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Chemical Cleaning Service
PTTME chemical cleaning team has ability to provide a solution to
our customer in the Petrochemical, Oil and Gas Industry, and others.
Our Chemical Cleaning Services complement
this reputation by offering experienced Chemical
Cleaning process engineered and performed by
experienced manpower.
Our chemical cleaning involves the application
of chemicals, using specialized equipment that
utilized for removes scales, deposits, and other
foreign materials from various type of process
equipment, piping system or tanks.
Application
-

Chemical Cleaning
Tank Cleaning
Decontamination
Pipeline Cleaning
Contract us : PTT Maintenance and Engineering Company Limited
Tel : 66(0)3897 800 Fax : 66(0) 3897 7900 Website :www.pttme.com
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บร�ษัท นวมินทรออโต ไทร จำกัด

www.nawaminautotyre.com www.facebook.com/nawaminautotyre
Tel. 0-2945-5588, 086-570-9601, 084-359-6699
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โดยไม่คาดฝัน ย้อนกลับไปปี พ.ศ. 2559 ในเดือนตุลาคม
คนไทยทัง้ ประเทศหัวใจสลาย เมือ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ท่ามกลาง
ความเศร้าโศกเสียใจ ไม่มีค�ำพรรณาใดจะบรรยายความรู้สึกได้
คนไทยท�ำได้เพียงน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริของพระองค์ท่าน
ในด้านต่างๆ มาปรับใช้ให้เข้ากับชีวติ ของตนอย่างพอเหมาะพอดี
จนถึงวันนี้ ในอีกไม่กวี่ นั ก็จะถึงวันส�ำคัญทีป่ ระวัตศิ าสตร์ไทย
ต้ อ งจารึ ก นั่ น คื อ พระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26
ตุลาคม 2560 ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศเป็นวันหยุดพิเศษ เพือ่ ให้
คนไทยได้ร่วมถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้าย
ในวันแห่งประวัติศาสตร์นี้ ผม และทีมงานได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการถวายความอาลัยด้วยการจัดท�ำรายงานพิเศษอันเกีย่ วเนือ่ ง
กับพระราชพิธีดังกล่าว
รายงานพิเศษฉบับนี้ แบ่งเป็น 3 ภาค ภาคที่ 1 เริ่มจาก
พระราชพิธีตามคติพราหมณ์ ซึ่งมีความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์
คือเทพอวตารลงมาจุติยังโลกมนุษย์ เพื่อสร้างความสุขสงบ
ครั้นเมื่อเสด็จสวรรคต จึงเสด็จกลับสู่สรวงสวรรค์ ภาคที่ 2
ต่อด้วยงานสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงความเป็นชาติไทยผ่านสิ่ง
ปลูกสร้างต่างๆ ทีป่ รากฎในงานพระราชพิธคี รัง้ นี้ ตัง้ แต่พระเมรุมาศ
องค์ประกอบต่างๆ ราชรถ ราชยาน ฯลฯ และภาคที่ 3 คือ
หมายก�ำหนดการในระหว่างพระราชพิธี 25-29 ตุลาคม 2560
พร้อมด้วยขบวนพระราชอิสริยยศทีจ่ ะเคลือ่ นขบวนอย่างงดงาม
เสมือนหนึง่ มวลหมูเ่ มฆในการส่งเสด็จพระองค์ทา่ นกลับสูส่ รวงสวรรค์
ผมในฐานะคนไทยคนหนึ่ง และทีมงานทุกคน รู้สึกซาบซึ้ง
ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อั น หาที่ สุ ด มิ ไ ด้ ที่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงท�ำไว้ให้กับพวกเรา
คนไทยทุกคน ผมจึงขอส่งเสด็จดวงพระวิญญาณของพระองค์ทา่ น
มาพร้อมกับนิตยสารฅนคิดบวกฉบับนี้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุ ทธเจ้า บริษัท ไรท์ มีเดีย คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด
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ณัฐสิทธิ์ ธีรกุลวาณิช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไร้ท์ มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

TEAM

ทีป่ รึกษา ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ณัฐสิทธิ์ ธีรกุลวาณิช
บรรณาธิการอำ�นวยการ แสงชัย ธีรกุลวาณิช
บรรณาธิการ นัธพร ศิริรังษี
ศิลปกรรม ภคนันท์ สีเทา
เลขากองบรรณาธิการ เอกิกา ใยบัว
ช่างภาพ วริศร ดิสรานนท์
ผู้ช่วยช่างภาพ เจริญ แจ้งประวัติ
ผลิตโดย
บริษัท ไร้ท์ มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
เลขที่ 8 อาคารไร้ท์ โซลูชั่น ชั้น 3 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 19
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. +66(0)2-183-5789 โทรสาร. +66(0)2-183-5759
อีเมล. admin@rightmediacorp.co.th
เว็บไซต์ www.konkidbuak.com
แฟนเพจ ฅนคิดบวก, www.Facebook.com/konkidbuak.com

คิดบวก ค�ำคม

พระบรมราโชวาท

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
“การปิ ดทองหลังพระนัน้ เมื่อถึงคราวจ�ำเป็นก็ต้องปิ ด
ว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิ ดทองหลังพระกันนัก
เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิ ดทองแต่ขา้ งหน้า
ไม่มีใครปิ ดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้”
“คุณธรรม 4 ประการ ประการแรก การรักษาความสัจ
ความจริงใจต่อตัวเอง รู ้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง ประพฤติแต่ส่ิงที่เป็นประโยชน์
และเป็นธรรม ประการที่สอง การรู ้จักข่มใจตนเอง ฝึ กใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติ
อยู ่ในความสัจ ความดี ประการที่สาม การอดทน อดกลัน้ และอดออม
ไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด
ประการที่ 4 การรู ้จักละวางความชั่ ว ความทุจริต”
“การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนัน้ จะต้องสร้าง
และเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู ่ก่อนทัง้ สิ้น ถ้าพื้นฐานไม่ดี
หรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนัน้
ยากนักที่จะท�ำได้ จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชั ดว่า นอกจากจะมุ ่งสร้างความเจริญแล้ว
ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้ม่นั คง ไม่บกพร่อง พร้อมๆ กันไปด้วย”
“การด�ำเนินชี วิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ
จะต้องอาศัยความรู ้รอบตัว และหลักศีลธรรมประกอบด้วย
ผู ้ท่ีมีความรู ้ดี แต่ขาดความยัง้ คิด น�ำความรู ้ไปใช้ในทางมิชอบ
ก็เท่ากับเป็นบุ คคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์”
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ILS Your Proven Partner for Logistics Needs in Thailand

ILS – Your proven partner for logistics needs in Thailand
Integrated Logistics Services (ILS) is a logistics service provider in Thailand providing the logistics
solution with excellence operation. ILS operates in large storage facilities conveniently located in
proximity to Bangkok with the reliable nationwide distribution. The in-house warehouse and transport
management system allow ILS to customize solution to customer effectively together with GPS tracking.
With over a decade of experience in all aspects of warehouse, transportation, and logistics management
in Thailand, the ILS team is equipped to handle logistics needs for companies big and small. Since its
inception, ILS has successfully managed food and consumer goods, as well as turnkey project.

I.L.S. Co., Ltd.
Bangkok Business Center Bldg. Room 1503,
15th Floor, 29 Soi Ekamai, Sukhumvit Rd.,
Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110
Tel : (+662) 714 2414 ext. 114 - 115, (+666) 1625 5500
Fax : (+662) 714 2424
Website : www.ils.co.th

คิดบวก รอบโลก
สหราชอาณาจักร : หุ่นยนต์ผ่าตัด
Digital Health รายงานว่ากองทุน NHS trust ในสหราชอาณาจักรได้รับ
งบประมาณนับร้อยล้านปอนด์ เพือ่ ซือ้ หุน่ ยนต์ผา่ ตัด Da Vinci Xi Surgical System
2 เครื่อง ใช้งานในโรงพยาบาลเซนต์บาร์โธโลมิว และโรงพยาบาลรอยัลลอนดอน
ซึ่ ง จะใช้ ผ ่ า ตั ด หั ว ใจ และทรวงอก โดยศั ล ยแพทย์ จ ะบั ง คั บ เครื่ อ งข้ า งผู ้ ป ่ ว ย
ด้วยคอนโซล และสามารถดูภาพ live-3D อวัยวะภายในของผู้ป่วยได้ พร้อมกับ
มีผู้ช่วยผ่าตัดนั่งอยู่ข้างผู้ป่วยอีกด้านหนึ่งเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือ หุ่นยนต์ตัวนี้
จะท�ำให้ผู้ป่วยบาดเจ็บน้อยกว่าระหว่างการผ่าตัด เพราะสามารถหลีกเลี่ยงการตัด
กระดูกซี่โครง หรือกระดูกหน้าอก (breastbone) รวมทั้งลดการสูญเสียเลือด
ลดรอยแผลเป็น และผู้ป่วยจะฟื้นตัวได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ ในอนาคต การใช้หุ่นยนต์
ช่วยผ่าตัดน่าจะแพร่หลายมาก
ที่มา : Thai Triboon ภาพ : www.digitalhealth.net

สหรัฐอเมริกา : สไปเดอร์แมนพู ดได้
บริษัท เอสพีฮีโร่ (Sphero) ร่วมกับดิสนีย์ ประดิษฐ์หุ่นยนต์
ช่างพูด “Talking Spider-Man” ต้อนรับสไปเดอร์แมนภาคใหม่
โดยหุ่นยนต์สามารถรับฟัง - โต้ตอบค�ำสั่งเสียงได้ โดยไม่ต้องใช้
แอพพลิเคชันควบคุม เพราะมีอปุ กรณ์แอนดรอยด์ฝงั ไว้ดา้ นหลังดวงตา
เพียงแตะบริเวณกลางหน้าอก ก็จะกลายเป็นเพือ่ นพูดคุย และรับฟังทันที
หรือเพียงออกค�ำสัง่ “สไปเดอร์ เล่าเรือ่ งให้ฟงั หน่อย” หุน่ ยนต์จะเล่า
เรือ่ งราวจากหนังสือการ์ตนู กว่าร้อยตอนให้ฟงั หรือหากเชือ่ มต่อเข้ากับ
แอพพลิเคชันบนโทรศัพท์ ก็จะดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ท่ีเหลือ และ
ตัง้ นาฬิกาปลุกได้ ราคาอยูท่ ี่ 149 ดอลล่าร์ หรือราว 5,000 บาทเท่านัน้
มีจ�ำหน่ายแล้วในสหรัฐฯ และอังกฤษ
ที่มา : www.nationtv.tv
ภาพ : Marvel

รอบโลก
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สโลวาเกีย : รถยนต์บินได้
“แอร์โรโมบิล” บริษทั เทคโนโลยีในสโลวาเกีย
เร่งพัฒนา Flying Car หรือรถยนต์บินได้ ที่สามารถ
เปลี่ยนรถยนต์เป็นเครื่องบินได้โดยใช้เวลาน้อยกว่า
3 นาที ใ นการเปลี่ ย นสภาพ อี ก ทั้ ง ท� ำ สถิ ติ ด ้ ว ย
เครือ่ งยนต์ตน้ แบบทีเ่ ดินเครือ่ งได้ถงึ 50 ชัว่ โมง และ
บินขึน้ ลง ได้ถงึ 21 ครัง้ ทัง้ ระดับสูง และต�ำ่ ซึง่ จะช่วย
ยกระดับอุตสาหกรรรมการบิน และยานยนต์ไปสู่
ระดับโลก แม้วา่ ในอดีตเทคโนโลยีนอี้ าจเป็นรือ่ งเพ้อฝัน
ในนิยายวิทยาศาสตร์กต็ าม แต่ปจั จุบนั ได้มกี ารผลิต
รถต้นแบบ 2 ที่นั่งแล้ว 2 คัน และจะเปิดให้สั่งจอง
ล่วงหน้าในปี 2020 ผลิตครั้งแรก 500 คัน คันละ
1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีโปรแกรมการบิน
อัตโนมัตทิ ใ่ี ช้ได้ทงั้ บนถนน และในอากาศ ส่วนประกอบ
ด้านความปลอดภัยทีส่ ำ� คัญคื ระบบร่มชูชพี บนล�ำตัว
เครือ่ งบิน และโครงสร้างคาร์บอนไฟเบอร์ โดยสามารถ
บิ น ท� ำ ความเร็ ว ได้ สู ง สุ ด 160 กิ โ ลเมตร/ชั่วโมง
บนถนน และ 360 กิโลเมตร/ชั่วโมงบนอากาศ
ที่มา : Springnews
ภาพ : www.bbc.com/autos

ฝรั่งเศส : รถไฟไร้คนขับความเร็วสูง
บริษทั การรถไฟแห่งชาติฝรัง่ เศส (SNCF) ประกาศว่า
ก�ำลังด�ำเนินการพัฒนารถไฟอัตโนมัติ หรือรถไฟไร้คนขับ
ในเส้นทางรถไฟความเร็วสูง (TGV) ภายในปี 2023 เส้น
ทางระหว่างกรุงปารีส และเมืองลียง โดยรถไฟไร้คนขับนี้
จะติดตั้งเซ็นเซอร์ไว้ที่ภายนอกของขบวนรถ เพื่อตรวจจับ
สิง่ กีดขวางบนราง และเบรคได้อตั โนมัตเิ มือ่ เกิดเหตุจำ� เป็น
ส�ำนักข่าว FranceInfo รายงานช่วงเริม่ ต้นของการใช้ระบบ
ดังกล่าว จะยังใช้คนขับในห้องควบคุม เพื่อรับมือหากเกิด
เหตุฉุกเฉิน
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

สหรัฐอเมริกา : สิ่งมีชีวิตนอกโลก ??
องค์ ก ารบริ ห ารอวกาศ และการบิ น แห่ ง
สหรัฐอเมริกา หรือทีอ่ งค์การนาซา ได้แถลงข่าวการค้น
พบทีส่ ำ� คัญ 1. ความเป็นไปได้ทจี่ ะมีของเหลวอยูภ่ ายใต้
น�้ ำ แข็ ง บริ เ วณขั้ ว ใต้ ข องดวงจั น ทร์ เ อนเซลาดั ส
(Enceladus) ซึ่ ง เป็ น บริ ว ารของดาวเสาร์ และ
2. คาดว่าจะมี “มหาสมุทรเกลือ” อยู่ใต้พื้นผิวน�้ำแข็ง
ของดวงจันทร์ยโู รปา ซึง่ เป็นดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี
โดยสังเกตได้จาก “ไอ” ที่พ่นออกมาจากปล่องคล้ายๆ
กับดวงจันทร์เอนเซลาดัส การค้นพบนีจ้ ะเป็นกุญแจไปสู่
ค�ำตอบของค�ำถามทีว่ า่ “มีสงิ่ มีชวี ติ นอกโลกหรือไม่”
ที่มา : สมาคมดาราศาสตร์ไทย
ภาพ : www.ai-no-tsubasa.blogspot.com

จีน : น�้ำแข็งไฟ
จีนประสบความส�ำเร็จในการทดลองใช้ “ก๊าซไฮเดรต”
(gas hydrates) หรือน�้ำแข็งไฟ ซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาติในรูป
ของแข็งติดไฟได้ โดยพื้นที่ และน่านน�้ำของจีนนั้นอุดมไปด้วย
แหล่งทรัพยากรน�ำ้ แข็งไฟนีเ้ ป็นจ�ำนวนมาก อย่างไรก็ตาม มีการ
คาดหวังว่าน�้ำแข็งไฟนี้จะสามารถแปลงเป็นพลังงานได้มากกว่า
น�้ำมันถึง 10 เท่าเลยทีเดียว
ที่มา : Chaina Xinhua News

รอบโลก
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เรื่อง รศ.ดร.บุ นยรัชต์ กิติยานันท์

“ควันแข็ง” วัสดุสุดเบา
สวัสดีครับท่านผู อ้ า่ นฅนคิดบวกทุกท่าน หลังจากที่เราได้คยุ กันถึง
คาร์บอนในรูปแบบต่างๆ เช่ น ถ่านกัมมันต์ ท่อนาโนคาร์บอน กราฟี น
ฉบับนี้ขอแนะน�ำวัสดุคาร์บอนอีกรู ปแบบหนึ่งที่เราชาวฅนคิดบวก
อาจน�ำไปต่อยอดคิดต่อออกไปอีกวัสดุท่ีจะแนะน�ำวันนีค้ อื “คาร์บอน
แอร์โรเจล” (carbon aerogel)
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ก่อนอื่นขอแนะน�ำก่อนว่าแอร์โรเจลคืออะไร ท่านผู้อ่านอาจ
นึกภาพถึงเยลลี่ที่เด็กๆ ชอบรับประทานเป็นขนม หรือเจลที่บางท่าน
ใช้ใส่ในการแต่งทรงผม เยลลี่ หรือเจลนี้ประกอบด้วยน�้ำเป็นหลัก และ
แทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างของแข็งที่กระจายตัวอยู่ แต่ทีนี้ส�ำหรับ
แอร์โรเจลจะพิเศษตรงที่ว่าส่วนที่เป็นน�้ำนี้จะหายไป และถูกแทนที่
ด้วยอากาศ ท�ำให้แอร์โรเจลมีน�้ำหนัก (ความหนาแน่น) ที่เบามาก
เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นอากาศ จนมีบางคนเรียกกันว่า “ควันแข็ง”
(frozen smoke) ก็มี
เริ่มแรกแอร์โรเจลท�ำจากซิลิกา เมื่อประมาณปี 1931 โดย
Samuel Stephens Kistler โดยต้องอาศัยเทคนิค supercritical
fluid ในการแทนทีข่ องเหลว หรือน�ำ้ ด้วยอากาศโดยทีโ่ ครงสร้างของวัสดุ
ยังอยู่ได้โดยไม่ยุบตัว หรือหดตัวลงมา จากนั้นแอร์โรเจลของอลูมิน่า
โครเมีย ดีบกุ ออกไซด์ และอืน่ ๆ ก็ได้มกี ารสังเคระห์ตามมา ส่วนคาร์บอน
แอร์โรเจล เริ่มมีรายงานว่าท�ำได้ช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 เนื่องจาก
แอร์โรเจลมีช่องว่างอากาศมากมีน�้ำหนักที่เบามาก และมีคุณสมบัติที่
เป็นฉนวนความร้อนที่ดีมาก

เริ่ ม แรกจึ ง มี ก ารคิ ด บวกเพื่ อ น� ำ มาใช้ ง านในวั ส ดุ ท� ำ ฉนวน
และเนื่องจากการที่มีช่องว่างอากาศเยอะ เรายังสามารถคิดบวกกันต่อ
ในการน�ำไปใช้ เป็นวัสดุส�ำหรับดูดซับแยกสารที่ไม่ต้องการออก เช่น
คาร์บอน แอร์โรเจล อาจน�ำมาใช้ในการดูดซับน�้ำมันที่รั่ว หรือน�ำไปใช้
ในการท�ำสิง่ ต่างๆ ให้สะอาดบริสทุ ธิข์ นึ้ เช่น การใช้ในการท�ำความสะอาด
น�้ำดื่ม หรือน�ำไปใช้ในการช่วยฟอกอากาศ
เราอาจช่วยกันคิดบวกกันอีกนะครับว่าวัสดุใหม่ๆ ทีเ่ ริม่ มีการค้นพบ
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง เช่น แอร์โรเจลนี้ อาจพิจารณา
จากคุณสมบัติที่เบามาก เป็นฉนวนที่ดีมาก และมีช่องว่างมากในตัวเอง
อาจน�ำไปใช้ในการเก็บก๊าซต่างๆ หรือน�ำสารหรือวัสดุอนื่ มาเติม หรือผสม
ท�ำให้ได้วัสดุใหม่ๆ อื่นอีก เป็นต้น ถ้าท่านผู้อ่านมีความคิดบวก หรือ
ไอเดียใหม่ในเรือ่ งใดๆ สามารถส่งข้อความ หรือจดหมายมาคุยกันได้ครับ
โดยผ่านทางบรรณาธิการของนิตยสารคนคิดบวกที่อีเมล Admin@
rightmediacorp.co.th ครับ

ขอบคุณภาพประกอบ
ภาพแอร์โรเจล จาก Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Aerogel_hand.jpg
ภาพคาร์บอน แอร์โรเจล จาก BBC
http://www.bbc.com/news/science-environment-22079592
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น�้ำตาคนไทยล้นนองแผ่นดิน
25-29 ตุลาคม 2560
บันทึกประวัติศาสตร์
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ฅนคิดบวก I 16

17

พระราชพิธีพระบรมศพพระมหากษัตริย์ไทย
ตามโบราณราชประเพณี และคตินิยม
พระราชพิ ธี พ ระบรมศพ เป็ น การ
เฉลิมพระเกียรติสูงสุดต่อพระมหากษัตริย์
ตามคติ พ ราหมณ์ ว่ า พระมหากษั ต ริ ย์
เป็ น สมมติ เ ทพที่ อ วตารลงมาโลกมนุ ษ ย์
เพื่ อ คุ้ ม ครองประชาชนให้ อ ยู ่ เ ย็ น เป็ น สุ ข
และเมื่อสวรรคตก็ได้เสด็จกลับสูส่ รวงสวรรค์
แบบแผนตามโบราณราชประเพณี
แบบแผนพระราชพิธพี ระบรมศพของพระมหากษัตริยใ์ นปัจจุบนั
มีทมี่ าจากธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่อาจมีการปรับเปลีย่ น
รายละเอี ย ดปลี ก ย่ อ ยตามยุ ค สมั ย หรื อ ตามพระราชประสงค์ ข อง
พระมหากษัตริยแ์ ต่ละพระองค์ ปกติแล้ว พระราชพิธพี ระบรมศพจะจัด
อย่างยิ่งใหญ่อลังการ ใช้เวลาเตรียมการนานหลายเดือน มีรายละเอียด
ซับซ้อน และประกอบด้วยหลายขัน้ ตอน เริม่ ตัง้ แต่การสรงน�ำ้ พระบรมศพ
(การอาบน�้ำศพ) การสุก�ำพระบรมศพ (การห่อ และมัดตราสังข์)
และการอัญเชิญพระบรมศพสู่พระบรมโกศ ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้เป็นพิธี
ที่เป็นการภายใน (ปัจจุบันสถานที่ประกอบพิธีคือพระที่นั่งพิมานรัตยา
ภายในพระบรมมหาราชวัง)
ต่ อ ไปจึ ง อั ญ เชิ ญ พระบรมโกศประดิ ษ ฐานเหนื อ พระแท่ น
สุ ว รรณเบญจดล ภายใต้ น พปฎลมหาเศวตฉั ต ร ณ พระที่ นั่ ง ดุ สิ ต
มหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง เพื่อประกอบพระราชพิธี
บ�ำเพ็ญพระราชกุศล โดยพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จพระราชด�ำเนิน
บ�ำเพ็ญพระราชกุศลเป็นประจ�ำทุกวัน จนครบ 100 วัน แต่ละวันมีการสวด
พระอภิ ธ รรมโดยพระพิ ธี ธ รรม ด้ ว ยท� ำ นองสวดเฉพาะที่ เ รี ย กว่ า
“ท�ำนองหลวง” นอกจากนี้ มีการท�ำพิธีกงเต็กหลวงเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล แม้ว่าไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่ามีขึ้นครั้งแรกเมื่อใด แต่พิธีนี้
ยังคงปฏิบัติต่อมาถึงปัจจุบัน
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พระเมรุ มาศพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ 4

ขัน้ ตอนส�ำคัญอีกอย่างหนึง่ คือพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ
หรืองานออกพระเมรุ ขั้นตอนนี้จะเริ่มตั้งแต่การก่อสร้างพระเมรุมาศ
และเครื่องประกอบอื่นๆ เช่น พระโกศไม้จันทน์ เครื่องฟืนไม้จันทน์
พระโกศบรรจุพระบรมอัฐิ และผอบบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร
ซึ่ ง ด� ำ เนิ น การไปพร้ อ มกั บ พระราชพิ ธี บ� ำ เพ็ ญ พระราชกุ ศ ลส� ำ หรั บ
การสร้างพระเมรุมาศเพื่อถวายพระเพลิงจะแตกต่างกันตามยุคสมัย
เป็นงานสร้างสรรค์ตามแรงบันดาลใจของช่าง โดยยึดคติโบราณทีส่ บื ทอด
กันมาเป็นแบบแผนในสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์
(รัชกาลที่ 1-4) ซึ่งนิยมสร้างพระเมรุมาศขนาดใหญ่โตเต็มรูปแบบ
ประกอบด้วยพระเมรุมาศ หรือพระเมรุใหญ่ครอบด้านนอก และพระเมรุทอง
หรือพระเมรุน้อยอยู่ด้านใน พระเมรุมาศที่สูงที่สุด ได้แก่ พระเมรุมาศ
ถวายพระเพลิงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ดังปรากฏในจดหมายเหตุ
และพงศาวดารสมัยอยุธยาว่า

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ 5

“ขนาดใหญ่ ขื่อ วา (14 เมตร) 2 ศอก (1 เมตร) โดยสูง 2 เส้น
(80 เมตร) 11 วาศอกคืบ (23 เมตร) มียอด 5 ยอด ภายในพระเมรุทอง
นั้นประกอบด้วยเครื่องสรรพโสภณวิจิตรต่างๆ สรรพด้วยพระเมรุทิศ
พระเมรุราย แลสามสร้าง” (หมายเหตุ : 1 วา เท่ากับ 2 เมตร)
อย่างไรก็ตาม ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีพระกระแสพระราชด�ำรัส
สั่งถึงการพระบรมศพของพระองค์ไว้ในพระราชหัตถเลขาฉบับหนึ่งว่า
“แต่ก่อนมา ถ้าพระเจ้าแผ่นดินสวรรคตลง ก็ต้องปลูกเมรุใหญ่
ซึ่งคนไม่เคยเห็นแล้วจะนึกเดาไม่ถูกว่าโตใหญ่เพียงไร เปลืองทั้งแรงคน
และเปลื อ งทั้ ง พระราชทรั พ ย์ ถ้ า จะท� ำ ในเวลานี้ ก็ ดู ไ ม่ ส มกั บ การ
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงของบ้านเมือง ไม่เป็น เกียรติยศยืด ยาวไปได้ เ ท่ า ใด
ไม่เป็นประโยชน์แก่คนทั้งปวง กลับเป็นความเดือดร้อน ถ้าเป็นการศพ
ท่ า นผู ้ มี พ ระคุ ณ หรื อ ผู ้ มี บ รรดาศั ก ดิ์ ใ หญ่ อั น ควรจะได้ เ กี ย รติ ย ศ
ฉันไม่อาจจะลดทอน ด้วยเกรงว่าคนจะไม่เข้าใจว่าผู้นั้นประพฤติไม่ดี
อย่างหนึ่งอย่างใด จึงไม่ท�ำการศพให้สมเกียรติยศซึ่งควรจะได้ แต่เมื่อ
ตัวฉันเองแล้ว เห็นว่าไม่มีข้อขัดข้องอันใด เป็นถ้อยค�ำที่จะพูดได้ถนัด
จึงขอให้ยกเลิกงานพระเมรุใหญ่นั้นเสีย ปลูกแต่ที่เผาอันพอสมควร
ณ ท้องสนามหลวง แล้วแต่จะเห็นสมควรกันต่อไป”
การปรั บ ลดขนาดพระเมรุ ม าศในพระราชพิ ธี พ ระบรมศพ
ของรั ช กาลที่ 5 ในครั้ ง นั้ น ได้ ก ลายเป็ น แบบแผนของงานออก

พระเมรุมาศที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยพระเมรุมาศจะมี
ขนาดเล็กลง คงเหลือแต่พระเมรุน้อยเท่านั้น และเป็นไปโดยประหยัด
แต่ยังคงไว้ซึ่งโบราณราชประเพณี และสมพระเกียรติตามพระราช
อิสริยยศของพระบรมศพ
นอกจากนี้ ในช่วงที่มีพระราชพิธีบ�ำเพ็ญพระราชกุศล ราชรถ
และราชยานต่ า งๆ ที่ ต ้ อ งใช้ ใ นริ้ ว กระบวนพระบรมราชอิ ส ริ ย ยศ
จะได้รับการบูรณะ และตกแต่งให้พร้อมส�ำหรับอัญเชิญพระบรมศพ
พระบรมอัฐิ และพระบรมราชสรีรางคาร เมื่อครั้งเสียกรุงครั้งที่ 2
โรงเก็บราชรถในพระราชวังถูกไฟไหม้จนหมด และยังไม่มกี ารสร้างใหม่
เพื่อใช้ในการพระเมรุ ดังนั้น ในสมัยในหลวงรัชกาลที่ 1 จึงโปรดฯ
ให้สร้างราชรถขึ้นมา 7 องค์ เพื่อถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิสมเด็จ
พระปฐมบรมมหาชนก ใน พ.ศ.2339 ประกอบด้วยพระมหาพิชยั ราชรถ
เวชยันตราชรถ (รถที่นั่งรอง) ราชรถน้อยทั้ง 3 องค์ และราชรถเชิญ
เครื่องหอม 2 องค์ (ไม่พบในปัจจุบัน)
ขัน้ ตอนต่อไปหลังจากสร้างพระเมรุมาศแล้วเสร็จ คือการอัญเชิญ
พระบรมศพจากพระบรมมหาราชวังสู่พระเมรุมาศ โดยริ้วกระบวน
พระบรมราชอิสริยยศ จากนัน้ เป็นการถวายพระเพลิงพระบรมศพในช่วงเย็น
และอั ญ เชิ ญ พระโกศพระบรมอั ฐิ จ ากพระเมรุ ม าศไปประดิ ษ ฐาน
ในพระบรมมหาราชวังในวันรุ่งขึ้น

19

พระเมรุ มาศพระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ 5

แบบแผนตามโบราณราชประเพณี
จากสุโขทัยสู่รัตนโกสินทร์
สมัยสุโขทัย
หลักฐานทีก่ ล่าวถึงการจัดพระราชพิธพี ระบรมศพทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ นัน้
ปรากฏอยู่ในหนังสือไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง หนังสือวรรณคดี
ทางพระพุทธศาสนาเล่มแรกของชาติไทย พระมหาธรรมราชาที่ 1
พญาลิไทยแห่งกรุงสุโขทัย ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปีระกา พ.ศ.1888
พรรณนาการจัดการพระศพพระยามหาจักรพรรดิราชว่า
“เมือ่ นัน้ จึงพระญาจักรพรรดิราชนัน้ ธ ก็ทพิ ธรชงคต พิธรชะโลม
ด้วยกระแจะจวงจันทน์ แลจึงเอาผ้าขาวอันเนือ้ ละเอียดนัน้ มาตราสังศพ
พระญาจักรพรรดิราชนั้น แล้วจึงเอาส�ำลีอันดีด้วยสะพัดได้แลร้อย
คาบมาห่ อ ชั้ น หนึ่ ง แล้ ว เอาผ้ า ขาวอั น ละเอี ย ดมาห่ อ ชั้ น 1 เล่ า
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แล้วเอาส�ำลีอันละเอียดมาห่อเล่าดังนั้น นอกผ้าตราสัง
ทั้งหลายเป็น 1000 ชั้น คือว่าห่อผ้า 500 ชั้น แลส�ำลี
100 คาบ แล้ ว เอาใส่ ใ นโกศทองอั น ประดั บ นิ ค� ำ
ถมอแลรจนาด้วยวรรณลวดลายทั้งหลายอันละเอียด
นักหนา แล้วจึงยกศพไปสงสการด้วยแก่นจันทน์กฤษณา
ทั้งห้าแล้วบูชาด้วยเข้าตอกดอกไม้ทั้งหลาย ครั้นว่าสง
สการเสร็ จ แล้ ว คนทั้ ง หลายจึ ง เก็ บ เอาธาตุ พ ระญา
มหาจักรพรรดิราชนั้นไปประจุแลก่อพระเจดีย์แทบทาง
พบแห่งกลางเมืองนัน้ แต่ให้คนทัง้ หลายไปไหว้นบบูชา…”

สมัยกรุ งศรีอยุ ธยา
ล่วงมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ไม่ปรากฏหลักฐานการพระศพ
กระทั่งถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง พงศาวดารกรุงศรีอยุธยากล่าว
เฉพาะลักษณะพระเมรุส�ำหรับถวายพระเพลิงเท่านั้น มิได้กล่าวถึง
การจัดพิธกี รรม การสร้างพระเมรุมาศในสมัยอยุธยายิง่ ใหญ่โอฬารมาก
ปรากฏตามจดหมายเหตุ และพระราชพงศาวดารว่าพระเมรุมาศสูงถึง
2 เส้น มีปริมณฑลกว้างใหญ่ เช่น พระเมรุมาศของสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช เพราะสร้างพระเมรุทองอยู่ในพระเมรุใหญ่ กล่าวคือ
“ขนาดใหญ่ ขื่อ 7 วา 2 ศอก โดยสูง 2 เส้น 11 วาศอกคืบ
มียอด 5 ยอด ภายในพระเมรุทองนั้นประกอบด้วยเครื่องสรรพโสภณ
วิจิตรต่างๆ สรรพด้วยพระเมรุทิศ พระเมรุราย แลสามสร้าง”
ปลายสมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา จดหมายเหตุ พ ระบรมศพสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั ท้ายสระ พรรณนาเฉพาะตอนถวายพระเพลิง แห่พระบรมอัฐิ
และพระอังคาร และงานพระเมรุมาศสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดี กรมหลวงโยธาเทพ
พระราชธิดาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเท่านั้น
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สมัยกรุ งรัตนโกสินทร์
สมั ย กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ค งรั ก ษาธรรมเนี ย มดั้ ง เดิ ม ไว้ เ ช่ น กั น
ได้เริม่ เปลีย่ นแปลงตัดทอนอย่างมากในรัชกาลที่ 5 ด้วยในหลวงรัชกาลที่ 5
ทรงมีพระบรมราชโองการก�ำหนดจัดการพระบรมศพของพระองค์ไว้
ก่อนเสด็จสวรรคตหลายประการ เป็นต้นว่าให้สร้างพระเมรุมาศมีขนาดเล็ก
เพี ย งพอแก่ ถ วายพระเพลิ ง ได้ มิ ใ ห้ สู ง ถึ ง 2 เส้ น ดั ง แต่ ก าลก่ อ น
ครั้นในหลวงรัชกาลที่ 6 ทรงมีพระราชบันทึกตัดทอนการปลูกสร้าง
พระเมรุมาศ และการบ�ำเพ็ญพระราชกุศลของพระองค์ลงอีกหลายประการ
งานพระเมรุจึงลดขนาดลงนับตั้งแต่นั้นมา

การก่อสร้างพระเมรุมาศตามคตินิยม
รู ปลักษณะ
การสร้างพระเมรุมาศ พระเมรุ ส�ำหรับถวายพระเพลิง มีขนาด
และรูปแบบงดงามต่างกันตามยุคสมัย เป็นงานสร้างสรรค์ตามแรงบันดาลใจ
ของช่าง โดยยึดคติโบราณทีส่ บื ทอดกันมาเป็นแบบแผน สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงสันนิษฐานคติ
การสร้างว่า “พระเมรุ” ได้ชื่อมาแต่การปลูกสร้างปราสาทอันสูงใหญ่
ท่ามกลางปราสาทน้อยที่สร้างขึ้นตามมุมทิศ มีโขลนทวาร (โคปุระ)

ชักระเบียงเชื่อมถึงกัน ปักราชวัติเป็นชั้นๆ ลักษณะประดุจเขาพระเมรุ
ตั้งอยู่ท่ามกลางมีเขาสัตตบริภัณฑ์ล้อม จึงเรียกเลียนชื่อว่า “พระเมรุ”
ภายหลังเมื่อท�ำย่อลง แม้ไม่มีอะไรล้อม เหลือแต่ยอดแหลมๆ
ก็ยงั คงเรียก “เมรุ” ด้วย คนไทยมีความเชือ่ และยึดถือเรือ่ งไตรภูมติ ามคติ
ของพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงจักรวาล มีเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลาง
ของภูมทิ งั้ สาม รายล้อมด้วยสรรพสิง่ นานา อันเป็นวิมานของท้าวจตุโลกบาล
และเขาสัตตบริภัณฑ์ ดังนั้น จึงน�ำคติความเชื่อจากไตรภูมิมาใช้ในการ
ประกอบพิธีถวายพระเพลิง เพื่อให้ได้ถึงภพแห่งความดีงาม อันมีแดน
อยู่ที่เขาพระเมรุนั้นเอง สิ่งก่อสร้างในการพระราชพิธีถวายพระเพลิง
จะมีส่วนจ�ำลองให้ละม้ายคล้ายกับดินแดนเขาพระสุเมรุ ดังเช่นโบราณ
จะมีรูปสัตว์หิมพานต์ลักษณะหลากหลายนานาพันธุ์ บนหลังตั้งสังเค็ด
ผ้าไตรถวายพระสงฆ์ เข้าขบวนแห่อัญเชิญพระศพ
โดยลักษณะของพระเมรุมาศ พระเมรุ ที่ปรากฏแต่โบราณมี
2 ลักษณะ คือพระเมรุทรงปราสาท และพระเมรุทรงบุษบก
พระเมรุ ท รงปราสาท : คื อ อาคารพระเมรุ มี รู ป ลั ก ษณะ
อย่างปราสาท สร้างเรือนบุษบกบัลลังก์ คือพระเมรุทองซ้อนอยู่ภายใน
พระเมรุทองประดิษฐานบนเบญจา พระจิตกาธานรองรับพระโกศพระศพ
ปิดทองล่องชาด พระเมรุทรงปราสาทนี้ยังแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
พระเมรุทรงปราสาทยอดปรางค์ และพระเมรุทรงปราสาทยอดมณฑป
พระเมรุในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ก็ยังมีลักษณะนี้
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อาคารประกอบพระเมรุ มาศ
พระเมรุทรงบุษบก : คือพระเมรุทสี่ ร้างบนพืน้ ทีร่ าบ โดยดัดแปลง
อาคารปราสาทเป็นเรือนบุษบกขยายพระเมรุทองในปราสาททีเ่ ป็นเรือน
บุษบกบัลลังก์แต่เดิมให้ใหญ่ขึ้น เพื่อการถวายพระเพลิง ตั้งเบญจา
พระจิ ต กาธานรั บ พระโกศพระบรมศพ ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ครั้ ง แรกในงาน
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ยึดถึอเป็นแบบพระเมรุมาศพระมหากษัตริย์สืบต่อมา
ส่วนการตกแต่งพระเมรุมาศ พระเมรุ ให้งามวิจติ รนัน้ มี 2 ประการ
คือตกแต่งอย่างพระเมรุทอง และตกแต่งอย่างพระเมรุสี
การตกแต่งอย่างพระเมรุทอง : ได้แก่ ปิดทองล้วนทัง้ ทองจริง
และทองเที ย ม หรื อ ปิ ด ทองล่ อ งชาดให้ พื้ น สี แ ดงมี ล ายทอง หรื อ
ปิ ด กระดาษทองย่ น มี ส าบสี แ ดงปิ ด อย่ า งพระเมรุ ท อง มั ก ใช้ กั บ
พระมหากษัตริย์
พระเมรุสี หรือเมรุลงยาราชาวดี : จะใช้สจี ากวัสดุหลายประเภท
ได้แก่ ประดับกระจกสี สอดสีดว้ ยกระดาษสี กระดาษตะกัว่ สี เพิม่ สีสนั
ให้พระเมรุองค์นนั้ ๆ มีความงดงาม ซึง่ การเลือกสีขนึ้ อยูก่ บั ช่างทีจ่ ะศึกษา
ความสัมพันธ์กับพระบรมศพ หรือพระศพที่จะถวายพระเพลิง เช่น
เป็นสีประจ�ำวันประสูติ เป็นต้น
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นอกจากพระเมรุมาศ พระเมรุ ซึ่งเป็นประธาน โดยภายในตั้ง
พระจิตกาธานส�ำหรับประดิษฐานพระโกศพระบรมศพแล้ว ยังมีอาคาร
ประกอบอื่นๆ รวมทั้งปริมณฑลโดยรอบ ที่ส�ำคัญ ดังนี้
ซ่าง/ ส้าง : หรือ ส�ำส้าง ซ่าง เป็นอาคารรูปสีเ่ หลีย่ มหลังคายอด
สร้างขึ้นตามมุมทั้งสี่ของพระเมรุมาศ ใช้เป็นที่ส�ำหรับพระพิธีธรรม
สวดพระอภิธรรมตลอดงานพระเมรุ ตัง้ แต่พระโกศพระบรมศพ พระศพ
ประดิษฐานบนพระจิตกาธาน จนกว่าจะถวายพระเพลิงเสร็จ คือ
จะมีพระพิธธี รรม ๔ ส�ำรับ นัง่ อยูป่ ระจ�ำซ่าง โดยจะผลัดกันสวดทีละซ่าง
เวียนกันไป
ทับเกษตร : คืออาคารที่ปลูกเป็นแนวเขตปริมณฑล มักสร้าง
เป็นอาคารโถงทรงไทย ประดับตกแต่งลวดลายไทย ทับเกษตรนี้ใช้เป็น
ที่ส�ำหรับข้าราชการที่มาในพระราชพิธีพักและฟังสวดพระอภิธรรม
พระที่นั่งทรงธรรม : เป็นสถานที่ส�ำหรับพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประทับทรงธรรมและทรงประกอบพระราชพิธีบ�ำเพ็ญ
พระราชกุศลในการออกพระเมรุพระบรมศพ พระศพ รวมทัง้ มีทสี่ ำ� หรับ
พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่
ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน สมาชิกรัฐสภา ตลอดจนคณะทูตานุทูต
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

หอเปลื้อง : เป็นสถานที่ส�ำหรับเก็บพระโกศหลังจากได้เชิญ
พระบรมศพ พระศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้ว และใช้เป็น
ที่เก็บสัมภาระต่างๆ ในการพระราชพิธี เช่น ฟืน ดอกไม้จันทน์ ขันน�้ำ
ซึ่งจะต้องตั้งน�ำ้ ส�ำหรับเลี้ยงเพลิงเมื่อเวลาถวายพระเพลิง
ศาลาลูกขุน : เป็นอาคารโถง ทรงโรง สร้างตรงปลายปีก
พระทีน่ งั่ ทรงธรรม ทัง้ ด้านทิศเหนือ และด้านทิศใต้ เป็นทีเ่ ฝ้าของข้าราชการ
ทิม : มีจ�ำนวน 6 หลัง สร้างติดรั้วราชวัติทั้ง 4 ทิศ ด้านเหนือ
ใต้ ด ้ า นละ 1 หลั ง ด้ า นตะวั น ตก และตะวั น ออกด้ า นละ 2 หลั ง
ด้านหน้าเปิดโล่ง
หลังคาแบบปะร�ำ : คือหลังคาแบน ใช้ส�ำหรับเจ้าพนักงาน
พระสงฆ์ แพทย์หลวงพัก และใช้เป็นที่ตั้งเครื่องประโคม
เกย : ลักษณะเป็นยกพืน้ สีเ่ หลีย่ มย่อมุม ตัง้ อยูด่ า้ นหน้าประตู
ก�ำแพงแก้วด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรม
มหาราชวัง มีบันได้ขึ้นลง 3 ด้าน
พลับพลายก : มีลกั ษณะเป็นอาคารโถงใช้สำ� หรับพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงรอรับส่งพระบรมศพ พระศพ
ขึ้นราชรถ

เครื่องประกอบตกแต่งบริเวณมณฑล
พระเมรุ มาศ พระเมรุ
ราชวัติ : เป็นแนวรั้วเป็นเขตปริมณฑลของพระเมรุมาศ
และพระเมรุทั้ง 4 ด้าน ตกแต่งด้วยฉัตร และธง บางทีเรียกรวมกันว่า
ราชวัติฉัตรธง
ฉัตร : เป็นเครือ่ งสูงประกอบพระอิสริยยศประดิษฐานอยูเ่ หนือ
ยอดพระเมรุมาศ พระเมรุ แล้วแต่จะเป็นฉัตรกี่ชั้นตามพระอิสริยยศ
นอกจากนี้ อาจมีฉัตรเครื่องสูง ฉัตรราชวัติ หรือฉัตรระบายสี
ฉากบังเพลิง : เป็นเครื่องกั้นในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระศพ บนพระเมรุมาศ เพื่อมิให้เห็นการถวายพระเพลิง
และใช้บงั ลม มีลกั ษณะเป็นฉากพับได้ตดิ ไว้กบั เสาพระเมรุมาศทัง้ 4 ด้าน
ตามโบราณราชประเพณี ใ ช้ ส� ำ หรั บ พระศพชั้ น โกศเท่ า นั้ น และ
ภาพที่เขียนบนฉากบังเพลิง จึงล้วนด้วยรูปของเทพยดาทั้งสิ้น

เทวดา : การสร้างพระเมรุมาศจะสร้างรูปเทวดาประดับด้วย
ทัง้ ทีเ่ ป็นรูปปัน้ และรูปเขียน ตามคติความเชือ่ ในเรือ่ งไตรภูมิ ประกอบ
ยอดเขาพระสุเมรุทสี่ ถิตของเทวราช และทวยเทพ ซึง่ เป็นดินแดนสวรรค์
การถวายพระเพลิงบนพระเมรุมาศจึงเปรียบเสมือนถวายพระเพลิง
บนเขาพระสุเมรุ จึงน�ำรูปเทวดามาประดับ
สัตว์หิมพานต์ : ด้วยความเชื่อเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
เป็นสมมติเทวรา เมื่อเสด็จสวรรคตจึงจัดสร้างพระเมรุ โดยมุ่งหมาย
ให้เขาพระสุเมรุมเี ขาสัตตบริภณ
ั ฑ์รายล้อม ซึง่ ดาษดืน่ ด้วยสิงสาราสัตว์
นานาพันธุ์ ในอดีตมีการผูกหุน่ รูปสัตว์เข้าขบวนแห่พระบรมศพไปสูพ่ ระเมรุ
และจัดท�ำโรงรูปสัตว์รายรอบพระเมรุมาศ และพระเมรุ เป็นต้น
พระโกศไม้จันทน์ : เมื่อมีเจ้านายระดับสูงเสด็จสวรรคต
พระบรมศพจะถูกอัญเชิญน�ำลงในพระโกศ ประดิษฐานไว้ในพระบรม
มหาราชวัง เพื่อการบ�ำเพ็ญพระราชกุศลตามพระราชประเพณี ในการ
พระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง นี้ พระโกศส่ ว นนอกจะถู ก เปลื้ อ งออก
เหลือแต่โกศลองในโลหะปิดทอง ซึ่งจะน�ำขึ้นตั้งบนจิตกาธาน และ
หุ้มปิดด้วยพระโกศไม้จันทน์ที่จะสร้างขึ้นในแต่ละครั้งที่มีพระราชพิธี
น�ำขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุมาศ อันเป็นแบบอย่างมาแต่โบราณ
ของการถวายพระเพลิงพระบรมศพเจ้านายชั้นสูง
จะเห็ น ได้ ว ่ า พระราชพิ ธี พ ระบรมศพพระมหากษั ต ริ ย ์ ไ ทย
ตามโบราณราชประเพณี และคตินิยมนั้น มีแบบแผนที่ละเอียดซับซ้อน
วิจิตรเกินบรรยาย หากแต่ก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยได้ โดยค�ำนึงถึง
คติพราหมณ์ทยี่ กย่องพระมหากษัตริยไ์ ทยเป็นสมมติเทพดังเทวดาจุตลิ งมา
ครั้นเมื่อสวรรคตเท่ากับเสด็จกลับสู่สรวงสวรรค์ ดังนั้น พระราชพิธี
อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ พระบรมศพจึ ง เป็ น การถวายพระเกี ย รติ ย ศสู ง สุ ด
ตามโบราณราชประเพณีนั่นเอง
แหล่งข้อมูล และภาพจาก
กรมศิลปากร โดย นาวาอากาศเอกอาวุธ เงินชูกลิ่น
www.kingrama9.net
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สถาปั ตยกรรมในงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9
ตามโบราณราชประเพณี

ตามคติพราหมณ์ พระมหากษัตริย์ไทย พระเมรุ มาศ อาคารประกอบ และภูมิทัศน์
ทรงได้รบั การยกย่องเป็นสมมติเทพดังเทวดาจุ ติ พระเมรุมาศ
ลงมา ครัน้ เมื่อเสด็จสวรรคตก็เท่ากับเสด็จกลับสู่
มี ก ารปรั บ พื้ น ที่ บ ริ เ วณทิ ศ เหนื อ ของสนามหลวงตั้ ง แต่ เ ดื อ น
สรวงสวรรค์ ดังนัน้ พระราชพิธีอันเกี่ยวเนื่อง
กายน พ.ศ. 2559 โดยท�ำพิธปี กั หมุดด้วยไม้มงคล 9 จุด ประกอบพิธี
กับพระบรมศพจึงเป็นการถวายพระเกียรติยศ พฤศจิ
บวงสรวงการก่อสร้าง และยกเสาเอกพระเมรุมาศ โดยการก่อสร้าง
สู ง สุด ตามโบราณราชประเพณี โดยสะท้ อน ได้ยดึ ตามโบราณราชประเพณีทมี่ รี ปู แบบเฉพาะส�ำหรับพระมหากษัตริย์
ผ่านงานสถาปั ตยกรรมอันแสดงถึงภูมิปัญญา โดยอิงคติความเชื่อเรื่องโลก และจักรวาลในหนังสือ “ไตรภูมิพระร่วง”
เป็นที่มาของการสร้าง ซึ่งพระเมรุมาศเป็นการจ�ำลองโลก และจักรวาล
ช่ างชั้ นสูงของชาติไทย สมกับที่ได้รับยกย่อง โดยเปรียบองค์พระเมรุมาศเสมือนเขาพระสุเมรุอันเป็นศูนย์กลาง
มาแต่ โ บราณว่ า ผู ้ อ อกแบบสร้ า งสรรค์ เ ป็ น ของจักรวาล เปรียบพระมหากษัตริย์เป็นเหมือนสมมติเทพ ทั้งนี้
เสาโครงเป็นครุฑ และสัตว์หิมพานต์ เนื่องจากครุฑเป็นพาหนะ
ผู ้ ร อบรู ้ เ จนจบในงานศิ ล ปกรรมของชาติ มีของพระนารายณ์
ที่ มี ค วามเชื่ อ ตามสมมติ เ ทพว่ า พระมหากษั ต ริ ย ์
เพราะได้ ร วบรวมงานช่ างศิ ล ปะทุ ก ประเภท เป็นพระนารายณ์อวตารลงมา
ไว้อย่างพร้อมสรรพแล้ว
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พระเมรุมาศของในหลวงรัชกาลที่ 9 ประกอบด้วยอาคารทรงบุษบก
จ�ำนวน 9 องค์ ตัง้ อยูบ่ นฐานชาลารูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั 3 ชัน้ มีบนั ไดทางขึน้
ทั้ง 4 ทิศ ทิศตะวันตกหันหน้าเข้าพระที่นั่งทรงธรรม ทิศตะวันออก
ติดตั้งลิฟต์ และทิศเหนือติดตั้งสะพานเกรินส�ำหรับเชิญพระบรมโกศ
จากราชรถปืนใหญ่ขึ้นบนพระเมรุมาศ โดยโครงสร้างพระเมรุมาศ
ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
ลานอุตราวรรต หรือพื้นรอบฐานพระเมรุมาศ มีสระอโนดาด
ทั้งสี่ทิศ และเขามอจ�ำลอง ภายในสระประดับด้วยประติมากรรมสัตว์
หิมพานต์ ได้แก่ ช้าง โค สิงห์ ม้า และสัตว์หิมพานต์ตระกูลต่างๆ
ฐานชาลาชั้นที่ 1 เป็นชั้นล่างสุด มีฐานสิงห์เป็นรั้วราชวัตร ฉัตร
แสดงอาณาเขตพระเมรุ ม าศ และมี เ ทวดานั่ ง คุ ก เข่ า ถื อ บั ง แทรก
ส่วนทีม่ มุ ทัง้ สีข่ องฐานมีประติมากรรมท้าวจตุโลกบาลประทับยืนหันหน้า
เข้าสู่บุษบกองค์ประธาน
ฐานชาลาชั้นที่ 2 มีหอเปลื้องทรงบุษบกรูปแบบเดียวกันตั้งอยู่ที่
มุ ม ทั้ ง สี่ ใช้ ส� ำ หรับ จัด เก็บ พระโกศทองใหญ่แ ละพระโกศไม้ จั น ทน์
รวมถึงอุปกรณ์สำ� หรับงานพระราชพิธี

ฐานชาลาชั้นที่ 3 ฐานบุษบกประธานประดับประติมากรรมเทพ
ชุมนุม จ�ำนวน 132 องค์โดยรอบ รองรับด้วยฐานสิงห์ซึ่งประดับ
ประติมากรรมครุฑยุดนาคโดยรอบอีกชัน้ หนึง่ มุมทัง้ สีข่ องฐานชัน้ ที่ 3 นี้
เป็นที่ตั้งของซ่างทรงบุษบกยอดมณฑปชั้นเชิงกลอน 5 ชั้น ใช้ส�ำหรับ
พระพิธีธรรม 4 ส�ำรับ นั่งสวดอภิธรรมสลับกันไปตลอดนับตั้งแต่
พระบรมศพประดิษฐานบนพระจิตกาธานจนกระทั่งถวายพระเพลิง
พระบรมศพเสร็จ
จุ ด กึ่ ง กลางชั้ น บนสุ ด มี บุ ษ บกองค์ ป ระธานตั้ ง อยู ่ เ ป็ น อาคาร
ทรงบุษบกยอดมณฑปชั้นเชิงกลอน 7 ชั้น ภายในมีพระจิตกาธาน
เป็นทีป่ ระดิษฐานพระบรมโกศ ผนังโดยรอบเปิดโล่ง ติดตัง้ พระวิสตู ร (ม่าน)
และฉากบังเพลิงเขียนภาพพระนารายณ์อวตารตอนบน และภาพโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริตอนล่าง ที่ยอดบนสุด ประดิษฐานนพปฎล
มหาเศวตฉัตร (ฉัตรขาว 9 ชั้น)
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อาคารประกอบพระเมรุมาศ
พระเมรุ มาศยังประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
พระที่นั่งทรงธรรม : เป็นอาคารชั้นเดียวยกฐานสูง ขนาดกว้าง
44.50 เมตร ยาว 155 เมตร ซึ่งเป็นที่ประทับ และบ�ำเพ็ญพระราชกุศล
ในการพระราชพิธี ตลอดจนเป็นที่ประทับส�ำหรับพระบรมวงศานุวงศ์
พระราชวงศ์ต่างประเทศ พระราชอาคันตุกะ รวมทั้งจัดเป็นที่ประทับ
และที่น่ังส�ำหรับบุคคลส�ำคัญที่เข้ามาร่วมในพระราชพิธี รองรับได้
ประมาณ 2,800 ที่นั่ง นอกจากนี้ ยังมีห้องทรงพระส�ำราญส�ำหรับ
เป็นทีป่ ระทับพักของพระบรมวงศานุวงศ์ ห้องพักรับรองส�ำหรับพระสงฆ์
และบุคคลส�ำคัญทีเ่ ข้าเฝ้าฯ บนพระทีน่ งั่ ทรงธรรม ห้องสุขา ห้องส่งสัญญาณ
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ในการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี ห้องพักส�ำหรับทหารมหาดเล็ก
เจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าที่
ซ่าง : เป็นทรงบุษบก ชั้นเชิงกลอนห้าชั้น ที่นั่งส�ำหรับพระสงฆ์
ในช่วงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ตลอดจนบริเวณ
ด้ า นหน้ า พระที่ นั่ ง ทรงธรรม ติ ด ตั้ ง ลิ ฟ ท์ ห นึ่ ง เพื่ อ ใช้ ส� ำ หรั บ เสด็ จ
พระราชด�ำเนินขึ้น หรือลงจากพระที่นั่งทรงธรรมไปยังพระเมรุมาศ
หอเปลื้อง : เป็นทรงบุษบก ชั้นเชิงกลอนห้าชั้น ส�ำหรับเป็นที่เก็บ
พระโกศทองใหญ่ หลั ง จากอั ญ เชิ ญ พระบรมศพขึ้ น ประดิ ษ ฐาน
พระจิตกาธานประกอบพระโกศจันทน์บนพระเมรุมาศแล้ว และเป็นทีเ่ ก็บ
เครื่องใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ทิม : ส�ำหรับทหารมหาดเล็ก เจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าที่ พระสงฆ์
แพทย์หลวงพัก ใช้เป็นทีเ่ ฝ้าของข้าราชการ และผูท้ เี่ ข้ามาร่วมในพระราชพิธี
และท�ำเป็นห้องสุขา

ศาลาลูกขุน : มี 3 แบบ
แบบที่ 1 ใช้เป็นที่เฝ้าของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ
ส�ำนักพระราชวัง และส�ำนักราชเลขาธิการ และผูท้ เี่ ข้ามาร่วมในพระราชพิธี
แบบที่ 2 ใช้เป็นที่เฝ้าของข้าราชการ และผู้ที่เข้ามาร่วม
ในพระราชพิธี
แบบที่ 3 ใช้เป็นที่พักส�ำหรับทหารมหาดเล็ก เจ้าพนักงาน
และเจ้าหน้าที่ และใช้เป็นห้องสุขา ตลอดจนใช้เป็นห้องส่งส�ำหรับ
ส่งสัญญาณในการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี
ทับเกษตร : ส�ำหรับใช้เป็นที่ตั้งเครื่องประโคม และวงปีพาทย์
และใช้เป็นที่เฝ้าของข้าราชการ และผู้ที่เข้ามาร่วมในพระราชพิธี
ตลอดจนเป็นที่พักส�ำหรับทหารมหาดเล็ก เจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าที่
รวมทั้งใช้เป็นที่เฝ้าของข้าราชการ และผู้ที่เข้ามาร่วมในพระราชพิธี
และท�ำเป็นห้องสุขา

พลับพลายก : มีการติดตั้ง 3 จุด
พลั บ พลายกท้ อ งสนามหลวง อยู ่ ด ้ า นนอกเขตรั้ ว ราชวั ติ
ด้านทิศเหนือ ใช้ส�ำหรับที่ประทับส�ำหรับเสด็จรับพระบรมศพลงจาก
พระมหาพิชัยราชรถ สู่ราชรถปืนใหญ่
พลับพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ใช้ส�ำหรับ
ที่ประทับส�ำหรับเสด็จรับพระบรมศพจากพระยานมาศสามล�ำคาน
สู่พระมหาพิชัยราชรถ
พลั บพลายกพระที่ นั่ งสุ ท ไธสวรรย์ ปราสาท อยู่ด้า นหน้า
พระทีน่ งั่ สุทไธสวรรย์ปราสาท หน้าพระบรมมหาราชวัง ส�ำหรับเจ้านาย
ฝ่ายในประทับ ทอดพระเนตรกระบวน และถวายบังคมพระบรมศพ
เกยลา : ตั้ ง อยู ่ ด ้ า นหน้ า ประตู ก� ำ แพงแก้วด้า นทิศ ตะวันตก
ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ส�ำหรับอัญเชิญ
พระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระยานมาศสามล�ำคาน

ภูมิทัศน์รอบพระเมรุ มาศ
การออกแบบภูมิทัศน์จะจ�ำลองพระราชกรณียกิจ และโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ มีการสร้างสระน�้ำบริเวณ 4 มุม และ
ได้จ�ำลองกังหันชัยพัฒนา เครื่องดันน�้ำ ซึ่งเป็นโครงการในพระราชด�ำริ
ในการออกแบบงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศ ประกอบด้วยงาน
ศิลปกรรมประกอบอาคาร ฉัตร เทวดา สัตว์หิมพาน ประติมากรรม
ประกอบพระเมรุมาศ งานเขียนฉากบังเพลิง และจิตรกรรมฝาผนังแสดง
เรื่องราวตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
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ฉากบังเพลิง มีความสูง 4.4 เมตร กว้าง 5.35 เมตร มี 2 ด้าน
คือด้านหน้า และด้านหลัง โดยด้านหน้าประกอบด้วย 4 ช่อง ช่องละ 2 ส่วน
ช่องบนประกอบด้วยพระนารายณ์อวตารจ�ำนวน 8 ปาง โดยในหลวง
รัชกาลที่ 9 ทรงประทับอยูใ่ นพระเมรุมาศทรงบุษบก 9 ยอด เปรียบเป็น
พระนารายณ์ปางที่ 9 บนฉากบังเพลิงมีเรือ่ งราวโครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ 24 โครงการ
ส่วนด้านหลังฉากบังเพลิง ด้านบนเป็นพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร”
โดยมีดอกดาวเรืองอันเป็นดอกไม้ประจ�ำพระองค์สอดแทรกอยูต่ รงกลาง
รอบข้างจะเป็นดอกไม้มณฑาทิพย์ ซึ่งเป็นดอกไม้แห่งสรวงสวรรค์
จะร่วงหล่นในยามเกิดเหตุการณ์สำ� คัญแก่ชาวโลก ด้านล่างประกอบด้วย
ดอกไม้มงคล อาทิ ดอกบัวเงิน ดอกบัวทอง ดอกบัวสวรค์ สือ่ ถึงการน�ำมา
ถวายสักการะในหลวง รัชกาลที่ 9
นอกจากนี้ ยั ง มี อี ก 3 ส่ ว นหลั ก ที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบที่ ท� ำ ให้
พระเมรุมาศสมบูรณ์ด้วย
งานประติมากรรม : งานปัน้ ลวดลาย และงานหล่อส�ำหรับประดับ
ตกแต่งพระเมรุมาศ ก็เพื่อให้เป็นดังทิพยสถานตามคติความเชื่อเรื่อง
พระมหากษัตริย์ที่เปรียบเสมือนสมมุติเทพอวตารลงมาจากสวรรค์
เพื่อปราบยุคเข็ญ ประกอบด้วย
ประติมากรรมพระโพธิสัตว์ เทพพนม ครุฑยุดนาค เทวดา
ยืนรอบพระเมรุมาศ เทวดานั่งรอบพระเมรุ เทพชุมนุมรอบฐานท้องไม้
และมหาเทพ อันได้แก่ พระศิวะ พระนารายณ์ พระอินทร์ พระพรหม
และปั้นหุ่นพระพิฆเนศเพิ่มเติมภายหลัง
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ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ประกอบด้วยท้าวกุเวร ท้าวธตรฐ
ท้าววิรูปักษ์ และท้าววิรุฬหก
ครุ ฑ ยื น รอบพระเมรุ มาศ ราวบั น ไดนาค คชสีห ์-ราชสีห ์
สัตว์มงคลประจ�ำทิศ ประกอบด้วยช้าง ม้า วัว และสิงห์
ประติกรรมคุณทองแดง และคุณโจโฉ สุนขั ทรงเลีย้ ง เพือ่ น�ำมา
ประดับบริเวณด้านข้างพระจิตกาธานอีกด้วย
งานจิตรกรรม : ภาพจิตรกรรมภายในพระทีน่ งั่ ทรงธรรมอยูบ่ ริเวณ
ภายในพระที่นั่งทรงธรรมทั้ง 3 ด้าน เป็นเขียนภาพจิตรกรรมเรียงร้อย
เป็นเรื่องราวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในหลวงรัชกาลที่ 9
จ�ำนวน 46 โครงการจากทัง้ หมดกว่า 4,000 โครงการ แต่ละด้านบอกเล่า
โครงการในภูมิภาคต่างๆ
สระอโนดาต : รอบพระเมรุมาศ เป็นครั้งแรกที่สร้างสระอโนดาต
แทนภูเขาในป่าหิมพานต์ทที่ ำ� ในงานพระราชพิธคี รัง้ ก่อนๆ โดยขุดสระน�ำ้
สูง 20 เซนติเมตร เป็นสระน�้ำสีมรกต โดยมีสัตว์หิมพานต์ทิศละ 30 ตัว
แบ่งเป็นสัตว์ 4 ชนิด ตามไตรภูมิ คือช้างประจ�ำทิศเหนือ สิงห์ประจ�ำทิศ
ตะวันออก ม้าประจ�ำทิศตะวันตก และโคประจ�ำทิศใต้ สัตว์หมิ พานต์ตา่ งๆ
มีตน้ แบบมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดสุทศั นเทพวรารามราช
วรมหาวิหาร แบ่งเป็นช้าง 10 ตระกูล สิงห์ 4 ชนิด พระโค และปัญจมหานที
ที่สื่อถึงความสมบูรณ์ และม้า พาหนะของเจ้าชายสิทธัตถะ

พระโกศจั น ทน์ และพระโกศพระบรมอั ฐิ
ทองค�ำลงยา
พระโกศจันทน์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่งมอบไม้จันทน์หอม
จ�ำนวน 1,461 แผ่น ให้แก่สำ� นักช่างสิบหมูเ่ พือ่ น�ำไปจัดสร้างพระโกศจันทน์
พร้อมช่อดอกไม้จนั ทน์ 7 แบบ ฟืนไม้จนั ทน์ และยอดพระจิตกาธานพระ
เมรุมาศ ซึ่งพัฒนาแบบจากพระโกศจันทน์ทรงพระบรมศพในหลวง
รัชกาลที่ 6 และในหลวงรัชกาลที่ 8 โดดเด่นด้วยลวดลายทีพ่ เิ ศษกว่าทุกครัง้
โดยเพิม่ ลายพุม่ ข้าวบิณฑ์กา้ นแย่ง และตรงกลางเป็นครุฑ โดยใช้ไม้จนั ทน์
จากอุทยานแห่งชาติกยุ บุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ ซึง่ มีพธิ บี วงสรวง
ตัดไม้จนั ทน์หอมตามโบราณราชประเพณีในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
โดยใช้ขวานโลหะพ่นสีทองทีเ่ คยใช้ตดั ไม้จนั ทน์หอมในพระราชพิธถี วาย
พระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระศพสมเด็จ
พระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
และพระศพสมเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ พระสั ง ฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก

พระโกศพระบรมอัฐทองค�ำลงยา
การจัดสร้างพระโกศพระบรมอัฐิทองค�ำลงยา ส�ำนักช่างสิบหมู่
ร่วมกับสถาบันสิรกิ ติ ิ์ สวนจิตรลดา จัดสร้างจ�ำนวน 6 องค์ โดยสถาบันสิรกิ ติ ์ิ
จะจัดสร้างพระโกศพระบรมอัฐสิ ำ� หรับทูลเกล้าฯ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10
ขณะที่ส�ำนักช่างสิบหมู่จัดสร้างส�ำหรับประดิษฐานบนพระที่น่ังจักรี
มหาปราสาท กับส�ำหรับทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี

ราชรถราชยาน
ราชรถราชยานเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ
ของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ แสดงถึงฐานานุศักดิ์
และมีมาแต่ครั้งโบราณกาล ดังปรากฏหลักฐานในสมัยกรุงศรีอยุธยา
โดยเป็นราชประเพณีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลใน
รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างราชรถขึน้ ใหม่ 7 องค์ เพือ่ ใช้ในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก เมื่อปี 2339
ประกอบด้วยพระมหาพิชยั ราชรถ พระเวชยันตราชรถ ราชรถน้อยทัง้ 3 องค์
และราชรถเชิญเครื่องหอม 2 องค์ ราชรถเหล่านี้ยังคงใช้ในพระราชพิธี
มาจนถึงปัจจุบัน
ในพระราชพิธคี รัง้ นี้ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง ต้องใช้ราชรถ
ราชยาน ประกอบในกระบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระบรมโกศ
จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เคลื่อนไปยัง
พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง เพื่อถวายพระเพลิง จากนั้นจึงอัญเชิญ
พระบรมอัฐิ และพระบรมราชสรีรางคารจากพระเมรุมาศ กลับไปประดิษฐาน
ในพระบรมมหาราชวัง

29

ราชรถ ราชยาน และเครื่องประกอบอื่นเนื่องในพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ ปัจจุบนั เก็บรักษา และจัดแสดงอยูภ่ ายในโรงราชรถ
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร โดยกรมศิลปากรเป็นหน่วยงานของรัฐ
ที่ ได้ รับ มอบหมายให้ ดู แ ลรัก ษา และสืบ ทอดมรดกศิลปกรรมแห่ ง
ราชส� ำ นั ก เหล่ า นี้ ใ ห้ อ ยู ่ ใ นสภาพสมบู ร ณ์ สง่ า งามสมพระเกี ย รติ
พร้อมส�ำหรับการอัญเชิญพระบรมศพ พระบรมอัฐิ และพระบรมราช
สรีรางคาร การบูรณปฏิสงั ขรณ์พระมหาพิชยั ราชรถ พระเวชยันตราชรถ
ราชรถน้อย พระยานมาศสามล�ำคาน และเครื่องประกอบ ได้มีพิธี
บวงสรวงในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร

พระมหาพิชัยราชรถ
เป็นราชรถทรงบุษบก ท�ำด้วยไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับ
กระจก สร้างขึ้นในสมัยในหลวงรัชกาลที่ 1 เพื่ออัญเชิญพระโกศพระอัฐิ
สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก (ทองดี) ออกพระเมรุเมื่อพ.ศ. 2339
ต่อมาใช้อญ
ั เชิญพระบรมโกศพระมหากษัตริย์ และพระโกศพระบรมวงศ์
จนถึงปัจจุบัน
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เวชยันตราชรถ
เป็นราชรถทรงบุษบก ท�ำด้วยไม้แกะสลักลงรักเมื่อธศักเมื่ราช
ปิดทองประดับกระจก สร้างในสมัยในหลวงรัชกาลที่ 1 เพื่อใช้เป็นรถ
ที่นั่งรองในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระอัฐิสมเด็จพระปฐมบรม
มหาชนก (ทองดี) เมื่อ พ.ศ. 2339 และใช้เป็นราชรถส�ำหรับทรง
พระศพพระบรมวงศานุวงศ์ทที่ รงพระอิสริยศักดิร์ องลงมา เมือ่ พระมหาพิชยั
ราชรถช� ำ รุ ด จนไม่ ส ามารถใช้ ก ารได้ จึ ง ใช้ เ วชยั น ตราชรถเป็ น รถ
ทรงพระบรมศพ แต่่เรียกในหมายรับสั่งว่า “พระมหาพิชัยราชรถ”

ราชรถน้อย
เป็นราชรถทรงบุษบกขนาดเล็ก มี 3 องค์ ท�ำด้วยไม้แกะสลักลงรัก
ปิดทองประดับกระจก สร้างขึ้นในสมัยในหลวงรัชกาลที่ 1 ในอดีต
ท�ำหน้าทีเ่ ป็น รถพระน�ำ (อ่านพระอภิธรรมน�ำกระบวน) เรียกอย่างย่อว่า
“รถสวด” ท�ำหน้าที่เป็นรถโปรยข้าวตอกเรียกอย่างย่อว่า “รถโปรย”
และส�ำหรับโยงภูษาโยงจากพระบรมโกศ เรียกอย่างย่อว่า “รถโยง”

ราชยาน
พระที่น่งั ราเชนทรยาน

มีลกั ษณะเป็นทรงบุษบก ท�ำด้วยไม้แกะสลักปิดทองประดับกระจก
สร้างในสมัยในหลวงรัชกาลที่ 1 ใช้ส�ำหรับพระมหากษัตริย์ทรงในเวลา
เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น โดยกระบวนแห่ อ ย่ า งใหญ่ เรี ย กว่ า กระบวน
พยุหยาตราสี่สาย อาทิ เสด็จพระราชด�ำเนินจากพระราชมณเฑียร
ไปถวายสักการะพระพุทธมหามณีรตั นปฏิมากร ทีว่ ดั พระศรีรตั นศาสดาราม
ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นต้น เนื่องจากพระราชยานองค์นี้
มีขนาดใหญ่ และน�้ำหนักมากจึงไม่นิยมใช้ส�ำหรับเสด็จพระราชด�ำเนิน
ทางไกลไปนอกพระบรมมหาราชวัง นอกจากนี้ ใช้ในการอัญเชิญ
พระบรมโกศพระบรมอัฐพิ ระมหากษัตริย์ หรือพระโกศพระอัฐพิ ระบรมวงศ์
จากพระเมรุท้องสนามหลวงเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

เกรินบันไดนาค

มี 2 องค์ เป็นอุปกรณ์ที่คิดค้นขึ้นโดยสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรี (จุ้ย) พระโอรสในสมเด็จพระพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากรมพระศรีสดุ ารักษ์กบั เจ้าขรัวเงิน ใช้เพือ่ การอัญเชิญพระบรมโกศขึน้
และลงพระมหาพิชัยราชรถ แทนการใช้นั่งร้านไม้ต่อยกสูงแบบดั้งเดิม
โดยท�ำเป็นรางเลื่อนขึ้นลงด้วยกว้านหมุนคล้ายบันไดเลื่อน มีแท่นวาง
พระบรมโกศ ลักษณะเป็นแท่นสี่เหลี่ยม ขอบฐานแกะสลักลายปิดทอง
ประดับกระจก ท้ายเกรินเป็นพื้นลดระดับลงมา ส�ำหรับเจ้าพนักงาน
ภูษามาลานัง่ ประคองพระบรมโกศ ด้านข้างบุผา้ ตาดทอง มีราวทัง้ สองข้าง
ตกแต่งเป็นรูปพญานาค จึงเรียกว่า “เกรินบันไดนาค” น�ำมาใช้งาน
เป็นครัง้ แรกในพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 1
เมื่อพ.ศ. 2355
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การจัดสร้างพระราชรถใหม่ 2 องค์
พระราชพิธคี รัง้ นีม้ กี ารจัดสร้างราชรถใหม่ 2 องค์ คือราชรถปืนใหญ่
และพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย โดยศึกษาต้นแบบจากงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 6 และในหลวงรัชกาลที่ 8
ทัง้ นี้ ในส่วนโดยส่วนงานไม้ ส�ำนักช่างสิบหมูร่ บั ไปแกะสลัก ส่วนโครงรถ
เหล็กพ่นด้วยสีเขียว มีการประดับตกแต่งอย่างวิจติ ร ก่อนท�ำพิธบี วงสรวง
ราชรถทั้ง 2 องค์นั้น ได้แก่
ราชรถปื น ใหญ่ : ส� ำ หรั บ อั ญ เชิ ญ พระโกศพระบรมศพ
เวียนรอบพระเมรุมาศแทนพระยานมาศสามล�ำคานตามธรรมเนียมเดิม
โดยโครงสร้างราชรถต้นแบบ ประกอบด้วยราชรถปืนใหญ่ส่วนหลัง
ราชรถปืนใหญ่สว่ นหน้า และรถบรรทุกกระสุน ชิน้ ส่วนจากปืนใหญ่จริง
ที่ประจ�ำการที่กองทัพบกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 มาประกอบในพิธี
พระที่ นั่ ง ราเชนทรยานน้ อ ย : ส�ำ หรับ อัญ เชิญ พระบรม
ราชสรีรางคารแทนพระวอสีวิกากาญจน์
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งานสถาปัตยกรรมทั้งหมดทั้งมวล ไม่เพียงสะท้อนภูมิปัญญา
ช่างชัน้ สูงของชาติไทย แต่ยงั แสดงให้ทวั่ โลกประจักษ์ถงึ เกียรติยศชาติไทย
และการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างสมพระเกียรติ
อันเป็นโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานอีกด้วย
แหล่งข้อมูล และภาพจาก
เอกสารประกอบกิจกรรมพิพธิ ภัณฑ์เสวนา เรือ่ ง “สถาปัตยกรรม
เนื่องในพระราชพิธีพระบรมศพ” โดยก่อเกียรติ ทองผุด
หนังสือ “ราชรถ ราชยานในพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ”
กรมศิลปากร
วิกิพีเดีย สารานุกรมไทย

เดือน

การเตรียมงาน

พฤศจิกายน

ปรับพื้นที่บริเวณทิศเหนือของท้องสนามหลวงเตรียมสร้างพระเมรุมาศ
พิธีบวงสรวงตัดไม้จันทน์หอมในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยขวานโลหะพ่นสีทอง

ธันวาคม

พิธีบวงสรวงบูรณปฏิสังขรณ์ราชยาน และเครื่องประกอบ ณ โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่งมอบไม้จันทน์หอม จ�ำนวน 1,461 แผ่น ให้แก่ส�ำนักช่างสิบหมู่
เพือ่ น�ำไปจัดสร้างพระโกศจันทน์ พร้อมช่อดอกไม้จนั ทน์ 7 แบบ ฟืนไม้จนั ทน์ และยอดพระจิตกาธานพระเมรุมาศ
พิธีปักหมุดก่อสร้างพระเมรุมาศ โดยใช้ไม้มงคลปักหมุดจ�ำนวน 9 จุด

กุมภาพันธ์
มีนาคม

พิธีบวงสรวงการก่อสร้าง และยกเสาเอกพระเมรุมาศ
พิธีบวงสรวงสร้างราชรถปืนใหญ่ที่จใช้ส�ำหรับเคลื่อนพระโกศพระบรมศพ

พฤษภาคม

ตกแต่งพระโกศทองใหญ่ประกอบพระอิสริยยศในหลวงรัชกาลที่ 9
เคลือ่ นย้ายราชรถปืนใหญ่ 2 องค์ ไปยังโรงราชรถ ภายในพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และด�ำเนินการตกแต่ง
พิธีเปิดการฝึกพลฉุกชักพระมหาพิชัยราชรถ

กรกฎาคม

ซ้อมการแพร่ภาพ และกระจายเสียงก่อนงานพระราชพิธีจริง

สิงหาคม

ซ้อมการปฏิบัติในการฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถในพระราชพิธี

กันยายน

กองทัพภาคที่ 1 ซ้อมก�ำลังพลกรมสรรพาวุธทหารบกที่ปฏิบัติหน้าที่ฉุดชักราชรถ ราชยาน ประกอบการ
เคลือ่ นริว้ ขบวนพระราชอิสริยยศ ในพระราชพิธี ทัง้ หมด 3 ริว้ ซึง่ จ�ำลองพืน้ ทีค่ ล้ายจริง และห้วงเวลาเสมือนจริง
ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
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หมายก�ำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9
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พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงรั บ เป็ น ที่ ป รึ ก ษา โดยรั ฐ บาลไทยจั ด งานเพื่ อ ถวายความอาลั ย
เป็นครั้งสุดท้าย ณ พระเมรุ มาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม
พ.ศ. 2560 โดยวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ก�ำหนดเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เริม่ โดยอัญเชิญพระบรมโกศทรงพระบรมศพออกจากพระบรมมหาราชวัง
ประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถ เคลื่อนสู่ท้องสนามหลวง อัญเชิญ
พระบรมโกศเวียนรอบพระเมรุมาศ อัญเชิญพระบรมโกศขึน้ ประดิษฐาน
เหนือพระจิตกาธาน แล้วจึงถวายพระเพลิง ในวันรุ่งขึ้น 27 ตุลาคม
พ.ศ. 2560 จึงอัญเชิญพระบรมอัฐิ และพระบรมราชสรีรางคารจาก
พระเมรุมาศไปประดิษฐานในพระบรมมหาราชวัง
โดยพระราชพิธีอัญเชิญ ตามโบราณราชประเพณีจะอัญเชิญ
ด้วยขบวนพระราชอิสริยยศ หรือ “ริว้ ขบวน” พร้อมด้วยเครือ่ งประกอบ
พระอิสริยยศ รวม 6 ริ้วขบวน เพื่ออัญเชิญพระบรมศพ พระบรมอัฐิ
และพระบรมราชสรีรางคาร โดยการเคลื่อนขบวนทั้งหมดต้องงดงาม
ประหนึ่งราชรถเคลื่อนบนหมู่เมฆส่งเสด็จสู่สวรรค์

ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 1
เส้นทางอัญเชิญพระโกศทองใหญ่โดยพระยานมาศสามล�ำคาน
จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ไปยังพระมหาพิชัยราชรถ หน้าวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ

ได้แก่ พระยานมาศสามล�ำคาน ซึ่งเป็นราชยานที่มีคานหามขนาดใหญ่
ท�ำด้วยไม้จ�ำหลักลวดลายลงรักปิดทองมีพนักโดยรอบ 3 ด้าน และ
มีคานหาม 3 คาน จึงเรียกว่า “พระยานมาศสามล�ำคาน”

ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 2
เส้นทางเชิญพระบรมโกศโดยพระมหาพิชัยราชรถ จากหน้าวัด
พระเชตุ พ นวิ ม ลมั ง คลารามไปยั ง พระเมรุ ม าศ ท้ อ งสนามหลวง
โดยเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ ได้แก่
เกรินบันไดนาค อุปกรณ์ที่ใช้เชิญพระโกศพระบรมศพขึ้น
หรือลงจากราชรถ และพระเมรุมาศ โดยท�ำเป็นรางเลือ่ นขึน้ ลงด้วยกว้าน
หมุน ลักษณะการใช้งานเหมือนลิฟต์ในปัจจุบัน แทนการใช้นั่งร้านไม้
ต่อยกสูงแบบสมัยโบราณ
พระมหาพิชัยราชรถ ราชรถทรงบุษบก ท�ำด้วยไม้แกะสลัก
ลงรักปิดทอง ประดับกระจก สร้างขึ้นในสมัยในหลวงรัชกาลที่ 1
เพื่อการอัญเชิญพระโกศพระอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก (ทองดี)
ออกพระเมรุ เมือ่ พ.ศ. 2339 ต่อมาใช้อญั เชิญพระบรมโกศพระมหากษัตรย์
และพระโกศพระบรมวงศ์จนถึงปัจจุบัน
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ภาพพระเมรุมาศ โดย คุณ Thongrob Promchin คุณธงรบ

ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 3

ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 5

เส้นทางเชิญพระโกศทองใหญ่โดยราชรถปืนใหญ่ เวียนพระเมรุมาศ
โดยอุตราวัฏ (เวียนซ้าย) 3 รอบ แล้วเชิญพระโกศทองใหญ่ขนึ้ ประดิษฐาน
บนพระเมรุ ม าศ โดยเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ ได้ แก่
ราชรถปืนใหญ่ เป็นราชรถที่เชิญพระโกศพระบรมศพ พระศพของ
พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ที่ทรงรับราชการทหารเมื่อครั้ง
ด�ำรงพระชนม์ชีพ แทนพระยานมาศสามล�ำคานตามธรรมเนียมเดิม
จากพระบรมมหาราชวั ง หรื อ วั ง ของพระบรมวงศ์ พระองค์ นั้ น ๆ
สู่พระเมรุมาศ หรือพระเมรุ

เส้นทางเชิญพระโกศพระบรมอัฐิจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ขึ้ น ประดิ ษ ฐาน ณ พระวิ ม านบนพระที่ นั่ ง จั ก รี ม หาปราสาท โดย
เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ ได้แก่ พระที่นั่งราเชนทรยาน
พระราชยานทีใ่ ช้ประดิษฐานพระโกศพระบรมอัฐใิ นขบวนพระบรมราช
อิสสริยยศ จากพระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท ขึน้ ประดิษฐาน ณ พระวิมาน
บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 4
เส้นทางเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ และพระบรมราชสรีรางคาร
จากพระเมรุมาศเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง โดยเครื่องประกอบพระบรม
ราชอิสริยยศ ได้แก่ พระที่นั่งราเชนทรยาน เชิญพระโกศพระบรมอัฐิ
ประดิษฐานในบุษบกพระที่นั่งราเชนทรยาน และเชิญพระบรมราช
สรีรางคารประดิษฐานในพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย จากพระเมรุมาศ
ท้องสนามหลวง เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง
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ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 6
ขบวนกองทหารม้าเชิญพระบรมราชสรีรางคารจากพระศรีรตั นเจดีย์
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปบรรจุ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
และวัดบวรนิเวศวิหาร โดยเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ ได้แก่
ขบวนกองทหารม้า เชิญพระบรมราชสรีรางคารจากพระศรีรัตนเจดีย์
วัดพระศรีรตั นศาสดาราม โดยรถยนต์พระทีน่ งั่ ออกจากพระบรมมหาราชวัง
ทางประตู วิ เ ศษไชยศรี ไปยั ง วั ด ราชบพิ ธ สถิ ต มหาสี ม าราม และ
วัดบวรนิเวศวิหาร

หมายก�ำหนดการพระราชพิธีพระบรมศพ
วันที่

เวลา

25 ตุลาคม พ.ศ. 2560

17.30 น.

พระราชพิธีพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

7.00 น.
17.30 น.
22.00 น.

พระราชพิธีเชิญพระบรมศพออกพระเมรุ ท้องสนามหลวง โดยริ้วขบวนที่ 1
ริ้วขบวนที่ 2 และริ้วขบวนที่ 3
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง

27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

8.00 น.

พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ เชิญพระบรมอัฐิสู่พระบรมมหาราชวัง โดยริ้วขบวนที่ 4

28 ตุลาคม พ.ศ. 2560

17.30 น.

พระราชพิธีบ�ำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

10.30 น.

พระราชพิธีบ�ำเพ็ญพระราชกุศล และเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท โดยริ้วขบวนที่ 5
พระราชพิธีเชิญพระบรมราชสรีรางคารไปบรรจุ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
และวัดบวรนิเวศวิหาร โดยริ้วขบวนที่ 6

26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

29 ตุลาคม พ.ศ. 2560

17.30 น.

งานพระราชพิธี
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การจัดแสดงมหรสพสมโภชในงานออกพระเมรุ
นอกเหนือจากงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้ว ตามโบราณราชประเพณี
ต้องมีการแสดงมหรสพ โดยจะมีการแสดงโขนหน้าไฟหน้าพระเมรุมาศ เรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระรามข้ามสมุทร
ตอนยกรบ การแสดงร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และระบ�ำอู่ รวมทั้งเวทีมหรสพตามทิศต่างๆ ด้วย

มหรสพสมโภชงานออกพระเมรุ
ทิศ และเวที

ชุดการแสดง

ทิศเหนือ : เวทีโขน
และหนังใหญ่

การแสดงหนังใหญ่
และโขนพระราชทาน

เรื่องรามเกียรติ ตอนรามาวตาร

ทิศตะวันออก :
เวทีละคร

การแสดงละครใน
ละครนอก หุ ่ น หลวง
และหุ่นกระบอก

ละครในเรื่องอิเหนา ละครนอกเรื่องมโนราห์

ทิศตะวันตก :
เวทีดนตรีสากล
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การบรรเลงดนตรีสากล

รายละเอียดการแสดง

บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ 44 เพลง ตัง้ แต่เวลา 23.00 น.
ของวันที่ 26 ตุลาคม ต่อเนื่องถึง 06:00 น. วันที่ 27 ตุลาคม
โดยวงดนตรีทั้ง 7 เช่น อ.ส.วันศุกร์ วงสหายพัฒนา สี่เหล่าทัพ
กรมประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วงดุริยางค์
ซิมโฟนีกรุงเทพ ฯลฯ สถาบันกัลยาณิวัฒนาเปิดการแสดง
มีบทเพลงพิเศษ 2 บทเพลง พระราชาผูท้ รงธรรม และในหลวง
ของแผ่นดิน โดย 89 นักร้องประสานเสียง รวมทั้งบัลเล่ต์
เรื่ อ งมโนราห์ หนึ่ ง ในบทพระราชนิ พ นธ์ ป ระกอบเพลง
Nature Waltz, The Hunter, Kinari Waltz, A love Story,
ภิรมย์รัก และ Blue day

ของที่ระลึกเกี่ยวกับพระราชพิธี
เหรียญที่ระลึก
เหรี ย ญที่ ร ะลึ ก ในพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพฯ
โดยกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดท�ำ 4 แบบ ได้แก่
เหรียญที่ระลึกทองค�ำ เหรียญละ 50,000 บาท
เหรียญที่ระลึกเงิน เหรียญละ 2,000 บาท
เหรียญทีร่ ะลึกทองแดงรมด�ำพ่นทราย เหรียญละ 3,000 บาท
เหรียญที่ระลึกคิวโปรนิกเกิล เหรียญละ 100 บาท

รู ปแบบ

ด้านหน้า : พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงฉลอง
พระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์บรมราชภูษิตาภรณ์
ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรี
บรมราชวงศ์ และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ภายในวงขอบเหรียญเบือ้ งล่าง
มีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร”
ด้านหลัง : พระรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 อยู่เหนือลายเมฆ เบื้องบน
รูปพระเมรุมาศมีอกั ษรพระปรมาภิไธย ภปร ภายใต้พระมหาพิชยั มงกุฎ
เบื้ อ งหลั ง รู ป พระเมรุ ม าศมี รู ป แสงพระอาทิ ต ย์ แ ผ่ รั ศ มี ผ ่ า นปุ ย เมฆ
เบื้องล่างมีข้อความว่า “พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”
และข้อความ “วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560” ซึง่ เป็นวัน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
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แสตมป์ ท่ีระลึก
บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จ�ำกัด จัดท�ำตราไปรษณียากรทีร่ ะลึกเนือ่ งในพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 จ�ำนวน 3 แผ่น 3,000,000 ชุด แสตมป์ชุดนี้ ได้อาสามาจัดพิมพ์ให้ จ�ำหน่ายชุดละ 99 บาท
จ�ำนวน 1.2 ล้านชุด เปิดให้ประชาชนจองวันที่ 28 สิงหาคม - 11 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ที่ท�ำการไปรษณีย์
ทั่วประเทศ และทางเว็บไซต์
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รูปแบบ

แผ่นแรก : เป็นภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ขณะทรงแย้มพระสรวล จ�ำนวน 9 ภาพ ราคาดวงละ 9 บาท
แผ่นที่ 2 : ภาพเครือ่ งประกอบส�ำคัญอันได้แก่ พระบรมโกศ พระยานมาศสามล�ำคาน และพระมหาพิชยั ราชรถ
ในการพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพฯ พืน้ หลังเป็นภาพพระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท ซึง่ เป็นทีป่ ระดิษฐาน
พระบรมศพฯ ราคาดวงละ 3 บาท
แผ่นที่ 3 : ภาพพระเมรุมาศประกอบภาพเหตุการณ์พสกนิกรร่วมกันจุดเทียนแสดงความอาลัยเมื่อวันที่
22 ตุลาคม พ.ศ. 2559
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นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ก่อน และหลัง
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ก่อนการถวายพระเพลิง
นิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล” : จัดขึน้ ณ มณฑล
พิธีท้องสนามหลวง เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 9 - 15 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560 โดยแบ่งเป็น 5 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 บุญของแผ่นดินไทย
โซนที่ 2 พระราชาผู้ทรงธรรม (ท�ำ) โซนที่ 3 กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ โซนที่ 4
พระมิ่งขวัญชาวไทย และโซนที่ 5 ร้อยใจไทย นอกจากนี้ ยังจัดแสดง
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตด้วย

หลังการถวายพระเพลิง
เพื่ อ น้ อ มร� ำ ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ผ่ า นพระราชประวั ติ
พระราชกรณียกิจ เรื่องราวของโครงการในพระราชด�ำริ รวมทั้งเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้ชื่นชมความงดงามของพระเมรุมาศ และอาคาร
ประกอบ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 1 - 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยก�ำหนดเนื้อหานิทรรศการทั่วทั้งบริเวณ
มณฑลพิธีเป็น 3 ส่วน ดังนี้
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1. นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ บอกเล่า
เรื่องราวผ่านงานภูมิทัศน์ ได้แก่ การชมแปลงนาข้าว และบ่อแก้มลิง
บริเวณทางเข้าด้านทิศเหนือของมณฑลพิธี รวมถึงภาพจิตรกรรมฝาผนัง
3 ภาพใหญ่ ภายในพระที่ นั่ ง ทรงธรรม ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น โครงการ
พระราชด�ำริที่ส�ำคัญในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
2. นิทรรศการเกี่ยวกับการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้าง
ประกอบพระเมรุมาศ และการบูรณปฏิสงั ขรณ์ราชรถ และพระยานมาศ
เป็นการบอกเล่าเรือ่ งราวผ่านสิง่ ปลูกสร้างต่างๆ ภายในบริเวณมณฑลพิธี
และทีศ่ าลาลูกขุนทัง้ 6 หลัง จะมีนทิ รรศการเพือ่ สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ
แนวคิดการออกแบบ และขัน้ ตอนการผลิตงานสถาปัตยกรรม จิตรกรรม
ประติมากรรม และงานประณีตศิลป์ ตลอดจนงานบูรณปฏิสงั ขรณ์ราชรถ
และพระยานมาศ

3. นิทรรศการพระราชประวัตแิ ละพระราชกรณียกิจ จะจัดแสดง
บนพระที่นั่งทรงธรรม ก�ำหนดให้ประชาชนเดินชมเป็นทิศทางเดียว
จากปีกอาคารด้านทิศใต้ ผ่านโถงกลาง และจบทีป่ กี อาคารด้านทิศเหนือ
ประกอบด้วยนิทรรศการย่อย 5 ส่วน คือ นิทรรศการพระราชประวัติ
ตัง้ แต่ยงั ทรงพระเยาว์ นิทรรศการจากหนังสืออุปกรณ์ทรงงาน (ชุดที่ 1)
นิทรรศการธรรมราชา พระมหากษัตริยผ์ ทู้ รงทศพิธราชธรรม นิทรรศการ
จากหนังสืออุปกรณ์ทรงงาน (ชุดที่ 2) และนิทรรศการสืบสานสมานมิตร
เล่าเรื่องการเสด็จพระราชด�ำเนินไปเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ

การถ่ายทอดสดพระราชพิธี
มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์เพื่อถ่ายทอดสดในหลายๆ จุด ได้แก่
บริเวณพระเมรุมาศ พระทีน่ งั่ ทรงธรรม ศาลาลูกขุนที่ 1 - 4 และเส้นทาง
ริ้วขบวน
แหล่งข้อมูล และภาพจาก
กรมศิลปากร
www.kingrama9.net

43

ทรงสถิต

ในหัวใจคนไทยตลอดกาล

ไรมลพิษไรปญหาสิ่งแวดลอมตอง

“ไรท โซลูชั่น”

Specialist in waste water & air management

ผูเชี่ยวชาญดานการบำบัดน้ำดี น้ำเสีย และบำบัดอากาศอยางครบวงจร

อุตสาหกรรมสีเข�ยวระดับที่ 3

Right Solution Public Company Limited

Tel : 0-2183-5758 Fax : 0-2183-5794 Website : www.rightsolution.co.th

คิดบวก คนเก่ง

พันเอก ดร.นาฬิ กอติภัค แสงสนิท

ผู ้อำ� นวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

“สิ่งที่เหนือชั้นกว่าความสุขจากการท่องเที่ยว
คือการท�ำให้คนในชุ มชนท่องเที่ยวมีความสุขด้วย”

เมื่ อ พู ดถึ ง ท่ อ งเที่ ย ว ทุ ก คนจะนึ ก ถึ ง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท.
เพราะเป็นหน่วยงานที่ดูแลงานด้านการตลาด
และประชาสัมพันธ์ เชิ ญชวนให้ผูค้ นทัง้ ในประเทศ
และจากต่ า งประเทศเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย ว
ในประเทศไทย แต่ น่ั น คื อ ช่ วงปลายของ
ก ร ะ บ ว น ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ท่ อ ง เ ที่ ย ว
เพราะแท้จริงแล้วจะต้องมีงานด้านการเตรียม
ความพร้อมให้กับสินค้า และบริการทางการ
ท่องเที่ยวที่จะน�ำเสนอขาย ทัง้ คุณภาพบุ คลากร
ที่เกี่ยวข้อง การดูแลสิ่ งแวดล้อม ประเด็น
ความปลอดภัย การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ซึ่ งรวมไปถึง
กระบวนการบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืน
เพื่อให้การท่องเที่ยวสามารถก่อเกิดประโยชน์
กั บ ทุ ก ฝ่ าย ค� ำ นึ ง ถึ ง สั ง คม ชุ ม ชน และ
สิ่งแวดล้อม และการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน
โดยหน่วยงานที่อยู ่เบื้องหลังการท�ำภารกิจ
ดังกล่าว คือองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท.
ห น่ ว ย ง า น ภ า ยใ ต้ ก า ร ก� ำ กั บ ดู แ ล ข อ ง
นายกรัฐมนตรี
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ภารกิจกระจายรายได้
ดร.นาฬิกอติภคั เป็นผูค้ ดิ ค้น และเผยแพร่หลักปฏิบตั ิ
Co-Creation หรือการท�ำงาน 5 ร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน
ร่ ว มปฏิ บั ติ ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบ และร่ ว มรั บ ผลประโยชน์                        
โดยให้ความส�ำคัญกับคนในชุมชนทุกช่วงวัยทีต่ อ้ งได้ประโยชน์
จากการเดินทางมาเยือนของนักท่องเที่ยว เพราะนอกจาก
อพท. พัฒนาความรู้ให้กับชาวบ้าน และชุมชนในภาพรวม          
ให้รู้จักเป็นเจ้าบ้านที่ดีคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว อพท. ยังได้
พัฒนาหลากหลายโครงการ เพือ่ ให้ชมุ ชนได้มสี ว่ นเข้าร่วมท�ำ           
และร่วมรับผลประโยชน์ เช่น โครงการฝึกมัคคุเทศก์น้อย             
ให้ กั บ เยาวชน โครงการพั ฒ นาปราชญ์ ช าวบ้ า นให้ เ ป็ น                    
นักสื่อความหมาย โดยร่วมกับยูเนสโก (UNESCO) จัดท�ำ
โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเชี่ยวชาญมรดกโลก ในพื้นที่
พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โครงการพัฒนาสินค้า
ชุมชน และการสร้างแบรนด์ดิ้งให้กับสินค้าชุมชน ได้แก่
แบรนด์น่านเน้อเจ้า พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และแบรนด์  
มรดกพระร่ ว ง พื้ น ที่ พิ เ ศษอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ สุ โ ขทั ย                
เพื่อยกระดับให้เป็นของที่ระลึกที่เพิ่มมูลค่า โครงการส่งเสริม
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร หรือ Gastronomy Tourism เพื่อให้            
นักท่องเที่ยวสนใจ และเลือกรับประทานอาหารเมนูท้องถิ่น
เงินทีเ่ กิดจากการจับอาหารของนักท่องเทีย่ วก็จะเข้าสูท่ อ้ งถิน่
โดยตรง

อพท. มี น โยบายชั ด เจนว่ า รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย ว                
โดยชุมชนที่ อพท. พัฒนาขึ้นมานั้น รายได้ต้องตกถึงมือชุมชน             
ทีเ่ ป็นเจ้าของแหล่งท่องเทีย่ ว ก่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทัว่ ถึง
และเป็นธรรม ซึ่งเกิดจากการร่วมกันท�ำงานของทุกภาคส่วน               
ไม่ ว ่ า จะเป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน ชุมชน สมาคม                 
องค์กรอิสระ เป็นต้น  เพราะที่ผ่านๆ มา ไม่มีใครที่ตอบได้ชัดเจน
ว่ารายได้ทเ่ี กิดจากการท่องเทีย่ วได้กระจายไปสูท่ ใี่ ดบ้าง แต่สว่ นใหญ่
คือกระจุกตัวอยูก่ บั ผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ วรายใหญ่ ทัง้ กลุม่ ทีพ่ กั
กลุ่มการขนส่ง ทัวร์ เป็นต้น โดยมีแหล่งท่องเที่ยว และชุมชน               
เป็นผูถ้ กู เทีย่ ว และเสือ่ มโทรมไปตามเวลา บ้างก็ถูกแปรเปลี่ยนไป
ตามความต้องการของตลาดจนขาดอัตลักษณ์ ขาดความภูมิใจ             
ในภูมิปัญญาท้องถิ่น

อพท. สร้างชุมชนแห่งความสุข
ในการพัฒนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อพท.              
ได้น้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ             
พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นหลักคิด และแนวทาง               
เพราะ อพท. ไม่ได้มุ่งหวังให้ชุมชนทิ้งอาชีพหรือวิถีชีวิตเดิม               
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เปลี่ ย นมาท� ำ เรื่ อ งของการท่ อ งเที่ ย วเพี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ อพท.                  
ให้ แ นวคิ ด กั บ ชุ ม ชนเสมอว่ า ให้ ท ่ อ งเที่ ย วเป็ น เพี ย งรายได้ เ สริ ม              
เพราะหากวันหนึ่งไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมา ชาวบ้าน และชุมชน             
ก็ยังสามารถอยู่ได้จากอาชีพหลักของตัวเอง   มีภูมิคุ้มกัน วิถีชีวิต                 
ั นธรรมไม่เลือนหาย เพราะการที่ อพท.
ไม่ถกู ปรับเปลีย่ น ประเพณีวฒ
พัฒนาจากอัตลักษณ์ของชุมชน ใส่กระบวนการความคิดเชิงสร้างสรรค์
ย่อมท�ำให้ชุมชนเห็นคุณค่าในวิถีชีวิต และวัฒนธรรมประเพณีว่า                
สิง่ เหล่านีก้ นิ ได้ เพราะน�ำมาหาเงินได้ ด้วยการใช้เป็นจุดขายเชิญชวน
นักท่องเที่ยวมาสัมผัส เมื่อชุมชนมีรายได้ ก็จะเห็นคุณค่า ที่ตีออกมา
เป็นมูลค่าได้จริง ก็จะเกิดความรักหวงแหนในอัตลักษณ์ และวิถีชีวิต
ของตัวเอง สิง่ แวดล้อมไม่ถกู ท�ำลาย ชุมชนมีความสุข และเกิดความยัง่ ยืน
โลโก้
ตั้งใจออกแบบให้ดูคล้ายตัวอักษรภาษาอังกฤษ
own ทีห่ มายถึงความเป็นเจ้าของและการมีสว่ นร่วม เพราะหัวใจส�ำคัญ            
ของการท�ำการท่องเทีย่ วให้ยงั่ ยืน หัวใจส�ำคัญอยูท่ ชี่ มุ ชน เพราะชุมชน
คือเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว เจ้าของวัฒนธรรม และวิถีชีวิตตัวจริง   
อพท. จึงถือว่าชุมชน และชาวบ้านคือปราชญ์ ขาดแค่การบริหารจัดการ
ซึง่ อพท. สามารถน�ำเข้าไปเติมเต็มให้จากองค์ความรูท้ ี่ อพท. พัฒนาขึน้
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เช่น เครื่องมือการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งพัฒนาขึ้นมา            
ตามเกณฑ์มาตรฐาน Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC)
หรือองค์ความรู้จากภาคีเครือข่ายที่ อพท. มีอยู่ เมื่อชุมชนรู้สึกถึง
ความเป็นเจ้าของ และการได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เขามี ก็จะเกิด
เป็นความรู้สึกรัก หวงแหน พร้อมที่จะช่วยกันดูแล สิ่งที่ชุมชนมีอยู่
เป็นเป็นอัตลักษณ์นั้น รวมเรียกว่าต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ไม่ต้อง          
ปรุงแต่ง แนวทางการพัฒนาของ อพท. จะใช้ความสมดุลเพือ่ ให้การ
ท่องเที่ยวเติบโตอย่างยั่งยืนและชุมชนมีความสุขได้ จะต้องสมดุล
ใน 3 มิติ คือ สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ เพราะเมื่อสังคม                      
สิ่ ง แวดล้ อ มดี ขึ้ น ชุ ม ชนมี ร ายได้ เ สริ ม จากการด� ำ เนิ น กิ จ กรรม   
ทางการท่องเที่ยวความสุขก็จะเกิดขึ้น

การท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
กระบวนการท�ำงานของ อพท. เราให้ความส�ำคัญกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งจ�ำเป็นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
กับชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น เราจึงมีรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยว            
ที่ เ รี ย กว่ า “การท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ชุ ม ชน” หรื อ                       

DASTA Community Benefitting Through Tourism -               
DASTA CBTT Model  มุง่ เน้นการพัฒนาให้คนในชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจ และเล็งเห็นถึงโอกาสในการเชือ่ มโยงทรัพยากรท้องถิน่
กับการท่องเทีย่ ว เพราะการท่องเทีย่ วทีย่ งั่ ยืน ต้องเป็นการท่องเทีย่ ว
ทีต่ อบสนองความต้องการของคนในชุมชน ไม่วา่ จะเป็นประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือ สิ่งแวดล้อมก็ตาม
“สิง่ ที่ อพท. เชือ่ มัน่ และด�ำเนินการมาตลอด คือการท่องเทีย่ ว
จะยั่งยืนได้ ชุมชนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยว
ต้องได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว หากท�ำให้ส�ำเร็จสมบูรณ์            
เชื่อมั่นได้เลยว่า ท่องเที่ยวจะเป็นเครื่องมือส�ำคัญอย่างหนึ่ง           
ที่ช่วยกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม”
เพราะ อพท. มัน่ ใจว่าการท่องเทีย่ วโดยชุมชนเป็นเครือ่ งมือ
ที่ส�ำคัญในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งตามนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก และชุมชนในฐานะเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว            
ต้องได้รบั ประโยชน์จากการเข้ามาจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเทีย่ ว
ส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นชุมชนต้องได้รับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม            
ตามสัดส่วน
หากพูดแบบปากเปล่าอาจดูเหมือน อพท. โลกสวย แต่เพื่อ
ทดสอบว่า หากชุมชนสามารถด�ำเนินงานตามหลักการ และ             
เกณฑ์ที่ อพท. มอบให้ การท่องเที่ยวก็จะช่วยกระจายรายได้            
ให้แก่ชมุ ชนได้อย่างทัว่ ถึง จึงได้คดิ เครือ่ งมือสอนเรือ่ งเศรษฐศาสตร์
ให้กับชุมชนแบบง่ายๆ เรียกว่าเครื่องมือ “เราได้ เรากระจาย”
เพื่อให้ชุมชนได้รู้ว่าเงินที่ได้มาจากนักท่องเที่ยวนั้น ได้ใช้ไปใน
ต้นทุนเรื่องใดบ้าง มีรั่วไหลไปยังที่อื่นๆ หรือไม่ จากวิธีการใด              
เพือ่ น�ำมาปรับปรุงแก้ไข ให้เม็ดเงินหมุนเวียนอยูใ่ นชุมชนให้มากทีส่ ดุ   
เพือ่ ความอยูด่ มี สี ขุ ของคนในชุมชน ซึง่ เป็นเป้าหมายสูงสุดของ อพท.

เครือ่ งมือ “เราได้...เรากระจาย” จะอยูใ่ นรูปตารางแบบสอบถาม
ให้ชุมชนเป็นผู้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง ประกอบด้วยข้อมูล
ของชุมชนเอง กับข้อมูลที่ได้สอบถามจากนักท่องเที่ยว ได้แก่               
ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าช็อปปิ้ง ค่ากิจกรรม ซึ่งในส่วน
ของค่าอาหาร ที่พัก และกิจกรรม จะสามารถลงรายละเอียด                
ถึงต้นทุนค่าใช้จา่ ยจริง เช่น ค่าวัตถุดบิ ประกอบอาหาร ซือ้ จากทีใ่ ด
ราคาเท่าใด ทีพ่ กั มีการจ้างแรงงานเป็นคนในชุมชน หรือนอกชุมชน
อย่างนี้เป็นต้น  
เครื่องมือนี้จะช่วยชุมชนรู้ถึงต้นทุนที่แท้จริง และเมื่อเห็น
รอยรั่วไหลของเงิน ก็สามารถน�ำมาบริหารจัดการใหม่ให้เงิน
หมุนเวียนอยู่ในชุมชนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น อพท. ยังสอนให้
ชุมชนใช้ภาคีเครือข่ายจาก 6 พืน้ ทีพ่ เิ ศษทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั นี้ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่น การอุดหนุนสั่งซื้อวัตถุดิบระหว่างกัน   

“การท่องเที่ยวจะยั่งยืนได้
ชุมชนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของทรัพยากร
การท่องเที่ยวต้องได้ประโยชน์
จากการท่องเที่ยว”
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นิยามความสุขให้เป็นไปได้
ดร.นาฬิกอติภัค มีทัศนคติเกี่ยวกับความสุขว่า หากคนเรานิยาม
ค�ำว่า  “ความสุข” ให้ใกล้เคียงกับ “การท�ำงาน” ก็มีโอกาสสูงมากที่จะ
บรรลุความสุขตามต้องการได้ ดังนัน้ ความสุขของเขาก็คอื การได้เดินทาง
ไปยังแหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ เพือ่ ไปเรียนรูก้ ารบริหารจัดการ และถอดเป็น
บทเรียนมาปรับใช้กับภูมิสังคมของชุมชนต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้น
“ผมมีความสุขได้ทกุ วัน เพราะความสุขคือการได้ทำ� งานเพือ่ คนอืน่
คนเราต้องนิยามความสุขให้เป็นไปได้”
ส่ ว นหลั ก การท� ำ งาน และการบริ ห ารงานคื อ “ใส่ ใ จ” หรื อ                  
“น�ำใจมาใส่กบั งาน” ซึง่ เป็นความหมายทีก่ ว้างมาก แต่กนิ ความหมายถึง
ความพากเพียร ความรับผิดชอบ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในงาน และ                 
การหมั่ น พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง งานให้ ดี ขึ้ น เพราะการท� ำ งานของ อพท.                             
คือกระบวนการสร้างคุณค่าทางการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวรู้สึก             

คุม้ ค่า คุม้ เวลา และจดจ�ำประสบการณ์การเดินทาง ส่วน อพท.
จะเป็ น ผู ้ อ ยู ่ เ บื้ อ งหลั ง ปิ ด ทองหลั ง พระมองความส� ำ เร็ จ               
ของชุมชนซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหน้าคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว                
ที่สนใจการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อสังคม
“สิง่ ทีไ่ ด้จากการท�ำงาน คือความเข้าใจว่าสิง่ ทีเ่ หนือชัน้ กว่า
ความสุ ข จากการท่ อ งเที่ ย ว คื อ การท� ำ ให้ ค นในชุ ม ชน             
ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามสุ ข มี ร ายได้ เ สริ ม จากการท่ อ งเที่ ย ว                   
เพราะวิสัยทัศน์ของ อพท. คือเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ
ด้ า นการพั ฒ นาท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ สร้ า งชุ ม ชน                 
แห่ ง ความสุ ข ดั ง นั้ น แผนงานโครงการในแต่ ล ะปี จ ะต้ อ ง              
ตอบค�ำถามให้ได้ว่า ชุมชนจะมีความสุขเพิ่มขึ้นได้อย่างไร               
มีวิธีวัดอย่างไร ข้อดีของงาน อพท. คือไม่มีกรอบ จึงท�ำให้             
ภาคี เ ครื อ ข่ า ยทุ ก คนสามารถมี ส ่ ว นร่ ว มในการออกแบบ              
การท่องเที่ยวที่มีประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเต็มที่”
แน่นอนงานนี้ท�ำให้ ผู้อ�ำนวยการ อพท. มีความสุข
เพราะท�ำให้คนในชุมชนมีความสุข นักท่องเที่ยวมีความสุข
ชีวิตการท�ำงานในแต่ละวันจึงรู้สึกดี ภูมิใจ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้น                
จากงานด้านการท่องเที่ยวที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน
การน� ำ กระบวนการสร้ า งคุ ณ ค่ า มาเป็ น มิ ติ ใ หม่ ข องการ               
ท่องเที่ยว แม้จะต้องใช้เวลาและท้าทายมากก็ตาม แต่ก็เป็น
ทิศทางการท่องเที่ยวของคนรุ่นใหม่ และโลกยุคใหม่

“ผมมีความสุขได้ทุกวัน
เพราะความสุขคือการ
ได้ท�ำงานเพื่อคนอื่น
คนเราต้องนิยามความสุข
ให้เป็นไปได้”

“Try not to become a man of
success, but rather try
to become a man of value
อย่าพยายามท�ำตัว
ให้เป็นผู ้ประสบความส�ำเร็จ
แต่จงพยายามท�ำตัวเองให้มีคุณค่า”

สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วที่ ดร.นาฬิกอติภคั ชืน่ ชอบคือประเทศญีป่ นุ่
เนื่องด้วยอัธยาศัยของผู้คนในต่างจังหวัด และอัตลักษณ์ท้องถิ่น             
ที่สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนางานของ อพท. ได้  
“น่าแปลกใจที่คนญี่ปุ่นไม่พยายามที่จะพูดภาษาอังกฤษ              
แต่นักท่องเที่ยวก็สัมผัสความจริงใจได้จากความยิ้มแย้มแจ่มใส              
จึงมองว่าความเป็นตัวของตัวเองนี่เองของชาวญี่ปุ่น คือเสน่ห์          
ทีน่ กั ท่องเทีย่ วต้องการแสวงหา เพราะถ้าไปเทีย่ วแล้วเหมือนบ้านเรา
เราก็ ค งไม่ อ ยากไป การท่ อ งเที่ ย วคื อ การที่ เ ราสามารถสั ม ผั ส              
และซึมซับกับบรรยากาศของสถานทีน่ นั้ ๆได้ ยิง่ เรารูว้ า่ การท่องเทีย่ ว
ของเราสร้างความสุขให้กับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวด้วย เรายิ่ง              
มีความสุขอย่างทวีคูณ”
สิ่งที่ ดร.นาฬิกอติภัค ค้นพบคือ คนไทยมีความสามารถ
ทางการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ไ ด้ ดี ไ ม่ ด ้ อ ยไปกว่ า คนญี่ ปุ ่ น                     
คนไทยมีทักษะทางศิลปะ ทางการสร้างสรรค์ คนไทยมีภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น เป็ น เสน่ ห ์ ข องการท่ อ งเที่ ย ว แต่ สิ่ ง ที่ ค นไทยขาดก็ คื อ              
โอกาสทีจ่ ะได้รงั สรรค์งานท่องเทีย่ วทีใ่ ช้ตน้ ทุนทางสังคมวัฒนธรรม
เหล่ า นี้ เนื่ อ งจากยั ง ไม่ ส ามารถก้ า วข้ า มพ้ น ปั ญ หาขาดแคลน              
ปัจจัยสี่ไปได้

เป้าหมายของชี วิต
ดร.นาฬิกอติภัค บอกถึงเป้าหมายของชีวิตผ่านวรรคทองนี้
“Try not to become a man of success, but rather try to
become a man of value” ซึ่งเป็นความตั้งใจแน่วแน่มาตั้งแต่
วัยเยาว์แล้ว นัน่ คือ “อย่าพยายามท�ำตัวให้เป็นผูป้ ระสบความส�ำเร็จ
แต่จงพยายามท�ำตัวเองให้มีคุณค่า” เพื่อให้คนบนโลกจดจ�ำได้ว่า
เราได้ท�ำประโยชน์อะไรให้โลกใบนี้ไว้ เพราะความส�ำเร็จไม่ใช่            
เป้าหมายสุดท้าย แต่เป็นเป้าหมายระหว่างทาง แล้วก้าวเดินต่อไป
จนกระทั่งชีวิตสิ้นสุดลง
ส่วนการคิดบวกก็อาศัยแนวคิดง่ายๆ คือ ไม่ด่วนตัดสินใคร
จากอดีตของเขา เพราะคนเราเรียนรู้ได้ คนเราปรับเปลี่ยนนิสัย
และการกระท�ำของตนเองได้ เพราะคนเราต้องก้าวเดินต่อไป
“คนเราอาจเป็นคนดีในบางเวลากับใครบางคน ในบางเหตุการณ์
เพราะคุณอาจเป็นพ่อทีด่ ี เป็นเพือ่ นร่วมงานทีด่ ี แต่ขบั รถแบบไร้วนิ ยั
จราจร หรือคุณอาจจอดรถให้คนข้ามถนนทุกครัง้ เป็นจิตอาสาชัน้ ยอด
แต่ทุจริตต่อบ้านเมือง คนดีสมบูรณ์แบบไม่มีในโลกใบนี้”

59

คิดบวก คนกีฬา

ริกะ อิชิเกะ “ยิ้มประหาร”
						แห่งวงการ MMA

“ยิม้ ประหาร” หรือ Smiling Assassin
เป็นฉายาที่หญิงสาวแห่งวงการ MMA
ได้รับ เธอเป็นนักกีฬาอาชี พที่ลงแข่ง
ในรายการ “วั น แชมเปี้ ยนชิ พ”
(One Championship) ซึ่ งเป็นรายการ
ใหญ่ท่สี ุดในเอเชี ย และใหญ่ติดอันดับ 1
ใน 3 ของโลก ต้องรอลุ้นกันว่าอนาคต
อันใกล้ MMA จะได้รับการบรรจุ เป็น
กีฬาที่แข่งขันในโอลิมปิ ค 2020 หรือไม่

ฅนคิดบวก I 60

MMA ศิลปะการต่อสู้ท่ไี ม่แบ่งเพศ
MMA ย่อมาจาก Mixed Martial Arts เป็นศิลปะ
การต่อสู้ผสมผสาน โดยผสมมวยไทย มวยสากล มวยปล�้ำ
และบราซิลเลียนยูยิตสู (Brazillian Jiu-jitsu) เข้าด้วยกัน
เป็นกีฬาใหม่ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ทั่วโลก ส่วนในประเทศไทย
เริ่ ม เป็ น ที่ รู ้ จั ก และเข้ า ใจกติ ก าการเล่ น มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ
โดยเฉพาะเมื่อสาวไทยร่างเล็กหน้าตาจิ้มลิ้มลงแข่งขันระดับ
อาชีพในรายใหญ่ติดอันดับโลกอย่าง “วัน แชมป์เปี้ยนชิพ”
มาแล้วถึง 3 เวที ที่สิงคโปร์ มาเก๊า และไทย ด้วยผลงาน
ชนะ 2 ใน 3 ครั้ง
ริกะเป็นลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น วัย 27 จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่โรงเรียนการบินพลเรือน และเริ่มฝึกเอ็มเอ็มเอ
เมื่อ 3 ปีก่อนที่บางกอกไฟต์แล็ป (Bangkok Fight Lab)
“ฅนคิ ด บวก” ไปพบเธอที่ นั่ น ขณะฝึ ก ซ้ อ มในตอนเย็ น
ซึง่ ในสตูดโิ อเต็มไปด้วยนักกีฬาผูช้ ายตัวโต และเป็นชาวต่างชาติ
เกือบทัง้ หมด ท่ามกลางกลิน่ เหงือ่ นทีค่ ลุง้ ไปทัง้ ห้อง มีหญิงสาว
คนหนึง่ หรือตุก๊ ตาริกะตัวเล็ก (Tinydoll) ผูม้ นี ำ�้ หนักตัวเพียง
47 กิโลกรัม รวมอยู่ในจ�ำนวนนั้นด้วย
“คนทั่ว ไปอาจคิด ว่าเอ็ม เอ็ม เอเป็น กี ฬ าของผู ้ ช าย
แต่รกิ ะคิดว่าศิลปะการต่อสูไ้ ม่มกี ารแบ่งเพศ แบ่งอายุ ทุกคน
สามารถฝึกได้ และได้ประโยชน์หลายอย่าง ทัง้ การออกก�ำลังกาย
ทีท่ ำ� ให้แข็งแรง ได้ฝกึ จิตใจให้เข้มแข็ง และตัดสินใจได้รวดเร็ว
พร้อมรับมือกับสถานการณ์ตา่ งๆ ไม่เฉพาะการป้องกันตัวเอง
ในกรณีถูกท�ำร้าย แต่ยังตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างฉับไว
และเด็ดขาดด้วย”

กีฬาใหม่เพื่อคนรุ ่นใหม่
เอ็มเอ็มเอเป็นกีฬาใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา
แต่เป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีการเติบโตสูงอันดับหนึ่งของโลก
และในแง่ ข องธุ ร กิ จ เป็ น รองมวยสากลเพี ย งอย่ า งเดี ย ว
โดยศิลปะการต่อสู้ผสมผสานกีฬาทั้ง 4 นี้ มีการตั้งกติกา
ที่เป็นกลางเพื่อให้สามารถต่อสู้กันได้อย่างเป็นธรรม และ
มีความปลอดภัย โดยเฉพาะบราซิลเลียนยูยิตสู ริกะบอกว่า
เหมาะกับผู้หญิงมาก โดยถือเกิดเนิดจากคนบราซิลที่น�ำกีฬา
ยูยติ สูไปประยุกต์ จนแพร่หลาย และเข้าถึงกลุม่ คนได้มากกว่า
จึงเป็นที่นิยมมาก
“ทีส่ ำ� คัญคือเหมาะกับผูห้ ญิงในการป้องกันตัวมากทีส่ ดุ
เพราะไม่เน้นทุ่ม แต่เน้นคว�่ำล็อกที่พื้น เนื่องจากหากยืนต่อสู้
เตะต่อยกันตัวต่อตัวกับผูช้ าย ผูห้ ญิงอาจไม่สามารถสูไ้ ด้ในกรณี
รูปร่างต่างกัน แต่การสู้บนพื้นจะช่วยยื้อเวลา และสามารถ
ใช้เทคนิคที่ฝึกฝนมาเอาชนะผู้ชายได้ง่ายกว่า”
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“หากยืนต่อสู้เตะต่อยกันตัวต่อตัวกับผู ้ชาย
ผู ้หญิงอาจไม่สามารถสู้ได้ในกรณีรูปร่าง
ต่างกัน แต่การสู้บนพื้นจะช่ วยยื้อเวลา และ
สามารถใช้เทคนิคที่ฝึกฝนมาเอาชนะผู ้ชาย
ได้ง่ายกว่า”
เส้นทางฝึ กฝนก่อนเล่นอาชี พ
ริกะมีพนื้ ฐานการฝึกคาเรเต้มาก่อนในชัน้ มัธยมต้น แต่ได้เลิกฝึกไป
และเพิ่งกลับมาฝึกใหม่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งการฝึกโดยทั่วไปไม่มี
กฏตายตัว สามารถฝึกที่ละอย่างได้ เช่น ต่อย เตะ จับปล�้ำ จับล็อก
ทีพ่ นื้ ฯลฯ ขณะทีบ่ างคนเรียนพร้อมกันทัง้ หมดไปเลย แต่สำ� หรับริกะแล้ว
แผนการฝึกของเธอเริม่ จากฝึกมวยสากล 1 ปี ต่อด้วยการฝึกบราซิลเลียน
ยูยติ สู และลงแข่งบราซิลเลียนยูยติ สูระดับสมัครเล่น จากนัน้ ได้เริม่ ฝึก
เอ็มเอ็มเอ และลงแข่งเอ็มเอ็มเอระดับสมัครเล่น ก่อนพัฒนาลงแข่ง
ระดับอาชีพในปัจจุบัน
“ความจริงแล้วการฝึกเน้นเพือ่ ออกก�ำลังกายเป็นหลัก ไม่ได้คดิ ถึง
การแข่งขัน แต่ธรรมชาติคนเราเมื่อทุ่มเทการฝึกมาถึงระดับหนึ่ง
ย่อมต้องการรู้ผล จึงลองเข้าแข่งขันในรายการสมัครเล่น จนพัฒนา
เป็นระดับอาชีพ และแข่งในรายการระดับโลก เอ็มเอ็มเอเป็นกีฬา
ที่ ใ กล้ เ คี ย งการต่ อ สู ้ ใ นชี วิ ต จริ ง มากที่ สุ ด ระหว่ า งฝึ ก จะเหมื อ น
การจ�ำลองเหตุการณ์จริง แต่อยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัย ท�ำให้
สามารถปรับใช้กับสถานการณ์จริงได้”
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หัวใจส�ำคัญของเอ็มเอ็มเอนั้น ริกะบอกว่าไม่ใช่การน็อกเอ้าท์
คู่ต่อสู้ที่ตายตัว ทุกอย่างพลิกได้ ไม่จ�ำเป็นต้องต่อยให้ร่วงอย่างเดียว
แต่สามารถคว�ำ่ ได้ และท�ำได้หลายอย่าง เป็นการแข่งขันทีแ่ ทบกระพริบตา
ไม่ได้เลย โดยการก้าวสู่เวทีระดับโลกของเธอ เริ่มจากเซ็นสัญญา
กับรายการวันแชมเปี้ยนชิพ ท�ำให้ต้องมีระเบียบวินัยมากขึ้น และ
ต้องตั้งใจมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นนักกีฬาอาชีพแล้ว จะท�ำเล่นไม่ได้
ต้ อ งพยายามให้ ม าก ที่ ส� ำ คั ญ คื อ ไม่ ต ้ อ งการท� ำ ให้ ค นไทย หรื อ
คนที่เชียร์อยู่ผิดหวัง

ผู ้หญิงกับ MMA
ปัจจุบนั สถานการณ์ของศิลปะการต่อสูผ้ สมผสาน หรือเอ็มเอ็มเอ
ในเมืองไทยเริ่มแพร่หลายมากขึ้น นับตั้งแต่รายการวัน แชมเปี้ยนชิพ
เปิดตัวในเมืองไทยเมือ่ ปลายปีกอ่ น ท�ำให้คนไทยรูจ้ กั และเข้าใจกติกา
การเล่นมากขึน้ โดยในช่วงเดือนกันยายนทีผ่ า่ นมา ริกะ และครูฝกึ ของเธอ
(ชนนภัทร วิรัชชัย) ได้ร่วมกับเจเอสแอล จัดรายการแข่งขันเอ็มเอ็มเอ
ขึ้นมา เพื่อเผยแพร่ และสนับสนุนให้นักกีฬาเอ็มเอ็มเอในไทยมีโอกาส
ได้เข้าร่วมแข่งขัน อีกทั้งยังสามารถเป็นบันไดก้าวสู่การเป็นนักกีฬา
อาชีพได้ด้วย

ส่วนผู้หญิงในวงการเอ็มเอ็มเอนั้นยังมีน้อยมาก เรียกว่ามีไม่ถึง
10 คนด้วยซ�้ำ ซึ่งในความเป็นผู้หญิง จะบอกว่าไม่มีข้อจ�ำกัดเลยก็ไม่ใช่
ริกะบอกว่าเนื่องจากยังมีผู้หญิงสนใจน้อยมากนั่นเอง ท�ำให้การฝึกซ้อม
ต้ อ งจั บ คู ่ ฝ ึ ก กั บ ผู ้ ช ายเป็ น หลั ก ข้ อ จ� ำ กั ด แรกคื อ ขนาดของร่ า งกาย
เพราะผูช้ ายตัวโต ท�ำให้การฝึกซ้อมค่อนข้างล�ำบาก แต่ไม่ถงึ กับเป็นปัญหา
เพราะทุกประเทศก็มขี อ้ จ�ำกัดนี้ แต่กส็ ามารถฝึกซ้อมได้ เธอก็ตอ้ งท�ำให้ได้
เหมือนกัน โดยแรงขับเคลื่อนมาจากหลายปัจจัย ทั้งค�ำชื่นชม ค�ำติ
และค�ำสั่งสอน
“ทุ ก สิ่ ง มาจากคนรอบข้ า ง ค� ำ ติ เ ป็ น แรงขั บ เคลื่ อ นให้ ท� ำ สิ่ ง
ที่ยังไม่ดีให้ดีขึ้น ส่วนค�ำชื่นชมก็เป็นก�ำลังใจ ที่ส�ำคัญคือการสู้ในเวที
ระดับโลก เท่ากับเราเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้ว ก็ยิ่งเป็นแรงผลักดัน
ให้ท�ำให้ดีที่สุด เพราะค�ำว่าตัวแทนประเทศไทยหมายถึงการท�ำเพื่อ
คนไทยทั้งประเทศ”

“ริกะเริม่ ต้นจากการฝึกฝน และวันนีไ้ ด้เข้าสูก่ ารแข่งขันในรายการ
ระดับโลกแล้ว ถ้าริกะท�ำได้ คนอื่นก็ท�ำได้ ริกะรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิง
ที่ ธ รรมดามากๆ แค่ มี ค วามฝั น คนเราถ้ า มี ค วามฝั น อย่ า ยอมแพ้
เพราะฝันอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีการวางแผนที่ดีด้วย“
ส� ำ หรั บ เป้ า หมายในเส้ น ทางของ MMA ของเธอ นอกจาก
เป็นนักกีฬาแล้ว ยังต้องการสนับสนุนกีฬาประเภทนี้ให้คนรุ่นใหม่
ได้เข้ามารูจ้ กั มากขึน้ และหากมีโอกาสก็จะผลักดันให้เข้าสูร่ ายการใหญ่
ระดับโลก เช่นเดียวกับที่เธอมีโอกาส
“การคิดบวกส�ำคัญมากๆ ต่อการแข่งขัน ปกติแล้วริกะเป็นคน
สบายๆ มาก ไม่ได้คิดอะไร คิดแค่ว่าวันๆ ตั้งใจฝึกฝนให้ดี ไม่เครียด
และมีแนวคิดเรื่องการแข่งขันว่าคนชนะคือคนที่เตรียมตัวมาดีที่สุด
ถ้ า เราอยากชนะก็ ต ้ อ งท� ำ ตั ว เองให้ พ ร้ อ ม และอย่ า กดดั น ตั ว เอง
เพราะการกดดันไม่ท�ำให้อะไรดี มีแต่แย่ แล้วท�ำให้ผลงานไม่ดีด้วย”

แรงบันดาลใจ และการคิดบวก

เป้าหมายใน MMA

นอกจากสร้ า งแรงขั บ เคลื่ อ นให้ ตั ว เองแล้ ว หากริ ก ะจะเป็ น
แรงขับเคลือ่ น หรือสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนอืน่ ๆ ได้ นัน่ จะเป็นสิง่ ทีม่ ี
คุณค่าต่อเธอมากๆ เพราะเธอเป็นเพียงผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่งที่เมื่อ
เรียนหนังสือจบ ก็ท�ำงานเป็นพนักงานออฟฟิศ แต่ด้วยความสนใจ
ไตรกีฬา และชอบดูศิลปะการต่อสู้ ท�ำให้เธอเริ่มต้นจากศูนย์

จุดสูงสุดของนักกีฬาทุกคนคือการเป็นแชมป์โลก ริกะก็เป็น
หนึ่งในจ�ำนวนนั้นเหมือนกัน แต่ด้วยปัจจัยหลายประการ ประการหนึ่ง
เธอบอกว่ายังใหม่มากในวงการเอ็มเอ็มเอ เพราะเพิง่ เริม่ แข่งระดับอาชีพ
เมื่อต้นปีนี่เอง จึงต้องการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆ อีกประการ
คือเรื่องของขนาดร่างกายที่เล็กที่สุดในรุ่นอะตอมเวท (Atomweight)
ซึ่งเป็นรุ่นน�้ำหนัก 47.7 - 52 กิโลกรัม โดยปัจจุบันน�ำ้ หนักตัวเธออยู่ที่
47 กิโลกรัม จากทีค่ วรจะเป็น 52 กิโลกรัม อันเป็นเป้าหมายของนักกีฬา
รุ่นนี้ที่ต้องพยายามท�ำน�้ำหนักให้ถึงเพื่อพละก�ำลัง
อย่างไรก็ตาม ด้วยใจที่เด็ดเดี่ยวของเธอ ตุ๊กตาริกะตัวเล็กๆ
ซึ่งเป็นลูกครึ่งไทย - ญี่ปุ่น และเป็นลูกสาวคนกลางในจ�ำนวน 3 ใบเถา
ทีไ่ ด้รบั การเลีย้ งดูอย่างอิสระ โดยฝึกให้คดิ และตัดสินใจด้วยตัวเองตลอดมา
เส้นทางแชมป์โลก MMA ของเธอ ผูไ้ ด้รบั ฉายา “ยิม้ ประหาร” คงไม่ไกล
เกินเอื้อมแน่นอน

“คนชนะคือคนที่เตรียมตัวมาดีท่ีสุด
ถ้าเราอยากชนะก็ต้องท�ำตัวเองให้พร้อม
และอย่ากดดันตัวเอง เพราะการกดดัน
ไม่ทำ� ให้อะไรดี มีแต่แย่ แล้วท�ำให้ผลงานไม่ดดี ว้ ย”
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คิดบวก คนบันเทิง

มากิ ชิ มะ ไอดอลสาวลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น
				

ที่ประสบความส�ำเร็จมากที่สุดในเวลานี้

แฟนรายการเจลีก (Japan
League) คงคุ้นเคยกับสาวน้อย
ผิวเข้ม ผมยาว ที่มีบุคลิกร่าเริง
แจ่มใส ซึ่งรายงานความเคลือ่ นไหว
ของที ม ฟุ ตบอลซั ป โปะโระที่ มี
ดาวเตะจากเมืองไทย เจ ชนาธิป
สรงกระสิ น ธ์ เข้ า ร่ ว มที ม ด้ ว ย
เธอคนนี้เป็นใครกันหรือ ???
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“ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่สมบู รณ์แบบ
การมัวแต่น่งั เครียด ไม่ได้ท�ำให้
ชี วิตมีความสุข เราควรคิดบวก
และมองไปข้างหน้าดีกว่า”
แมวมองมาเจอ

มากิ ชิมะ ที่คนไทยเรียก หรือชิมะ มากิ (Shima Maki)
ที่คนญี่ปุ่นเรียก (Shima คือนามสกุล Maki คือชื่อ คนญี่ปุ่น
จะเรียกนามสกุลตามด้วยชือ่ ) เป็นสาวน้อยวัย 25 ลูกครึง่ ไทย-ญีป่ นุ่
ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เป็นทั้งนักแสดง นักร้อง
และนางแบบ โดยบทบาทนักแสดง เธอแสดงภาพยนตร์สั้นเรื่อง
“มัทฉะ” (Matcha) รวมทั้งเป็นนักร้องในวงดนตรีหญิงล้วน
“ยีนส์นสิ ต์” (Jeanist) และยังเป็นพรีเซ็นเตอร์สนิ ค้าหลากหลาย
พร้อมๆ กับถ่ายแบบในนิตยสารญี่ปุ่นมากมาย
เธอยังมีช่องรายการของตัวเองทางยูทูป (MakiChannel)
เป็นพิธกี รรายการท่องเทีย่ วประเทศญีป่ นุ่ ออกอากาศในเมืองไทย
“สุโก้ยเจแปน” (Sugui Japan) ฯลฯ ซึง่ เมือ่ เดือนกันยายนทีผ่ า่ นมา
เธอเดินทางมาประเทศไทยเพื่อถ่ายโฆษณาให้กับการบินไทย
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนญี่ปุ่นเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยมากๆ
เธอมีเป้าหมายในวงการบันเทิงนีว้ า่ ไม่ใช่แค่ญปี่ นุ่ แต่มองไกลไปถึง
ฮอลลีวดู ทัง้ ทีค่ วามส�ำเร็จของเธอในวันนี้ เริม่ ขึน้ แบบไม่คาดคิด !!

วงการบันเทิงญีป่ นุ่ และไทย แทบไม่ตา่ งกันเลย เพราะเดินๆ อยู่
ก็มแี มวมองมาทาบทาม เช่นเดียวกับมากิ ขณะเดินกับเพือ่ นอยูใ่ นย่าน
วัยรุ่นของกรุงโตเกียว ก็มีแมวมองมาทักทาย และแจกนามบัตร
เพื่อชวนเข้าสู่วงการนางแบบ แต่ตอนนั้นเธอเพิ่งย้ายไปอยู่โตเกียว
ได้ไม่นาน และเพิ่งเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น พอมีการทาบทามบ่อยขึ้น
เลยคุยกับเพื่อน และปรึกษาครอบครัว ในที่สุดจึงลองดู
มากิมคี ณ
ุ แม่เป็นชาวไทย และคุณพ่อเป็นชาวญีป่ นุ่ เมือ่ เรียนจบ
มัธยมปลายแล้ว ครอบครัวได้ยา้ ยจากเมืองไทยไปอยูญ
่ ปี่ นุ่ ท�ำให้เธอ
ต้องเริม่ ต้นเรียนภาษาญีป่ นุ่ โดยแมวมองทีม่ าติดต่อนัน้ มีหลากหลายมาก
ทัง้ แมวมองในวงการเอวี (AV : Adult Video) หรือวงการแสดงภาพยนตร์
แนววาบหวิว ซึง่ ปัจจุบนั แม้จะมีภาพลักษณ์ทดี่ ขี นึ้ แต่มากิกลับสนใจ
งานนางแบบอาชีพมากกว่า
เธอเข้าประกวดนางแบบเครื่องส�ำอางสัญชาติฝรั่งเศสอย่าง
อีฟว์ แซ็ง โลร็อง (YvesSaintLaurent) และได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ
ในปีเดียวกันเธอเข้าประกวดนางแบบกางเกงยีนส์ (Beast Jeanist)
โดยวัดว่าใครคือหญิงสาวที่สวมยีนส์ได้สวยได้สวยที่สุดในประเทศ
แล้วเธอก็ได้รางวัลชนะเลิศนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้มีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จัก
“คนญี่ปุ่นชื่นชอบคนไทยอยู่แล้ว เมื่อรู้ว่ามากิเป็นลูกครึ่ง
ไทย-ญี่ปุ่น ท�ำให้เป็นที่ชื่นชอบเร็ว โดยจุดเด่นที่ทุกคนพูดถึงมากิ
คือยิ้มสวย เพราะธรรมชาติของมากิชอบยิ้ม เป็นคนอารมณ์ดี
และไม่เครียด”
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ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น
แม้เวลานี้เธอจะเป็นนางแบบลูกครึ่งอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น
แต่ ช ่ ว งเริ่ ม ต้ น ในวงการนี้ เ ธอเคยเป็ น นางแบบไร้ สั ง กั ด มาก่ อ น
เพราะชอบการไขว่ ค ว้ า ความส� ำ เร็ จ ด้ ว ยตั ว เอง ตามที่ บ อกว่ า
“ถ้าเราอยู่เฉย งานจะไม่มาหาเรา” ยกตัวอย่าง เช่น นิตยสารที่เธอ
ชื่นชอบ เธอจะส่ง Email เข้าไปยังกองบรรณาธิการ เพื่อขอโอกาส
ถ่ายแบบลงในนิตยสารเล่มนัน้ ซึง่ มีทงั้ ประสบความส�ำเร็จจนได้ถา่ ยแบบ
ขึน้ ปก และทีไ่ ม่ประสบความส�ำเร็จก็มี เธอใช้เวลาอยูป่ กี ว่า จนกระทัง่
มีชื่อเสียงอยู่ในวงการนี้มา 3 ปี และมีผู้จัดการส่วนตัวคอยจัด
ระเบียบงานให้
กล่าวได้ว่ารางวัลชนะเลิศสวมยีนส์สวยที่สุดในประเทศเมื่อปี
2016 เป็นใบเบิกทางทีด่ สี วู่ งการนางแบบเต็มตัว ท�ำให้มากิถา่ ยแบบ
ในนิตยสารชื่อดังหลายเล่ม เป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้าหลากหลาย
และยังได้ออกอัลบั้มในฐานะวงดนตรีหญิงล้วนชื่อ “ยีนส์นิสต์”
ซึง่ เน้นเพลงแนวบัลลาร์ด (Ballard) และอาร์แอนด์บี (Rhythm & Blues)
สืบเนือ่ งจากการการได้รางวัลชนะเลิศสวมยีนส์ เพือ่ ส่งเสริมอุตสาหกรรม
การผลิตยีนส์คุณภาพจากจังหวัดโอคะยะมะ (Okayama) ด้วย
แน่นอน นอกจากชือ่ เสียงเงินทองแล้ว เธอยังได้ฝกึ นิสยั ทีด่ ดี ว้ ยเช่นกัน

“การจะประสบความส� ำ เร็ จ ในวงการบั น เทิ ง ญี่ ปุ ่ น ได้ ต ้ อ ง
ตรงต่อเวลา และนิสยั ไม่วนี เพราะถ้าวีนจะอยูใ่ นวงการนีไ้ ม่ได้ ต่อให้
มีชื่อเสียงแค่ไหนก็ตาม ถ้าวีน จะไม่มีใครยอมรับ แล้วความนิยม
จะร่วงทันที จึงต้องนิสัยดี มีความสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติทุกคน”

การแข่งขันที่สูงลิ่ว
วงการนางแบบญีป่ นุ่ มีการแข่งขันทีส่ งู มาก ปัจจุบนั มีนางแบบ
มากถึง 50,000 คนทั่วประเทศ เพราะเป็นอาชีพที่เด็กรุ่นใหม่ใฝ่ฝัน
โดยเด็กรุ่นใหม่จะมองไอดอลที่พวกเธอชื่นชอบ แล้วเดินตามรอย
นอกจากนี้ ยังเป็นเพราะได้คา่ ตอบแทนสูงด้วย ซึง่ การเข้าสูว่ งการนัน้
ไม่ยาก แต่การจะมีผลงานดีๆ ออกมาต่างหาก คัดกรองจากหลักหมืน่
ให้เหลือเพียงหลักร้อย และหากจะท�ำงานในวงการนี้ให้ยาวนานอีก
ก็ยิ่งเหลือน้อยลงเรื่อยๆ แต่ส�ำหรับมากิที่ท�ำได้ และท�ำหลายอย่าง
เพราะเมื่อได้รับโอกาสแล้วไม่ปฏิเสธ นอกจากนี้ ต้องไม่ท้อ และ
ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองด้วย
“การท้อ และเชือ่ มัน่ ส�ำคัญมาก ถ้าท�ำอะไรเล่นๆ เวลาเพียงปีเดียว
และยิ่งเราท้อเสียก่อน ก็ไม่มีทางประสบความส�ำเร็จได้ จึงต้องมี
ความอดทนมาก”

นักออกแบบเสื้อผ้า
ย้อนไปในชีวติ ของมากิ ก่อนเข้าสูว่ งการบันเทิงนัน้
เธอใฝ่ฝันจะเป็นนักออกแบบเสื้อผ้า แต่เมื่อมีโอกาส
ในวงการบันเทิง จึงรีบคว้าไว้ ท�ำให้อาชีพนักออกแบบ
ต้องหยุดลง แต่ด้วยความรัก ท�ำให้เธอน�ำมาปรับใช้
กับการท�ำงานแต่ละอย่าง เช่น ออกความเห็นว่าเธอควร
แต่งตัวอย่างไร โดยสเก็ตช์รูปส่งให้ทีมงานดู ซึ่งก็ได้รับ
การยอมรับ ส่วนเป้าหมายในวงการบันเทิงนัน้ เธอต้องการ
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนคนไทยทีด่ ผี า่ นผลงานทีห่ ลากหลาย
ของเธอ เหมือนกับทูตทางวัฒนธรรมคนหนึ่ง
แม้ว่ามากิจะเป็นสาวรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตในวงการ
ที่เต็มไปด้วยความหวือหวา แต่หากมีเวลาว่าง เธอจะหา
ความสงบด้วยการเดินทางท่องเที่ยวไปท้องถิ่นต่างๆ
ที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนัก และเลือกรับประทานอาหาร
ท้องถิ่นที่อร่อยๆ แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว เพราะรายการ
ท่องเที่ยวในญี่ปุ่น แม้จะเปิดโอกาสให้เธอได้เดินทาง
แต่ก็ยังไปมาเพียงกว่า 10 จังหวัดเท่านั้น
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เป้าหมายชี วิต
เป้าหมายของมากิคือการเป็นนักแสดงในฮอลีวู้ด ซึ่งทุกวันนี้
ก็พยายามสืบค้นข้อมูลการคัดเลือกนักแสดง และหาโอกาสที่จะไป
ทดสอบบทอยู่เรื่อยๆ แต่ต้องยอมรับว่าภาษาอังกฤษยังต้องฝึกอีกมาก
เพราะเคยได้รบั การติดต่อกลับมาเหมือนกัน แต่ตดิ ขัดตรงทีม่ ากิยงั อยูญ
่ ปี่ นุ่
และมีงานทีน่ ี่ ท�ำให้พลาดงานนัน้ ไป เธอเป็นเด็กสาวรุน่ ใหม่ทมี่ คี วามฝัน
แต่ขณะเดียวกันก็มกี ารวางแผนอย่างเป็นขัน้ ตอน โดยปัจจุบนั ได้เตรียมพร้อม
ด้านภาษา ทัง้ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ล่าสุดเธอเพิง่ ไปแสดงคอนเสิรต์
ที่ไต้หวัน แล้วก็ได้ใช้ภาษาจีนพูดคุยกับแฟนคลับ เมื่อชาวจีนฟังรู้เรื่อง
เธอดีใจมาก
ความจริงแล้ว เธอท�ำแบบนีก้ บั ภาษาญีป่ นุ่ ด้วย จากตอนแรกทีพ่ ดู
ไม่ได้ และรูส้ กึ อึดอัด จึงเกิดความพยายามทีจ่ ะศึกษาเพิม่ เติมด้วยตัวเอง
ด้วยการไปสมัครท�ำงานในร้านอาหาร เพื่อฝึกการสื่อสาร และยังเรียน
เพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเรียนผ่านแอปพลิเคชันภาษาด้วย
“การคิดบวกเป็นเรือ่ งของความตัง้ ใจ ถ้าตัง้ ใจเสียอย่างก็จะท�ำได้เอง
คนเราถ้ามีความพยายาม จะสามารถท�ำได้ และไปถึงจุดที่ต้องการได้
ภาษานั้นเป็นที่สิ่งจ�ำเป็นมาก แต่สิ่งส�ำคัญกว่าคือความรู้สึกที่ดี และ
ความตั้งใจดีในสิ่งที่จะท�ำ”

ความสุขในชี วิตวัยรุ ่น
ปัจจุบันมากิใช้ชีวิตกับครอบครัวในกรุงโตเกียว และท�ำงาน
ในวงการบันเทิง แต่เมื่อมีเวลาว่างจะปลีกตัวไปเที่ยวที่ในที่สงบๆ แต่ถ้า
มีเวลาไม่มาก ความสุขของเธอคือการท�ำอาหารไทย เช่น ผัดกระเพรา
แกงเขียนหวาน ต้มย�ำกุ้ง ผัดไทย ต้มข่าไก่ ฯลฯ ถ้าอยู่เมืองไทย
หาวัตถุดิบได้ง่าย จะท�ำเลี้ยงทีมงาน แต่ถ้าอยู่ญี่ปุ่น หาวัตถุดิบไม่ได้
ก็ต้องประยุกต์ และใช้จินตนาการหาส่วนผสมอื่นมาทดแทน เช่น
ขนมจีนน�้ำยา ก็ใช้ปลามากุโระแทน “เมื่อใช้จินตนาการด้วย อาหาร
ก็ออกมาอร่อยเอง”
มากิเป็นวัยรุ่นคนหนึ่ง เธอจึงมีเพื่อนฝูงเป็นชาวญี่ปุ่นทั้งหมด
โดยสังคมวัยรุ่นญี่ปุ่น นิยมนัดหมายกันไปดื่มชา รับประทานขนม
หรือไม่กไ็ ปร้องคาราโอเกะ ซึง่ เธอเป็นคนเดียวในกลุม่ ทีท่ ำ� งานในวงการ
บันเทิง ท�ำให้เป็นที่ชื่นชมของเพื่อนๆ
“เพื่อนๆ ก็สนใจอยากเข้าวงการนี้เหมือนกัน และมักชมมากิว่า
เก่งจังเลย เธอท�ำได้อย่างไร ก็จะบอกเคล็ดลับไปแบบไม่หวงว่าเป็นเรือ่ ง
ของความมั่นใจ เพราะหากเรามีความมั่นใจในสิ่งใด ก็ท�ำไป ไม่ว่า
งานอะไรก็ตามทีเ่ ราอยากท�ำ ให้สง่ อีเมลไปหาเรือ่ ยๆ แม้เขาจะไม่ตอบ
แต่ตอ้ งมีสกั วันทีห่ ากเขาสนใจ เขาจะติดต่อกลับมาเอง เป็นนิสยั ส่วนตัว
ของมากิเลยที่ชอบมองอะไรไปข้างหน้า บางครั้งในการท�ำงานก็มีท้อ
เหมือนกัน แต่ผจู้ ดั การส่วนตัวจะคอยให้กำ� ลังใจ และบอกว่าถ้าท้อก็ทอ้ ไป
ถ้าท�ำได้ก็ท�ำต่อไป”
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ชี วิตครอบครัว
มากิได้รับการเลี้ยงดูแบบตามใจ คุณแม่คนไทย
จะสอนว่า “เกิดเป็นคน ทุกคนเท่าเทียม อย่าไปดูถกู ใคร”
ส่วนคุณพ่อญี่ปุ่นจะมีความเจ้าระเบียบ เช่น น้องสาว
คนเดียวของเธอตอนที่ยังเรียนหนังสืออยู่ จะท�ำสีผม
ตามเธอ เพราะมองพี่ ส าวเป็ น ไอดอล คุ ณ พ่ อ จะดุ
น้องสาวว่า “เธอยังเรียนหนังสืออยูเ่ ลย ท�ำไมต้องท�ำสีผม
เหมือนพี่ด้วย” แต่ปัจจุบันน้องสาวของเธอท�ำงานแล้ว
โดยครอบครัวปลูกฝังว่าหากต้องการเรียนต่อ ก็ต้อง
หางานท�ำ เพื่อให้มีเงินเรียนต่อเอง
มากิซงึ่ ได้รบั ค�ำชมว่า “ยิม้ สวย” ยังฝากบอกแฟนๆ
“คนคิดบวก” ให้ยมิ้ สวยๆ ได้เหมือนเธอด้วยว่า “ในโลกนี้
ไม่มอี ะไรทีส่ มบูรณ์แบบ การมัวแต่นงั่ เครียด ไม่ได้ทำ� ให้ชวี ติ
มีความสุข เราควรคิดบวก และมองไปข้างหน้าดีกว่า
อย่าไปเสียใจกับสิง่ ผิดพลาด เพราะเมือ่ มากิทำ� ผิดพลาด
จะน�ำสิง่ นัน้ มาเป็นบทเรียน และแก้ไข คนเราต้องไม่ทอ้
และคิดว่าท�ำอะไรได้ต้องท�ำ ต้องมีความอดทนมากๆ”
ส่วนเรื่องเพื่อนชาย หลายคนอาจคิดว่าเธอต้อง
คบใครสั ก คนแน่ ๆ เพราะทั้ ง สวย และเก่ ง แบบนี้
แต่ความจริงแล้ว เธอบอกว่ายังเป็นโสด และไม่ดิ้นรน
เรื่องผู้ชาย โดยมีความคิดว่า “หากจะมาก็มาเอง”
แล้วตอนนี้ก็พุ่งความสนใจไปที่งานเป็นหลัก ดังนั้น
ตามที่ มี ร ายงานว่ า ผู ้ ห ญิ ง ญี่ ปุ ่ น รุ ่ น ใหม่ มี แ นวโน้ ม
จะแต่งงานน้อยลง มากิอาจเป็นหนึ่งในจ�ำนวนนั้นก็ได้
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“มากิยังไม่รู้จักตัวเองดีเลย (หัวเราะ) แต่เท่าที่รู้คือ
ยังไม่เคยคิดถึงการแต่งงานเลย คิดแต่จะไปฮอลลีวดู และอยากท�ำ
เป้าหมายให้ส�ำเร็จเสียก่อน แล้วค่อยคิดถึงการมีแฟน”
ส�ำหรับวงการบันเทิงในญีป่ นุ่ มากิคดิ ว่าก็มาถึงระดับหนึง่
แต่ยงั ไม่สดุ ถ้าสุดในความรูส้ กึ ของเธอคือต้องสามารถเขียนหนังสือ
บอกเล่าประสบการณ์ หรือความส�ำเร็จในเรื่องนั้นๆ ถ่ายทอด
ให้แก่คนอืน่ ได้ ซึง่ ไม่ใช่แค่มผี ลงานเป็นทีย่ อมรับ หรือเป็นไอดอล
ในประเทศญีป่ นุ่ ทีม่ กี ารแข่งขันสูง หรือเพียงแค่ไอดอลของน้องสาว
ที่เธอคอยแนะน�ำเรื่องการแต่งตัวเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนฝูง
เมือ่ ได้รจู้ กั เธอเบือ้ งต้นแล้ว หากต้องการรูจ้ กั เธอมากกว่านี้
ลองติดตามผลงานของเธอได้เลย ไม่วา่ จะเป็นนักร้อง นางแบบ
หรือนักแสดงภาพยนตร์สนั้ ทีเ่ ป็นเรือ่ งราวของสาวไทยทีไ่ ปเทีย่ ว
ในเกียวโต แล้วเกิดพบรักชายหนุ่มลูกเจ้าของร้านกิโมโน
เพียงแค่วันเดียว เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ต้องติดตามกันต่อ
ทางยูทูปแล้วละ

“การจะประสบความส�ำเร็จใน
วงการบันเทิงญี่ปุ่นได้ต้องตรง
ต่อเวลา และนิสัยไม่วีน เพราะ
ถ้ า วี น จะอยู ่ ใ นวงการนี้ ไ ม่ ไ ด้
ต่ อให้ มี ช่ื อเสี ย งแค่ ไ หนก็ ต าม
ถ้าวีน จะไม่มีใครยอมรับ แล้ว
ความนิยมจะร่วงทันที”

ติดตามผลงานของมากิ ชิ มะ ได้จากช่ องทางเหล่านี้
IG : makishimaaa
Youtube : makichannel, sugoijapan
Facebook : jleagueofficial.thai
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คิดบวก ท่องเที่ยว

เรื่อง และภาพ DipJapan

3 Days Trip in Fukuoka
3 วัน 3 เมือง ฮะกะตะ คิตะคิวชู ดะไซฟุ

ฟุ กุ โ อกะเป็ น จั ง หวั ด หลั ก ของภู มิ ภ าคคิ ว ชู หรื อ เกาะคิ ว ชู
ซึ่ งเป็นเกาะทางตอนใต้ของประเทศญี่ป่ ุ น แบ่งเป็น 3 เมือง คือเมือง
ทางตอนกลางที่ ฟุ กุ โอกะ หรื อในอดี ต เรี ยกว่ า ฮะกะตะ ซึ่ งเป็ น
ศูนย์กลางของภูมิภาคนี้ เมืองทางตอนเหนือที่คิตะคิวชู และเมือง
ทางตอนใต้ท่ดี ะไซฟุ พร้อมแล้วไปตะลุยกันเลย
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Day 1 Hakata
เมืองตอนกลาง
1. JR Hakata
JR (Japan Railway) คือบริษัทผู้ให้บริการรถไฟรายใหญ่
ของประเทศญี่ปุ่น และสถานีรถไฟบ้านเขาไม่เหมือนบ้านเรา
เพราะจะรวมระบบขนส่งมวลชนทุกประเภทไว้ในที่เดียวกัน
โดยเดินเชือ่ มกันได้หมด ด้วยการออกแบบแผนผังไว้รองรับตัง้ แต่ตน้
พร้อมป้ายบอกทางที่ชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของเบ็ดเตล็ด ร้านขายของ
ที่ระลึก คาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านขนม และอีกมากมาย ท�ำให้ที่นี่
เป็นจุดศูนย์กลางของเมือง และศูนย์กลางการคมนาคมที่คับคั่ง
ไปด้วยผู้คน จนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในนี้ได้ทั้งวัน นับเป็นสีสัน
ของประเทศเจริญทีน่ า่ ตืน่ ตาตืน่ ใจ ไม่แพ้ JR ในเมืองหลักทัง้ หลาย
ทั้งในโตเกียว หรือโอซะกะ
วันแรกที่ฮะกะตะจึงควรเริ่มต้นสวยๆ ด้วยการเดินชม
บรรยากาศรอบๆ ว่าอะไรอยูต่ รงไหน โดยเฉพาะ 2 สิง่ ห้ามพลาด
เมนไทโกะ และเอกิเบน ก่อนออกไปตะลุย Landmark ของตัวเมือง
ฟุกโุ อกะ หรือในอดีตมีชอื่ ว่าฮะกะตะต่อไป

เมนไทโกะ (Mentaiko)
คือสัญลักษณ์ของ จ.ฟุกโุ อกะ เป็นไข่ปลาในตระกูลปลาค๊อด
(Cod) อุดมด้วยสารอาหารมากมาย ลักษณะเป็นพวงไข่สีส้ม
หุ ้ ม ด้ ว ยเมื อ กบางๆ และแบบที่ แ กะจากพวงเป็ น เม็ ด เล็ ก ๆ
ในภาชนะเก๋ไก๋ ทัง้ ขวดโหล และหลอดพลาสติก รวมทัง้ แบบปรุง
รสเผ็ดทีเ่ รียกว่าคะระชิเมนไทโกะ (Karashi mentaiko) ซึง่ ได้รบั
อิทธิพลจากเกาหลี โดยน�ำมาหมัก ปรุงรสด้วยเกลือ และพริก
จนมีหลายระดับความเผ็ด รสชาติจะเค็มๆ มันๆ ไม่วา่ จะย่างทัง้ พวง
นึ่ง หรือรับประทานสดก็ตาม รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆ
อร่อยมาก หรือน�ำไปตกแต่งอาหารตามที่ยกย่องกันว่าเป็น
“คาเวียร์แห่งญี่ปุ่น” ที่ JR Hakata โซนด้านหน้าซูเปอร์มาร์เก็ต
มีขายเต็มไปหมด และมีให้ชิมด้วย บางร้านมีข้าวสวยร้อนๆ
แบบค�ำเดียวให้รับประทานคู่กันด้วย
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เอกิเบน (Ekiben)
Eki แปลว่าสถานีรถไฟ ben มาจาก Bentou รวมกันแล้ว
จึงหมายถึงข้าวกล่องที่ขายตามสถานีรถไฟ ซึ่งมีต้นก�ำเนิด
ยาวนานนับร้อยปี เป็นวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่คนญี่ปุ่นที่จะ
แวะซื้อขึ้นไปรับประทานบนรถไฟเมื่อไปต่างเมือง หรือน�ำไป
รับประทานในทีท่ ำ� งาน ซึง่ บางครัง้ สะท้อนสถานภาพคนๆ นัน้ ด้วย
เช่น กรณีหนุม่ โสด เพราะหากแต่งงานแล้ว แม่บา้ นจะท�ำอาหาร
และบรรจุลงกล่องข้าว หรือเบนโตะ (Bentou) ให้ไปรับประทาน
แทนการซือ้ โดยเป็นวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมทีค่ ล้ายคนไทยในช่วงวัยเยาว์
ทีแ่ ม่มกั เตรียมอาหารใส่กล่องให้ลกู ไปโรงเรียน ถ้ามีพน่ี อ้ งหลายคน
ก็บรรจุลงปิน่ โต พักเทีย่ งค่อยมารับประทานด้วยกัน ว่ากันว่าชือ่ เรียก
“ปิ่นโต” ก็มีมาจาก “เบนโตะ” ด้วย
จุดเด่นของเอกิเบนจะเน้นวัตถุดบิ ท้องถิน่ ท�ำให้แต่ละเมือง
มีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ และยังสอดแทรกความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบเมนู ควบคู ่ กั บ ความสวยงามในการจั ด วาง
และออกแบบหีบห่อด้วย โดยทุกปีจะมีการประกวดเอกิเบน
เมื่อสถานีใดได้รับรางวัล ก็เป็นแม่เหล็กดึงดูด ซึ่งไม่เฉพาะ
นักท่องเทีย่ ว แต่คนญีป่ นุ่ เองก็เดินทางตามรอยไปลิม้ ลองรสชาติ
เหล่านั้นด้วย ราคาเฉลี่ย 1,000 เยน +- หรือหลายพันเยน
ราคายิ่งสูงก็ยิ่งสวยยิ่งน่ารับประทาน จนดูราวกับของขวัญ
มากกว่าอาหารหนึ่งมื้อ ถ้าไปตอนเช้าๆ จะพบความคึกคักมาก
ทั้งผู้คนที่ไปยืนต่อแถวซื้อ ไปจนถึงความละลานตาของเอกิเบน
รูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ บนชานชาลายังมีอีกหนึ่งวัฒนธรรม
นั่นคือร้านราเมงแบบยืนรับประทานในชั่วโมงเร่งด่วนด้วย
Address : JR Hakata 1-1 Hakata-eki-chuogai, Hakata-ku,
Fukuoka-shi, Fukuoka-ken 812-0012
Phone : 092-431-8484
Website : www.jrhakatacity.com/english/

2. Fukuoka tower
ย้ายมายังโซนที่เป็นสัญลักษณ์ของ จ.ฟุกุโอกะ นั่นคือ
หอคอยตึกฟุกโุ อกะทีต่ งั้ อยู่ (เกือบจะ) ริมทะเลทีค่ วามสูง 234 เมตร
และจุดชมวิวรอบทิศทางที่ 123 เมตร โดยด้านข้างมีทางเดิน
ที่เปิดเป็นคาเฟ่ และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ จนสุดทางตัดกับ
ถนนเลียบชายหาดโมโมชิ (Momochi seaside park) ในวันธรรมดา
จะเงียบมาก จนน่าจะติดร้องเท้าวิ่งมาวิ่งให้หน�ำใจ หรือมโนถึง
การพาเจ้าตูบมาวิ่งเล่น หรือเล่นสเก็ตเสียเอง
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Address : Fukuoka tower 2-3-26 Momochi-hama, Sawara-ku,
Fukuoka-shi, Fukuoka-ken
Hours : เปิ ดทุกวัน 9:30-22:00 น.
(ยกเว้นเดือนตุลาคม-มีนาคม ปิ ด 21.00 น.)
Fee : ผู ้ใหญ่ 800 เยน ผู ้สูงอายุ และเด็กอายุ น้อยกว่า 4 ขวบ 500
Phone : 092-823-0234
Website : www.fukuokatower.co.jp

3. Momochi seaside park & Marizon
ข้ า มถนนจากหอคอยตึ ก ฟุ กุ โ อกะมาแล้ ว ก็ จ ะได้ พ บ
ชายหาดผืนนี้ที่ยาวจนไปเชื่อมต่อกับอ่าวฮะกะตะ โดยเลียบ
ชายหาดด้านซ้ายมือจะเป็นสวนสาธารณะทีร่ ม่ รืน่ ด้วยแนวต้นไม้
พร้อมเลนจักรยาน ส่วนขวามือนัน่ เองเป็นทีต่ งั้ ของอาคารตะวันตก
บนระเบียงขนาดใหญ่ที่ยื่นออกไปในทะเล หรือมาริซอน ซึ่งเป็น
ห้องจัดเลี้ยงงานแต่งงานที่โด่งดังมาก รวมทั้งมีร้านค้า และ
ท่าเรือโดยสารเล็กๆ ซ่อนตัวอยู่ด้านหลัง เพื่อลงเรือต่อไปยัง
อุมิโนะนะคะมิชิ (Uminonakamichi seaside park) ธีมพาร์ค
ริมทะเลขนาดใหญ่ทพี่ ร้อมพรัง่ ด้วยสวนสนุก สวนดอกไม้ สวนสัตว์
พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำ ฯลฯ

4. Robosquare
โรโบะสแควร์คือพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมหุ่นยนต์น้องสัตว์
หลายแบบ เช่น แมวน�ำ้ แมวคิตตี้ และสุนัขไอโบะ (Aibo) ที่โซนี่
เคยพัฒนาไว้ และเพิ่งพัฒนาต่อ โดยที่นี่มีรวบรวมไว้ทุกรุ่น
อย่างรุ่นที่ต้ังโปรแกรมให้สามารถปฏิบัติตามค�ำสั่ง และสือ่ สาร
กับมนุษย์ได้ โดยมีการสาธิตให้ชมเป็นขวัญตา และเจ้าหน้าที่
ยังใจดีให้อุ้มเล่นได้ แถมถ่ายรูปให้เป็นที่ระลึกอีกต่างหาก
Address : Robosquare 2-3-2 Momochihama, Sawara-ku,
Fukuoka-shi, Fukuoka-ken 814-0001
Hours : เปิ ดทุกวัน 10:00 - 18:00 น.
(ยกเว้นวันพุ ธที่ 2 ของเดือน และช่ วงวันหยุ ดปี ใหม่)
Phone : 092-821-4110

Address : Momochi 2-4 Momochihama, Sawara-ku,
Fukuoka-shi,
Fukuoka-ken 814-0001
Phone : 092-845-1400
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5. Hakata machiya folk museum
ย้ า ยโซนไปย่ า นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พื้ น บ้ า นฮะกะตะมะชิ ย ะ
ค�ำว่า Machiya หมายถึงบ้านไม้ระแนงสีน�้ำตาลที่พบได้บ่อย
ในย่านเมืองเก่า แต่บ้านหลังนี้สร้างใหม่เมื่อปี 1995 ตามแบบ
ดั้งเดิม โดยมี 3 หลังติดกัน บ้านหลังแรกมีตู้ไปรษณีย์สีแดงแจ๋
อย่าลืมพกโปสการ์ดไปส่งถึงใครสักคน ชัน้ ล่างจัดแสดงเรือ่ งราว
ที่เป็นขนบธรรมเนียม และวิถีชีวิตชาวฮะกะตะตั้งแต่ยุคเมจิ
(ค.ศ.1868-1912) จนถึงยุคไทโช (ค.ศ.1912-1926) ส่วนชัน้ บน
จั ด แสดงงานหั ต ถรรมพื้ น บ้ า น และข้ า วของเครื่ อ งใช้ ใ น
ชีวติ ประจ�ำวัน บ้านหลังที่ 2 เป็นการสาธิตการทอผ้าแบบฮะกะตะ
และหลังที่ 3 เป็นร้านขายของที่ระลึก ที่เต็มไปด้วยของเล่น
โบราณในยุคโชวะ (ค.ศ. 1926-1989) จึงมีความร่วมสมัยกับ
คนไทยในยุค 70s ด้วย เช่น ของเล่นไขลานสังกะสี หน้ากากพลาสติก
ลูกกวาด หมากฝรั่ง พร้อมข้าวของเครื่องใช้ เช่น กล้องถ่ายรูป
โทรศัพท์แบบหมุน หม้อหุงข้าว ฯลฯ
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Address : Hakata machiya 6-10 Reisenmachi,
Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken 812-0039
Hours : เปิ ดทุกวัน 10:00-18:00 น. (ยกเว้นวันหยุ ดปี ใหม่)
Admission : ผู ้ใหญ่ 200 เยน
Phone : 920-281-7761
Website : www.hakatamachiya.com

7. Yatai
ยะไตคือร้านค้ารถเข็นแบบแผงลอยที่ขายอาหารง่ายๆ
เช่น ราเมง ปิง้ ย่างเสียบไม้ เช่น หมู ไก่ เครือ่ งใน ฯลฯ จนถึงโอเด้ง
หรืออาหารเสียบไม้ตนุ๋ เช่น ไข่ เต้าหู้ ลูกชิน้ ฯลฯ รวมทัง้ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ โดยตัง้ เรียงเลียบคลองนะคะสุ (Nakasu) ซึง่ เป็นวิถชี วี ติ
แบบดัง้ เดิมของชาวฮะกะตะ โดยหน้าร้านจะมีเก้าอีร้ าว 5-6 ทีน่ งั่
และร้านค้าแนวนีเ้ หลืออยูน่ อ้ ยมากในประเทศญีป่ นุ่ แต่ทนี่ คี่ กึ คักมาก
ในยามค�ำ่ คืน เพราะวิถชี วี ติ คนญีป่ นุ่ วัยท�ำงานนิยมมานัง่ ดืม่ พักผ่อน
พูดคุยพร้อมกับแกล้มเบาๆ จึงมีแสงไฟของแต่ละร้านวับๆ แวมๆ
และบางวั น มี นั ก ดนตรี เ ปิ ด หมวกเล่ น กี ต าร์ โ ปร่ ง พร้ อ มปิ ๊ ก
ขับกล่อมด้วย
Address : Yatai 1-8-18 Nakasu, Hakata-ku, Fukuoka-shi,
Fukuoka-ken 810-0801
Hours : เปิ ดทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์) 18:00-24:00 น.

6. Kushida jinja
จากพิพิธภัณฑ์เดินนิดเดียวก็เจอศาลเจ้าแห่งนี้ ชาวบ้าน
มักมาขอพรให้อายุยืน สุขภาพแข็งแรง และประสบความส�ำเร็จ
ในหน้าที่การงาน เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ตั้งแต่สมัยเฮอัง (Heian)
มีอายุมากกว่า 1,200 ปี และยังมีศาลเจ้าคุชิดะอีกแห่งหนึ่ง
ที่เมืองอิเสะ (Ise) จังหวัดมิเอะ (Mie) ด้วย
Address : Kushida jinja 1-41 Kamikawabatamachi, Hakata-ku,
Fukuoka-shi, Fukuoka-ken 812-0026
Phone : 092-291-2951
Tips ปฏิบัติตัวเมื่อไปศาลเจ้า
ค�ำนับ : ก่อนเดินผ่านเสาโทริอิ หรือธรณีประตูศาลเจ้า และขณะ
เดินผ่านต้องเดินชิ ดข้างใดข้างหนึ่ง ไม่เดินตรงกลาง เพราะตรงกลาง
เป็นที่ของเทพเจ้า และดวงวิญญาณ
ล้างมือบ้วนปาก : เพื่อขจัดสิ่งไม่ดีออกไป โดยตักน�้ำ 3 ครัง้
ตักครัง้ ที่ 1 จับกระบวยด้วยมือขวา ล้างมือซ้าย แล้วสลับมือจับ
กระบวยมือซ้าย ล้างมือขวา
ตักครัง้ ที่ 2 บ้วนปาก โดยตักน�้ำรินใส่มือ ห้ามบ้วนจากกระบวย
โดยตรง
ตักครั้งที่ 3 ล้างกระบวย ด้วยการยกกระบวยขึ้นเฉียงเกือบ
90 องศา ให้น้ำ� รินรดด้ามจับกระบวยจนทั่ว แล้ววางกระบวยคว�่ำไว้
เหมือนเดิม
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Day 2 Kitakyushu
เมืองตอนเหนือ

Kita หมายถึงทิศเหนือ Kita Kyushu จึงหมายถึงตอนเหนือ
ของเกาะคิวชู หรือตอนเหนือของจังหวัดฟุกโุ อกะ มีแหล่งท่องเทีย่ ว
ทีส่ ำ� คัญคือโมจิโกะเรโทร รวมทัง้ ท่าเรือเฟอร์รขี่ า้ มฟากไปยังเกาะ
ฮอนชูที่เมืองชิโมโนเซคิ (Shimonoseki) จังหวัดยะมะกุชิ
(Yamaguchi) ซึ่งบริเวณท่าเรือคะระโตะ (Karato) มีตลาดปลา
ทีเ่ ป็นแหล่งวัตถุดบิ ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะปลาปักเป้าทีข่ นึ้ ชือ่ ทีส่ ดุ
ในประเทศ และซูชิให้เลือกอิ่มอร่อยได้อย่างเพลิดเพลินเริ่มต้น
ที่ค�ำละ 100 เยน
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Mojiko retro
เมืองโมจิโกะเคยเป็นท่าเรือพาณิชย์มาก่อนในยุคเมจิ
(Meiji) ท�ำให้ชาวตะวันตกที่เข้ามาค้าขายในสมัยนั้นตั้งรกราก
ขึน้ จึงมีสถานทีร่ าชการ บ้านพักอาศัย เช่นเดียวกับเมืองท่าอืน่ ๆ
ซึง่ แต่งแต้ม ให้เมืองสวยงามยิง่ ขึน้ ปัจจุบนั ได้พฒ
ั นาให้เป็นเมือง
ท่องเทีย่ ว จึงมีความน่ารืน่ รมย์ตา่ งๆ เช่น ทิวทัศน์ทา่ จอดเรือยอร์ช
ที่มีคนนั่งวาดรูปอยู่แถวนั้น นักท่องเที่ยวสวมชุดซามูไรเดินไป
มา นักดนตรีเปิดหมวกเล่นแอคคอร์เดียน (Accordion) ฯลฯ
รวมทัง้ ร้านค้า ร้านขายของทีร่ ะลึก คาเฟ่ ห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่

อาคารเด่นๆ เช่ น
Kitakyushu commemorative library of international
friendship สร้างขึน้ ในโอกาสครบรอบ 15 ปี ความสัมพันธ์ระหว่าง
เมืองคิตะคิวชู และเมืองต้าเหลียน (Dalian) สาธารณรัฐประชาชนจีน
ชัน้ 1 เป็นภัตตาคาร ส่วนชัน้ 2 เป็นห้องสมุดทีต่ กแต่งด้วยไม้เป็นเงาวับ
Mojiko retro observation room มีจุดชมวิวช่องแคบ
คันมงอยู่บนชั้น 31
Old moji customs building อาคารอิฐหลังคามุงกระเบือ้ ง
ที่เป็นส�ำนักงานศุลกากรมาตั้งแต่ปี 1912 จนถึงช่วงต้นยุคโชวะ
(Showa, ปี 1926-1989) โดยยังมีโต๊ะร้องทุกข์ที่ห้องด้านในของ
บริเวณชัน้ 1 ซึง่ ด้านหน้าเป็น Gallery จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน
ชั้น 2 ที่แสดงผลงานของศิลปินเครื่องปั้นดินเผา
Old moji mitsui club อาคารพักรับรองที่เคยต้อนรับ
การมาเยือนของบุคคลชั้นน�ำ เช่น อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
Yaki curry ข้าวไก่หนั่ ลูกเต๋าราดแกงกระหรีโ่ ปะไข่ดาวอบชีส
ซึง่ เป็นอาหารท้องถิน่ ของชาวเมืองโมจิโกะ ได้รบั อิทธิพลจากอังกฤษ
เมื่อครั้งเปิดท่าเรือพาณิชย์ และอังกฤษก็ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย
อีกทีหนึ่ง เมื่อครั้งปกครองอินเดีย
Address : Mojiko retro 1 chome-5-31 Ishikaigan, Moji ward,
Kitakyushu-shi, Fukuoka-ken 801-0841
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Day 3 Dazaifu
เมืองตอนใต้

ดะไซฟุเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของภูมิภาคคิวชู
ยาวนานถึง 500 ปี ระหว่างศตวรรษที่ 7 ในยุคนะระ (Nara)
ต่อเนื่องจนถึงศตวรรษที่ 9 ในยุคเฮอัง (Heian) ก่อนเปลี่ยนแปลง
การปกครอง และย้ายเมืองหลวงมายังฟุกุโอกะจนถึงปัจจุบัน
จึงมีสิ่งที่บ่งบอกความเป็นเมืองหลวงเก่าไว้หลายสิ่ง เช่นเดียวกับ
ศาลเจ้าเทนมังกุดะไซฟุ พร้อมต�ำนานดอกบ๊วย และโมจิยา่ งไส้ถวั่ แดง
ที่ยืนยาวมานานกว่า 1,300 ปี
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Umegae
อุ เ มะกะเอะ หรื อ โมจิ ย ่ า งไส้ ถั่ ว แดงเป็ น ขนมทางวั ฒ นธรรม
ทีต่ กทอดมายาวนานกว่า 1,300 ปี แตกต่างจากท้องถิน่ อืน่ ๆ ด้วยการย่าง
โมจิสดใส้ถวั่ แดง บางร้านมีการปั๊มลายดอกบ๊วยลงไปด้วย ซึ่งไม่เพียง
รับประทานอร่อยตอนร้อนๆ หอมๆ แต่คนญี่ปุ่นยังนิยมน�ำไปจัดเลี้ยง
ในงานมงคลด้วย ท�ำให้เห็นภาพคนญีป่ นุ่ ในชุดกิโมโนซือ้ ทีละหลายๆ กล่อง
กล่องหนึ่งบรรจุ 6 ชิ้น และ 12 ชิ้น

Dazaifu tenmangu shrine
คนญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าดวงวิญญาณของเทพเจ้าที่สถิต
ในศาลเจ้ า จะคอยปกป้ อ งชาวเมื อ งให้ อ ยู ่ เ ย็ น เป็ น สุ ข
โดยเทพเจ้ามีหลายองค์ และแต่ละองค์ทำ� หน้าทีไ่ ม่เหมือนกัน
เช่น เทพแห่งปัญญา (God of wisdom) หรือเทพเจ้าเทนจิน
(Tenjin) แห่งศาสนาชินโต หรือเทนมังกุ Tenmangu จะคอย
ช่วยเหลือให้สมหวังเรื่องการศึกษา ในแต่ ล ะปี จึ ง มี เ ด็ ก ๆ
และผู ้ ป กครองจ�ำนวนมากหลั่งไหลมาขอพรให้ ลู ก หลาน
ประสบความส� ำ เร็ จ ซึ่ ง ในจ� ำ นวนเทนมั ง กุ นั บ พั น แห่ ง
ดะไซฟุเทนมังกุได้รับการยกย่องว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ถึงขั้น
ต้องไปสักการะให้ได้สักครั้งในชีวิต ศาลเจ้าหลังนี้ได้รับการ
สร้างขึน้ ใหม่ในปี 1591 แต่หากนับแต่ตน้ มีอายุกว่า 1,300 ปีแล้ว
คนญีป่ นุ่ มีความเชือ่ ว่าหากเสีย่ งค�ำท�ำนายแล้ว (คล้ายเสีย่ งเซียมซี)
ได้ใบท�ำนายไม่ดี จะไม่น�ำกลับไปด้วย แต่ต้องพับ แล้วน�ำมา
ผูกไว้ที่ต้นไม้ หรือราวที่ศาลเจ้าเตรียมให้ นอกจากนี้ยังมี
รูปปั้นวัว หากลูบศีรษะวัวพร้อมตั้งจิตอธิษฐาน จะท�ำให้มี
สติปัญญาดี รวมทั้งดอกบ๊วยหลายพันธุ์อยู่ทั่วศาลเจ้ากว่า

6,000 ต้น โดยจะบานสะพรั่งในช่วงปลายฤดูหนาวของปลายเดือน
กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนถึงต้นเดือนมีนาคม ก่อนซะกุระจะเบ่งบาน
ตามมาในฤดูใบไม้ผลิ และล่วงเข้าสู่ฤดูกาลต่างๆ วนเวียนต่อไป
ไม่สิ้นสุด
Address : Dazaifu tenmangu shrine 4-7-1 Saifu-ku, dazaifu–shi,
Fukuoka-ken 818-0195
Hours : เปิ ดบริการทุกวัน (เวันวันจันทร์) 9.00-16.30 น.
Phone : 092-922-8225
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คิดบวก นวัตกรรม

เรื่อง Brand Inside

ผลส�ำรวจ

ระบุ เยาวชนไทยกังวลผลกระทบจาก
IoT, AI, AR และ VR ในอนาคต
ผลส�ำรวจความคิดเห็นของเยาวชนไทยโดยไมโครซอฟท์ ได้จัดอันดับ
ให้ AI และ IoT เป็นนวัตกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุด และจะเข้ามามีบทบาท
ในชี วิตมากขึ้น
ขณะเดียวกัน ความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ ท�ำให้เยาวชนไทยเล็งเห็นถึงปัญหาจากบทบาทที่เพิ่มมากขึ้น
ของเทคโนโลยีในชีวิตประจ�ำวัน ได้แก่ โอกาสด้านอาชีพการงานที่ลดลง ความห่างเหินกันระหว่างผู้คน และ
ความปลอดภัย หรือความเป็นส่วนตัวทีล่ ดน้อยลงในโลกยุคดิจทิ ลั โดยไมโครซอฟท์ได้เปิดเผยผลการส�ำรวจหัวข้อ
“อนาคตด้านดิจทิ ลั ในเอเชีย” (Microsoft Asia Digital Future Survey) ในกลุม่ คนอายุ 18-24 ปี จ�ำนวน 1,400 คน
ทั่วเอเชียแปซิฟิก เช่น ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์ ไต้หวัน และเวียดนาม ซึ่งมีตัวแทน 100 คนจากประเทศไทย
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AI และ IoT เทคโนโลยีเปลี่ยนชี วิตประจ�ำวัน
เยาวชนไทยจัดให้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Internet of Thing (IoT) เป็นเทคโนโลยีอันดับต้นๆ
ที่จะเข้ามามีอิทธิพลเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตผู้คน เพราะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ได้เกิดอุปกรณ์ล�้ำสมัยใหม่ๆ
รวมทัง้ คลาวด์ และโลกข้อมูลทีป่ ระสานพลังกันท�ำให้วสิ ยั ทัศน์ทม่ี องอนาคตว่า AI และ IoT จะก้าวเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแบบดิจิทัลของมนุษย์อย่างแยกไม่ออก มีความชัดเจนมากขึ้น
AI ยังเกี่ยวข้องกับการสร้างจักรกลอัจฉริยะ หรืองานบริการที่ตอบโต้เหมือนมนุษย์ - ฟีเจอร์
ทีเ่ ริม่ พบได้ในแทบทุกอย่างตัง้ แต่การแปลภาษา ไปจนถึงผูช้ ว่ ยเสมือนหรือวิดโี อเกมส์ การน�ำศักยภาพ
ของ AI เข้ามาท�ำงานซ�ำ้ ๆ เช่น การวิเคราะห์ขอ้ มูลจ�ำนวนมาก การจดจ�ำค�ำพูด การแก้ปญ
ั หาจะช่วยให้
ผู้คนบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้นในขณะที่ท�ำงานน้อยลง หรือการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่งานนั่นเอง
IoT หมายถึงเครือข่ายของวัตถุที่เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตที่สามารถสื่อสารระหว่างกัน
ระหว่างอุปกรณ์ และข้ามระบบได้ ซึ่งก�ำลังเติบโตขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่าง
ตั้งแต่เซนเซอร์บนท้องถนน เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์สวมใส่ และยานพาหนะ
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เทคโนโลยีใหม่ จะสร้างให้เกิดอะไรใหม่บ้าง
การส�ำรวจได้ถามเจาะลึกไปอีกถึงการจัดอันดับ 3
สถานการณ์ทใ่ี ช้เทคโนโลยี AI ซึง่ คนกลุม่ นีค้ าดว่าจะสร้าง
การเปลีย่ นแปลงยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ต่อการด�ำเนินชีวติ ของพวก
เขาในอนาคต
รถยนต์ทตี่ อิ ต่อกันได้และไม่ตอ้ งมีคนขับ (46%)
ซอฟท์ แ วร์ บ อทที่ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การท�ำงาน (25%)
หุ่นยนต์ (20%)
ในขณะเดียวกัน กลุม่ คนเจเนอเรชัน่ ใหม่นี้ ยังคาดว่า
IoT จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตใน 3 เรื่อง
สมาร์ทโฮม บ้านแสนฉลาดที่อุปกรณ์ไฟฟ้า
สามารถ “พูดคุย” กันเองได้ (42%)
ระบบจัดการจราจรที่สามารถช่วยย้ายถ่ายเท
รถยนต์ไปยังท้องถนนทีโ่ ล่งกว่าได้อย่างเรียลไทม์ (24%)
อาคารชาญฉลาดที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้
พลังงานในอาคารได้ตามสภาวะอากาศ และจ�ำนวน
ผู้อยู่อาศัย (24%)
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VR/MR/AR สิ่งที่จะตามมาเป็นระลอกถัดไป
เทคโนโลยี ค วามจริ ง เสริ มคื อ การน�ำ โลกเสมื อ นไปวางอยู ่ ใ นโลก
แห่งความจริง ขณะที่ความจริงเสมือนคือการสร้างความรู้สึกแบบโลก
แห่งความจริงมาไว้ขา้ งในโลกเสมือน ส่วนความจริงผสมรวบรวมเอาทัง้ สองส่วน
ประกอบเข้าด้วยกัน โดยขณะทีผ่ ใู้ ช้กำ� ลังท่องไปในโลกความจริงก็จะสามารถ
มีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุเสมือนได้ เห็นและสัมผัสมันได้ โดยจ�ำลองความรู้สึก
ในมิติต่างๆ เช่น การสัมผัสได้ถึงความลึกของวัตถุเสมือน เป็นต้น

การส�ำรวจยังค้นพบอีกว่า กลุ่มคนเจเนอเรชั่นนี้
มองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่ว ยเหลือพวกเขาเพื่ อ
อ�ำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อพวกเขาเข้ากับเพื่อน
ร่วมงาน ช่วยยกระดับสุขภาพทางร่างกาย และจิตใจ
ช่วยเสริมความสามารถ เพิ่มโอกาสการจ้างงานมากขึ้น

เตรียมพร้อมเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลง
ศิรพิ ร พัชรวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ไทย ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) บอกว่าเยาวชน
มากกว่า 60% ของทัง้ โลกอยูใ่ นโซนเอเชียแปซิฟกิ ซึง่ จะเป็น
ภูมิภาคที่ขับเคลื่อนการปฏิวัติดิจิทัลให้กับโลก จึงเป็นเรื่อง
น่าตื่นเต้นที่จะได้ท�ำความเข้าใจกับความคิดอ่านของกลุ่ม
คนไทยเจเนอเรชัน่ ใหม่กลุม่ นีว้ า่ พวกเขามีมมุ มองต่อนวัตกรรม
ในอนาคตอย่างไรบ้าง
แม้ว่ากว่า 70% ของเยาวชนไทยที่เข้าร่วมท�ำการ
ส�ำรวจนี้จะรู้สึกว่าประเทศไทยมีความพร้อมต่อการเข้ามา
ของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะพลิกรูปแบบการด�ำเนินชีวิต
แต่พวกเขาก็ยังมีข้อกังวลใหญ่ๆ อยู่จำ� นวนหนึ่ง ได้แก่
ความเป็นไปได้ที่อาจตกงาน (30%)
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกลายเป็นเรื่องผิวเผิน
ห่างเหิน (29%)
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว (17%)
คนจ�ำนวนมากมีความกังวลถึงเรื่องที่อาจจะตกงาน
หรื อไม่ ส ามารถแข่งขัน ในตลาดแรงงานได้ สะท้ อนว่ า
เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนส�ำหรับทั่วโลกที่จะต้องให้ความรู้
และพั ฒ นาทั ก ษะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การท� ำ งาน
ในยุคศตวรรษที่ 21

อี ก ประเด็ น ที่ น ่ า สนใจคื อ เรื่ อ งของความปลอดภั ย และ
ความเป็นส่วนตัว ซึ่งถือเป็นปัญหาที่ทวีความส�ำคัญขึ้นเรื่อยๆ
ในยุคดิจิทัล เนื่องจากมีอุปกรณ์จ�ำนวนมหาศาลรอบตัวเราที่
เชื่อมต่อถึงกัน จึงท�ำให้ช่องโหว่หรือความเสี่ยงเพียงจุดเดียว
สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างใหญ่หลวง ดังนั้น ทุกภาคส่วน
ในสังคม นับตั้งแต่นักวิจัย และนักพัฒนาไปจนถึงผู้ใช้งานทั่วไป
จะต้ อ งร่ ว มแรงร่ ว มใจกั น และประพฤติ ต นอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ
เพื่อรักษาความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของทุกคน
เมื่อถามถึงชีวิตในวันข้างหน้า เยาวชนไทยเชื่อว่าการจะ
ประสบความส�ำเร็จในอนาคตได้นนั้ จะต้องอาศัยสถาบันการศึกษา
ทีส่ ามารถสร้างความพร้อมให้นกั เรียนมีทกั ษะทีท่ นั ยุคสมัย เพือ่ น�ำ
นวัตกรรมในอนาคตมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (57%) ตามด้วย
การท�ำให้เทคโนโลยีในอนาคตมีราคาไม่แพงและสามารถเข้าถึงได้
(17%) และการสร้างสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจทีเ่ อือ้ ต่อสตาร์ทอัพ
(13%)
นอกจากนัน้ แล้ว กลุม่ คนรุน่ ใหม่เหล่านีย้ งั แสดงความเชือ่ มัน่ ว่า
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ และภาคเอกชน (49%) จะมี
ความจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการพลักดันนวัตกรรมใหม่ๆ มากกว่า
การที่รัฐบาลเดินหน้าอยู่เพียงฝ่ายเดียว (20%) หรือภาคเอกชน
ท�ำเพียงล�ำพัง (16%)

สนับสนุนข้อมูลโดย Facebook.com/BrandInside
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คิดบวก Home

3 แนวทาง
เชื่ อมโยงพื้นที่
ภายนอก-ภายใน
เนรมิตช่ วงเวลาดีๆ
ที่บ้านแสนรัก

ฅนคิดบวกขอชั กชวนทุกท่านมาเชื่ อมโยงพื้นที่
ภายนอก-ภายในให้สดใดเหมือนๆ กัน โดยปรับเปลี่ยน
พื้ น ที่ บ้ า นให้ เ ป็ น สวน และแต่ ง เติ ม เฟอร์ นิ เ จอร์
ด้วยงานไม้ แค่นี้ก็ช่วยให้มีช่วงเวลาดีๆ ที่บ้านแล้ว
แต่ จ ะมี รู ป แบบ และวิ ธี ใ ดบ้ า ง มาดู แ นวคิ ด ดี ๆ
จากมืออาชี พอย่าง www.forfur.com กันเลย
เนรมิตมุมข้างบ้านให้กลายเป็นมุมโปรด
เชือ่ มบรรยากาศภายนอกสูภ่ ายในบ้านด้วยชานบ้านปูพนื้ ไม้ และ
พื้นที่สีเขียวขนาดย่อม สร้างมุมนั่งเล่นข้างบ้านให้กลมกลืนไปกับ
สภาพแวดล้อม
ปรับเปลีย่ นฉากหลังโดยสร้างบรรยากาศให้ดเู ป็นธรรมชาติทสี่ ดุ
ท�ำระแนงไม้ทบั ก�ำแพงเดิม เติมด้วยการจัดสวนสีเขียว อาจกัน้ อาณาเขต
ด้วยการท�ำคอกปูน ปลูกหญ้าคลุมดิน และลงต้นไม้พุ่มเตี้ยๆ ให้เฉดสี
สวยงามสลับกันไป ต่อเนือ่ งด้วยพืน้ ไม้เรียบๆ ซึง่ ออกแบบให้ตดิ กับตัวบ้าน
เสริ ม ด้ ว ยบาร์ เ ครื่ อ งดื่ ม เล็ ก ๆ สุ ด เก๋ ที่ ส ร้ า งสรรค์ ขึ้ น เองเรี ย งราย
ด้วยกระถางเล็กๆ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
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ผ่ อ นคลายด้ ว ยเสน่ ห ์ ข องสายน�้ ำ นอกจากจั ด สวนสี เ ขี ย ว
เพื่อให้เกิดบรรยากาศร่มรื่นชื่นตาแล้ว การเพิ่มสายน�้ำเข้าไปก็เป็น
อีกหนึง่ วิธที ชี่ ว่ ยให้บา้ นดูผอ่ นคลายแสนสบาย และพอจะลืมบรรยากาศ
รถติดๆ บนท้องถนนไปได้บ้าง แนวคิดนี้ต้องการสร้างความรู้สึกไทยๆ
แต่ให้กลิน่ อายความทันสมัย โดยท�ำระเบียงยืน่ ลงไปยังสระว่ายน�ำ้ ขนาดเล็ก
เพิม่ ความโดดเด่นด้วยผนังน�ำ้ ตก ส่วนขอบด้านบนปลูกด้วยต้นไม้พนั ธุเ์ ล็กๆ
สวยงามรับบรรยากาศสระว่ายน�้ำได้เป็นอย่างดี
เรียบง่าย และวิถแี ห่งเซน เพราะการจัดสวน และพืน้ ทีข่ า้ งบ้าน
ไม่จำ� เป็นต้องมีตน้ ไม้เยอะเสมอไป การออกแบบสวน และมุมนัง่ เล่นเรียบๆ
เป็นอีกวิธที นี่ า่ สนใจ ลองท�ำระแนงไม้สอี อ่ นตามแบบญีป่ นุ่ คลุมก�ำแพงรัว้
บ้านเดิม เติมด้วยม้านั่งเรียบๆ สีเทา โรยด้วยก้อนหินกรวดรอบๆ
กลมกลืนไปกับต้นไม้ที่มีอยู่เดิมของบ้าน

หยิบเฟอร์นเิ จอร์เก่ามาเติมความเก๋ สร้างบรรยากาศทีเ่ ป็นส่วนตัว
ให้บริเวณหน้าบ้าน โดยออกแบบระเบียงเรียบง่ายไว้นงั่ เล่นสบายอารมณ์
ใต้ร่มเงาของต้นไม้ที่แผ่ปกคลุมทั่วพื้นที่นั่งเล่น ออกแบบระเบียงง่ายๆ
โดยท�ำแท่นปูน และปูทับด้วยไม้กระดาน วางโต๊ะ เก้าอี้ ที่มีอยู่เดิม
ภายในบ้านมา เลือกที่มีนำ�้ หนักเบา เพื่อการเคลื่อนย้ายที่สะดวก

แต่งสวนให้สวยสมใจนึก
อีกการสร้างสรรค์มุมพักผ่อนหย่อนใจ
มองหาพื ช พั น ธุ ์ ไ ม้ ม าสร้ า งความร่ ม รื่ น ให้ กั บ บ้ า น
เพียงจัดสวนด้วยพันธุไ์ ม้ขนาดเล็กในกระถาง หรือจัดสวนขนาดย่อม
แบบสวนแขวนประดับตามผนัง หรือชายคาบ้าน ก็สามารถเติมเต็ม
พืน้ ทีเ่ ล็กๆ ในมุมใดมุมหนึง่ ของบ้านให้เป็นพืน้ ทีผ่ อ่ นคลายได้แล้ว
มองหาเฟอร์นเิ จอร์ทเี่ ข้ากันกับการตกแต่งภายในสวน
มาจัดวางไว้นั่งเล่น ก็สามารถสร้างบรรยากาศได้อีกแรงแล้ว
นอกจากตกแต่งพื้นที่สวนแล้ว การสร้างการเชื่อมต่อ
บรรยากาศภายในภายนอกได้แล้ว เพียงเปลีย่ นผนังทึบของบ้าน
ในบริเวณสวนให้โปร่งสบายด้วยผนังกระจกใส ไม่ว่าจะนั่ง
พักผ่อนสบายๆ ภายในบ้าน หรือเปิดประตูออกไปรับลมชมสวน
ก็สามารถเชื่อมต่อความสดชื่นได้ทันที
ต่อเติมเพิม่ ร่มเงาด้วยการใช้กนั สาด ร่มคันใหญ่ หรือ
สร้างระแนงไว้สำ� หรับบังแดดในตอนกลางวันก็เป็นแนวทางทีด่ ี
และหากบริเวณบ้านมีพื้นที่มากพอ
ส�ำหรับพืน้ ทีจ่ ำ� กัด เช่น ห้องชุดพักอาศัย เพียงจัดสรร
พืน้ ทีบ่ ริเวณริมหน้าต่างด้วยการน�ำชัน้ วางแบบลอยตัวมาติดตัง้
เพือ่ วางแจกันดอกไม้ หรือกระถางต้นไม้เล็กๆ เสริมด้วยเก้าอีต้ วั จิว๋
หรือเบาะนัง่ สบายๆ สักตัว ก็เปลีย่ นพืน้ ทีเ่ ล็กๆ ให้เป็นมุมพักผ่อน
ได้แล้ว

แต่งบ้านแนวอบอุ ่นแบบญี่ปุ่นๆ
ทุกคนฝันต้องการจะมีบา้ นทีอ่ ยูส่ บาย อบอุน่ ดังนัน้ การเลือกวัสดุ
ก็เป็นเรื่องส�ำคัญ โดยเฉพาะวัสดุไม้ และการใช้โทนสี แบบบ้านญี่ปุ่น
ซึ่งไม่เพียงความสวยงาม แต่ยังมีผลต่อร่างกาย และจิตใจด้วย
ตกแต่ ง ห้ อ งนั่ ง เล่ น ด้ ว ยโซฟาตั ว โปรด คู ่ กั บ โต๊ ะ กลางไม้
แบบญี่ปุ่น เติมฉากกั้นไม
จัดมุมนั่งเล่นข้างหน้าต่างแบบง่ายๆ ให้ยืดหยุ่นเหมาะกับพื้นที่
ขนาดเล็ก สามารถขยับเคลื่อนย้ายได้ตามสะดวก โดยน�ำโต๊ะเก้าอี้ไม้
เรียบๆ มาวางให้เข้าชุดกัน สร้างความมีชีวิตชีวาด้วยดอกไม้แห้ง
กลายเป็นมุมรับประทานอาหารแสนอบอุ่นได้อย่างดีเลยทีเดียว
น� ำ ธรรมชาติ ม าไว้ ใ นห้ อ งนอนแบบญี่ ปุ ่ น ด้ ว ยวั ส ดุ ไ ม้
โดยกรุดว้ ยผนังไม้สอี อ่ น เฟอร์นเิ จอร์แบบ Built-in ทัง้ เตียงนอน ตูเ้ สือ้ ผ้า
ชั้นวางของตกแต่งประดับ
สนับสนุนข้อมูลโดย www.forfur.com

คิดบวก อาหารสมอง

เรื่อง OKMD

ศักยภาพของสมอง

อวัยวะสุดมหัศจรรย์

เป็นที่เข้าใจมานานแล้วว่าสมองเป็นสิ่งอัศจรรย์ท่ีสุดในร่างกายมนุษย์
แต่นกั วิทยาศาสตร์เพิ่งเริ่มเข้าใจความมหัศจรรย์ของสมองมนุษย์อย่างลึกซึ้ ง
เมื่อช่ วงปลายศตวรรษที่ 20 นี้เอง และสามารถให้คำ� อธิบายอย่างละเอียด
ว่าสมองมนุษย์ท่นี า่ ทึ่งนีม้ กี ารท�ำงานอย่างไร สมองมีการจัดระบบการท�ำงาน
ที่ซับซ้อน และมีความยืดหยุ ่นในการพัฒนาปรับเปลี่ยนตัวเองได้ดีไม่น้อย
ไปกว่าอวัยวะใดๆ ในร่างกาย

9 สิ่งเกี่ยวกับสมอง
1. ออกแบบเพื่อ “การเรียนรู ้”
สมองออกแบบมาเพื่ อ การเรี ย นรู ้ เพื่ อ
“ความอยู่รอด” เป็นส�ำคัญ เด็กเล็กๆ เริ่มเรียนรู้
ที่จะร้องไห้ ยิ้ม หัวเราะ กินอาหาร คลาน นั่ง เดิน พูด
และท�ำกิจกรรมต่างๆ เป็นผลจากการทีส่ มองรับรู้ เรียนรู้
พัฒนา และเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อจะมีชีวิตรอด
2. พัฒนาผ่าน “การเรียนรู ้”
สมองพัฒนาศักยภาพในการคิด ความจ�ำ ผ่าน
กระบวนการที่เรียนว่า “การเรียนรู้” ซึ่งจะด�ำเนินไป
ตามก�ำหนดเวลาที่เหมาะสม เราจึงให้ความส�ำคัญกับ
“พัฒนาการตามช่วงวัย”
3. โครงสร้างสมอง
สมองมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์จำ� นวนมหาศาล
เด็กแรกเกิดมีเซลล์สมองประมาณหนึ่งแสนล้านเซลล์
(เมือ่ เทียบกับลิงมีหนึง่ หมืน่ ล้านเซลล์ หนูมหี า้ ล้านเซลล์
และแมลงหวี่มีหนึ่งแสนเซลล์) เชื่อมต่อกันด้วยแขนง
ที่ยื่นออกจากตัวเซลล์ โยงใยเป็นเครือข่ายร่างแห
ของวงจรขนาดมหึมา
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4. เครือข่ายเซลล์สมอง
สมองประกอบด้ ว ยเครื อ ข่ า ยเซลล์ ส มองที่ เ ชื่ อ มโยงกั น
ซึ่งมีความส�ำคัญมากต่อการเรียนรู้ มีรายงานผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า
เด็กอนุบาลสามารถเรียนรูภ้ าษาพร้อมกันได้ถงึ 7 ภาษา นักวิทยาศาสตร์
ให้ขอ้ สังเกตว่าเด็กมีศกั ยภาพทีจ่ ะพูดได้กว่า 5,000 ภาษาเท่าทีม่ อี ยู่
ในโลก แต่ความสามารถนี้จะค่อยๆ หมดไป เมื่อเด็กไม่ได้น�ำมาใช้
5. สมองเชื่ อมโยงกันอย่างซับซ้อน หลายรูปแบบ และปรับเปลี่ยนได้
เมือ่ เราอยูใ่ นกระบวนการเรียนรู้ เซลล์สมองจะสร้างการเชือ่ มโยง
ทีซ่ บั ซ้อน จนเกิดเป็นร่างแหเครือข่ายเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ จ�ำนวนเซลล์
อาจไม่สำ� คัญเท่ากับการเชือ่ มโยงเป็นเครือข่าย ซึง่ สามารถปรับเปลีย่ น
รูปแบบได้ตลอดเวลาทีเ่ รามีชวี ติ อยู่ ความยืดหยุน่ ในการปรับเปลีย่ น
นี้เองที่ท�ำให้สมองมนุษย์สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
6. สมองซี กซ้าย – สมองซี กขวา สอดประสานกันเป็นองค์รวม
สมองซีกซ้ายโดดเด่นในการเรียนรู้ และท�ำความเข้าใจภาษา
เหตุผล รายละเอียด สมองซีกขวาโดดเด่นในการเรียนรู้ และท�ำความ
เข้าใจมิติ ความรู้สึก ภาพรวม สมองสองซีกท�ำงานประสานกันแบบ
องค์รวม ผ่านใยประสาทที่พาดผ่านจากซีกหนึ่งไปยังอีกซีกหนึ่ง เรา
เรียกกลุ่มใยประสาทนี้ว่า “คอร์ปัส แคลโลซัม” การผสานการรับรู้
และมุมมองของสมองทั้งสองซีก ท�ำให้เห็นภาพ และเข้าใจความ
หมายของสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจน

7. กระบวนการเรียนรู ้ในสมอง
นาทีแห่งการเรียนรู้ : เมื่อได้รับการกระตุ้น
จากสิ่งเร้าภายนอก เซลล์สมองจะส่งสัญญาณข้อมูล
ในรูปกระแสไฟฟ้าไปตามแขนงใยประสาททีเ่ รียกว่า
แอกซอน ส่ ง ต่ อ ให้ แ ขนงใยประสาทที่ ท� ำ หน้ า ที่
รั บ ข้ อ มู ล ที่ เ รี ย กว่ า เดนไดรท์ ข องอี ก เซลล์ ห นึ่ ง
จุดที่เชื่อมต่อกันของแอกซอน และเดนไดรท์ จะมี
การแปลงข้อมูลในรูปสัญญาณไฟฟ้าเป็นสารเคมีที่
เรียกว่า “สารสื่อประสาท” เราเรียกจุดเชื่อมต่อ
ในการรั บ ส่ ง สั ญ ญาณข้ อ มู ล นี้ ว ่ า จุ ด ซี น แนปส์
“นาทีแห่งการเรียนรู้” เริ่มขึ้น ณ จุดนี้
8. อารมณ์มีผลต่อกระบวนการเรียนรู ้
อารมณ์ท�ำให้การรับรู้บิดผันไป เช่น อาจมองเห็นกระดุม
เป็นเหรียญ ขนม หรืออื่นๆ ไม่ใช่กระดุม และอารมณ์ยังมีอิทธิพล
ต่อสิ่งต่างๆ ด้วย
อารมณ์มอี ทิ ธิพลต่อความสนใจ และความตัง้ ใจ โดยอาจจะ
กระตุ้น หรือยับยั้งท�ำให้ความสนใจ และความตั้งใจในการเรียนรู้
เพิ่มขึ้น หรือลดลงได้ ข้อมูลที่น่าเบื่อ ไม่น่าสนใจ ไม่มีความหมาย
ต่อตนเอง หรือสมอง ไม่เข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูล สมองส่วนที่
ท�ำหน้าที่ส่วนสัญชาตญาณจะเตือนว่า “เลิกคิดได้แล้ว” เสียเวลา
เสียพลังงานสมอง

อารมณ์มีอิทธิพลต่อการคิด เช่น ในสถานการณ์
ท�ำให้เกิดความกลัว กระบวนการคิดจะมีประสิทธิภาพน้อยลง
อารมณ์มอี ทิ ธิพลต่อความจ�ำ การผ่านพบสรรพสิง่
หรือเหตุการณ์ที่มีอารมณ์ประทับอยู่ด้วยจะกลายเป็น
ความทรงจ�ำที่แจ่มชัดยืนนานอย่างยิ่ง
อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ด้วยการเรียนรู้ สมอง
ส่วนอารมณ์สามารถเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนได้ เมื่อมีการ
บันทึกการตอบสนองอย่างใหม่ตอ่ สิง่ ทีก่ ระตุน้ เร้าลงในสมอง
ส่วนอารมณ์ อารมณ์ และความรูส้ กึ ต่อสิง่ ต่างๆ อาจแตกต่าง
และเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมได้ เช่น เคยเกลียดภาษาอังกฤษ
เพราะอาย และเสียใจที่ถูกครูดุ แต่เมื่อได้เรียนกับครูที่ใจดี
กลับเปลี่ยนเป็นชอบภาษาอังกฤษ
9. การเรียนรู ้ท่ีสมองสนใจ
ตอบสนองทันที : สมองสามารถรับรูร้ ะดับความส�ำเร็จ
ของตนเองได้ “ทันที” ที่ลงมือท�ำ
ตอบสนองชัดเจน : สมองไม่ตอ้ งตีความความส�ำเร็จ
จากการตอบสนองที่คลุมเครือ หรือขาดความชัดเจน
ท้าทาย : สมองพอใจความส�ำเร็จทีละขัน้ การไต่ระดับ
ที่ สู ง ขึ้ น ตามล� ำ ดั บ คื อ ความท้ า ทายที่ ช วนให้ ส มอง
อยากเรียนรู้ต่อไปไม่สิ้นสุด
เกมคอมพิวเตอร์เป็นภาพตัวอย่างของสิง่ ทีอ่ อกแบบ
มาเพื่ อ ตอบสนองความสนใจของสมองอย่ า งลงตั ว
เพราะทันทีทนี่ วิ้ สัมผัสแป้นคียบ์ อร์ด โปรแกรมจะตอบสนอง
“ทันที” และแสดงผล “ชัดเจน” บ่งบอก “ระดับ” ความส�ำเร็จ
ของผูเ้ ล่น เปรียบเสมือนรางวัลทีช่ ชี้ วนให้ไต่ระดับขึน้ ไปไม่รจู้ บ
ไม่นา่ แปลกใจทีเ่ กมคอมพิวเตอร์จะช่วงชิงเด็กไปจากห้องเรียน
ที่ ไ ม่ ไ ด้ อ อกแบบกระบวนการเรี ย นรู ้ ใ ห้ ต อบสนองต่ อ
ความสนใจของสมอง
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8 อาหารสมอง
1. ดื่มน�้ำ
เพราะสมองมีนำ�้ เป็นส่วนประกอบถึง 80% การขาดน�ำ้ เพียงเล็กน้อย
ก็สามารถท�ำให้ระดับฮอร์โมนที่กระตุ้นให้เกิดความเครียดเพิ่มสูงขึ้น
ซึง่ ในระยะยาวอาจส่งผลให้สมองถูกท�ำลายได้ วิธปี อ้ งกันคือดืม่ น�ำ้ อย่าง
น้อยวันละ 84 ออนซ์ (ประมาณ 2.5 ลิตร) และการดื่มเครื่องดื่ม
ที่ปราศจากสารปรุงแต่ง เช่น สารให้ความหวาน (น�ำ้ ตาลเทียม) น�ำ้ ตาล
คาเฟอี น หรื อ แอลกอฮอล์ ถื อ ว่ า ดี ที่ สุ ด คุ ณ อาจดื่ ม ชาสมุ น ไพร
ปลอดคาเฟอีน เช่น ชาผลไม้ไม่ใส่นำ�้ ตาล ชาเขียวเป็นเครือ่ งดืม่ อีกถ้วยหนึง่
ทีด่ ตี อ่ การท�ำงานของสมอง เพราะมีสว่ นประกอบของสารเคมีทชี่ ว่ ยเพิม่
ความตื่นตัว และความผ่อนคลายให้กับสมอ
2. จ�ำกัดแคลอรี
มีผลงานวิจัยในสัตว์ทดลอง และมนุษย์ บ่งชี้ว่าอาหารที่จ�ำกัด
ปริ ม าณแคลอรี นั้ น มี ป ระโยชน์ ต ่ อ สมอง และการมี ชี วิ ต ที่ ยื น ยาว
การรับประทานแต่น้อย จะช่วยคุณมีชีวิตยืนยาวขึ้น เป็นการควบคุม
ได้ทั้งน�้ำหนัก ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ มะเร็ง และอาการหัวใจวาย
เนื่ อ งจากโรคอ้ ว น (โรคที่ ถื อ เป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งหลั ก ของโรคทั้ ง ปวง)
และยั ง เป็ น ตั ว จุ ด ชนวนกลไกในร่ า งกายให้ เ พิ่ ม ผลิ ต ผลของปั จ จั ย
การเจริญเติบโต ของเซลล์ประสาท ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสมอง
นักวิจัยเรียกวิธีการนี้ว่า “การจ�ำกัดแคลอรีที่มีโภชนาการเหมาะสม”
ส่วนที่เหลือคือจะต้องน�ำแคลอรีเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. ปลา น�้ำมันปลา ไขมันดี และไขมันร้าย
DHA หรือกรดไขมันโอเมก้า 3 ทีพ่ บในปลา เป็นส่วนประกอบหลัก
ของสมอง ในส่วนเนื้อเยื่อสีเทา (gray matter) ไขมันในสมองถูกน�ำมา
สร้างเยื่อหุ้มเซลล์ และมีบทบาทส�ำคัญต่อการท�ำงานของเซลล์ของเรา
เซลล์ประสาทมีกรดไขมันโอเมก้า 3 อยู่มากเช่นกัน นอกจากนั้น
ยังพบ DHA ปริมาณสูงในเรตินา (ส่วนที่ไวต่อการรับแสงของดวงตา)
งานวิจยั ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมาเผยว่าอาหารทีม่ โี อเมก้า 3 ในปริมาณสูง
นัน้ ส่งผลให้เกิดการปรับสมดุลทางอารมณ์ และสภาวะอารมณ์ในเชิงบวก
ตามมา ซึ่งอาจจะเป็นเพราะ DHA คือส่วนประกอบส�ำคัญของจุด
เชื่อมกระแสประสาท (Synapse) ในสมองก็เป็นได้
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4. รับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ
การศึกษาวิจัยหลายชิ้นพบว่าการรับประทานอาหารจ�ำพวกผัก
และผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิด
ความบกพร่องด้านสติปัญญาได้อย่างเห็นได้ชัด งานวิจัยนี้เกิดขึ้นมา
บนฐานของทฤษฎีที่ว่าด้วยการก่อเกิดอนุมูลอิสระมีบทบาทส�ำคัญ
ต่อการเสื่อมสภาพตามวัยของสมอง เมื่อเซลล์เปลี่ยนออกซิเจนไปเป็น
พลั ง งาน โมเลกุ ล เล็ ก ๆ ที่ เ รี ย กว่ า อนุ มู ล อิ ส ระจะก่ อ ตั ว ขึ้ น หากมี
ในปริ ม าณปกติ อนุ มู ล อิ ส ระจะช่ ว ยขั บ สารพิ ษ ออกจากร่ า งกาย
ซึ่งดีต่อสุขภาพ แต่ถ้าอนุมูลอิสระถูกผลิตออกมามากจนอยู่ในระดับ
ที่ เ ป็ น พิ ษ อนุ มู ล อิ ส ระจะฆ่ า เซลล์ และมี ผ ลให้ เ นื้ อ เยื่ อ ถู ก ท� ำ ลาย
กระบวนการนี้เรียกว่าความเครียดจากการเกิดออกซิเดชั่น วิตามิน E
และ วิตามิน C และเบต้าแคโรทีนช่วยยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระ
ผัก และผลไม้ทชี่ ว่ ยต้านอนุมลู อิสระได้ดที สี่ ดุ (ข้อมูลจากกรมการเกษตรฯ
สหรัฐอเมริกา) ได้แก่ บลูเบอร์รี แบล็คเบอร์รี แครนเบอร์รี สตรอว์เบอร์รี
ผักโขม ราสเบอร์รี แขนงกะหล�ำ่ พลัม บรอคโคลี บีท อโวคาโด ส้ม องุน่ แดง
พริกหวาน เชอร์รี และกีวี

6. สร้างเมนูอาหารประจ�ำสัปดาห์จากอาหารดี 24 ชนิด
การที่เราจะตั้งมั่นอยู่กับแผนการรับประทานอาหารที่ควบคุม
แคลอรี และดีตอ่ สมองได้นนั้ จ�ำเป็นต้องมีตวั เลือกทีเ่ ยีย่ มยอด ในหนังสือ
“Super Foods Rx” เขียนโดยสตีเฟน แพรท และเคธี แมทธิวส (Steven
Pratt and Kathy Matthews) บันทึกรายการอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
และแคลอรีเอาไว้ 14 กลุ่ม ในที่นี้จะเพิ่มเติมกลุ่มที่ดีต่อสมองไว้ด้วย
ลองเลือกรับประทานอาหารที่ท�ำจากวัตถุดิบทั้ง 24 กลุ่มนี้ในแต่ละ
สัปดาห์ จะช่วยให้มสี ขุ ภาพดี ไม่มแี คลอรีสว่ นเกิน และได้บริโภคครบทัง้
อาหารทีม่ สี ารต้านอนุมลู อิสระ มีโปรตีนล้วน คาร์โบไฮเดรตทีม่ ใี ยอาหาร
ในปริมาณสูง และไขมันดี

5. คงสมดุลของโปรตีน ไขมันดี และคาร์โบไฮเดรต
การควบคุมน�้ำหนักเป็นเรื่องที่เราให้ความส�ำคัญ มีสูตรอาหาร
ควบคุมน�้ำหนักอยู่มากมาย บางสูตรก็น่าสนใจมาก แต่บางสูตรก็ทำ� ให้
ต้องคิดหนัก อย่างสูตรที่ให้รับประทานเฉพาะโปรตีนกับไขมันเท่านั้น
การหลี ก เลี่ ย งธั ญ พื ช ผั ก และผลไม้ อ าจจะท� ำ ให้ น�้ ำ หนั ก ลดลง
อย่างรวดเร็ว แต่ในระยะยาวย่อมไม่ใช่วิธีการรับประทานอาหารที่ดีนัก
ส�ำหรับร่างกาย และสมองของเรา สิ่งที่ดีที่สุดของสูตรอาหารเหล่านี้
เท่าที่จะคิดได้ก็คือการก�ำจัดน�้ำตาลที่ย่อย และดูดซึมได้ง่ายออกจาก
อาหารให้มากที่สุดเท่านั้นเอง
อาหารทีม่ ปี ริมาณน�ำ้ ตาลสูงจะกระตุน้ โรคเบาหวาน ความอ่อนล้า
และความบกพร่องด้านสติปัญญา (ความจ�ำ) แต่การจะบอกว่าเบคอน
เป็นอาหารที่ดี ส่วนส้มกับแครอทเป็นอาหารที่แย่พอๆ กับขนมเค้ก
ก็ยังเป็นเรื่องที่ฟังไม่ขึ้น สูตรอาหารที่คงความสมดุลของอาหารทุกหมู่
ไว้ดูจะเหมาะสมกว่าในมุมมองของร่างกาย และสมอง
กฎเหล็กทีจ่ ะท�ำให้เราหลุดพ้นจากการรับประทานอาหารในสูตร
ที่ไม่เหมาะสมก็คือ “ยึดสมดุลเป็นส�ำคัญ” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมดุล
ระหว่างโปรตีน ไขมันดี และคาร์โบไฮเดรตที่ดี การรับประทานโปรตีน
ทุกมื้อช่วยรักษาสมดุลให้ระดับน�้ำตาลในเลือด การเพิ่มเนื้อไม่ติดมัน
ไข่ เนยแข็ง ถั่วเหลือง หรือถั่วลงในมื้ออาหาร หรืออาหารว่างจะช่วย
จ�ำกัดการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตให้ช้าลง และช่วยป้องกันอาการมึนงง
หลงลืมทีเ่ กิดจากการรับประทานอาหารจ�ำพวกคาร์โบไฮเดรตทีไ่ ม่ซบั ซ้อน
เช่น โดนัท เป็นต้น ดังนั้น ในทุกมื้ออาหาร หรืออาหารว่าง พยายาม
รับประทานทั้งโปรตีน คาร์โบไฮเดรตที่มีปริมาณใยอาหารสูง และไขมัน
เพื่อคงสมดุลของอาหารที่ร่างกายได้รับ
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และผลไม้ 5 - 9 ส่วนต่อวัน (1 ส่วน เท่ากับประมาณ 8 ค�ำ) โดยให้คละสี เช่น
สีแดง (สตรอว์เบอร์รี ราสพเบอร์รี เชอร์รี พริกหวานแดง
และมะเขือเทศ)
สีเหลือง (สควอช พริกหวานเหลือง กล้วย และพี้ช)
สีน�้ำเงิน (บลูเบอร์รี)
สีม่วง (พลัม)
สีส้ม (ส้ม และมันเทศ)
สีเขียว (ถั่วลันเตา ผักขม และบรอคโคลี) ฯลฯ
อาหารดี 24 กลุ่ม
โปรตีนล้วน
ปลา - แซลมอน (ปลาสดจากธรรมชาติจะมีโอเมก้า 3 มากกว่าปลา
ที่ได้จากฟาร์ม) ทูน่า แม็คเคอเรล แฮร์ริง
สัตว์ปีก - ไก่ ไก่งวง (เนื้อล้วน)
เนื้อแดง - เนื้อวัว เนื้อหมู (ไม่ติดมัน)
ไข่
เต้าหู้ และผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง
ผลิตภัณฑ์จากนม - เนยแข็งไขมันต�่ำ โยเกิร์ตไขมันต�่ำปราศจาก
น�ำ้ ตาล นมไขมันต�่ำหรือปราศจากไขมัน
ถั่วเมล็ดแห้ง
ถั่วเปลือกแข็ง โดยเฉพาะวอลนัท
คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน
ผลเบอร์รตี่ า่ งๆ - บลูเบอร์รี ราสพเบอร์รี สตรอเบอร์รี และแบล็คเบอร์รี
ส้ม มะนาว ส้มโอ
เชอร์รี
พีช พลัม
บรอคโคลี กะหล�่ำดอก แขนงกะหล�่ำ
ข้าวโอ๊ต ข้าวสาลีเต็มเมล็ด จมูกข้าว
พริกหวานสีเหลือง และสีแดง (มีวติ ามิน C สูงกว่าพริกหวานสีเขียว)
สควอซสีทอง
ผักโขม
มะเขือเทศ
อโวคาโด
น�้ำมันมะกอก
มะกอก
น�้ำ
ชาเขียวหรือชาด�ำ (ไม่ใส่น�้ำตาล)
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7. อาหารว่างที่วางใจ
ใครๆ ก็ชอบของว่าง แค่ให้มขี บเคีย้ วระหว่างวันกันท้องว่าง ในวัน
เดินทาง หรือวันที่เร่งรีบ เราไม่ควรละเลย การรับประทานอาหารว่าง
ช่วยคงสมดุลคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันได้ ด้วยการพกพาอาหาร
ว่างทีเ่ หมาะสมติดตัวไปด้วยจะช่วยไม่ให้เราคว้าขนมทีเ่ ชิญชวนอยูข่ า้ งทาง
มารับประทาน อาหารว่างแคลอรีตำ�่ ที่ดีมากอย่างหนึ่งคือผักผลไม้แห้ง
ไม่ใช่แบบที่วางขายทั่วไปในร้านสะดวกซื้อที่เต็มไปด้วยสารปรุงแต่ง
แต่เป็นผักผลไม้แห้งโดยวิธธี รรมชาติ แล้วเพิม่ ถัว่ และเนยแข็งอีกเล็กน้อย
(อัลมอนด์ หรือแมคคาเดเมีย มีทั้งโปรตีนและไขมัน) ให้ครบถ้วน
ทั้งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน

ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพสมอง และการเรียนรู ้
ปั จจัยที่ท�ำลายสมอง และยับยัง้ การเจริญเติบโต ประกอบด้วย
การขาดอาหารและภาวะโภชนาการ ขาดสารอาหารเนื่องจากการรับประทานอาหาร
ไม่ครบ 5 หมู่ การขาดสารอาหารบางอย่าง เช่น ไอโอดีน ธาตุเหล็ก น�ำ้ รวมทั้งการได้รับสารพิษ
เช่น การสูบบุหรี่ การกินเหล้า
วิธีการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ และผู้เลี้ยงดูที่ดุด่า ไม่ให้ก�ำลังใจ และไม่แสดงความรัก
ความอบอุ่น ครอบครัวแตกแยก
สภาพแวดล้อม สังคม ชุมชน ที่แตกแยก มีการทะเลาะเบาะแว้ง เป็นแหล่งมั่วสุม
ล้วนชักจูงเด็กไปสู่ความเสียหาย
อารมณ์ไม่ดี ขาดความสุข มีความวิตกกังวล มองตนเองในแง่ลบย่อมส่งผลต่อการหลัง
สารเคมีในสมอง
การอดนอน ร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อน หรือไม่ออกก�ำลังกาย ซึ่งท�ำให้ประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานของสมองลดลง
สมองไม่ได้ถูกกระตุ้นให้ใช้ความคิดในรูปแบบต่างๆ สมองจึงไม่พัฒนา
ความเครียด ความวิตกกังวล ถ้ามีน้อยๆ และนานๆ ครั้ง จะท�ำให้เรามีแรงกระตุ้นในการ
ท�ำงานได้ส�ำเร็จ แต่หากมีความเครียดมาก บ่อยๆ และนานๆ จะท�ำให้ร่างกายหลั่งสารคอร์ติซอล
ซึง่ มีผลต่อการท�ำงานของสมอง เช่น สมองจะรับรู้ และเรียนรูไ้ ด้ชา้ ลง การท�ำงานของสมองถูกยับยัง้
ท�ำลายองค์ประกอบของเซลล์สมอง เช่น ใยประสาท ท�ำให้ภมู ต้านทานต�ำ่ เกิดผลกระทบต่อระบบ
ย่อยอาหาร เกิดโรค ความดันโลหิต และโรคหัวใจ เป็นต้น

สนับสนุนข้อมูลโดย ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
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เรื่อง เล่งหงษ์ By Muay

วัและอาหารคาวหวานผลไม้
นไหว้
ท่ีใชของชาวจีน
้

เรื่องการเซ่ นไหว้บรรพบุ รุษเป็นความเชื่ อที่มีมาแต่โบราณว่า การน�ำอาหาร
ของหวาน ผลไม้ เหล้า และกระดาษเงินกระดาษทอง จัดไว้บนโต๊ะ และไหว้โดยการ
จุ ดธู ป เทียน และกล่าวเรียกชื่ อบรรพบุ รุษให้มารับของที่เซ่ นไหว้นไี้ ป จะท�ำให้บรรพบุ รุษ
มีอาหารกิน และบางบ้านไหว้ของหลายอย่างมากมาย ก็เพือ่ ทีจ่ ะให้บรรพบุ รุษทีอ่ ยู บ่ นสวรรค์
ได้เลี้ยงแขกด้วย ถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุ รุษที่เสียชี วิตไปแล้ว

การไหว้บรรพบุรุษของแต่ละชาติแตกต่างกันไป
ที่จะกล่าวถึงในที่นี้คือการไหว้ของประเพณีจีน (แต้จิ๋ว)
โดยใน 1 รอบปีปฏิทินจีน นับตั้งแต่วันตรุษจีนป็นการเริ่ม
แรกของวันไหว้ มีดังนี้

1. เทศกาลตรุ ษจีน

ถือเป็นการไหว้ใหญ่ที่ส�ำคัญ เป็นการเริ่มต้นใหม่
ในปีนนั้ ๆ ถ้าพิธกี าร และของไหว้ดี จะน�ำความเจริญรุง่ เรือง
ให้แก่ตนเอง และครอบครัว โดยจะไหว้กอ่ นวันตรุษจีน 1 วัน
(ที่คนจีนเรียกว่าก่อนชิวอิ๊ก 1 วัน)

2. เทศกาล เชงเม้ง

เป็นการไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งคนจีน
สมัยโบราณจะฝังศพบรรพบุรุษในฮวงซุ้ย (หลุมฝังศพ)
ซึง่ บางที 1 หลุม มี 1 หรือ 2 หรือ 3 ช่องสุดแล้วแต่ความจ�ำเป็น
เช่น “ซังข่วง” มี 2 ช่องในหลุมเดียวกัน เป็นสามีภรรยา
หรือ “ซาข่วง” มี 3 ช่อง ในหลุมเดียวกัน สามี 1 ช่อง
ภรรยา 2 ช่อง

3. เทศกาลบ๊ะจ่าง และกีจ่าง
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“บ๊ะจ่าง” ประกอบด้วยข้าวเหนียวใส่เครื่องต่างๆ
มีหมู ไข่เค็ม และอืน่ ๆ ห่อด้วยใบไผ่ เป็นความเชือ่ หลายกระแส
บางธรรมเนียมบอกว่าเป็นการไหว้เพื่อให้อาหารแก่ปลา

หรือสัตว์นำ�้ อืน่ ๆ ได้กนิ แล้วจะไม่มาแทะเนือ้ -กระดูกของบรรพบุรษุ
บ้างก็ว่าเป็นการขอบคุณเหล่าบรรพบุรุษที่ช่วยรักษาบ้านเมือง
ด้วยการน�ำข้อมูลต่างๆ ใส่ในข้าวเหนียวแล้วส่งให้พวกพ้อง
ป้องกันไม่ให้ศัตรูเห็น
“กีจา่ ง” ท�ำจากข้าวเหนียวทีแ่ ช่นำ�้ ด่างค้างคืน แล้วน�ำไป
ห่อด้วยใบไผ่ ต้มให้สกุ ข้าวเหนียวจะละลายรวมเป็นเนือ้ เดียวกัน
รสชาติจะจืดๆ และออกขมๆ น�ำ้ ด่าง เวลารับประทานนิยมจิ้ม
น�ำ้ ตาล

4. เทศกาลไหว้สาร์ทจีน

เป็นการไหว้บรรพบุรษุ เมือ่ ถึงครึง่ ปี เพือ่ ให้ทา่ นได้มอี าหาร
ไว้กิน และเผากระดาษเงินกระดาษทองให้มีเงินใช้

5. เทศกาลไหว้พระจันทร์

เป็นการไหว้เพือ่ ขอพรจากพระจันทร์ในเรือ่ งความสวยงาม
สุขภาพดี หรือบางกระแสเชื่อว่าเป็นการขอบคุณบรรพบุรุษ
ที่แอบส่งสาส์นลับลงในขนมไหว้พระจันทร์

6. เทศกาลขนมอี้ หรือขนมบัวลอย

ชาวจีนสมัยโบราณไม่มีปฏิทิน จึงใช้เรื่องการจัดเทศกาล
บัวลอยเป็นการบอกให้รู้ว่า “แก่ขึ้นอีก 1 ปี” เหมือนเป็นการย�ำ้
ให้รจู้ กั คิดรูจ้ กั ท�ำ เพราะมีอายุมากขึน้ ควรท�ำสิง่ ทีดๆี ขึน้ ตามอายุ

7. ไหว้ครบรอบวันที่บรรพบุ รุษเสียชี วิต (จ๊อขี่)

กรณีที่พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งเสียชีวิต เมื่อครบรอบ
วันเสียชีวิต ก็ต้องจัดอาหารทั้งของคาว ของหวาน ผลไม้ และ
กระดาษเงินกระดาษทองไหว้เสมือนได้สง่ อาหารเครือ่ งเซ่นไหว้
เหล่านี้ไปให้ท่านในสัมปรายภพ ซึ่งถ้าท่านทั้งสองเสียชีวิต
ไม่ตรงวันกัน ก็ต้องไหว้คนละวัน
ในทีน่ ขี้ อกล่าวถึงอาหารทีน่ ยิ มใช้ในการไหว้ตรุษจีน สาร์ทจีน
และครบรอบวันเสียชีวิต ดังนี้
1. ไก่
2. เป็ด
3. หมู 3 ชั้นต้มเค็ม
4. ปลา
5. ห่าน
6. กับข้าว 9 อย่าง
7. ของหวาน 1 อย่าง
8. ข้าวเปล่าตักพูนๆ 2 ถ้วย (คนจีนจึงห้ามตักข้าวพูน
เหนือขอบชาม เพราะถือว่าตักไหว้คนตาย)

9. น�้ำชา 2 แก้ว
10. เหล้า หรือเบียร์ (ในปัจจุบันไม่นิยม จะเปลี่ยนมาใช้
น�้ำอัดลมแทน)
11. ซาลาเปา หรือฮวกก้วย (ขนมทีม่ ลี กั ษณะฟูๆ เช่น เค้ก ก็ได้)
12. อั่งก้วย (ขนมกุ้ยฉ่าย เป็นรูปลูกท้อ หรือกลมก็ได้
แต่ต้องสีแดง)
13. ผลไม้ 5 อย่าง (มีคนแนะน�ำว่าไม่ให้ไหว้บรรพบุรษุ ด้วย
“สาลี”่ เพราะคนจีนเรียกว่า “ซัว ตัว ไล้” ซึง่ ค�ำว่า “ไล้” แปลว่า มา
จึงเหมือนกับให้ตดั นิวรณ์ระหว่างกัน ไม่ให้มคี ำ� ว่า “มา” เช่นเดียวกับ
“บะหมี”่ ก็ไม่นยิ มให้ไหว้บรรพบุรษุ เพราะแปลว่า “อายุยนื ยาว”)
14. เต้าหู้ก้อนสี่เหลี่ยมสีเหลือง
(หมายเหตุ : การจัดโต๊ะไหว้ให้วางได้เฉพาะ “ตะเกียบ” เท่านั้น
ไม่นิยมวาง ช้อน หรือส้อม บนโต๊ะ)
กับข้าวทีใ่ ช้ไหว้มหี ลายอย่างแล้วแต่จดั หาได้ แต่ทนี่ ยิ มใช้เช่น
1. ขาหมู แปลว่ามีกิน อ้วน สมบูรณ์ เหมือนหมู
2. ชุงใฉ่ แปลว่าเจริญงอกงาม
3. ลูกชิ้นปลา หรือของกลมๆ แปลว่ามีความกลมเกลียว
สามัคคี
4. ปลาเป็นตัว แปลว่าท�ำสิ่งใดก็เกิดก�ำไรตลอด
5. ซาลาเปา หรือ ฮวกก้วย แปลว่ามีเงินทองเพิ่มพูน
สิ่ ง ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น เป็ น เรื่ อ งที่ ไ ด้ ท� ำ กั น มาแต่ โ บราณ
ซึง่ เป็นประเพณีทสี่ บื ทอดกันมาหลายชัว่ อายุคน ท�ำแล้วได้เรือ่ งของ
ความสบายใจทีเ่ ราได้ทำ� ตามทีบ่ รรพบุรษุ พ่อแม่เคยท�ำไว้ ส่วนเรือ่ ง
ทีว่ า่ ไหว้แล้วจะรวยทุกคนหรือไม่ ไม่มใี ครตอบใครได้ คุณพ่อผูเ้ ขียน
เคยบอกว่าการจัดพิธีไหว้เป็นกุศโลบายที่แยบยลของคนโบราณ
ทีจ่ ะรวมญาติให้มาพบปะสังสรรค์กนั รูจ้ กั พูดคุย อีกสิง่ หนึง่ ทีเ่ ห็น
ได้กค็ อื ถ้าจัดของไหว้แบบอลังการ เป็นการแสดงถึงฐานะของผูจ้ ดั
โดยไม่ต้องบอกเป็นค�ำพูดว่า “ฉันมีเงินนะ” ผู้ที่มาหรือพบเห็น
ก็จะกล่าวขานกัน พร้อมทั้งเป็นการแสดงต่อแขก หรือญาติที่มา
ร่วมไหว้ด้วยว่าเจ้าบ้านเต็มใจ และยินดีต้อนรับอย่างเต็มที่
ความเป็นชาติไทยทีด่ ำ� รงอยูจ่ นถึงทุกวันนี้ เป็นสิง่ ทีพ่ วกเรา
คนไทยทุกคนพึงระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในบูรพกษัตริยา
ธิราชเจ้าทุกพระองค์ทที่ รงรักษาเอกราชให้ “ไทยเป็นไทย” ดังนัน้
สิ่งดีๆ ใดๆ ก็ตามยังคงด�ำรงอยู่สืบต่อกันมาชั่วลูกชั่วหลานได้
เช่น ประเพณี หรือขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมต่างๆ คงเป็นหน้าที่
ของอนุชนรุ่นหลังที่จะรักษา และสืบสานต่อไป แค่คิดดีท�ำดี
จากหนึ่งคนส่งต่อไปยังผู้อื่นๆ ก็เป็น “พลังบวก” ให้กับประเทศ
ได้ตลอดไป
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เรื่อง นพ.ระพีพันธุ ์ กัลยาวินัย อายุ แพทย์ทางเดินอาหารและตับ

อาหารเป็ นพิษ

โรคร้ายมากับความร้อน

สภาพอากาศที่ร้อนจัดของประเทศไทย
ไม่เพียงแต่ท�ำให้ผู้คนเกิดอาการเพลียแดด
เท่ า นั้น เรื่ อ งสุ ข อนามั ย ของอาหารก็ เ ป็ น
อีกอย่างที่สำ� คัญมาก เนื่องจากสภาพอากาศ
ที่รอ้ นเป็นเหตุให้อาหารเกิดการเสียได้งา่ ยขึน้
นอกจากนี้ เชื้อแบคทีเรียชนิดต่างๆ ยังสามารถ
เจริญเติบโตได้ดใี นสภาพแวดล้อมทีอ่ ากาศร้อน
สลับกับมีฝนตก จึงท�ำให้เกิดการปนเปื้ อน
ของเชื้ อแบคทีเรียในอาหารได้มากขึ้น
ในช่วงหน้าร้อนนี้ สิง่ ทีค่ วรระวังให้มากคืออาหารทีใ่ ช้บริโภค
เพราะช่วงนี้อาหารจะปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียได้ง่าย ซึ่งมักพบ
ในอาหารที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ จากเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น เนื้อไก่
เนื้อหมู เนื้อวัว ไข่เป็ด ไข่ไก่ รวมทั้งอาหารกระป๋อง อาหารทะเล
และน�้ำนมที่ยังไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ
นอกจากนี้ อาจพบในอาหารทีท่ ำ� ไว้ลว่ งหน้านานๆ แล้วไม่ได้
แช่เย็นไว้ทันที รวมถึงถ้าไม่ได้อุ่นให้ร้อนพอก่อนรับประทานก็จะ
ท�ำให้เกิดการติดเชือ้ ในร่างกายได้ โดยโรคอาหารเป็นพิษมักเกิดขึน้
อย่างรวดเร็วในระยะเวลาสัน้ ภายหลังจากการรับประทานอาหาร
และอาการทีพ่ บคืออุจจาระร่วง คลืน่ ไส้ อาเจียน ปวดท้องเนือ่ งจาก
เชื้อโรคท�ำให้เกิดการอักเสบของกระเพาะ หรือล�ำไส้เล็ก
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ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น บางเชื้ อ อาจมี ไ ข้ ปวดศี ร ษะ ปวดเมื่ อ ยตามเนื้อตัว
ในรายที่ท้องเสียมากจะเกิดอาการขาดน�้ำ และเกลือแร่ได้ หรือบางราย
อาจมีอาการรุนแรง เนือ่ งจากมีการติดเชือ้ และเกิดการอักเสบทีอ่ วัยวะต่างๆ
ของร่างกาย เช่น ข้อ และกระดูก ถุงน�ำ้ ดี กล้ามเนือ้ หัวใจ ปอด ไต เยือ่ หุม้ สมอง
และเมือ่ เชือ้ เข้าสูก่ ระแสโลหิตจะท�ำให้เกิดโลหิตเป็นพิษ ซึง่ อาจท�ำให้เสียชีวติ ได้
โดยเฉพาะในเด็กทารก เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

โดยการดูแลผู้ป่วยในระยะเบื้องต้น ควรให้ผู้ป่วยดื่มน�้ำ
หรืออาหารเหลวเพื่อป้องกันการขาดน�้ำ และเกลือแร่ เช่น
น�้ำแกงจืด น�้ำหวาน โจ๊ก หรือข้าวต้มใส่ซีอิ๊ว น�้ำปลา และ
ให้ดมื่ สารละลายน�ำ้ ตาลเกลือแร่ทกุ ครัง้ ทีถ่ า่ ยเหลวปริมาณมาก
ไม่ควรงดอาหารในระหว่างท้องร่วง แต่ให้รับประทานอาหาร
อ่อนย่อยง่าย เช่น โจ๊ก ข้าวต้มผสมผัก ปลา เนื้อสัตว์ต้มเปื่อย
หลีกเลี่ยงนม และผลิตภัณฑ์จากนม อาหารรสจัด กาแฟ สุรา
และไม่จ�ำเป็นต้องกินยาหยุดถ่าย เพราะภาวะอุจจาระร่วง
ส่วนใหญ่จะหายได้เอง และการถ่ายอุจจาระเป็นกลไกของร่างกาย
ที่จะขับของเสีย สารพิษ และเชื้อโรคออกจากร่างกาย
การรักษาดังกล่าวจะท�ำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น แต่ถ้า
ผู้ป่วยอาการยังไม่ดีขึ้น เช่น ยังคงถ่ายเป็นน�้ำจ�ำนวนมาก
ปวดเบ่งอยากถ่ายคล้ายถ่ายไม่หมด ปวดท้องมาก อาเจียนบ่อย
กระหายน�้ำมาก ตาลึกโหล กินอาหาร หรือดื่มน�้ำไม่ได้ มีไข้
มีภาวะปอดเป็นพิษคล้ายมีไข้ ถ่ายเป็นมูกมีเลือดปน ควรพาผูป้ ว่ ย
ไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาอาการ โดยการใช้ยาฆ่าเชื้อ หรือ
ยาปฏิชีวนะ และใช้เฉพาะในรายที่เป็นบิด (Dysentery)
กลุม่ ติดเชือ้ ล�ำไส้ใหญ่เท่านัน้ และในรายทีอ่ จุ จาระร่วงอย่างแรง
หรือมีอาการอื่นแทรกซ้อน การใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จ�ำเป็น
อาจกระตุ้นให้เกิดการแพ้ยา หรือดื้อยาได้ ฉะนั้น จึงต้องอยู่ใน
การดูแลของแพทย์

ในช่วงอากาศร้อนนี้ ทุกคนควรระมัดระวังเรื่องอาหาร
ที่รับประทาน ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ผลไม้
ควรปอกใหม่หรือปอกเอง หลีกเลีย่ งอาหารสุกๆ ดิบๆ และอาหาร
ที่เหลือไว้แต่ไม่ได้แช่เย็น อุ่นร้อนไม่ทั่วถึงเพื่อสุขอนามัยที่ดี
ของคุณ และคนในครอบครัว
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คิดบวก อาหารใจ

เรื่อง นายรักต์ศรา

ความรู้ความเข้าใจ
กับอาการ
ทางจิตใจ
หลายคนอาจเคยได้ ยิ น ค� ำ ว่ า
โรคจิต โรคประสาท หรือปั ญญาอ่อน
เมื่อใครมีพฤติกรรมแปลกๆ ก็มัก
เรียกกันด้วยค�ำเหล่านี้ แต่แท้จริงแล้ว
ค�ำเหล่านี้แตกต่างกัน แม้จะจัดเป็น
“ความผิดปกติทางจิตใจ” (Mental
Disorder) เช่ นเดียวกันก็ตาม
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องค์การอนามัยโลกครั้งที่ 9 (ICD-9) ในปี พ.ศ. 2522
ได้แบ่งความผิดปกติทางจิตใจของมนุษย์เป็น 3 ประเภท เพื่อให้
ง่ายต่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท
(รวมถึงความผิดปกติอื่นๆ ที่มิใช่โรคจิต) และภาวะปัญญาอ่อน
แต่ละประเภทมีรายละเอียดอย่างไรมาติดตาม เพือ่ พิจารณาตนเอง
และคนรอบข้างอย่างเข้าใจ

โรคจิต (Psychoses)
คือความผิดปกติทางจิตทีท่ ำ� ให้บคุ คลไม่สามารถด�ำเนินชีวติ
ในสังคม หรือแสดงอาการออกมาอย่างชัดเจน อาการทั่วไป
มี 3 ประการ คือบุคลิกภาพเปลี่ยนไป การหลงผิดไม่อยู่ในโลก
ของความจริง การไม่รสู้ ภาวะตนเอง ท�ำให้ตอ้ งใช้ยาในการรักษา
ซึ่ ง จากการแบ่ ง ประเภทครั้ ง ที่ 10 โดยองค์ ก ารอนามั ย โลก
(ICD-10) ได้แบ่งประเภทย่อยออกเป็น
กลุ ่ ม อาการทางจิ ต เนื่ อ งจากความผิ ด ปกติ ข องสมอง
(Organic, Including Symptomatic, Mental Disorders) ได้แก่
โรคสมองเสื่อม (Dementia) คือการที่โครงสร้างสมอง
ด้านสรีรวิทยา หรือด้านสารเคมีเปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้สูญเสีย
ความคิดทีซ่ บั ซ้อน ความทรงจ�ำ การเรียนรูต้ า่ งๆ และการตัดสินใจ
แต่ยังรับรู้สิ่งต่างๆ ได้ปกติ
โรคความจ�ำเสื่อม อันไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ หรือ
สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท คือการเสียความทรงจ�ำระยะสั้น
หรือระยะยาว บางครั้งอาจสูญเสียความสามารถในการจ�ำบุคคล
และสถานที่ อาจมีอาการสร้างความจ�ำมาต่อเติมส่วนที่จ�ำไม่ได้
(Confabulation)
โรคทางจิตเวช เนื่องจากความผิดปกติอื่นของสมอง
คือโรคจิตที่มีสาเหตุทางกายภาพอื่น ๆ เช่น ฮอร์โมน
โรคบุ ค ลิ ก ภาพ และพฤติ ก รรมแปรปรวนเนื่องจาก
ความผิดปกติของสมอง คืออาการผิดปกติทางบุคลิกภาพจาก
แบบหนึ่งไปอีกแบบ เพราะสมองได้รับความกระทบกระเทือน
กลุ่มโรคจิตเภท และโรคจิตหลงผิด (Schizophrenia,
Schizotypal and Delusional Disorders) เป็นอาการที่ยังมี
ระดับสติปัญญาเป็นปกติ แต่ความคิด และการรับรู้ผิดปกติไป
อาจมีอาการหวาดระแวง พฤติกรรมก้าวร้าว ประสาทหลอน
หูแว่ว ฯลฯ
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กลุ่มโรคจิตที่มีความผิดปกติด้านอารมณ์ (Mood or Affective
Disorders) เช่นมีอารมณ์ดี สนุกสนานมากเกินไป ร่าเริงจนควบคุม
ตนเองไม่ได้ ขาดความยับยั้งชั่งใจ โกรธง่าย ต้องการการนอนน้อยลง
(Manic Episode) หรือซึมเศร้าที่มากเกินมนุษย์ปกติ นอนไม่หลับ
เบื่ออาหาร กังวล (Depressive Episode) หรือทั้งสองแบบสลับกัน
หรือปนในเวลาเดียวกัน (Bipolar Affective Disorder)

โรคประสาท และความผิ ด ปกติ อ่ ื น ๆ ที่ มิ ใ ช่ โรคจิ ต
(Neurotic Disorders, Other Nonpsychotic Mental
Disorders)
สามารถรักษาได้ด้วยการท�ำจิตบ�ำบัด แบ่งเป็น
โรคประสาท (Neurotic, Stress-Related and Somatoform
Disorders) ความผิดปกติ หรือความแปรปรวนทางจิตใจ ไม่ทำ� ให้ผปู้ ว่ ย
สู ญ เสี ย ความสามารถในการท� ำ งาน หรื อ การเข้ า สั ง คมอย่ า งเห็ น
ไม่มอี าการหลงผิด ประสาทหลอน มีสาเหตุสำ� คัญมาจากเรือ่ งของจิตใจ
มีความขัดแย้งทางใจถูกกดเก็บไว้ในจิตไร้สำ� นึก อาการของโรคประสาท
ได้แก่ อาการกังวล เพราะความตึงเครียดจนหายใจไม่ออก หรือเจ็บหน้าอก
(Anxiety States) อาการกังวล หรือเครียดจนเกิดอาการชัก อัมพาต
หรือเสียการทรงตัว (hysteria) การย�้ำคิดย�้ำท�ำซ�้ำๆ โดยไม่มีเหตุผล
(Obsessive - Compulsive Disorders) อาการกลัวสิง่ ต่างๆ ซึง่ คนทัว่ ไป
จะไม่กลัว จนใจสัน่ (Phobic States) อาการกังวลเกีย่ วกับความเจ็บปวด
จนปวดตามร่างกายโดยไม่มีความผิดปกติทางพยาธิสภาพ (Hypochondriasis)
กลุ่มอาการบุคลิกภาพ และพฤติกรรมแปรปรวน (Disorders
of Adult Personality and Behavior) เป็นความผิดปกติที่ท�ำให้
มีลักษณะบางอย่างต่างจากคนทั่วไปอย่างสุดโต่ง ซึ่งมักแสดงออก
ทางพฤติกรรมทีเ่ ริม่ ในระยะต้นของพัฒนาการทางบุคลิกภาพตัง้ แต่วยั เด็ก
แต่จะปรากฏชัดเจนในวัยรุน่ มีสาเหตุมาจากโครงสร้างทางชีวเคมี กรรมพันธุ์
ประสาทสรีรวิทยาของบุคคล จากการเลียนแบบบุคคลใกล้ชดิ เช่น พ่อแม่
คนเลีย้ ง หรือประสบการณ์บางอย่างตัง้ แต่วยั เด็ก ความผิดปกติประเภท
ดังกล่าว ได้แก่ การมีอาการแบบใดแบบหนึง่ มากเกินไป คือการก้าวร้าว
การหวาดระแวง การเรียกร้องความสนใจ การต้องการคนให้พึ่งพิง
การอ่อนแอสมยอมโดยง่าย การต่อต้านสังคม การชอบผัดผ่อนงาน

ภาวะปั ญญาอ่อน (Mental Retardation)
คือภาวะที่สมองหยุดพัฒนา หรือพัฒนาไม่สมบูรณ์ ท�ำให้เกิด
ความบกพร่องของทักษะต่างๆ ทัง้ ทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปญ
ั ญา
และการปรับตัวเข้ากับสังคม อาจเกิดจากสาเหตุภายนอก เช่น ติดเชื้อ
ในครรภ์มารดา การเสียหายของเนื้อสมอง อุบัติเหตุระหว่างตั้งครรภ์
โรคอันเกิดจากพันธุกรรม หรือการขาดวิตามินบี 6 และธาตุเหล็กในวัยเด็ก
เอาล่ะ เมื่อรู้จักความผิดปกติทางจิต และสามารถแยกประเภท
ความผิดปกติกันได้ง่ายขึ้น ก็คาดหวังว่าทุกคนจะสามารถเข้าใจผู้มี
ความผิดปกติทั้งหลาย และเห็นอกเห็นใจพวกเขา ปฏิบัติต่อพวกเขา
เหมือนกับที่ปฏิบัติต่อผู้มีความผิดปกติทางกายอื่นๆ ไม่น�ำมาล้อเลียน
หรือดูถกู เหยียดหยามกัน เพือ่ ทีผ่ มู้ คี วามผิดปกติทางจิตทีไ่ ม่เป็นอันตราย
ต่อตนเอง และผู้อื่น จะอยู่ร่วมกับคนทั่วไปในสังคมได้อย่างสงบสุข

สนับสนุนข้อมู ลโดย www.vcharkarn.com

บทความได้เขียนโดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมู ลดังนี้
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ั นา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา , จิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต ใน สารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชนฯ
เล่มที่ ๑๐ , กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานกลางหอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง, 2530
ส�ำนักงานกองทุนเงินทดแทน ส�ำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน , คู่มือแนวทางการ
ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ ครองราชย์ ๖๐ ปี , กรุงเทพฯ :
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101

คิดบวก ฮวงจุ ้ย

เรื่อง สมศักดิ์ ชาคริตฐากูร

เมื่อสิ่งนี้มี... สิ่งนัน้ จึงเกิด...
สิ่งนี้เป็ นเหตุ… สิ่งนัน้ ย่อมเป็ นผล…

ฮวงจุ ้ยศาสตร์แห่งจักรวาล
หลายต่อหลายคนคงเคยมีข้อสงสัยในศาสตร์วิชา 風水 (ฮวงจุ ้ย)
ที่วา่ กระแสพลังธรรมชาติทางฮวงจุ ย้ ที่รายล้อม และผู กพันอยู ล่ อ้ มรอบตัวเรา
จะมี อิ ท ธิ พ ลส่ ง ผลกระทบต่ อ ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ข องเราให้ เ กิ ด ปั ญหา
อุ ปสรรค ติดขัด หรือพบกับความราบรื่นเจริญก้าวหน้าได้จริงหรือไม่
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จัดอย่างไร? เพื่อลดดาวร้ายและเสริมดาวดี
ประจ�ำปี พ.ศ.2560
จากสมมติฐานตามหลักอิทัปปัจจยตา กฏแห่งจักรวาล ซึ่งเป็น
กฏความจริงสูงสุดของธรรมชาติที่ควบคุมทุกสรรพสิ่งไว้ตามเหตุ และ
ผล... สิ่งนั้นมีอยู่... สิ่งนี้จึงเกิด... เมื่อถึงช่วงห้วงเวลาอันเหมาะสมกฏ
แห่งธรรมชาติ ย่อมปรากฏแสดงเป็นผลขึ้นตามกรอบเกณฑ์กระแส
พลังทาง 風水 (ฮวงจุ้ย) ที่เป็นศาสตร์วิชาว่าด้วยเหตุ และผลตาม
ระบบกฏจักรวาล ซึ่งก�ำหนด สมมติฐานตามหลักวิทยาศาสตร์ในการ
ค้นหาเหตุปีจจัยแห่งปัญหา และรักษาปรับแก้ จนบังเกิดผลลัพท์
ทีเ่ ป็นมงคล ส่งผลต่อผูอ้ ยูอ่ าศัยในสภาวะแวดล้อมนัน้ ๆ ด้วยการบริหาร
ความสมดุล โดยใช้หลักเบญจธาตุทั้ง 5 องศา และทิศทาง ต่างๆ
เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสพลังที่เป็นมงคล
ตามหลักโหราศาสตร์จนี ถือว่าตัง้ แต่วนั ศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ตั้งแต่เวลา 23:34 น. เรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 05.28 น. เป็นปีจร 丁酉 (เต็งอิ้ว) นักษัตรระกาไฟธาตุไฟ
พลังทิศที่เป็นมงคลจะหลั่งไหลมาทาง ทิศเหนือ และใต้ อีกทั้งกระแส
พลังทิศทางอัปมงคลจะมาทางทิศตะวันออก โดยมีดาวหนึง่ ขาว 一白
(อิก๊ แป๊ะ) หมายเลข 1 เข้ากลางกระจายกระแสพลังดีรา้ ยประจ�ำต�ำแหน่ง
ภู มิ เ ดิ ม ทั้ง 8 ทิศ ส่งผลกระทบต่อชีวิตที่คุณผูกพันกับทิศทางนั้นๆ
ตลอดทัง้ ปี
ในปีนี้ บ้านหลังใดที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกในวงองศารัศมี
262.5 - 277.5 องศา ซึ่งตรงกับต�ำแหน่ง 酉 (อิ้ว) โดยมีหลังบ้าน
ตรงกับวงองศารัศมี 82.5 - 97.5 องศา ตรงกับต�ำแหน่ง 卯 (เบ้า)
ทิศตะวันออก จะเป็นทิศแตกสลาย 歲破 (ส่วยผัว่ ) รวมทัง้ วงองศารัศมี
48-132 องศา ที่เป็นทิศ 3 อสูร 三煞 (ซาสั่วะ) ทั้ง 2 ต�ำแหน่งทิศนี้
ควรหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนถึงดินเป็นอันขาด เพราะจะเสมือน
เป็นการกระตุน้ ปลุกกระแสพลังร้ายในทิศวิบากให้ปะทุขนึ้ ส่งผลให้เจ้าบ้าน
เกิดความวิบัติ ขัดแย้ง ครอบครัวไม่ปรองดองต่อกัน สุขภาพย�่ำแย่
อ่อนแอ เจ็บป่วยเป็นประจ�ำ ทรัพย์สนิ สูญเสีย เงินทองรัว่ ไหลเก็บไม่อยู่
ตลอดทั้งปีนี้ได้
ในหลั ก คั ม ภี ร ์ ด าวม่ ว งขาว 紫白飛星 (จี๋ แ ป๊ ะ ปวยแช)
หนึ่งในศาสตร์วิชา 風水 (ฮวงจุ้ย) จีนโบราณ ที่ว่าด้วยอิทธิพล
ของกลุม่ ดาวเหนือ ดาว 9 ดวง โคจรตามวงรอบวัฎจักรของระบบจักรวาล
เป็นตัวก�ำหนดต�ำแหน่งทิศดีร้ายต่างๆ ประจ�ำปี และประจ�ำเดือน
ส่ ง ผลกระทบต่ อ บุ ค คลที่ มี ค วามผู ก พั น กั บ ต� ำ แหน่ ง ในทิ ศ นั้ น ๆ
โดยนับเริ่มต้นที่จุดกึ่งกลาง กระจายกระแสพลังของดวงดาวประจ�ำ
ต�ำแหน่งทั้ง 8 ทิศๆ ละ 45 องศารวม 360 องศา ท�ำปฏิกิริยากระทบ
ในแต่ละทิศทาง ส่งผลให้เกิดทิศทางเจริญรุ่งโรจน์ ทิศทางโชลาภ
ตลอดจนทิศทางวิบัติเคราะห์ภัย เป็นต้น

ทิศกลางบ้าน (ทิศมงคล)
ปีนมี้ ดี าวหนึง่ ขาว 一白 (อิก๊ แป๊ะ) แทนสัญลักษณ์ดว้ ยดาวเลข 1
ธาตุนำ�้ ซึง่ เป็นดาวแห่งการเปลีย่ นแปลงโยกย้าย ติดต่อ เจรจา ตลอดจน
สุขภาพร่างกายจรมาประจ�ำอยู่กลางบ้าน เพื่อช่วยกระตุ้นธุรกิจที่ริเริ่ม
หรือกิจการทีซ่ บเซาให้กลับพลิกฟืน้ คืนชีพ จนประสบความส�ำเร็จอีกครัง้
ส่งผลให้เกิดโชคลาภ มีเงินมีทองหลั่งไหล อีกทั้งมีเสน่ห์ในการติดต่อ
เจรจา ครอบครัว เป็นสุข ทีเ่ จ็บป่วยอยูก่ จ็ ะหาย ทีอ่ อ่ นแอก็จะแข็งแรงขึน้
หากต�ำแหน่งกลางบ้านจัดเป็นห้อง ไม่ว่าจะเป็นห้องท�ำงาน
โต๊ะท�ำงาน ห้องนอน หรือหัวเตียง ควรจัดตั้งวางเจดีย์โลหะ 6 ชั้น
เพื่อช่วยเสริมพลังดาวมงคลนี้ให้ก่อเกิดผลพวงที่ดียิ่งๆ ขึ้น ส่งผลให้
กิจการงานประสบผลส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ทิศอัปมงคล)
ปีนี้มีดาวสองด�ำ 二黑 (หยี่เห็ก) แทนสัญลักษณ์ด้วยดาวเลข 2
ธาตุดิน ซึ่งเป็นดาวป่วยไข้ ดาวแห่งโรคภัย ดาวแห่ง ความเสื่อม ถดถอย
จรมาประจ�ำอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ
และความซึมเศร้า เข้าครอบง�ำ โดยเฉพาะหญิงสูงอายุจะเป็นโรคทีเ่ กีย่ วกับ
ช่องท้อง แม่ลกู ไม่ปรองดองต่อกัน กิจการธุรกิจถดถอย โดยเฉพาะธุรกิจ
บ้านจัดสรร พัฒนาที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ หรือที่พัวพันกับคดีความอยู่
ก็จะถูกตัดสินให้พ่ายแพ้
ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ จึ ง เป็ น ต� ำ แหน่ ง ทิ ศ ที่ ค วรหลี ก เลี่ ย ง
ไม่ควรจัดห้องอยู่ในต�ำแหน่งนี้ เพราะจะท�ำให้เกิดการเจ็บป่วย สูญเสีย
หรือแม้แต่การกระท�ำภารกิจส�ำคัญต่างๆ ก็ควรละเว้น ควรแขวนกระดิง่ โลหะ
ไว้เพือ่ สลายพลังดาวร้ายให้คลายลง อีกทัง้ ไม่ควรกระทบขุดเจาะพืน้ ดิน
ที่บริเวณนี้
ทิศตะวันตก (ทิศมงคล)
ปีนี้มีดาวสามฟ้า 三碧 (ซาเผ็ก) แทนสัญลักษณ์ด้วยดาวเลข 3
ธาตุไม้ ซึง่ เป็นดาวแห่งการต่อสูแ้ ย่งชิงทะเลาะวิวาท จรมาประจ�ำอยูท่ าง
ทิศตะวันตก ส่งผลให้เพศชายลุแก่อำ� นาจ ไม่มีเหตุ และผล จึงเป็นเหตุ
ให้ครอบครัวแตกหัก ไม่ปรองดอง อีกทั้งยังมีเกณฑ์จะถูกปองร้าย
ถูกโจรจี้ปล้น ขโมยขึ้นบ้าน ทรัพย์สินสูญหาย คดีความวุ่นวาย เกิดเป็น
โรคเครียด จนตัดสินใจผิดพลาด เพราะหาทางออกไม่ได้
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หากต�ำแหน่งทิศนีเ้ ป็นประตู ไม่วา่ จะเป็นประตูบา้ น ประตูหอ้ งท�ำงาน
ประตูห้องนอน หน้าต่าง โต๊ะท�ำงาน หรือหัวเตียง ควรตั้งมไฟ หรือ
หลอดไฟสีแดง เพือ่ ลดก�ำลังคลายพลังดาวร้าย อีกทัง้ จะน�ำความสงบสุข
และความสามัคคีกลับคืนมา ตลอดจนชักน�ำพาโชคลาภทรัพย์สนิ เงินทอง
อีกด้วย
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ทิศมงคล)
ปีนี้มีดาวสี่เขียว 四綠 (ซี๊เล็ก) แทนสัญลักษณ์ด้วยดาวเลข 4
ธาตุไม้ ซึ่งเป็นดาวแห่งวิชาการ ความรู้ ดาวแห่งความส�ำเร็จ โชคดี
มีโชคลาภทางความรู้ มีข่าวดี มีชื่อเสียง บุญวาสนาจรมาเยือนประจ�ำ
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้เกิด ความกระตือรือร้น มีชวี ติ ชีวา
สร้างเสริมเสน่หเ์ มตตาให้คนรอบข้างนิยมชมชอบ หรือทีโ่ สดอยูก่ จ็ ะพบ
คู่รู้ใจ
หากต�ำแหน่งทิศนีเ้ ป็นประตู ไม่วา่ จะเป็นประตูบา้ น ประตูหอ้ งท�ำงาน
ประตูหอ้ งนอน หน้าต่าง โต๊ะท�ำงาน หรือหัวเตียง ควรจัดวางพู่กันจีน
เพื่อช่วยเสริมพลังดาวมงคลให้ก่อเกิดผลพวงที่ดี ส่งผลให้อุปสรรค
น้อยใหญ่ปญ
ั หาคลีค่ ลาย จากร้าย กลายเป็นดี ทุกสิง่ อย่างจะส�ำเร็จลุลว่ ง
ด้วยดี
ทิศใต้ (ทิศอัปมงคล)
ปีนมี้ ดี าวห้าเหลือง 五黃 (โหงวอึง๊ ) แทนสัญลักษณ์ดว้ ยดาวเลข 5
ธาตุดิน ซึ่งเป็นดาวแห่งวิบาก ความวุ่นวาย สูญเสีย มีภัย เป็นชนวน
แห่งความวิบัติ แตกแยก โรคร้ายภัยเวร จรมาประจ�ำอยู่ทางทิศใต้
ท�ำให้เสียทรัพย์ เกิดอุปสรรคปัญหา หนทาง ตีบตัน มีแต่ความวุ่นวาย
สร้างความกดดันต่อระบบประสาทท�ำให้เกิดความเครียด ป่วยหนัก
บางครั้งอาจถึงแก่ชีวิต
หากต�ำแหน่งทิศนีเ้ ป็นประตู ไม่วา่ จะเป็นประตูบา้ น ประตูหอ้ งท�ำงาน
ประตูหอ้ งนอน หน้าต่าง โต๊ะท�ำงาน หรือหัวเตียง ควรแขวนกระดิง่ โลหะ
ไว้เพือ่ สลายพลังดาวร้ายให้คลายลง จึงจะรอดปลอดภัยจากเหตุรา้ ยต่างๆ
ก่อนที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งไม่ควรกระทบขุดเจาะพื้นดินที่บริเวณนี้
ทิศเหนือ (ทิศมงคล)
ปีนมี้ ดี าวหกขาว 六白 (หลักแป๊ะ) แทนสัญลักษณ์ดว้ ยดาวเลข 6
ธาตุทอง ซึ่งเป็นดาวแห่งต�ำแหน่งยศศักดิ์ การเดินทาง จรมาประจ�ำ
อยูท่ างทิศเหนือ ส่งผลดีตอ่ ผูห้ ลักผูใ้ หญ่โดยเฉพาะเพศชายทีร่ บั ราชการ
หรื อ ท� ำ งานองค์ ก รบริ ษั ท ต่ า งๆ ท� ำ ให้ มี อ� ำ นาจบารมี มี ชื่ อ เสี ย ง
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สามารถเป็นผู้น�ำในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทขัดแย้งต่างๆ ผู้ที่มีอาชีพ
ค้าขายวัสดุอปุ กรณ์ หรืองานบริการทีเ่ กีย่ วกับธาตุนำ�้ เช่น การท่องเทีย่ ว
การเดินทาง การส่งออก งานประมง ฯลฯ จะประสบความส�ำเร็จ มีชอื่ เสียง
หากต�ำแหน่งทิศนีเ้ ป็นประตู ไม่วา่ จะเป็นประตูบา้ น ประตูหอ้ งท�ำงาน
ประตูห้องนอน หน้าต่าง โต๊ะท�ำงาน หรือหัวเตียง ควรจัดตั้งช้างโลหะ
เพือ่ ช่วยเสริมพลังดาวมงคลให้กอ่ เกิดผลพวงทีด่ ี ส่งผลให้มอี ำ� นาจวาสนา
บารมี มี โ ชคลาภ สามารถ ปรั บ เลื่ อ นขั้ น ต� ำ แหน่ ง เพิ่ ม เงิ น เดื อ น
เกิดความมั่งคั่ง ร�่ำรวย อีกทั้งได้รับข่าวดี มีผู้มีบุญญาธิการมาเยื่อน
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (ทิศอัปมงคล)
ปีนมี้ ดี าวเจ็ดแสด 七赤 (ชิก๊ เฉียะ) แทนสัญลักษณ์ดว้ ยดาวเลข 7
ธาตุทอง ซึ่งเป็นดาวแห่งการแตกหัก ขัดแย้ง ต่อสู้ แย่งชิง จรมาประจ�ำ
อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้เกิดการชิงดีชิงเด่น ต่อสู้แย่งชิง
ถึงขัน้ ลงไม้ลงมือต่อกัน ทัง้ ยังจะมีภยั มืด คุกคาม มีโอกาสจะถูกโจรปล้น
ขโมย ตลอดจนเสื่อมลาภ เสื่อมอ�ำนาจ และเสื่อมยศ
หากต�ำแหน่งทิศนีเ้ ป็นประตู ไม่วา่ จะเป็นประตูบา้ น ประตูหอ้ งท�ำงาน
ประตูหอ้ งนอน หน้าต่าง โต๊ะท�ำงาน หรือหัวเตียง ควรจัดวางปลาหลีฮอื้
สีฟ้า หรือสีนำ�้ เงินก็ได้ ช่วยบั่นทอนพลังดาวร้าย เพื่อบรรเทาข้อพิพาท
ขัดแย้งที่ไม่ลงตัว ขจัดสิ่งเลวร้ายให้คลายลง
ทิศตะวันออก (ทิศอัปมงคล)
ในปีนี้ ถึงแม้วา่ จะมีดาวแปดขาว 八白 (โป๊ยแป๊ะ) แทนสัญลักษณ์
ด้วยดาวเลข 8 ธาตุดิน ซึ่งเป็นดาวมงคล ดาวแห่ง นักปราชญ์ ผู้รอบรู้
และโชคลาภ จรมาประจ� ำ อยู ่ ท างทิ ศ ตะวั น ออกก็ ต าม แต่ในทิศ นี้
กลับเป็นทิศวิบาก 三煞 (ซาสัว่ ะ) ท�ำให้เรือ่ งทีด่ เู หมือนว่าจะดีแต่กลับ
พลิกผันตรงกันข้าม ส่งอิทธิพลกระทบต่อหลายหลากอาชีพโดยเฉพาะ
ธุรกิจที่เกี่ยวกับไม้ ปลูกต้นไม้ ขายไม้ พืชผัก ผลไม้ จัดสวน จัดดอกไม้
ขายดอกไม้ ชาวสวน งานสื่อสาร ข่าวสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์
รายการวิทยุ งานโฆษณา งานออกแบบ งานจัดแสดงดนตรี นักร้อง
ขายเครื่องดนตรี โอเปอเรเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องใช้ไฟฟ้า กีฬา
ครูฝึก งานแปลเอกสาร ขายยา เสื้อผ้าส�ำเร็จรูป ขายของช�ำร่วย ฯลฯ
หากต�ำแหน่งทิศนีเ้ ป็นประตู ไม่วา่ จะเป็นประตูบา้ น ประตูหอ้ งท�ำงาน
ประตูหอ้ งนอน หน้าต่าง โต๊ะท�ำงาน หรือหัวเตียง ควรจัดวางปีเ่ ซีย๊ ะสีแดง
ช่วยบัน่ ทอนพลังร้ายของทิศวิบาก 三煞 (ซาสัว่ ะ) ให้บรรเทาเบาบางลง
ลดทอนข้อพิพาทขัดแย้ง ที่ไม่ลงตัว ขจัดสิ่งเลวร้ายให้คลายลง และ
ที่ส�ำคัญคือไม่ควรกระทบขุดเจาะพื้นดินที่ต�ำแหน่งทิศทางทิศเดี่ยวๆ
นี้ทิศเดียว เป็นอันขาด

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (ทิศมงคล)
ปีนี้มีดาวเก้าม่วง 九紫 (เก๋าจี้) แทนสัญลักษณ์ด้วยดาวเลข 9
ธาตุไฟ ซึง่ เป็นดาวแห่งชือ่ เสียง ความยินดี ยศฐาบรรดาศักดิ์ จรมาประจ�ำ
อยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ฐานะทางการเงินดี ธุรกิจจะพลิกฟืน้
ก่อเกิดอาชีพ ริเริ่มธุรกิจใหม่ๆ จะเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะเพศหญิง
จะประสบความส�ำเร็จมีชอื่ เสียงโด่งดัง อีกทัง้ จะได้รบั ข่าวดี มีสมาชิกใหม่
ในครอบครัว
หากต�ำแหน่งทิศนีเ้ ป็นประตู ไม่วา่ จะเป็นประตูบา้ น ประตูหอ้ งท�ำงาน
ประตูหอ้ งนอน หน้าต่าง โต๊ะท�ำงาน หรือหัวเตียง ควรจัดวางมังกรสีเขียว
เพือ่ ช่วยเสริมพลังทิศทางมงคลให้กอ่ เกิดผลพวงทีด่ ี เสมือนเป็นการต้อนรับ
ดาวมงคลดวงนี้ จะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆ ที่จะมาเยี่ยมเยือน
การจั ด วางอุ ป กรณ์ ป ระจ� ำ ทิ ศ ทางต่ า งๆ ในปี พ .ศ.2560 นี้
ย่อมสามารถบัน่ ทอนกระแสวิบาก หลบหลีกพลังอัปมงคล ทีจ่ รมาประจ�ำ
ในแต่ละทิศให้บรรเทาเบาบางลง อีกทั้งยังช่วยเสริมส่งกระตุ้นกระแส
พลังมงคลเพื่อลดทอนพลังดาวร้าย โดยเป็นไปตามหลัก 4 ค�ำอักษรจีน
ที่ว่า 趨吉避凶 (ชูเกียกปี่เฮียง) ภายใต้การออกแบบที่มีแนวคิด
เป็ น เอกลั ก ษณ์พร้อม คิด อย่างสร้างสรรค์ เพื่อวางรากฐานธุ ร กิ จ
อย่างมั่นคงด้วยความมั่นใจ เพราะฮวงจุ้ยออกแบบได้
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คิดบวก บทความพิเศษ

“มหกรรมทางเรือนานาชาติ”
ประกาศเกียรติยศกองทัพเรือไทยในเวทีโลก

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตัง้
อาเซี ยน กองทัพเรือได้รับความไว้วางใจ
และได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพหลักจัดงาน
“มหกรรมทางเรือนานาชาติ” ท่ามกลาง
ความยินดีของประเทศอาเชี ยน ซึ่ งไม่เพียง
สะท้อนความสัมพันธ์อันดีในความร่วมมือ
และสร้างเสถียรภาพในภูมภิ าคนีใ้ ห้ยง่ั ยืนเท่านัน้
แต่ ยั ง เป็ น การประกาศความพร้ อ ม และ
เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ท างเกี ย รติ ย ศในเวที โ ลก
อันสง่างามอีกด้วย

ทีจ่ ดั ขึน้ ระหว่าง 26-28 สิงหาคม 2557 ณ กรุงเทพมหานคร กองทัพเรือ
ได้รับเกียรติจากกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพ
จัดสวนสนามทางเรือนานาชาติ เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตัง้
อาเซียน ในปี 2560 และจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน
ครั้งที่ 11 รวมทั้งยังเห็นชอบตามที่กองทัพเรือเสนอให้มีการจัดการ
ฝึกผสมแบบพหุภาคีของกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 1
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเสริมสร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน
การนี้ กองทัพเรือเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีในการเสริมสร้างภาพลักษณ์
และกระตุน้ เศรษฐกิจการท่องเทีย่ ว และบริการของประเทศ และยังเป็น
การแสดงออกถึงการมีบทบาทส�ำคัญในฐานะทีเ่ ป็นหนึง่ ในประเทศสมาชิก
ผู้ก่อตั้งอาเซียน ซึ่งมีส่วนผลักดันให้มีการลงนามในปฏิญญากรุงเทพ
เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2510 และมีสว่ นส�ำคัญในการด�ำเนินการด้านต่างๆ
ของอาเซียนมาโดยตลอด จึงได้เสนอขอความเห็นชอบการจัดกิจกรรม
สวนสนามทางเรือนานาชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่
28 กรกฎาคม 2558 โดยบรรจุเป็นกิจกรรมหลักระดับประเทศในแผนงาน
การจัดกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 50 ปี
การก่อตั้งอาเซียน

บทบาทหนึ่งในประเทศสมาชิ กผู ้ก่อตัง้ อาเซี ยน
จากผลส�ำเร็จในการขับเคลื่อนกองทัพเรือตามวิสัยทัศน์ที่ว่า
“กองทั พ เรื อ จะเป็ น หน่ว ยงานความมั่น คงทางทะเลที่มีบ ทบาทน� ำ
ในภูมภิ าค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ” ได้สง่ ผลอย่างเป็นรูปธรรม
ให้กบั กองทัพเรือ โดยการประชุมผูบ้ ญ
ั ชาการทหารเรืออาเซียน ครัง้ ที่ 8
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การประชุ ม ผู ้ บั ญ ชาการทหารเรื อ อาเซี ย น ครั้ ง ที่ 8 เมื่ อ 26-28
สิงหาคม 2557 ณ กรุงเทพมหานคร

บทบาทกองทัพเรือประเทศสมาชิ กอาเซี ยน
เพื่อให้การจัดกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติในปี 2560
มีความยิง่ ใหญ่ สมเกียรติ และเป็นภาพลักษณ์ทดี่ ขี องประเทศ กองทัพเรือ
ได้รวมกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว เรียกว่า “มหกรรมทางเรือนานาชาติ
เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตัง้ อาเซียน : International Fleet
Review 2017 , The ASEAN 50th ANNIVERSARY”
พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กรุณาลงนาม
ในค�ำสั่งกองทัพเรือเพื่อแต่งตั้ง “คณะกรรมการจัดมหกรรมทางเรือ
นานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน” ขึ้นมา
รั บ ผิ ด ชอบในการเตรี ย มการ และการจั ด กิ จ กรรมเป็ น การเฉพาะ
โดยมี พลเรื อ เอก พลเดช เจริ ญ พู ล รองผู ้ บั ญ ชาการทหารเรื อ
เป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้ ปัจจุบันมีกองทัพเรือมิตรประเทศตอบรับ
ร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 36 ชาติ ทีม่ ี ผบ.ทร. และผูแ้ ทน ผบ.ท. มาร่วมงาน
ส่งเรือรบนานาชาติ จาก 19 ประเทศ จ�ำนวน 28 ล�ำ (บางประเทศ
ส่งมามากกว่า 1 ล�ำ) เข้าร่วม

บทบาทกระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศผ่านการท่องเที่ยว
การประชุมร่วมกับกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียน ร่วมหารือ
กับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดชลบุรี และกองทัพอากาศ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเมืองพัทยา ซึ่งจะเป็นพื้นที่หลักในการ
จัดกิจกรรม โดยก�ำหนดจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 50 ปี การก่อตัง้ อาเซียน ระหว่างวันที่ 13-22 พฤศจิกายน 2560
โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. กิจกรรมซึง่ กองทัพเรือเป็นหน่วยด�ำเนินการหลัก ประกอบด้วย
พิธเี ปิดมหกรรมทางเรือนานาชาติ และการประชุมผูบ้ ญ
ั ชาการ
ทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ 11 (The 11th ASEAN Navy Chief’s
Meeting 2017 : The 11th ANCM ) ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน
2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
การฝึกผสมแบบพหุภาคีของกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียน
ครั้งที่ 1 (The 1st ASEAN Multilateral Naval Exercise 2017 :
The 1st AMNEX 2017) บริเวณพื้นที่สัตหีบ และอ่าวไทยตอนบน
โดยจะมีการฝึกในท่า ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2560 การฝึกในทะเล
ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560
การสวนสนามทางเรือนานาชาติ (The 50th Anniversary of
ASEAN International Fleet Review 2017 : ASEAN IFR 2017)
บริเวณพื้นที่อ่าวพัทยา โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็น

การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ 10 เมื่อ 22-25
สิงหาคม 2559 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ประธานตรวจพลสวนสนาม ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
โดยมีเรือรบกองทัพเรือประเทศต่างๆ ร่วมกับของกองทัพเรือ เข้าร่วม
มากกว่า 50 ล�ำ รวมทัง้ จะมีการจอดเรือทอดสมอประดับไฟในเวลากลางคืน
และมีงานแสดงพลุไฟ ฉลองครบรอบ 50 ปีอาเซียน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน
2560 ที่อ่าวพัทยา

การฝึกผสมแบบพหุภาคีร่วมกับกองทัพเรือประเทศต่างๆ
การสาธิตการปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือนักท่องเทีย่ วประสบภัยทางทะเล
การแสดงแฟนซีดิล และการเดินพาเหรดทางบกของก�ำลังพลเรือมิตร
ประเทศ ทีบ่ ริเวณถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยา โดยก�ำลังพลของเรือรบ
นานาชาติ จะร่วมเดินพาเหรดทางบกเพือ่ ร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี
การก่อตั้งอาเซียน กับขบวนพาเหรดของสถานที่ท่องเที่ยวเมืองพัทยา
ในเย็นวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:00 เป็นต้นไป
2. กิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดี และกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ โดยวางแผน
จัดกิจกรรมให้รอ้ ยเรียงสอดคล้องกันตลอดเดือนพฤศจิกายน 2560 ได้แก่
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การสวนสนามทางเรือนานาชาติของกองทัพเรือประเทศต่างๆ
งานนิ ท รรศการเทคโนโลยี เ รื อ ในทศวรรษหน้ า ครั้ ง ที่ 4
(Ship Technology for next Decade: Ship Tech 4) ระหว่าง 15-17
พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา การแข่งขันเครื่อง
บิน Air Race 1 ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระหว่าง 15-19
พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมพาเหรดทางบก และการจอดเรือทอดสมอประดับไฟในเวลา
กลางคืนร่วมกับการแสดงพลุไฟ
งานแสดงสินค้า และวัฒนธรรม 14-19 พฤษจิกายน 2560
และการแข่งขันกีฬาทางน�ำ้ เช่น การแข่งขันเรือยาวประเพณีชงิ ชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ประจ�ำปี 2560
การแข่งขันเรือยาวสากลนานาชาติ ประจ�ำปี 2560 ระหว่างวันที่
14-15 พฤศจิกายน 2560 ที่สนามแข่งขันอ่างเก็บน�้ำคลองบางไผ่
อ.บ้านฉาง จว.ระยอง
การแข่งขันเรือใบโดยสมาคมเรือใบแห่งประเทศไทย ที่อ่าว
พัทยาเหนือ
ฯลฯ
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อนึง่ กิจกรรมต่างๆ จะต้องมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องโดยใกล้ชดิ ต่อไป ดังนัน้ จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็น
ส่วนหนึง่ ในการส่งแรงใจเชียร์กองทัพเรือ เพือ่ ให้การจัดครัง้ นีเ้ ป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ สมความพยายาม และมุ่งมั่น เพื่อจะสร้างเกียรติยศ
ชื่อเสียงให้ประเทศทั้งในเวทีอาเซียน และเวทีโลก

คิดบวก ข่าวสังคม
โตโยต้า มอเตอร์สปอร์ต 2017
ยางโตโย ไทร์ ลงสนามต่ อ เนื่ อ งประชั น ความเร็ ว รถยนต์ ท างเรี ย บ
โชว์สมรรถนะความยึดเกาะถนน ในรายการ “โตโยต้า มอเตอร์สปอร์ต 2017”
ภายใต้แนวคิด FAST FUN FEST “LIVE EXPERIENCE” การแข่งขันรถยนต์โตโยต้า
วันเมคเรซ 4 รุน่ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในอาเซียน โดยงานนี้ บริษทั ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จ�ำกัด
จัดส่งยาง โตโย ไทร์ รุน่ TOYO PROXES R1R และ TOYO PROXES T1R ลงพิสจู น์
สมรรถนะของยาง ณ ริมหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
บริษัท ต.สยาม คอมเมอรเชียล จ�ำกัด จัดส่งยาง โตโย ไทร์ รุ่น TOYO
PROXES R1R และ TOYO PROXES T1R ให้แก่นักแข่งที่ลงสนามกว่า 60 คัน
โดยการแข่งขันแต่ละรายการเป็นไปอย่างเข้มข้น และตื่นเต้นตลอดเกมการแข่งขัน
ในรุ่น วีออส วันเมคเรซ ดิวิชั่น 1 แชมป์ตกเป็นของ โชเอะ โอดะ นักแข่งอิสระ
ในรุ่นวีออส วันเมคเรซ ดิวิชั่น 2 แชมป์ตกเป็นของ Clement Leung ในส่วน
การแข่งขันของนักแข่งสาวๆ รายการ วีออส วัน เมค เรซ เลดี้ คัพ นางสาว ธัญชนก
เจริ ญ สุ ข ะวั ฒ นะ เร่ ง แซงเอาชนะคว้ า ที่ 1 มาครองได้ ส� ำเร็ จ ส่ ว นรายการ
โคโรลล่า อัลติส วันเมคเรซ แชมป์อันดับ 1 ตกเป็นของ นายสุพงศ์ ข�ำต้นวงษ์
นักแข่งจากทีม Sirishin Blaze Racing Team ในขณะที่การแข่งขันรถกระบะ
ทางเรียบไฮลักซ์ รีโว่ วันเมคเรซ เครื่องยนต์ 2,400 ซีซี นาย นฤชิต เกียรติมณีศรี
สามารถคว้าอันดับที่ 1 มาครองได้สำ� เร็จ
นอกจากความสนุ ก สนานในเกมการแข่ ง ขั น กี ฬ ามอเตอร์ ส ปอร์ ต แล้ ว
ภายในงาน ยางโตโย ไทร์ ยังจัดส่งรถโมบาย เซอร์วิส ที่ส่งตรงจากกรุงเทพฯ
มาบริการผู้ร่วมงานทุกท่าน ส�ำหรับการตรวจสอบสภาพรถ และเช็คเติมลมยาง
โดยทีมงานมืออาชีพ ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งงาน พร้อมกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

SCB My Travel - รักจะเที่ยว… บัตรเดียวพอ
ธนาคารไทยพาณิชย์ มุ่งมั่นสู่การเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด”
(The Most Admired Bank) ตัง้ เป้าเข้าถึงไลฟ์สไตล์ และความต้องการ
ของลูกค้า เดินหน้าสร้างมิตใิ หม่ให้ตลาดบัตรเครดิตช่วงปลายปีนี้ ล่าสุด
ทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท เปิดตัวบัตรเครดิตใหม่ “SCB My Travel รักจะเทีย่ ว… บัตรเดียวพอ” บัตรเดียวทีจ่ ะท�ำให้การท่องเทีย่ วเป็นเรือ่ งง่าย
คุ้มค่า และครบวงจร โดยตั้งเป้ามียอดสมัครบัตรทะลุ 150,000 ใบ
ภายใน 3 ปี

ฅนคิดบวก I 110

จุ ด เด่ น ของบั ต รอยู ่ ที่ ก ารมอบสิ ท ธิ ป ระโยชน์ พิ เ ศษเกี่ ย วกั บ
การท่องเทีย่ วเต็มรูปแบบ และคุม้ ค่าทีส่ ดุ ได้แก่ การรับคะแนนสะสม 2 เท่า
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรทุก 20 บาท/เซลล์สลิป การแลกไมล์สะสมสุดคุ้มค่า
เพียง 17 บาท ต่อ 1 ROP Mile หรือ 15 บาท ต่อ 1 แอร์เอเชีย บิก๊ พ้อยท์
(Air Asia BIG Points) รวมถึงดีลสุดพิเศษต่างๆ จากพันธมิตรทางธุรกิจ
มากมาย อาทิ ตั๋วเครื่องบิน แพ็คเกจทัวร์ ห้องพักโรงแรม รถเช่า
พ็ อ กเก็ ต ไวไฟ ประกั น ภั ย การเดิ น ทาง พร้ อ มมอบความคุ ้ ม ครอง
เมื่อกระเป๋าสตางค์ และทรัพย์สินในกระเป๋าสูญหาย หรือถูกขโมย
โดยจะชดเชยสูงสุดไม่เกิน 100 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ตลอดจนบริการ
เลขาส่วนตัว 24 ชั่วโมงทั่วโลก เพื่อให้คุณอุ่นใจในทุกการเดินทาง
และสิทธิพิเศษจากร้านอาหารและ ร้านค้าชั้นน�ำกว่า 200 แห่งทั่วโลก
นอกจากนี้ยังมอบโปรโมชั่นเพียงสมัครบัตรเครดิต ลงทะเบียน
และใช้จ่ายตามยอดที่ก�ำหนดติดต่อกัน 3 เดือน รับฟรี! ตั๋วเครื่องบิน
1 ที่นั่ง ส่วนผู้ที่รักการท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ก็สามารถฟินไปกับโปรโมชั่น
“บินสุดคุ้ม พักฟรี ยก ก๊วน” แค่ชวนเพื่อนหรือครอบครัวสมัครโปรโม
ชัน่ นี้ แล้วลงทะเบียนรวมกัน 4 คน รับ e-Voucher จากอโกด้า (Agoda)
ไปพักกันแบบฟรี ๆ และพิเศษส�ำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต
ไทยพาณิชย์มาก่อน สมัครบัตรวันนี้ ฟรีค่าธรรมเนียมในปีแรก

PTTME จัดเลี้ยง
คณะผูบ้ ริหาร และพนักงานพีทที ี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง
ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันครบรอบสถาปนาบริษทั ครบรอบ 13 ปี โดยได้รบั เกียรติ
จากคุณวริทธิ์ นามวงษ์ ประธานกรรมการบริษทั ฯ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกท่าน

มอบปุ๋ ยเคมี
นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช (ที่ 4 จากซ้าย) ทีป่ รึกษาอาวุโส
พร้อมด้วยนายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) เจ้าหน้าที่บริหาร
และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และคณะผูบ้ ริหาร บริษทั ไทยเซ็นทรัล
เคมี จ�ำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ และมอบปุ๋ยเคมีตราหัววัว-คันไถ
สูตร 15-15-15 พรีเมี่ยม จ�ำนวน 5 ตัน แก่สมาคมจิตวิทยาความมั่นคง
แห่งประเทศไทย โดยมี พลอากาศโท สุรเชษฐ ทองสลวย (ที่ 6 จากขวา )
นายกสมาคมฯ และพลตรี ขจรฤทธิ์ นิลก�ำแหง (ที่ 5 จากขวา) ผูอ้ ำ� นวยการ
สถาบันจิตวิทยาฯ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ปุ๋ยเคมี ดังกล่าวจะน�ำไปใช้เพื่อ
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ พุทธมณฑล อ.ศาลายา
จ.นครปฐม ซึ่งบริษัทฯ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี

พาน้องดูหนังแอนิเมชั่ นเรื่อง Cars 3
บริษทั ทิพยประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) น�ำโดยนายนพพร บุญลาโภ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
จัดงาน TIPlife เติมพลังใจให้นอ้ งครัง้ ที่ 3 “พาน้องดูหนังแอนิเมชัน่ เรือ่ ง Cars 3” โดยเปิดโอกาส
ให้เด็กนักเรียนยากไร้ในถิน่ ทุรกันดาร จ.ลพบุรจี ำ� นวนกว่า 250 คน ซึง่ อยูใ่ นความดูแลของมูลนิธิ
ซี.ซี.เอฟ. เพือ่ เด็ก และเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้มโี อกาสร่วมชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ยอดนิยมเรือ่ ง Cars 3 โดยมี ดร.กรรณชฎา พิรยิ ะรังสรรค์
ผูอ้ ำ� นวยมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. และคณะผูบ้ ริหารจากบริษทั ทิพยประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมชมด้วย
เด็กๆ กว่า 250 คน ที่มาจากโรงเรียนอนุบาลพระเพนียด, โรงเรียนบ้านเขาแหลม,
โรงเรียนบ้านท่งตาแก้ว จ.ลพบุรี ต่างก็ดีใจ และตื่นเต้นเป็นอย่างมาก พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯ
ยั ง ได้ จั ด เตรี ย มกระเป๋ า อุ ปกรณ์ ก ารเรี ย น กระปุ ก ออมสิ น พร้ อ มทั้ งทุนอาหารกลางวัน
ตลอดจนถึงข้าวโพดคั่ว และน�้ำดื่ม ไว้ให้น้องๆ อย่างเต็มที่
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เวบ็ ไซตรวบรวมเรอ่ื งราวดีๆ ในการใหคณ
ุ คา
ตอสังคมไทย สะทอนมุมมอง และแนวคิด
สรางสรรคของการดำเนินชีวิต การทำงาน
ครอบครัว และสังคมในปจจุบัน ซึ่งมีความ
หลากหลาย เพื่อนำไปเปนแรงบันดาลใจใหกับ
ทุกคนที่ไดเขามาเยี่ยมชมเว็บไซต เกิดแรง
ผลักดันใหรวมทำความดี เสริมสรางสังคม
ใหเปนสังคมที่ “คิดบวก” อยางยั่งยื่น

www.konkidbuak.com

w w w. k o n k i db u ak . co m

www.konkidbuak.com
ภายในเว็บไซตประกอบไปดวยเนื้อหาสาระตางๆ มากมาย และกิจกรรมตางๆ
ที่สรางสรรค พรอมทั้งทำประโยชนใหแกสังคม อีกทั้งยังมีในสวนของ
Community Web board เพื่อใหสมาชิกของเว็บไซตสามารถสรางกลุม
พูดคุยแลกเปลี่ยน ความรูประสบการณตางๆ ไดดวย
สำหรับผูที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกไดที่เว็บไซต www.konkidbuak.com
เพื่อรับสิทธิประโยชนตางๆ มากมาย อาทิ สามารถดาวนโหลดนิตยสาร
“ฅนคิดบวก” ในรูปแบบ E-Loading อีกทั้งยังไดรับสวนลด
หรือบัตรกำนัลจากโรงแรม และรานอาหารชื่อดังตางๆ อีกดวย

สมัครสมาชิกฅนคิดบวก - แบบขอรับนิตยสาร
ปละ 400 บาท (รวมคาจัดสง)
โปรโมชั่นพิเศษ! วันนี้ ปละ 100 บาท (รวมคาจัดสง)

วิธีชำระเงิน
ชื่อ - สกุล ................................................................................
อายุ ..............ป อาชีพ ...........................................................
โทรศัพท ..................................... มือถือ .................................
E-mail .......................................................................................
Facebook..................................................................................
สถานที่สำหรับจัดสง (โปรดระบุใหชัดเจน)
....................................................................................................
....................................................................................................
รหัสไปรษณีย

กรุณาโอนเขาบัญชี “บริษัท ไรท มีเดีย คอรปอเรชั่น จำกัด”
ธนาคารไทยพาณิชย สาขา รามอินทรา กม.10
บัญชีออมทรัพย เลขที่ 142-223843-9
สงในสมัครพรอมแนบสำเนาการโอนเงินมาที่
บริษัท ไรท มีเดีย คอรปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 8 ซอยโพธิ์แกว 3 แยก 19 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
หรือสแกนใบสมัครพรอมใบนำฝากมาที่
admin@rightmediacorp.co.th
สอบถามขอมูลเพื่มเติมไดที่ โทร. 081-842-3008

กิจกรรมมอบนิตยสารฅนคิดบวก
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Right Reactivation

Dedicated to Community and Environmental Sustainability

เพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

รางวัล
แสงดาวแหงความดี

(องคกรดีเดน ประจำป 2559)

รางวัล
ระฆังทอง

รางวัล
สิงหทอง

(องคกรดีเดนแหงป)

(องคกรดีเดนแหงป)

รางวัล
Asean Awards 2016
(องคกรดีเดน)

อุตสาหกรรมสีเข�ยวระดับที่ 3

โรงงานฟนฟูสภาพถานกัมมันตแหงแรกใน ASEAN
ที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 3 ระบบ
บริษัท ไรท รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน)

Right Reactivation, PCL.

+66 (0) 38-035-444
+66 (0) 38-035-488

555 M.5 Makhamkoo, Nikhompattana, Rayong, Thailand 21180

