหญ่ขึ้นไล่ลงม�ยังกระดูกสันหลัง 6 รอบ และเปลี่ยนเป็นหมุน
ทวนเข็มน�ฬิก�จ�กวงเล็กขย�ยเป็นวงใหญ่จ�กไหล่ลงม�ที่หลัง 
อย่�งช้� ๆ 6 รอบ 

ปิดท้�ยก�รนวดที่ข�หลังจนถึงอุ้งเท้� โดยให้เร�นั่งอยู่ด้�นหลังเจ้�ตูบ
แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือนวดเบ� ๆ  รูดตั้งแต่ช่วงข�ส่วนบนถึงอุ้งเท้�ช้� ๆ  อย่�ง
ออ่นโยนทีส่ดุ ทำ�ซ้ำ� 10 ครัง้ ขณะทีน่วดอ�จลองงอและยดืข�ของมนัดว้ยน้ำ�
หนกัทีนุ่ม่นวลและเบ�มอืทีส่ดุ จะชว่ยรกัษ�หรอืบรรเท�อ�ก�รขอ้ตอ่อกัเสบ
ได้ 

ขอ้ดขีองก�รนวดใหส้นุขัเปน็ประจำ�และสม่ำ�เสมอยงัชว่ยใหเ้จ�้ของสงัเกต
เห็นคว�มผิดปกติของมันและรักษ�ได้ทันเวล� โดยเน้นก�รนวด 
ในลักษณะลูบไล้ลำ�ตัวต�มแนวย�ว ตั้งแต่ช่วงท้อง ข� หน้�อก และหลัง
ทั้งหมด เพื่อสำ�รวจอ�ก�รบ�ดเจ็บจ�กบ�ดแผลต�มร่�งก�ย และก�รคลำ�
ห�จุดบวมหรืออ�ก�รอักเสบที่ทำ�ให้มันเจ็บปวดจนสะดุ้งหรือร้องออกม� 

อย่�งไรก็ต�มห�กสุนัขแสดงอ�ก�รไม่พอใจหรือถอยหนี เจ้�ของควร
หยุดก�รยืดเส้นยืดส�ยให้มันทันที เพร�ะมันอ�จไม่ชอบและรู้สึกแย่กับ
ก�รนวด โดยรวมแลว้ระยะเวล�ก�รนวดสนุขัไมค่วรต่ำ�กว�่ 5 น�ท ีแตไ่มต่อ้ง
ถึงครึ่งชั่วโมง เท่�นี้ก็เพียงพอสำ�หรับช่วงเวล�แห่งคว�มสุขที่สัตว์เลี้ยงและ
เจ้�ของจะมีร่วมกัน

ข้อควรระวัง 
ก�รนวดลงน้ำ�หนกัม�กเกนิไปอ�จทำ�ให้

ร�่งก�ยสนุขับอบช้ำ� โดยเฉพ�ะบรเิวณที่
ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ หน้�
ทอ้ง (ใหท้ำ�แคเ่ก�หรอืลบูอย�่งออ่นโยน
ก็เพียงพอ) หน้�อกที่มีจุดเชื่อมแนว
ซี่โครงเปร�ะบ�ง ศีรษะและรอบดวงต�
ของสุนัขบ�งพันธุ์ที่บอบบ�งม�ก และ
แนวกระดกูสนัหลงั รวมถงึสะโพกทีอ่�จ
ทำ�ให้เกิดโรคสะโพกเสื่อมได้ 
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PHOTO HUNT 5 POINTS

Game Club

1.

2
104

มาเพิ่มทักษะในการสังเกตและบริหารสมองกับเกมจับผิดภาพ 
มีทั้งหมด 5 จุดที่แตกต่างกัน

T H A P P I N E S S F S

K E H O Y Z Q R O A I C

L K X C G W C Z I S T R

U J N A T U R A L G A S

B I K F S K T G K O U P

R F J E Y C M K Q D T J

I F G A B M H O P J O K

C Y P X S Q R I X I B W

A P T T B L U E C A R D

N E X G S T F P F K Q W

T R O Q I P O L Y M E R

S X C A F E A M A Z O N

เฉลย Game Club Vol.35
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