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คุณเคยคิดเหมือนกันไหมว่า เราโชคดีเหลือเกินที่ไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์คน

แรกบนโลกใบนี้   

อดัมส์กับอีวา มนุษย์คู่แรกคงจะลำบากกว่าเรามาก เพราะต้องลองผิดลองถูกกับ

ทุกเรื่อง กว่าจะรู้ว่าจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างไรดี  

การมาอยู่ทีหลัง ทำให้เราได้เรียนรู้จากคนที่มาอยู่ก่อน คล้ายๆ การมีหนังสือ

แนว How to ที่แนะนำการใช้ชีวิตหรือหนังสือประวัติศาสตร์ที่บันทึกเรื่องราวในอดีตให้

เราได้เรียนรู้ ประสบการณ์ของพวกเขา จึงช่วยลดอาการบาดเจ็บ ที่เราอาจได้มาจากการ

เสี่ยง การลอง เพราะความไม่รู้ของเรา  

เช่นเดียวกันกับการทำ Read Me Egazine เล่มนี้ ที่ผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้เด็กกลุ่ม

หนึ่งได้ลงมือคิด ลงมือทำ ในบทบาทที่ตัวเองได้รับ โดยเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้มาก่อน  

ขอบคุณที่ให้คำชี้แนะและโอกาสเด็กเมื่อวานซืน ที่กำลังจะก้าวเป็นผู้ใหญ่  

มะรืนนี้  

 

Editor’s talk

ที่ปรึกษา  
ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล  
ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้  
 
อัศรินทร์ นนทิหทัย  
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม  
 
บรรณาธิการบริหาร 
กิตติพจน์ อรรถวิเชียร  
 
บรรณาธิการ  
ธิดารัตน์  มูลลา 
 
หัวหน้ากองบรรณาธิการ 
ศราวุธ ชื่นรส 
 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง 
 
กองบรรณาธิการ 
พิจิกา ยะหัตตะ / รวีวรรณ ธีรธนาพงศ์  
พิเชฐ วัตตะสิริชัย / จักรเพชร วรสินธ์ 
อนัญญา คูเอี่ยม / บูรไท พัลลภดิษฐ์สกุล 
 
เลขากองบรรณาธิการ  
พลอยบุษรา ภัทราพรพิสิฐ 
 
กราฟิก ดีไซน์เนอร์ 
อนุตร เหลี่ยมสกุล 
พงศ์ธร ยิ้มแย้ม 
 
ช่างภาพ 
จิตรพงษ์ จีระฉัตร 
 
หัวหน้าฝ่ายพิสูจน์อักษร 
วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย 
 
พิสูจน์อักษร  
ศศิวรรณ โมกขเสน / คธาพล ตรัยรัตนทวี 
อภิลักษณ์ ธัญประทีป  
 
ประสานงาน  
กัณหรัตน์ เลี่ยมทอง / สิริรัตน์ จันทศรี / 
นวพร มาลาศรี / ชญาภา โตสุทธิศักดิ์ 
 
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 

     twitter.com/tkpark_TH 
 
 

บรรณาธิการบริหาร 

กิตติพจน์ อรรถวิเชียร  

บรรณาธิการ 

ธิดารัตน์ มูลลา 

 

ผมจำได้ว่าครั้งเมื่อตอนสมัยเข้าวงการน้ำหมึกใหม่ๆ  

โอกาสในการก้าวเติบโตมีความอ่อนไหวมากกว่าแสงเทียนที่ต้องต่อสู้กับแรงลม  

ยากลำบาก เหนื่อยสายตัวแทบขาด  ก็ต้องอดทน รอจังหวะ รอโอกาส   

รอคอยความหวัง ที่จะได้เขียนงาน เขียนคอลัมน์เต็มตัวสักครั้ง เมื่อโอกาสมาถึงผมไม่

รีรอ เต็มที่ ใส่สุดกำลัง อัดเต็มกระบอกสูบ มีร้อยใส่ร้อย ผมเป็นแบบนั้นเมื่อครั้งเริ่มต้น  

Read Me ฉบับที่ 3 เต็มไปด้วยความพิเศษ เนื่องจากผมเสนอให้น้องๆ ในทีม

ขึ้นมารับผิดชอบ เรียนรู้หน้าที่ของแต่ละตำแหน่ง เสมือนทำกองบรรณาธิการจริงๆ   

มีตำแหน่ง บรรณาธิการ หัวหน้ากองบรรณาธิการ เลขากองฯ พิสูจน์อักษร ทั้งหมดทุก

ตำแหน่งนี้ผมตั้งใจให้น้องๆ ได้ทดลองทำกันจริงๆ ไม่เพียงแค่เขียนงานส่งแล้วจบ  

กันไป ในความคิดของผมแล้ว อาจจะไม่ได้เรียนรู้ความจริงของการทำ Magazine 

ฉบับนี้เต็มไปด้วยความสดใหม่ ความพิเศษ  

“Rome was not built in a day” โรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว   

เคยได้ยินใช่ไหมครับ โอกาสก็ไม่ได้มีเพียงครั้งเดียว และที่สำคัญครั้งเดียวก็ไม่อาจจะ

ทำให้สำเร็จได้ถ้าไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
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เรื่อง/ภาพ:พลอยบุษราภัทราพรพิสิฐ

MilkShake ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม 

ด.ช.อรัญชย์ คำนภา  

(น้องซอ)  

อนุบาล 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเหล่า

กาชาด (สวัสดิ์-สุเทพ)  

เทศบาลนครปฐม 

“ขอตุ๊กตาหมี
ให้หนูกับพ่อ”

�

 

“ขอให้ตัวเองเป็น
พยาบาลจะได้มา
รักษาพ่อค่ะ”

“ขอให้พ่อเป็นคนดี”

“ขอให้พ่อ
เลิกกินเบียร์
เพราะไม่อยากให้
พ่อเมา”

ถ้ามีพรวิเศษสักข้อ อยากขออะไรให้พ่อ 

ด.ญ.อรนิภา อภิวัฒนานันท์ 

(น้องบ๊วย) 

อนุบาล 3  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ด.ญ.เบญญาภา มหาสังข์  

(น้องเบน) 

อนุบาล 3 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ด.ช.กิตต์ แซ่ลิต  

(น้องออกัส) 

อนุบาล 2 โรงเรียนผไทวิทยา 
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PlayGroundเด็กเล่นอะไร 

เรื่อง:ศราวุธชื่นรส‘ลานฮาร์ดร็อค’ อาณาจักร บันเทิงกลางใจ(ชาว)สยามฯ

 ด้วยความที่ สยามสแควร์ เป็นศูนย์รวมของวัยรุ่นไทยทำให้มีกิจกรรมมากมายเกิดขึ้น

ในพื้นที่ ซึ่งลานจัดกิจกรรมที่ได้รับความนิยมคือ ลานหน้าฮาร์ดร็อค คาเฟ่ เป็นศูนย์รวมกิจกรรม

วัยมัน  

 เดิมพื้นที่สยามสแควร์เป็นบ้านไม้ของชาวบ้าน ก่อนจะมีการพัฒนาพื้นที่ด้วยการสร้าง

อาคารพาณิชย์ให้บริการประชาชนวัยรุ่นในการเลือกซื้อสินค้า รวมถึงเป็นแหล่งให้บริการความ

บันเทิง  

 การใช้พื้นที่บริเวณนี้ ส่วนใหญ่เป็นเอกชนและหน่วยงานข้าราชการเช่าสำหรับจัด

กิจกรรมให้กับกลุ่มวัยรุ่น โดยจะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

 กิจกรรมที่ได้รับความนิยมของลานนี้ หนีไม่พ้นการแสดงดนตรีกลางแจ้ง ที่บริษัท

เอกชนหลายแห่งจัดคอนเสิร์ตเพื่อโฆษณาสินค้า หรือค่ายเพลงจัดคอนเสิร์ตขึ้น ด้วยความที่พื้นที่

แห่งนี้เป็นศูนย์กลางของวัยรุ่นและการเดินทางสะดวกโดยรถไฟฟ้า BTS จึงทำให้ลานแห่งนี้ไม่เคย

เงียบเหงาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ส่วนวันธรรมดาลานแห่งนี้ใช้จอดรถบริการผู้ที่มาซื้อสินค้า

ตามร้านรวงต่างๆ  

 แม้แต่หน่วยงานราชการเองก็ใช้พื้นที่นี้เพื่อสร้างกิจกรรมใหม่ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร 

เนรมิตลานหน้าฮาร์ดร็อคฯ ให้เป็นสนามเด็กเล่นที่ชอบกีฬา ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม เช่น 

โครงการ Smile Teen at Siam Square ที่เคยจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ รวมทั้งกิจกรรมอีกมายมายที่

เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ปล่อยของอย่างนี้เรื่อยๆ  

 กีฬาเอ็กซ์ตรีม อีกกิจกรรมท้าทายวัยรุ่น เช่น ปั่นจักรยานผาดโผน, สเก็ตบอร์ด, เต้น  

ฮิปฮอป ฯลฯ ด้วยเนื้อที่บริเวณลานกิจกรรมที่มีความกว้าง เหมาะกับกิจกรรมผาดโผนและรวม

กลุ่มของวัยรุ่นให้มาปล่อยของหาความท้าทายใหม่ๆ       

 การประกวดเป็นอีกกิจกรรมที่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะสาววัยทีนที่แจ้งเกิดจากเวทีนี้

มานักต่อนัก ด้วยความเป็นศูนย์กลางของวัยรุ่นทำให้เอกชนต่างๆ จัดกิจกรรมการประกวดเฟ้น

หาหนุ่มสาวหน้าแชล่มเพื่อก้าวสู่วงการบันเทิง บรรดาหนุ่มสาวหลายคนขอเพียงสักครั้งที่จะก้าว

ขึ้นไปสู่เวทีประกวด เพราะอย่างน้อยแม้จะตกรอบ แต่ได้แสดงความสามารถ อีกทั้งยังเป็นการ

เปิดประตูโอกาส เพราะคนที่มารับชมด้านล่างเวทีนั้น อาจมีแมวมองของวงการบันเทิงสักคนที่จะ

สะดุดใจในความสามารถของพวกเขา   

 ลานหน้าฮาร์ดร็อคฯ สยามฯ ยังเป็นอีกตัวเลือกให้วัยมันได้มาปล่อยของ สร้างสรรค์สิ่ง

ดีให้ผู้ใหญ่ได้เห็นเช่นที่เคยเป็นมา  

เสียงกลองทุ้มหนักสอดประสานเสียงกีตาร์ นักร้องยืนหลับตาเปล่งเสียงแหบ
พร่าในแสงไฟสลัว คนดูด้านล่างเวทีร้องตามประสานเสียงลั่นเนื้อที่ 1,595 
ตารางเมตร ราวกับถูกมนต์สะกด หนุ่มสาวบางคู่ทอดสายตาไปบนเวที พื้นที่
แห่งนี้ ไม่เคยหลับใหล ลานหน้าฮาร์ดร็อค คาเฟ่ ยังคงต้อนรับวัยโจ๋ ไทยมา
หลายรุ่น กว่า 40 ปี ของสยามสแควร์ เป็นอีกเครื่องหมายการันตีว่าพื้นที่แห่ง
นี้ ได้เข้าไปครองใจวัยรุ่นไทยหลายต่อหลายรุ่น 
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“พ่อ” ทุกสถาบัน

กวิน อนุสนธิ์อดิสัย (วิน) 
ชั้นปีที่ 5 สาขาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 “ ส่ ว น ใหญ่ ก็ เ ห็ นต ามห้ อ งน้ ำ ต าม

ทางด่วน ภาษานักเลงๆ หน่อย แต่คำนี้ใช้กับ  

ผู้หญิงไม่ได้มีข้อจำกัดนิดนึง ดูไม่ดีเลย เริ่มจาก

คำว่าพ่อก่อนนะเอาภาษาแบบชีวะๆ พ่อก็เป็น

มนุษย์สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซมเอ็กซ์วาย เป็นผู้ชาย  

มีหัวใจ เราทุกคนควรจะเห็นคุณค่าเขา และถ้ามา

รวมกับคำว่าทุกสถาบัน มันขัดใจนะไม่น่าเข้ากัน 

แต่ถ้าหมายถึงใครเราก็รู้อยู่ในใจอยู่แล้วกลับบ้าน

ไปดูดีกว่า พ่อเวลาไปประสมกับคำไหนมันก็เป็น

คำที่ยิ่งใหญ่หมดจริงมั้ย คำคำนี้สมบูรณ์ในตัวอยู่

แล้วทั้งความหมาย ทั้งความสำคัญ เหมือนกับ

หัวใจที่มีสี่ห้อง พ่อเป็นหนึ่งในสี่นั้นขาดไปไม่ได้

หรอก หัวใจทำงานไม่ได้” 

เรื่อง/ภาพ:อนัญญาคูเอี่ยม,อภิลักษณ์ธัญประทีป

ดาวมหา’ลัย

กีระเกียรติ พระทัย (เอ็ม)  
ชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ธิติ แจ่มขจรเกียรติ (แจ่ม) 
ชั้นปีที่ 4 เอกวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 “นึกถึงคนที่ใช้คำนี้ น่าจะเป็น

คนในแนวลบมากกว่า เพราะปกติไม่

ค่อยมีคนใช้คำนี้ จะใช้ในลักษณะที่ไป

ข่มที่อื่น ไม่ใช่ในเชิงที่สร้างสรรค์ คิดว่า

ไม่ควรใช้คำนี้กับสถาบันของตนเอง  

เท่าไหร่ เพราะสถาบันแต่ละที่ก็มีความ  

แตกต่างหลากหลายกันออกไป แต่ละที่

จะมีการจัดอันดับวัดผลที่แตกต่างกัน 

พอมาจัดว่าที่ไหนเป็นที่หนึ่ง สอง สาม   

คิดว่าการจัดแรงค์กิ้ง ไม่ได้เกิดผลดีมาก

เท่ากับผลเสีย เพราะคนที่อยู่ในอันดับ

ต่างๆ ก็จะมีความรู้สึกว่าเราสูงกว่าเขา 

เราต่ำกว่าเขา ทำให้ไม่เกิดผลดีในระดับ

ความสัมพันธ์” 

 

 “เป็นคำที่แสดงความ

อหังการ์พอสมควร ถ้ามีคนอยาก

จะใช้คำนี้ ก็คิดว่าโอเค คิดว่า

เป็นสิทธิ์ของเขา เป็นการระบาย

ของเขา เป็นข้อความที่คนกลุ่ม

หนึ่งอยากจะใช้สื่อสารกับสังคม 

อาจจะเป็นการประกาศว่าเขา

ใ หญ่ ก ว่ า มห า วิ ท ย า ลั ย ห รื อ

สถาบันอื่นๆ เพราะเขารู้สึกว่า

อยากให้คนมาสนใจ หรือเขา

สามารถคุมที่อื่นๆ ได้” 

“พ่อทุกสถาบัน” ฟังแล้วนึกถึงอะไร ไปดูมุมมองจากตัวแทนคณะตัวพ่อของแต่ละสถาบัน  
ว่าเขา คิดอย่างไรกับคำคำนี้ 
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พงษ์พัฒน์ ภู่เงิน (ต้น, ไนท์กี้กั๊ม) 
ชั้นปีที่ 3 เอกจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ยอดรัก ธรรมกิจ (ป้อง) 
ชั้นปีที่ 5 เอกประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สิทธิโชค กล่อมวิญญา (บอย) 
ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา  
คณะวนศาสตร์  
มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

 “พ่อทุกสถาบันถ้าถามว่า

นึ กถึ งอะ ไรตั วผม เองอยู่ ที่ คณะ

จิตรกรรมก็นึกถึงอาจารย์ศิลป์ (ศิลป์ 

พีระศรี ) ท่านเป็นพ่อของเราทุก

คนในนี้เลยนะ ไม่งั้นเราคงรวมอยู่

ด้วยกันไม่ได้ ไม่มีการแบ่งเป็นคณะ 

เขาเป็นผู้ที่ให้อะไรเรามาหลายอย่าง 

ให้เห็นถึงชีวิตของเขา การทำงาน

ศิลปะ ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นมุมานะ

และความอดทน เป็นผู้ที่ทำให้เรามี

ศรัทธา มีใจยึดถือ เรายังมีบุคคล

ต้นแบบให้ เราไม่ท้อ การทำงาน

ศิลปะบางทีมันอาจมีหมดไฟ แต่เมื่อ

เราย้อนกลับไปดูหลายสิ่งหลายอย่าง

ที่อาจารย์ทำไว้ก็ทำให้เรามีไฟอีกครั้ง 

เปรียบเหมือนมีพ่อมีแม่มีครอบครัว

อยู่ในมหา’ลัยแห่งนี้” 

 “นึ กถึ งความ เป็น

ผู้นำ ความเข้มแข็ง เพราะ  

พ่อ เป็นผู้ ชาย ต้องมีความ  

เข้มแข็ง เป็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ 

สามารถที่จะปกป้องดูแลลูกๆ 

เ ป็ น ผู้ น ำ ค ร อบค รั ว แ ล ะ

สามารถที่จะดึงให้คนอื่นๆ 

คล้อยตามแนวทางของพ่อได้ 

ต้องเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดี 

ซึ่งป้องจะไม่มองคำนี้ไปในทาง

ลบ เพราะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่

ดี พ่อของทุกคนมีบุญคุณกับ

เรา ไม่ว่าจะเป็นพ่อหลวงของ

แผ่นดิน หรือพ่อของเราเอง” 

 “นึกถึงอาจารย์ เขาเหมือนพ่อ เขา

คอยสอน แล้วอาจารย์ที่คณะนี้เราจะใกล้ชิด 

ต้องฝึกงาน คนที่เราอยู่ด้วยก็คืออาจารย์  

เขาไม่ได้สอนแค่เรื่องเรียน เขาคอยดูแลเรา

เหมือนพ่อ แต่ถ้านึกถึงพ่อก็เหมือนทุกคน

แหละมั้ง พ่อก็คือพ่อ คอยดูแลเรา ไม่เหมือน

คนอื่นทั่วไป เจอหน้าก็ไม่อะไรมาก แต่ก็เป็น

คนที่คอยห่วงเราดูแลเราตลอด เป็นแรง-

บันดาลใจให้เราตั้งใจเรียน ให้เราทำอะไรให้

สำเร็จ อันนี้คิดไว้ในใจถ้าเราไม่มีพ่อเราก็

ไม่มีแรงจะทำอะไรเหมือนกัน ไม่รู้จะทำไป

เพื่อใคร  แรงบันดาลใจนี่สำคัญที่สุดแล้ว” 
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MySpace สาระบันเทิงสถาน 

“...ความสำราญทางกายหรือฝ่ายโลกนั้นต้องดื่มหรือต้องกินอยู่เสมอ จึงจะสำราญ 
แต่ที่แท้มันเป็นเพียงการระงับหรือกลบเกลื่อนความหิวไว้ทุกชั่วคราวที่หิวเท่านั้น  
ส่วนความสำราญทางฝ่ายใจหรือฝ่ายธรรมนั้น ไม่ต้องดื่มไม่ต้องกินก็สำราญอยู่เอง  
เพราะมันไม่มีความหิว ไม่ต้องดื่มกิน เพื่อแก้หิว...” พุทธทาสภิกขุ 
  

สวนโมกข์ (พ่อ)  
พระผู้ให้ธรรม 

�
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 “สาระบันเทิงของชีวิต” เราให้ความหมายกับสิ่งนี้ว่าอย่างไร? แล้วมี

สถานที่ใดบ้างที่จะให้เราสำราญได้ทั้ง สาระ และ บันเทิง? 

 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนโมกข์ กรุงเทพฯ ดูจะ

เป็นคำตอบของคำถามข้างต้นได้เป็นอย่างดี หากเราจะมองความบันเทิงของ

ชีวิต คือ ‘ความเบิกบาน’  

 อาคารปูนเปลือยกลางน้ำที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของสวนรถไฟ 

แหล่งพักผ่อนปอดอีกแห่งของคนเมือง  รูปทรงอาคาร 3 ชั้น บนเนื้อที่กว่า 

8,000 ตารางเมตร พื้นที่ทางธรรมแห่งใหม่ที่เปิดให้กับทุกคนที่อยากจะหาความ  

เบิกบานให้กับชีวิต ในยุคที่สังคมมีแต่ความวุ่นวายเร่งรีบของคนเมือง ซึ่งจะ

ทำให้ชีวิตของคุณหมุนช้าลง ด้วยการเรียนรู้หลักธรรมที่แฝงอยู่ทั่วพื้นที่ปูน

เปลือยกลางน้ำแห่งนี้… 

 เริ่มตั้งแต่ด้านหน้าทางเข้าตัวอาคารที่ตั้งของ ‘เสา 5 ต้นและนกฮูก’ 

แฝงคติเป็นเครื่องเตือนใจผู้มาเยือนให้รู้ตื่นพร้อมที่จะเปิดรับหลักธรรมให้เรียนรู้

อยู่ด้านใน ถัดเข้ามาเป็น ‘ห้องหนังสือและสื่อธรรม’ ภายในเต็มไปด้วยหนังสือ

สื่อธรรมะอันหลากหลายให้ได้รู้ตื่น รู้เบิกบาน กับมุมนั่งพื้นสบายๆ จะเลือก

หยิบมานั่งอ่านเพลินๆ หรือจะเลือกทำบุญนำกลับไปศึกษาต่อที่บ้านก็ตาม

สะดวก  

 เดินต่อเข้าไปอีกหน่อยเป็น ‘ลานหินโค้ง’ เบื้องหน้ามีพระอวโลกิ-  

เตศวรและปูนปั้นสลักพุทธประวัติที่ท่านพุทธทาสได้ทำไว้เมื่อหลายสิบปีที่แล้ว 

ด้านหน้าเป็นพื้นที่โล่งสำหรับทำกิจกรรมเสวนาธรรม ที่มองออกไปจะเห็นสระ

นาฬิเกร์และต้นมะพร้าวนาฬิเกร์ซึ่งแฝงไว้ด้วยปริศนาธรรม 

 ถัดขึ้นไปบนชั้นที่ 2 จะพบกับ ‘ห้องนิพพานชิมลอง’ ห้องแสดง

นิทรรศการธรรมที่จะได้ลิ้มลองถึงรสชาติของนิพพาน และบริเวณพื้นที่ทางเดิน

ด้านหน้ายังมีการแสดงผลงานภาพถ่ายแฝงด้วยคติธรรม ที่จะหมุนเวียนมา

แสดงสะกิดใจให้ผู้ชมได้นึกคิด ส่วนกลางของชั้นนี้ประดิษฐานพระพุทธรูปสีขาว

ที่ฐานล่างจารึกปฐมพุทธโอวาทไว้ด้วย ส่วนใกล้ๆ กันเป็น ‘ห้องปฏิบัติสัทธรรม’ 

สำหรับการทำวัตรสวดมนต์เจริญภาวนา และในชั้นเดียวกันยังมีส่วนมุมด้าน

ข้างของอาคาร ซึ่งมีพื้นที่สำหรับปฏิบัติธรรมอย่างการเดินจงกรม หรือจะนั่งพัก

มองธรรมชาติของต้นไม้ที่กำลังรอการเติบโตให้ร่มเงาในมุมหนึ่งของ ‘สวนปฏิจจ- 

สมุปบาท’ 

 ชั้นบนสุดเป็น ‘ห้องสืบค้น’ และ ‘หอจดหมายเหตุ’ ซึ่งเป็นส่วนที่ได้

รวบรวมเอกสารการศึกษา สื่อการเผยแพร่ และผลงานของท่านพุทธทาส   

ในรูปแบบของ หนังสือ บันทึก ลายมือต้นฉบับ จดหมาย ภาพ หรือแม้แต่  

เสียงบันทึก ซึ่งนำมาจากสวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดของเมืองนี้ จะเป็นใคร หรือจะอยู่ในวัยใดก็ตาม 

คุณพร้อมหรือยัง? ที่จะมาพักผ่อนร่างกายและเปิดจิตใจรับความเบิกบานทาง

ธรรม จากสาระบันเทิงสถานแห่งนี้ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ   

สวนโมกข์ กรุงเทพฯ    

  

 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนโมกข์ กรุงเทพฯ ตั้งอยู่

ในบริเวณสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) จตุจักร กรุงเทพฯ สอบถาม  

รายละเอียดโทร. 0 2936 2800  
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Speakers ดาวดลใจ 

สงิโต นำโชค  

บนถนนดนตรทีีเ่ขาถมเอง 

�0

“สิง่ทีไ่ดจ้ากพอ่  
คอืการทำในสิง่ 
ทีต่วัเองรกัแลว้ 

กไ็มท่ำรา้ยคนอืน่”   




��

นาทีนี้คงไม่ต้องเสียเวลาอธ
ิบายถึงความไพเราะฟังสบาย

ราวกับนอนอยู่ริมชายหาดใ
นเพลงของเขา‘ทิ้ง’เพลง

ที่

กลายเป็นอันดับหนึ่งในหล
ายชาร์ตทั่วประเทศมานาน

หลายเดือน

 

 มีวิธีในการหาแนวของตัวเองอย่างไร 

 อยู่ที่ภูเก็ตมันได้ยินเพลงแนวนี้บ่อย Surf Music เพราะมันมีพวก 

Beach Boy เยอะ  มัน
จะมีพวกเร็กเก้ สกา แล้วก็ S

urf Music แต่ Surf 

Music มันยังไม่มีเป็นของ
ไทย แต่เราก็ไม่ได้ตั้งใจ

ทำให้มันเป็น Surf Music  

แต่ด้วยความที่เราฟังเยอะแล้วเล่นเยอะ เพ
ราะเราเปิดร้านที่ภูเก็ตด

้วยกับ

เพื่อน เพื่อนเปิดร้านข้าวแกง เรา
ก็เลยคุยกันว่าเพื่อนเป็นพ่อครัว เราเป็น

นักดนตรี แล้วเดี๋ยวเรา
มาทำร้านด้วยกัน ลงท

ุนกันนิดเดียว เลยเปิดร
้าน

เองที่นู่น เล่นดนตรีเอง
 (ร้าน ‘จานด่วน’ ที่ภ

ูเก็ต) ก็เลยเล่นดนตรีเอ
ง   

เล่นแนวที่เราอยากเล่น 
พอเล่นไปปุ๊บก็เริ่มแต่งเพ

ลงเก็บไว้ ที่เขาบอกว่า

แนวที่เราทำคือ Surf Music นี่ คนก็จะถามว่าม
ันคือแนวอะไร จริง ๆ Surf 

Music ก็เป็นเพลงป๊อปชนิดหนึ่งนี่แหละ
ที่ถ่ายทอดออกมาจากค

นที่ใช้ชีวิต

อยู่ริมทะเล คิดว่าน่าจะเป็นด้วยเพราะบรรยากาศต่างๆ อะไรหลายๆ 

อย่าง ก็เลยทำให้เราเข
ียนเพลงและแต่งเพลง แล้วก็วิธีการเล่นกีต

าร์มัน

เลยออกมาเป็นกลิ่นนั้น ส่วนหนึ่งก็ด้วยความที่เราฟังเยอะ ฟังพวก 

Brushfire ค่ายของ Jac
k Johnson ก็จะมีศิลป

ินหลายคน เราก็ฟังหมด

เลย แกะเล่นบ้าง พอถึงเวลาทำเพลงออกมามันก็เลยเหมือนเราได้แรง

บันดาลใจจากเขามาด้ว
ย ส่วนแรงบันดาลใจข

องคนไทยก็จะมีตั้งแต่น
้า

หมู-พงษ์เทพ, ปู-พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์, น้าแอ๊ด
-คาราบาว เพราะสมัยเด็ก ๆ ก็

ฟังแนวพวกนี้อยู่แล้ว ใครที่อยาก
จะร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์ไปด้วย

ต้องฟัง

แนวนี้ เติบโตมาจากแน
วนี้ 

  

 มีอิทธิพลทางดนตรีอะไรที่ได้จากคุณพ่อ 

 น่าจะเป็นคนชอบฟังเพลง ฟังได้ทุกแนว ฟังได้เรื่อยๆ บอกไม่

ถูกว่าอะไรคือแนวไหน 
บอกไม่ถูกว่าอันนี้ถูกหร

ือผิด บอกได้แค่ว่าเพราะ

กับไม่เพราะ ความรู้สึกเราเท่าน
ั้น ก็เลยยังไม่รู้เลยว่าแ

นวดนตรีเราเขา

เรียกอะไร แต่คนเขาเรีย
ก Surf Music  อาจจะเป็นเพราะว่าเราไปอยู่ทะเล

มา มันก็เลยได้กลิ่นอายนั้น แต่สุดท้ายแล้ว
ถ้าเกิดคนเราตั้งใจฟังเพลง

จริงๆ มันมีอยู่สองอย่างคือ 
เพราะกับไม่เพราะ เพลงลูกทุ่งก็เหมือนกัน 

เราฟังปุ๊บถ้ามันเพราะ เราก็จะรู้สึกว่ามัน
เพราะ เพลงฮาร์ดคอร์ ร็อกๆ 

อย่างนี้มันหนักหูมาก แ
ต่ก็ยังมีบางเพลงที่ฮาร์ดคอร์แล้วเพราะมากนะ ฟัง

แล้วรู้สึกว่า เฮ้ย! ทำไม
ฟังได้ เพราะมันเพราะ เพลงที่ทำก็เหมือนกัน เรา

รู้สึกว่ามันเพราะสำหรับเรานะ เราก
็เลยทำมันออกมา ส่วน

คนอื่นเขาจะ

คิดว่าเพราะหรือไม่เพราะ ก็ให้ผู้ฟังเขาตัดสินใจเอง 

 

 มีข้อคิดอะไรที่ได้จากคุณพ่อในฐานะที่

ทำอาชีพนักร้องเหมือนกัน 

 ก็น่าจะเป็นรักอะไร ทำอะไร ก็ทำไป ซึ่งคุณพ่อก็ไม่ใช่คนมี  

สะตุ้งสตางค์เยอะ ก็เป
็นศิลปิน นักร้อง เราก็

เข้าใจ คือต้องหาทางข
อง  

เราเอง แต่สิ่งที่ได้ก็น่าจะ
เป็น ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก

แล้วก็ไม่ทำร้ายคนอื่น 

 

 

 

 บรรทัดต่อจากนี้ไป เรา
จึงอยากพาเดินย้อนกลับไปถึงจุดเ

ริ่มต้น

ของเขาบนถนนเส้นเดียว
กันที่แตกต่างจาก ‘พ่อ’ ผู้เป็นนักร้องลูกทุ่ง 

และ

ที่สำคัญดูเหมือนว่าเขาไม่ได้รอใ
ห้ใครลาดยางให้ แต่ถม

ดินด้วยหัวใจและ

ความพยายามของตัวเอง   

 

 รู้ตัวเมื่อไหร่ว่าชีวิตต้องเดินมาทาง  

สายดนตร ี
 รู้ตอนอายุ 12 ตอนแรก

นี่คือพ่อเป็นนักร้องลูกทุ่งแล้วก
็เปิดเพลง

ให้เราฟังเรื่อยๆ อยากให้เราเป็นนักร้อง
ลูกทุ่งแต่เราไม่อยาก เร

าอาย เรา

เป็นเด็กน่ะ จะให้เรามา
ยืนร้องเพลงหน้าห้อง หรือให้ไปป

ระกวด ไม่เอา 

มันอาย มันน่ากลัวใช่มั้ย
 แล้วมันทำไม่ได้หรอก 

ก็เลยไม่ได้คิดที่จะเป็นน
ัก

ดนตรี จนย้ายมาอยู่ที่กร
ุงเทพฯ มาอยู่กับอา ตอนนั้นอ

ายุประมาณ 12 แล้ว 

ทีนี้ก็มีพี่คนหนึ่งเขาเล่นกีตาร์ ช
ื่อเฮียกก เราเห็นแล้วรู้ส

ึกว่ามันแปลกจัง

เลย สามารถเล่นกีตาร
์แล้วก็ร้องเพลงไปด้วย มันเหมือนใน

เทปเลย เรา

ไม่รู้ว่ามันคืออะไร ไม่รู้ว
่ามันคือกีตาร์ แต่รู้ว่ามัน

เหมือนในเทปเลย อยาก

ทำได้บ้าง ก็เลยขอพี่เขาให้เขาสอนให้ เขาก
็เลยสอนให้เราเล่น แล้ว

เราก็

สนุกกับมันมาตลอดเลยก็เปิดหนังสือเพลงนั่งเล่นกีตาร์ ร้องเพลง  

 แรงบันดาลใจที่ทำให้อยากเล่นกีตาร์น่าจะเป็นพี่ พงษ์เทพ 

กระโดนชำนาญ เพราะว่าตอนสมัยที่อยู่บุรีร
ัมย์ เราก็จะได้ยินเพลงพวกนี้

เยอะมาก แล้วก็มีพี่คนนั้น เฮียกก มาสอน
ให้เล่นดนตรี ก็เลยเริ่มร

ู้สึกว่า

เดี๋ยวเราอาจจะเป็นนักด
นตรี อยากเป็นนักดนต

รีเราจะทำอย่างไร เราก
็

ต้องไปเล่นดนตรีตามร้า
นอาหาร ก็เลยไปสมัคร

เล่นดนตรีตามร้านอาหา
ร

ตอนอายุ 15 พอเสร็จปุ๊บ เราก็รู้สึกว่าอ
ยากจะเป็นนักดนตรี เร

าก็ต้องมี

อัลบั้ม มีงานเพลงของเรา ก็ต้องฝึกเขีย
นเพลงจนได้ออกอัลบั้มกับเ

พื่อน

ตอนอายุ 19  ตอนนั้นช
ื่อว่าวง ‘โมโน’  

 พอทำอัลบั้มโมโนเสร็จสองชุดปุ๊บก็เลยเริ่มอยากไปเที่ยวแล้ว 

เริ่มไม่อยากใช้ชีวิตอยู่บ้า
น เล่นดนตรีกลางคืน ว

นไปวนมา ก็เลยไปเที่ยว

ทะเลดีกว่า โดยการเอา
กีตาร์ไปตัวนึง เล่นดนต

รีกลางคืน กลางวันเรา
ก็

เอาตังค์ที่ได้นั่นแหละไป
เที่ยวทะเล ไม่รู้จะไปไห

นก็เสิร์ชจากในเน็ต เห็น

เขารับสมัครนักดนตรีที่ภูเก็ต ก็เลยลงไปภูเก็ตเลย กะจะอยู่เที่ยวสาม

เดือนแต่เลยอยู่ยาวมาถ
ึงสามปี ก็เล่นดนตรีไปด

้วย แต่งเพลงไปด้วย จน

ได้รู้จักกับพี่นิตติ้ง เจ้าของบริษัท P
ollen Sound เป็นบริษ

ัทที่ทำ Music 

Production House ออ
กอัลบั้มชุดนี้ รู้จักกันที่ภ

ูเก็ต แกชอบไปฟังเพลง ก็

เลยชวนมาทำเพลงที่กรุงเทพฯ เราก็เลยเอาเพลงที่เราแต่งไว้มาทำ ท
ำ

เสร็จปุ๊บรู้จักกับพี่มอย เป็น GM ที่ Believe Records ก
็เลยคุยกันว่าเรามา

ทำงานเพลงชุดนี้ร่วมกันดีมั้ย เป
็นสองทีม ทีม Pollen 

Sound และทีม 

Believe พอหลังจากนั้นก็เลยออกม
าเป็นสิงโต นำโชค 

สงิโต นำโชค  

บนถนนดนตรทีีเ่ขาถมเอง 

��
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เรื่อง/ภาพ:จักรเพชรวรสินธ์

123Step วัยฉันฝัน 

เมื่อ(จะต้อง)เป็นพ่อ 

สุขภัทร์ รัศมิทัศ (เอก) อายุ 12 ปี / นักเรียน 
เด็กน้อยผู้เดินตามรอยเท้าพ่อ 
 “เอกอยากเดินทางไปรอบโลก” เด็กชายเล่าซื่อๆ ภาพความคุ้นเคยในหน้าที่การ

งานของพ่อ ทำให้เขาใฝ่ฝันอยากจะเป็นเอกอัครราชทูต เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรียังดินแดน

ต่างๆ “เอกจะตั้งใจเรียนเพื่อนำความรู้มาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย สร้างความ

สามัคคีและความเข้าใจให้คนในชาติรักกัน” เด็กชายพูดด้วยความมั่นใจ ในอนาคตอันใกล้

หากมีโอกาสเขาอยากไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้  

 วันหนึ่งเมื่อต้องมาปฏิบัติหน้าที่เหมือนอย่างพ่อ เด็กชายเชื่อว่าสิ่งที่จะทำให้

อนาคตดีที่สุด ต้องเริ่มต้นมาจากความรับผิดชอบ “เอกจะดูแลเอาใจใส่ครอบครัว เอาใส่ใจ

สังคม เพราะความรับผิดชอบเริ่มที่ตัวเรา”  

 อดีตไม่สามารถแก้ ไขได้ แต่อนาคตสามารถสร้างได้ เพราะเส้นทาง
ชีวิตที่ทอดยาวไกล บางสิ่งบางอย่างอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด จนเมื่อ
ถึงวันหนึ่งบทบาทความเป็น ‘พ่อ’ ได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งชีวิต แต่ละ
คนจะมีวิธีการอย่างไร ในการจัดการภาระหน้าที่่นี้ เชิญสัมผัสกับความ  
ยิ่งใหญ่ของคำว่า ‘พ่อ’ ในมุมมองของบุคคล 4 ช่วงวัย ที่ ไม่เพียงแต่
เพศชายเท่านั้นที่จะทำหน้าที่นี้ ได้ เพศหญิงก็สามารถทำได้ ไม่ต่างกัน 

ชัยพล พูพาร์ต (นิว) อายุ 21 ปี / นักแสดง 
เพราะชีวิตคือการทดลอง 
 “ตอนเด็กผมเคยอยากเป็นนักบิน อยากเที่ยวไปรอบโลก แต่พอโตขึ้นมาก็ไม่ฝัน

แล้ว เพราะผมเป็นคนชอบทดลอง” เด็กหนุ่มเล่าถึงความฝันเมื่อวัยเยาว์ ก่อนที่เวลาและ

โอกาสจะทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไป “ชีวิตคนเรามาพร้อมกับโอกาส ดังนั้นผมจึงอยากจะ

ทดลองทำทุกๆ สิ่งที่เข้ามาในชีวิต เพื่อจะได้เรียนรู้ว่าชีวิตนี้มีรสชาติขนาดไหนและโลกนี้มี

อะไรบ้าง ผมมาเป็นนักแสดงได้ก็เพราะโอกาส ผมจึงทดลองกับโอกาสนั้น และจะทำต่อไป

เพราะผมรู้สึกรักและชอบในงานที่ทำอยู่” เขาเล่าถึงโอกาสที่เขาเคยได้รับจนสามารถก้าวมา

เป็นดาวบนจอแก้วได้อย่างทุกวันนี้  

 หากวันหนึ่งเด็กหนุ่มได้รับโอกาสแสดงเป็นพ่อหรือต้องทำหน้าที่พ่อจริงๆ สิ่งที่เขา

อยากจะทำคือความเป็นพ่อที่มากกว่าพ่อ “ผมอยากเป็นพ่อที่เป็นเพื่อนของลูกด้วย คอย

เอาใจใส่ ดูแลกันและกัน มีอะไรก็สามารถปรึกษาได้” การที่ลูกคนหนึ่งจะเติบโตมีอนาคตที่

ดีได้เพราะสิ่งที่พ่อแม่มอบให้ “ผมประสบความสำเร็จได้ก็เพราะมีพ่อและแม่เป็นผู้เปิดโอกาส

ในชีวิตให้ผม”  

STEP 1 

STEP 2 
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ปิยธิดา คล้ายนาค (จูน) อายุ 45 ปี / 
ข้าราชการครู 
หญิงกล้าผู้สืบต่อลมหายใจของพ่อ 
 จากคำสอนที่ได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เยาว์วัย กลายเป็นแรง

บันดาลใจทำให้หญิงวัยกลางคนรักที่จะเป็นผู้ให้ “เพราะพ่อทำให้ครูมี

ความรัก ความเมตตา ตอนเป็นเด็กเลยอยากเป็นพยาบาล อยากช่วยชีวิต

คน”  

 แต่เมื่อได้มาสัมผัสกับชีวิตของครูที่อุทิศตนเพื่อการสอน ซึ่งเธอ

เห็นว่าเป็นภาระงานที่หนัก “อาชีพครู หากทำแล้วเราสามารถเปลี่ยน

พฤติกรรม สร้างคนให้เป็นคนดี และพัฒนาให้เด็กมีความรู้ความก้าวหน้า 

เราก็อยากทำ” เธอจึงหันเหชีวิตมาเป็นครู ด้วยการเข้าศึกษาต่อในคณะ  

ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ทุกครั้งที่เหน็ดเหนื่อยกับภาระงานที่หนักเธอก็จะมีพ่อคอยให้คำ

ปรึกษา แต่ไม่นานมานี้พ่อของเธอได้จากไป การที่ต้องมารับบทหัวหน้า

ครอบครัว ทำให้เธอนึกถึงคำสอนของพ่ออยู่เสมอ “เมื่อพ่อจากไปทำให้เรา

รู้ว่าการเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นงานที่หนักมาก  เพราะต้องดูความเป็น

อยู่ของคนในครอบครัวทั้งหมด พ่อที่ดีไม่ใช่แค่หาเงินเก่งเพียงอย่างเดียว 

แต่พ่อที่ดีต้องสามารถจัดการเวลาและภาระที่มากมายได้ เพื่อมีเวลาให้กับ

ครอบครัวที่รัก” 

อรุณรุ่ง พวงพันธ์ (น้อย) อายุ 50 ปี / 
รับจ้างทั่วไป 
ชีวิตแกร่ง แม้ไม่มีไออุ่น 
 เมื่อหลายสิบปีก่อน เด็กสาวคนหนึ่งที่ไม่เคยพบหน้า

พ่อเลยสักครั้ง และยังต้องสูญเสียแม่ไปอีกคน ความไม่พร้อม

ทางด้านครอบครัวทำให้เธอตั้งมั่นว่าเมื่อถึงวันที่ต้องทำหน้าที่แม่ 

เธอจะสร้างครอบครัวให้อบอุ่น   

 หลังแต่งงานมีครอบครัว หญิงสาวทำงานไปพร้อมๆ 

กับรับบทบาทความเป็นแม่ “เราต้องทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุด เพราะ

เรารู้ว่าความทุกข์ที่เกิดจากการขาดความรักของพ่อและแม่นั้น

ปวดร้าวแค่ไหน” แต่แล้วชีวิตของเธอก็ต้องพบกับอุปสรรคครั้ง

ใหญ่อีกครั้ง เมื่อสามีทิ้งให้เธอต้องดูแลลูกสองคนตามลำพัง เธอ

จึงต้องรับบทบาทพ่อและแม่ในเวลาเดียวกัน เพื่อดูแลลูกๆ   

ต่อไป ภาระที่หญิงตัวคนเดียวต้องรับผิดชอบทุกอย่างใน

ครอบครัว ทำให้เธอเข้าใจความเป็นพ่อได้เป็นอย่างดี แม้ความ

ฝันในวัยเด็กที่อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์จะไม่เป็นจริง แต่เธอก็

จะเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปด้วยการทำหน้าที่เป็นทั้งแม่และพ่อให้

แก่ลูกทั้งสองคนอย่างดีที่สุด  

STEP 3 

STEP 4 

�3
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GoOn วันเดียวเที่ยวกรุง 

เรื่อง:พิเชฐวัตตะสิริชัย/ภาพ:จิตรพงษ์จีระฉัตร

         พาพอ่เกา๋   ยา่นเกา่วงับรูพา 


ปู่จากพวกเราไปนานแล้ว  

จากไปดั่งกาลเวลาที่เคลื่อนผ่านเลยไปทุกโมงยาม  

แต่ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ปู่ทำตกหล่นไว้ ในช่วงชีวิตของท่าน 

รอให้ผมและพ่อออกเดินทางค้นหา  

ปู่เคยพูดไว้ ในวันที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ว่า  

“ไม่มีใครรักษาทุกสิ่งทุกอย่างไว้ ได้ทั้งหมดหรอก  

แค่จดจำบางสิ่งบางอย่างไว้ ให้หวนระลึกถึงก็พอแล้ว” 

ออน ล๊อค หยุ่น ร้านกาแฟ ที่เป็นมากกว่าร้านกาแฟ 
 หมุดหมายปลายทางแรกของเราถูกปักลงที่ร้าน ออน ล๊อค หยุ่น 
ร้านที่ในอดีตเคยเป็นศูนย์รวมของผู้คนทั้งหลาย ตั้งแต่สามัญชนจนจอมพล  
ผู้ยิ่งใหญ่ และเหล่านักแสดงมากมาย ออน ล๊อค หยุ่น มีอายุไล่เลี่ยกับ
ประชาธิปไตยไทยและศาลาเฉลิมกรุง แต่ในขณะที่ศาลาเฉลิมกรุงเปลี่ยนไป 
และประชาธิปไตยเปลี่ยนแปลง ที่นี่แทบจะไม่ได้ต่างไปจากเมื่อแรกเริ่มเลย 
โต๊ะตัวเก่า เก้าอี้ตัวเดิม ป้าย ผนัง พื้น ตู้โชว์ เคาน์เตอร์ ชั้นวางของ ทุกอย่าง
เหมือนเดิมหมด แม้ศาลาเฉลิมกรุงจะไม่ได้ฉายภาพยนตร์แล้ว ห้างร้านต่างๆ 
ปิดตัว เปลี่ยนแปลงไปมากมาย แต่คนที่เคยเที่ยวที่นี่ ก็ยังคงมาเที่ยวที่นี่ ทั้งยัง
จูงลูกพาหลานมาเที่ยว ทำให้ออน ล๊อค หยุ่น ไม่เคยว่างร้างผู้คน คนทำธุรกิจ
ทั้งหลายต่างบอกว่า การเปลี่ยนแปลงจะทำให้ธุรกิจอยู่รอด แต่สำหรับร้านนี้ 
มันเก๋าพอที่จะอยู่ได้ แม้ไม่เปลี่ยนแปลง 
 ลอบฟังผู้คนในร้านสอบถามถึงเพื่อนเก่า กับคำบอกเล่าถึงอาการ
บาดเจ็บล้มตายของคนเหล่านั้นผมแอบหดหู่ไม่ได้ นั่งมองริ้วรอยที่ผ่านการขัด
ล้างโดยกาลเวลา ผมนึกถึงเพลง I Want To Hold You Hand ของ The 
Beatles ที่ปู่ชอบ ก่อนจับแก้วกาแฟยกขึ้นดื่มพร้อมๆ กับพ่อ 

หลังจากที่ไม่ได้ใช้วันหยุดเที่ยวร่วมกันมานาน ผมขอร้องให้พ่อ
พาผมเที่ยวอีกครั้งเหมือนตอนเด็กๆ แต่ครั้งนี้ ไม่ใช่สวนสนุก 
หรือทะเล แต่เป็นย่านวังบูรพาภิรมย์ สถานที่ที่ผู้คนยุคโก๋  
หลังวัง (ราวปี 2500 หรือยุค 60) เคยใช้ชีวิต เที่ยวเล่น ดูหนัง 
ฟังเพลง  

��
ออน ล๊อค หยุ่น  
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         พาพอ่เกา๋   ยา่นเกา่วงับรูพา 


คิงส์ ควีน และแกรนด์ สามโรงภาพยนตร์

แห่งยุคสมัย 
 ย้อนขึ้นไปทางถนนพาหุรัด “อยากรู้มั้ยคนรุ่นปู่
ดูหนังที่ไหนกัน” ที่ว่าคนรุ่นปู่เพราะคนรุ่นพ่อไปเที่ยว
สยาม ดูหนังที่ลิโด้กันแล้ว(ศูนย์การค้าสยามสร้างเสร็จ
ราวปี พ.ศ.2512) พ่อพาผมมาชี้จุดสามโรงหนังดังในอดีต 
ที่สร้างขึ้นบนที่ตั้งเดิมของตำหนักวังบูรพาภิรมณ์ของ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ 
กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เป็นสามโรงภาพยนตร์ที่
ได้รับความนิยมที่สุด ปัจจุบัน โรงภาพยนตร์คิงส์ และ  
แกรนด์ ได้ถูกรื้อทำลาย สร้างเป็นห้างเมอรี่คิงส์วังบูรพาที่
เราเห็นในปัจจุบัน หากเดินไปด้านหลัง ก็จะเห็นโรง
ภาพยนตร์ควีน ซึ่ งยั งคงสภาพเดิมอยู่ แต่ เปลี่ ยน
สถานภาพจากโรงภาพยนตร์ เป็นโรงจอดรถแทน 
 ก่อนกลับเราชักชวนกันไปเวิ้งนาครเขษม หวัง
จะตามหาแผ่นเสียงของ The Beatles วงโปรดของปู่มาฟัง
เพื่อหวนระลึกถึงปู่กันอีกครั้ง  
 อาจจริงอย่างที่ปู่ว่า “ไม่มีใครรักษาทุกสิ่งทุก
อย่างไว้ได้ทั้งหมดหรอก แค่จดจำบางสิ่งบางอย่างไว้ให้
หวนระลึกถึงก็พอแล้ว”  
  
 
 

ห้างไนติงเกล-โอลิมปิค ‘คลังแห่งเครื่องกีฬา ราชา

เครื่องดนตรี ราชินีเครื่องสำอาง’ 
 เราเดินขึ้นมาทางถนนตรีเพชร ผ่านศาลาเฉลิมกรุง ที่
กลายสภาพจากโรงภาพยนตร์ชั้นนำ(โรงภาพยนตร์แห่งแรกในเอเชีย
ที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบไอน้ำ) เป็นโรงมหรสพแห่งชาติ ทรง
เกียรติ ยิ่งใหญ่ดั่งผู้สูงอายุที่ผ่านโลกมายาวนาน  ตลาดมิ่งเมืองที่
รุ่งเรืองเคียงคู่กันจากที่มีผู้คนมาตัดชุดที่นี่ ก็ถูกทุบรื้อสร้างเป็น  
ดิโอลด์สยามในปัจจุบัน 
 “ไปห้างไนติงเกลกัน” พ่อพูดก่อนเดินนำผมไป ผมรู้สึก
โกรธตัวเองที่ไม่เคยสังเกตเห็นห้างนี้เลย ยืนมองป้ายสัญลักษณ์ทรง
กลมด้านหน้าห้าง สะดุดใจกับคำว่าของแท้ ที่นี่ไม่ต่างจาก ออน 
ล๊อค หยุ่น ยืนหยัดอยู่ได้ แม้ไม่เปลี่ยนแปลง ผมชอบคำนี้ ‘ของแท้’ 
ใช่ สิ่งเหล่านี้นั่นแหละ ของแท้ พ่อบอกผมว่า ที่นี่คือสยามพารากอน
แห่งยุค 60 แต่โลกของแฟชั่นหมุนไปเรื่อยๆ ให้คนเราวิ่งตามตลอด
เวลา ห้างเก่าแก่แห่งนี้คงหมดแรงที่จะตามมันแล้ว อีกไม่นาน ไนติง
เกล-โอลิมปิค จะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ ให้คนรุ่นหลังได้หวนกลับมา
มองอดีตอีกครั้ง 
 ปู่เคยพาพ่อมาเดินที่นี่ วันนี้ผมอยากให้พ่อมีความสุขกับ
อดีต ปล่อยให้พ่อเดินนำผมเที่ยว จากที่เคยฉุดลากวิ่งนำพ่อเวลาไป
เที่ยวในตอนเด็ก 
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Gooddesignisgoodbusiness ดีไซน์ที่ดี ช่วยธุรกิจได้ 

เรื่อง:รวีวรรณธีรธนาพงษ์/ภาพ:จิตรพงษ์จีระฉัตร

 “การได้ทำอะไรที่เรารักถือเป็นโชค...ทำในสิ่งที่รักนั้นให้ดีที่สุด...สิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้น”  
 คำพูดคมคายจากเจ้าของร้านกาแฟผู้น่ารักคนหนึ่งในแอลเอ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้
กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของ คุณแยม-ปิยนัฎก์ ธีรพงษกร เจ้าของกิจการ   
‘ชบาฉายสตูดิโอ’ ในปัจจุบัน ครั้งหนึ่งเธอเคยเชื่อว่าประโยคข้างต้นเป็นแค่เรื่องเพ้อฝัน   
จนกระทั่งสิ่งมหัศจรรย์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นกับตัวเธอเอง... 

��

ดอกไมบ้านทีบ่า้นชบาฉาย  
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จากชบาดอกแรก สู่ช่อ ‘ชบาฉาย’ 
 เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ร้านขายภาพวาดดอกไม้บนแผ่นไม้เก่าขนาดย่อมในสวนจตุจักร
ได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรก พร้อมกับชื่อเสียงเรียงนามที่ฟังดูไทยจ๋าอย่าง ‘ชบาฉาย’ ด้วย
ความรักในงานศิลปะและการตกแต่งบ้านเป็นชีวิตจิตใจ ประกอบกับความชื่นชอบ
เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้อยู่เป็นทุนเดิม พอเริ่มมีกระแสตอบรับในทางที่ดีจากลูกค้ามากขึ้น 
คุณแยมจึงคิดที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใหม่ๆ ออกสู่ตลาด จากภาพวาด
ดอกไม้บนแผ่นไม้เล็กๆ จึงได้แผ่ขยายไปผลิดอกออกใบอยู่บนโต๊ะ ตู้ เตียง และ
เฟอร์นิเจอร์อีกหลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น 

เอกลักษณ์ ‘ชบาฉาย’ 
 จุดเด่นของสินค้าภายใต้แบรนด์ ‘ชบาฉาย’ คือ งานเพ้นต์ลายดอกไม้ (Flower 
Painting) ในสไตล์กึ่งเรียลลิสติก ซึ่งมีทั้งความสมจริงผสมกับสีสัน การให้แสงเงา และการ
จัดวางองค์ประกอบภาพที่เข้ากับงานเฟอร์นิเจอร์ไม้แต่ละชนิด  
 “ที่เลือกเพ้นต์ลายดอกไม้ เพราะเรารู้สึกว่าดอกไม้เป็นเหมือนของขวัญจาก
ธรรมชาติ มีสีสันสวยงาม นำไปตกแต่งตรงมุมไหนของบ้านก็ดูสวย”  

โจทย์ ‘ห้องของพ่อ’ กับคำตอบในแบบ ‘ชบาฉาย’  
 คุณแยม ตกแต่งห้องในธีมที่เรากำหนด โดยเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์สีขาวเป็นหลัก 
ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ-เก้าอี้เข้าชุดกันกับม้านั่งยาวสีขาวลายดอกกุหลาบ มีหมอนอิงลายดอกไม้
วางประดับเพิ่มสีสัน ส่วนด้านข้างเป็นตู้เก็บของสีขาวลายเรือใบ ด้านบนตู้มีการจัดวางกลูก
เล่นเล็กๆ ด้วยนาฬิกาไม้เพ้นต์รูปนกที่ใส่อยู่ในกรงเหล็กสีขาว แต่สิ่งที่เด่นสะดุดตาที่สุดคง
หนีไม่พ้นภาพเพ้นต์ดอกคูนสีเหลืองบนแผ่นไม้ขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นฉากธรรมชาติอยู่
ด้านหลังห้อง 
 ทันทีที่ก้าวเข้าสู่ห้องนั่งเล่นของพ่อในสไตล์ ‘ชบาฉาย’ เราจึงสัมผัสได้ถึง
บรรยากาศสบายๆ ของวันหยุดพักผ่อนที่เหมาะแก่การใช้เวลาว่างร่วมกันภายในครอบครัว
อย่างอบอุ่น 

Good Design ในความหมายของ ‘ชบาฉาย’ 
 คุณแยมเชื่อว่างานออกแบบที่ดีอยู่ที่การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสานระหว่าง
รูปลักษณ์ของชิ้นงานเข้ากับประโยชน์ใช้สอยให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะเกิด
ขึ้นได้เมื่อเราใส่ใจและเห็นคุณค่าของงานที่ทำ  
 “เราตั้งใจทำงานทุกชิ้น โดยมีการพูดคุยกับลูกค้า เพื่อนำความต้องการของเขา
มาออกแบบ ก่อนจะใช้ฝีมือช่างและทักษะทางศิลปะในแบบของเราทำให้เกิดชิ้นงานที่เป็น
รูปธรรม ตรงตามจินตนาการที่ลูกค้าคาดหวังไว้” 
 ความสุขและความภาคภูมิใจตลอดระยะเวลาที่เธอเริ่มต้น
ก่อร่างสร้างร้าน ‘ชบาฉาย’ ขึ้นมาจนเติบโตอย่างทุกวันนี้ ไม่ได้
เป็นเพราะผลกำไรหรือชื่อเสียงเงินทอง แต่เกิดจากการได้ทำในสิ่ง
ที่รักและความนิยมชมชอบของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ ‘ชบาฉาย’ 
 “งานทุกชิ้น ไม่ว่าชิ้นเล็ก ชิ้นใหญ่ ถ้าทำด้วยความรัก ก็จะเป็น
สัญลักษณ์แทนความรู้สึกดีๆ ที่ส่งต่อไปยังผู้อื่นได้ เราจึงรู้สึกภูมิใจทุก
ครั้งที่ผลงานของชบาฉายได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งภายในบ้านของ
ลูกค้าทุกคน” 
 
 

สนใจตกแต่งบ้านสไตล์ ‘ชบาฉาย’ ติดต่อได้ที่ 
25 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 77  
โทร. 0 2885 4788, 08 1363 6212 
www.shabhashine.com 
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Cultural ศิลปวัฒนธรรม 

เรื่อง:พิจิกายะหัตตะ

Cultural ศิลปวัฒนธรรม 

เกสรศิลป์ : งอกงามเป็นศิลปะ
 ‘เกสรศิลป์’ นิทรรศการภาพเขียนผลงานจากกลุ่มเพื่อน 6 ศิลปินที่เติบโตมาจากความรัก

ในศิลปะอย่าง สมพล ยารังษี, ณัฐเลิศ สุภัทร์อกนิษฐ์, ธานี อิสรา, พลุตม์ มารอด, กมลชัย ศิลปะ  

วรวิวัฒน์ และศิลปวิทยา ซึ่งต่างนำเสนอผลงานศิลปะตามแนวทางถนัดของตนเอง โดยมีจุดเด่นอยู่

ที่การนำเสนอความงามของความเป็นไทย ไม่ว่าจะเป็นการมองผ่านความสดใสของดอกไม้ต่างๆ 

ทิวทัศน์ หรือแม้แต่ภาพของอาหารที่สะท้อนความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนและมีเอกลักษณ์ 

สถานที่ : หอศิลป์สมบัติเพิ่มพูน ซอยสุขุมวิท 1 

วันและเวลา : 29 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2553 (18.30 - 20.30 น.)  

AcidRain
 จอร์จ คานาเล่ ศิลปินร่วมสมัยชาวอาร์เจนติน่าที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติสนำผลงาน  

ในชุด ‘Acid Rain’ มาสื่อสารให้เห็นความสวยงามในความเสื่อมสลาย (Beauty in deterioration) 

โดยเคาะประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและแสดงออกผ่านความสวยงามเชิงประจักษ์ โดยใช้

สัญชาตญาณของการเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและความงามให้เกิดขึ้น 

สถานที่ : ละลานตา ไฟน์อาร์ต สุขุมวิทซอย 31 

วันและเวลา : 27 ตุลาคม - 28 พฤศจิกายน 2553 (10.00 - 19.00 น. ปิดวันจันทร์) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 0 2204 0583  

หรือ mailto:info@lalanta.com, info@lalanta.com 

Return Ticket: Thailand-Germany 
 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ขอเชิญทุกท่าน

ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์ไปกับนิทรรศการ ‘Return Ticket: Thailand-Germany’ ภายในงานจะ

ได้สัมผัสกับการส่งเสริมผลงานด้านศิลปะในประเทศไทย และยังจะได้รู้ถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ไทยและเยอรมนีเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษ ประกอบไปด้วยผลงานทางศิลปะกว่า 100 ชิ้นจากศิลปิน

ไทย 28 ท่าน  

สถานที่ :  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ชั้น 9) 

วันและเวลา :  14 กันยายน - 7 พฤศจิกายน 2553 (10.00 - 21.00 น. ปิดวันจันทร์) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 0 2287 0942-4 หรือ info@bangkok.goethe.de 

เส้นสายในภาพพิมพ์โลหะ
 ประสิทธิ์ ชนิตราภิรักษ์ ศิลปินภาพพิมพ์ระดับสูงชาวน่าน ซึ่งเคยเข้าอบรมและฝึกฝนวิธี

การสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์และเยอรมนี ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงาน

อันประณีตละเอียดอ่อนของธนบัตรรัฐบาล ในรูปแบบภาพเหมือนบุคคล ภาพสัตว์ และภาพ

ศิลปกรรมในอดีต ที่แสดงถึงการทำงานศิลปะภาพพิมพ์ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด  

สถานที่ : หอศิลป์ริมน่าน ห้องปฏิบัติการภาพพิมพ์ จังหวัดน่าน  

วันและเวลา : วันนี้ - 31 มกราคม 2554 (9.00 - 17.00 น. ปิดวันพุธ) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 054 798 046 

ความงามท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง 
นิทรรศการ ‘ความงามท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง’ นำเสนอผลงานจิตรกรรมและงานวาดเส้นที่

งดงามด้วยบรรยากาศของประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเวลาที่ดอกซากุระซึ่งเป็นเสมือนสัญลักษณ์ประจำ  

พื้นถิ่นกำลังผลิบาน ท่ามกลางความผันแปรของฤดูกาลอันเป็นวัฏจักรแห่งธรรมชาติ ด้วยฝีแปรง

เฉียบคมพลิ้วไหวของ เอกชัย ลวดสูงเนิน จิตรกรผู้มีชื่อเสียงในวงการศิลปะทั้งในเมืองไทยและ  

ต่างประเทศ 

สถานที่ : ดีโอบีหัวลำโพงแกลเลอรี่  

วันและเวลา : 14 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2553 (อังคาร - เสาร์ 10.30 - 19.00 น.,   

อาทิตย์ 10.30 - 17.30 น.) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 0 2422 2092, 08 4772 2887   
��
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สัญลักษณ์แห่งพุทธศรัทธา  
 ‘สัญลักษณ์แห่งพุทธศรัทธา’ นิทรรศการเดี่ยวในรอบ 4 ปีของ อานันท์ ราชวังอินทร์ 

ศิลปินที่เคยได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 23 และเคยได้เข้า

ร่วมแสดงงาน ในนิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย ณ Moulin des Acacias ประเทศฝรั่งเศส ซึ่ง

นิทรรศการครั้งนี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยเชิงสัญลักษณ์ เพื่อสื่อถึงความ

ศรัทธา สงบ สะอาด และความสว่างในชีวิต ที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา  

สถานที่ : Galerie N ถนนวิทยุ  

วันและเวลา : 14 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน  2553 (10.00 -19.00 น. ปิดวันจันทร์) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 0 2252 1592, 08 6601 7111  

ลมหายใจสร้างสรรค์
 นิทรรศการ ‘ลมหายใจสร้างสรรค์’ นำเสนอผลงานของศิลปินชั้นครู ประเทือง เอมเจริญ 

ด้วยผลงานจิตรกรรมงดงามที่สื่อถึงพลังความยิ่งใหญ่แห่งธรรมชาติ เกลียวคลื่น ดวงตะวัน และการ

ลื่นไหลของมวลอากาศ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเคลื่อนไหว สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินจาก

ฝีแปรงที่ตวัดปัดป้ายอันเฉียบขาด เปล่งประกายแรงกล้าจากสีสันเข้มสด และบอกเล่าเรื่องราวแห่ง

จิตวิญญาณของศิลปินผู้มีทุกขณะลมหายใจเพื่องานศิลปะอย่างแท้จริง 

สถานที่ : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล 

วันและเวลา : 19 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน 2553 (อังคาร - เสาร์ 10.30 - 19.00 น., อาทิตย์ 10.30 - 17.30 น.) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 0 2422 2092, 08 4772 2887 หรือ www.ardelgallery.com 

ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้
 กระบวนการออกแบบได้รับแรงกดดันจากปัจจัยอันแตกต่าง ตั้งแต่ ภูมิศาสตร์ สังคม 

ประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ ไปจนถึงศาสนา งานออกแบบจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของสไตล์

และแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของแต่ละชาติล้วนถูกกำหนดด้วยเงื่อนไขที่

หลากหลาย สะท้อนผ่านแนวคิดที่เรียกว่า ‘อัจฉริยภาพแห่งท้องถิ่น’ อันเกิดจากการหล่อหลอมของ

พลังต่างๆ ตั้งแต่ทางกายภาพไปจนถึงจิตวิญญาณ  

สถานที่ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)  

วันและเวลา : วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2553 (10.30 - 21.00 น. ปิดวันจันทร์) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 0 2664 8448 หรือ www.tcdc.or.th  

การแสดงโขน ชุดนางลอย 
 มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการ

แสดงโขน ชุดนางลอย ที่ปรับปรุงจากบทคอนเสิร์ตพระนิพนธ์ของสมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุ

วัตติวงศ์ รอบการแสดงทั้งหมด 10 รอบ  

สถานที่ : หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  

วันและเวลา : วันศุกร์ที่ 19 - วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2553 (ยกเว้นวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน) 

รอบ 14.00 น. และ 19.30 น. 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : www.thaiticketmajor.com 

BigMountainMusicFestival
 เทศกาลดนตรีที่ ‘มัน ใหญ่ มาก’ กำลังจะกลับมาพร้อมกับความสนุกที่มากขึ้นกว่าเดิม 

เพื่อมอบประสบการณ์แปลกใหม่ของการดูคอนเสิร์ตที่ไม่เคยพบมาก่อน ในเทศกาลที่ไม่ใช่แค่การไป

ฟังเพลง แต่เป็นการใช้ชีวิต ท่ามกลางบรรยากาศของขุนเขาและเสียงดนตรี พบกับศิลปินกว่า 500 

ชีวิต ไม่จำกัดแนวและค่าย เต็มที่ตลอด 2 วัน 2 คืน  

สถานที่ : โบนันซ่า เขาใหญ่ 

วันและเวลา : 10 -11 ธันวาคม 2553 (2 วัน 2 คืน) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  www.thaiticketmajor.com 

 

��
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งานวัด
เรื่อง:ธิดารัตน์มูลลา

วัดปากน้ำ (เขตภาษีเจริญ) 
 วัดปากน้ำขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมถวายผ้าพระกฐิน

พระราชทาน วัดปากน้ำ วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2553 สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2467 0811, 0 2457 9042  

www.watpaknam.org  

การเดินทาง รถประจำทางสาย 4, 9, 175 


วัดต้นไทรย์ (เขตสวนหลวง)
 วัดต้นไทรย์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญทอดกฐิน

วันลอยกระทง วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2553  

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2311 3286 

การเดินทาง รถประจำทางสาย 11, 23, 206 รถไฟฟ้า BTS สถานี

อ่อนนุช 

มูลนิธิดวงแก้วฯ (เขตบางนา)
 มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ขอเชิญประชาชน

ทั่วไปร่วมทอดกฐินประจำปี 2553 และปฏิบัติธรรม ถือศีล 8  

วันเสาร์ที่ 13 - วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553  

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2876 5399 

www.duangkaew.org 

การเดินทาง รถประจำทางสาย 4, 9, 175 

วัดสระเกศ (เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย) 
 วัดสระเกศ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังธรรมเทศนา จาก

พระราชปัญญาโสภณ วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2553 (วันพระ 8 

ค่ำ) เวลา 9.30 น.   

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2621 0576 

www.watsraket.com 

การเดินทาง รถประจำทางสาย 8, 15, 37, 47, 49, ปอ.37, 49  

เรือโดยสาร ท่าผ่านฟ้าลีลาศ (คลองแสนแสบ), ท่าภูเขาทอง  

(คลองผดุงกรุงเกษม) 

 

เสถียรธรรมสถาน (เขตบางเขน)
 เสถียรธรรมสถาน ขอเชิญบุคคลทั่วไปร่วมฟังอบรมและฝึกปฏิบัติ

ธรรมเพื่อพัฒนาการใช้ชีวิต ในหัวข้อ ‘ศิลปะในการพัฒนาชีวิต ด้วยอานาปาน-

สติภาวนา’ วันศุกร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2553 (พักค้างคืน)  

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2509 0085, 0 2509 2237, 0 2507 0292,   

0 2509 0237 

www.sdsweb.org 

การเดินทาง รถประจำทางสาย 95, 150, ปอ.26, 520, 126, ปอ.พ.2, 8  
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ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  
(เขตภาษีเจริญ)
 ขอเชิญสาธุชนทั่วไป ร่วมฟังธรรมบรรยายหลักสูตร ‘เพียง

แค่รู้’ จากพระนวลจันทร์ กิตติปัญโญ วันจันทร์ที่ 20 - วันศุกร์ที่ 24 

ธันวาคม 2553 ณ อาคารปฏิบัติธรรม ชั้น 4 อาคารยุวพุทธิก 

สมาคมฯ  

สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2455 2525  

 www.ybat.org  

การเดินทาง รถประจำทางสาย 157, 509  

วัดพิชัยญาติการาม (เขตคลองสาน)
 วัดพิชัยญาติการาม จัดปฏิบัติธรรมประจำทุกวันเสาร์ - 

อาทิตย์ โดยมาบวชพราหมณ์ห่มขาวที่วัดเช้าวันเสาร์ และลาสึกวัน

อาทิตย์ ทางวัดมีชุดขาว เครื่องนอน และหนังสือสวดมนต์ให้ เริ่มลง

ทะเบียนปฏิบัติธรรมวันเสาร์เวลา 6.00 น.  

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2861 4530, 0 2861 5425,  

0 2861 4319, 0 2438 4442 

www.phichaiyat.com  

การเดินทาง รถประจำทางสาย 56, 57, 542  


วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (เขตพระนคร)
 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ขอเชิญร่วมปฏิบัติวิปัสสนา

กรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ณ ศูนย์ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนา

กรรมฐาน ทุกวันที่ 1 - 7 ของทุกเดือน วันละ 4 รอบ  

สอบถามรายละเอียดได้ที่  
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เรื่อง:วิชญ์พลพลพิทักษ์ชัย/ภาพ:จิตรพงษ์จีระฉัตร

CaseStudy ธรรมะเรียนรู้ 

 ‘อี้ - แทนคุณ จิตต์อิสระ’ พิธีกรหนุ่มมากความสามารถ คือ

ตัวอย่างของคนที่เมื่อพบเจอกับความทุกข์แล้วเลือกที่จะหันไปพึ่งธรรมะ 

จากชีวิตที่เคยอยู่ในจุดสูงสุดเมื่อครั้งยังเป็นนักแสดงดาวรุ่ง ก่อนเผชิญกับ

อุปสรรคครั้งใหญ่หลังการจากไปของบิดา เขาเลือกที่จะหันหลังให้กับ

วงการบันเทิงเพื่อทำหน้าที่ดูแลครอบครัว ด้วยหลักธรรมของท่านพุทธทาส

ที่เขาศึกษาอย่างจริงจังและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทำให้เขาค้นพบสัจธรรม

ของชีวิต ทุกวันนี้ชีวิตของพิธีกรหนุ่มพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เขาทุ่มเททำ

กิจกรรมเพื่อสังคมและเผยแผ่ธรรมะ ทั้งในฐานะอาสาสมัคร วิทยากร 

และพิธีกร รวมถึงบทบาทความเป็นพ่อ ที่ทำให้เขาได้เรียนรู้การใช้ชีวิต

เพื่อการเสียสละมากกว่าที่เป็นอยู่ 

 

หลังเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิต ทำไมคุณถึง
เลือกหันหน้าเข้าหาธรรมะ 
 อาจเป็นเพราะความไม่พร้อมที่จะเจอกับความทุกข์ ทำให้ผมไม่

สามารถจัดการได้ด้วยสติปัญญาของตัวเอง ผมจึงต้องหาผู้รู้ที่มีปัญญาสูง

กว่าเราในการช่วยอธิบายหรือคลี่คลายปัญหาให้ คือหลักธรรมของท่าน

พุทธทาส เหมือนเวลาไฟไหม้ เราไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไร ไฟไหม้เราก็วิ่งหนี 

มัวแต่โทษว่าทำไมไฟต้องไหม้ แทนที่เราจะรีบดับไฟแล้วหาสาเหตุว่าทำไม

ไฟถึงไหม้ ผมจึงเลือกที่จะหาสาเหตุของความทุกข์นั้น 

 

คุณมีวิธีการสร้างความสุขอย่างไร
 ท่านพุทธทาสสรุปไว้ว่าความสุขทั่วไปมีสามอย่าง คือ กิน กาม 

เกลียด ซึ่งชีวิตประจำวันเรามัวแต่ไปดิ้นรนกับสิ่งเหล่านี้ ทั้งที่เราสามารถ

ยกระดับตัวเองไปสู่ความสุขสงบร่มเย็นกว่านี้ได้ ที่สุดแล้ววันเวลาที่ดำเนิน

ไป ตัวเราก็หมดอายุ หมดเวลาลง แทนที่จะคิดว่าเราควรจะเสพสุขด้วย

การทำประโยชน์ให้มากเข้าไว้ เพราะความสุขสามารถสร้างได้หลายอย่าง 

ทั้งการทำความดี การฝึกปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่า แต่ทำ

ยากกว่า เพราะอะไรที่ได้มายากๆ เราจะเห็นคุณค่าของมัน และได้รู้ว่า

คุณค่ามันมีอยู่ในตัวเรา หลักธรรมของท่านพุทธทาสที่สอนได้ประยุกต์ให้

เข้ากับชีวิตประจำวันของเรา ไม่ได้แยกส่วนว่าธรรมะต้องปฏิบัติในวัดหรือ

ในสถานที่จัดเฉพาะเท่านั้น เราสามารถใช้ชีวิตของเราทุกขณะให้เป็น

ประโยชน์มากที่สุด ทำความดี สร้างคุณค่าให้กับตัวเราเอง อย่างการ

ทำบุญหรือการทำงานตามหน้าที่ก็คือการปฏิบัติธรรมไปในตัวแล้ว ความ

สุขของผมจริงๆ แล้วอยู่ที่ครอบครัว ได้ทำงานสื่อที่เผยแผ่ธรรมะ และเป็น

วิทยากรได้บรรยายตามที่ต่างๆ เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่มากโดยที่ไม่ต้อง

พึ่งพาวัตถุเลย ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเลือกเอง  

 

คุณได้เรียนรู้อะไรจากความเป็นพ่อ
 ได้เรียนรู้ถึงความรับผิดชอบที่สูงขึ้น รู้จักว่าคำว่าเสียสละ รู้จัก

คำว่าอดทนให้ได้มากที่สุด เพราะสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก เป็นสิ่งสำคัญที่

ทำให้เกิดสิ่งใหญ่ๆ ที่เรียกว่าลูก ทุกรายละเอียดของเขาเป็นเรื่องใหญ่

สำหรับเราหมด เวลาที่เขาเกิดมาใหม่ๆ คำถามแรกคือเราจะเลี้ยงดูเขาไป

ในทิศทางไหนดี เพราะมันมีเยอะมาก เพราะฉะนั้นต้องมีความระมัดระวัง

อย่างมาก ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยไม่เห็นแก่ความเคยชินและความสุข

สบายส่วนตัว อย่างเรื่องที่เราไม่ชินกับเสียงเด็กร้องไห้ เราต้องบังคับใจเรา

ให้อดทนให้ได้ ต้องกำหนดเป้าหมายว่าเราจะอดทนกับเขาทุกอย่างไม่ว่า

จะเกิดอะไรขึ้น  


แล้ววิธีการเลี้ยงลูกที่ดีในแบบของคุณคือ
 ผมจะใช้ธรรมะช่วยในการเลี้ยงดู โดยเริ่มจากแผ่เมตตาให้  

กับเขา เพราะเป็นสิ่งแรกที่ทำแล้วดีที่สุด ตั้งแต่ก่อนเขาเกิด หลังเกิด   

จนเขาโต หลังจากนั้นก็สอนให้เขานั่งสมาธิ ให้ศึกษาธรรมะจากพุทธ

ประวัติ ที่สำคัญต้องไม่แสดงออกในสิ่งที่ไม่ดีของเราให้เขาเห็น และช่วย

กันดูแลความรู้สึกของคนในครอบครัวให้ดีที่สุดไปพร้อมๆ กันด้วย ทุกก้าว

ที่เดินต้องไปพร้อมกัน ไม่ทิ้งกัน และไม่ทิ้งธรรม  

ชีวิตของคนเราเมื่อประสบกับความทุกข์แล้ว  

แต่ละคนต่างก็มีวิธีการหาทางออกของปัญหาในแบบของตนเอง  

ทว่าจะมีสักกี่คนที่จะหันหน้าเข้าหา ‘ธรรมะ’  

อันเป็นหนทางพ้นทุกข์และนำมาซึ่งความสุขอันเที่ยงแท้  

ทางออกชีวิตลิขิตด้วยธรรม 
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คิดว่าความกตัญญูสำคัญต่อชีวิตคุณ
อย่างไร
 ความกตัญญูมีผลต่อชีวิตของผมมากทีเดียว เหมือนความรักที่

ยังเชื่อมโยงให้ผมกับพ่อยังคงนึกถึงกันอยู่เสมอ แม้ท่านจะจากไปสิบปีแล้ว 

แต่ก็เป็นสิบปีที่ผมได้ทำอะไรเพื่อท่านมากมาย ช่วงนั้นผมถอยจากงาน

ด้านวงการบันเทิง แล้วหันไปทำงานด้านอาสาสมัคร ไปใช้ชีวิตในมุมที่คิด

ว่าเป็นประโยชน์ที่สุด และเจริญรอยตามสิ่งที่ท่านพุทธทาสและพ่อของผม

ได้สอนไว้ ตั้งใจไว้ว่าบุญกุศลทั้งหมดที่เกิดจากการทำความดีจะยกให้พ่อ

ที่เสียไปและแม่ที่มีชีวิตอยู่ รวมทั้งผู้มีพระคุณทั้งหลาย เพื่อระลึกถึง

พระคุณเหล่านั้นให้มากที่สุด ชื่อของผมที่เปลี่ยนใหม่นี้ได้แรงบันดาลใจ

จากท่านพุทธทาส เพราะท่านเปลี่ยนจากชื่อเดิมของท่านเป็นพุทธทาส 

หมายความว่าเป็นทาสของพระพุทธอย่างแท้จริง ผมอาจไม่ถึงขนาดเป็น

ทาสของพ่อ แต่เป็นลูกที่ใช้ชีวิตในแบบที่ควรจะเป็น ไม่ใช่แค่อยากเป็น

เท่านั้น 

   

ในภาวะที่สังคมเต็มไปด้วยกิเลสจากวัตถุ เรา
จะมีวิธีใกล้ชิดธรรมะได้อย่างไร
 ผมพบว่าสังคมมีวิกฤตในเรื่องศีลธรรม หรือที่เรียกว่า มนุษยภัย 

ห้าข้อ ซึ่งถ้าเอาศีลห้าเป็นตัวตั้งจะพบว่า ข้อแรกคือการใช้ความรุนแรงใน

สังคม ข้อสองคือระบบทุนนิยมที่ให้ทำให้คนโลภมากขึ้นจนกลายเป็น

โลภาภิวัตน์ ข้อสามคือเสรีเพศอย่างการนอกใจหรือแม้แต่การมีกิ๊ก ข้อสี่

คือเรื่องการสื่อสารของสื่อที่ไร้จรรยาบรรณ ข้อห้าคือเรื่องของสิ่งเสพติด

และอบายมุข ถ้าเราไม่ระวังหรือทำความเข้าใจ ศีลหรือศาสนาก็จะกลาย

เป็นเพียงพิธีกรรมทางสัญลักษณ์มากกว่าที่จะเป็นวิถีธรรมหรือการปฏิบัติ 

คนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าธรรมะเป็นเรื่องไกลตัว เวลาปฏิบัติก็จะนึกถึงแค่

สถานที่อย่างวัด ไม่ได้คิดว่าชีวิตประจำวันเราก็สามารถเรียนรู้ธรรมะได้ 

อย่างเช่นการไม่เบียดเบียนกัน ไม่ทำร้ายกัน เราต้องช่วยกันประคับ

ประคองให้ธรรมะขยายผลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  
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ผมอาจไม่ถึงขนาดเป็น
ทาสของพ่อ  

แต่เป็นลูกที่ใช้ชีวิตในแบบ
ที่ควรจะเป็น  

ไม่ใช่แค่อยากเป็นเท่านั้น 
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“อีริค แคลปตัน” ความเสียใจของ
พ่อ สู่บทเพลงถึงลูกผู้จากไป 
 อีริค แคลปตัน (Eric Clapton) เป็นทั้งนัก

ร้อง นักดนตรี และนักแต่งเพลงชื่อดังชาวอังกฤษ เขา

เริ่มต้นวัยเด็กอย่างมีความสุขในครอบครัวที่รักเสียง

เพลง ทว่าเมื่ออายุได้ 9 ขวบ เขาก็ได้พบความจริง

เรื่องสำคัญในชีวิตเมื่อทราบว่าคนที่เลี้ยงดูเขาอยู่ไม่ใช่

ผู้ให้กำเนิดที่แท้จริง นับเป็นเรื่องสะเทือนใจอย่างมาก

ของเด็กชายคนหนึ่งที่ไม่เคยได้เห็นหน้าพ่อของตนเอง

เลยในชีวิต  

  อีริคก็เติบโตขึ้นและกลายเป็นศิลปินชื่อดัง

ในฐานะนักดนตรีที่เล่นกีตาร์อย่างเร็วจนสายขาดอยู่

เสมอ แต่สายกีตาร์จะขาดกี่ครั้งก็ยังเปลี่ยนใหม่ได้ 

ขณะที่สายใยชีวิตของใครบางคนอาจเป็นสิ่งที่ขาด

แล้วขาดเลยโดยไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยนแทน 

  เช่นเดียวกับเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 

1991 โคเนอร์ (Conor) ลูกชายวัยสี่ขวบของอีริคพลัด

ตกจากหน้าต่างชั้นที่ 53 ของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง

ในนิวยอร์ก อีริครู้ดีว่าถ้าเขาไม่ทัวร์คอนเสิร์ตจนไม่มี

เวลา คงไม่สูญเสียลูกชายไปก่อนวัยอันควร ความ

สะเทือนใจครั้งนี้ เป็นที่มาของบทเพลง Tears in 

Heaven ที่อีริคร่วมกับ วิล เจนนิงส์ (Will Jenings) 

ซึ่งเขียนขึ้นเพื่อไว้อาลัยแก่เรื่องราวคราวนั้น 

  หลายคนอาจจะหลั่งน้ำตาให้เพลงเพลงนี้ 

แต่สำหรับอีริค เขาอาจกำลังยิ้มอย่างมีความหวังและ

รอวันที่เขากับลูกชายจะได้พบกันอีกครั้ง วันที่น้ำตา

ในสรวงสวรรค์จะกลายเป็นน้ำตาแห่งความยินดี   

ณ ที่ใดที่หนึ่งที่อยู่เหนือความรับรู้ของพวกเราทุกคน    

 
หยาดน้ำตาใน
สรวงสวรรค์ 
แด่ความ
ผูกพันที่ไม่มี
วันดับ 

Would you know my name 

If I saw you in heaven? 

Would it be the same 

If I saw you in heaven? 

I must be strong...   And carry on, 

‘Cause I know I don’t belong 

Here in heaven. 

 

Would you hold my hand 

If I saw you in heaven? 

Would you help me stand 

If I saw you in heaven? 

I’ll find my way...    Through night and day, 

‘Cause I know I just can’t stay 

Here in heaven. 

 

 Time can bring you down,  

 Time can bend your knees. 

 Time can break your heart, 

 Have you begging please... 

 begging please. 

 

Beyond the door... 

There’s peace I’m sure 

And I know there’ll be no more 

Tears in heaven. 

 

Would you know my name 

If I saw you in heaven? 

Would it be the same 

If I saw you in heaven? 

I must be strong...   And carry on, 

‘Cause I know I don’t belong 

Here in heaven. 

 

Tears in heaven : Eric Clapton 
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 เพราะลูกเป็นกระจกของ
พ่อแม่พ่อแม่ทำตัวอย่างไร
ลูกเห็นก็จะจดจำและทำตาม

ภาพ:จิตรพงษ์จีระฉัตร
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พิธีกรและนักแสดงหน้าทะเล้นผู้มีอารมณ์ขันอันเหลือล้น คือ

บทบาทเด่นที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้จัก บ๊วย-เชษฐวุฒิ วัชรคุณ   

แต่บทบาทอีกด้านหนึ่ง เขาคือพ่อของน้องแพรว-แพรวพิชชา   

วัชรคุณ เด็กหญิงอายุสองขวบ ผู้เป็นแก้วตาดวงใจของคุณพ่อ

มือใหม่คนนี้  

 พ่อบ๊วยเล่าว่า “เมื่อก่อนตอนเป็นลูกก็ไม่ได้คิดอะไร ใช้ชีวิตมี

ความสุขไปตามอัตภาพ แต่พอได้มาเป็นพ่อแล้วจึงรู้ว่าหน้าที่นี้ต้องทุ่มเท 

ไม่ใช่ทุ่มเทหาเงิน ลูกไม่ได้ต้องการอะไรอย่างนั้น สิ่งที่ลูกต้องการคือเวลา 

พอได้เป็นพ่อจึงรู้ว่าเราควรจะตั้งใจและทุ่มเทให้กับลูกพอสมควร” 

  ความทุ่มเทดังกล่าวสะท้อนออกมาในวิธีการดูแลน้องแพรว พ่อ

บ๊วยเผยเคล็ดลับการเลี้ยงลูกว่าอยู่ที่การปฏิบัติของพ่อแม่ “เพราะลูกเป็น

กระจกของพ่อแม่ พ่อแม่ทำตัวอย่างไร ลูกเห็นก็จะจดจำและทำตาม 

อย่างผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือ ก็จะอ่านหนังสือให้ลูกเห็น อ่านนิทานให้

ลูกฟัง เด็กก็จะซึมซับนิสัยรักการอ่านเข้าไป แม้ตอนนี้น้องแพรวจะยังไม่รู้

หนังสือ แต่อย่างน้อย เขาก็จำและเล่านิทานที่ผมอ่านให้ฟังได้ทุกตัวอักษร 

ผมกำลังจะบอกว่าสิ่งดีๆ ปลูกฝังกันได้ ถ้าพ่อแม่ทำตัวอย่างให้เห็นก่อน”  

  พ่อบ๊วยยังแสดงทัศนะว่าพ่อแม่ไม่ควรไปกำหนดอนาคตของลูก 

“ขนาดตัวเราเองนั่งท่าธรรมดา เรายังบังคับตัวเองไม่ให้เมื่อยก็ทำไม่ได้ 

แล้วลูกซึ่งเป็นอีกหนึ่งชีวิต เราจะไปกำหนดกรอบชีวิตของเขาได้อย่างไร 

พ่อทำได้อย่างมากก็แค่ให้ลูกลองทำหลายๆ สิ่ง แต่ท้ายที่สุดเขาจะเลือก

สิ่งที่เขาชอบเอง”   

 แม้จะมีงานหน้ากล้องอยู่ เสมอ พ่อบ๊วยก็ยืนยันว่าผู้ชายที่

ทำงานไปด้วย เลี้ยงลูกไปด้วยไม่ใช่เรื่องลำบาก “ผมอยากจะมีน้ำนมเป็น

ของตัวเองด้วยซ้ำ พักกองถ่ายเมื่อไรก็เอานมให้ลูกดื่มได้ทันที” เขาว่า

พลางฉีกยิ้มกว้างจนเห็นไรฟันครบทุกซี่  

  “ที่พูดอย่างนี้เพราะรู้สึกอิจฉาคนเป็นแม่ (คุณตุ๊ก-ชนกวนันท์) ที่

ได้ใกล้ชิดลูกตลอดเวลา ขณะที่ผมทำงานนอกบ้าน แม้จะเหนื่อยก็ยังพอ

หาเวลาพักได้ แต่คนเป็นแม่พักไม่ได้ เป็นแม่ต้องเป็นตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง 

ผมจึงนับถือคนเป็นแม่มาก”       

  รักลูกและให้เกียรติ (แปลว่า เคารพและเทิดทูน) ภรรยาอย่างนี้ 

จึงไม่น่าแปลกใจที่คุณบ๊วยจะได้รางวัล Gentlemen of Love ไปครอง   

น่าอิจฉาน้องแพรวที่มีคุณพ่อที่สนุกสนานได้อย่างนี้ 

  อย่าเพิ่งลุกไปไหน  เรายังมีรางวัลอีกมากมายที่ประกาศในหน้า

ต่อไป 

ลูกเป็น
กระจกของ
พ่อแม่ 
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คุณพ่อยอดพระเอก ซุน โกคู เอาใจไปเลยสำหรับคุณซุน โกคู คุณพ่อยอดพระเอก พระเอ๊ก พระเอกจากแอนิ เมชั่นระดับตำนานเรื่อง   ดรา-ก้อนบอล คนนี้ นอกจากจะมีดีกรีเป็นถึงชาวดาวไซย่า เผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งมากๆ ในจักรวาลแล้ว ยังเป็นคนดีที่คอยปกป้องโลกจากผู้รุกรานและคนไม่ดีจากทั้งต่างดาวและบนโลกด้วยกันอีกด้วย ทั้งเก่งทั้งดีจนลูกชายคนโตที่ชื่อโกฮัง เอาแบบอย่างคุณพ่อ ปลอมตัวเป็น เกรทไซย่าแมน ฮีโร่หน้ากากผดุงคุณธรรมตามไปอีกคน เรียกว่าทำดีตามอย่างคุณพ่อกันเลยทีเดียว 

คุณพ่อยอดห่วย โฮเมอร์ ซิมป์สันส์  

แม้ว่าชื่อตำแหน่งนี้จะดูแปลกๆ แหวกไป

จากสองตำแหน่งแรกอยู่มาก แต่คุณพ่อ

โฮเมอร์ ซิมป์สันส์ จากแอนิเมชั่นเรื่อง 

เดอะซิมป์สันส์ ก็ทำตัวห่วยๆ ได้สมกับ

ตำแหน่งจริงๆ โดยเฉพาะนิสัยไม่เอาใจ

ใส่การงาน ขี้เกียจ ตะกละ แถมยังหัว

ล้าน อ้วนลงพุง แต่นิสัยแบบนี้ของเขา

นี่เองที่สร้างความตลกขบขัน (และปวด

หัว) ให้กับคนรอบข้างได้อย่างสม่ำเสมอ 

แม้ว่าเราไม่ค่อยเต็มใจจะมอบรางวัลนี้สัก

เท่าไรนัก แต่ก็ดีใจด้วยที่ได้รางวัลนะ 

คุณโฮเมอร์...  

คุณพ่อยอดพระรอง เบจิต้า ถ้าพูดถึงซุน โกคูแล้ว ไม่พูด

ถึงสหายร่วมรบคนสำคัญอย่างเบจิต้าก็ดูจะใจแคบกันเกินไป

หน่อย คุณพ่อคนนี้มีดีกรีเป็นถึงเจ้าชายจากดาวไซย่าที่หวังจะมา

ยึดครองโลก แต่พอเจอฝีมืออันเก่งกาจของ ซุน โกคู เข้าไปแล้ว 

ก็ต้องพับแผนเก็บไปอย่างน่าเสียดาย แต่ไปทำท่าไหนไม่รู้ สู้กัน

ไปสู้กันมาดันจับพลัดจับผลูกลายมาเป็นเพื่อนกันจนได้ ถือเป็น

กำลังหลักอีกคนที่ช่วยปกป้องโลกมาด้วยกันกับ ซุน โกคู แถม  

ทรังค์ ลูกชายของเบจิต้ายังเป็นทั้งเพื่อนซี้และคู่แข่งของโกเท็น

ลูกชายคนเล็กของ ซุน โกคู อีกด้วย เบจิต้าจึงเหมาะสมกับ

ตำแหน่งคุณพ่อยอดพระรอง เคียงคู่กับคุณพ่อยอดพระเอกอย่าง

ไม่ต้องสงสัย 
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คุณพ่อยอดมนุษย์ เจ้าพ่ออุลตร้าแมน ยอดมนุษย์สมชื่อรางวัล

เลยทีเดียวสำหรับเจ้าพ่ออุลตร้าแมน จากซีรี่ส์ขวัญใจเด็กๆ ทั่วโลก   

อุลตร้าแมน โดยเจ้าพ่อผู้นี้เป็นบิดาของอุลตร้าแมนทาโร่ ที่ลงมา

ประจำการยังโลกมนุษย์ เพื่อปกป้องมวลมนุษย์จากสัตว์ประหลาด  

ต่างดาว ตามปกติแล้วเจ้าพ่ออุลตร้าจะคอยบัญชาการกองกำลังแห่ง

ดาวอุลตร้าอยู่ที่ดาว M78 แต่ก็มีบางครั้งที่อุลตร้าแมนทาโร่หรือ  

อุลตร้าแมนคนอื่นอยู่ในภาวะคับขัน เจ้าพ่ออุลตร้าก็จะบินข้ามอวกาศ

ลงมาช่วยเหลือเหล่าอุลตร้าแมนให้พ้นจากภยันตรายและให้ได้รับ

ชัยชนะจากการต่อสู้ ถือเป็นคุณพ่ออีกคนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการ

ปกป้องโลกมนุษย์มากมายเลยทีเดียว 

 

ยอดคุณพ่อเกรงใจภรรยา พ่อต่าย ผู้ชายที่

ได้ดีมักต้องเกรงใจภรรยา เพราะภรรยาจะเป็นผู้

คอยชี้นำชีวิตไปสู่ความรุ่งเรือง แต่ประโยคเมื่อสัก

ครู่คงใช้กับพ่อต่าย จากการ์ตูนไทยเรื่อง ปังปอนด์ 

ไม่ค่อยได้ เพราะเห็นกี่ปีๆ ก็ยังเป็นนักเขียน

การ์ตูนต๊อกต๋อย ให้บก.วิติ๊ดตามทวงต้นฉบับอยู่

ทุกเมื่อเชื่อวัน แม้ภายนอกพ่อต่ายอาจจะดูเป็นคน

ไม่มีอะไรเด่น เพราะลูกชายสองคน คือปังปอนด์

กับนินจาแย่งซีนไปหมดแล้ว แต่ถ้าเป็นเรื่องเคารพ

ภรรยาผู้มีอำนาจสูงสุดของบ้าน เชื่อได้ว่าพ่อต่าย

ชนะขาดลอยอย่างไม่ต้องสงสัย เราจึงขอมอบ

รางวัลยอดคุณพ่อเกรงใจภรรยาให้กับพ่อต่าย (รวม

ถึงคุณพ่อผู้เกรงใจภรรยาทุกๆ คนในประเทศเลย) 

ยอดคุณพ่อหัวโบราณ เฟรด ฟลินท์สโตน ตำแหน่งยอดคุณพ่อหัว

โบราณนี้ จะยกให้ใครไปไม่ได้เลยนอกจาก คุณพ่อเฟรด ฟลินท์สโตน จาก

เรื่อง The Flintstones เพราะนอกจากคุณพ่อเฟรดจะใช้ชีวิตย้อนกลับไปตั้ง

ยุคหินโน่น แกยังมีนิสัยใจร้อน ขี้โวยวาย ขี้น้อยใจเวลาภรรยาไม่ตามใจอีก

ด้วย นอกจากนี้ยังชอบออกไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงยามดึกดื่นค่ำคืนแบบคุณ

พ่อนักเข้าสังคม พ่วงด้วยนิสัยขี้หวงลูกสาวทั้งที่ลูกสาวยังเป็นแค่เด็ก แบบนี้

จะไม่ให้เรียกว่าคุณพ่อหัวโบราณยังไงไหว แต่เห็นนิสัยแบบนี้ เรื่องความรับ

ผิดชอบต่อครอบครัวคุณพ่อแกก็มีให้เต็มเปี่ยม เพราะแกถือว่าแกเป็นผู้ชาย 

มีหน้าที่หาเงินเข้าบ้าน ดังนั้นตำแหน่งยอดคุณพ่อหัวโบราณน่ะเหมาะสม

ที่สุดแล้ว 
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TKVoice เสียงของสมาชิก TK 

เรื่อง/ภาพ:วิชญ์พลพลพิทักษ์ชัย ใกล้จะถึง ‘วันพ่อแห่งชาติ’ แล้ว หลากหลายหน่วยงานล้วนแต่มี
กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆปี ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป
สำหรับอุทยานการเรียนรู้TKparkมีการจัดกิจกรรมในวันพ่อแห่ง
ชาติเช่นเดียวกัน โดยแต่ละปีจะมีกิจกรรมพิเศษๆรอพร้อมอยู่แล้ว
แต่สำหรับปีนี้ลองไปฟังเสียงของผู้ ใช้บริการกันบ้างดีกว่า ว่าพวก
เขาอยากให้เราจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติในรูปแบบไหนกัน ไม่แน่หาก
ไอเดียดีกิจกรรมอาจเกิดขึ้นมาจริงๆก็ได้

ด.ญ.บราลี วงศ์เวคิน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ชั้น ม.1 

 “ในงานวันพ่อ อยากให้พ่อพาลูกมาอ่านหนังสือ เล่นเกม ทำกิจกรรมที่

นี่ และอยากให้มีหนังสือมาขายด้วย เพราะว่ามีแต่ให้ยืมอย่างเดียว เวลาอ่านแล้ว

ชอบจะได้ซื้อกลับบ้านเลย ส่วนหนูก็อยากพาพ่อมาด้วย มาทำกิจกรรมด้วยกัน 

แต่ไม่รู้ว่าพ่อจะมารึเปล่า (หัวเราะ)” 

ธันย์ชนก วิมลสันติรังษี 
คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ชั้นปีที่ 4 

 “ไหนๆ TK park ก็เป็นห้องสมุดที่มีสื่อครบทุกด้านอยู่แล้ว จึงอยาก

ให้จัดงานวันพ่อแปลกกว่าที่อื่น โดยนำพวกมัลติมีเดียเข้ามาใช้ นอกจากบอร์ด

นิทรรศการทั่วไปแล้ว ก็อยากให้มีภาพและเสียงเข้ามาด้วย เพื่อให้เข้ากับ  

คอนเซปต์ของที่นี่ ซึ่งในงานก็มีพ่อกับลูกเข้ามาชม ยิ่งถ้าให้มีคู่พ่อลูกนักอ่าน

ตัวอย่างเข้ามาพูดคุยด้วยก็น่าสนใจเหมือนกัน”  

สิริอาภา จรเกตุ 
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล 

 “อยากให้มีคุณพ่อคนดังที่ยังหนุ่มอย่างพี่บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ มาเสวนา

เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูก เช่นการเลี้ยงลูกให้เป็นนักดนตรี ซึ่งเป็นการปลูกฝังสิ่งที่

ตนเองมีให้กับลูก ประมาณว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น เพราะลูกสมควรที่จะได้รับ

ความรู้จากพ่อซึ่งเป็นครูคนแรกของลูก” 

สมศักดิ์ เกษรสุจริต(ร
อาชีพอิสระ  

 “อยากให้มีการอบรมเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยจัด  

คอร์สอบรมให้คนที่เป็นพ่อได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพราะว่าพ่อสมัยนี้

ส่วนใหญ่มีแต่คนรุ่นเก่าๆ บางทีก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้ ซึ่งเป็นการเปิดโลกกว้างให้กับ

เขา ที่สำคัญคือให้ลูกพาพ่อมาสมัครอบรม พ่อให้ลูกมาเยอะแล้ว คราวนี้ลูกก็

ให้พ่อบ้าง” 

30

อยากให้มีกิจกรรมอะไรที่ TK....

ในวันพ่อปีนี้ 
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30
“Art of Living”  
แวะกินริมทางกับ 
“นายรอบรู้” @ Mini TK 


26
“IT Society”  
ตะลุยแดนคณิตศาสตร์  
@ Mini TK                 


24
“CreativeWriting
Creative Reading” 
หนังสือใหม่...ปลายเดือน 
@ Mini TK 

23
“Art of Living” พลิก
ความเครียดให้เป็นทุน: 
เปลี่ยนแรงกดดันเป็นจุด
แข็ง @ Mini TK 

20-21
TKMobileLibrary
@ สวนวชิรเบญจทัศ 
(สวนรถไฟ) 


19
“IT Society” เรียนรู้ 
iPad กับการศึกษาใน
โลกยุคดิจิตอล  
@ Mini TK 

17
“Music Talk” สร้าง
ภาพให้กับเพลงด้วย
มิวสิกวิดีโอ @ Mini TK 


16-30
เทศกาลภาพยนตร์

วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

ครั้งที่ 6 @ สถาบันเกอเธ่  

ซอยสาทร 1 และ  

สมาคมฝรั่งเศส ถ. สาทร 

12
“IT Society” 
สร้างสรรค์วันละเกม  
@ Mini TK                 


10
“CreativeWriting
Creative Reading” 
ถ่ายภาพให้เป็นเรื่อง  
@ Mini TK 

9
“Art of Living”  
เรื่องหลังบ้านของคน
ออฟฟิศ @ Mini TK 


3
“Music Talk” Ukulele 
Workshop @ Mini TK 


2
“Art of Living”  
108 ท่า นวดคลาย  
สบายเส้น @ Mini TK  
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32

Trendy กระแสนิยม 

เรื่อง:บูรไทพัลลภดิษฐ์สกุล

32

Singledad
เลี้ยงเดี่ยว...ไม่เดียวดาย

 ท่ามกลางกระแสสังคมที่วุ่นวายตามปกติของประเทศที่ว่ากันว่ายิ้มง่ายที่สุดในโลก 

 ชีวิตการทำงานของผม ลักพาความใส่ใจกับสิ่งรอบข้างไปชั่วขณะ เหลือบมองดูปฏิทินตั้งโต๊ะ  

อันเดิมที่ถูกละเลยความสนใจมาเนิ่นนาน หลังจากได้รับเป็นส.ค.ส.จากญาติผู้ใหญ่เมื่อเทศกาลปีใหม่ที่แล้ว 

 ผมเพิ่งรู้ตัวว่าเวลาผ่านไปเร็วมาก พลิกเปลี่ยนหน้าปฏิทินไปไม่กี่ครั้ง ก็ใกล้เดือนธันวาคม เดือนที่มี

ความสำคัญของคนทั้งชาติเสียแล้ว เพราะวันที่ 5 ในเดือนนี้ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งเสมือนบิดาของปวงชนชาวไทย วันนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  

“วันพ่อแห่งชาติ”  

 พอพูดถึงพ่อแล้ว เลยมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่อยากนำเสนอ ไม่นานมานี้ผมอ่านได้บทความเกี่ยวกับ

ครอบครัวบนหน้าเว็บไซต์หนึ่ง แต่ต้องสะดุดจนหน้าแทบทิ่มจอ กับเนื้อหาอยู่ช่วงหนึ่งที่บอกว่า “ตอนนี้สังคม

ไทย กระแสนิยมคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว (single dad) กำลังระบาดหนัก” เมื่อพบคำจำกัดความดังกล่าวจึงอดที่จะ

สับสนไม่ได้ว่า พ่อ กับ เลี้ยงเดี่ยว เกี่ยวข้องกันได้อย่างไร เพราะที่เราคุ้นหูคือคำว่า พืชใบเลี้ยงเดี่ยว ที่คุณครู

วิทยาศาสตร์สอนให้จำแต่ทำไม่ได้ตั้งแต่เด็ก 

 เมื่อ พ่อ ต้อง เลี้ยงเดี่ยว นั่นหมายความว่า แม่ คือสิ่งที่หายไป อาจด้วยหลากหลายสาเหตุ   

การแยกทางเดินของคนทั้งคู่กลายเป็นการล้มสถาบันครอบครัวไปโดยปริยาย ผลกระทบย่อมตกสู่ลูกอย่าง  

หลีกเลี่ยงไม่ได้ 



3333

 สำหรับผมในวินาทีนั้น คำว่า พ่อเลี้ยงเดี่ยว จึงกลายเป็นศัพท์ใหม่ที่ไฉไลไม่ใช่เล่น 

แต่ความหมายของคำกลับแฝงไว้ด้วยอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายออกมา

เป็นตัวหนังสือได้  

 ที่ว่ากระแสดังกล่าวกำลังระบาดหนักไม่ใช่เรื่องเกินจริงแต่อย่างใด เมื่อไม่นานมานี้

มีการเผยสถิติจากมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ปี 2552 ว่ามีคู่สมรสจดทะเบียนประมาณ สาม

แสนคู่ แต่มีการจดทะเบียนหย่าถึง หนึ่งแสนคู่ เมื่อเห็นตัวเลขก็ได้แต่ทำหน้าย่น ขมวดคิ้ว

อย่างฉงนระคนความสงสัยว่า บ้านนี้ เมืองนี้ เป็นอะไรไปกันหมด วิถีชีวิตครอบครัวอบอุ่นที่

เคยมีในสังคมไทยมันหายไปไหน ...ปัจจุบันมีครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวทะลุสามล้านครัวเรือน และ

กว่าครึ่งในจำนวนนั้นเป็นประเภทพ่อเลี้ยงเดี่ยว 

 ถึงแม้จะยังไม่มีประสบการณ์ในการเป็นพ่อคน แต่ผมเชื่อว่าการที่ต้องเลี้ยงลูกด้วย

ตัวคนเดียวนั้นเหนื่อยเอาเรื่อง ไม่เพียงต้องทำหน้าที่พ่อ แต่ความเป็นแม่ที่หายไปในชีวิตลูก 

ทำให้สัมปทานการเลี้ยงดูชีวิตลูกถูกโอนถ่ายมาให้พ่อเลี้ยงเดี่ยว แบบ 2 in 1 ทำให้ภาระต้อง

หนักเพิ่มเป็น 2 เท่า ยิ่งถ้ามีลูกเป็นเพศตรงข้ามอย่างเพศหญิงแล้ว คนเป็นพ่อต้องเรียนรู้  

ที่จะเป็นแม่ และเรียนรู้ความเข้าใจผู้หญิงไปในตัวด้วย ลองคิดดูเล่นๆ ว่า ถ้าลูกสาวมี  

ประจำเดือนเป็นครั้งแรก ร่างกายอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นสาวแรกรุ่น คนเป็นพ่อจะมีวิธีการ

ดูแลและให้คำปรึกษาลูกอย่างไร เหมือนจะง่าย แต่ไม่ง่าย แค่คิดก็ปวดหัวตุบๆ ขึ้นมาแล้ว 

 ปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นปัญหาการหย่าร้างที่มากขึ้นเกินควรในสังคมไทย นั่น

หมายความถึงการที่หนุ่มสาวรุ่นใหม่ขาดการศึกษาดูใจให้แน่นอนก่อนแต่งงาน บางครั้งการ

เร่งรีบให้ความรักสุกงอมเร็วกว่าที่ควรจะเป็น อาจกลายเป็นการสร้างปัญหามากกว่าการแก้ไข

ปัญหา หนำซ้ำภาระของชีวิตที่ถูกลิขิตด้วยเงินตรา ยิ่งเป็นสาเหตุตอกย้ำซ้ำเติมให้

สถานการณ์ดังกล่าวลุกลาม 

 ทุกวันนี้ บรรดาคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว(รวมถึงคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว) ได้รวมตัวคนหัวอก

เดียวกัน ในนามกลุ่มครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ชีวิต ให้ความรู้

และเสริมทักษะการจัดการปัญหา พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองหลังการหย่าร้างในการ

ดูแลบุตร ทั้งให้ความช่วยเหลือในช่วงภาวะวิกฤติให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตต่อ

ไปได้อย่างมีความสุขและสามารถจัดตั้งเป็นกลุ่มครอบครัว ช่วยเหลือกันและกัน หากใคร

สนใจจะร่วมแบ่งปันความรู้ สึกดีๆ สามารถแวะเวียนไปทักทายกับพวกเขาได้ที่

www.thaisingleparent.com แม้จะใช้ชีวิตยืนอยู่บนความเด็ดเดี่ยว แต่ก็มีความโดดเดี่ยวอยู่

ในหัวใจ  

 ลำพังต้อง เลี้ยงเดี่ยว ก็หนักพออยู่แล้ว อย่าให้พวกเขาต้อง เดียวดาย อีกเลย 

 

 

 

 

DidYouKnow?
เรื่อง:พลอยบุษราภัท

ราพรพิสิฐ

 รู้หรือไม่ว่า บิดาแห่งวงการการค้า
หรือ ‘พ่อค้า’ ของไทยคือพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า
หรือรัชกาลที่ 3 เนื่องเพราะพระองค์ทรง
วางรากฐานทางเศรษฐกิจและภาษีอากร
ของประเทศ ทรงส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประ เทศในรูปแบบสากลและพาณิชย์นาวี
ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ประ เทศ กระทั่ง ได้รับการเสนอขอถวาย
พระราชสมัญญาเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน
พ.ศ.2551เป็น‘พระบิดาแห่งการค้าไทย’


 รู้หรือไม่ว่าประเทศไต้หวันวันพ่อ
ไม่ ได้ เป็นวันหยุดพิ เศษ แต่จ ะจัด ในวันที่
8สิงหาคมของทุกปีซึ่งหากลองสังเกตแล้ว
วันที่ 8 เดือน 8 ของปี ในภาษาจีนกลาง
เลข 8 จะออกเสียงว่า ปา ซึ่งเสียงนั้นจะ
พ้องกับคำว่า ปา ที่แปลว่า พ่อ หรือปาป๊า
นั่นเองดังนั้นชาวไต้หวันจึงนิยมเรียกวันที่
8สิงหาคมว่า‘ปาป๊าเดย์’


 รู้หรือไม่ว่า ‘วันพ่อแห่งชาติ’ ของ
ปร ะ เทศ ไทยนั้ น ก ำหนดขึ้ นครั้ ง แรก ใน
พ.ศ. 2523 และให้ดอกพุทธรักษาสีเหลือง
เ ป็ น ดอก ไ ม้ สัญลั ก ษณ์ ป ร ะ จ ำ วั นพ่ อ
เนื่องจากพุทธรักษา หมายถึงพระพุทธเจ้า
ทรงปกป้องคุ้มครองให้มีแต่ความสงบสุข
ร่มเย็น อีกทั้งสีเหลืองยังเป็นสีประจำวัน
พระราชสมภพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯของปวงชนชาวไทยดังนั้นการมอบ
ดอกพุทธรักษาให้กับพ่อ จึงเปรียบเสมือน
การบอกถึงความรักแล ะ เคารพบูช าพ่อ
ผู้สร้างความสงบสุขร่มเย็นให้แก่ครอบครัว
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Preview
เรื่อง:ธีรวัฒน์กล่าวเกลี้ยง

Hanamizuki
ผู้กำกับ โนบุฮิโร่ โดอิ 

วันที่ออกฉาย 9 ธันวาคม 2553 

 “ภาพยนตร์เรื่องนี้จะทำให้คุณเชื่อในปาฏิหาริย์” พบกับการ

กลับมาอีกครั้งของยอดผู้กำกับต้นตำรับหนังรักเรียกน้ำตา ที่จะมาเรียก

ความเจ็บปวดจากคู่รักที่ต้องสูญเสีย พลัดพราก และถูกกีดกันด้วย  

ระยะทางอันห่างไกลบนเส้นเวลาแสนยาวนาน โปรดนำพาชีวิตของคุณ  

ไปดูเถิด หากเป็นคนหนึ่งที่เคยเผลอยิ้มและเสียน้ำตาให้กับความรัก  



Harry Potter and the Deadly Hallows: 
PartI
ผู้กำกับ David Yates 

วันที่ออกฉาย 18 พฤศจิกายน 2553 

 ปัจฉิมบทของภาพยนตร์แห่งยุคสมัยที่ใครก็ไม่ควรพลาด 

สงครามครั้งสุดท้ายระหว่างพ่อมดหนุ่มแฮร์รี่ พอตเตอร์ กับลอร์ด  

โวลเดอมอร์ ที่ต้องเดิมพันด้วยชีวิต เพื่อแลกกับความสงบสุขของโลก  

เวทมนตร์ ใครจะอยู่ใครจะไป ร่วมอุ่นเครื่องกับเรื่องราวภาคแรกได้   

18 พฤศจิกายนนี้ 



เพลงที่นานมาแล้วไม่ได้ฟัง
ศิลปิน แสตมป์-อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข 

  รวมผลงานเพลงอัลบั้มที่สองจากนักร้องมากความสามารถ ที่

พ่วงตำแหน่งนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์เข้าไปด้วย ครั้งนี้แสตมป์กลับมา

พร้อมความสนุกสนานในเพลง บ้านเล็ก ที่โอดครวญความเหงาของคน

โสดได้อย่างน่าเอ็นดู  หรือจะซึ้งเศร้าไปกับเพลง ครั้งสุดท้าย ที่ทำใคร

หลายคนร้องไห้มาแล้ว นอกจากนี้ยังมี เควิน บิดเดิน มือกลองจากวง

บีกินส์, แชมป์ ชินพัฒน์ มือกีต้าร์จากวงเครสเซนโด และกอล์ฟ ฟักกลิ้ง

ฮีโร่ ที่มาช่วยสร้างสีสันในฐานะศิลปินรับเชิญอีกด้วย 



Club24
  รวมผลงานเพลงของ 3 ศิลปินเดี่ยว 1 ศิลปินคู่ และ 1 ศิลปิน

กลุ่มจากค่ายโมโนมิวสิก ในคอนเซปต์เพลงดีๆ ที่ฟังได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

เปิดตัวออกมาแล้วสองบทเพลงทั้ง เริ่มต้นที่ตอนจบ โดยมะตูม เพลง

สบายซ่อนความหมายซึ้งๆ ที่ทะยานขึ้นติดอับดับเพลงดังหลายสำนัก 

และตามติดมาด้วยเพลง Magic Love จากศิลปินคู่ใหม่ Cherry Black ที่

ได้เสียงใสๆ จากสองสาว ปุยและแป้ง (The Star4) มาเขย่าใจผู้ฟัง ส่วน

อัลบั้มเต็มนั้นอดใจกันอีกสักนิด ปลายปีนี้แน่นอน  
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โลกหมุนเร็วขึ้นกว่าเดิม
ผู้เขียน กฤตย์ดิศร  กรเกศกมล 

สำนักพิมพ์ Nanmeebooks Novel 

  ใครที่บ่นว่ากวีนิพนธ์เป็นหนังสืออ่านยาก อาจต้องเปลี่ยนความ

คิดเมื่อได้อ่านเล่มนี้ โลกหมุนเร็วขึ้นกว่าเดิม สะท้อนชีวิตเปลี่ยวว้างกลาง

สังคมเมือง มาถ่ายทอดด้วยภาษาเรียบง่าย แต่ให้อารมณ์กระแทกใจทุก

หน้ากระดาษ รับรองด้วยรางวัลคุณภาพระดับแนวหน้าของเมืองไทย ไม่

ว่าจะเป็น Young Thai Artist Award (พ.ศ. 2551) และ Seven Book 

Awards (พ.ศ. 2552) อ่านแล้วจะไม่เชื่อว่านี่คือผลงานของนักเขียนระดับ

เยาวชน คลื่นลูกใหม่ที่วงการวรรณกรรมไทยต้องจับตา 



อายุเท่าไรก็รวยได้ถ้าใช้เงินเป็น
ผู้เขียน สุวภา  เจริญยิ่ง 

สำนักพิมพ์ อมรินทร์ How-To 

  สาระความรู้อ่านง่ายและไม่น่าเบื่อเล่มนี้ ถ่ายทอดจาก

ประสบการณ์ของผู้เขียนซึ่งคลุกคลีในแวดวงการเงินกว่า 20 ปี บอกเล่า

เทคนิคการหาเงิน ใช้เงิน และเก็บเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่วัย

เรียน วัยทำงาน ไปจนถึงวัยเกษียณ นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์วางแผนการ

ลงทุนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ปิดท้ายด้วยวิธีปลดหนี้อย่างง่ายแต่ได้ผลจริง อ่าน

แล้วจะอดทึ่งไม่ได้ว่าการใช้เงินก็มีศิลปะเฉพาะตัว แถมฝึกได้ไม่ยากอีก

ด้วย 



PlayStationMoveBasicBundle
  อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่อง Sony PlayStation 3 ได้แก่ Joy 

Stick และกล้อง Eyes toy ซึ่งจะช่วยให้ผู้เล่นเกมสามารถควบคุมเกมได้

อย่างอิสระเหมือนเครื่องเล่น Wii ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมดาบได้เหมือน

ถืออยู่ในมือ หรือควบคุมธนูได้ดั่งใจเหมือนยิงธนูอยู่จริงๆ ทั้งยังให้ภาพที่

คมชัดระดับ High Definition เหมือนกำลังดูหนังจากแผ่น HD-DVD 

นอกจากนี้ PlayStation Move Basic Bundle ยังแถมแผ่นเกมให้เริ่มต้น

ความสนุกหลังจากแกะกล่องได้ทันทีอีกด้วย 



Wellcom A800 Android Tablet
   แท็บเล็ตสัญชาติไทยเครื่องแรก สุดยอดคอมพิวเตอร์พกพาที่

ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Android 2.1 พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด 7 

นิ้ว สามารถทำงานได้ทุกที่ผ่านปลายนิ้วสัมผัส ไม่ว่าจะพิมพ์งานผ่าน

คีย์บอร์ดบนหน้าจอ ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย 3G ดูหนัง ฟังเพลง 

หรือจะคุยโทรศัพท์ด้วยชุดอุปกรณ์หูฟังก็ทำได้ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่ม

หน่วยความจำภายในเครื่องผ่าน MicroSD card พร้อมกล้องหน้าสำหรับ

คุย Video Call และกล้องหลัง 3 ล้านพิกเซลสำหรับถ่ายรูป แบตเตอรี่

สแตนด์บายได้นาน 400 ชั่วโมง น้ำหนักเบาเพียง 410 กรัม ที่สำคัญราคา

ถูกกว่า iPad ครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียว 
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Horoscope ดวงประจำเดือน 
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ราศีมังกร
คุณพ่อราศีนี้ เลือกของขวัญให้ได้ค่อนข้างยาก 

เพราะมักไม่แสดงความรู้สึกทางสีหน้า เป็นคน

เอาจริงเอาจังกับเรื่องงานเป็นพิเศษ จนอาจดู

เหมือนว่าไม่สนใจเรื่องวันเวลา จึงเหมาะกับ

นาฬิกาเก๋ๆ สักเรือน ด้วยความเป็นคนชอบ

คิด วางแผน ชอบศึกษาหาความรู้ ของขวัญที่

น่าจะได้ใช้แน่ๆ คือของที่เกี่ยวกับการทำงาน 

อย่างสมุดบันทึก กระเป๋าใส่เอกสารดีๆ สักใบ 

เนคไท หรือรองเท้า ที่สำคัญต้องมีความ

ทนทานและ เส ริ ม ให้ ดู ดี ถ้ า เ ป็ นสิ นค้ า  

แบรนด์เนมยิ่งโดนใจ เพราะลักษณะของชาว

ราศีมังกรอีกอย่างก็คือชอบความหรูหรา 

ราศีกุมภ์
นักจินตนาการ ช่างสังเกตและมีความเป็นนัก

วิทยาศาสตร์สูง ของขวัญที่ถูกใจคุณพ่อราศี

กุมภ์คงหนีไม่พ้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ

เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง iPod, iPhone ด้วย

ความเป็นคนรักการเรียนรู้ ขวนขวายอยู่เสมอ

ของขวัญประเภทหนังสือ ชุดประกอบโมเดล 

หรือจิ๊กซอว์ ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ หรือถ้ายังหา

ของถูกใจไม่ได้ แนะนำให้ชวนคุณพ่อขับรถไป

ต่างจังหวัดหรือเที่ยวต่างประเทศ เพราะ

ผู้ชายราศีนี้ชอบความอิสระเป็นชีวิตจิตใจ 

และชอบเปิดหูเปิดตานั่นเอง 

ราศีมีน
ขอบอกบรรดาคุณลูกให้ รี บ ไปหาต้นไม้ 

ดอกไม้สักกระถางรอไว้ได้เลย หรือจะเป็น

อุปกรณ์แต่งบ้านอย่าง โมบาย โคมไฟ แจกัน

ก็ดีไม่หยอก เพราะคุณพ่อชาวราศีมีนเป็นคน

รักธรรมชาติและรักบ้านมากๆ ที่สำคัญเป็น

คนช่างแต่งตัว ชอบความเริงรมณ์นิดๆ เขา

จะดีใจมากหากได้ไวน์ดีๆ สักขวด หรือเครื่อง

หอมทุกชนิด ตั้งแต่น้ำหอมจนถึงธูปหอมไล่

แมลง ที่พิเศษกว่าราศีอื่นๆ คือมักจะให้ความ

สำคัญกับเท้าตัวเองมาก ของที่เหมาะก็น่าจะ

เป็น พวกรองเท้า ถุงเท้า หรือจะพาคุณพ่อไป

นวดเท้าก็ดีนะ 

 

ใกล้จะถึงเดือนแห่งวันพ่อเข้ามาแล้ว แต่ถ้าบรรดาลูกๆกลัวจะหา
ของขวัญให้ ไม่ถูกใจไม่กิ๊บเก๋กลัวซ้ำกลัวเชยReadMeจึงขอ
เผยบุคลิกของคุณพ่อทั้ง 12 ราศี ว่าจะเหมาะกับของขวัญ
แบบไหนกันบ้างอย่าได้รอช้า!รีบมาดูกัน...


ราศีเมษ
คุณพ่อราศีเมษเป็นคนประเภทที่มีไฟในตัวเอง 

มีแรงกระตุ้นสูง สำหรับคุณพ่อนักผจญภัย คง

หนีไม่พ้นอุปกรณ์ในการท่องเที่ยว อุปกรณ์ตั้ง

แคมป์ กระเป๋าเดินทาง อุปกรณ์กีฬา คุณพ่อ

ราศีเมษเป็นคนไม่ค่อยเรื่องมาก เพียงแค่รู้ว่า

ท่านมีงานอดิเรกแบบไหน แล้วซื้อของตามนั้น

ก็ถูกใจแล้ว เช่น ตั๋วกีฬาสุดโปรด อีกอย่าง

ชาวราศีนี้ มักเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเกี่ยวกับ 

ใบหน้า ศีรษะ ถ้าให้ของขวัญที่เกี่ยวข้องกับ

ส่วนต่างๆ เหล่านี้จะเป็นที่ประทับใจมาก 

 

ราศีพฤษภ
ชาวราศีพฤษภเป็นพวกอนุรักษ์นิยมและ

ประหยัด ไม่ชอบรับของขวัญพร่ำเพรื่อ หาก

รับต้องเป็นของที่อยากได้จริง ๆ และใช้ได้

บ่อยๆ ชื่นชมได้นานๆ ถ้าคิดจะเลือกของ

ขวัญให้คุณพ่อราศีนี้ ลองมองหาของประเภทมี

ความคงทน จัดทำอย่างประณีต เช่นพวก

แจกันคริสตัล โซฟานั่งสบาย เครื่องเสียงดีชั้น

หนึ่ง หนังสือวรรณกรรม ถ้าเป็นเสื้อผ้าก็อย่าง

เช่นกางเกงยีน หรือเครื่องประดับเรียบๆ ก็ได้ 

แม้ราคาของขวัญจะไม่แพงก็ไม่เป็นไรเพราะ

คนราศีพฤษภ สนใจที่ความรู้สึกของผู้ ให้  

มากกว่า 

 

 

ราศีเมถุน
ถ้าจะหาของขวัญให้คุณพ่อราศีเมถุน คุณต้อง

เหนื่อยหน่อยล่ะ เพราะราศีเมถุนไม่ชอบความ

จำเจ รักความสนุกสนาน ชอบเข้าสังคม ของ

ที่น่าถูกใจน่าจะเป็น พวงกุญแจแบบมีไฟฉาย

ในตัว หนังสือประเภทนิยายสืบสวน หรือพวก

ของเล่นมายากลแบบลูกบิดพิศวง ยิ่งถ้าเป็น

ของที่มีชิ้นเดียวในโลก หรือพวกของประดิษฐ์

ทำมือที่ไม่เหมือนใคร อันนี้โดนใจสุดๆ ยิ่งถ้า

ทำเซอร์ไพรส์ด้วยแล้วล่ะก็ จะทำให้หนุ่ม(และ

ไม่หนุ่ม) ราศีนี้ยิ้มไม่หุบเลยทีเดียว ของขวัญ

กลายเป็นเรื่องรองไปเลย 

 

เรื่อง:คธาพลตรัยรัตนทวี
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ราศีกรกฎ
คุณพ่อราศีปูผูกพันกับที่อยู่อาศัยมาก เกิดมา

เพื่อเป็นพ่อบ้านโดยแท้ ชอบอยู่บ้าน ทำ

กับข้าว นอนดูทีวี ฉะนั้นพวกตำราทำอาหาร 

อุปกรณ์การครัว ของใช้ในบ้าน ประเภทพรม

เนื้อนุ่ม ภาพวาดสวยๆ หรือวีซีดีภาพยนตร์ที่

หาดูยาก ไม่ควรพลาดที่จะมอบให้ท่าน อีกทั้ง

ผู้ชายราศีกรกฎเป็นนักสะสมตัวยง อาจจะซื้อ

แสตมป์ โมเดล หนังสือ ตู้ปลาเล็กๆ หรือของ

แต่งบ้าน ของเก่าก็ได้ เพราะธรรมชาติของนัก

สะสมต้องชอบความคลาสสิก 

ราศีสิงห์
‘เล็กๆ ไม่ ใหญ่ๆ ทำ’ คติประจำใจชาวราศี

นี้ทำให้คุณพ่อชาวสิงห์เชื่อมั่นตัวเองสูง ใจ

กว้าง ไม่ชอบเอาเปรียบใคร แต่ชอบความ

ฟุ่มเฟือยและสิ่งที่หรูหรา ถ้าคุณลูกจะหาของ

ขวัญให้ น่าจะเป็นของที่มีดีไซน์แสดงออกถึง

ความมีสง่าราศี ขอแนะนำ แชมเปญ ไวน์ 

ดอก ไม้ ช่ อ ใหญ่ๆ ต้ น ไม้ ม งคล ตั๋ ว ชม

คอนเสิร์ต-ภาพยนตร์ เครื่องถมเบญจรงค์ 

เสื้อผ้าโทนเข้ม กระเป๋าสตางค์ พวงกุญแจ

หนังแท้ แว่นกันแดดแบรนด์เนม หรือพาไป

ทานอาหารที่ภัตตาคาร ก็น่าจะตรงใจ 

 

 

ราศีกันย์
ผู้ชายราศีกันย์ อ่อนไหว ชอบจัดตกแต่งบ้าน 

ชอบงานศิลป์ทุกชนิด ไม่ชอบของที่เป็นของใช้

ส่วนตัว เหมาะจะซื้อพวกของแต่งบ้านกระจุก

กระจิก อย่างต้นไม้หายากพร้อมกระถาง

หลายรูปแบบ หลากสีสัน นิสัยเด่นของคุณพ่อ

ราศีนี้ คือความเจ้าระเบียบชอบจัดแจง

แผนการดำเนินชีวิต จึงน่าจะให้ปฏิทิน สมุด

บันทึก หรือออร์แกไนเซอร์ สิ่งที่น่าสนใจอีก

อย่างคือเป็นคนรักสัตว์ ถ้าให้ลูกสุนัข หรือฝูง

ปลาสีสวยในโหลใบจ้อย จะทำให้ท่านดีใจไม่

น้อย 

 

 

ราศีตุลย์
เจ้าแห่งความมีมนุษยสัมพันธ์ เป็นคนน่ารัก 

ชอบสังสรรค์ มีเพื่อนฝูงมาก ทำให้คุณพ่อราศี

ตราชั่งมีเรื่องราวมากมาย เหมาะกับของขวัญ

ที่เตือนความทรงจำ เช่น อัลบั้มรูป สมุดโน้ต 

ปากกาหมึกซึม หรือโทรศัพท์มือถือสำหรับคน

ช่างเจรจา ผู้ชายราศีตุลย์ชอบที่จะดูดีอยู่

ตลอดเวลา และสนใจในชีวิตผู้อื่นมากกว่า

เรื่องของตัวเอง ทำให้ชอบของขวัญทุกอย่างที่

ผู้อื่นมอบให้และก็ชอบให้ของขวัญตอบแทน

คนอื่นบ่อยๆ ด้วย  

ราศีพิจิก
ราศีที่อุดมไปด้วยความลึกลับ เงียบขรึม สนใจ

ที่คุณภาพหรือคุณค่าของสิ่งของมากกว่าราคา 

ถ้าจะเลือกซื้อของให้คุณพ่อราศีพิจิกอย่าซื้อ

น้ำหอม แต่ควรเปลี่ยนเป็นน้ำยาโกนหนวด

หรือเจลอาบน้ำกลิ่นสปอร์ตแทน ด้วยนิสัยที่

มักเป็นคนใจร้อนอยู่สักหน่อย คุณควรลองหา

ต้นไม้ หรือของตกแต่งบ้านอย่างภาพวาดสีน้ำ

ที่ดูสบายตาที่ทำให้จิตใจเยือกเย็นมาประดับไว้ 

 

ราศีธนู
คำนิยามของคุณพ่อราศีธนูคือ ‘อะไรก็ได้’ 

คุณไม่ต้องกังวลเรื่องเลือกซื้อของขวัญให้ท่าน

เลย เพราะท่านเป็นคนเจ้าสำราญ ชอบความ

บันเทิงทุกรูปแบบ ทั้งของกิน หนังสือ เพลง 

หรือหนัง คุณอาจจะซื้อของขวัญเหมือนปีที่

แล้วให้ท่านก็ได้ เพราะคุณพ่อราศีนี้มักวาง

ของไม่เป็นที่ ทำหายอยู่บ่อยๆ แต่เป็นคนรัก

สุขภาพมาก หากพาท่านไปสมัครสมาชิก  

ฟิตเนสหรือไปใช้บริการสปา คงจะต้อง  

ถูกใจแน่ๆ 
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Phototeller เรื่องเล่าจากภาพถ่าย 

ศราวุธชื่นรส–‘
ผม’เหมือนพ่อ

พลอยบุษราภัทราพรพิสิฐ–ความหมายของ‘พ่อ’มากกว่าเม็ดทรายกว้างใหญ่กว่าทะเล

อภิลักษณ์ธัญประทีป–“วันนี้แม่จะทำอะไรให้พ่อกินบ้างนะ”
อนัญญาคูเอี่ยม–‘มือของพ

่อ’เพื่อ‘มือของลูก’
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DidYouKnow?
เรื่อง:พลอยบุษราภัท

ราพรพิสิฐ

ธีรวัฒน์กล่าว
เกลี้ยง-ความส

ำเร็จ

ของลูกคือรอย
ยิ้มของพ่อ

วิชญ์พลพลพิทักษ์ชัย-
“แม่อย่าลืมเอาไปฝากพ่อนะครับ”

 รู้หรือไม่ว่า ในปัจจุบัน มีประเทศ
มากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก นับตั้งแต่จีน
อินเดียฝรั่งเศสไปจนถึงแอฟริกาใต้ที่ใช้วัน
อาทิตย์ที่สามของเดือนมิถุนายน เป็นวัน
ระลึกถึงพระคุณพ่อโดยยึดตามแบบอย่างวัน
พ่อสากลของประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วน
ประเทศที่เหลือกำหนดวันแตกต่างกันออกไป

 รู้หรือไม่ว่าหนังสือพ่อรวยสอน
ลูก Rich Dad, Poor Dad ที่ เขียนโดย
RobertT.Kiyosakiนับเป็นหนังสือฮาวทู
อันดับต้นๆที่ติดอันดับTopBestSeller
ในประเทศไทย เนื่องจากเป็นหนังสือที่ ให้
แนวคิดในการสร้างตัวสร้างชีวิต เพื่อไปยัง
เส้นทางด่วนที่นำไปสู่ความมั่งคั่งและนำไปสู่
อิสรภาพทางการเงิน ซึ่งให้ทั้งคำสอนและ
คำแนะนำเกี่ยวกับความรู้ เรื่องการเงิน ซึ่ง
ไม่ เคยมี ใครสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อน
แม้กระทั่งในโรงเรียนด้วยประโยคคลาสสิกที่ว่า
‘จงทำงานเพื่อเรียนรู้สอย่าทำงานเพื่อเงิน’

 รู้หรือไม่ว่า ของขวัญที่นิยมมอบ
ให้แด่คุณพ่อในวันพ่อทั่วโลกคือการ์ดและ
ดอกไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกไม้ที่มีสีสัน
สดใส เช่นสีแดงสีเหลืองสีส้ม และสีม่วง
เพราะเป็นการแสดงออกถึงความรักที่สว่าง
สดใสจริงใจ และไม่ต้องการสิ่งใด เช่นเดียว
กับความรักของพ่อ ดังนั้น ดอกกุหลาบสี
แดงและขาว จึงเป็นดอกไม้ที่ ได้รับการมอบ
เป็นของขวัญให้พ่อมากที่สุดในโลก
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