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	 ผมเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าบนถนนหนทางของชีวิตเรานั้นไม่มีทางลัด	และมันก็

ไม่เคยมีอยู่จริงบนถนนชีวิต	

	 ความสำเร็จไม่มีทางลัด	 อาจจะเร็วหรือช้าแตกต่างกันบ้างตามพรสวรรค์	

ประสบการณ์	 แต่ไม่มีอะไรลอยหล่นมาจากท้องฟ้าแน่นอน	 เคล็ดลับในการทำงานจึงขึ้น

อยู่กับนิสัยและประสบการณ์ของแต่ละคน	อีกสิ่งหนึ่งของการทำงานคือปรัชญาจากการ

ลงมือกระทำ	การทำงานที่แตกต่างจากคนอื่นก็คือ	การตัดสินใจ		

	 สิ่งสำคัญที่สุดของคนเราไม่ใช่เรื่องที่คุณเลือกตัดสินใจว่าจะทำอะไร	 แต่เป็น	

การตัดสินใจว่าจะไม่เลือกทำอะไรต่างหาก	เรื่องนี้คนที่ลงมือกระทำเท่านั้นถึงรู้	

	 การลงมือทำไม่เคยง่ายเหมือนง้างขากรรไกรคุยโม้	 ที่แย่ไปกว่านั้น	 ดูเหมือน

ว่าการใช้น้ำลายเคลือบการตลาดหรูหรากลับเป็นค่านิยมที่นับวันอวดเบ่งคุยข่ม	 และยิ่ง

กลายเป็นสิ่งน่าเชื่อถือในสังคมแห่งวาทะโวหาร	-	สังคมของคนทำงานด้วยลิ้น	

	 ‘ความเเตกต่างของมนุษย์อยู่ที่หัวใจครับ’  

	 การ	 ‘ให้’	 สำคัญกว่า	 ‘ผลของการให้’	 ประสบการณ์ชีวิตได้สอนให้ผม	

ตระหนักว่า	 ถ้าเราคิดว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ดีที่สุด	 จงมอบสิ่งนั้นให้กับคนอื่นด้วยความ

ปรารถนาดี	 ไม่ว่าเขาจะรับหรือปฏิเสธ	 ไม่ว่าเขาจะสำเร็จหรือล้มเหลวไม่ใช่เรื่องสำคัญ	

‘ความสุข’	ที่แท้จริงนั้นอยู่ที่เราได้ทำในสิ่งที่สมควรทำแล้ว	‘ให้’	ในสิ่งที่ควรจะ	‘ให้’	

	 อาจจะมีเพียงมืออาชีพเท่านั้นที่กระจ่างแจ้งกับตัวเองแล้วว่า	 เนื้องานคือ				

คำอธิบายที่ดีที่สุด	 งานที่ดีย่อมผลิดอกออกผลมาจากความตั้งใจ	 และการลงทุนลงแรง

อย่างเต็มพิกัด	โลกนี้ไม่เคยมีความสำเร็จใดๆ	หล่นลงมาจากฟ้า…		

	 เหตุผลหนึ่งที่สังคมของเราวุ่นวายสับสน	 เหตุเพราะคนส่วนมากของเรากำลัง	

‘จ้องมอง’	อยู่แต่กับเงินและโอกาส	 ใครชวนทำอะไรสักอย่างที่ได้เงินก็ทำ	ผมเชื่อว่าชีวิต

เป็นเรื่องที่เราต้องเลือก	 และดูเหมือนทุกสถานการณ์และเงื่อนไขจะหนีไม่พ้นคำโบราณ	

‘ได้อย่างเสียอย่าง’	 อยากได้อยากสำเร็จก็ต้องแลกกับความอดทน	 ความผิดหวัง	 ความ

ล้มเหลว	 และเวลา	 จนเกิดประสบการณ์	 แต่ดูเหมือนว่าเราถามหาความสำเร็จที่ถูก		

บรรจุอยู่ในซองบะหมี่สำเร็จรูป	 แกะซองแล้วประสบความสำเร็จในชีวิต	 ไม่ต้องทน			

3	นาที	ได้เลย…	ไม่มีอยู่จริงหรอกครับ	

	

	

Editor’s talk

ที่ปรึกษา		

ดร.ทัศนัย	วงศ์พิเศษกุล		

ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้		

	

อัศรินทร์	นนทิหทัย		

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม		

	

บรรณาธิการบริหาร	

กิตติพจน์	อรรถวิเชียร		

	

กองบรรณาธิการ	

ธิดารัตน์	 มูลลา	/	พลอยบุษรา	ภัทราพรพิสิฐ	/	

วิฃญ์พล	พลพิทักษ์ชัย	/	ศราวุธ	ชื่นรส	/	

ศศิวรรณ	 โมกขเสน	/	พิจิกา	ยะหัตตะ	/	

อรวันดา	ทับทอง	/	จักรเพชร	วรสินธิ์	/		

ธิษณา	จรรยาชัยเลิศ	/	ธีรวัฒน์	กล่าวเกลี้ยง	/	

บูรไท	พัลลภดิษฐ์สกุล	/	พิเชฐ	วัตตะสิริชัย	/	

อนัญญา	คูเอี่ยม	/	อภิลักษณ์	ธัญประทีป	

	

กราฟิก	ดีไซน์เนอร์	

อนุตร	เหลี่ยมสกุล	

พงศ์ธร	ยิ้มแย้ม	

	

ช่างภาพ	

จิตรพงษ์	จีระฉัตร	

	

พิสูจน์อักษร		

กัณหรัตน์	เลี่ยมทอง	/	มาลินี	สังขรัตน์	/	

สิริรัตน์	จันทศรี		

	

ประสานงาน		

กัณหรัตน์	เลี่ยมทอง	/	มาลินี	สังขรัตน์	/		

สิริรัตน์	จันทศรี	/	สุธาสินี	อินต๊ะจวง	

	

ผลิตโดย	

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้		

สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้		

(องค์การมหาชน)	

เลขที่	999/9	อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์	ชั้น	

17	ถนนพระราม	1	แขวงปทุมวัน		

เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	

โทรศัพท์	02	264	5963-5		

โทรสาร	02	264	5966		

www.tkpark.or.th	

					www.facebook.com/tkparkclub	

					http:twiter.com/tkpark_TH	

	

	

	
บรรณาธิการบริหาร	

กิตติพจน์	อรรถวิเชียร		
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  “ถ้าได้เป็นนายกหนึ่งวัน  
     จะทำอะไรเป็นอันดับแรก” 

“หนูจะให้โรงเรียนมีกีฬาสีทุกวันค่ะ  
มีเต้นแอโรบิกด้วย” 

“จะไม่ ให้มีการแสดงประจำปีของ
โรงเรียน เพราะไม่อยากเต้น” 

“จะบอกทุกคนว่าหนูเป็นนายก  
ที่หล่อที่สุดในโลก (หัวเราะ)” 

ด.ญ.	ทัณณิตา		จินาเกตุ	(น้องเฟิร์ส)			

อนุบาล	1	โรงเรียนบูรยาณีย์เนอสเซอรี	่

ด.ช.	พรชนิต		เกื้ออธิราชกูล	(น้องชีตาร์)		

อนุบาล	2	โรงเรียนสุขเจริญผล	

ด.ช.	จิรัฎ		สินชื่อ	(น้องเซน)		

อนุบาล	2	โรงเรียนอนุบาลอู่ทิพย	์

ด.ช.	อเล็กซานเดอร์		เนวิลกิลคอน	(น้องอเล็กซ์)			

อนุบาล	2	โรงเรียนบูรยาณีย์เนอสเซอรี่	

“จะซื้อมอเตอร์ ไซค์คันใหญ่ๆ  
ขับไปหาพ่อที่อังกฤษ” 

เรื่อง / ภาพ :  บูรไท พัลลภดิษฐ์สกุล  

Milk Shake ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม 
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“KidZania” 
ภายในห้องผ่าตัด คุณหมอวัยเพียง 9 ขวบ กำลังช่วยชีวิตคนไข้
อย่างสุดความสามารถ…ถัดออกไปไม่ไกล พนักงานร้านพิซซ่า  
รุ่นจิ๋วก็กำลังร่อนแป้งกันอย่างหัวปั่น ยังไม่รวมถึงตากล้อง 
ช่างไฟ โปรดิวเซอร์ ผู้สื่อข่าว แอร์โฮสเตส หรือแม้แต่เหล่าพนัก
งานดับเพลิงในชุดสีส้ม ! 

	 เจ้าตัวเล็กจะได้รับค่าตอนแทนจากการทำงานเป็นเงิน		

KidZos	 ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ใน	KidZania	 เพียงเท่านั้น	 ซึ่งเงิน			

KidZos	นี้	 เด็กๆ	สามารถนำมาใช้ซื้อสินค้าในจุดที่มีเครื่องหมาย	-Z	

ระบุไว้	 และไม่ว่าเด็กๆ	จะเอาเงินนั้นกลับบ้านไปด้วยหรือนำไปฝาก

ไว้ที่ธนาคาร	 เงิน	KidZos	ของพวกเขาก็สามารถนำมาใช้ได้ในครั้งต่อ

ไปที่แวะมา		

	 ที่	KidZania	 นอกจากจะฝึกให้เด็กๆ	 ได้ใช้ความคิด

สร้างสรรค์เรียนรู้หาประสบการณ์จากการทำงานจริงและมองภาพ

อาชีพที่อยากทำในอนาคตได้ชัดเจนขึ้นแล้ว	 ยังสอนให้เจ้าตัวเล็กรู้จัก

กับการจับจ่ายใช้สอยให้เหมาะสมและเริ่มเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตกับ		

ผู้อื่นอีกด้วย	

	 ปัจจุบัน	KidZania	 ขยายไปในหลายสาขาทั่วโลก	 ไม่ว่าจะ

เป็นที่	Tokyo,	Osaka,	Dubai,	Seoul,	Chile,	India,	Turkey,	Portugal	

และที่สำคัญภายในสิ้นปีนี้	 เราจะมีโอกาสได้เห็น	KidZania	 ในเมือง

ไทย	ภายใต้ชื่อ	KidZania	@	Siam	Paragon	บนพื้นที่กว่า	8,000	

ตารางเมตร	ด้วยงบประมาณกว่า	700	ล้านบาท		

	 อีกไม่นานเกินรอ	 เด็กไทยจะได้ปลดปล่อยจินตนาการและ

โลดแล่นไปอย่างไม่มีขีดจำกัด	

	 ที่เมืองอัจฉริยะแห่งการเรียนรู้ระดับโลก…“KidZania	”	

	

เมื่อโลกในจินตนาการสัมผัสได้ 

	 	“ยินดีต้อนรับสู่	KidZania”	
	 KidZania	 เมืองจำลองในจินตนาการของเด็กๆ	 ทั่วโลก	

เปิดตัวครั้งแรกโดยนักลงทุนชื่อ	Xavier	Lopez	Ancona	(ปัจจุบันเป็น

ผู้บริหารของ	KidZania)	 	 ในเดือนกันยายน	1999	ที่ห้าง	Santa	Fe	

ใน	Mexico	City	ภายใต้ชื่อ	La	Ciudad	de	los	Ninos	 ซึ่งแปลว่า	

เมืองของเด็ก	(The	city	of	children)	ซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งน่าตื่นตาตื่นใจ	

ไม่ว่าจะเป็น	 โรงพยาบาล	 สถานีดับเพลิง	 ร้านเสริมสวย	 ธนาคาร	

สถานีวิทยุ	 สถานีโทรทัศน์	 ร้านพิซซ่า	 ซูเปอร์มาร์เก็ต	 รวมไปถึง			

ยานพาหนะ	 ที่วิ่งวนอยู่รอบๆ	 เมือง	 เพื่อให้เด็กๆ	 ได้ลองใช้ชีวิต

เสมือนจริงในบทบาทของผู้ใหญ่		

	 เมื่อก้าวเข้ามาใน	KidZania	ทุกคนจะได้รับแผนที่ของเมือง

และเช็คจำนวน	50	KidZos	 ซึ่งเจ้าตัวเล็กสามารถนำเงินนั้นมาใช้ซื้อ

สินค้า	 บริการต่างๆ	 และใช้ในการเข้าเรียนก่อนที่จะทำงานจริง	

เด็กๆ	จะเลือกทำอาชีพที่ใฝ่ฝัน	เรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับงาน	ไม่ว่า

จะเป็นคุณหมอ	พ่อครัว	 พนักงานธนาคาร	 ตำรวจ	 และอาชีพอื่นๆ	

อีกกว่า	90	อาชีพ	ซึ่งที่นี่เอง	มี	Zupervisors	หรือเจ้าหน้าที่ที่คอยช่วย

เหลือให้เด็กๆ	 ให้ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตัวเอง	 โดย		

ผู้ปกครองสามารถแวะเวียนเข้ามาดูความสำเร็จของเจ้าตัวเล็กได้จาก

จุดที่	KidZania	กำหนด	

นักผจญเพลิงในชุดสีส้มกำลังเตรียมตัว

ออกปฏิบัติงาน	

เชฟประจำ	KidZania	ทดสอบคุณภาพของ

วัตถุดิบในการปรุงอาหาร	

	ทันตแพทย์รุ่นจิ๋วกำลังเรียนรู้การถอนฟันให้คนไข้	

	

KidZania	เมืองจำลองของเด็กๆ	ทั่วโลก	

Play Groundเด็กเล่นอะไร 

เรื่อง : พิจิกา ยะหัตตะ 



 Social network หรือ สังคมออนไลน์ กำลังกลายเป็นการสื่อสาร
กระแสหลัก ที่สามารถย่อโลกใบใหญ่ให้เล็กลงได้เพียงปลายนิ้วคลิก บ้างก็
ว่าเป็นการสื่อสารที่มีประโยชน์มากล้น บ้างก็ว่าเป็นการสื่อสารที่มีโทษมหันต์ 
ลองไปฟังเสียงของผู้ที่ใช้เป็นกิจวัตรประจำวัน ว่าพวกเขามีมุมมองต่อ
สังคมรูปแบบใหม่นี้อย่างไรบ้าง 

สังคมออนไลน์... 
โลกใบใหม่หรือหลุมพรางทางเทคโนโลยี? 

ชมพูนุท เหลืองอังกูร  
ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก  
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
	 “วิธีการติดต่อสื่อสารแบบนี้แม้จะเป็นวิธีการใหม่ที่ได้รับความนิยม	 แต่ก็ไม่ได้ดีไป

กว่าวิธีเก่าที่คนเราคุยกันซึ่งๆ	 หน้า	 เวลาเราคุยกันในเอ็มเอสเอ็นหรือเฟซบุ๊ค	 เป็นความรู้สึก

อย่างหนึ่งที่สะดวกจะคุยในช่วงเวลานั้น	และเป็นการแสดงตัวตนออกมาอีกแบบหนึ่งที่วิธีอื่นไม่

สามารถทำได้	 ถ้าถามว่าเป็นการใส่หน้ากากเข้าหากันไหม	สำหรับเพื่อนที่รู้จักกันอยู่แล้วคง

ไม่ใช่	 แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักมาก่อนก็อาจเป็นไปได้	 ในอีกแง่ก็เหมือนเป็นที่ระบายอารมณ์

ถ่ายทอดความคิดให้ผู้อื่นรับรู้ผ่านตัวหนังสือ	 เมื่อไปโพต์ไว้	 ก็มีคนเข้ามาให้คำปรึกษาแสดง

ความคิดเห็นบ้าง”	

	

วริษฐา ขอประเสริฐ  
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
	 “มันคือโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งเปรียบได้กับโลกเสมือนจริง	ที่เราสามารถเข้าไปอยู่ร่วมกับ

กลุ่มคนที่มีความชอบเหมือนๆ	 กับเราได้	 กลายเป็นความสัมพันธ์ในอีกรูปแบบหนึ่ง	 บางทีก็

อาจเป็นการทำลายสังคมจริงๆ	ทำให้ตัวตนจริงๆ	ของเราหายไป	เราควรจะกลับมาอยู่กับตัว

เองบ้าง	 อย่าให้สังคมแบบนี้มาเป็นสิ่งสำคัญมากเกินไป	การพูดคุยในสังคมออนไลน์เราเลือก		

ที่จะเปิดเผยเพียงบางสิ่งต่อคนอื่นเท่านั้น	แต่การพูดคุยต่อหน้าเราจะเห็นลักษณะสีหน้าท่าทาง

ที่สามารถบ่งบอกความเป็นตัวเองได้มากกว่า	 ความรวดเร็วที่ว่าเป็นข้อดีก็อาจจะเป็นข้อเสียได้	

เพราะทำให้เราขาดสติในการรับรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่	 ความช้าทำให้เรามีสติในการทำอะไร

มากขึ้น	เทคโนโลยีที่ช้าบ้างทำให้การรอคอยมีความหมายและมีคุณค่ามากขึ้น”			
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เรื่อง/ภาพ : วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย 

ดาวมหาลัย	



สังคมออนไลน์... 
โลกใบใหม่หรือหลุมพรางทางเทคโนโลยี? 

	

ลลิตา จิระนคร 
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
	 “สังคมออนไลน์มีทั้งทางบวกและทางลบ	 แต่คิดว่าน่าจะเป็นทางบวกมากกว่า	

เพราะว่าเราใช้ตรงนี้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารกัน	ซึ่งถือว่าจำเป็น	ถ้ากลับไปไม่มีอีกก็อาจ

จะทำให้โลกแคบลงหรือไม่พัฒนาอย่างทุกวันนี้ก็เป็นได้	 มันทำให้ชีวิตเราเร็วขึ้น	 สะดวกสบาย

มากขึ้น	แต่อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับตัวคนใช้มากกกว่า	 ในเมื่อเกิดสังคมแบบนี้ขึ้นมาแล้วเราก็

ต้องใช้มันให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	 ถ้าเราใช้โดยที่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนก็ไม่มีเหตุผลอะไร

ที่จะมองว่าสังคมแบบนี้ไม่ดี”	

อัครินทร์ วิโรจน์ศิรวุธ 
ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการระหว่างประเทศ  
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์	
	 “คนใช้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบอกได้ว่าสังคมรูปแบบนี้มีข้อดีหรือข้อเสีย	 ซึ่งข้อเสียคือ

เป็นการทำลายความละเอียดในการติดต่อสื่อสาร	 เพราะความรวดเร็วของมัน	 เวลาที่จะทำจะ

พูดอะไรอาจไม่ทันยั้งคิด	 รวมไปถึงทำให้มีปัญหาในการใช้ภาษา	 เพราะเป็นภาษาที่ค่อนข้าง

จะเหมือนโทรเลข	 ไม่มีไวยากรณ์	 และมีคำแสลงเยอะมาก	 ผลกระทบที่ตามมาคือเรื่องของ

ครอบครัว	ที่อาจจะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนในครอบครัวได้	 เพราะมัวไปสนใจสังคมแบบ

นี้แทน	แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามสังคมในยุคปัจจุบันก็ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมาก	อย่างองค์กร

บางแห่งที่ต้องใช้ความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารกัน	 แต่ไม่จำเป็นถึงขนาดต้องเสพติดมัน			

ถ้าเราใช้เป็น	ข้อดีก็มีมากกว่าอยู่แล้ว”	

บุณยนุช ชมแป้น 
นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาภาษาอังกฤษ  
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
	 “สังคมปกติที่เราอยู่กันนี้เป็นสังคมจริงๆ	 แต่สังคมออนไลน์เป็นสังคมเสมือนจริง			

ซึ่งกำลังจะกลายเป็นสังคมจริงๆ	แล้ว	มันทำให้คนได้ใกล้ชิดกัน	 แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้

คนห่างไกลกันด้วย	สมัยแรกเริ่มเราติดต่อสื่อสารกันผ่านการพบปะเจอหน้ากัน	ต่อมาก็มีการ

เขียนจดหมาย	ซึ่งสังคมแบบนี้เป็นสิ่งใหม่ที่ประโยชน์ใช้สอยไม่ต่างกันเลย	และเป็นอีกช่องทาง

หนึ่งของการสื่อสารที่มีความสะดวกสบายมากขึ้น	จะไม่มีก็ได้	แต่โลกก็จะแคบลง	มันมีความ

ขัดแย้งในตัวเองอยู่	 เราต้องรักษาน้ำหนักระหว่างสองสังคมทั้งสองนี้ให้ดี	 ไม่อยู่ในสังคมใด

สังคมหนึ่งมากเกินไป”	

	

ธีศิษฏ์ ธีระมงคลกุล 
ชั้นปีที่ 5 คณะทันตแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
	 “ดูเหมือนว่าความสะดวกสบายคือเหตุผลที่ผู้คนเลือกใช้สังคมออนไลน์นี้	 แต่สิ่งที่

เกิดขึ้นตามมาคือทำให้ผู้คนขาดปฏิสัมพันธ์กันอย่างที่เคยเป็น	 จากที่พบหน้าพูดคุยกันก็กลาย

เป็นการพบกันผ่านทางหน้าจอ	สำหรับคนที่หมกมุ่นกับมันมากๆ	จะทำให้เสียเวลาในการทำ

สิ่งที่มีประโยชน์อื่นๆ	ซึ่งบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมแบบนี้ก็เชื่อถือไม่ได้	เพราะเราไม่สามารถ

รู้จักตัวตนของคนที่ใช้ได้เลย	ถ้าไม่ใช้เพื่อนที่เคยเห็นหน้ากันมาก่อน	อย่างไรก็ตามการมีสิ่งนี้ก็

ดีกว่าไม่มี	แต่ไม่มีก็ไม่ตาย”	
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แหล่งเรียนรู้ใต้เงาไม้  
	 สวนสันติชัยปราการ	พื้นที่เล็กๆ	ที่

มีสถาปัตยกรรมงดงามริมถนนพระอาทิตย์	

ด้านหน้าป้อมพระสุเมรุตั้งเด่นสง่าสร้างขึ้นใน

สมัยรัชกาลที่	1	เพื่อใช้ในการป้องกันแผ่นดิน

รัตนโกสินทร์ในยามทำศึกสงคราม	ป้อมแห่ง

นี้มีลักษณะเป็นทรงแปดเหลี่ยม	มีฐาน	3	ชั้น		

	 ใต้เงาไม้นักเรียนมอปลายกลุ่มหนึ่ง

กำลั งนั่ ง รวมกลุ่ มกันทำการบ้ านอย่ า ง

ขะมักเขม้น	 ในห้องเรียนไร้กำแพง	 ไร้

กระดาน	มีเพียงสายลมแสงแดดภายในรอบ

บริเวณของสวนสันติชัยปราการ	 “ที่นี่ร่มรื่น

อากาศเย็น	 	มีเสียงเพลงให้ผ่อนคลายทำให้

วิ ช า ย า ก ๆ	 อ ย่ า ง วิ ช า เ ค มี	 ฟิ สิ ก ส์	

คณิตศาสตร์ที่ต้องคำนวณยากๆ	และต้องใช้

สมอง	 ดูง่ายขึ้น”	 อถิษฎา	 ประเสริฐลักษณ์	

นกัเรยีนชัน้	ม.	4	โรงเรยีนวดัสงัเวช	วยั	15	ป	ี

เล่าถึงมนต์เสน่ห์ที่ทำให้เพื่อนๆ	แวะเวียนมา

อ่าน	-	เขียน	-	เรียน	-	คิด	-	ทบทวนความรู้

กันในสวนแห่งนี้อยู่เป็นประจำ	

ขณะเดียวกันสถานที่แห่งนี้มีสถาปัตยกรรม

น่าสนใจ	 มีร่องรอยของประวัติศาสตร์ของ

พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์	 ซึ่งเดิมพื้นที่นี้จะมี		

ต้นลำพูขึ้นจำนวนมากจนชาวบ้านเรียกกันว่า	

บางลำพู	แม้วันนี้หลงเหลืออยู่ต้นสุดท้าย	แต่

สำหรับคนรุ่นใหม่อย่าง	 อถิษฎา	 ได้รับรู้ถึง

ประวัติศาสตร์นอกห้องเรียน					

	 ส่วน	สมควร	ศรีกุดดา	 วัย	33	ปี	

ทุกวันหยุดจากการทำงานจะพาลูกสาววัย			

4	 ขวบ	 มาวิ่งเล่น	 เนื่องจากบ้านอยู่ใกล้กับ

สวนสาธารณะ	 และจากการที่พาลูกสาวมา

เล่นในพื้นที่ แห่งนี้ตั้ งแต่	 2	 ขวบ	 พบว่า	

ลูกสาวร่าเริงและกล้าแสดงออกกว่าเดิม	

ทำให้อยากพาลูกมาทุกอาทิตย์		

สวนสันติชัยปราการ  
แหล่ง “ฮิป” คนทุกวัย   

 
 ลองคิดและนับนิ้วตามถึงสถานที่ในกรุงเทพฯ ที่มีบรรยากาศ
ร่มรื่น และมีกิจกรรมหลากหลายให้คนทุกวัยได้แสดงออกบนพื้นที่เล็ก ๆ 
บนพื้นที่ 8 ไร่ ของสวนสันติชัยปราการ ได้สร้างความสุขเล็ก ๆ ของคน
ที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ คนกรุง
หลายคนอาจเดินตากแอร์ในห้างสรรพสินค้า แต่สำหรับพื้นที่เล็ก ๆ ของ
สวนแห่งนี้พร้อมอ้าแขนรับคนทุกวัยไว้ในอ้อมกอดของสายน้ำเจ้าพระยา
และป้อมพระสุเมรุ... พร้อมหรือยังที่จะเข้าร่วมกิจกรรมฮิป ๆ ในช่วงวัน
หยุดแบบสบาย ๆ     

เรื่อง : จักรเพชร วรสินธ์, ศราวุธ ชื่นรส / ภาพ : จิตรพงษ์ จีระฉัตร 
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	 ด้วยพัฒนาการของลูกสาวที่ร่าเริง

ขึ้น	 ทำให้เพื่อนๆ	ละแวกบ้านมาวิ่งเล่นด้วย

กันอยู่เป็นประจำ	 สิ่งที่ชอบคือทุกวันหยุดจะ

มีกิจกรรมหลากหลายให้เด็กๆ	 ได้ชมและ

ลองเล่น	 ทำให้เพิ่มพัฒนาการของลูกให้เข้า

กับคนได้ทุกวัย	 ซึ่งกิจกรรมนาฏศิลป์	 เช่น	

การรำฟ้อน	 เด็กจะชอบเป็นพิเศษ	 เพราะ

สามารถรำตามพี่ๆ	ที่มาแสดงได้ทันที	 “ทุก

วันนี้พื้นที่ในกรุงเทพฯ	 มีน้อยที่จะมีพื้นที่ให้

เด็กๆ	 มาวิ่งเล่นอย่างปลอดภัย	 พื้นที่ส่วน

ใหญ่เสี่ยงที่จะถูกรถชนได้	 สิ่งเหล่านี้ทำให้

สวนแห่งนี้เป็นอีกสถานที่เพื่อสร้างพัฒนาการ

ใหม่ๆ	ให้กับเด็กๆ”	สมควร	ทิ้งท้าย				

	 ใต้เงาไม้ไม่ใช่เพียงความร่มรื่น	แต่

ยังสร้างพัฒนาการให้กับเด็กๆ	ได้เสมอ....		

	 	

พื้นที่ของคนรุ่นใหม่  
	 ส ำห รั บทำกิ จ ก ร รม ริ ม แม่ น้ ำ

เจ้าพระยา	 	 มีที่นั่งริมน้ำให้นั่งสัมผัสกับ

สายลมและละอองน้ำที่มาพร้อมกับเรือยนต์ที่

แล่นส่งผู้โดยสารไปยังจุดหมาย	 หากทอด

สายตาออกไปจะได้สัมผัสกับภาพความงาม

ของสะพานพระราม	 8	 ที่ เ ชื่ อมสองฝั่ ง

เจ้าพระยาให้เป็นหนึ่งเดียว	

	 นี่คือมนต์เสน่ห์ของสวนสาธารณะ

แห่งนี้ที่ เชิญชวนให้ชาวไทยชาวต่างชาติ		

แวะเวียนกันเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจอย่างต่อ

เนื่อง	 กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้าน

ประวัติศาสตร์สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์		

ของไทย				

	 ด้านกลุ่มเยาวชนต่างๆ	มีการรวม

กลุ่มเพื่อทำกิจกรรมในการออกกำลังกายร่วม

กันหลายกลุ่ม	 เช่นเดียวกับชมรมบีบอยป้อม

พระสุเมรุ	ณัฐวุฒิ	เจริญฤทธิ์	อายุ	19	ปี	นัก

ศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร			

(โชติเวช)	 หนึ่งในสมาชิกชมรมเล่าว่า	 “การ

เต้นฮิบฮอปเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง

ที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะบริเวณ

กล้ามเนื้อแขนและขา	ด้วยความที่ตนมีความ

สนใจจึงได้มาสมัครเป็นสมาชิก	 โดยจะซ้อม

กันประจำเพื่อผ่อนคลาย	จนปัจจุบันสามารถ

สร้างรายได้เสริมระหว่างเรียนอีกด้วย”		

	 ขณะที่นายอภิญญาวุฒิ	 วิโรจน์เวช

ภั ณ ฑ์	 นิ สิ ต ชั้ น ปี่ ที่	 4	 จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์

มหาวิทยาลัย	สมาชิกชมรมดนตรีไทย	ได้เล่า

ว่า	 ปัจจุบันดนตรีไทยหาโอกาสที่จะแสดงได้

น้อยมาก	 รุ่นพี่หัวหน้ากลุ่มจึงได้ออกแนวคิด

นัดพบกันทุกเย็นวันอาทิตย์เพื่อมารวมวงเล่น

ดนตรีไทย	 โดยใครก็ได้ที่สนใจสามารถเข้า

มาเล่นไม่ว่าชำนาญหรือไม่ก็ตามขอเพียงคุณ

มีใจรักและอยากจะเล่นดนตรีไทย		

	 ส่วนกิจกรรมศิลปะป้องกันตัวที่

มีชื่อว่า	Capoeiara	กิจกรรมการออกกำลัง

กายแนวใหม่ที่ใช้ดนตรี	ศิลปะ	ปรัชญา	 เป็น

องค์ประกอบในการเล่น	 เป็นการเล่นแบบ

ใหม่ซึ่งยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายใน

ปัจจุบัน	การเล่น	Capoeiara	เป็นศิลปะการ

เล่นของบราซิล	นอกจากกระบวนท่าที่งดงาม

แล้วยังช่วยในการพัฒนาสุขภาวะของผู้เล่น

ทั้งทางด้านจิตใจ	อารมณ์และสังคมของกลุ่ม

ให้ดีขึ้น	 โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

ประเทศบราซิล	

	 ในพื้นที่เล็กๆที่มีการบริหารจัดการ

และการออกแบบที่ดี	 จนกลายเป็นสวน

สาธารณะที่มีความงดงามน่าสนใจรวม

กิจกรรม	 “ฮิปๆ”	 ของคนทุกวัย	 จึงทำให้

บริเวณพื้นที่ป้อมปราการที่เคยเป็นปราการ

ป้องกันกรุงรัตนโกสินทร์	วันนี้ถูกใช้เป็นแหล่ง

เสริมสร้างสุขภาพของคนสังคมเมือง	 สมดั่ง

พระนามพระราชทาน	“สวนสันติชัยปราการ”	

อันหมายถึงปราการแห่งชัยชนะ	 สันติภาพ	

และสันติสุขของปวงชน	
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เรื่อง วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย / ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง ภาพ : จิตรพงษ์ จีระฉัตร 

Speakers ดาวดลใจ 

แล้วเอางานของเขามาใช้	มันจะมีความก้ำกึ่งระหว่างการ
ได้แรงบันดาลใจกับการเลียนแบบงานคนอื่น	 ถ้าอยากรู้
ว่าเราเป็นแบบไหนก็มีเส้นแบ่งง่ายๆ	คือให้จินตนาการว่า
เราเจอศิลปินที่เราได้แรงบันดาลใจมาจากเขา	แล้วถาม
ตัวเองว่าเรากล้าเอางานเราไปให้เขาดูหรือเปล่า	ถ้าเรา
กล้าเอาไปให้เขาดูแสดงว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจ	แต่ถ้า
เราไม่กล้าแสดงว่าเราเลียนแบบเขาแล้ว	 ต่อให้เหมือน		
ยังไง	ถ้าใจเราไม่ได้เลียนแบบก็คือไม่ได้เลียนแบบ	เราจะ
รู้ตัวเองดีที่สุด	
 
ทำไมถงึสรา้งงานใหอ้อกมาดเูรยีบงา่ย 
	 ส่วนตัวเป็นคนที่ชอบอะไรง่ายๆ	อยู่แล้ว	 เลย
วาดออกมาแบบนี้	 แต่ความจริงก็คิดเยอะนะ	ตอนที่ทำ
หนังสือเด็กก็ได้เรียนรู้ว่าต้องทำออกมาให้ผิดน้อยที่สุด	
เพราะเด็กไม่สมควรที่จะได้รับรู้อะไรผิดๆ	แม้แต่นิดเดียว	
หนึ่งประโยคในหนังสือเด็กต้องใช้เวลาคิดนานมาก	คือ
เวลาทำงานอยากให้คนเห็นแล้วเขาใจง่าย	เหมือนการทำ
สิ่งยากๆ	ให้มันง่ายขึ้น		
	
อะไรคือหัวใจของการเป็นนักวาด
ภาพประกอบ  
	 คือตามอาชีพเลยว่าหัวใจคือการวาดภาพ
ประกอบ	ต้องวาดให้ประกอบไปด้วยกัน	 ไม่ใช่วาดอะไร
ก็ได้	 สมมติทำกระเป๋าก็วาดภาพประกอบกระเป๋า	 ทำ
อย่างไรให้กระเป๋าน่าใช้ที่สุดด้วยภาพ	 และต้องคิดถึง
กลุ่มเป้าหมายว่าเป็นใคร	ภาพประกอบเป็นพาณิชย์ศิลป์
ที่เราต้องคำนึงถึงผู้รับด้วย	 ภาพประกอบที่ดีต้องสวย	
เข้ากับเรื่อง	 และสำคัญที่สุดคือต้องมีสไตล์เป็นของ		
ตัวเอง	ส่วนวิธีการหาสไตล์คือวาดไปเรื่อยๆ	ทุกวันๆ	จน
มีลายเส้นเป็นของตัวเอง	หาสิ่งที่ตัวเองชอบและต้องทำ
มันให้ดี	 อุปสรรคในการทำงานก็คือตัวเอง	 ถ้ามีปัญหา
อะไรก็รู้ไว้ว่าเราเลือกที่จะมีปัญหาเอง	 อย่างเราไม่ชอบ
การแก้งาน	ซึ่งการแก้งานไม่ใช่อุปสรรคหรอก	อุปสรรค
จริงๆ	คือใจของเราต่างหากที่ไม่ชอบการแก้งาน	จะโทษ
อย่างอื่นไม่ได้เลย	ทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่เรา		
	
อยากบอกอะไรกับคนที่กำลังอยาก
เป็นนักวาดภาพประกอบ 
	 ลงมือทำเลยดีกว่ า	 ไม่ต้ องรอให้ ใครมา		
บอกอะไร	อย่าไปคิดเยอะ	และอย่าท้อ	 เชื่อว่าจะได้เป็น
นักวาดภาพประกอบอย่างแน่นอน	ทำต่อไป	อย่าหยุด	

รู้สึกตัวว่าชอบวาดรูปตั้งแต่เมื่อไร 
	 ตอนเด็กๆ	 ชอบอ่านหนังสือ	 วาดรูป	 เหมือน
เด็กทั่วไป	พอเข้าโรงเรียนแล้วต้องเรียนวิชาศิลปะ	 ซึ่งมี
การให้คะแนนวัดผล	 ว่ารูปเราสวยหรือไม่สวย	มันทำให้
เราเอาการวาดรูปออกไปจากชีวิตเลย	 เพราะไม่ชอบการ
มาวัดผลในสิ่งที่เรารัก	 และจะทำให้เราเกลียดมันในที่สุด	
ตั้งใจว่าจะไม่เรียนอะไรที่เกี่ยวกับการวาดรูปเด็ดขาด	 ก็
เลยหนีจากการวาดรูปไปเรียนนิเทศฯ	ที่จุฬาฯ	ช่วงนั้นครู
โต	 หม่อมหลวงจิราธร	 จิรประวัติ	 เขามาสอนเกี่ยวกับ
การวางคอมโพสซิชันในงานพริ้นท์แอด	 ซึ่งเป็นวิชาที่
เกี่ยวกับนิเทศฯ	ซึ่งครูเขามีอาชีพหลักคือเป็นนักวาดภาพ
ประกอบ	 เขาก็เลยเอางานภาพประกอบมาให้ดู	 พอได้
เห็นงานจริงๆ	ก็ทำให้เรารู้เป็นครั้งแรกว่ามีอาชีพนักวาด
ประกอบอยู่ในโลกด้วย	หลังเรียนนิเทศฯ	จบก็ยังเรียนโท
โฆษณาอยู่อีกปีหนึ่ง	 อยู่ๆ	 ก็คิดขึ้นได้ว่าอยากเรียนอะไร
ที่ตัวเองอยากรู้จริงๆ	 ก็เลยสมัครเรียนโทวาดภาพ
ประกอบ	จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้	
	
คิดว่าตัวเองมีอัตราส่วนระหว่าง
พรสวรรค์หรือพรแสวงมากกว่ากัน 
	 เราไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีพรสวรรค์นะ	 ตอน
เรียนปริญญาโทวาดภาพประกอบ	วาดรูปสีน้ำไปให้เขาดู	
เขาก็รู้เลยว่าเราไม่ได้เรียนศิลปะมา	 เขามั่นใจว่าสอนเรา
อีกปีหนึ่ง	 เราก็ไม่มีทางเรียนทันเพื่อนได้	 รู้สึกท้อสุดๆ	
พอรู้ตัวว่าทำงานที่ลงสีน้ำไม่ได้	 เราก็หันไปทำงาน
คอลลาจแทน	ซึ่งก็ไปได้ดีกว่า	 ก็เลยใช้เทคนิคนี้มาจนถึง
ทุกวันนี้	คือต้องมีพรแสวงก่อน	ถึงจะรู้ว่าเรามีพรสวรรค์		
	
ใช้เวลานานไหมกว่าจะพบ
เอกลักษณ์ในงานของตัวเอง  
	 ไม่ต้องใช้เวลาเลย	 เพราะตัวเราวาด	 มันมา
จากปลายนิ้วของเรา	ยังไงก็ต้องเป็นตัวเรา	ก็เข้าใจว่าทุก
คนอยากมีแรงบันดาลใจ	การดูรูปของคนอื่นแล้ววาด	ถ้า
เป็นการวาดตามเพื่อฝึกมือก็โอเค	แต่พอเราทำงานจริงๆ	

 การ์ตูนหัวกลม ๆ ตาโต ๆ สีสันสดใส   
น่ารักน่าหยิก ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ ป้ายโฆษณา   
ปกซีดี หรือแม้กระทั่งหน้าจอโทรศัพท์มือถือ และคน
ที่ปล่อยให้ตัวการ์ตูนเหล่านี้ ไปโลดแล่นประกอบอยู่
ในแทบทุกแห่งที่เรามองเห็น คือผู้หญิงตัวเล็ก ๆ 
คนหนึ่งที่ชื่อว่า แป้ง ภัทรีดา ประสานทอง นักวาด
ภาพประกอบผู้มีความเรียบง่ายเป็นเอกลักษณ์ ซึ่ง
เป็นที่น่าสนใจว่าจากเด็กที่เกลียดการให้คะแนนในวิชา
ศิลปะ หันเหเส้นทางชีวิตมาสู่นักวาดภาพประกอบมือ
อาชีพจนประสบความสำเร็จ เธอมีแรงบันดาลใจและ
แนวคิดในการทำงานอย่างไร เชิญติดตามชมภาพ
ประกอบเรื่องราวชีวิตของเธอกันได้เลย  
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เรื่อง : ศราวุธ ดีหมื่นไวย์  

 หากนับความฝันของแต่ละช่วงวัยของคนหนึ่งคนมาเรียงต่อกันอาจยาวเหยียดเป็นกิโล แต่ถ้าหากลองมา
มองกลับไปยังฝันในช่วงวันเหล่านั้นเราจะพบบางสิ่งที่เสมือนเป็นแรงกระตุ้น บางครั้งอาจนั่งหัวเราะ ร้องไห้ และยิ้ม 
ให้กับร่องรอยอดีตของตนเอง  
 ถ้าลองนับดูความฝันเกี่ยวกับอาชีพที่จะยึดหาเลี้ยงตนของคน 4 ช่วงวัย คงได้แรงบันดาลใจบางอย่างที่มา
พร้อมกับอุปสรรค์อย่างน่าขบคิดด้วยเช่นกัน  

ธนทัต จีวรกุลนนท์ (หยก)  
อายุ 10 ปี ชั้น ป.4 โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม  
เชฟมือทองฝันที่ต้องไปให้ถึง   
	 “หยกอยากเป็นเชฟ”	 เด็กชายตอบอย่างมั่นใจเมื่อถามถึง

ความฝันในอนาคต	 แล้วเล่าต่อถึงเหตุผลเพราะต้องการทำอาหาร		

อร่อยๆ	 ให้พ่อกับแม่รับประทาน	ที่มาของความฝันเกิดจากเวลาอยู่

คนเดียวหิวทำอาหารไม่เป็นทำให้ลำบาก	จึงนึกอยากทำอาหารเก่งๆ	

เพื่อจะได้ทำกินเองได้		

	 ตอนนี้หยกต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นแล้ว	 ต่อไปจะค่อยๆ	

เรียนรู้การทำอาหารจากพ่อและแม่ก่อน	 ถ้าหากเป็นไปได้อยากเข้า

เรียนในโรงเรียนทำอาหารเมื่อโตขึ้น	 ส่วนปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อ

ความฝันเกิดจากไม่มีแรงบันดาลใจในการทำอาหาร	 แต่ถ้าไม่มีแรง

บันดาลใจจะพยายามพูดคุยกับพ่อแม่	 อนาคตคิดว่า	 อาชีพเชฟจะมี

ความมั่นคงในการทำงานมากกว่าอาชีพอื่น		

สุกฤตา โฉมสวัสดิ์ (แน็ค)  
อายุ 18 ปี ชั้น ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  
เด็กสาวผู้มุ่งมั่นวาดภาพเหมือน  									
	 	 	ความฝันวัยเด็กของแน็ค	อยากเป็นหมอเพราะได้รับแรง

บันดาลใจจากญาติที่ประกอบอาชีพหมออยู่	 โดยทุกคนในครอบครัว

ต่างให้การสนับสนุนเนื่องจากเป็นอาชีพที่มั่นคง	 พอเริ่มโตขึ้นความ

ฝันก็เปลี่ยนไป	

	 “พอเริ่มโตมีความคิดอยากทำงานในสิ่งที่ตัวเองชอบ	 แน็ค		

ชอบงานอิสระจึงมุ่งอยากเป็นนักวาดรูปเหมือน	ที่ได้รับแรงบันดาลใจ

จากน้าที่เป็นนักวาดรูป	 เลยอยากวาดรูปเหมือนได้	 เลยมาฝึกเรียน

วาดเขียนที่ศิลปากรช่วงวันหยุดเป็นประจำเพื่อเพิ่มพูนความรู้”	

	 ตอนนี้แน็คกำลังจะเรียนจบ	 ม.6	 เลยหวังว่า	 จะสอบเข้า

คณะด้านการวาดภาพเพื่อสานต่อแรงบันดาลใจ	 ในส่วนของอุปสรรค

แรกๆ	วาดรูปไม่ได้รู้สึกท้อ	 แต่ครอบครัวก็ให้กำลังใจจึงทำให้เชื่อมั่น

ว่าจะสอบเข้ามหาลัยที่มุ่งหวังให้ได้	 ส่วนอนาคตของอาชีพนักวาดรูป

น่าจะไปได้รุ่งเพราะเรามุ่งมาทางนี้โดยตรง	 จึงค่อยๆ	 ฝึกตัวเองมา

เรื่อยๆ	และหวังว่าจะทำได้ดีในอนาคต		

เรื่อง / ภาพ : ศราวุธ ชื่นรส 

123Step วัยฉันฝัน 
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อินทรชัย พาณิชกุล (เดียร์)   
อายุ 27 ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย ์
	 “ตอนอยู่	ป.4	ผมอยากเป็นพระเอกหนังบู๊	 แรงบันดาลใจ

เกิดจากภาพยนตร์ไทย	 สมัยโน้นจำได้ว่าพระเอกหนังบู๊ยอดนิยม

อันดับหนึ่งคือ	สรพงษ์	ชาตรี	 เล่นมันซะทุกเรื่อง	แต่ละเรื่องก็กวาด

เงินและคำชื่นชมจากแฟน	ๆ	 ไม่หวาดไม่ไหว	 เท่าที่เคยดูจำได้ว่ามี

ทั้งเรื่องเพชรตัดหยก	,	ข้ามากับพระ	,	อยู่อย่างเสือ	,	แผลเก่า	ฯลฯ		

	 “พอยิ่งโตขึ้น	 วันเวลาผ่านไป	ความคิดความอ่าน	ความ

สนใจคนก็เปลี่ยนไป	 เมื่อไปเจออะไรที่ชื่นชมเป็นพิเศษ	 ก็อยากจะ

เป็นนั่นเป็นนี่	 ตอนเด็กๆ	 เราอยากเป็นพระเอกหนังบู๊	 โตมาหน่อย

เมื่อเริ่มเล่นกีฬา	 อยากเป็น	 นักว่ายน้ำ	 นักฟุตบอล	 นักเทนนิส			

ไปจนถึงนักมวย		

	 “พอเข้าวัยรุ่น	 บ้าดูหนังบ้าฟังเพลง	ความฝันก็เปลี่ยนมา

อยู่ที่นักร้อง	นักกีตาร์	 เข้ามหาวิทยาลัยอ่านหนังสือ	ก็เริ่มอยากเป็น

นักเขียน	นักข่าว	นักเขียนสารคดี	วันข้างหน้าถ้ามีอะไรพลิก	ผันใน

ชีวิตอีก	ผมอาจจะเปลี่ยนความฝันไปเป็นอย่างอื่นก็ได้”			
	

ทูล อินเสาร์ (ตาทูล)  
อายุ 65 ปี ชาวนาใน อ.พาน จ.เชียงราย  
	 “ตาทูล”	 ยิ้มแฉ่ง เมื่อนึกถึงความฝันวัยเด็กที่ เติบโต

ท่ามกลางท้องทุ่งใน	 จ.เชียงราย	 แล้วเล่าว่า	 เด็กสมัยก่อนส่วนใหญ่

อยากเป็นทหาร	 เป็นงานที่มั่นคงพ่อแม่หลายบ้านต่างสนับสนุนให้ลูก

ได้สมดั่งหวัง	 บวกกับอุปนิสัยส่วนตัวชอบช่วยเหลือผู้อื่นเห็นได้จากไม่

ว่าจะมีงานบุญงานบวชของใครตนต้องไปช่วยงานอยู่เสมอ			

	 แล้วความฝันก็ไม่เป็นจริงเพราะครอบครัวมีอาชีพทำนา	

ฐานะยากจน	 จึงต้องออกจากโรงเรียนมาช่วยครอบครัวทำนา	 ยาม

ว่างเรียนรู้การปั้นปูนรูปสัตว์ต่างๆ	จากบิดา	ตอนนั้นอยากเป็นช่างปั้น

รูปสัตว์ต่างๆ	 ให้เหมือนจริงมากที่สุด	 โดยฝีมือเริ่มพัฒนาอย่าง		

ต่อเนื่อง	แต่ต้องปิดฉากอาชีพช่างปั้นลง	เนื่องจากไม่ค่อยมีผู้จ้าง		

	 “ตาทูล”	กลับมาทำนาอีกครั้งพร้อมกับความฝันครั้งใหม่	ที่

พยายามสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในหมู่บ้านหัดปั้นและทำตุง	แบบ

ล้านนาสืบสานวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ	 และยังฝากถึงคนรุ่นใหม่		

ที่มีความฝันว่า	 จะทำงานอะไรก็แล้วแต่จงยึดมั่นความดี	 ถ้าทำแต่		

ความชั่วก็ยากจะเจริญ		

ทุกความฝันของคน 4 วัย อาจเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของชีวิต  
แต่สิ่งเหล่านี้สะท้อนได้อย่างแจ่มชัดถึง “ไฟฝัน” ย่อมมีในทุกวัย 
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Go On วันเดียวเที่ยวกรุง 

เรื่อง : พลอยบุษรา ภัทราพรพิสิฐ, อนัญญา คูเอี่ยม / ภาพ : จิตรพงษ์ จีระฉัตร 

 
วันเดียว  
เที่ยวสามตลาด... 
ในย่านตลิ่ง... 

 หากใครคิดจะหลีกหนีความจำเจของตึกรามบ้านช่อง 

และชีวิตที่ต้องเผชิญกับมลภาวะทางท้องถนน ลองแวะเวียนมา

ที่ “ตลาดน้ำ” อันเปี่ยมด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติย่านเขต

ตลิ่งชันที่มีมากถึง 3 แห่ง อันได้แก่ ตลาดน้ำตลิ่งชัน ตลาดน้ำ

คลองลัดมะยม และตลาดน้ำวัดสะพาน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถ

นั่งเรือชมทั้ง 3 ตลาดได้ครบภายในวันเดียว  
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	 ตลาดน้ำตลิ่งชัน	 	ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน	ถนนฉิมพลี	 ถือเป็นจุดสตาร์ท

แรกของการเที่ยว	 โดยตลาดแห่งนี้เป็นตลาดกึ่งชนบทที่ผสมผสานวิถีชีวิตริมน้ำของชาวบ้านกับ

ธรรมชาติเอาไว้ด้วยกันอย่างลงตัว	 ในอดีตเคยจัดตั้งเป็นตลาดศูนย์รวมผลิตภัณฑ์	 และผลิตผล

ทางการเกษตร	ต่อมาจึงได้สร้างแพไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารริมน้ำ

ในบรรยากาศแบบสบายๆ		 โดยส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปที่อาหารและของหวานรสชาติไทยแท้

แบบดั้งเดิม	 รวมทั้งยังมีงานหัตถกรรมฝีมือดีจากภูมิปัญญาชาวบ้านมานำเสนอ	 แต่ไฮไลท์

สำคัญ	 นั่นคือ	 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	 โดยแล่นเรือเลียบไปตามสายน้ำให้นักท่องเที่ยว

สัมผัสกับวิถีธรรมชาติอันหลากหลายสองฝากฝั่งคลอง			

	 ตลาดน้ำคลองลัดมะยม	 	 คือสถานที่เทียบท่าถัดไป	 ซึ่งเมื่อปี	 พ.ศ.	2547			

ตลาดนำ้คลองลัดมะยม	จะตั้งอยู่ด้านใต้ของถนนบางระมาด	ทว่าหลังจากนั้นอีกสองปีก็ได้

ย้ายมาอยู่ด้านเหนือของถนน	ผู้มาเยือนจึงสามารถสัมผัสถึงวิถีชีวิตของผู้คนได้อย่างใกล้

ชิด	 โดยตลาดน้ำแห่งนี้ยังมีสถานที่พิเศษ	คือ	 “สวนเจียมตน”	ซึ่งเป็นสวนของชาวบ้าน

ในย่านนั้น	 เมื่อเดินดูรอบ	ๆ	จะเห็นพันธุ์ไม้ต่างๆ	มากมาย	และยังมีซุ้มให้เรียนรู้การ

ผลิตปุ๋ยน้ำหมัก	 การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝก	พอออกจากสวนเจียมตน	ลอง

เดินเลือกซื้อกล้วยไม้หรือต้นไม้ที่เพาะปลูกมาจากสวนโดยตรง	หรือแวะชมพิพิธภัณฑ์

เรือจำลอง	 อันบอกเล่าเรื่องราวของเรือแต่ละประเภท	 พร้อม	ๆ	กับรู้จักการดำเนิน

ชีวิตที่ควบคู่ไปกับสายน้ำของคนไทย			

	 ตลาดน้ำวัดสะพาน	 	 เป็นจุดสุดท้ายของการล่องเรือ	 ด้วยบรรยากาศ

ความเก่าของ	 “วัดสะพาน”	ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	2320	มีพระพุทธรูป	3	องค์

ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารโถงขนาดเก้าห้อง	คือ	หลวงพ่อโต	หลวงพ่อกลาง	และ

หลวงพ่อดำ	โดยนักท่องเที่ยวสามารถมาสักการะหลวงพ่อทั้ง	3	องค์	ก่อนจะออก

ไปจับจ่ายซื้อของ	สำหรับบรรยากาศในช่วงเช้าจะมีชาวบ้านพายเรือนำผักผลไม้

จากสวนมาจำหน่ายอย่างคึกคัก	ตลาดแห่งนี้แม้ว่าจะเป็นตลาดเล็ก	ๆ	แต่ก็มี

อาหารอร่อยให้เลือกทานมากมาย	 เช่น	 ของกินเล่นยามว่าง	 อย่างข้าวเหนียว

หน้ากุ้ง	 หน้ากลอย	และข้าวเกรียบว่าว	นอกจากนี้ตลาดน้ำวัดสะพานยังเป็น

ตลาดน้ำหนึ่งในสามของโครงการชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืนของการท่องเที่ยว

กรุงเทพฯ	อีกด้วย	

	 การแล่นเรือเที่ยวทั้ง	3	 ตลาดน้ำนี้ยังได้ผ่านสถานที่น่าสนใจ

หลายแห่ง	 เช่น	 บ้านหัตกรรม	 สวนกล้วยไม้	 แวะซื้อข้าวหลามเผาแม่

สำอางค์	 รวมทั้งยังสามารถให้อาหารปลาได้ที่วัดปากน้ำ	 ซึ่งเรือจะจอด

พักก่อนวนกลับเข้าตลาดตลิ่งชัน	 ถือเป็นการสิ้นสุดโปรแกรมเดินทาง		

ท่องเที่ยว	ซึ่งผู้มาเยือนจะได้ของติดไม้ติดมือกลับไปเป็นอากาศบริสุทธิ์	

ภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่อย่างเรียบง่าย	 และความสวยงามของ

สายน้ำที่ยังคงรอคอยให้ผู้คนกลับมาสัมผัสอีกครั้งหนึ่ง	

	 การท่องเที่ยววันเดียว	3	 ตลาด	 เสนอราคาบัตรผู้ใหญ่			

99	บาท	 เด็ก	60	บาท	 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา	9.45	น.	 รวมประมาณ			

3	ชั่วโมง	สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 โทร.	0	2881	3829	,		

08	2020	5202		

ขอขอบคุณ	:	คุณสุรเดช	 เอี่ยมสอาด	(ประธานที่ปรึกษาประชาคม

ตลาดน้ำตลิ่งชัน)		
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	 “Read	Others,	Know	Yourse
lf”	

ประโยคสั้นๆ	 แต่สวยชวนอ่า
นบนประตู

กระจกใสหน้าร้าน	เชื้อเชิญให้แข
กแปลกหน้า

ก้าวเข้าไปทำความรู้จักกับก็องด
ิดได้อย่างไม่

ลังเล	

	 “ประโยคนี้	 ปราบดา	 หยุ่น	 เข
า

เป็นเจ้าของ	เขาคิดให้ตอนเปิดร้า
น”	

	 เสียงนุ่มหูของ	 พี่แป๊ด-ดวงฤท
ัย			

เอสะนาชาตัง	 เจ้าของสำนักพ
ิมพ์ระหว่าง

บรรทัดและเจ้าของร้านหนังสือ
ก็องดิดเล่า

ถึงที่มา	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 จากอาคารออฟฟิศเก่าของสำน
ัก

พิมพ์หนึ่ง	 ถูกดัดแปลงให้กล
ายเป็นร้าน

หนังสือกึ่งคอฟฟี่	ช็อป	ท่ามกลา
งบรรยากาศ

เมืองเก่าที่รายล้อมอยู่โดยรอบ
	 ซึ่งเจ้าของ

ร้ า น ให้ ค ำนิ ย าม ไ ว้ ว่ า เ ป็ น	
Bou t i q ue	

Bookstore	 โดยหยิบยืมชื่อ	 “ก
็องดิด”	 ตัว

ละคร เอกจากปรั ชญนิยายท
ี่ รั กยิ่ งของ

วอลแตร์	 นักเขียนชาวฝรั่งเศส	
มาใช้เป็นชื่อ

ร้านด้วยความประทับใจที่มีต่อบ
ุคลิกของตัว

ละคร	 ที่แม้ผ่านเรื่องราวหนักห
นาสาหัสมา

Good design is good	business ดีไซน์ที่ดี ช่วยธุรกิจได้ 

เรื่อง : พิจิกา ยะหัตตะ / ภาพ : จิตรพงษ์ จีระฉัตร 

อ่านหนังสือ-ถกปรัชญา-จิบกาแฟ  

ที่ “ก็องดิด” Boutique Bookstore  

จนแทบยืนไม่ไหว	 แต่ก็องดิด
ก็มุ่งมั่นที่จะ

ทำงานของตนเองต่อไปอย่างไม่ย
อมแพ้	

	 เสียงเพลงหวานๆ	 ของ	Stac
y	

Kent	ลอยมาเบาๆ	 เข้ากับบรรย
ากาศอบอุ่น

โรแมนติกภายในร้าน	ด้วย	Con
cept	Book	

Coffee	and	Wine	 ที่พี่แป๊ดแ
ละเพื่อนจึง

ลงมือตกแต่งด้วยตัวเอง	 วอลล์เ
ปเปอร์สีเทา

เข้มจริงจังดูผ่อนคลายขึ้นเมื่อ
ตัดกับสีฟ้า

สดใส	 และน่ารักชวนอมยิ้มมา
กขึ้นอีกหนึ่ง

เท่าตัวเมื่อหันมาเจอกับเก้าอี้บุผ
้าลายดอกไม้

เล็กๆ	และโต๊ะสีขาวชวนให้นั่งจ
ิบกาแฟอุ่นๆ	

ในวันที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

“พี่ไม่อยากให้บรรยากาศของก็อ
งดิดเหมือน

กับร้านหนังสือแฟรนไชส์”	

	 จากความฝันของเด็กหญิงคนห
นึ่ง

ที่หลงรักร้านหนังสือละแวกบ้านแ
ละห้องสมุด

ที่โรงเรียนเข้าเต็มเปา	 ทำให้พ
ี่แป๊ดมุ่งมั่น		

เดินบนเส้นทางของตัวอักษรม
าตลอดชีวิต	

นับตั้ งแต่ เป็นกองบรรณาธิก
ารนิตยสาร	

บรรณาธิการนิตยสาร	 กองบ
รรณาธิการ

สำนักพิมพ์และบรรณาธิการสำน
ักพิมพ์	 ก่อน

ที่จะทำตามความฝันในวัยเยาว
์ด้วยการเปิด

ร้านหนังสือของตัวเอง	

 ท่ามกลางความสงบนิ่งของย่านเมืองเก่าฝั่งพระนคร ร้านหนังสือสีฟ้า

อ่อนที่ชื่อ ก็องดิด (CANDID BOOKS) กำลังฮัมเพลงแจ๊ส... 
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	 “ความจริงแล้วพี่ชอบร้านหนังส
ือ

บรรยากาศขรึมๆ	แต่พอได้ลงม
ือตกแต่งจริง	

กลายเป็นว่าเราใส่ความรู้สึกส่วน
ตัวลงไปด้วย	

มีของจุกจิก	 มีดอกไม้ประดับเอ
าไว้โดยไม่ได้

ตั้งใจ	(หัวเราะ)	 ใครผ่านไป
ผ่านมาก็จะ		

บอกว่าน่ารัก	เหมือนกับร้านหนัง
สือในฝัน”	

	 ภายในร้านเน้นวรรณกรรมแป
ล

และความเรียงเชิงสังคม	รวมถึงห
นังสือที่อาจ

ไม่คุ้นตาตามร้านหนังสือทั่วไป	
วางเรียงราย

อยู่บนชั้นหนังสือสีขาว	 ให้บรรย
ากาศเหมือน

ได้เข้ามาอยู่ในห้องสมุดขนาด
ย่อมที่มีแต่

หนังสือน่าอ่านละลานตา	 แถ
มยังมีกาแฟ

หอมๆ	 หลากเมนูให้ได้ลองล
ิ้มชิมรสกัน		

อีกด้วย	

	 ด้วยความที่พี่แป๊ดชอบชงกาแฟอ
ยู่

เป็นทุนเดิม	 ร้านจึงกั้นเป็นสอ
งส่วนด้วยตู้

หนังสือ	 ให้ด้านหลังมี เคาน์เต
อร์สำหรับ

เครื่องดื่ม	 มีเมนูกาแฟให้ลองชิม
หลากหลาย	

ทั้งคาปูชิโน	มอคค่า	ลาเต้	เอสเพ
รสโซ	ร้อน-

เย็น	ตามชอบ	ยังไม่รวมถึงมิลค์เ
ชคหอมๆ	ที่

แก้วโตเกินราคา	 เพราะเจ้าของ
ร้านชอบให้

ลูกค้านั่งที่ร้านนานๆ	

	 “การเปิดร้านหนังสือเป็นความส
ุข

ในชีวิตพี่	 เพราะเรามีโอกาสได
้เห็นหน้าคน

อ่าน	 ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่อง
ราวระหว่าง

กัน”	

	 เจ้าของสำนักพิมพ์ระหว่างบรรท
ัด

ยังเล่าต่ออีกว่า	นอกจากบรรยาก
าศด้านในที่

มีเสน่ห์คล้ายร้านหนังสือโบราณแ
ล้ว	 อีกหนึ่ง

ความพิเศษของก็องดิดก็คือ	 ท
ี่นี่พร้อมจะ

แปลงร่างจากร้านหนังสือให้กล
ายเป็นร้าน

สำหรับสังสรรค์ในช่วงวันพิเศษ	
มีดนตรีแจ๊ส

เล่นคลอไปพร้อมกับการพูดคุย
แลกเปลี่ยน

เรื่องราวระหว่างเจ้าของร้านแล
ะเพื่อนพ้อง

นักอ่านในช่วงค่ำ	 ซึ่งจะจัดขึ้
นในทุกๆ	2	

สัปดาห์	

	 จากความฝันเล็กๆ	 ในวัยเยาว์ข
อง

เด็กหญิงคนหนึ่ง	 กลายเป็นจริงข
ึ้นมาได้ด้วย

ความรักและพยายามอย่างแท้จร
ิง	 เช่นเดียว

กับคำกล่าวอันสร้างแรงบัน
ดาลใจของ		

ก็องดิด	ตัวละครชื่อเดียวกับร้าน
	ที่กล่าวเอา

ไว้ในบทสุดท้ายของหนังสือว่าให
้ทุกคนตั้งใจ

ทำงานของตนโดยไม่ยอมแพ้	

	 “ทา่นกลา่วไวไ้ดด้แีท”้	กอ็งดดิตอบ
	

	 “ทว่าเราควรทำสวนของเรา”	

	

	

	

	

	

	

พูดคุยกับเจ้าของร้านหนังสือก็อง
ดิดได้ที่		

www.candidbooks.com	หรือ	
	

www.facebook.com/Paad.Du
angruethai	
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เรื่อง : ธิษณา จรรยาชัยเลิศ 

 “ผี: ความกลัว...จัดการได้ 
ด้วยจินตนาการสร้างสรรค์” 
	 ขอท้าทายผู้กล้ามาค้นหาต้นตอแห่ง

ความน่าสะพรึงกลัว	ร่วมย้อนเวลากลับสู่อดีต	เรียน

รู้การเอาชนะความกลัวของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย	

ทั้งขนลุกไปกับจินตนาการสั่นประสาทของมนุษย์	ที่

สามารถเชื้อเชิญเหล่าบรรดาภูตผี	 ทุกเพศ	 ทุกวัย	

จากโลกแห่งความมืด	 ให้ออกมาหลอกหลอนผู้คน	

พร้อมร่ายมนต์ดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลผ่านสื่อต่างๆ

ทางธุรกิจได้อย่างน่าเหลือเชื่อ		

สถานที่:	 ห้องนิทรรศการ	2	 ศูนย์สร้างสรรค์งาน

ออกแบบ	(TCDC)	 ชั้น	6	 ดิ	 เอ็มโพเรียม	 ช็อปปิ้ง	

คอมเพล็กซ์	

วันและเวลา	:	20	 ส.ค.	-	21	พ.ย.	2553	(อังคาร-

พฤหัส	10.30-21.00	น.)		

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:		

โทร.	0	2664	8448	หรือ		

เว็บไซต์	www.tcdc.or.th	

“ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้” 
	 ผลงานการออกแบบอุตสาหกรรม

คลาสสิกแห่งศตวรรษที่	20	 ได้สะท้อนความโดด

เด่นทางวัฒนธรรมผ่านแนวคิดที่เรียกว่า	“อัจฉริย

ภาพแห่งท้องถิ่น”	 ผลงานจากทั้ง	10	 ประเทศ	

อันได้แก่	 อังกฤษ	 เยอรมัน	 อิตาลี	 ฝรั่งเศส			

อเมริกา	 สเปน	 เนเธอร์แลนด์	 ฟินแลนด์	ญี่ปุ่น	

และบราซิล	 ล้วนรังสรรค์ผ่านแรงบันดาลใจ	

ความคิดสร้างสรรค์	 และจินตนาการอันเป็น

ลักษณะเฉพาะของแต่ละชาติพันธุ์	 ที่ถูกบีบรัดให้

ขับเคลื่อนตามกระแสความรู้สึกและกฎเกณฑ์

ของสังคม	

สถานที่:	 ห้องนิทรรศการ	1	ศูนย์สร้างสรรค์งาน

ออกแบบ	(TCDC)	ชั้น	6	ดิ	เอ็มโพเรียม	ช็อปปิ้ง	

คอมเพล็กซ์	

วันและเวลา:	 ตั้ งแต่วันนี้	 -	30	 พ.ย.	2553	

(อังคาร-พฤหัส	10.30-21.00	น.)		

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:	โทร.	0	2664	8448	

หรือ	เว็บไซต์	www.tcdc.or.th	

“ความสัมพันธ์แห่งชีวิต” 
	 ผลงานภาพพิมพ์โลหะร่องลึก	 โดย	

พัดชา	 แก้วทองตาล	 นำเสนอแง่คิดในเชิงบวก	

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสรรพชีวิต

แวดล้อมในธรรมชาติ	 ซึ่งมีความเกี่ยวโยงและเอื้อ

อิงกันอยู่อย่างลึกซึ้งดุจดั่งห่วงโซ่แห่งชีวิต	 ศิลปิน

ได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและแสดงให้เห็นถึง

การปรับตัว	 เข้าหากันของมนุษย์กับธรรมชาติ	

เพื่อให้ทุกชีวิตดำรงอยู่สืบต่อไปเพราะเราไม่อาจ

ปฏิ เ สธ ได้ ว่ า	 มนุษย์ กั บธรรมชาติ คื อสิ่ งที่

สอดคล้องกันเสมอมา	

สถานที่:	โรสกาเด้น	แกลเลอรี	สวนสามพราน	

วันและเวลา:	ตั้งแต่วันนี้	-	26	ก.ย.	2553	(อังคาร-

พฤหัส)		

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:	โทร.	0	2422	2092	

หรือ	เว็บไซต์	www.ardelgallery.com		

สอบถามเส้นทาง:	0	3432	2544	

“See Saw Seen ครั้งที่ 3  
(หรือ “เห็น III”)” 
	 นิทรรศการนำเสนอผลงานภาพถ่าย	 และภาพเคลื่อนไหวที่

สะท้อนถึงสายตาอันเฉียบคม	และมุมมองที่แปลกใหม่	ของศิลปินภาพถ่าย

ชั้นนำของเมืองไทย	ซึ่งได้เคยฝากฝีมือไว้ในวงการถ่ายภาพ	และการประ

กวดผลงานภาพถ่ายในระดับนานาชาติมาแล้ว	

สถานที่:	ดีโอบีหัวลำโพง	แกลเลอรี	

วันและเวลา	:	26	ส.ค.	-	26	ก.ย.	2553	(อังคาร-เสาร์	10.30-19.00	น.		

และ	อาทิตย์	10.30-17.30	น.)		

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:	โทร.	0	2422	2092	หรือ		

www.ardelgallery.com		

สอบถามเส้นทาง:	0	3432	2544		

สังคมอยู่ เย็นเป็นสุขร่วม
กั น ” ( G r e e n a n d 
Happiness Society) 
	 นิทรรศการสะท้อนมุมมอง	 ในแง่

ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้สร้างงาน	 กับ

บริบททางสังคม	ผ่านทัศนคติของหลากหลาย

ศิลปิน	 ผู้ซึ่งมีความประทับใจที่ได้สัมผัสกับ

สังคมที่อบอวนไปด้วยบรรยากาศของความ

อยู่เย็นเป็นสุข	ผสานกับวิธีการถ่ายทอดส่วนตัว

ของแต่ละบุคคล	ซึ่งมีทั้งในแบบเหมือนจริง	ลดทอนรูปทรง	และจินตนาการ	

สถานที่ :	 ห้องนิทรรศการชั้น	1	 ห้อง	1	-	2	 หอศิลป์จามจุรี	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	

วันและเวลา	:		26	ส.ค.	-	26	ก.ย.	2553		

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:		โทร.	0	2422	2092	หรือ	

www.amjureeartgallery.blogspot.com	
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“10 เต็ม 10 Maximum 
Generation” 
	 ร่วมสร้างปรากฏการณ์ความมันครั้ง

ใหญ่	 กับการแสดงสด	 บนเวทีเดียวกันเป็นครั้ง

แรก	ของ	10	ศิลปินชายคุณภาพ	นำโดยนักร้อง

ชายมากความสามารถ	 อาทิ	 “แดน”	 วรเวช,	

“โต๋”	 ศักดิ์สิทธิ์,	 “เบน”	 ชลาทิศ,	 “ตู่”	 ภพธร	

และ“น้อย”	 วงพรู	 นอกจากนี้ยังมี	 นักร้อง-นัก

แต่งเพลงที่ต้องจับตา	อย่าง	 “แสตมป์”	 อภิวัชร์,	

“เฟิร์ส”	สล็อตแมชชีน,	“คิว”	วงฟลัว	รวมถึงอิน

ดี้หัวกะทิน้ำดี	 “เมื่อย”	นักร้องนำวงสครับ	 และ

เติมดีกรีความสนุกกับนักร้องอารมณ์ดี	 “คัดโตะ”	

วงลิปตา	มาร่วมปลดปล่อยอารมณ์	 และระเบิด

ความสุขไปกับเพลงฮิต	 อันดับ	1	 และอีกหลาย

เพลงฮิตที่คาดไม่ถึง	

สถานที่ :	 	 ศูนย์แสดงสินค้าอาคารอิมแพค	

เมืองทองธานี	เอ็กซซิบิชั่น	ฮอลล์	1	

วันและเวลา:	11	ก.ย.	2553	เวลา	19.00	น.		

บัตรราคา:	800	-	2,500	บาท	

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:	โทร.	0	2262	3456	

หรือ	www.thaiticketmajor.com	

 “โครงการกิจกรรมศิลปะ
สำหรับ เด็ก BACC Kids 
Pilot Project 2010: Multi 
learning Multi Arts” 
	 ห อ ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ห่ ง

กรุงเทพมหานครได้จัดโครงการการเรียนรู้เกี่ยว

กับศิลปะสำหรับเด็กตามแนวทางของ	Multiple	

Learning	ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง	 เพื่อการ

สร้างรากฐานทางความคิดที่มีวิจารณญาณตั้งแต่

วัยเยาว์	ด้วยการผสานประสบการณ์ทางศิลปะให้

เด็กได้เห็นคุณค่าและความหมายที่สามารถนำมา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน	 ซึ่งโครงการ	BACC	

Kids	เปิดรับเด็กอายุ	6-10	ปี	เข้าร่วมเป็นสมาชิก	

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมใดๆ	ทั้ง

สิ้น	

ส ถ านที่ :	 ชั้ น	 5	 ห อศิ ล ป วัฒน ธ ร ร ม แห่ ง

กรุงเทพมหานคร	

วันและเวลา:	ตั้งแต่วันนี้	-	15	ธ.ค.	2553		

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:	โทร.	0	2214	6630	

ต่อ	520,	533	หรือ	www.bacc.or.th	
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“ICP 2010-BANGKOK’S 
12TH INTERNATIONAL 
FESTIVAL OF DANCE 
AND MUSIC” 
	 ต้ อนรั บการกลั บมาอี กครั้ ง ของ

มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ	

ครั้งที่	12	 เตรียมตัวให้พร้อมกับการแสดงอัน		

น่าตื่นตาตื่นใจ	 ที่มาพร้อมกับประสบการณ์อัน		

น่าทึ่งและที่สุดของความประทับใจมากกว่าครั้ง

ใดๆ	ห้ามพลาดกับการแสดงครั้งยิ่งใหญ่ประจำ

ปี	ที่รอให้คุณมาสัมผัส	และพิสูจน์ความประทับ

ใจเช่นเดียวกับผู้ชมทั่วโลก		

วันและเวลา	:	 	11	ก.ย.	-	24	ต.ค.	2553	 เวลา	

19.00	น.	(ยกเว้นวันที่	18,	26	กันยายน	และ	23	

ตุลาคม	เวลา	14.30	น.)	

บัตรราคา:	600	-	3,000	บาท	

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:	

โทร.	0	2262	3191	หรือ	

	www.thaiticketmajor.com	

“ข้าวนอกนา เดอะ มิวสิเคิล” 
	 เรื่องราวของ	 “ดำ”	 และ	 “เดือน”	 สองสาวผู้เป็นผลิตผล

จากเมียเช่าหญิงไทยกับทหารจีไอ	ที่แตกต่างกันทั้งผิวพรรณและนิสัย

ใจคอ	ความอัปลักษณ์ของดำมาพร้อมกับหัวใจที่เคียดแค้นชิงชัง	หาก

แต่สวรรค์ก็ได้ประทานน้ำเสียงอันไพเราะและทรงพลังที่ยากจะหาใคร

เทียบให้กับเธอ	 ในขณะที่ความงดงามทั้งกายและใจของเดือนกลับนำ

มาซึ่งภัยร้ายที่พร้อมจะทำลายชีวิตของเธอให้ย่อยยับ	สุดท้ายแล้วคุณ

ความดีที่เดือนยึดถือจะเป็นเกราะกำบังชีวิตของเธอไว้ได้หรือไม่	 มา

สัมผัสเรื่องราวการเชือดเฉือนอันเข้มข้นของสองสาว	ภายใต้ฉากหลัง

ของดนตรีบลูส์	(Blues)	 สุดเร้าใจ	 และเตรียมรับฟังเพลง	 “ข้าวนอก

นา”	 “ชีวิตคนดำ”	 และ	 “เกลียดคนสวย”	 ที่ต้องกระแทกใจใคร		

หลาย	ๆ	คน	

ส ถ า น ที่	 :	 B l a c k	 B o x	 T h e a t r e	

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	วิทยาเขตรังสิต	

วันและเวลา	:	 1	-	19	ก.ย.	2553	(พุธ-

ศุกร์	18.00	น.	และ	เสาร์-อาทิตย์	เพิ่ม

รอบ	14.00	น.)		

บัตรราคา:	ผู้ใหญ่	500	บาท	นักเรียน/

นักศึกษา	350	บาท	

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:	

โทร.	08	7997	3795	หรือ	

www.thaiticketmajor.com	

“ดาลิต . . .ผู้ เ ป็ นที่ รั ก ” 
ถ้อยสววรค์ ฤๅทัณฑ์แห่ง
มนุษย ์
	 “ อ ตุ ล ”	 คื อ ตั ว แ ท น ข อ ง	

“จัณฑาล”	 ซึ่งถูกข่มเหงและเหยียดหยัน	

จากผู้คนที่เชื่อว่าตนมี	 วรรณะ	 คุณธรรม	

อำนาจ	 ความมั่งคั่ง	 และความแข็งแรง	

แต่เมื่อเขากล้าลุกขึ้นมาทำสิ่งที่แตกต่าง

จากจารีตและความเชื่อของผู้คน	 สิ่งที่ได้

รับกลับกลายเป็นความไร้ค่ า เช่นเดิม	

กระทั่งเวลาผันผ่านถึงกาลที่บ้านเมือง

ดำรงอยู่ด้วยระบอบ	“ประชาธิปไตย”	หากแต่ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ยัง

คงอยู่	 เหล่า	 “จัณฑาล”	 เลือดใหม่จะทำอย่างไร	 หรือต้องใช้เลือดรด		

พื้นดิน...	

สถานที่	:	หอประชุมศรีบูรพา	(หอประชุมเล็ก)	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

(ท่าพระจันทร์)	

วันและเวลา	:	10	-	12	และ	17	-	19	ก.ย.	2553	(ศุกร์	19.00	น.		

เสาร์-อาทิตย์	เพิ่มรอบ	14.00	น.)		

บัตรราคา:	180	บาท	ทุกที่นั่ง	

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:	โทร.	08	9440	4952	หรือ		

www.deardalit.com	
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งานวัด	
เรื่อง : ศศิวรรณ โมกขเสน 

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 
เชิญฟังบรรยายธรรมพิเศษ	 โครงการจิตใสใจสบาย	 เรื่อง	 “จิตใส	ๆ	

ใจสบาย	ๆ	 ”	 โดยพระนวลจันทร์	 กิตติปัญโญ	จากยุวพุทธฯ	ศูนย์	2	

จ.ปทุมธานี		ในวันอาทิตย์ที่	29	สิงหาคม	2553	เวลา	13.00-16.00	น.	

ณ	 อาคารปฏิบัติธรรมชั้น	4	 อาคารยุวพุทธิกสมาคมฯ	 สำรองที่นั่ง		

โทร.	0	2455	2525	หรือ	www.ybat.org	

การเดินทาง		รถประจำทางสาย	157,	509	

	

	

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 
เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของในประเพณีทิ้งกระจาด	ผ่าน

เครื่องเซ่นไหว้และข้าวสารอาหารแห้ง	ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง

วันที่	5	 กันยายน	2553	 และมีพิธีทิ้งกระจาดในวันที่	6	 กันยายน	

ณ	 ที่ทำการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง	 ระหว่างเวลา	06.00	 ถึง	11.00น.	

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์	0	2225	0020,	0	2225	3211	หรือ

http://pohtecktung.org/	

การเดินทาง		รถประจำทางสาย	204	

	

	

วัดเทพมณเฑียร 
ขอเชิญผู้ศรัทธาทุกท่านเข้าร่วมพิธีบูชาพระพิฆเนศในวันสำคัญ	“เทศกาล

คเณศจตุรถี	2553”	 ณ	 วัดเทพมณเฑียร	 เสาชิงช้า	 ในวันที่	18-19	

กันยายน	2553		ร่วมสถาปนาเทวรูปพระพิฆเนศ	 เข้าพิธีผูกหม้อกลัศอัญ

เชิญเทวานุภาพแห่งองค์พระพิฆเนศวร	ร่วมพิธี	 ”มหาอารตี”	การบูชาไฟ

ครั้งใหญ่	 และแห่เทวรูปเพื่อส่งเสด็จพระพิฆเนศขึ้นสู่วิมานโดยการอัญ

เชิญเทวรูปไปลอย	ณ	แม่น้ำเจ้าพระยา	พร้อมกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย	

หนึ่งปีมีครั้งเดียว	!!!	 	 ข้อมูลเพิ่มเติม	www.siamganesh.com	หรือ

โทรศัพท์	08	4675	6125	/	08	7910	2060	

การเดินทาง	รถประจำทางสาย	12	,35	,42	

วัดบรมนิวาส 
ศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโท	 วัดบรมนิวาส	

เชิญผู้ศรัทธาร่วมทำบุญใส่บาตรและฟังธรรม

พระกรรมฐาน	ณ	 ศาลาสนิทวงศ์-ชยางกูร	

ในวันอาทิตย์ที่	19	 กันยายน	2553	(จัดเป็น

ประจำทุกอาทิตย์ที่	3	ของเดือน)	เวลา	7.00-

12 . 00น .	 สอบถามที่ พระวิ มลศี ลาจาร			

โทร.02	216	8176	

การเดินทาง	 	 รถประจำทางสาย	15,	47,	53		

ทางเรือคลองแสนแสบ	ขึ้นที่ท่าเรือตลาดโบ๊เบ๊

แล้วเดินเข้าวัดทางซอยสะพาน	3	

	

 
ศาลากาญจนาภิเษกอนุสรณ ์
เชิญร่วมทำบุญและฟังธรรมทุกวันอาทิตย์ที่	2	และ	4	ของเดือน	ซึ่งในเดือนกันยายนนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่	12	และ	26	ณ	ศาลากาญจนาภิเษกอนุสรณ์	

(ศาลาลุงชิน)	เกษตรนิเวศน์	(ตรงข้ามเมืองทอง	1)	ถนนแจ้งวัฒนะ	14	เวลา	07.00	–	10.00น.	(กล่าวถวายภัตตาหารเวลา	07.45	น.	โดยประมาณ)	

การเดินทาง		รถประจำทาง	สาย	52,	150,	356		รถตู้	สาย	ต.	77	รามคำแหง	–	ปากเกร็ด	และสาย	ต.	22	มีนบุรี	–	ปากเกร็ด		(ลงที่หน้าบิ๊กซี	

แจ้งวัฒนะ	แล้วเดินเข้าไปในซอยแจ้งวัฒนะ	14	ที่ปากซอยสามารถเรียกมอเตอร์ไซค์ให้ไปส่งที่	“ศาลาลุงชิน”	ได้)	
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สถาบันวิมุตตยาลัย 
เทศกาลเข้าพรรษาปีนี้	 สถาบันวิมุตตยาลัย	:	

สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาสันติภาพโลก	 ซึ่งก่อ

ตั้งและอำนวยการโดย	 “พระมหาวุฒิชัย	 วชิร

เมธี”(ว.วชิรเมธี)	 ได้จัดทำโครงการ	 “เข้าพรรษา	

เข้าหาพระธรรม”	 ด้วยการแจกหนังสือและซีดี

ธรรมะเป็นธรรมทาน	 	 ติดต่อขอรับ	 “ฟรี”	 ด้วย

ตนเองได้ทุกวันตั้งแต่เวลา	09.00	-	17.00	 ที่	

สถาบันวิมุตตยาลัย	ถนนอรุณอมรินทร์	หรือดาวน์

โหลดได้ฟรีที่เว็บไซต์	Dhammatoday.com	

การเดินทาง		รถประจำทางสาย	19,	57,	81,	127,	

146,	149,	169		ปอ.	91,	151,157,	177	

เสถียรธรรมสถาน 
กลับมาอีกครั้งกับการจัดอบรม	 “ธรรมชาติบำบัด...เพื่อชีวิต

ที่เป็นสุข”	ครั้งที่	16	ระหว่างวันที่	28	กันยายน	-	1	ตุลาคม	

2553	 เรียนรู้การเยียวยาร่างกายและจิตใจ	 ดูแลตนเอง	

พร้อมกับสร้างความสมดุลให้กับชีวิต		ค่าลงทะเบียนท่านละ	

4,000	 บาท	 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แม่ชีทัศนา	 หรือแม่ชี

กาญจนา	 โทรศัพท์	08	0288	4931	ดาวน์โหลดใบสมัครได้

ทาง	http://www.sdsweb.org/	

การเดินทาง	 	 รถประจำทางสาย	95,	150	 	ปอ.	26,	520,	

152		ปอ.พ.	2,	8	

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี  
เชิญร่วมงานแห่ประเพณีประจำปี	2553	 ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี	

(วัดแขกสีลม)	ระหว่างวันที่	7	-19	ตุลาคม	2553	โดยวันเสาร์ที่	9	-	วัน

เสาร์	16	 ตุลาคม	2553	 มีพิธีนวราตรี	 ตลอดทุกวัน	 พิธีบูชาไฟ		

เริ่ม	17.00	พิธีในโบสถ์เริ่ม	19.30	(วันอาทิตย์ที่	17	 เป็นวันวิชัยทัสมิ	

วันแห่พระเพณีประจำปี)	

การเดินทาง		รถประจำทาง	สาย	15,	77,	115,	163,	164		ปอ.	76,	77,	

117,	504,	514,	544,	547	รถไฟฟ้า	BTS	สถานีศาลาแดง			

รถไฟฟ้าใต้ดิน	MRT	สถานีสีลม	

	

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 
ฉลองวันเกิดแบบชาวพุทธ	 เมื่อยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

เชิญชวนร่วมทำบุญวันเกิด	 ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร		

ผู้ปฏิบัติธรรมประจำวัน	วันละ	3,000	บาท	อยากรู้มากกว่านี้	กด	

0	2455	2525	แบบออนไลน์คลิก	www.ybat.org	

การเดินทาง		รถประจำทางสาย	157,	509	

วัดดาวดึงษาราม 
เชิญร่วมตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา	ในวันที่	23	ตุลาคม	2553	ณ	วัดดาวดึงษาราม	สอบถามเพิ่มเติ่มโทร.	0	2535	0366	หรือ	

http://www.watdao.com/	

การเดินทาง		รถประจำทางสาย	28,	56,	66,	103,	108,	175		ปอ.	203		ปอ.พ.	4	
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เรื่อง : ธิษณา จรรยาชัยเลิศ, ธิดารัตน์ มูลลา / ภาพ : จิตรพงษ์ จีระฉัตร 

Case Study ธรรมะเรียนรู้ 

ทุกอย่างอยู่ที่วิธีคิด 

Good Thinking  
is a model of happiness  

หากคุณขับรถเข้าไปในลานจอดรถ ที่ทางเข้าเลี้ยวได้ทั้งซ้ายและขวา 
คุณสังเกตเห็นว่ารถคันหน้าทุกคันเลี้ยวไปทางขวา คุณจะตัดสินใจ
อย่างไร เลือกเลี้ยวซ้ายหรือขวา? 
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	 สำหรับ	ประเสริฐ	เอี่ยมรุ่งโรจน์	ชายผู้ชี้ชวนให้ทำธุรกิจแบบคิด

ต่าง	ที่หลายคนรู้จักในชื่อ	“แกะดำทำธุรกิจ”	 เลือกเลี้ยวซ้าย	ด้วยเหตุผล

ว่า	 ทางที่คนส่วนใหญ่ปฏิเสธย่อมจะมีโอกาสมากกว่า	 ความคิดแบบตรง

ข้ามนี่เองที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจ	ประเสริฐเป็นหนึ่ง

ในผู้ก่อตั้งบริษัท	Brand	Connectionsสธุรกิจ	Media	Agency	ที่มียอด

ขายกว่าพันห้าร้อยล้านบาท	 เป็นเจ้าของบริษัท	 แกะดำทำธุรกิจ	ที่ช่วยผู้

ประกอบการวางแผนการทำธุรกิจในมุมที่แตกต่าง	 เป็นนักเขียน	คอลัมน์

นิสต์	และที่สำคัญ..เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่เคยพบกับคำว่าเลวร้าย!?	

	 การเดินทางไปพบชายผู้นี้	 จุดมุ่งหมายของเราไม่ได้อยู่ที่เรื่อง

โมเดลธุรกิจ	แต่กลับเป็นเรื่องโมเดลการใช้ชีวิตของเขา	

ชีวิตที่ผ่านมา ช่วงไหนบ้างที่เป็นช่วงไม่ดีของชีวิต และคุณ
ประเสริฐผ่านช่วงเวลานั้นมาได้อย่างไร  
ผมไม่เคยคิดว่าผมมีช่วงเวลาที่ไม่ดีในชีวิต	ช่วงชีวิตที่ผ่านมาทำให้เราไปสู่

สิ่งที่ดีกว่าได้ตลอดเวลา	 ถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่ผ่านมามีประโยชน์ต่อเราอย่างไร	

ถ้าเรารู้จักบริหารจัดการเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ	 โดยใช้สิ่งที่ผ่านมาทำให้เราดี

ขึ้น	 ดังนั้นช่วงชีวิตของผมเป็นช่วงชีวิตที่ดีอย่างเดียว	แต่คนอื่นอาจไม่คิด

เหมือนผม	 เมื่อ	5	ปีที่แล้วผมถูกรถชน	ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะตอนที่ผมอยู่

ห้องไอซียู	 ผมได้คุยกับตัวเอง	 ได้คำตอบใหม่ของชีวิต	 ถ้าผมไม่ถูกรถชน

ผมก็ไม่ได้คุยกับตัวเอง	 ไม่ได้คำตอบใหม่ของชีวิต	 ที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้	

มนุษย์นี่มันอยู่ที่วิธีคิด	 ถ้าวันๆ	 คิดแต่เรื่องทางลบ	 ชีวิตนี้ก็จะลบตลอด	

พอดีผมไม่เคยคิดถึงเรื่องนั้น	 อะไรที่เกิดขึ้นมาจะผลักดันเราให้ไปสู่สิ่งที่ดี

กว่าตลอด	

	

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตช่วงไหนที่ลำบากที่สุด  
ผมตกงานตอนอายุ	42	 ก่อนนั้นผมเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทข้ามชาติ	

มีเงินเดือนหลายแสน	มีคนรถ	มีผลประโยชน์ตอบแทน	คนอื่นอาจมองว่า

เป็นช่วงที่ผมลำบากที่สุด	 แต่ผมไม่ได้มองว่าเป็นความลำบากที่ผมออกมา

จากจุดนั้น	นี่แหละโอกาสในชีวิตที่จะได้ออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่	ผมไม่เคย

เชื่อว่าช่วงชีวิตของมนุษย์จะมีช่วงที่ไม่ดี	ขึ้นอยู่กับเราคิดอะไรในหัว	ถ้าใน

หัวของเรามันไม่มีสิ่งดี	ๆ	ในหัว	ก็คงทำให้คิดอะไรดีๆ	ออกมาลำบากอยู่

เหมือนกัน	

คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเขาต้องผ่านการทดลอง
หรือฝึกฝนอะไรบ้าง 
ถ้าคุณขี้เกียจ	คุณก็อยู่แค่นั้น	 หากคุณคิดว่าทำอะไรแค่นิดเดียวก็ประสบความ

สำเร็จในชีวิต	 มันเป็นไปไม่ได้	 เรียนหนังสือยังต้องทำแบบฝึกหัดเลย	 แล้วคุณ

ออกมาใช้ชีวิตจริง	คุณไม่ทำแบบฝึกหัดแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้

ยังไง	 คุณแค่ลองทำ	 ถ้าทำแล้วไม่ใช่ก็แค่เลิกทำแล้วไปทำของใหม่	 ภูเขา

ไอส์เบิร์กเป็นภูเขาอันมหาศาลแต่โผล่พ้นน้ำมาแค่	20%	ก็เหมือนความสามารถ

ของคนไทย	 มันจมอยู่ใต้น้ำ	80%	 เพราะคนไทยไม่ชอบทำงานหนัก	 ไม่ชอบ

ค้นหาตัวเอง	 และไม่ชอบลองผิดลองถูก	 โอกาสในการประสบความสำเร็จใน

ชีวิตมนุษย์มีมหาศาล	 เพียงแค่เราต้องมีวิธีคิดของตัวเราเอง	 เราต้องหาวิธีคิด

ของตัวเองก่อน	ว่าเราคิดยังไง	แล้วกล้าพัฒนาวิธีคิดนั้น	ต้องกล้าทำในสิ่งที่คน

อื่นไม่ทำ	และต้องทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง	ถ้าเรารู้จักตัวเองดี	 เราก็จะได้เดิน

บนเส้นทางที่ถูกต้อง	 ถ้ารู้ว่าต้องการเดินบนเส้นทางอะไร	 แล้วรีบสะสม

ประสบการณ์ด้านนั้น	ต่อไปมันก็จะทำให้เรามีความสามารถมากกว่าคนอื่น	 ก็

จะประสบความสำเร็จในเส้นทางที่เหมาะกับเราอย่างแน่นอน	

		

	

	

	

	

	

4 ช่วงการทำงาน แบบประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์  
	

1. ช่วงวุ้น	:	ช่วงเวลาที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัย	เป็นช่วง
ของการค้นหาว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอะไร	ช่วงนี้เป็นช่วง

ที่	เปลี่ยนงานได้มากที่สุด	ถ้าคิดว่างานที่ทำไม่ชอบหรือ

ไม่ใช่	ให้รีบเปลี่ยนเพื่อรู้จักตัวเอง	

2. ช่วงฟักตัว :	เป็นช่วงที่ต้องหาครูดี	ซึ่งมีอยู่	2	อย่าง	
คือ	บริษัทที่ให้องค์ความรู้ที่ดีกับเรา	และบริษัทที่ได้มีโอกาส

ใกล้ชิดกับผู้รู้	เพื่อให้ผู้รู้ถ่ายทอดความคิดให้กับเรา	อย่าไป

สนใจถ้าหากเงินเดือนน้อยเพราะถ้าได้ครูดีชีวิตก็จะไปไกล	

3. ช่วงฉายแสง :	ในช่วงนี้ต้องไปอยู่ในที่ที่ได้แสดงฝีมือ	
อย่าตั้งเงื่อนไขว่าเวทีต้องใหญ่		

4. ช่วงติดลมบน :	เป็นช่วงที่เป็นผลมาจาก	3	ช่วงแรก	
หากมาถึงช่วงนี้จะไม่มีใครช่วยแล้ว	ต้องพยายามพัฒนาและ

ประคองตัวเอง	



เหตุนี้เราจึงอยากเป็น “วัยรุ่น” 

 ว่ากันว่าช่วงเวลาที่น่าหลงใหลมากที่สุดของชีวิต คือช่วงเวลาของการเป็น 
“วัยรุ่น”อาจเพราะความก้ำกึ่งระหว่างความเป็นเด็กและผู้ ใหญ่ หรืออะไรก็ตามแต่...คงไม่มี
ผู้ ใหญ่คนไหนปฏิเสธว่านี่คือช่วงวัยที่ผาดโผนไปด้วยประสบการณ์อันต้องจดจำ ไม่ว่า
จะในแง่ ไหนก็ตามและต่อจากนี้คือเรื่องราวในโลกของวัยรุ่น ที่อาจกระตุ้นความทรงจำที่
ผ่านมา สะท้อนชีวิตที่กำลังเผชิญอยู่ หรือเป็นภาพร่างอนาคตอันใกล้ของคุณ ขอ
เพียงอ่านด้วยใจแบบ “วัยรุ่น” หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะพบว่า ทำไมเราถึงหลงรักช่วง
วัยนี้หมดใจอย่างไม่ทันได้รู้ตัว 

Cover Story เรื่องของเรื่อง 

เรื่อง : ศศิวรรณ โมกขเสน, ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง, พลอยบุษรา ภัทราพรพิสิฐ 

Teenage 
: the age of glamour 



	

	 อะไรคอืเสนห่ข์องการเปน็วยัรุน่	?	นอกจากความรกัอนัไรเ้ดยีงสา	

ความฝันอันสดใหม่	 และมิตรภาพอันแน่นแฟ้นแล้ว	 	 แน่นอนว่าสิ่งที่เป็น

เอกลักษณ์จนทำให้ช่วงวัยนี้กลายเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดช่วงเวลาหนึ่งของ

ชีวิต	ก็คือ	“พลังของความเป็นวัยรุ่น”			

	 ชารีซ	 เพ็มเพ็งโค	(Charice	Pempengco)	สาวน้อยมหัศจรรย์

วัย	18	 ปี	 ที่กำลังโด่งดังไปทั่วโลกจากเพลง	 “Pyramid”	 ในขณะนี้เป็น

ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนยิ่ง	 สำหรับเด็กสาวที่มีความฝัน	 และรู้จักที่จะไล่ล่ามัน

อย่างชาญฉลาด	ชารีซเริ่มต้นจากการร้องเพลงประกวดตามเวทีต่าง	ๆ	 ใน

ฟิลิปปินส์บ้านเกิดของเธอเพื่อหาเงินช่วยรายจ่ายของครอบครัวที่มีเพียงเธอ

กับแม่ตั้งแต่	7	ขวบ	กระทั่งความสามารถในการร้องเพลงที่มีคุณภาพเทียบ

เท่าได้กับนักร้องระดับโลกของเธอถูกโพสต์ขึ้นบนเว็บไซต์	Youtube.com		

ยอดผู้ชมจำนวนมากทำให้โอปราห์	 วินฟรีย์	 เจ้าแม่ทอล์กโชว์แห่งอมเริกา

เชิญเธอไปออกรายการ	 และนำมาสู่ความฝันที่เป็นจริงของเธอในที่สุด		

มากกว่าการได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตร้องเพลงร่วมกับ	 ซีลีน	 ดิออน	(Celine	

Dion)	ชารีซยังได้ออกอัลบั้มของตัวเองและกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก	

	 การต่อต้านสงครามเวียดนามของกลุ่มวัยรุ่นในสหรัฐ	 ในช่วง

ทศวรรษ	1960	 ที่ทรงพลังจนรัฐบาล	 ต้องทบทวนการตัดสินใจ	 หรือ

เหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยของนิสิต	นักศึกษา	และประชาชน	 ในวัน

ที่	14	ตุลาคม	2516	ล้วนเป็นเหตุการณ์อันเป็นอีกข้อพิสูจน์ชั้นดีของ	“พลัง

ของความเป็นวัยรุ่น”	 ซึ่งเมื่อหลอมรวมกันแล้วก็สามารถสั่นสะเทือนสังคม

ได้ในระดับที่ต้องจดจำ	 แม้ปัจจุบันภาพของการรวมตัวกันเช่นนั้นอาจหาดู

ได้ยาก		แต่ก็ใช่ว่าเด็กและเยาวชนในยุค	Social	Network	นี้	จะไม่ใส่ใจต่อ

การใช้พลังของพวกเขาร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี	 ๆ	 ให้กับโลกอย่างที่

ผู้ใหญ่หลายคนคิด	

	 “ถ้าผู้ใหญ่บอกว่าคุณทำไม่ได้หรอก	ทำไมคุณถึงไม่พิสูจน์ให้เห็น

ว่าพวกเขาคิดผิด	ด้วยการลงมือทำอะไรบางอย่างขึ้นมา”		ไคลย์	เทย์เลอร์	

(Kyle	Taylor)	ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร	a	day	ขณะที่เขาอายุ	23	ปี	และ

กำลังทำโครงการหนังสั้นรวบรวมเรื่องของกลุ่มเยาวชนพัฒนาสังคมทั่วโลก			

	 ปัจจุบันเทย์เลอร์เดินทางมาแล้วกว่า	70	 ประเทศ	 ใน	5	 ทวีป	

สร้างเครือข่ายเยาวชนที่อยาก	 “เปลี่ยนแปลงโลก”	 ร่วมกับเครือข่าย	

Ashoka’s	Youth	Venture	 ตามแนวคิดของเขาที่ว่า	 “Don’t	escape	

reality,	change	it.”	(อย่าหนีความจริง	 แต่จงเปลี่ยนมันซะ)	 	 เป้าหมาย

ของเขาคือการทำให้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กเองตระหนักว่า	คนรุ่นเขานี่แหละที่จะ

เป็นรุ่นที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน			

	

Teenage Power of Youth: 
พลังแรกรุ่น 
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เยาวชนรุ่นใหม่ ได้ เรียนรู้และ

เข้าใจตัวเองและคนอื่นผ่านการ

ทำกิจกรรมรับใช้สังคม  หรือ 

กลุ่มเยาวชนโลกสีเขียว (Green 

Youth) ที่เน้นการสร้างจิตสำนึก

ของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม เป็นต้น ทั้งหมดคือ

ผลลัพธ์ของพลังแห่งความเป็น

วัยรุ่น ที่ไม่อาจหาได้ในช่วงวัยอื่น  

ข้อสำคัญคือเราต่างก็รู้ดีว่าเรา

เป็นวัยรุ่นได้เพียงครั้งเดียวใน

ชีวิต ดังนั้น เริ่มสงสัยบ้างหรือ

ยังว่าตอนนี้ “พลังวัยรุ่น” ของ

คุณหมดไปกับอะไร...ก่อนที่เรา

จะค่อย ๆ สูญเสียมันไปอย่าง

ไม่รู้ตัว 

 

 นอกจากนี้ยังมีเครือข่าย

เยาวชนอีกมากมายที่รวมตัวกัน

ขึ้น เพื่อแสดงพลังวัยรุ่นของ

พวกเขาในทางที่สร้างสรรค์ เช่น

กลุ่ม “Change the World 

Kids” ในสหรัฐอเมริกาที่ร่วมตัว

กันทำงานตั้งแต่เพื่อชุมชนไป

จนถึ ง เพื่ อ โลกด้วยสโลแกน  

น่ารัก ๆ ว่า “No one can do 

everything, but everybody 

can do something.” ส่วนใน

ประเทศไทยนั้น ก็กล้าพูดได้เลย

ว่า เรามีพลังเยาวชนไม่น้อยหน้า

ไปกว่าประเทศไหน ๆ  ที่คุ้นหูคุ้น

ตากันอยู่บ้าง ก็เช่น “YIY” 

(Why I Why) กลุ่มนวัตกรรม

เยาวชนเพื่อสังคม ที่อยากให้
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		 แม้จะมีเอกลักษณ์ของความเป็นวัยรุ่นเหมือนกันเพียงใด	 แต่ขึ้นชื่อ
ว่าเป็นวัยรุ่นต่างสมัย	ก็ย่อมมีสไตล์ที่แตกต่างกัน		เดี๋ยวนี้เดินไปทางไหนก็จะ
เห็นคนถือ	BB	หรือไม่ก็	iPhone	 เป็นอุปกรณ์สื่อสารประจำตัว	 แต่หากย้อน
ถอยหลังไปสักสิบกว่าปีก่อน	 เครื่องมือสื่อสารยอดฮิตเห็นจะหนีไม่พ้น		
เจ้าเพจเจอร์ตัวจิ๋วที่มักส่งเสียงร้องปี๊บ	 ๆ	 ทุกครั้งที่มีข้อความมาถึงผู้เป็น
เจ้าของ	คงเป็นเพราะวิทยาการที่ก้าวหน้าไปรวดเร็วเสียจนไม่น่าเชื่อ	ความ
นิยมของผู้คนทั้งหลายจึงเปลี่ยนจากเพจเจอร์ที่แสดงผลเป็นข้อความได้อย่าง
เดียว	มาสู่โทรศัพท์มือถือที่สามารถสื่อสารได้ทั้งแบบตัวอักษรและเสียงพูด			
		 และไม่ว่ายุคสมัยใด	 เด็กวัยรุ่นทั้งหลายต่างก็มีความฝันที่อยากจะ
ทำให้เป็นจริง	 	 ความต่างของยุคสมัยทำให้	 “โอกาส”	 ในการเดินตามความ
ฝันของคนแต่ละรุ่นไม่เหมือนกัน	 	 ในอดีต	 กว่าเด็กวัยรุ่นสักคนจะได้เป็นนัก
แสดงที่มีชื่อเสียงก็ต้องรอให้มี	“แมวมอง”	 เข้ามาเห็นและปลุกปั้นให้เป็นดารา		
วัยรุ่นที่มีความฝันจะเข้าสู่วงการบันเทิงจึงต้องแสดงความโดดเด่นในตัวเอง
ผ่านการแต่งกายด้วยหวังว่าจะเข้าตานักปั้นดาวเข้าสักคน	 	 ฝ่ายแมวมองซึ่ง
อยากผลักดันคนหน้าใหม่เข้าสู่วงการเองก็ต้องรู้แหล่งรวมวัยรุ่นที่มากพอจน
เห็นแววใครสักคนได้	พื้นที่	“สยามสแควร์”	จึงกลายเป็นจุดนัดพบของทั้งสอง
ฝ่ายโดยมิได้นัดหมาย	 นักร้องและนักแสดงฝีมือดีอย่างมอส	 ปฏิภาณ			
ปฐวีกานต์	 และ	 เต๋า	สมชาย	 เข็มกลัด	ต่างก็มีจุดเริ่มต้นเมื่อยี่สิบปีก่อนจาก
สยามสแควร์แห่งนี้		
		 วัยรุ่นในปัจจุบันดูจะมีโอกาสมากกว่า	 เพราะไม่ต้องคอยให้ใครมา
มอง	แต่สามารถสมัครขึ้นไปบนเวทีเพื่อแสดงความเป็นตัวตนให้คนอื่นได้รับรู้		
ดังที่ปรากฏว่ามีเวที	Reality	Show	 ให้แสดงความสามารถอย่างหลากหลาย	
ทั้ง	Academy	Fantasia	 และ	The	Star	 ที่เป็นสองเวทีระดับแนวหน้าของ
เมืองไทย	 	 	 เรียกได้ว่าใครก็ตามที่มีดีและมีความมุ่งมั่นก็สามารถเป็นดาวได้
ด้วยตัวเอง	 	 การเปิดโอกาสของรายการ	Reality	Show	ลักษณะนี้ทำให้ใคร
ก็ตามมีสิทธิ์ประสบความสำเร็จได้เหมือนกัน	 	 แม้กระทั่งคนที่เคยพลาดหวัง
มาแล้ว		ดังที่	คนึงพิมพ์	พรมกร	หรือหนิม	AF5	เคยตกรอบจากเวที	The	Star	
มาก่อน	 	 เช่นเดียวกับ	ดิว	พงศธร	 สุภิญโญ	ก็เคยไปไม่ถึงฝั่งฝันในบนเวที	
Academy	Fantasia	 	ก่อนจะมาคว้าตำแหน่งรองแชมป์	The	Star	5	 ได้ใน
ที่สุด	
				 อย่างไรก็ตาม	 แม้วิธีที่จะทำความฝันให้เป็นจริงของวัยรุ่นยุคใหม่
จะแตกต่างไปจากยุคก่อน	 	 แต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องมีเหมือนกัน	 นั่นคือ
ความสามารถอันโดดเด่นในแบบฉบับของตน	 	 เพราะไม่ว่าจะประสบความ
สำเร็จด้วยตัวเองหรือมีคนอื่นคอยผลักดัน	 	ก็คงไม่อาจยืนหยัดอยู่ในสายงาน
ของตนได้นานหากใครคนนั้นไม่มีความสามารถที่แท้จริง	
		 ไม่เช่นนั้นแล้ว	 ทั้งพี่มอสและพี่เต๋าก็คงตกยุคไปพร้อม	 ๆ	 กับ
เพจเจอร์ที่โด่งดังขึ้นมาในเวลาไล่เลี่ยกัน	
	

VS. Nowadays :  
ก่อนนั้น กับ วันนี้ 

 

Olddays  
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	 หากลองนึกย้อนกลับไปในช่วงเวลาหนึ่ง	 ทุกคนย่อมมีจุดที่เรียกว่า	

“การเปลี่ยนผ่านของวัย”	(Coming	of	Age)	ที่ทำให้รู้สึกตัวว่า	 “เราในวันนี้

แตกต่างจากเมื่อวาน”	 หรือ	 “เราได้เติบโตขึ้น”	 โดยอาจถูกกระตุ้นจากอะไร

บางอย่าง	 ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว	 เพื่อน	 สภาพแวดล้อมรอบกาย	 ภาพยนตร์	

หนังสือ	 หรือข้อความดี	 ๆ	 สักถ้อยคำ	 แม้กระทั่งการได้ครุ่นคิดจากอารมณ์

ความรู้สึกของตัวเอง	ซึ่งอาจทำให้เป้าหมายในชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลง	

	 ในวงการภาพยนตร์	 มีภาพยนตร์อยู่ประเภทหนึ่งที่ถูกเรียกว่า	

“Coming	of	Age”	 	ภาพยนตร์เหล่านี้ส่วนใหญ่จะเล่าเรื่องของเด็กที่ผ่านพบ

หรือประสบกับเหตุการณ์บางอย่าง	 อันเป็นจุดเปลี่ยนหรือจุดสิ้นสุดของวัยเยาว์

ที่ทำให้ชีวิตตัวละครไม่มีวันเหมือนเดิม	พวกเขาได้เติบโตและเรียนรู้ในสิ่งที่เปิด

มุมมองใหม่	ๆ	ซึ่งฉายชัดให้เห็นถึงการพิสูจน์จิตใจอันเข้มแข็ง	ที่ทำให้ก้าวพ้น

ช่วงวัยไปอย่างหนักแน่น	และมีสายตามองโลกที่กว้างขึ้น			

	 สำหรับในบางประเทศช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านวัยนี้	 อาจกล่าว

ได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญ	 เช่นประเทศญี่ปุ่นที่ได้มีการกำหนดให้ทุกวันจันทร์ที่สอง

ของเดือนมกราคมเป็นวัน	“Coming	of	age	Day”	หรือ	(Seijin	no	hi)	แปล

เป็นภาษาไทยก็คือ	 “วันบรรลุนิติภาวะ”	ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นวันเฉลิมฉลองสำหรับ

คนญี่ปุ่นที่จะมีอายุครบ	20	ปี	หนุ่มๆ	สาวๆ	ที่	(กำลังจะ)	บรรลุนิติภาวะในปี

นี้ก็จะออกมารวมตัวพบปะเพื่อนเก่า	 ๆ	 ถ่ายรูป	 ไปเที่ยว	 และกินเลี้ยงเฉลิม

ฉลองด้วยความยินดี		

	 แม้ในประเทศไทยจะไม่มีการกำหนดวันแห่งการก้าวข้ามพ้นวัยอย่าง

ชัดเจน	 แต่กระนั้นช่วงวัยที่กำลังเปลี่ยนแปลงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นก้าวสำคัญของ

ชีวิต	และในบางครั้งความรู้สึกที่ทำให้สัมผัสได้ว่า	“เราเติบโตขึ้น”	ก็มิได้ขึ้นอยู่

กับการกำหนดด้วยตัวเลข	บางคนก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งชีวิตได้เร็วกว่า	แต่

บางคนก็ช้ากว่านั้น			

	 และเป็นเรื่องน่าแปลก	 เมื่อห้วงเวลาที่เราเป็นเด็ก	 เรามักกลับเรียก

ร้องความเป็นผู้ใหญ่	ทว่าถึงวันที่เราเป็นผู้ใหญ่	การแสวงหาความเป็นเด็กกลับ

เป็นสิ่งที่เราต้องการ	 เหตุที่เป็นเช่นนั้น	 เพราะอาจมีบ่อยครั้ง	 เราอาจจะรู้สึกได้

ว่ากฎเกณฑ์ทางสังคมบางอย่างบีบล้อมความฝันของเราไว้	 ทว่าเมื่อคิดจะก้าว

เท้าไปข้างหน้าเราก็จำเป็นต้องมั่นคงและซื่อสัตย์ต่อตนเอง	 และเมื่อนั้นเราอาจ

จะแปลกใจที่พบว่า	 แม้เวลาจะหมุนผ่านไปเท่าใด	 แต่ความฝันและความจริงก็

ยังพร้อมจะจับมือเคียงคู่ไปกับตัวเรา.	

	

	

	

	

Coming  
of Age : 
หยดสุดท้ายแห่งวัยรุ่น 
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TK Voice เสียงของสมาชิก TK 

เรื่อง / ภาพ : อรวันดา ทับทอง 

	 หลังจากที่อุทยานการเรียนรู้	TK	park	 ต้องปิดตัวลง

ชั่วคราว	TK	park	ก็กลับมาอีกครั้งในรูปแบบของ	Mini	TK	เมื่อวันที่	

23	กรกฎาคม	2553	ที่ผ่านมา	เด็ก	ๆ	ที่มาใช้บริการยังคงคิดถึง	TK	

park	ที่บ้านหลังเก่า	 แต่ก็รู้สึกดีใจที่	TK	กลับมาอีกครั้ง	 แม้ว่าบ้าน

หลังใหม่จะเล็กลงแต่เด็ก	ๆ	ก็ยังคงแวะเวียนมาที่	Mini	TK	 ในยาม

ว่าง	 ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน	หรือในวันหยุดสุดสัปดาห์	 เพื่อมาอ่าน

หนังสือเล่มโปรดของพวกเขาและใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์ไปกับ

กิจกรรมที่จัดขึ้นที่นี่	

	

ห้องสมุด TK :  
กิจกรรมยามว่าง  
ณ บ้านหลังที่สองของเด็ก ๆ 

	 ส่วนน้องแพร์	 เด็กหญิงธัญชนก	 ทวีเทพไทกุล			

อายุ	10	 ปี	 ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนปัญจทรัพย์	 เช่นกัน	 เคยมา

อ่านหนังสือและ	เล่นเกมที่	TK	park		

	 “หนูเคยมาที่	TK	park	ที่เก่าด้วย	ปกติก็มาเล่นเกม	

อ่านหนังสือ	หนูชอบอ่านกบนอกกะลาค่ะ	หนูชอบ	TK	park	

ที่เก่ามากกว่าค่ะ	 รู้สึกว่าเงียบกว่าที่นี่	 เพราะมีห้องอ่าน

หนังสือ	 แต่	Mini	TK	 ก็ดีค่ะ	 แต่ก็อยากให้มีห้องอ่านหนังสือ			

มีห้องเด็กเหมือนเดิม	 เพราะห้องเด็กนอนอ่านหนังสือได้			

มีเบาะนั่ง	มีที่ให้นอนอ่านเหมือนกับเราอยู่ที่บ้าน”	

	 น้องเคน	 เด็กชายนภัทร	 จารุพัฒนพรกิจ	 หนึ่งใน

สมาชิกเก่าของ	TK	park	ซึ่งมาใช้บริการเป็นประจำ	

	 “ผมเป็นสมาชิกมานานแล้วครับ	พ่อกับแม่ก็เป็นสมาชิก

ของที่นี่	 ปกติก็มา	TK	park	 บ่อย	 เกือบทุกอาทิตย์	 ชอบมาอ่าน

พวกการ์ตูนญี่ปุ่น	ส่วน	Mini	TK	ก็ดีครับ	หนังสือเยอะ	แต่อยากให้

มีมีการ์ตูนญี่ปุ่นด้วย”	 แม้	Mini	TK	 จะไม่มีการ์ตูนญี่ปุ่นบนชั้น

หนังสือเหมือนเคย	แต่น้องเคนก็เลือกอ่านการ์ตูนวิทยาศาสตร์หรือ

การ์ตูนอื่น	ๆ	ที่ให้เกร็ดความรู้แทน	และน้องเคนก็ส่งกำลังใจให้	

TK	park	กลับมาเปิดอย่างเต็มรูปแบบเช่นเดิมได้ในเร็ววัน	

	 น้องเชอร์รี่	เด็กหญิงชนากานต์	โชติธรรม	อายุ	9	

ปี	ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนปัญจทรัพย์	 เพิ่งมา	TK	park	 เป็นครั้ง

แรก	 โดยมากับพี่สาวซึ่งเป็นสมาชิก	Mini	TK	 อยู่แล้ว	 น้อง

เชอร์รี่กล่าวว่า	 ที่นี่มีหนังสือให้อ่าน	มีกิจกรรมให้ทำ	 ซึ่งได้

ใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์	
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Activities Calendarกิจกรรมประจำเดือน 

กันยายน	2553	September	2010	

29-30
“IT TRAINING”  
มือใหม่หัดท่องโลกอินเท
อร์เน็ต @Mini TK 
 

30
“Movie Update” เสวนาหนัง

ชนโรง บอกกล่าวเล่าเรื่องหนัง

นอกกระแส   แนะนำหนังน่าดู

จาก DVDs on Demand 

@Mini TK 

29
“Music Talk”  
เพลงลูกทุ่ง ท่วงทำนอง
จากท้องนา @Mini TK 
 

28
“Art of Living”  
เคล็ด (ไม่) ลับ… ในการ
ตรวจสอบสุขภาพ
ทางการเงิน @Mini TK 

25
รวมพลคนรักดนตรี  
by TK park @ ลานด้าน
หน้าหอศิลปวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร 

22-23
“IT TRAINING”  

จัดการงานเอกสารด้วย  

Microsoft Word 2007 

@Mini TK 

 

23
“Movie Update” เสวนาหนัง

ชนโรง บอกกล่าวเล่าเรื่องหนัง

นอกกระแส   แนะนำหนังน่าดู

จาก DVDs on Demand 

@Mini TK 

22
“Creative Writing 
Creative Reading” 
การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่ง
เสริมการอ่าน @Mini TK 

21
“Art of Living”  
เที่ยวสบาย…สไตล์ชาว
ออฟฟิศ @Mini TK 
 

19
โครงการหนังสือเดินเท้า 

เรื่องเล่าเดินทาง TK Mobile 

Library ณ เสถียรธรรมสถาน  

 

18-19
โครงการหนังสือเดินเท้า  

เรื่องเล่าเดินทาง TK Mobile 

Library ณ สวนรถไฟ  

 

16
“Movie Update” เสวนาหนัง

ชนโรง บอกกล่าวเล่าเรื่องหนัง

นอกกระแส   แนะนำหนังน่าดู

จาก DVDs on Demand 

@Mini TK 

15
“Music Talk”  

ดนตรี  Classic ดนตรีที่อยู่

เหนือกาลเวลา @Mini TK 

 

14
“Art of Living” ออฟฟิศซิ

นโดรม (Office Syndrome): 

โรคร้ายใกล้ตัวหนุ่มสาว

ออฟฟิศที่บรรเทาได้ @Mini 

TK 

9
“Movie Update” เสวนาหนัง

ชนโรง บอกกล่าวเล่าเรื่องหนัง

นอกกระแส   แนะนำหนังน่าดู

จาก DVDs on Demand 

@Mini TK 

8
“Creative Writing Creative 

Reading” การสร้างสรรค์

นิตยสารออนไลน์ @Mini TK 

 

7
“Art of Living” กินดี สุขภาพ

ดีตามแบบฉบับธาตุเจ้าเรือน 

@Mini TK  

 

4
‘ฟิ้วแคมป์’ @Mini TK 

2
“Movie Update” เสวนาหนัง

ชนโรง บอกกล่าวเล่าเรื่องหนัง

นอกกระแส แนะนำหนังน่าดู

จาก DVDs on Demand 

@Mini TK 

1
“Music Talk” 
 รื่นรมย์ดนตรี Jazz 
@Mini TK 
 



Free Square Cross Grid Graph Paper from http://incompetech.com/graphpaper/squarecross/

Trendy กระแสนิยม 

เรื่อง : อนัญญา คูเอี่ยม, ธิดารัตน์ มูลลา  

Lulu	 “Social	network”	สังคมในโลกออนไลน์ที่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตติดต่อกันผ่านทางเว็บไซต์	

เช่น	facebook	twitter	Hi5	สังคมออนไลน์	เป็นเสมือนโลกอีกใบหนึ่ง	ที่คนในสังคมแห่งนี้จะสร้าง

พื้นที่ส่วนตัวขึ้นมาด้วยภาพถ่ายและข้อมูลส่วนตัวเพื่อแนะนำตัวเอง	 เมื่อแต่ละคนมีพื้นที่ของตัวเอง	

ก็เป็นธรรมดาของมนุษย์สังคมที่ต้องติดต่อแลกเปลี่ยนความคิด	 ข้อมูล	 กับคนอื่นๆ	 โดยการแวะ

เข้าไปในพื้นที่ของเขา	โดยเขาคนนั้นอาจเป็นคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็ได้		

Think-before-you-CLICK!!		

คิดก่อนคลิก!!	 เพราะคุณอาจกลายเป็น	 “แม่มด”	หรือ	 “ผู้พิพากษา”	 เพียงแค่คลิกเดียว	แม่มดที่

ถูกไล่ล่า	 ผู้พิพากษาที่ไม่ได้ใช้กฎหมายตัดสิน	 อย่างใดอย่างหนึ่งอาจเกิดกับคุณได้สักวัน	คิดให้

รอบคอบถึงผลที่ตามมาทั้งกับตัวเอง	ครอบครัว	และคนอื่นๆ	ก่อนจะคลิกส่งข้อความเข้าไปในโลก

ออนไลน์	เพราะ	Social	network	เป็นเหมือนดาบสองคม	จึงต้องระมัดระวังไม่ให้ดาบในมือไปแทง

คนอื่น	 และดาบคนอื่นมาแทงตัวเรา	หรือแม้แต่ดาบของเราที่อาจกลับมาแทงตัวเราเองเพียงแค่กด	

“คลิก”	

Lala	กลุ่มนักล่าจะค้นหาประวัติ	ข้อมูลที่ผ่านมาของแม่มด	นำข้อความที่แม่มดเคยโพสต์ไว้มาเป็น

หลักฐานในการพิพากษาความผิด	 และลงโทษด้วยการกดดันจนแม่มดกลายเป็นนักโทษของสังคม	

เด็กหนุ่มที่เข้าประกวดในรายการเรียลลิตี้โชว์	ตกเป็นประเด็นทางสังคม	 เพราะเคยโพสต์ข้อความ		

วิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรี	 ท้ายที่สุดเขาเลือกถอนตัวออกจากรายการนั้น	 พนักงานบริษัทถูก		

ไล่ออกเพราะข้อความที่ตัวเองเคยโพสต์เรื่องความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับบริษัทนี่เป็นกรณีตัวอย่างที่

เตือนคนในสังคมออนไลน์ว่า	“ระว้งถูกล่าด้วยข้อหาแม่มด”	

	

halam	boss	แต่โลกออนไลน์ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น	ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้สังคมดีขึ้น	กระแส	

“การล่าแม่มด”	ที่เกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ยุค	2010	ทำให้นึกถึงวรรณกรรมซีไรต์เรื่อง	 คำพิพากษา	

ของชาติ	กอบจิตติ	“ฟัก”	ตัวละครเอกของเรื่อง	ถูกสังคมพิพากษาให้เป็นคนผิดและต้องจบชีวิตลง

อย่างผู้มีตราบาปที่ตัวเองไม่ได้ก่อ	 เหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในนิยาย	 แต่ยังคงมีในโลกแห่ง

ความเป็นจริง	 หรือแม้กระทั่งโลกออนไลน์	 คนที่แสดงความคิดเห็นแตกต่างจากความเชื่อส่วนใหญ่

ของสังคม	 จะถูกกลุ่มคนในโลกไซเบอร์ที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มนักล่า	 สาปคนธรรมดาให้กลายเป็น	

“แม่มด”		

“ล่าแม่มด” คำพิพากษาข้อหา “ความต่าง”  



Free Square Cross Grid Graph Paper from http://incompetech.com/graphpaper/squarecross/

What / When / Where / Why “ล่าแม่มด”  

HUNT!!   
“ล่าแม่มดโลกออนไลน์” 

WITCH  

	

	 ย้อนกลับไปในยุคยุโรปตอนกลาง	ประมาณศตวรรษที่	

13	ที่ผู้คนมีความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติ	 และศาสนามีอำนาจ

ต่อสังคม	ในยุคนั้นพระสันตะปาปาเป็นผู้สนับสนุนให้มีการก่อตั้ง

ระบบศาลศาสนจักร	ณ	 เมืองอัลไบ	 ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส	

เพื่อกำจัดพวกนอกรีต	(คนที่ทำเรื่องนอกกรอบที่ศาสนาขีดไว้)	

โดยเรียกคนกลุ่มนี้ว่า	 “แม่มด”	 เนื่องจากแม่มดคือลูกน้องคน

สำคัญของซาตาน	ศัตรูของคริสต์ศาสนา		

	 เกมการไล่ล่าแม่มดเกิดขึ้นขนานใหญ่ในช่วงศตวรรษ

ที่	15	–	17	 โดยผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดจะถูกจับและนำไป

ไต่สวนอย่างไร้ความยุติธรรม	 แม่มดจะถูกทรมานอย่างทารุณ	

และใช้ความตายเป็นเครื่องพิสูจน์ความยุติธรรมด้วยการจับไป

เผา	 ถ่วงน้ำ	 หรือแขวนคอ	 หากคนเหล่านั้นเสียชีวิตจะถือว่า

ไม่ใช่แม่มด	 แต่หากรอดพ้นจากความตายแสดงว่าเป็นแม่มด	

เพราะมีเวทมนตร์ช่วยเหลือไว้		

	 การไล่ล่าแม่มดจบลงในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสช่วง

ปีค.ศ.1789	–	1799	 เพราะกลุ่มของนักวิทยาศาสตร์และนัก

ปรัชญาเข้ามามีอิทธิพลต่อคนในสังคมเรื่องความเชื่อมากกว่า

ศาสนา	 เกมการพิพากษาแม่มดจึงยุติ	 แต่คำว่าแม่มดก็ยังคงใช้

เป็นคำเรียกคนที่มีความคิดแตกต่างจากคนกลุ่มใหญ่มาถึง

ปัจจุบัน		

	

2010	แม่มดออนไลน์	
	 “ขบวนการล่าแม่มดออนไลน์”	 เริ่มขึ้นเมื่อหลาย

เดือนที่ผ่านมา	 ในแวดวงผู้เล่น	facebook	ซึ่งเป็น	social	

network	 เสมือนเวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความคิดเห็น	โดยมีสมาชิกทั่วประเทศนับล้านคน	

	 จุดเริ่มต้นของการล่าแม่มดออนไลน์	 เกิดจาก

กลุ่มที่มีความคิดเห็นแตกต่างทางการเมือง	 ก่อนจะมีกลุ่ม

อื่นๆ	 เพิ่มเติมขึ้นมา	พวกเขาได้ใช้พื้นที่ในโลกไซเบอร์ร่วม

กันตั้งกลุ่มที่ทำหน้าที่เหมือนตำรวจตรวจจับผู้ร้ายในสังคม

ออนไลน์	 และสวมบทผู้พิพากษาลงโทษ	 “แม่มด”	ซึ่งก็คือ

คนที่มีความเห็นแตกต่าง	ด้วยวิธีการกดดันทางสังคมแทน

การลงโทษด้วยกฎหมาย	อย่างการคว่ำบาตร	 รุมประณาม

ในเว็บไซต์	 ส่งอีเมลประจาน	 โดยเชื่อว่านี่เป็นการลงโทษผู้

กระทำผิดที่ถูกต้อง		

	 หรือนิยามคำว่า	 “ถูกต้อง”	 ของแต่ละคนจะมา

จากพจนานุกรมคนละเล่ม		
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Preview
เรื่อง : อภิลักษณ์ ธัญประทีป 

Grown Ups 
ผู้กำกับ	Dennis	Dugan	

ประเภท	Comedy	

กำหนดฉาย	16	กันยายน	2553	

	 รายละเอียด	:	 สามสิบปีหลังจบการศึกษา	 เพื่อนรักห้าคน

กลับมาร่วมตัวกันอีกครั้งในงานศพของคุณครูสอนบาสเก็ตบอลที่เคย

สอนพวกเขาเมื่อสมัยยังเด็ก	 แต่ละคนต่างพาภรรยาและลูกๆ	มาด้วย	

พวกเขาใช้เวลาร่วมกันในช่วงวันชาติที่บ้านริมทะเลสาปที่เดียวกับที่

พวกเขาเคยใช้เป็นที่ฉลองชัยชนะบาสเก็ตบอลมาก่อน	 แต่ในขณะที่อยู่

ด้วยกันพวกเขาก็ค่อยๆ	 รู้ว่าเวลาที่ผ่านไปไม่ได้หมายความว่าเด็กห้า

คนเมื่อวันวานจะมีความเป็นผู้ใหญ่ตามอายุที่มากขึ้น		

	 นำแสดงโดย	อดัม	แซนด์เลอร์,	เควิน	เจมส์,	คริส	ร็อค,	ร็

อบ	ชไนเดอร์	และ	 เดวิด	สเปด,	แซลมา	ฮาเยค,	สตีฟ	บูสเซมี่,	มา

เรีย	เบลโล่	และ	แกรี	บูเซ่	

เช้า สาย บ่าย เย็น 
ผู้เขียน	กนกวลี	พจนปกรณ์	

สำนักพิมพ์	เพื่อนดี	

	 รายละเอียด	:	 เรื่องราวความรักภายในครอบครัว...เล็กๆ	

แต่มีเด็ก...เยอะๆ	ของ	กนกวลี	พจนปกรณ์	 เมื่อหนุ่มโสดอย่างนาย

อาทิตย์ต้องรับบทเป็นพ่อของเด็กแฝดสี่คน	 อรุณเช้า,	 ตะวันสาย,	

บ่ายเพลา	 และนภาเย็นจะทำอย่างไรเมื่อมีบุคคลปริศนาแอบอ้างว่า

ตนเองเป็นพ่อที่แท้จริงของตน	แถมคุณพ่อยังไปแอบชอบคุณครูชื่น

ชอบของเด็กๆ	 โดยมีพี่ขวัญดีหญิงสาวที่คอยตามจีบคุณพ่อคอย

กีดกันอีก	 เรื่องราวภายในครอบครัว...เล็กๆ	 แต่มีเด็ก...เยอะๆ			

บ้านนี้จะโกลาหลขนาดไหน	 แล้วจะคลี่คลายลงไปในทางใด			

ต้องติดตามอ่านกันใน	“เช้า	สาย	บ่าย	เย็น”	

Cats & Dogs: The Revenge of 
Kitty Galore (3D) 
ผู้กำกับ	Brad	Peyton	

ประเภท	Action,	Comedy,	Family	

กำหนดฉาย	7	ตุลาคม	2553	

	 รายละเอียด	:	 คิตตี้	 กาลอร์	 ซึ่งเคยเป็นสายลับให้กับ

องค์การแมวยอดนักสืบที่ชื่อว่า	 “เหมียวส์”	 เกิดหักหลังและคิด

วางแผนการอันชั่วร้ายขึ้น	 ไม่เพียงแค่ทำให้เหล่ากองทัพสุนัขสยบ

แทบเท้าเธอเท่านั้น	 แต่ยังนำเหล่าสหายแมวสมัยก่อนกลับมาสร้าง

ความปั่นป่วนให้กับโลก	 การเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายได้เกิดขึ้น	

เหล่าแมวและหมาต้องรวมกำลังกัน	โดยภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอใน

รูปแบบสามมิติ	ที่มีการผสมผสานกันระหว่างการเคลื่อนไหวของจริง	

และเทคนิคพิเศษด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น	(3D)	



ศิลปิน Bodyslam 
อัลบั้ม	:	คราม	

	 Save	My	Life	 หลายคนจับตามองว่าบอดี้สแลมจะ

เดินไปทางไหนต่อ	 แล้วทุกคนก็ไม่ผิดหวัง	 เมื่อบอดี้สแลมปล่อย

เพลง	 ‘คราม’	 ที่แฝงปรัชญาอย่างลึกซึ้ง	 ‘ความรัก’	 เพลงที่มี

เนื้อหาและมุมมองต่อความรักและการอกหักในแง่มุมที่แปลก

ออกไป	 โดยมองว่าการอกหักจะทำให้คนราเรียนรู้และก้าวเดิน

ต่อไป	หรือ	Sticker	 เพลงที่มีเนื้อหาน่ารักๆ	ที่กล่าวถึงการติด

สติ๊กเกอร์ที่รถสีดำออกว่ารถคันนี้เป็นสีชมพู	และ‘คิดฮอด’	เพลง

ร็อกผสมหมอลำที่ร่วมร้องกับ	 ‘ศิริพร	 อำไพพงษ์’	 และเพลง	

‘ปล่อย’	 เพลงที่มีเนื้อหาปลอบโยนคนกำลังอกหักที่ร่วมร้องกับ	

‘ป๊อด	 โมเดิร์นด๊อก’	 โดยที่เสียงของตูนและป๊อดผสมผสานกัน

ออกมาอย่างลงตัว	 จึงไม่เป็นที่แปลกใจเลยว่า	 ‘คราม’	 เป็นอีก

ก้าวสำคัญที่พิสูจน์ความเป็นร็อครุ่นใหญ่ของ	‘บอดี้สแลม’			

	 	

Fuji Instax Mini 7S 
	 กล้องถ่ายภาพด่วน	 ฟูจิ	 อินสแต๊กมินิ	7S	 สีสันสดใส			

น้ำหนักเบาเพียง	320	 กรัม	 ใช้ถ่านไฟฉายขนาด	AA	4	 ก้อนส	

สะดวกในการพกพาแถมยังใช้งานง่ายเพราะฟังก์ชั่นทั้งหมด	4	 แบบ	

ทั้ง	Dark,	Cloudy,	Clear	and	Fine	ซ้ำยังเพิ่ม	Auto	Off	Feature	

ให้เลนส์กล้องจะทำการปิดอัตโนมัติหากไม่ได้ใช้งานนานเกินกว่า		

2	นาที	 โดยหลังจากเปิดกล้องแล้ว	กล้องจะเลือกฟังก์ชั่นที่เหมาะสม

ให้เองอัตโนมัติขึ้นอยู่กับแสงในขณะนั้น	 สามารถพกภาพถ่ายไว้ใน

กระเป๋าสตางค์	 หรือกรอบภาพขนาดเล็ก	 ให้ภาพสวยคมชัด	 สีสันที่

สดใส	และสีผิวที่เป็นธรรมชาติ	 สีของภาพมีความสม่ำเสมอ	 เหมือน

ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องทั่วไปได้ในเวลาไม่กี่นาที	 หากใครเป็นสาวก

กล้องโพลารอยต์แล้วก็ควรไปหาจับจองมาเป็นเจ้าของสักตัว	 รับรอง

ว่าเพิ่มความเก๋ไก๋ให้กับการถ่ายภาพของคุณได้อีกเยอะ	

	

Music
Music

ความสุขของกะทิ ตอน ในโลกใบเล็ก 
ผู้เขียน	งามพรรณ	เวชชาชีวะ	

สำนักพิมพ์	แพรวสำนักพิมพ์	

	 รายละเอียด	:	หนังสือตอนต่อของ	 “ความสุขของกะทิ”	

และ	“ความสุขของกะทิ	ตอน	ตามหาพระจันทร์”	ใกล้วันเกิดอายุ

ครบ	15	ปีแล้ว	 แต่จู่ๆ	 จดหมายของพ่อที่ไม่เคยได้พบหน้ากันถูก

ส่งมาจากต่างประเทศ	บอกว่ากะทิมีน้องสาวอยู่อีกคนหนึ่ง	 และ

น้องกำลังป่วยหนัก	 กะทิจึงตัดสินใจเดินทางจากบ้านริมคลองสู่

โลกใบใหญ่ที่ตนเองไม่เคยรู้จัก	 พร้อมด้วยพลพรรคผู้ใหญ่ที่คอย

ประคับประคองดูแลกะทิไปตลอดทางอย่าง	 ลุงตอง	 น้าฎา	 น้า

กันต์	และลุงวสันต์	ร่วมลุ้นไปกับเรื่องราวภาคสมบูรณ์ของ	“ความ

สุขของกะทิ”	 ที่ยังคงกรุ่นกลิ่นอายความรักความอบอุ่นภายใน

ครอบครัว	จนคุณไม่อยากวางจนกว่าจะอ่านจบเลยทีเดียว	

ศิลปิน Scrubb 
อัลบั้ม	:	KID	

	 10	 ปี	 ผ่านไป	 ทั้งบอลและเมื่อย	 สองหนุ่มจากวง	

Scrubb	ก็คลอดอัลบั้มชุดที่	5	ที่ใช้ชื่อว่า	KID	(คิด)	ออกมาเป็น

หลักฐานถึงการเดินทางบนเส้นทางสายดนตรีอันกว้างใหญ่	 กับ

แนวเพลงอินดี้ป๊อปสไตล์โยกๆ	 แต่ละเมียด	 โดยทั้งสองหนุ่ม

ลงมือควบคุมรายละเอียดขั้นตอนเองทั้งหมด	 ไม่ว่าจะเป็นการ

วางคอนเซปต์อัลบั้ม	 เรียบเรียงเนื้อร้องและทำนอง	 โดยคำว่า	

KID	นั้นเปรียบเสมือนการกลับไปสู่จุดเริ่มต้น	 กลับไปเป็นเด็ก	

ที่อยากทำอะไรก็ทำได้ไร้ความกังวล	 ไม่ต้องคิดมาก	 แนว

ดนตรีของอัลบั้มชุดนี้จึงเป็นแนวสนุกๆ	ที่ทั้งสองคนได้ทดลอง

อะไรใหม่ๆ	 พร้อมให้แฟนๆ	 ได้โยกไปกับเพลงของพวกเขา

พร้อมๆ	กัน		
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Horoscope ดวงประจำเดือน 
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ราศีเมษ 
ราศีนี้จะเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อน	 ฉุนเฉียวง่าย

และไม่สามารถจะอดทนหรืออดกลั้นอะไรได้

นานๆ	 ประมาณว่าต่อมอดทนอดกลั้นคงผิด

ปกติ	 มีอะไรนิดอะไรหน่อยมาสะกิดล่ะก้อ	

เป็นได้ฟิวส์ขาดทุกทีไป	 เสน่ห์ของชาวราศีเมษ

อย่างนึงก็คือความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	(ส่วน

เรื่องขี้หลีหรือไม่ขี้หลีนั่นก็อีกเรื่อง)	 เข้ากับคน

ง่าย	 เพื่อนฝูงมากหน้าหลายตา	 ชาวราศีเมษ

เป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดี	 กล้าแสดงออกชอบ

การผจญภัยและสิ่งใหม่ๆ		

A
rie

s

ราศีพฤษ 
ชาวราศีพฤษภเป็นคนธาตุดิน	 เป็นคนนิ่งๆ	

และไม่โลดโผนมากนัก	 แต่ก็ไม่ใช่คนจำพวกที่

น่าเบื่อ	 ชาวราศีวัวออกจะเป็นคนที่อุบอุ่น	

ละเอียดอ่อน	และโรแมนติกด้วยซ้ำไป	 เขาจะ

ทำสิ่งใดด้วยใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและ

ความจริงใจ	สิ่งที่เขาต้องการก็คือความจริงใจ

เช่นกัน	 ความเข้าใจกันและสมัครสมาน

สามัคคีกัน	 ชาวราศีวัวเป็นคนที่ชอบสิ่งของที่

ดูหรูหรา	ดูดี	อาจไม่จำเป็นต้องเป็นของมียี่ห้อ	

แบรนด์เนมอะไร	หากเป็นที่ถูกอกถูกใจเขาได้

ล่ะก็	 คน	ๆ	นั้นก็อาจจะเป็นคนโปรดของชาว

พฤษภเลยทีเดียว		

	

Ta
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us

ราศีเมถุน 
ชาวเมถุนเป็นผู้ที่มีความคล่องแคล่วว่องไว	

ปราดเปรียว	ปรู๊ดปร๊าด	บริหารเวลาเก่ง	 เวลา

ของเขาเป็นเงินเป็นทองไปหมด	ชาวเมถุนเป็น

คนที่ไม่อยู่นิ่งเฉย	ต้องหยิบจับ	หาอะไรทำอยู่

เรื่อย	ๆ	จะคอยศึกษาหาความรู้ใหม่	ๆ	ใส่ตัว

อยู่เสมอ	 ชาวเมถุนเป็นคนธาตุลม	 เป็นคนมี

ความมั่นใจในตัวเองสูง	 มีความเฉลียวฉลาด	

เป็นคนที่มีความสามารถในการสื่อสาร	 การ

พูดจาที่ดี	 น่าฟัง	 เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์	

หัวไวและเป็นคนร่าเริง	 ชาวเมถุนเป็นคนที่

พร้อมจะเปลี่ยนแฟนได้เสมอ	 ถ้าเขาได้เจอคน

ใหม่ที่มีความน่าสนใจกว่า	 ฉลาด	 มีความ

เพียบพร้อมมากกว่าเขา	

	

G
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ราศีมังกร  
ชาวมังกรเป็นผู้ที่มีความมานะบากบั่น	 ไม่

ย่อท้อต่อความยากลำบากใดๆ	จนกว่าจะได้

มาซึ่งความสำเร็จ	 ในเรื่องทั่วไปก็คงจะเป็นสิ่ง

ดี	 แต่สำหรับในด้านความรัก	 บางทีความ

พยายามที่มากเกินไปเพื่อให้ได้มาซึ่งความรัก	

อาจจะเป็นสิ่งที่น่าเบื่อ	 ด้วยความที่ชาวมังกร

เป็นผู้ที่มีรสนิยมสูง	 เขาจึงต้องพยายามและ

เหนื่อยกับมัน	ชาวมังกรเป็นคนที่มีคนนับหน้า

ถือตาในวงสังคม	 ดังนั้นหากใครที่จะมาเป็น

คนรู้ใจของเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถ

เคียงคู่และส่งเสริมให้ภาพพจน์ของเขาดูดี

เหมือนเดิมหรือไม่ก็ดีกว่าเดิม	

ราศีกุมภ ์
ชาวราศีกุมภ์	 บุคคลผู้ซึ่งมีมุมมองที่เปิดกว้าง	

มีอิสระทางความคิดและจะคอยแนะนำแต่สิ่ง

ดี	ๆ	 ให้เพื่อนและคนรอบข้างเสมอเขามักจะ

เป็นคนจุดประกายแนวคิดต่างๆ	 ให้แก่คนอื่น

ทำให้ชาวกุมภ์เป็นคนกว้างขวาง	 มีคนรู้จัก

มากมาย	 และเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดความ

สนใจจากผู้อื่นได้	แต่ข้อเสียของเขาคือ	ความ

เจ้าชู้ถ้าใครได้เป็นแฟนกับชาวกุมภ์จะต้อง

ทำใจกับความเจ้าชู้ของเขาให้ได้	

ราศีมีน 
ชาวมีนเป็นคนช่างคิดช่างฝัน	คุยเก่ง	 เขาจะ

พูดคุยถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เรื่อย	ๆ	เขาเป็นคน

ที่วาดฝันแต่สิ่งดี	ๆ	สิ่งสวยงามโดยพยายามที่

จะซ่อนหรือลืมความจริงที่ไม่ได้ดั่งใจเขาเอาไว้	

คนที่จะเข้ากับชาวมีนได้ดี	 จะต้องเป็นคนที่ไม่

พูดตรงเกินไป	 และเลี่ยงคำพูดที่จะทิ่มแทงใจ

เขา	 แต่ไม่ใช่ว่าชาวมีนจะหนีความจริงเสมอ

ไป	 เพียงแต่ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมาก	

อ่อนไหว	 จึงพยายามไม่คิดอะไรให้มันจริงจัง	

แต่ชาวมีนก็เป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับสิ่งรอบตัว

ได้ดี	

ฉบับนี้เรามาเรียนรู้ดวงความรักของแต่ละราศีเพื่อการรู้		

เท่าทันว่าคนที่เราคบหาด้วยนั้นมีอุปนิสัยใจคออย่างไรกัน	



37

C
an

cer

Le
o

Vi
rga

ราศีตุลย ์
ชาวราศีตุลย์ เป็นคนที่ รักสันติ	 รักความ

สามัคคี	 และเป็นคนใจกว้าง	 ยอมรับฟังทุกสิ่ง

ทุกอย่างในหลายมุมมอง	ชาวตุลย์เป็นคนที่รัก

สนุ กชอบความรื่ น เ ริ ง	 และ เป็ นคนที่ มี

มนุษยสัมพันธ์ดี	 เป็นที่อยากรู้จักของคนทั่วไป	

เพราะชาวตุลย์จะชอบให้ตนเองเป็นที่รักของผู้

อื่น	 เป็นคนที่มีเสน่ห์	 แต่เขาจะเป็นคนฉลาด

ในการเลือกคบคน	 และเขาจะไม่ค่อยเสีย

เปรียบในการคบใคร	 แต่ก็เป็นคนที่มีน้ำใจกับ

เพื่อนๆ	หรือคนที่คบอยู่ด้วย	

Li
bra

ราศีพิจิก 
ชาวราศีพิจิกเป็นคนที่ได้ชื่อว่า	สามารถเป็นได้

ทั้ งคนแสนดีและแย่มากๆ	 ภายในคนๆ

เดียวกัน	 ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเขา	 ชาวพิจิก

เป็นคนใจอ่อน	 และเมื่ออยากได้อะไรแล้วจะ

ต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มันมา	 ชาว		

พิจิกเป็นคนที่มีความสามารถและมีความ

มั่นใจในตนเองสูง	 ซึ่งบางครั้งเมื่อรวมกับ

อารมณ์ที่ปรวนแปรและเอาแต่ใจก็จะทำให้ชาว

พิจิกเป็นคนน่ากลัวอยู่เหมือนกัน		

	

Sc
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ราศีธน ู
ชาวราศีธนูเป็นนักแสวงหาความรู้และชอบที่

จะทำความเข้าใจกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น

รอบตัวตลอดเวลา	 และชาวธนูเป็นคนที่มี

ความคิดและประสบการณ์มาก	เป็นคนจริงใจ	

ไว้ใจได้ชาวราศีธนูถ้าคบใครก็จะคบอย่างลึก

ซึ้ง	 ใช้เวลาในการศึกษานิสัยใจคออยู่นาน

จนกว่าเขาจะไว้เนื้อเชื่อใจ	นอกจากนี้ชาวธนู

ยังเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดี	 เป็นคนที่ชอบพบปะ

ผู้คน	 ชอบความอิสระเสรี	 ชอบความท้าทาย	

นั่นแหละ…ชาวราศีธนู	

Sa
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ราศีกรกฎ 
คนที่เกิดในราศีกรกฏ	บ้านคือหัวใจสำคัญของ

เขา	 เป็นที่ที่ปลอดภัยและรู้สึกผ่อนคลายที่สุด	

เมื่ออยู่บ้านกับครอบครัว	 ธรรมชาติของชาว

กรกฎอยู่ บนฐานของดวงจั นทร์	 และมี

สัญลักษณ์ประจำราศีคือ	ปู	ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

เป็นคนที่มีอารมณ์แปรปรวน	 ขึ้น	 ๆ	 ลง	 ๆ			

เอาแน่เอานอนไม่ได้	 ไม่ค่อยมีความมั่นใจ	

หากคุณเป็นคนสนิทกับเขาคุณจะต้องยอม

อุทิศเวลาและอารมณ์เพื่อคอยเอาใจและดูแล

เขามากหน่อย	แต่เขาก็ไม่ใช่คนเรื่องมากอย่าง

ที่คิด	 เขาโกรธง่ายหายเร็ว	 และสามารถปรับ

ตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ค่อนข้างดี		

ราศีสิงห ์
ชาวราศีสิงห์เป็นคนที่มีความสร้างสรรค์และโร

แมนติก	 เขาเป็นคนที่แสดงออกถึงอารมณ์	

ความรู้สึกต่างๆ	 ได้ดี	 กล้าแสดงออก	 ชอบ

ความสนุกสนาน	 และชอบพบปะผู้คน	 เขามี

ความสามารถในการดึงดูดผู้คนให้หันมาสนใจ

ในตัวเขาได้	 เพราะเขามีความโดดเด่นและ

เป็นผู้นำ	สำหรับเรื่องความรัก	เขาก็เป็นคนรัก

ที่ดีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าราศีอื่น	 เต็มไปด้วย

ความอบอุ่นและการเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ดี

อย่างสม่ำเสมอ	 เพราะธรรมชาติของสิงห์คือ	

ผู้นำ	 ที่มีความรับผิดชอบ	 ดูแลทุก	 ๆ	 คน

อย่างดีและเป็นที่รักของคนรอบข้าง	

ราศีกันย ์
ชาวราศีกันย์เป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่น	 มี

น้ำใจ	ช่วยเหลือเพื่อน	ๆ	และคนรักในทุก	ๆ

เรื่องที่เขาจะช่วยได้	 เขาเป็นคนที่มีความขยัน	

มุมานะ	 และมักจะทำอะไรที่ดีๆและเป็น

ประโยชน์มาให้เพื่อน	ๆ	และคนรอบข้างเสมอ	

ชาวกันย์เป็นคนใจเย็น	 และมีความอ่อนโยน	

แต่บางครั้งก็ดูจะเป็นคนขี้อายไปบ้าง	 ดังนั้น

หากได้คบหากับคนที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อ

มั่นและความกล้าแสดงออกของเขาให้มากยิ่ง

ขึ้นกว่านี้ก็จะทำให้ชาวกันย์เป็นคนที่มีเสน่ห์

และน่าคบหามากทีเดียว	 ด้วยจิตใจที่ดีงาม	

ชอบดูแลช่วยเหลือผู้อื่น	 ชาวกันย์จึงน่าจะไป

ได้ดีกับการเป็นหมอหรือพยาบาล		
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เก็บ-ตก 

>> ธิดารัตน์ มูลลา 

ไร้เดียงสา คือ ลิ้มลองของอร่อย 

>> อภิลักษณ์ ธัญประทีป  

วิ่งไปพร้อมกัน ฝันได้ ไกลกว่า 

>> วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย  

เดียงสา (ว.) รู้ผิดรู้ชอบตามปกติสามัญ เช่น เด็กยังไม่รู้เดียงสา 

>> อนัญญา คูเอี่ยม   

Photo teller เรื่องเล่าจากภาพถ่าย 
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กวาดซะเกลี้ยง 

>> ศราวุธ ดีหมื่นไวย์   

แค่เห็นหน้าเด็กคนนี้ รอยยิ้มมันมาจากไหนไม่รู้ 

>> บูรไท พัลลภดิษฐ์สกุล 

 

คุณรู้หรือไหมว่าวันที่ 20 กันยายน เป็นวัน

เยาวชนแห่งชาติเเละยังเป็นวันคล้ายวันพระราช

สมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่

หัว(รัชกาลที่ 5) และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อานันทมหิดล(รัชกาลที่ 8)  สองพระมหากษัตริย์

ไทยที่ครองราชย์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์  

 

 

คุณรู้หรือไหมว่าคำว่า “เยาวชน” ตามความหมาย

ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2552  

หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน 14 ปีบริบูรณ์แต่ยัง

ไม่ยังถึง 18 ปีบริบูรณ์  แต่ในพระราชบัญญัติส่ง

เ ส ริ มก า รพัฒน า เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า วชน แห่ ง ช าติ 

พ.ศ.2550 ให้คำจำกัดความ “เยาวชน” ว่าเป็น

บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ถึง 25 ปี

บริบูรณ์  

 

  

คุณรู้หรือไหมว่าเยาวชนไทยได้ประกาศศักดาบน

เวทีโลกโดยการคว้า 5 เหรียญทองจากการแข่ง

ฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เมื่อปลายเดือน

กรกฎาคม 2553 ที่ประเทศโครเอเชีย  นับเป็น

ครั้งแรกที่ตัวแทนของประเทศไทยคว้าเหรียญทอง

ได้ทุกคน  

  

 

 คุณอย่าเชื่อข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานสถิติแห่ง

ชาติระบุว่า เด็กไทยอายุ 6 ขวบขึ้นไปจนถึงวัย

ผู้ ใหญ่ใช้เวลาอ่านหนังสือวันละ 39 นาที  ลดลง

จากปี 2548 ที่อ่านกันวันละ 51 นาที เพราะเราไม่

เคยมีญาติคนไหนมาบอกเลยว่ามีคนมาสำรวจ 

 

 

Did You Know?
เรื่อง : ธีวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง 



	

เลขที่	999/9	อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์	ชั้น	17	ถนนพระราม	1	แขวงปทุมวัน		
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