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เคยมีคำกล่าวว่า “วิธีที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคตก็คือสร้างมันขึ้นมาเอง”  

หากคุณใช้เวลาหมดไปกับการร่างภาพฝันในอากาศ โดยไม่คิดจะเริ่มต้นลงมือทำ 

ความจริงที่คุณหวังก็คงไกลเกินเอื้อม 

ด้วยเหตุนี้เอง ทุก ๆ ช่วงจังหวะของชีวิตจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ  แม้กระทั่งรายละเอียด

ในจุดเล็ก ๆ ซึ่งเรามักจะมองข้าม เพราะสิ่งเหล่านั้นอาจก่อให้เกิดเรื่องมหัศจรรย์ได้อยู่เสมอ 

ไม่เว้นแม้แต่ Read Me egazine ฉบับนี้ที่เยาวชนทุกคนในทีมได้ใส่ ‘หัวใจ’ ในการ

ทำงาน ด้วยความ พยายามทุ่มเทอันต่อเนื่อง พร้อมกับมือของผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านผู้คอยช่วย

กันประคับประคอง กระทั่งก่อให้เกิดคอลัมน์ใหม่ ๆ ทั้ง Eat at : ตามไปกิน ตามไปชิม และ

คอลัมน์ Unseen Read Me : เบื้องหลังการทำงานของเหล่าเยาวชน  

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงคำทำนายที่ว่า Read Me egazine จะพัฒนาไปอย่าง

แข็งแกร่ง มั่นคง และสมบูรณ์ ได้สัมฤทธิ์ผล 

โชคชะตาจึงกำหนดได้ด้วยการเริ่มต้นลงมือทำ โดยอาศัยประสบการณ์จากสิ่งละอัน

พันน้อยแปรเปลี่ยนเป็นบทเรียนที่ทรงพลัง  

เชื่อเถิดว่า...ขอเพียงทำให้ดีที่สุดและเต็มความสามารถ ไม่ว่าในอนาคตจะเผชิญกับ

ปัญหาอันยิ่งใหญ่เพียงใด เพียงลืมตาตื่นขึ้น คุณก็พร้อมจะมีรอยยิ้มอันสดใสให้กับวันต่อ ๆ ไป

อย่างแน่นอน  

“ขอให้ปีนี้เป็นปีที่งดงามสำหรับคุณค่ะ สวัสดีปีใหม่” 

ที่ปรึกษา  
ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล  
ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้  
 
อัศรินทร์ นนทิหทัย  
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม  
 
บรรณาธิการอำนวยการ 
กิตติพจน์ อรรถวิเชียร  
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เลขากองบรรณาธิการ  
ธิดารัตน์ มูลลา 
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อนุตร เหลี่ยมสกุล 
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ประสานงาน  
กัณหรัตน์ เลี่ยมทอง / สิริรัตน์ จันทศรี  
นวพร มาลาศรี / ชญาภา โตสุทธิศักดิ์ 
 
ผลิตโดย 
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้  
สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
(องค์การมหาชน) 
เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์   
ชั้น 17 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน  
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     www.facebook.com/tkparkclub 
     twitter.com/tkpark_TH 
 
 

พลอยบุษรา ภัทราพรพิสิฐ 

บรรณาธิการบริหาร 

เดินทางมาถึงฉบับที่ 4 เเล้วครับ ผมยังคง

ปล่อยพื้นที่ภายในต่อจากหน้านี้ให้กับน้องๆ โดยคาด

หวังว่าประสบการณ์ที่ได้ทำงานกันมา 3 ฉบับเเล้วนั้น 

จะออกดอก ออกผลทางความคิด เข้าใจกระบวนการ

ในการทำงาน รู้การทำงานที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ

กัน การทำงานที่ยากที่สุดไม่ว่าคุณเป็นคนหนุ่มสาวหรือคุณ

เป็นคนที่มีประสบการณ์ในการทำงาน ความยากที่สุดคงหนีไม่

พ้น การจัดการกับความต้องการทั้งตัวของคุณและเพื่อนร่วมงาน ถ้ายังไม่รู้จักตัวเองดีพอ 

ไม่รู้ว่าความต้องการของตัวเองคืออะไร นับประสาอะไรที่จะไปรู้จักคนอื่น 

ผู้นำจึงเป็นส่วนสำคัญ ในการกำหนดทิศทาง ต้องทำตัวเป็นหิ่งห้อย ไฟฉาย หรือ

ประภาคาร สร้างแรงดลใจให้เพื่อนร่วมทีม หรือเพื่อนร่วมงาน เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง การที่

ปัญหาต่างๆ นานา ไม่สามารถแก้ไขได้นั้น ผู้นำหรือผู้ตัดสินใจต้องแสดงปัญญา ไม่ใช้

จิตสำนึกและระดับสติปัญญาในระดับเดียวกันมาแก้ไขปัญหา เพราะว่ามันไม่สามารถแก้ไขได้  

ฉบับนี้คงไม่ต้องเชียร์อะไรให้มากเหมือนงานมหกรรมรถที่ต้องมีสาวงามมาบอก

คุณสมบัติและสมรรถนะของเครื่องยนต์ แต่ผมจะบอกว่าฉบับนี้มีความต่อเนื่อง มีความ

เคลื่อนไหว มีการถ่ายเทน้ำหนัก ลองดูผลงานของบรรณาธิการทั้งสอง ที่ผมภูมิใจและเชื่อว่า 

เขาทั้งสองคงไปได้สวยในแวดวงน้ำหมึก ปีใหม่แล้วอย่าปล่อยเวลาให้เสียเปล่า ที่สำคัญ TK 

park เปิดอย่างเต็มรูปแบบพร้อมให้บริการ เวลาที่มีค่ามันจะมาพร้อมกับกิจกรรมดีๆ ลอง

ถามตัวเองดูสิว่า เรามัวแต่วุ่นทำอะไรจิปาถะไปวันๆ จนไม่เกิดนิสัยที่จะหยุดคิดใคร่ครวญ

เกี่ยวกับชีวิตของเราเอง ลองทบทวนดูสิว่าชีวิตมันมีแค่นี้หรือ ฉันต้องการเพียงเท่านี้เองหรือ 

ยังมีอะไรอีกไหมที่ยังขาดหายไป  

แล้วพบกันกับบรรณาธิการ 2 หนุ่ม จะมารับหน้าที่สานต่อ Read Me egazine 

ฉบับที่ 5  

สวัสดีปีใหม่ครับ  

กิตติพจน์ อรรถวิเชียร 

      บรรณาธิการอำนวยการ        
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เรื่อง / ภาพ : อนัญญา คูเอี่ยม  

Milk Shake ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม 

  หนูคิดว่าคนจะไปอยู่ที่ไหน? 
ถ้าสมมติในอนาคตคนอยู่บนโลกใบนี้ไม่ได้    
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น้องพีช
เด็กชายนิพพิชฌน์ สัณห์วรพจน์ 
อายุ9ขวบชั้นป.4
โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล

“ไปอยู่ดาวอังคาร ไปอยู่บนดวงจันทร์ 
เพราะดวงจันทร์เคยมีคนขึ้นไปเหยียบ” 

น้องกัน
เด็กชายจีรศักดิ์ แก่นการ 
อายุ7ขวบชั้นป.1
โรงเรียนพร้านีลวัชระ

“โลกน้ำท่วมต้องไปอยู่บนอวกาศ
เพราะว่าอวกาศน้ำไม่น่าท่วม” 
 

น้องยีน
เด็กหญิงพิชญา อรุณรัตน์ 
อายุ5ขวบชั้นอนุบาล3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

“ก็ไม่ต้องเกิดสิ ก็คนต้องอยู่บนโลก   
ถ้าไม่มีโลกก็ไม่ต้องเกิด” 

น้องไอซ์
เด็กหญิงรุจจิรา ประกอบผล 
อายุ10ขวบชั้นป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

“ไปอยู่ดาวอื่น เพราะถ้าโลกแตกเราจะไม่มี
ที่อยู่ หนูเคยเห็นข่าวที่เขาขึ้นไปปลูก
ต้นไม้บนดวงจันทร์” 



�

  หนูคิดว่าคนจะไปอยู่ที่ไหน? 
ถ้าสมมติในอนาคตคนอยู่บนโลกใบนี้ไม่ได้    

	 																

เพลย์กราวด์สุดยิ่งใหญ่ของเด็กเล่นเกม  

มหกรรม Thailand Game Show 2011  

เรื่อง : อภิลักษณ์ ธัญประทีป  / ภาพ : Show no Limit 

	 วันเด็กในปีนี้	 บริษัทโชว์ ไร้ขีดร่วมกับนิตยสาร	Compgamer 
กำลังจะกลับมาเนรมิตพื้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ให้กลายเป็น	
มหกรรมเด็กเล่นเกมครั้งที่	 5	หรือที่เรียกว่า	 Thailand	Game	Show	
2011	ด้วยธีม	“POWER	UP+	ก้าวไปอีกขั้น	มันส์ขึ้นทุกปี”	ในช่วงวันที่	
7	–	9	มกราคม	2554	โดยมีกิจกรรมเด็ด	ๆ	ภายในงาน	ดังนี้		

��

น้องยีน
เด็กหญิงพิชญา อรุณรัตน์ 
อายุ5ขวบชั้นอนุบาล3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

“ก็ไม่ต้องเกิดสิ ก็คนต้องอยู่บนโลก   
ถ้าไม่มีโลกก็ไม่ต้องเกิด” 

Play Groundเด็กเล่นอะไร 

 เกมโชว์รวมเกมดังจากทุกค่ายเกมชั้นนำของไทย มา  

สร้างสรรค์บูธเกมสุดอลังการให้เหมือนอยู่ในโลกแห่งเกม ภายใน  

แพลนนารี่ฮอลล์ ถัดมาเป็นโซน Game Exhibition จัดแสดง

นิทรรศการเกมดีจากกระทรวงวัฒนธรรม และนิทรรศการเกมวิทย์

จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โชว์เกมดีๆ ซึ่งคัดสรร

แล้วว่าสามารถพัฒนาศักยภาพเด็กไทยได้อย่างแท้จริง  

 และอย่าพลาดกับ Game Challenge สนามประลองเกม

ของเหล่าเกมเมอร์ที่หวังชิงชัย มีการจัดแข่งขันบนเวทีใหญ่และฉาย

บนจอ LED ยักษ์ท่ามกลางสายตานับหมื่นคู่จากผู้เข้าร่วมงานที่มา

เชียร์ รวมทั้งยังมี Game Seminar สัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ 

“โรงเรียนเปลี่ยนผู้เล่น...เป็นผู้สร้าง” เพื่อขับเคลื่อนวงการเกมไทย 

สร้างสรรค์แรงบันดาลใจ ถ่ายทอดความรู้โดยบุคลากรชั้นนำทั้งใน

และต่างประเทศ  

 หากใครยังไม่จุใจต้องมาที่โซน Game & Cartoon Food 

Fair ครั้งแรกในประเทศไทย ที่ทุกคนจะได้รับประทานของกินจาก

เกมและการ์ตูนอย่างเพลิดเพลิน อีกทั้งรวมสนุกไปกับ TGS Cosplay 

Contest การประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละครจากเกมและ

การ์ตูน  

 ที่สำคัญ กิจกรรมที่ทุกคนพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง

ก็คือ Game Concert ที่ปีนี้ยิ่งใหญ่สุดๆ เพราะผู้ที่จะมาขึ้น

คอนเสิร์ต Anime No Limit Live#2 ก็คือ... JAM Project วงดนตรีที่

รวมนักร้องเพลงการ์ตูนญี่ปุ่นระดับเทพ ที่ร้องเพลงจากการ์ตูนและ

เกมชื่อดังมาแล้วมากมาย ซึ่งพวกเขาจะบินลัดฟ้ามาเปิดไลฟ์โชว์ใน

งานนี้อย่างแน่นอน 

 อย่าลืมปลุกหัวใจแห่งวัยเด็ก แล้วลุกขึ้นมากระโดด  

โลดเต้นด้วยกันเถอะเหล่าเกมเมอร์ทั้งหลาย... 
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เรื่อง / ภาพ : พลอยบุษรา ภัทราพรพิสิฐ  

ดาวมหา’ลัย 

�

วรรธนะ โกศัลวัฒน์ 	
ชั้นปีที่	4	คณะวิทยาศาสตร์		
สาขาฟิสิกส์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	
 

เรารับประกันไม่ได้ว่าวันพรุ่งนี้เป้าหมายจะเป็นไปตามที่หวังไหม เรา

จึงไม่สามารถมองภาพข้างหน้าไกลๆ ได้ว่าเป็นอย่างไร แต่ใน

ปัจจุบันเราขอเลือกทำสิ่งที่ดีที่สุด เพราะเราเชื่อว่าวันนี้คือจุดที่

สามารถเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ได้ และพรุ่งนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงไป

ได้อีก ทุกๆ สิ่งคือเรื่องที่ต่อเนื่องกันไปได้เรื่อยๆ มุมมองของ

เราจึงไม่หยุดนิ่ง ถ้าเราเติบโตขึ้น เราก็จะเข้าใจความจริง

มากขึ้นและเรียนรู้ได้มากขึ้น 

กมลา กมลาสิงห์  
ชั้นปีที่	4	คณะวิทยาศาสตร์		
เอกเคมีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

 

ภายใน 5 นาทีหลังจากตื่น เราจะลืมความฝันไปแล้วครึ่งหนึ่ง แล้วจะลืมอีก 90 

เปอร์เซ็นต์ภายใน 10 นาที เหมือนคำพูดที่ว่า “Never let your memories 

be greater than your dreams” สำหรับเราควรใช้ชีวิตในวันพรุ่งนี้มาก

กว่าสิ่งที่เราวาดฝันเอาไว้ เพราะทุกสิ่งมีความไม่แน่นอน ดังนั้นเราจึง

ต้องมีการวางแผนอนาคตในทุกๆ 5 หรือ 10 ปี เพื่อเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองอย่างลึกซึ้งมากขึ้น 

 

นักศึกษาที่เตรียมพร้อมจะจบการศึกษาเป็นดั่งคลื่นลูกใหม่	 ซึ่งเป็นเสมือนจุดต่อเนื่องของชีวิตที่กำลัง
เติบโตขึ้นอีกขั้น	พวกเขาจะมีมุมมองอย่างไรในการดำเนินชีวิตต่อไปกับคำว่า	 ‘วันพรุ่งนี้’	ลองไปฟังเสียง
ของพวกเขาด	ู

เมื่อเรามองไปในวันพรุ่งนี้ 

�



�

ศิตะ มานิตกุล	
ชั้นปีที่	4	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์		
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัยมหิดล	
 

พรุ่งนี้สำหรับเราคือสิ่งใหม่ มันเป็นโอกาสที่เราอยากทำอะไรที่ตัวเองไม่เคยลอง ทุก

อย่างถือเป็นการเริ่มต้น ถ้าไม่ส่งผลเสียเราก็จะรีบลงมือทำ ส่วนการใช้ชีวิตใน

อนาคต เราจำเป็นต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าต้องการทำอะไร เช่นถ้าเราอยาก

เรียนต่อ เราก็ต้องพยายามตั้งใจเรียนตอนนี้ให้ดี ทั้งอนาคตและปัจจุบันถือว่า

เป็นสิ่งสำคัญที่มองข้ามไปไม่ได้ 

พัชรพรรณ รัตนานคร 	
ชั้นปีที่	4	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
 

เราเชื่อว่าพรุ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญ แต่ถ้าจะให้คิดมากเกินไปจนบางครั้งวิตก

ก็ไม่ดี เราต้องมองปัจจุบันให้มากขึ้น ใช้ความคิดแก้ปัญหา ดีกว่าใช้

ความคิดไปกับการวางแผนหรือกังวลล่วงหน้าไปไกลเกิน สุดท้ายก็

ฟุ้งจนไม่ได้อะไร แม้จะคิดถึงอนาคตแต่ก็ต้องทำวันนี้ให้เต็มที่ ให้

ทั้งสองสิ่งเกิดความสมดุลกันให้ได้ 

วิชญ์วรี ธีร์ธัญสิร	ิ
ชั้นปีที่	4		
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า	
 

พรุ่งนี้ของเราเกิดจากวันนี้ เพราะเหตุการณ์ที่เราทำจะส่งผลต่อเนื่องไปข้างหน้า 

เรื่องในอดีตเราจะกลับไปแก้ไขไม่ได้ ดังนั้นทุกอย่างที่เรายังไม่รู้ก็ต้องพยายาม

เข้าใจ เพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตของเราเอง ยิ่งตอนนี้เราถือได้ว่าเป็นน้องเล็ก

สุดของจุดเริ่มต้นการเป็นแพทย์ การเรียนของเรายังถือว่าอีกยาวไกล ทุกๆ 

วันก็ต้องพยายามให้มากขึ้น เพื่อใช้ความรู้ต่อยอดไปในวันพรุ่งนี้ 

วิชลดา ยิ้มแย้ม  

ชั้นปีที่	4	คณะอักษรศาสตร์		
เอกภาษาไทย	มหาวิทยาลัยศิลปากร	
 

เพราะชีวิตคือการก้าวเดิน พรุ่งนี้ก็จะต้องเป็นการก้าวต่อไป จริงอยู่ที่เรา

สามารถก้าวถอยหลังได้ แต่การก้าวถอยหลังนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะ

ย้อนไปหาอดีต มันคือการระลึกถึงสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาด แล้วนำสิ่ง

เหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไข ถือเป็นบทเรียนที่จะทำให้เราดูแลตัวเอง

ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อก้าวที่มั่นคงต่อไปในวันข้างหน้า 

เมื่อเรามองไปในวันพรุ่งนี้ 
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เรื่อง / ภาพ : ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง 

My Space สาระบันเทิงสถาน 

�

	 ความสนุกสนานและการเรียนรู้จะไม่มีเส้นพรมแดนมาขีดคั่น
ระหว่างกันอีกต่อไป	 เมื่อองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	
(อพวช.)	ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เนรมิตพื้นที่กว่า	3,000	
ต า ร า ง เ มตร	 บนชั้ น	 4	 แ ล ะ ชั้ น	 5	 อ า ค า ร จั ตุ รั ส จ า ม จุ รี	
(จามจุรีสแควร์)	 ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ล้ำสมัยกลางใจกรุงในชื่อ	
จัตุรัสวิทยาศาสตร์	 (Science	Square)	สาระบันเทิงสถานแห่งใหม่
ที่พร้อมตอบสนองการเรียนรู้ของเยาวชนและผู้ปกครองได้กว่า	
1,000	คนต่อวัน	

เรียนรู้ไร้ขีดจำกัด  
ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์  

 จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อาจเรียกได้ว่าเป็นสาขาย่อยของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  

แห่งชาติ เกิดขึ้นเพื่อสานต่อภารกิจของ อพวช. นั่นคือการสร้างความเข้าใจด้าน

วิทยาศาสตร์ด้วยการสร้างสรรค์และให้บริการแหล่งเรียนรู้แก่สังคม ทั้งยังมุ่งพัฒนาเยาวชน

และประชาชนไทยให้ก้าวสู่สังคมวิทยาศาสตร์อันเป็นสังคมที่ใช้เหตุผลและข้อมูลเพื่อการ

ตัดสินใจดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมและพอเพียง 

 ดังนั้นหากใครได้ไปเยือนจัตุรัสวิทยาศาสตร์ก็จะพบกับสื่อการเรียนรู้อันหลาก

หลาย ที่พัฒนาขึ้นโดยมีรูปแบบอันน่าสนใจและสร้างความสนุกสนานให้การเรียนรู้   

นับเป็นการฉีกข้อจำกัดของพิพิธภัณฑ์แบบเดิมๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ชมเกิดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง 

 สำหรับพื้นที่ส่วนนิทรรศการจะมีการเสนอความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ 

ทั้งที่เป็นนิทรรศการถาวร และนิทรรศการที่มีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆ ในแต่ละ



��

การเดินทางก็แสนสะดวก เพียงใช้บริการรถไฟใต้ดินมาลงที่สถานี  

สามย่าน จะมีทางเดินเชื่อมต่อเข้าสู่อาคารจามจุรีสแควร์โดยตรง หรือเดิน

ทางมาโดยรถประจำทางสาย 21, 25, 29, 34, 47, 177, 507 และสายอื่นๆ 

อีกกว่า 20 สาย ก็สะดวกสบายไม่แพ้กัน หรือใครจะขับรถส่วนตัวมา 

อาคารจามจุรีสแควร์ก็มีที่จอดรถกว้างขวางไว้คอยให้บริการอีกด้วย 

 อนึ่ง พื้นที่เกือบทั้งหมดของจัตุรัสวิทยาศาสตร์สามารถเข้าชม

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นบางนิทรรศการหรือบางกิจกรรมเท่านั้น 

สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.nsm.or.th, facebook.com/

NSMthailand หรือติดต่อสอบถามที่ 0 2160 5356 ได้ตลอดเวลาทำการ 

ช่วงเวลา อาทิ นิทรรศการชุด บทเรียนจากความมืด (Dialogue in the 

dark) ซึ่งช่วยให้ผู้ชมเข้าใจชีวิตของคนตาบอดในแง่มุมที่ลึกซึ้งและเป็น

วิทยาศาสตร์มากกว่าครั้งใดๆ หรือหากใครไปเยี่ยมชมจัตุรัสวิทยาศาสตร์

ก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ก็จะได้พบกับนิทรรศการชุด พยัคฆ์ร้ายที่

ใกล้สูญพันธุ์ ที่จัดแสดงสัตว์สต๊าฟกว่า 9 ชนิด ที่ส่งตรงมาจากพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน  

 นอกจากนี้จัตุรัสวิทยาศาสตร์ยังมีพื้นที่อีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่า 

Kids Zone ซึ่งเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะ ประกอบด้วย

ของเล่นเสริมทักษะแต่ละช่วงวัย รวมถึงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 

และเกมลับสมองที่ช่วยเพิ่มไอคิวให้แก่เด็กๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 สำหรับน้องๆ ที่ยังไม่หมดความกระตือรือร้น ที่นี่ยังเปิดห้อง

ทดลอง หรือ Science Lab ไว้รองรับว่าที่นักวิทยาศาสตร์ไว้ถึง 2 ห้อง

ด้วยกัน มีชื่อเรียกว่า ห้องทดลองนิวตัน และ ห้องทดลองฟาราเด ในห้อง

ทดลองทั้งสองห้องนี้จะมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ให้ได้จับต้อง โดยมีพี่ๆ 

วิทยากรคอยสาธิตและดูแลการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละขั้น

ตอนอย่างใกล้ชิด จึงเป็นการเรียนรู้ที่สนุกสนานและมั่นใจได้ว่ามีความ

ปลอดภัยอย่างแน่นอน 

 ยังไม่หมดเพียงแค่นั้น จัตุรัสวิทยาศาสตร์ยังจัดพื้นที่ห้องสมุด 

หรือ Science Corner ไว้เป็นที่นั่งอ่านหนังสือสำหรับนักค้นคว้าอีกด้วย 

ซึ่งมีทั้งนิตยสารและสารานุกรมในกลุ่มวิทยาศาสตร์ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศที่หาอ่านได้ยาก นอกจากนี้ยังมีสื่อการเรียนรู้อื่นๆ เช่น 

แผ่นวีดิทัศน์และคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล นับเป็นแหล่งเรียนรู้ครบ

วงจรขนาดย่อมอีกแห่งหนึ่ง  

 อ่านมาถึงตรงนี้เชื่อว่าคงมีคนอยากไปจัตุรัสวิทยาศาสตร์ขึ้นมา

บ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่น หรือผู้ใหญ่ก็อย่ารอช้า เพราะ อพวช. 

ฝากเชิญชวนให้มาเที่ยวที่นี่ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 19.30 น. 
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เรื่อง / ภาพ : วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย  

Speakers ดาวดลใจ 

10

การเปลีย่นแปลงของ 

มะเดีย่ว
คำว่า ‘หน้าใหม่’ คือคำจำกัดความที่กล่าวถึงผู้ที่เพิ่งก้าวเข้า
สู่วงการต่าง ๆ เป็นก้าวแรก ไม่ว่าจะเป็น นักร้องหน้าใหม่ 
นักแสดงหน้าใหม่ นักเขียนหน้าใหม่ หรือผู้กำกับหน้าใหม่ 
หากมองในแง่บวกความเป็นหน้าใหม่ก็ถือเป็นข้อดีที่จะได้
แสดงความสามารถออกมาได้อย่างไม่มีอะไรมากดดัน แต่ใน
ทางกลับกันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราหายไปจากวงการได้
อย่างง่ายดาย ถ้าเราไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้  

 มะเดี่ยว - ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล คือผู้กำกับหนังคนหนึ่งที่เคย

เป็นหน้าใหม่ในวงการหนังไทยมาก่อน ทว่าวันนี้เขาสลัดความเป็นหน้า

ใหม่ออกไป ซึ่งไม่ใช่เพราะเวลา แต่เป็นเพราะผลงานที่พิสูจน์ความ

สามารถของเขา ทั้งหนังเรื่อง คน ผี ปีศาจ, 13 เกมสยอง และ รักแห่ง

สยาม ซึ่งยังรวมไปถึงผลงานหนังสั้น เขียนบทหนังอีกหลายเรื่อง เป็น

โปรดิวเซอร์เพลงให้กับวงออกัส และล่าสุดกับบทบาทผู้กำกับละคร

โทรทัศน์ จนคำว่า ‘หน้าใหม่’ เปลี่ยนแปลงไปสู่คำว่า ‘มืออาชีพ’ ได้

อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด  
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ตอนทำหนังสั้นเรื่องแรกเสร็จคุณรู้สึกอย่างไร 
 ตอนนั้นอายุแค่สิบเก้าเอง ไม่ได้มองว่าเรียนจบแล้วจะเป็นผู้กำกับ

หนังใหญ่ เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีความฝันอะไรเลย คิดแค่ว่าทำในสิ่งที่เราทำได้

ในเวลานั้นให้ดีที่สุดแค่นั้น ซึ่งสมัยนั้นกล้องวิดีโอก็ไม่ใช่ของหาง่าย โปรแกรม

ตัดต่อก็เพิ่งเข้ามา แรกๆ คิดว่ามันง่าย แต่จริงๆ มันยาก พอดีมีรุ่นพี่กับเพื่อน

มาช่วย ตอนนั้นไม่ได้มีความมั่นใจอะไร คือถ้าคนดูชอบก็ทำต่อ ถ้าคนดูไม่

ชอบก็เลิกทำ เพราะคิดว่ามันคงไม่ใช่ทางของเรา จนเสร็จออกมา คนดูก็ชอบ 

ทำให้มีกำลังใจว่าน่าจะทำต่อได้ ความรู้สึกตอนนั้นคือรู้ตัวว่าชอบเอนเตอร์เทน

คน ชอบทำให้คนอื่นสนุกสนาน พอตรงนี้ได้ก็เลือกทำสิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆ หา

วิธีเล่าเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นหรือถ่ายทำยากขึ้น เหมือนตอบโจทย์ให้ตัวเอง  

มากกว่า  

	
พอเข้ามาสู่วงการหนังแรกๆ ก็มีคำตามชื่อว่า 
‘หน้าใหม่’ คุณคิดอย่างไรกับคำๆ นี	้
 วงการหนังจริงๆ ไม่มีคำว่าผู้กำกับหน้าใหม่ เพราะมันไม่มีผลต่อ

คนดู ถ้าเขาเสียตังค์ไปดูหนัง เขาไม่แคร์ว่าคุณจะหน้าใหม่หรือหน้าเก่า เขา

เข้าใจว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องควบคุมมาตรฐานแล้วก่อนออกมา มองในอีกแง่คำนี้

มันทำให้คนดูคาดหวังว่าจะเจอสิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่าด้วย แต่ถ้าคนดูไปเจอสิ่งที่ไม่

ดีกว่า ผลก็จะตีกลับมาอีกด้านหนึ่งอย่างค่อนข้างร้ายแรง ทุกวันนี้ถ้าผู้กำกับ

หน้าใหม่กำกับเรื่องแรกแล้วไม่โดนก็มีโอกาสจบอาชีพนี้เลยนะ คือเด็กสมัยนี้

ชอบมองที่จุดหมายก่อน ไม่ได้มองว่าตอนที่จะก้าวว่าจะก้าวไปอย่างไร บางคน

นึกฝันแต่อยากจะเป็นผู้กำกับ นึกฝันแต่ถึงวันที่ขึ้นรับรางวัลออสการ์ โดยไม่ได้

ปูทางให้ตัวเองว่ากว่าที่จะเป็นคนที่เก่งอย่างนั้นได้ต้องทำอะไรบ้าง เหมือน

อยากไปสู่จุดหมายแล้วไม่ได้เตรียมเสื้อผ้า ไม่ได้ฟิตร่างกาย แล้วก็ทำให้  

กระท่อนกระแท่นไปกลางทาง  

 

การทำงานที่มากขึ้นทำให้คุณต้องแบกความ
กดดันมากกว่าเดิมไหม	
 ก็ไม่นะ ไม่รู้สึกอะไร สนุกกับมันมากกว่า จริงๆ เหมือนเราได้รับ

โจทย์มาแบบนี้ เราก็ต้องทำโจทย์ของเราให้ดี ในที่สุดเป้าหมายของการทำหนัง

เรื่องหนึ่งคือคนดูจบแล้วเขาจะได้อะไร หนังจะนำไปสู่ก้อนความคิดที่เราจะ

ป้อนให้เขาด้วยวิธีไหนแค่นั้นเอง ยังไม่ได้มองว่าหนังจะได้ตังค์ไหม ถ้าทำได้

สำเร็จ คนดูสนุก ชอบ มันก็จะได้ตังค์เอง เราต้องสร้างตัวตนจากตรงนี้ ความ

ผิดหวังต่างๆ นานาที่เกิดขึ้น มักจะเกิดขึ้นจากการที่เราไปคิดถึงสิ่งที่อยู่ข้าง

หน้า ก่อนที่จะลงมือทำเสียอีก กับเราจะไม่เป็นแบบนั้น เพราะจะลงทุนทำงาน

ไปก่อนอย่างตั้งใจ ไม่ได้คิดว่าจะได้รางวัลหรือได้ตังค์ 

 

คุณได้เรียนรู้อะไรจากการกำกับละคร เพราะ
เป็นคนละศาสตร์กับหนัง	
 เหตุผลที่มาทำเพราะมีคนชวนเยอะมาก ตอนแรกก็ปฏิเสธเรื่อยมา 

จนช่วงนี้มีช่องว่างที่จะทำได้พอดี เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ทำให้เรารู้

อะไรมากขึ้น ว่าทำไมละครไทยถึงเป็นแบบนี้ จริงๆ ละครไม่ใช่ความบันเทิง 
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ความผิดหวังต่างๆ นานา
ที่เกิดขึ้น มักจะเกิดขึ้นจาก
การที่เราไปคิดถึงสิ่งที่อยู่
ข้างหน้า ก่อนที่จะลงมือ
ทำเสียอีก 

มันคืออุดมคติ ทุกคนอยากมีชีวิตดีๆ มีตังค์ใช้เยอะๆ แต่คนไทย

เราอ่อนไหวมาก ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวใจ และไม่เข้มแข็งพอที่จะเชื่อถือ

ในเพื่อนร่วมสังคมกันและกัน  ประเทศเราต้องมีเหตุการณ์อะไร

บางอย่างที่ทำให้คนใช้ความคิดให้มากขึ้นกว่านี้  

  

อยากบอกอะไรกับเด็กรุ่นใหม่ที่กำลัง
เดินตามเส้นทางแบบคุณ	
 ไม่ว่าอะไรก็ตามต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา ทำในสิ่งที่เรามีอยู่

ตรงนี้ให้ดีที่สุด คืออย่าไปมองข้ามช็อต ต้องดูตัวเองว่ามีเนื้อหาใน

ตัวเองพอหรือยัง ไม่อย่างนั้นก็ต้องไปใช้ชีวิต อ่านหนังสือ คิดให้

รอบด้าน ต้องคิดย้อนแย้งในหัวก่อนจึงจะตกผลึกเป็นก้อนความคิด

ที่มีเหตุผลได้ ต้องทำให้เกิดคำถาม แล้วก็ไปหาคำตอบให้กระจ่าง 

ซึ่งการตั้งคำถามมันควรจะนำไปสู่อะไรด้วย นี่คือสิ่งที่เด็กวัยรุ่นทุก

วันนี้กำลังขาด เพราะฉะนั้นต้องคิดอะไรเยอะๆ ให้รอบด้านเข้าไว้ 

อย่าไปกักขังตัวเองว่าสิ่งที่เราทำมันประสบความสำเร็จแล้ว      

 

 

การเปลีย่นแปลงของ 

มะเดีย่ว
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เรื่อง / ภาพ : พิเชฐ วัตตะสิริชัย  

123Step วัยฉันฝัน 

เมื่อสายตายาวไกล  
        มองไปถึงอนาคต 

ชัชชล มณีรัตนรุ่งเรือง (โอ๊คกี้) อายุ 6 ปี 
อนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย 
 
เด็กชายผู้ ใฝ่ฝันจะผดุงความยุติธรรมในโลกอนาคต 
“โอ๊คกี้ก็ไม่รู้หรอกนะว่าอนาคตจะเป็นยังไง แต่โอ๊คกี้อยากให้เป็น

แบบการ์ตูนเรื่อง Ben10” เด็กชายวาดภาพอนาคตให้เราเห็น

แจ่มชัดแบบไม่ต้องจินตนาการ เพราะคุณสามารถพบเห็น 

Ben10 ได้จากสินค้าเด็กแทบทุกชนิดในปัจจุบัน “โอ๊คกี้อยากมี

พลังพิเศษไว้กำจัดพวกคนไม่ดี ไว้ป้องกันตัว” แต่การเป็น  

ซูเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่เรื่องง่าย การปราบเหล่าร้าย ย่อมเจ็บตัวเป็น

ธรรมดา “โอ๊คกี้ไม่กลัวหรอก โอ๊คกี้ทนเจ็บได้ แต่โอ๊คกี้ 

อยากช่วยคนอื่นๆ จะได้ไม่มีใครถูกผู้ร้ายรังแกอีก ถ้าโอ๊คกี้

เป็นตำรวจนะ โอ๊คกี้จะจับพวกคนไม่ดีให้หมดเลย” อาจ

เป็นไปได้ยากที่จะมีพลังพิเศษ แต่ตอนนี้โอ๊คกี้กำลังเริ่ม

เรียนเทควันโด้ เพื่อไว้ใช้กำจัดเหล่าร้ายในอนาคต ไม่มี

ใครรู้ว่าโลกจะมีคนไม่ดีอยู่มากแค่ไหน แต่อย่างน้อย 

เราก็มีความหวังว่า โลกยังคงมีฮีโร่ผู้นี้ ไว้คอยรักษา

สันติสุขให้กับเรา 

ณัฐชัย  สวัสดี (กอล์ฟ) อายุ 22 ปี  
ประธานเครือข่ายเยาวชน EGCO Greenblood 
 
เทคโนโลยียิ่งไปไกล ช่องว่างระหว่างวัยต้องแคบลง 
ในโลกที่ทุกคนต่างวิ่งแสวงหาความสุขให้กับชีวิตตัวเอง บางครั้ง

เหยียบย่ำ ก้าวข้ามคนอื่นเพื่อให้ตัวเองได้มาซึ่งความสุขนั้น 

กอล์ฟยังมีความหวังในเด็กๆ ว่า “ไม่เชื่อโดยอย่างยิ่งว่าเด็กจะ

เห็นแก่ตัวด้วยตัวเขาเอง เด็กจะเห็นแก่ตัวเพราะสังคมรอบข้าง 

ผู้ใหญ่ที่บังคับ กดดันให้เด็กต้องแข่งขันกัน” 

“ในอนาคต เทคโนโลยีคงไปเร็วมาก การเข้าถึงข้อมูล การ

เสพสื่อ ก็จะง่ายมากขึ้น ก็เป็นเรื่องที่ดี แต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือ 

พวกข่าวลือ พวกสื่อกระแสรอง การโฆษณา การตลาด

อะไรพวกนี้ อย่าว่าแต่เด็กเลย ผู้ใหญ่เองก็หลงไปกับสิ่ง

เหล่านี้เยอะ เราไม่ได้คิดไงว่าความจริงมันมีหลายด้าน 

การรับสารแล้วตัดสินถูกผิดเลยมันทำไม่ได้ ค่อนข้างน่า

เป็นห่วง กับเด็กที่ เติบโตมาในสภาพสังคมแบบนี้ 

อนาคตโลกก็คงไปในทิศทางนี้แหละ และมันจะทำให้

ความเข้าใจของคนต่างวัย

ห่ า ง กั น ม า ก ขึ้ น ต้ อ ง

กระชับเข้ามา” อาจฟังดู

เป็นความฝันที่แสนขุ่นมัว 

แต่กอล์ฟยังมีความหวังใน

ตัวเด็กๆ ส่องนำทาง “แต่

ผมเชื่อนะว่าในตัวเด็กทุกคน 

มีหั วใจจิตอาสาอยู่ เราต้อง  

ค อ ย รั ก ษ า ไ ว้ อ ย่ า ใ ห้  

ทุนนิยมโลกาภิวัฒน์ 

มาทำให้มันหายไป”  
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พยงค์  บุญมี (ป้าติ๊ด) อายุ 55 ปี  
ชีวิตวัยเกษียณ 

	
ก็แค่ทำปัจจุบันให้ดี อนาคตมันก็ไม่เลวร้าย 
ป้าติ๊ดบอกกับเราว่า “ไม่มีใครรู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไง เรื่อง

บางเรื่องมันอนิจจัง คิดไปก็ทุกข์เปล่าๆ” เป็นคำกล่าวที่ฟังดูรื่นหู

จากน้ำเสียงอบอุ่นของสุภาพสตรีผู้ปลดตัวเองจากความวุ่นวาย

เข้าสู่โลกแห่งพระธรรม  

“ทุกวันนี้อยู่อย่างง่ายๆ เลี้ยงหลาน ทำงานบ้านไป เราแก่แล้ว

จะไปหาความสนุกอึกทึกแบบหนุ่มสาวเขาก็ใช่เรื่อง ไม่ใช่ว่า

คนแก่ทำไม่ได้นะ แต่มันทำแล้วไม่มีความสุข คนมันอิ่มแล้ว

เนอะลูก จะให้ไปสนุกแบบนั้นมันก็ไม่สนุกไม่มีมีความสุข 

แล้วจะทำไปทำไม อยู่อย่างนี้มีความสุขมากกว่า” 

“โลกในอนาคตจะเป็นยังไง ก็ไม่รู้สิ คงต้องปล่อยให้มัน

เป็นไป มันจะมีผลกระทบกับป้าไหม คงตอบไม่ได้ ทุก

วันนี้อยู่อย่างนี้ ก็ไม่เห็นมันมากระทบอะไร บางทีความ

วุ่นวายมันเกิดเพราะเราเข้าไปอยู่ในวงของมัน ลองออก

มาสิ ออกมายืนข้างนอกนี่ แล้วมองให้กว้าง มองให้ชัด” 

ธิดารัตน์ เชิงสะอาด (จุ๋ม) อายุ 40 ปี  
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด มหาชน 
	
ความต้องการในการใช้พลังงานอาจมีมากขึ้น แต่สิ่งที่
ต้องทำคือใช้พลังงานให้น้อยลง 
“ในฐานะผู้ใช้พลังงานแล้วกันนะ คิดว่าพลังงานเป็นสิ่งจำเป็น

มากไม่ว่าจะในปัจจุบันหรืออนาคต เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของ

เราไปแล้ว เราไม่อาจใช้ชีวิตโดยไม่ใช้พลังงานได้เลย ซึ่งความ

จำเป็นนี้ก็ทำให้ความต้องการพลังงานนับวันยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

แต่สิ่งที่เราควรทำก็คือการใช้พลังงานให้คุ้มค่าที่สุด เพราะ

พลังงานบางรูปแบบมีวันหมดได้ และส่งผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อม” 

“พูดถึงพลังงานในอนาคต ก็คงจะเป็นรูปแบบของพลังงาน

ทดแทนที่เป็นพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น เพราะอย่างที่เรา

รู้ๆ กันอยู่ ว่าพลังงานหลักๆ ที่ใช้ในปัจจุบันนั้น ส่วน

ใหญ่มีให้ใช้อย่างยั่งยืนตลอดไปไม่ได้ และบางอย่างก็

ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากจริงๆ คิดว่าทิศทาง

ของหลายสิ่งหลายอย่างในอนาคตจำเป็นต้องคำนึงถึง

สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ไม่ว่าจะพลังงานสะอาด ผลิตภัณฑ์

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ 

เพราะเราเห็นภาพค่อน

ข้างชัดแล้วไงว่าอนาคต

จะเป็นอย่างไร หากเรา

ยังใช้ชีวิตแบบนี้” 

อนาคตเป็นเรื่องที่ ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น	เราจึงสนุกที่จะฝันถึง	
อนาคตเป็นเรื่องที่ ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น	เราจึงหวาดกลัวที่จะฝันถึง	
อนาคตเป็นเรื่องที่ ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น	เราจึงคาดหวังถึงมันอยู่เสมอ	
ความฝันกับอนาคต	ดูคล้ายกับว่าเป็นสิ่งเดียวกัน	เรามักวาดฝันถึงอนาคต	มองไปถึงวันข้างหน้า	ด้วยความคิด
ที่หลากหลาย	ต่างกับความฝันกับอดีต	ที่เรามักคิดถึงเพียงแค่ว่า	อยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ ไขสิ่งต่างๆ	 เท่านั้น	
การฝันถึงวันพรุ่งนี้	 จึงเกิดขึ้นกับเราได้ทุกห้วงขณะ	 เพราะเราทั้งหลายต่างไม่อาจคาดเดาได้ถึงวันพรุ่งนี้	 ความ
เป็นไปได้ของอนาคต	จึงมีความหลากหลายมากมาย	แม้แต่ในความคิดฝัน		
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Go On วันเดียวเที่ยวกรุง 

เรื่อง / ภาพ : วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย 

 

 
 ตั้งต้นกันที่ โบสถ์ซางตาครู้ส อันเป็นส

ถานที่ที่สวยงามแห่ง

หนึ่งริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีลักษณะเป็นอาคารรูปโดม ภายใน

ประดับด้วยกระจกสีตามกรอบหน้าต่า
งและประตูทุกบาน ลาย

กระจกเป็นภาพเหตุการณ์สำคัญในคริสต์ศาสนา นับเป็นโบสถ์

คริสต์เก่าแก่ที่สุดในย่านฝั่งธนบุรี และยังถือเป็นวัดในคริสต์

ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิกแห่งแรกใน
ฝั่งธนบุรีอีกด้วย  

 โบสถ์แห่งนี้ก่อตั้งโดย บาทหลวงยาโกเบ
 กอรร์ และ

ชาวโปรตุเกสราว 400 คน ที่อพยพมาจากสงครามเมื่อคราว

เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 และได้ก่อ
สร้างโบสถ์ขึ้นมาในปี 

พ.ศ. 2312 โดยตั้งชื่อว่า โบสถ์ซางตาครู้ส ที่แปลว่า 

“กางเขนศักดิ์สิทธิ์” และพัฒนามาเรื่อย ๆ กระทั่งเป็น

โบสถ์ที่เห็นในปัจจุบันนั่นเอง ด้วยลักษ
ณะของโบสถ์จะเป็น

ทรงยุโรป แต่กลับกลมกลืนไปกับบ้านไ
ม้ของชุมชนกุฎีจีนที่อยู่รายรอบ 

กลายเป็นรอยต่อของความแตกต่างที่ม
าบรรจบกันได้อย่างลงตัว  

 
 
  

 
 
 
    
 

 สังคมไทยของเราได้ชื่อว่าเป็นสังคมที่มีความหลาก

หลายทางวัฒนธรรม สังเกตได้จากแหล่งชุมชมหลายแห่ง

ประกอบไปด้วยผู้คนหลากเชื้อชาติ หลายศาสนา นานาวิถีชีวิต 

แต่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวมาเป็นเวลาช้านาน 

 ย่านกุฎีจีน (หรือ กะดีจีน) คือย่านเก่าแก่ย่านหนึ่งใน

บริเวณฝั่งธนบุรี ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ตามประวัติศาสตร์หลัง

จากที่กรุงศรีอยุธยาแตก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรง

สถาปนากรุงธนบุรีขึ้น เพื่อรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายให้มา

อยู่ ในราชธานี และได้พระราชทานที่ดินเพื่อให้ผู้คนเหล่านี้สร้างที่

อยู่อาศัยร่วมกัน ทั้งไทย จีน แขก ฝรั่ง เราจึงอาสาพาทุกคนไป

เดินเยี่ยมชมด้วยกัน   


       หลังจากนั้นให้หันหน้าออกทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แล้วเดินไป

ทางซ้ายมือรับลมเย็นๆ ริมแม่น้ำอีกประมาณร้อยเมตรก็จะเห็นทาง
เดินเล็กๆ ที่เข้าไปยัง ศาลเจ้าแม่กวนอิม (กวนอันเก๋ง) ศาล
เจ้าเก่าแก่อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีนมา
อย่างยาวนาน และอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิมมาประดิษฐาน โดย
ตัวศาลเจ้าก่อสร้างด้วยไม้ผสมปูน ภายในประดับประดาไปด้วย
ไม้แกะสลักสวยงาม และตามผนังยังมีภาพวาดแบบจีนที่หาชม
ได้ยากอีกด้วย 
       หากใครกำลังเหนื่อยหนักกับแดดอันแรงกล้าและโลกที่
กำลังหมุนไปอย่างไม่ยอมหยุดนิ่ง ก็สามารถนั่งพักหยุดเวลาชีวิต
เพื่อคลายเหนื่อย และสักการะเจ้าแม่กวนอิมเพื่อความเป็นสิริมงคล
บริเวณศาลเจ้าอันร่มรื่นแห่งนี้ได้ 
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‘กฎุจีนี’ 4 ศรทัธา  

บนวถิทีางเดยีวกนั 


โบสถ์ซางตาครู้ส
(SantaCruzChurch)

ศาลเจ้าแม่กวนอิม(กวนอันเก๋ง)
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 เมื่อเดินออกมาจากศาลเจ้าแม่กวนอิม ให้เลาะไปตามทางเดินเล็กๆ ทาง
ซ้ายมืออีกประมาณห้าสิบเมตร ก็จะพบ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร อารามหลวง
อีกแห่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งมีพระราชประสงค์ให้
ประดิษฐานพระพุทธรูปใหญ่อยู่ริมแม่น้ำแบบเดียวกับที่วัดพนัญเชิง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถาปัตยกรรมเป็นแบบไทยปนจีน โดยมีหลวงพ่อโตเป็น  
พระประธาน ต่อมารัชกาลที่ 4 พระราชทานนามใหม่ว่า 
พระพุทธไตรรัตนนายก แต่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า 
‘ซำปอกง’  
 หากใครที่มาเยี่ยมชมย่านกุฎีจีนแห่งนี้แล้วไม่
ได้ชิม ‘ขนมกุฎีจีน’ หรือ ‘ขนมฝรั่ง’ ก็เหมือนมาไม่ถึง 
เพราะภายในวัดมีร้านค้าเล็กๆ ที่นำขนมกุฎีจีนมาวาง
ขาย ซึ่งต้นตำรับของขนมชนิดนี้ ได้มาจากชาว
โปรตุเกสที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในย่านกุฎีจีน 

 
 
 หลังจากที่เดินชมบริเวณวัดกัลยาณมิตรจนทั่วแล้ว ให้เดินทะลุออกไปทางด้าน
หลังวัดเพื่อออกไปสู่ถนนอรุณอมรินทร์ แล้วข้ามถนนไปยังฝั่งตรงข้าม จะเห็นซอยเล็กๆ 
ขนาดพอคนสองคนเดินสวนกันได้ ภายในซอยนี้คือชุมชนกุฎีขาวและเป็นที่ตั้งของ มัสยิด
บางหลวง มัสยิดทรงไทยแห่งเดียวในโลก อันเป็นศาสนสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมุสลิมใน
ชุมชนแห่งนี้ จากประวัติศาสตร์มัสยิดบางหลวงสร้างโดยพ่อค้ามุสลิมที่ชื่อว่า ‘โต๊ะหยี’   
ก่ออิฐถือปูนด้วยสถาปัตยกรรมทรงไทย ทาสีด้วยสีขาวทั้งหลัง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อชุมชนกุฎี
ขาวแห่งนี้  
 นอกจากความงดงามของมัสยิดบางหลวงแล้ว วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนแห่งนี้ยัง
แฝงไปด้วยความเรียบง่ายทว่างดงาม ที่เพียงแค่ก้าวเท้าเข้าไปก็ราวกับได้หลีกหนีจากความ
วุ่นวายภายนอกได้อย่างชะงัดนัก  

หลังจากที่ได้สัมผัสกับความหลากหลายทางความศรัทธา
ของสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทั้ง 4 แห่งนี้ เชื่อว่าทำให้ทุกคน
ที่มาเยือนได้เห็นถึงความแตกต่างของความศรัทธาและ
วัฒนธรรม ซึ่งไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการอยู่ร่วมกันเลย ผู้คน
ต่างอาศัยอยู่ภายใต้สังคมเดียวกันได้อย่างแน่นแฟ้น   
ประหนึ่งแม่น้ำหลายสายที่บรรจบเป็นแม่น้ำใหญ่สาย
เดียวกัน และยังไหลต่อเนื่องไปทั่วผืนแผ่นดินขวานทอง  
แห่งนี้  
  

ศาลเจ้าแม่กวนอิม(กวนอันเก๋ง)

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

มัสยิดบางหลวง(กุฎีขาว)
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Good design is good business ดีไซน์ที่ดี ช่วยธุรกิจได้ 

เรื่อง : รวีวรรณ ธีรธนาพงษ์ / ภาพ : จิตรพงศ์ จีระฉัตร 

 

 

	 สินค้าดีไซน์หน้าตาแปลกใหม่แข่งกันอวดโฉมผ่านห้องกระจกใส	คอยล่อตาล่อใจผู้คนที่แวะเวียนผ่าน
มายังศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ	 (TCDC)	บริเวณชั้น	6	ของห้างสรรพสินค้า	ดิ	 เอ็มโพเรียม	ซึ่งหากดู
เผิน	 ๆ	ที่นี่ก็คงไม่แตกต่างไปจากร้านค้าทั่วไปในห้างหรูใจกลางกรุง	 แต่ถ้าลองเดินเข้ามามองให้ลึกถึงข้างใน	
คุณอาจจะได้ค้นพบคำตอบที่มากกว่านั้น	
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The Shop@TCDC 

 พี่อ้อ - ขวัญหทัย ตัณฑ์เกยูร ผู้จัดการร้าน The Shop@TCDC และที่ปรึกษาด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ประจำศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เล่าให้ฟังว่า 
ในระยะแรกเริ่มนั้นมีสินค้ามาวางจำหน่ายภายในร้านไม่มากนัก และส่วนใหญ่มักจะเป็นสินค้า
ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ  
 เมื่อวันหนึ่งมีโอกาสได้เข้ามาเป็นผู้บริหารร้านค้าแห่งนี้ พี่อ้อจึงตั้งโจทย์ขึ้นมาว่า 
“ทำอย่างไรให้ร้านของเราดูแตกต่างจากร้านค้าอื่นๆ ภายในห้าง และจะต้องหาสินค้าที่มี
ความแปลกใหม่ ไม่ซ้ำใคร มาวางจำหน่ายเป็นที่แรกและที่เดียวเพื่อดึงดูดความสนใจจาก
ลูกค้า” แต่จะหาได้จากที่ไหนล่ะ? 
 ด้วยเหตุนี้พี่อ้อจึงคิดการใหญ่ด้วยการริเริ่มโครงการ ต่อยอดสินค้าทำมือสู่ตลาด  
ทำกิน เพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ยังเป็นนิสิตนักศึกษา รวมไป
ถึงบัณฑิตจบใหม่ไฟแรงได้มีเวทีแจ้งเกิดในโลกธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้จากความคิด
สร้างสรรค์ของตนเอง ขอเพียงแค่มีผลงานออกแบบสินค้าที่แสดงให้เห็นถึงไอเดียสร้างสรรค์
และไม่ซ้ำใคร 
 ผลงานใครโดดเด่นเข้าตากรรมการก็จะได้รับการคัดเลือกเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอด
สินค้าและส่งเสริมความรู้ด้านการตลาด พร้อมให้พื้นที่วางจำหน่ายสินค้าภายในร้านเป็นการ
ทดลองตลาดครั้งแรก ซึ่งโครงการนี้มีมาแล้วถึง 3 รุ่น นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี 
เพราะสามารถสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ประดับวงการนักออกแบบไทยมาแล้วกว่าร้อยคน  

จุดนัดพบของธุรกิจกับความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่มีวันสิ้นสุด 
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 ในฐานะผู้ริเริ่มโครงการที่มีโอกาสได้คลุกคลีกับนักออกแบบหน้าใหม่จำนวนมาก
ทำให้พี่อ้อค้นพบว่าปัญหาของนักออกแบบส่วนใหญ่ คือการให้ความสำคัญกับเรื่องของการ
ออกแบบ จนลืมคำนึงถึงปัจจัยในเชิงธุรกิจและการตลาด 
 “มีเยอะมากที่ทำสินค้าออกมาโดยไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนและกำไร ถึงจะเรียนศิลปะ
มาก็ตาม แต่ถ้าจะทำเป็นธุรกิจ เราจะละเลยเรื่องเหล่านี้ไปไม่ได้ ต่อให้สินค้าออกมาสวย   
เก๋ อลังการแค่ไหน แต่ขายแล้วขาดทุนก็จบ” 
 สินค้าที่สร้างสรรค์ในมุมมองของพี่อ้อจึงไม่จำเป็นต้องหวือหวาเสมอไป 
 “สินค้าที่วางในร้านบางอย่างดูธรรมดาด้วยซ้ำ แต่เรามองว่าในความธรรมดาของ
เขามีจุดยืนที่สร้างสรรค์ บางทีเราอาจจะเริ่มต้นสร้างสรรค์จากสิ่งใกล้ๆ ตัวเราก่อน ไม่จำเป็น
ต้องพยายามคิดให้ล้ำหรือสุดโต่งเกินไป เพราะบางครั้งเราเผลอทุ่มเทให้กับคำว่าความคิด
สร้างสรรค์ จนลืมไปว่ามีความสร้างสรรค์ที่ไม่จำเป็นต้องเยอะขนาดนั้นก็ได้” 
 จากยอดขายสินค้าในร้านและประสบการณ์ทำงานตลอดระยะเวลากว่า 5 ปีที่ผ่าน
มา ทำให้พี่อ้อเชื่อมั่นว่านักออกแบบสัญชาติไทยมีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลก และจะมี
โอกาสก้าวไปได้ไกลกว่านี้ หากได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยด้วยกันเองให้หันมายอมรับและสนับสนุนสินค้า 
Made in Thailand กันมากขึ้น 
 ทั้งนี้ The Shop@TCDC จะยังคงเดินหน้าเพื่อปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริมนัก
ออกแบบและผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง ตราบใดที่ความคิดสร้างสรรค์ของนัก
ออกแบบไทยยังไม่สิ้นสุดลง 
 
 
   

ของฝากเทรนด์ ใหม่
1.  Sun Jar ขวดโหลให้แสงสว่างด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ อินเทรนด์ลดโลกร้อนแบบสุดๆ 
2.  กระเป๋าสะพายสุดเปรี้ยว ไม่บอกไม่รู้นะ
เนี่ยว่าทำจากถุงปุ๋ย 
3.  นาฬิกา On-Time by Panurat ติดผนังได้
ทุกพื้นผิว โดยไม่ต้องตอกตะปู 
4.  การ์ด pop-up สถานที่ท่องเที่ยว แบบ 
interactive ทำได้ง่ายดายด้วยตัวคุณเอง  

2 

3 
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Cultural ศิลปวัฒนธรรม 

เรื่อง : คธาพล ตรัยรัตนทวี 

Cultural ศิลปวัฒนธรรม 

เครื่องรางของขลัง 
 พบกับเรื่องราวของไสยศาสตร์ ระบบความเชื่อท้องถิ่นของกลุ่มคนในสุวรรณภูมิ ที่หลอม

รวมกับความเชื่อทางศาสนา และแสดงออกมาในรูปของเครื่องรางของขลังชนิดต่างๆ รวมถึง  

พระเครื่องชุดเบญจภาคี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นเพียงเรื่องของความงมงาย แต่แท้จริงแล้วยังมี

ความเกี่ยวเนื่องกับหลักธรรมทางศาสนา 

สถานที่ : ห้องจัดนิทรรศการชั่วคราว และห้องพิพิธเพลิน 1 มิวเซียมสยาม  

วันเวลา : วันนี้ - 27 กุมภาพันธ์ 2554 (เปิดอังคาร - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น.) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 0 2225 2777 ต่อ 403 

‘ผี’ ขอต่อเวลาหลอน 
 นิทรรศการ ‘ผี : ความกลัว...จัดการได้ ด้วยจินตนาการสร้างสรรค์’ ต่อเวลาหลอนตาม

คำเรียกร้อง มาร่วมค้นหาต้นตอและมูลเหตุแห่งความกลัว ย้อนรอยวิวัฒนาการในการเอาชนะความ

กลัวของมนุษย์แต่ละยุคสมัย ผ่านกระบวนการจัดการความกลัวหลากหลายรูปแบบ ก่อเกิดเป็น

ผลผลิตทางวัฒนธรรม เมื่อความเชื่อดั้งเดิมถูกนำมาผนวกเข้ากับเทคโนโลยีและความสะดวกสบาย 

ตลอดจนทักษะเฉพาะตัว จนกลายมาเป็นธุรกิจจากโลกขนานที่สร้างเม็ดเงินได้อย่างมหาศาล 

สถานที่ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 

วันเวลา : วันนี้ - 9 มกราคม 2554 เวลา 10.30 - 21.00 น. (ปิดวันจันทร์) 

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

 

หอศิลป์จิตรกรรม ณ วินมอเตอร์ไซค์  
 ผลงานศิลปะที่หยิบยกประเด็นในการสร้างพื้นที่ทางศิลปะที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตอัน  

หลากหลายของผู้คนในสังคมปัจจุบัน มีจุดประสงค์เพื่อให้ศิลปะสามารถแทรกซึมสู่ชีวิตประจำวัน

ของผู้คนได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนที่เคยเป็นมาในอดีต โดยนำเสนอผ่านผลงานศิลปะจากศิลปิน 9 คน 

ด้านหลังเสื้อวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 

สถานที่ : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ณ วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างข้างหอศิลป์ฯ) 

วันเวลา : วันนี้ - 19 มกราคม 2554  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 0 2214 6630 หรือ bacc.exhibition@gmail.com  

‘Dolly tale’ เรื่องไม่เล่น ของเล่น ขอเล่า 
 เมื่อโลกทั้งโลกกลายเป็นของเล่น ตึกรามบานช่องและสิ่งมีชีวิตล้วนเป็นของเล่น ที่แห่งนี้

มนุษย์ก็คือตุ๊กตาไขลานตัวหนึ่ง ละครเวทีลำดับที่ 23 ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

จัดแสดงการกุศลเพื่อมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยใน  

พระบรมราชินูปถัมภ์  

สถานที่ : โรงละคร Centerpoint Playhouse@CentralWorld (ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์) 

วันเวลา : วันที่ 21- 23 มกราคม 2554 เวลา 19.00 น. (วันเสาร์และวันอาทิตย์เพิ่มรอบ 14.00 น.) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : www.thaiticketmajor.com 

เสวนา ‘ทุนเรียนต่อต่างประเทศ’ 
 ผู้ที่สนใจศึกษา ทำงาน หรือท่องเที่ยวต่างประเทศ พลาดไม่ได้กับงานแนะแนวข้อมูลข่าว

สารเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ ภายในงานมีการจับฉลากทุนเรียนภาษาที่ต่างประเทศฟรี 1 เดือน 

กิจกรรมแข่งขัน การเล่นเกม การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการละเล่นของจากชาติต่างๆ พร้อม

ของรางวัลอีกมากมาย  

สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์ มิวเซียมสยาม 

วันเวลา : วันเสาร์เดือนละครั้ง จนถึงเดือนตุลาคม 2554 เวลา 13.00 - 18.00 น.  

สำหรับวันที่ 15 มกราคม หัวข้อ ประเทศนิวซีแลนด์ และวันที่ 12 กุมภาพันธ์ หัวข้อ ประเทศญี่ปุ่น  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  08 1875 1372, 08 4111 8907, 0 2126 8040 หรือ 

 info@studyplus.co.th, www.studyplus.co.th/museumsiam.html 
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พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง มาดามทุสโซ  

 ‘มาดามทุสโซ’ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งต้นแบบเจ้าของตำนานกว่า 200 ปี เปิดการจัดแสดง

อย่างเป็นทางการที่กรุงเทพฯ เป็นแห่งที่ 10 แล้ว ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งมากกว่า 

70 ตัว ให้คุณสัมผัสประสบการณ์อินเทอร์แอ็คทีฟอย่างเต็มเปี่ยมที่ทำให้มาดามทุสโซเป็นมากกว่า

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง คุณสามารถถ่ายภาพและใกล้ชิดกับหุ่นทุกตัวราวกับได้พบเหล่าคนดังบนพรมแดง 

หรือจะท้าประลองฝีมือกับนักกีฬาคนโปรดและขึ้นเวทีร่วมกับนักร้องที่คุณชื่นชอบ 

สถานที่ : สยามดิสคัฟเวอรี่ (ชั้น 6) 

วันเวลา : ทุกวัน เวลา 10.00 - 21.00 น. 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 0 2658 0060 หรือ www.madametussauds.com/bangkok/ 

 
เทศกาลภาพยนตร์เยอรมันกลางแจ้ง 
 นำเสนอภาพยนตร์จากประเทศต่างๆ ที่ใช้ภาษาเยอรมัน รวมถึงภาพยนตร์ร่วมสมัยจาก

ประเทศเยอรมันที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดี ในปีนี้พลาดไม่ได้กับภาพยนตร์ที่ได้รับการกล่าวถึง

ในวงกว้างและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากได้แก่ A Year Ago in Winter ภาพยนตร์ดราม่าที่

กำกับโดย คาโรลีน ลิงค์ และ Krabat ภาพยนตร์ดราม่าแฟนตาซีที่กำกับโดย มาร์โก   

คล็อยซ์เพนเตอร์ ภาพยนตร์ทุกเรื่องจะนำเสนอเป็นภาษาเยอรมันพร้อมคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 

สถานที่ : สถาบันเกอเธ่ สาธร 1 

วันเวลา : วันนี้ - 22 กุมภาพันธ์ 2554 (ทุกเย็นวันอังคาร เวลา 19.30 น.) 

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

หมายเหตุ 5/2553 
 นิทรรศการภาพถ่ายบันทึกความทรงจำต่อเหตุการณ์ 19 พฤษภาคม 2553 โดย 5 ช่างภาพ 

ผ่าน 5 มุมมองอันหลากหลากทั้งไทยและต่างประเทศที่มีต่อเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าว   

ผลงานกว่า 100 ชิ้นถูกบันทึกขึ้นทั้งก่อน ขณะเกิดขึ้น และหลังเหตุการณ์ความวุ่นวาย ด้วยแง่มุม

มองชวนขบคิดอันแตกไปจากภาพข่าวสื่อรายวันที่นำเสนอมาก่อนหน้านี้ โดยปราศจากอคติ   

ข้อเรียกร้อง และเล่ห์กลการเมืองแอบแฝง คัดสรรผลงานโดย ออลิวิเอร์ ผิน-แฟ็ท 

สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

วันเวลา : วันนี้ - 9 มกราคม 2554  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  0 2214 6630 - 9 

ถิ่นไทยงาม (Gracefulness of Our Home) 
 นิทรรศการจิตรกรรมโดย สงัด ปุยอ๊อก ที่จะสะท้อนความงามของธรรมชาติอันบริสุทธิ์

ผุดผ่องที่มีคุณค่ากับชีวิตยิ่งนัก โดยบอกเล่าธรรมชาติรอบกายในบรรยากาศแบบไทยๆ ทั้งทิวเขา

ยาวเหยียดสลับซับซ้อน เชิงชั้นพรรณไม้ จนถึงภูเขาที่ตั้งตระหง่านบนผืนน้ำกว้างใหญ่ตัดกับ  

หาดทรายขาว  

สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 1 - 2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันเวลา : วันนี้ - 17 มกราคม 2554 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 19.00 น. เสาร์อาทิตย์ และวัน

หยุดราชการ เวลา 12.00 - 18.00 น.)                                                         

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  0 2218 3709 

New Expression of Asian Art 
 โครงการจากการรวมตัวกันของศิลปินจากนานาประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งเป็นผู้รักใน

การสร้างสรรค์งานศิลปะมาจัดแสดงผลงานร่วมกัน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและองค์ความรู้ใน

กลุ่มประเทศอาเซียน ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะและการส่งเสริมการเพิ่มประสบการณ์ใน

การสร้างสรรค์ พบกับผลงานจิตรกรรมทั้งสิ้น 120 ชิ้นงาน จากศิลปินไทยและศิลปินจากต่าง

ประเทศกว่า 100 คน ได้แก่ จีน, ฮ่องกง, ไต้หวัน, พม่า, ญี่ปุ่น, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, ภูฏาน, 

สิงคโปร์, กัมพูชา และลาว  

สถานที่ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า 

วันเวลา : วันที่ 12 - 27 มกราคม 2554 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 0 2282 2639 
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งานวัด 
เรื่อง : พิจิกา ยะหัตตะ 

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  
(เขตภาษีเจริญ) 
ขอเชิญสาธุชน อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป เข้าร่วมอบรมในโครงการ 

‘พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดย คุณแม่สิริ กรินชัย 1’  

ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 มกราคม 2554 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2455 2525 

www.ybat.com 

การเดินทาง รถประจำทางสาย 157, 509 

วัดลาดพร้าว (เขตลาดพร้าว) 
ขอเชิญผู้ที่ สนใจเข้ าร่ วมปฏิบัติ ธรรม ณ สำนักปฏิบัติ ธรรม

วัดลาดพร้าว โดย พระครูประสิทธิสุภการ (ทองใบ ฐานงกโร) ในวัน

ที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2554  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2931 7144 

www.watladpraw.com 

การเดินทาง รถประจำทางสาย 8, 92, 545, ปอ.8, ปอ.92, ปอ.545 

เสถียรธรรมสถาน (เขตบางเขน) 
ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ‘ธรรมชาติบำบัด’ ศิลปะแห่งการเยียวยา 

การดูแลตนเอง และความเป็นอยู่ให้เกิดความสมดุล และสอดคล้องกับ

ธรรมชาติที่เสถียรธรรมสถาน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2509 0085, 0 2509 2237  

www.sdsweb.org 

การเดินทาง รถประจำทางสาย 95, 150, ปอ.26, 150, 520, 126,   

ปอ.พ.2, 8  

วัดธรรมมงคล (เขตพระโขนง) 
ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ณ วัดธรรมมงคล ซ.ปุณณวิถี 20 

สุขุมวิท 101 โดยวิปัสสนาจารย์หลวงพ่อวิริยงค์ สิรินธโร (แนวทางการปฏิบัติ 

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2332 4145  

www.dhammamonkol.com 

การเดินทาง รถประจำทางสาย  2, 23, 45, 145, 508, 513, 536, ปอ.126 

 

วัดสายอำพันธ์เอมสาร (เขตดอนเมือง)  
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต 29 มกราคม   

ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2554 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2565 2502, 0 2565 2501  

การเดินทาง รถประจำทางสาย 59, 29, 510, 513, 187, 538, 554, 555, 

95ก 
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วัดหลวงพ่อโอภาสี (เขตทุ่งครุ) 
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนที่สนใจร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิต  

ในวันที่ 6 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2554 ณ วัดหลวงพ่อโอภาสี  

แขวงบางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2426 3797 

การเดินทาง รถประจำทางสาย 75 

วัดใหม่ลำนกแขวก (เขตมีนบุรี) 
ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิต ในวันที่ 29 มกราคม  

ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2554 ณ วัดใหม่ลำนกแขวก แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 

กรุงเทพฯ  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2956 5555, 0 2172 5048,  

0 2989 7988  

การเดินทาง รถประจำทางสาย 131 

สถานธรรมหอจดหมายเหตุพุทธทาสภิกขุ 
(เขตจตุจักร) 
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ‘วาระ 72 ปี พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ.ป

ยุตโต)’ ในวันที่ 12 มกราคม 2554 เพื่อชมนิทรรศการงอกเงย  

ด้วยธรรม งอกงามด้วยศิลป์ จัดแสดงที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสภิกขุ 

ตลอดเดือนมกราคม  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2936 2800 ต่อ 7110 

www.bia.or.th 

การเดินทาง รถประจำทางสาย  3, 8, 26, 29, 77, 136, 145, 503, 509, 

510, รถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต, รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีจตุจักร 

  

วัดบางรักใหญ่ (นนทบุรี) 
ขอเชิญร่วมทำงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพันธสีมา และงานมหรสพ 

ณ วัดบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี  

ในวันที่ 31 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2554  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2926 6848, 08 6001 5971  

การเดินทาง รถประจำทางสาย 18, 134, 177, 388, 528, 1024 

วัดสังฆราชา (เขตลาดกระบัง) 
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต  

1-7 กุมภาพันธ์ 2554 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2181 2192  

การเดินทาง รถประจำทางสาย 1013, ปอ. 550, 517, 92, 553 
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เรื่อง : ศราวุธ ชื่นรส, อนัญญา คูเอี่ยม / ภาพ : Be Magazine  

Case Study ธรรมะเรียนรู้ 

คุณยังจำคำกล่าวในโฆษณาหนึ่งได้ ไหม?		
ที่ถามเราว่า	 เราจะเปลี่ยนประเทศได้อย่างไร?	และก็มีเสียงกล่าวของ
พระนักปราชญ์ท่านหนึ่งที่กล่าวขึ้นว่า	 “อยากให้อยู่นิ่ง	ๆ	ถ้านิ่งเราจะ
เกิดสติ	พอเกิดสติ	 เราจะเกิดความรู้สึก	คือรู้สึกว่าเราตกลงมาจนอยู่
จุดที่ลึกที่สุด	ที่เรียกกันว่า	ก้นเหวแห่งความเสื่อมแล้ว...”	ผู้ที่กล่าว
ประโยคนี้ก็คือ	พระมหาวุฒิชัย	วชิรเมธี	
	

พักให้นิ่ง ให้สติได้วิ่ง  
กับ  
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22



2323

คนที่นิ่งอย่างมีสติ  
จะนิ่งเหมือนน้ำไหลนิ่ง  
แต่ในความนิ่งนั้นก็มี 

การเปลี่ยนแปลง  
 

ทำไมเราถึงตกลงไปอยู่ในก้นเหวของความเสื่อม? 
 ตอนนี้เมืองไทยตกอยู่ในภาวะวิกฤตรอบด้าน การเมืองวิกฤต 

เศรษฐกิจวิกล คนวิวาท ชาติวิโยค เมื่อคนไม่อิ่มเขาก็นอนไม่อุ่น เมื่อเขา

ทั้งไม่อิ่มและนอนไม่อุ่นก็ถูกกระตุ้นให้ทอดทิ้งศีลธรรม สังคมไทยจึงเต็ม

ไปด้วยปัญหาศีลธรรม นี่แหละคือรากฐานของปัญหา ถ้าให้เติมอีก

ประเด็นหนึ่งคือระบบการพัฒนาของประเทศไทยนั้นไม่ค่อยสมดุล เห็นได้

จากการพัฒนาเชิงวัตถุสูงมาก จนทิ้งการพัฒนาในเรื่องของคุณธรรม 

คุณภาพคน การที่คนวิวาทกันทำให้แตกความสามัคคีกันไปทุกหนทุกแห่ง 

ตลอด 5 ปีที่ผ่านมานี้ เมืองไทยมีแต่ข่าวร้าย อยู่กันอย่างไม่มีความสุข 

ดัชนีความสุขลดฮวบฮาบตลอดเวลา นี่แหละที่เรียกว่า “ก้นเหวแห่ง

วิกฤต”  

 

เราจะหยุดนิ่งได้อย่างไรในเมื่อโลกอนาคตหมุนเร็ว
ขึ้น? 
 ถ้าเรามีสติ ก็ไม่จำเป็นต้องหมุนตามโลกเสมอไป ถ้าโลกหมุน

ไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง เราสามารถเดินออกมาแล้วตั้งสติกำหนดทิศทาง

การหมุนของโลกใหม่ได้ การนิ่งในทางปฏิบัติ คือการนิ่งเพื่อตั้งคำถามกับ

สิ่งที่เป็นอยู่ว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องก็เดินตาม ถ้าไม่ถูกต้องก็เดินออก

มาใหม่เพื่อกำหนดทิศทางใหม่ 

 ทุกคนสามารถกลับมาเจริญสติตามลมหายใจ ตามดูลมหายใจ

เข้า ลมหายใจออกด้วยความตระหนักรู้ พอจิตของเราตระหนักรู้ จะเห็น

ความจริงที่ชัดเจนมากขึ้นว่าอะไรคือความผิดพลาดที่อยู่ในบ้านเมืองของ

เรา ซึ่งคนที่มีสติจะเห็นความจริงได้ชัดมาก ทุกวันนี้เรากลับกลายเป็นฝ่าย

ถูกสิ่งแวดล้อมตะลุมบอนเอา เห็นแต่ดาวกับเดือน แต่ไม่เห็นปัญหา ไม่

เห็นจุดยืนของตนเองหรือของประเทศ ทำให้ทุกคนเหมือนคนตาบอดที่

เดินตามคนตาบอดด้วยกันไป จนในที่สุดก็ตกเหวกันทั้งประเทศอย่างที่

เห็นกันอยู่  

 

แก่นของการหยุดนิ่งในอุดมคติของพระอาจารย์
คืออะไร? 
 หนึ่ง หยุดตามลมหายใจด้วยความตื่นรู้ มนุษย์หายใจอยู่ทุกวัน 

แต่เป็นการหายใจโดยสัญชาตญาณไม่ใช่การหายใจด้วยความตระหนักรู้ 

ถ้ากลับมาหายใจด้วยความตระหนักรู้ ทุกลมหายใจเข้าออกจะมีสติ ตัว

สตินี้เองจะทำให้เลือกคั้นกลั่นกรอง ทั้งคิด พูด ทำในเชิงคุณภาพล้วนๆ 

พอมีสติแล้วเห็นจะทำให้ทุกสิ่งที่อยู่ในและนอกตัวเราอย่างชัดเจน 

 สอง ตั้งคำถามอยู่เสมอ เราจะไม่ถูกหลุมดำแห่งความเสื่อมดูด

เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระแสโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว โลกเปลี่ยนเพราะการ

ตั้งคำถาม พระพุทธเจ้าตั้งคำถามว่าทำไมคนเราถึงต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้อง

ตาย และต้องเกิด ทำให้ในที่สุดก็ได้เป็นพระพุทธเจ้า กาลิเลโอตั้งคำถาม

ที่เคยเชื่อกันมาว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนั้นจริงหรือไม่ ในที่สุด

ก็ได้ค้นพบว่าดวงอาทิตย์ต่างหากที่เป็นศูนย์กลางของระบบเอกภพนี้ 

สังคมไทยไม่ชอบตั้งคำถาม แต่เราคิดว่าใครก็ตามที่ชอบตั้งคำถามเป็นคน

ก้าวร้าว จนกลายเป็นสังคมซุบซิบ สังคมนินทา สังคมที่เชื่อข่าวลือ  

 สาม แสวงหาความรู้จากหลายช่องทาง อย่าอ่านหนังสือพิมพ์

ฉบับเดียว อย่าดูโทรทัศน์ช่องเดียว อย่าฟังวิทยุคลื่นเดียว ถ้ารับสื่อจาก

หลายทิศทาง เราจะมีความรอบคอบมากขึ้น พอมีความรอบคอบและมี

ปัญญาเป็นของตัวเอง เราจะเป็นคนที่เป็นหลักยึดให้กับคนอื่นได้ เพราะ

เรามีปัญญาที่เป็นกลาง  

พักให้นิ่ง ให้สติได้วิ่ง  
กับ  
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 สี่ มีความนิ่งในทางสติปัญญา พอเรามีความนิ่งในสติปัญญาก็

จะเป็นรากฐานของความเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง คนที่

เคลื่อนไหวโดยไม่ใช้สติปัญญา ก็จะถูกนำพาด้วยความรู้สึกและถูกนำพา

เข้าสู่ความขัดแย้ง  

 

สังคมจะขึ้นจากก้นเหวได้หรือไม่? 
 ทุกวันนี้ เ ร ารู้ ว่ า ประ เทศชาติกำลั งหลงวนอยู่ ในคลื่ น

วิกฤตการณ์ แต่ความรู้นี้เป็นความรู้ในลักษณะรู้อย่างที่คนอื่นรู้ คือรู้เพราะ

ว่าถูกบอกว่ามันเป็นอย่างนั้น รู้เพราะว่าสื่อบอกว่ามันเป็นอย่างนี้ รู้ว่ามันมี

เสียงเล่าลือเสียงเล่าอ้างว่ามันเป็นอย่างนี้ แต่ไม่ได้เกิดจากการที่รู้โดยการ

ลงลึกไปศึกษาหาความรู้ หรือ่ไม่ได้ตระหนักรู้ด้วยปัญญาของตัวเราเอง จึง

ไม่เกิดการตื่นรู้ มนุษย์อย่างเราๆ เมื่อตื่นรู้ขึ้นแล้วจะมีวิธีคิดและวิถีชีวิตที่

เปลี่ยนไปอีกทางหนึ่งอย่างสิ้นเชิง จะต้องช่วยกันกระตุ้นให้คนไทยเรียนรู้ที่

จะลงไปรับรู้  

 เคยได้ยินไหมประโยคที่ว่า “No Mud No Lotus ไม่มีโคลนก็

ไม่มีตม” ดังนั้นที่ใดมีวิกฤต โอกาสก็อยู่ตรงนั้นด้วย ที่ใดมีทุกข์ ทางพ้น

ทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นด้วย เวลานี้ที่สังคมไทยกำลังมีความทุกข ์ ทางพ้นทุกข์ก็

อยู่ตรงนั้นแหละ ในเมื่อทุกข์นั้นคนไทยสร้าง คนไทยนั่นเองที่จะช่วยกัน

ถอนตนขึ้นมาจากหล่มความทุกข์ได้เหมือนกัน 

 

จะทำอย่างไรไม่ให้เราพลัดตกลงไปอีก?  
 การหยุดนิ่งมีสองอย่าง อย่างแรกคือหยุดนิ่งเพราะกลัว กลัวจะ

ถูกคุกคามชีวิตและทรัพย์สิน กลัวสถานภาพต่างๆ ที่เคยมีจะสูญหายไป 

การหยุดนิ่งเช่นนี้เมื่อนิ่งแล้วจะถอยหลัง หยุดนิ่งอีกอย่างหนึ่งคือการหยุด

นิ่งอย่างคนที่มีสติ นิ่งที่จะพินิจพิจารณาปัญหาอย่างรอบคอบ นิ่งเช่นนี้

เมื่อนิ่งแล้วจะก้าวไปข้างหน้า เหมือนน้ำที่ไหลนิ่ง ซึ่งเวลาที่เราทอดตามอง

ดูจะเห็นน้ำกำลังไหลในความเงียบ หรือบางทีเกือบสังเกตไม่เห็นว่าน้ำ

กำลังไหล แต่ใต้น้ำนั้นกำลังมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา  ฉะนั้นคนที่

นิ่ งอย่างมีสติ จะนิ่ ง เหมือนน้ำไหลนิ่ ง แต่ ในความนิ่ งนั้นก็มีการ

เปลี่ยนแปลง  

 

และถ้าหากคุณจำตอนจบของโฆษณา 
ได้อีกสักนิด? คุณจะนึกถึงประโยคที่ว่า  
“คำถามก็คือคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไร  
ในตัวคุณได้บ้าง?” 
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หากโลกคือหนังสือเล่มหนึ่ง คงเป็นหนังสือชุดที่มีความหนาเพราะบรรจุ
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สิ่งแวดล้อม สามสิ่งหลักที่ส่งอิทธิพลต่อสังคมโลก ซึ่งก็คือเรื่องราว

หน้าต่อ ๆ ไป ของหนังสือชุดนี้ ซึ่งไม่มีทีท่าว่าจะมีเล่มจบ  
 ก้าวต่อไปของโลกจะเป็นอย่างไร ลองอ่านดู... 

CONTINEW to be  

is Neverending Story,  
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 เดิมทีประเทศมหาอำนาจผู้กุมอำนาจโลกมักใช้สงครามเป็นตัวแทนแสดงความ  

ยิ่งใหญ่ และหมุนโลกทั้งใบให้ไปในทิศทางของตน แต่นั่นกลายเป็นความเชื่อคร่ำครึเมื่อโลกของ

อำนาจเงินเข้ามาแทน ประเทศใดที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งจะเป็นผู้หมุนโลกให้ไปในทิศทางของตน จนเป็น

เรื่องน่าขบคิดว่าเศรษฐกิจโลกข้างหน้าจะเป็นอย่างไร  

  เมื่อต้นปีที่ผ่านมา มีข่าวครึกโครมเกี่ยวกับคำทำนายของนายอิกอร์ พานาริน นักวิเคราะห์ชาว  

รัสเซีย ว่าในปี พ.ศ. 2554 สหรัฐอเมริกาจะล่มสลาย รัสเซียและจีนจะผงาดขึ้นมาเป็นชาติมหาอำนาจของโลก 

ซึ่งก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริง ด้วยประชากรที่มีมากและศักยภาพในการขยายตัว รวมถึงสองประเทศนี้มีตลาดเกิด

ใหม่ค่อนข้างสูง ขณะที่สหรัฐอเมริกาพบกับวิกฤตเศรษฐกิจตลอดปี พ.ศ. 2553  

 ส่วนเศรษฐกิจรัสเซียเริ่มมีเสถียรภาพและเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2552 นักวิเคราะห์

เศรษฐกิจเชื่อว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะขยายตัวได้ดีกว่าที่ทางการรัสเซียคาดการณ์ไว้ โดยการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะมา

จากการขยายตัวของการส่งออกและการใช้จ่ายของภาครัฐ 

 วกกลับมาดูจีน ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก และมีอำนาจรัฐค่อนข้างเบ็ดเสร็จทำให้มีศักยภาพ

ในการตัดสินใจลงทุนที่หลากหลายด้วยเม็ดเงินมหาศาล อาจทำให้ยาจกเป็นเจ้าสัวได้แค่ชั่วข้ามคืน จีนจึงถือเป็น

อีกขุมทองของนักลงทุน จนมีคำพูดของนักลงทุนไทยที่ว่า “จีนหักปากกาเซียนมานักต่อนัก”  

 อนาคตเศรษฐกิจโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เป็นเรื่องที่ยากจะคาดเดา หากมองย้อน

กลับไปจะเห็นว่าเศรษฐกิจไม่ว่าจะระดับประเทศหรือระดับโลก มีความผันผวนขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา 

กลายเป็นสิ่งที่พอจะพยากรณ์อนาคตได้ว่า ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา หรือ

ประเทศกำลังพัฒนาอย่างไทย ต้องเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง  
 เพราะประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไม่เคยมีบันทึกว่าประเทศใดจะมี

เศรษฐกิจที่ดีหรือเลวร้ายตลอดไป  

เศรษฐกิจ ความไม่แน่นอนที่ยากจะคาดเดา   

contiNEW to GLOBAL ECONOMY  
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‘เทคโนโลยี’ คือนวัตกรรมมหัศจรรย์ที่มนุษย์สร้างและ

พัฒนาเพื่ อให้มนุษย์ ใช้ชี วิตได้ ง่ ายขึ้น ปัจจุบันมี

เทคโนโลยีน่าสนใจที่พร้อมจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่

หยุดยั้ง Read Me ได้เลือก 4 เทคโนโลยีจาก

หลากหลายด้านมาบอกเล่าให้คนยุคนี้ได้

อิจฉาคนในยุคอนาคตกัน    

contiNEW  
to Excellent Technology 

เปลี่ยนโลกให้ง่ายด้วยเทคโนโลยี 

 
ย่อห้องสมุดมาไว้มือคุณ   

 คุณรู้จัก e-book มากแค่ไหน หากในความทรงจำเป็นเพียง

ตัวหนังสือที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เราจะขยายภาพนั้นเพื่อให้คุณ

รู้จักเทคโนโลยีนี้มากขึ้น  

 e-book ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้น

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเราสามารถอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์พกพาอื่นๆ ได้ เช่น ipad เสมือนว่าเราพกพาหนังสือทั้งห้องสมุดติดตัว

ไปได้ด้วยอุปกรณ์เล็กๆ เพียงชิ้นเดียว ซึ่งความคิดนี้ได้ปรากฏในนิยายวิทยาศาสตร์

เมื่อประมาณ 50 ปีที่แล้ว ก่อนจะมีการนำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ที่เห็นในปัจจุบัน  

 ภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบ การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้

ตลอดเวลา และการอ่าน e-book ได้ในเวลาเดียวกันโดยไม่จำกัดจำนวนคน 

คือความพิเศษของเทคโนโลยี e-book ที่ทำให้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้น  

 เช่นเดียวกับ Read Me egazine หนึ่งในเทคโนโลยี 

e-book ที่คุณกำลังอ่านอยู่ในขณะนี้  

  
รถเมล์เหนือชั้น   

 The 3D Express Coach Bus คือ รถเมล์สองชั้นของประเทศจีน ซึ่ง

ต่างจากรถเมล์สองชั้นทั่วไปตรงที่รถคันนี้ส่วนที่ใช้สำหรับโดยสารจะมีเฉพาะชั้นสอง 

ส่วนชั้นล่างที่อยู่ระดับเดียวกับรถยนต์อื่นๆ จะปล่อยว่างเพื่อให้รถยนต์วิ่งผ่านไปได้ 

รถเมล์คันนี้จึงไม่ได้ใช้พื้นที่ถนนเลยแม้แต่น้อย ทั้งยังไม่สิ้นเปลืองน้ำมันหรือไฟฟ้า เพราะ

ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการขับเคลื่อน  

 โครงการรถเมล์สองชั้นได้เกิดขึ้นแล้ว เริ่มด้วยการสร้างรางรถเมล์ขนาบข้าง

ถนนในเมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน ส่วนค่าโดยสารนั้นถูกกว่ารถไฟใต้ดินที่ชาว

เมืองปักกิ่งใช้กันอยู่ และคาดว่ารถเมล์สองชั้นนี้จะช่วยลดปัญหาการจราจรที่แออัดของจีน

ได้มากถึง 20 เปอร์เซ็นต์ 

  นอกจากจะช่วยลดปัญหาการจราจรและลดภาวะโลกร้อนแล้ว รัฐบาลจีน

ยังคาดหวังว่า The 3D Express Coach Bus จะทำให้จีนกลายเป็นศูนย์กลาง

เทคโนโลยีการคมนาคมที่ทันสมัยอีกด้วย   

e-book  

The 3D Express  
Coach Bus 
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อาจไม่มีคนตาบอดอีกต่อไป 

 เป็นเรื่องน่ายินดีที่นักวิทยาศาสตร์สามารถมอบแสงสว่างให้กับ

ผู้มีความบกพร่องทางการเห็นได้อีกครั้ง ด้วยแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 

ไมโครชิพ (Microchip) ที่ฝังบริเวณหลังเลนส์ตาก่อนส่วนเรตินา โดยจะมีการเชื่อม

ต่อกับตัวจ่ายพลังงานหรือแบตเตอรี่ที่อยู่บริเวณหลังหูด้วยสายเคเบิลขนาดเล็ก  

 โดยอาสาสมัครซึ่งเป็นผู้มีความบกพร่องทางการเห็น สามารถแยกแยะและ

บอกความต่างของวัตถุสองสิ่งได้  แยกแยะเฉดสีที่ต่างกันของโทนสีเทาได้ และยัง

สามารถเดินไปมาภายในห้องทดลองด้วยตนเองโดยไม่ชนอะไร ซึ่งหลังจากใช้งานไมโครชิพ 

นี้ต่อไปอีกประมาณสองถึงสามวัน ความสามารถในการมองเห็นของเขาก็ชัดเจนขึ้นกว่า

วันแรกมาก  

 นักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาไมโครชิพนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เพื่อให้ผู้มีความบกพร่องทางการเห็นได้เห็นโลกอย่างชัดเจนและมีสีสันใกล้เคียง

กับคนทั่วไป  

 ความก้าวหน้าทางการแพทย์กำลังจะทำให้โลกนี้ไม่มี

คนตาบอดอีกต่อไป  

 

 
กล้องวงจรปิดรับรู้เสียงได้ 

 การทำงานของกล้องวงจรปิดทั่วไปจะบันทึกได้เฉพาะภาพเท่านั้น ส่วนใหญ่เมื่อเกิด

เหตุร้ายขึ้นกล้องวงจรปิดจึงมีประโยชน์เพียงเพื่อบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  

 บริษัท Cambridge Audio Analytic ของประเทศอังกฤษ จึงได้พัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ให้กล้องวงจรปิดสามารถวิเคราะห์ระดับเสียงและลักษณะการออกเสียงต่างๆ ได้  

 โดยการทำงานของโปรแกรมตัวนี้จะมีไมโครโฟนขนาดเล็ก ทำหน้าที่เก็บเสียงติดตั้งไว้ที่

ตัวกล้องวงจรปิด เมื่อเกิดเสียงขึ้น กล้องวงจรปิดจะสามารถแยกแยะลักษณะเสียงในแต่ละ

สถานการณ์ได้ว่าเสียงนั้น เกิดจากการกำลังถูกทำร้ายหรือการขอความช่วยเหลือ เพื่อที่จะให้กล้อง

วงจรปิดส่งสัญญาณไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เข้าไปช่วยเหลือได้ทัน 

 เทคโนโลยีนี้กำลังพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และกำลังจะนำมาใช้จริงในอีกไม่

นานนี้  
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นอกจาก 4 เทคโนโลยีที่ Read Me นำมาให้รู้จักแล้ว ยังมีเทคโนโลยีอีก
มากมายที่พัฒนาขึ้นทุกวัน น่าชื่นใจว่าจุดมุ่งหมายของเทคโนโลยีหลายชิ้น  
ไม่ ได้มุ่งหวังแค่ความสะดวกสบายของมนุษย์ หรือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
เท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  
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 สภาพภูมิอากาศของโลกในระยะหลัง เปลี่ยนแปลงไปในทางที่รุนแรงขึ้นและบ่อยครั้งกว่าเดิม ฤดูฝนที่ผ่าน

มาประเทศไทยเองก็ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขยายวงกว้าง บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรจมน้ำนานนับเดือน สร้าง

ความเสียหายอย่างมหาศาล 

 ส่วนทั่วโลกก็ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ เช่น ปี พ.ศ. 2546 เกิดคลื่นความร้อนรุนแรงที่สุด  

ในรอบ 150 ปี ส่งผลให้ผู้คนในแถบยุโรปเสียชีวิตกว่า 40,000 ราย  

 ปี พ.ศ. 2547 อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นส่งผลให้แผ่นน้ำแข็งใต้ดินเริ่มละลาย แหล่งน้ำจืดสำคัญของผู้คนหลายล้านชีวิตใน

เอเชียอย่างธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัย กำลังละลายอย่างรวดเร็ว ดาวเทียมขององค์การนาซ่าพบว่าน้ำแข็งที่ขั้วโลกใต้ละลาย

กลายเป็นน้ำถึง 31 พันล้านตันต่อปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแถบขั้วโลก  

 ปี พ.ศ. 2548 เมืองมุมไบ ประเทศอินเดียมีน้ำท่วมสูงถึง 2 เมตร ทำให้มีผู้เสียชีวิตนับพันราย  

 ภายในสิ้นศตวรรษที่ 21 นี้ อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกจะเพิ่มขึ้น 1.1 - 6.4 องศาเซลเซียส ซึ่งอาจก่อให้เกิดการพังทลาย

ของระบบนิเวศและการล่มสลายของสังคมมนุษย์ หากอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกเพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส พื้นน้ำแข็ง

กรีนแลนด์ (Greenland Ice Sheet) จะละลาย ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง 7 เมตร เมืองใหญ่ตามชายฝั่ง 

เช่น ลอนดอน นิวยอร์ก บังกลาเทศกว่าครึ่งประเทศ หรือแม้แต่กรุงเทพฯ จะต้องจมอยู่ใต้น้ำ 

 แน่นอนว่าในอนาคตชายฝั่งทะเลของโลกจะแตกต่างไปจากที่เราเห็นในปัจจุบันอย่างมาก แต่สิ่งที่ไม่

แน่นอนคือ เหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อใด นักธารน้ำแข็งวิทยาส่วนใหญ่เชื่อกันว่ากว่าพื้นน้ำแข็ง

กรีนแลนด์จะละลายจนหมดต้องใช้เวลาหลายศตวรรษ แต่สภาวะของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

อย่างมากเช่นนี้...อะไรๆ ก็อาจไม่แน่นอน 

 

 

 

contiNEW  
to Worse or Better Environment?  
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 สิ่งแวดล้อม...เลือกได้  
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เราเลือกกำหนดอนาคตของโลกได ้
 บทเรียนจากอดีตในช่วงปลายยุคเพอร์ เมียน   

เมื่อประมาณ 250 ล้านปีก่อนที่จะเกิดการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต  

ครั้งใหญ่ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกอย่างทันทีทันใดประมาณ   

6 องศาเซลเซียส ซึ่งอาจเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟและก๊าซมีเทนจากรอยแยก 

ของพื้นมหาสมุทร ทำให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ไปกว่าร้อยละ 95 เรื่องดังกล่าวอาจจะ

ไม่เกิดขึ้นกับเรา การคาดการณ์อันเลวร้ายจะไม่มีวันเป็นจริง หากเราทุกคนร่วมกัน

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย หลายคนที่เริ่มหวาด

กลัวอนาคตที่ไม่มีอะไรแน่นอนจึงหันหน้าเข้าร่วมกระแสอนุรักษ์ธรรมชาติ 

 การตัดสินใจของแต่ละคนที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน อาจเป็นเป็นการตัดสินใจ

ที่ก่อให้เกิดผลเพียงเล็กน้อย แต่เมื่อรวมการตัดสินใจของผู้คนนับพันล้านทั่วโลกเข้า

ด้วยกัน ก็มีพลังพอที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ 

 สิ่งแวดล้อมจะเลวร้ายลงหรือดีขึ้นนั้น เราทุกคนช่วยกันกำหนด

อนาคตได ้

2�

ก้าวต่อไปของโลก  
เรื่องราวที่ ไม่มีวันจบจะเป็นอย่างไรนั้น...  
to be contiNEW 
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TK Voice เสียงของสมาชิก TK 

เรื่อง / ภาพ : ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง 

เรียนรู้ล้ำสมัย.. 
       สไตล์คุณ 

 เริ่มต้นที่น้อง นิธิตยา สุนทรธรรมนิต ิ นักศึกษาอายุ 20 ปี   

บอกว่าวิธีเรียนรู้แบบล้ำสมัยของเธอจะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าช่วย 

อย่างเช่นการใช้เครื่องบันทึกเสียงแบบ mp3 เพื่อบันทึกเสียงขณะอาจารย์

บรรยาย ทำให้สามารถเก็บเสียงอาจารย์มาฟังได้เมื่อไม่เข้าใจหรือจด

บันทึกไม่ทัน ข้อดีของเครื่องบันทึกเสียงแบบ mp3 นี้สามารถพกพาและ

ใช้งานได้ง่ายกว่าเครื่องบันทึกเทปสมัยก่อนหลายเท่า นอกจากนี้การ

บันทึกเสียงยังมีประโยชน์มากสำหรับการเรียนภาษาต่างประเทศที่ต้อง

ฝึกฝนโดยการฟังซ้ำและพูดตามหลายๆ รอบจนคุ้นลิ้น 

  น้อง วริศรา ฐิติปัญญาทรัพย ์ นักศึกษาอายุ 21 ปี บอกว่าวิธี

การเรียนรู้แบบล้ำสมัยของเธอก็ไม่มีอะไรมาก ส่วนใหญ่มักจะให้ Google 

ช่วยนำทางไปยังเรื่องที่สนใจ ซึ่งข้อดีของ Google คือทำให้รู้ว่ามีใครพูด

ถึงเรื่องนั้นๆ ไว้บ้าง พูดไว้ที่ไหน และพูดไว้อย่างไร เธอยังกล่าวเพิ่มเติม

ด้วยว่าถ้าใช้ Google อย่างถูกวิธีร่วมกับการใช้ตัวช่วยของเว็บไซต์อย่างมี

ประสิทธิภาพ ก็จะทำให้เราสามารถสืบค้นเรื่องที่สนใจได้อย่างแม่นยำ

และตรงประเด็นในเวลาอันรวดเร็ว 

  คุณ อรรถเดช ปลั่งมณ ีนักศึกษาปริญญาโทอายุ 24 ปี กล่าว

ถึงวิธีเรียนรู้แบบล้ำสมัยว่าตนมักจะติดตามดูคลิปใน YouTube เสมอ ซึ่ง

จะมีคลิปวิดีโอที่สอนหรือแนะนำเรื่องราวต่างๆ ไว้มากมาย อาทิ คลิป

วิดีโอสอนวาดรูป สอนเล่นดนตรี สอนจัดทรงผม หรือแม้แต่คลิปวิดีโอ

สอนทำอาหารง่ายๆ อย่างไข่เจียวก็มีให้ดูด้วย ทั้งนี้เขายังได้อาศัย 

YouTube เป็นแหล่งศึกษาตัวอย่างการถ่ายทำและตัดต่อภาพยนตร์ ซึ่ง

เป็นสาขาวิชาที่มีความสนใจเป็นพิเศษอีกด้วย 

  ปิดท้ายกันที่คุณ เมธา ตันติวงศ์ พนักงานบริษัทวัย 50 ปี ก็มี

วิธีการเรียนรู้แบบล้ำสมัยที่ไม่เหมือนใครเช่นกัน คุณเมธาบอกว่าตนมักจะ

ดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์จากเว็บไซต์ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ มา

อ่าน เพราะเห็นว่าวิทยานิพนธ์เป็นแหล่งข้อมูลที่เข้มข้น ให้ข้อมูลเชิงลึก 

และเชื่อถือได้ แต่ไม่สามารถหาอ่านได้ทั่วไป ส่วนใหญ่ต้องเข้าไปอ่านใน

ห้องสมุดของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วยเอง แต่ในระยะหลังเมื่อห้องสมุดเริ่ม

มีบริการให้ดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์เหล่านี้ แม้จะยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างตรง

ที่ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งหมดทุกเล่ม ก็นับว่าสะดวกขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก 

  ได้อ่านข้อคิดเห็นเหล่านี้แล้ว ก็คงจะเป็นแนวทางให้ผู้อ่านทุก

ท่านได้ลองใช้สื่อสมัยใหม่ที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่าง

สูงสุด และขอเป็นกำลังใจให้ชาว TK park ก้าวสู่ความเป็นอัจฉริยะแบบ

ล้ำสมัยกันทุกคน 

นิธิตยา ส
ุนทรธรรม

นิติ 

วริศรา ฐิติปัญญาทรัพย์ 

อรรถ
เดช ปลั่งมณี 

เมธา ต
ันติวงศ

์  

ทราบกันหรือยังว่า TK park กลับมาให้บริการอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง  
บนชั้น 8 อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ (ที่เดิมอันคุ้นเคย) รับรองว่าการกลับมาครั้ง
ใหม่จะมีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ทันสมัยมาให้บริการกันอย่างครบถ้วน  
ยิ่งกว่าเคย ให้สมกับความเป็นห้องสมุดมีชีวิตที่อยู่เคียงข้างคนไทยมาถึง 6 ปี 
ในระหว่างนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้มาใช้บริการที่ TK park กันว่า พวกเขามีวิธีการ
เรียนรู้แบบล้ำสมัยกันอย่างไรบ้าง? 



31

Activities Calendarกิจกรรมประจำเดือน 

มกราคม 2554 January 2011 

27
18.00 – 18.30  
Movie Update  
เกาะติดหนามเตย 

Happy Birthday TK park ก้าวสู่ปีที่ 7 :  
Learning Society, Ready to Continue. 
 
 
งานแถลงข่าวครบรอบ 6 ปี TK park   
สัมมนาใหญ่ “แหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์สังคมไทย” 
 

 

Digital Content ที่ สร้างสรรค์โดย TK park 
 

  

  รวมดาวหนังน่าดูที่หาดูยากและรวมดาวเวทีเยาวชน 

20
18.00 – 18.30  
Movie Update  
เกาะติดหนามเตย 
 

16
ร่วมรำลึกพระคุณครูกับกิจกรรมสร้างสรรค์

เนื่องในวันครู 

11.00 – 12.30 น. และ 15.00 – 16.30 น.  

ร่วมเวิร์คช็อปไดอารี่ทำมือ 

13.30 – 16.00 น  

เรียนรู้ประสบการณ์การเป็นครูผู้เปิดเวทีกว้างให้

โอกาสเติมเต็มความฝันแก่เด็ก ๆ จากครูนาย 

มานพ มีจำรัส 

8-9
กิจกรรมวันเด็ก  
“สนุก เล่น เห็นโลกกว้าง 
ตอนท่องแดนนานาชาติ” 
 

6
18.00 – 18.30  
Movie Update  
เกาะติดหนามเตย  
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15
ร่วมรำลึกพระคุณครูกับกิจกรรมสร้างสรรค์

เนื่องในวันครู  

11.00 – 12.30 น. และ 15.00 – 16.30 น.  

ร่วมเวิร์คช็อปไดอารี่ทำมือ 

13.30 – 16.30 น.  

Fuse Camp ตอน ‘คนจัด{ฉาย}หนัง’ 

16.30 – 18.30 น.  

เสวนาการหาทุนสร้างภาพยนตร์สารคดี  

Water in the Desert - Funding for 

Documentary 

13
18.00 – 18.30  
Movie Update  
เกาะติดหนามเตย 
 

27
12.30 – 16.00  
วีรกรรมสร้างเด็กไทยให้
เป็นนักอ่าน  
 

21

22

23
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Trendy กระแสนิยม 
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 ท่ามกลางกระแสสังคมที่วุ่นวายตามปกติของประเทศที่ว่ากันว่า

ยิ้มง่ายที่สุดในโลก 

 ทุกวันนี้...มนุษย์เดินดินกินข้าวแกง หน้าบูดๆ ตูดด้านๆ อย่าง

เราๆ ท่านๆ โดยเฉพาะเพศหญิง มักพล่ามเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่มีเวลา

ออกกำลังกาย มีพุงบ้างล่ะ เอวใหญ่บ้างล่ะ กางเกงตัวเก่งเริ่มฟิตบ้างล่ะ 

ฯลฯ 

 จะไม่ให้มันขยายขนาดได้อย่างไร ในเมื่อเวลาส่วนใหญ่ของตัว

เธอหมดไปกับการเฝ้าหน้าจอทีวี เสพละครน้ำเน่ากันชนิดที่ว่า หยุดไม่

ได้...แทบขาดใจ หรือ หยุดเมื่อไหร่...ตายวันนั้น 

 แต่ปัญหาเหล่านั้นกำลังจะหมดไป เมื่อ...มันกลับมาใหม่ และ 

ไฉไลกว่าเดิม... ผมกำลังหมายถึง ‘ฮูลาฮูป’ ครับ เพื่อให้มีรูปร่างผอม

เพรียว โดยเฉพาะคนที่มีพุงที่คิดจะฝากชีวิตไว้กับฮูลาฮูป...อย่างที่บอกว่า

มันกลับมาใหม่ ก็เพราะจริงๆ แล้วฮูลาฮูปได้ถูกนำมาใช้ประกอบ  

การออกกำลังกายมานานแล้ว 

 แรกเริ่มเดิมที ฮูลาฮูป เป็นของเล่นของคนยุคเบบี้บูมที่สร้าง

กระแสไปทั่วโลกเมื่อทศวรรษ 1950 และเป็นอุปกรณ์สำหรับการฟิตซ้อม

ร่างกาย โดยมีวิวัฒนาการมาจากเถาองุ่นแห้งในยุคอียิปต์โบราณ  

มันกลับมาใหม่  
‘ไฉไลกว่าเดิม’ 
“โยกย้าย ๆ โยกย้ายมาส่ายสะโพกโยกย้าย บั้นท้าย
โยกย้าย โยกย้าย” 

 จากประโยชน์ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ทั้งการเป็นรูปแบบหนึ่ง

ของการออกกำลังกาย การบำบัด และการทำสมาธิสำหรับผู้ใหญ่ทุกวัย

และทุกระดับ การเล่นฮูลาฮูปจึงถูกเรียกว่า ‘โยคะแบบใหม่’ ซึ่งใน

ทศวรรษ 1950 ฮูลาฮูปเป็นเพียงของเล่นสำหรับเด็ก และเกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมแค่การทำให้ฮูลาฮูปหมุนอยู่รอบเอวเท่านั้น แต่เท่านี้ก็เพียงพอทำ

ให้ฮูลาฮูปเป็นที่นิยมคลั่งไคล้ไปทั่วโลก เมื่อบริษัทแวม - โอ เปิดตัว  

ฮูลาฮูปในปี ค.ศ. 1958 ปรากฏว่าห่วงพลาสติก น้ำหนักเบามือนี้ ถูกขาย

ไปทั้งสิ้น 20 ล้านอันในช่วงหกเดือนแรกของการผลิต ในยุคนั้นจึงไม่มี  

ของเล่นชิ้นใดที่สร้างกระแสในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เท่าฮูลาฮูปมาก่อน 

 แต่พอช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน เทคโนโลยีได้รับกระตุ้นให้เจริญขึ้น

โดยสมองมนุษย์ อะไรที่นิยมที่สุด ก็กลายเป็นแค่เคยนิยมที่สุด ความจริง

นี้ปรากฏเป็นสัจธรรมชีวิตของโลกตั้งแต่สมัยที่มนุษย์ยังเป็นเพียงแค่อาหาร

ว่างของไดโนเสาร์ 

 เมื่อมีอะไรที่ไฉไลกว่าผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ด ทำให้ฮูลาฮูปถูก

ลักพาตัวจากสารบบสมองไปชั่วขณะ... 

 แต่ก็เหมือนละครที่ไม่มีสคริปต์ คาดเดาไม่ได้ อยู่ดีๆ วันหนึ่ง

ฮูลาฮูปก็กลับมานิยมอีกครั้งแบบ “อู๊ยยย...มาได้ยังไง!” 

เรื่อง : บูรไท พัลลภดิษฐ์สกุล / ขอขอบคุณภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต 
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Did You Know?
เรื่อง : อรวันดา ทับทอง 

	 รู้หรือไม่?	 แต่เดิมไทยเราถือเอา
วันแรม	1	ค่ำ	 เดือนอ้าย	 เป็นวันขึ้นปีใหม่	
ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวันขึ้น	1	ค่ำ	 เดือน	5	
ตามคติพราหมณ์	ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์	
แ ต่ ก า ร ถื อ เ อ า วั น ดั ง ก ล่ า ว เ กิ ด ก า ร		
คลาดเคลื่อนกันไป ในแต่ละปี	 พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้า	 	 เจ้าอยู่หัว	จึงให้
ถือเอาวันที่	1	เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ของ
ไทยนับตั้งแต่	 พ.ศ.	 2432	 เป็นต้นมา			
ภายหลังคณะรัฐบาลในสมัยของจอมพล	
ป .	 พิ บู ล ส งคร า ม	 ไ ด้ ป ร ะ ก า ศ ใ ห้ ใ ช้			
วันที่	 1	มกราคม	 เป็นวันปี ใหม่ตามสากล
นิยม	 นับตั้งแต่	 ปี	 พ.ศ.	 2484	 เพื่อให้
สอดคล้องกับนานาอารยประเทศ	

	 รู้หรือไม่?	ภาวะโลกร้อนอาจทำให้
มหาสมุทรอาร์กติกปราศจากน้ำแข็งได้
ภายใน	ปี	พ.ศ.	2586	ซึ่งในอนาคตพื้นที่
แถบนี้อาจกลายเป็นเส้นทางเดินเรือ	 แหล่ง
น้ำมัน	 แหล่งแร่	 และความขัดแย้งเรื่อง
พรมแดน	
	
	

	
	 รู้หรือไม่?	 มีการคาดการณ์ว่า
ภายในปี	พ.ศ.	2568	ประชากรโลกจำนวน	
3	 ใน	 4	 จ ะอ าศัยอยู่ ใ นร ะย ะห่ า งจ าก
มหาสมุทรเพียง	60	กิโลเมตร	

 นิยมแค่ไหน ลองดูเอาตามริมถนน หากคุณมีโอกาสเดินทางไปต่างจังหวัด 

ฮูลาฮูปหลากสี หลายแบบ แขวนเรียงรายละลานตา มีทุกขนาด ทุกน้ำหนักให้คุณ

เลือกสรรเอาไปโยกย้ายได้อย่างสะดวกโยธินริมถนนบางจังหวัด อย่างจันทบุรี 

นครปฐม ราชบุรี พิษณุโลก ฯลฯ หากคะเนด้วยสายตาถึงจำนวนร้านขายฮูลาฮูป  

ริมทาง ผมว่าน่าจะมากกว่าร้านขายไก่ย่างชื่อดังที่ลงท้ายด้วย “บุรีๆ” อะไรสักอย่าง 

ที่จำนวนร้านมีมากมายแต่ความอร่อยกลับไม่เท่ากัน 

 ทุกวันนี้ฮูลาฮูปหาซื้อง่ายมาก ไม่ว่าจะตามตลาดนัด ตลาดสด ริมถนน 

ร้านของเล่น ฯลฯ ขอแนะนำสาวๆ ที่เป็นแฟน Read Me หากคุณเป็นคนหนึ่งที่บ่น

ว่าไม่มีเวลาออกกำลังกาย แต่ถามหาหน้าท้องแบนเรียบและกางเกงตัวเก่ง ที่ถูกละคร

น้ำเน่าและพระเอกหน้ามนที่คุณรักลักพาตัวไป ลองเลิกบ่นแล้วไปซื้อหาฮูลาฮูปมา  

โยกย้ายส่ายสะโพกกันให้สะดวกโยธินระหว่างที่ดูละครไปด้วยก็ไม่น่าจะเสียอรรถรส 

เพื่อหน้าท้องที่แบนเรียบไร้พุงกระเพื่อม ไม่แน่...คุณอาจจะสวยขึ้นได้โดยไม่รู้ตัว 

 อ้อ หนุ่มสาวออฟฟิศหากทำงานหนักเกินไปจนไม่มีเวลาออกกำลังกาย 

รู้สึกว่าไขมันเริ่มจะมาชุมนุมกันอย่างสันติวิธีบริเวณหน้าท้องและเอวแล้วล่ะก็ จะเอา

วิธีนี้ไปใช้ ก็ไม่สงวนสิทธิ์นะครับ 
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Preview
เรื่อง / ภาพ : จักรเพชร  วรสินธ์ 
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กรอบรูปดิจิทัล  SONY DPF-X95 
 SONY DPF-X95 พร้อมให้คุณสนุกกับความทรงจำจากภาพ

ประทับใจ ด้วยการนำเสนอภาพถ่ายรูปแบบใหม่ของกรอบรูปอัจฉริยะ

ที่สามารถแสดงภาพประทับใจเพื่อจัดเก็บความทรงจำดี ๆ ได้มากถึง 

4,000 ภาพ ทั้งภาพนิ่งและเป็นสไลด์โชว์พร้อมนาฬิกา ปฏิทิน   

บนหน้าจอแอลซีดี ขนาด 9 นิ้ว ที่เป็นมากกว่ากรอบรูป ทำให้คุณ

เพลิดเพลินกับภาพถ่ายได้อย่างไร้ขีดจำกัด ที่คุณสามารถวางตรงจุด

ไหนก็ได้ภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่น ห้องนอน หรือแม้แต่  

บนโต๊ะทำงาน  

 
 
หลอดไฟอัจฉริยะ Nokero N200  
 นวัตกรรมใหม่เอาใจคนรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลงานการพัฒนา

หลอดไฟที่ไม่ต้องห่วงแดด ฝน อีกต่อไป เพราะหลอดไฟ Nokero N200 

ได้ใช้วัสดุที่ดีมีคุณภาพในการผลิต และยังพัฒนารูปแบบพลังงานจาก

พลังงานแสงอาทิตย์ ในการใช้งานกลางแจ้ง อีกทั้งยังสามารถเก็บ

พลังงานให้ใช้งานได้ยาวนานติดต่อกันถึง 2 ชั่วโมง แต่หากต้องการใช้

งานที่มากกว่านั้นก็สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ภายในให้ใช้งานกันต่อเนื่อง 

โดยยังให้ความสว่างที่มากเท่ากันอีกด้วย 

 
 
แสงดาวกลางเมือง 
ผู้เขียน : ชมัยภร แสงกระจ่าง 

สำนักพิมพ์ : คมบาง 

  “เธอไม่อยากสบตาใครทั้งนั้น เพราะสายตาของใครต่อใครใน

โลกนี้เป็นสื่อที่อ่านไม่ออก” จากบทเรียนบนถนนชะตากรรมของเด็กหญิง

เคราะห์ร้ายที่เดินทางต่อสู้กับความโหดร้ายของคนและสังคม ซึ่งผู้เขียน

สะท้อนชีวิตและความรู้สึกของเด็กผู้หญิงในสังคมไทยที่ถูกกระทำ   

ถูกทำร้ายจนแทบจะไม่มีโอกาสในชีวิตใหม่ เพื่อเสนอทางออกและ

โอกาสในการสร้างชีวิตใหม่ให้คนเหล่านั้น 

 

 

ไม่มีหญิงสาวในบทกวี 
ผู้เขียน : ซะการีย์ยา อมตยา 

สำนักพิมพ์ : ๑๐๐๑ ราตร ี

 ไม่มีหญิงสาวในบทกวี กลอนเปล่าเล่มแรกของไทยที่ได้รับ

รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือ ซีไรต์ 

ประจำปี 2553 เป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์ในการนำเสนอภาพ แนวคิด 

และมิติทางสังคมเพื่อสังคมสันติสุข ผ่านปลายปากกาที่มีความ

ประณีตในการผสมผสานระหว่างวรรณศิลป์ ปรัชญา และศิลปะ   

ตั้งแต่ระดับปัจเจกชนจนถึงสังคมโดยไม่ผูกติดกับเวลา ทั้งยังมี

ความลุ่มลึกกระตุ้นให้เกิดจินตนาการ 



3�3�

ตรงแนว ๆ 
ศิลปิน : Tattoo Colour 

 กลับมาอีกครั้งกับแนวเพลง Variety Pop ของศิลปินเจ้าของ

รางวัลเพลงฮิตที่สุดแห่งปีจากเวที Virgin Hitz Awards 2007 คราวนี้มา

พร้อมลีลาสนุกสนานครองใจผู้ฟังด้วยดนตรีสุดสนุก และบทเพลงอัน

ไพเราะ เพราะ ซึ้ง แบบครบทุกรสมากกว่าที่เคยสัมผัส กับ Tattoo 

Colour ในอัลบั้มที่ 3 ตรงแนวๆ เพลงที่ซ้อนความลึกลับและความสนุกไว้

ตั้งแต่ต้นจนจบ  

 
 
The White Room 
ศิลปิน : Singular 

 สองนักร้องหนุ่ม ซิน & นัท วง Singular 

เป็นอีกทางเลือกในฐานะศิลปินหน้าใหม่ที่มีสไตล์  

โดดเด่นและมีคุณภาพ กับงานเพลงแนว Metro 

Acoustic ที่ผสมผสานดนตรีหลากหลายแนว 

ทั้ง Pop, Chill-out, Bossanova, Acoustic 

เข้ากับ กลิ่นอายของดนตรี Jazz ไปพร้อมกับ

การแต่งแต้มภาษา บนท่วงทำนองและเสียงร้อง

อันละมุนละไม ที่มาจากการสร้างสรรค์และ  

ตัวตนของพวกเขาเอง 

 

 

True Grit 
ผู้กำกับ : Joel Coen, Ethan Coen  

วันที่ออกฉาย 24 กุมภาพันธ์ 2554 

ร่วมเดินทางผจญภัยตามล่าหาฆาตกรสังหารพ่อของ 

แม็ตตี้ รอส เด็กสาวบ้านไร่วัย 14 ปี ในถิ่นอินเดียแดง 

ที่จะพาคุณตื่นเต้นและท้าทายระหว่างการผจญภัย   

ซึ่งผู้ร่วมเดินทางแต่ละคนต่างก็ถูกทดสอบ

ความเป็นคน  ‘จริง’ ของตัวเอง 

โดยสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดคิด 

 

 

Yogi Bear 
ผู้กำกับ : Eric Brevig 

วันที่ออกฉาย 30 ธันวาคม 2553 

สนุกต่อเนื่องข้ามปีมากับ Yogi Bear 

ภาพยนตร์ที่สร้ างในรูปแบบ Hybr id 

movie ซึ่ งใช้ทั้ งคนแสดงจริง และใช้ 

Computer graphic ในระบบ 3D พร้อม

ชวนทุกท่านมาร่วมลุ้นตื่นเต้นไปกับแผนการ

ร้ายของโยกี้แบร์ หมีขี้ขโมยจอมยุ่งอันเลื่องชื่อ 

ผู้ชอบสร้างความวุ่นวายให้กับสวนสาธารณะ

ไปจนถึงการป่วนแบบสุดฮาเฮ  
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Eat at ตามไปชิม ตามไปกิน 

เรื่อง : อภิลักษณ์ ธัญประทีป / ภาพ : วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย, Buttercup 

 ตรากตรำกับเรื่องวุ่นวายมาทั้งสัปดาห์ พอถึงเช้าวันเสาร์ -  

วันอาทิตย์ หลายคนคงอยากจะหาอะไรอร่อยๆ เป็นการให้รางวัลกับตัว

เอง แต่กลับขี้ เกียจออกจากบ้านเพราะความวุ่นวายบนท้องถนน   

ร้านอาหารร้านแรกที่เราจะตามไปกิน ตามไปชิมกันนั้น จึงเป็นร้านที่ซ่อน

ตัวจากความวุ่นวายของเมืองหลวง และเน้นความเป็นกันเองเหมือนอยู่

บ้าน อย่างร้าน Buttercup ร้านขนมสไตล์ผสมผสาน ที่มีคติประจำร้านที่

ว่า “Bake with passion ทำขนมด้วยความเอาใจใส่” สถานที่ตั้งก็ไม่ใกล้

ไม่ไกล ที่ชั้น 1 ของโรมแรมอามารี ในซอยเพชรบุรี 47 (ซอยศูนย์วิจัย) 

นี่เอง 

 จุดสังเกตที่หน้าร้าน คือ ตัวหนังสือโลหะที่เขียนว่า BUTTERCUP 

ตัวใหญ่ๆ ป้ายหน้าร้านที่บอกว่าเปิดให้บริการในเวลา 9.00 - 19.00 น. 

ทุกวัน จักรยานโบราณที่มีตะกร้าขนมปังบนเบาะหลัง กับโลโก้ร้านที่เป็น

รูปเด็กผู้หญิงทัดหูด้วยดอกบัตเตอร์คัพอยู่บนประตูกระจก 

Eat at Buttercup
 สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน คอลัมน์น้องใหม่ Eat at ตามไปกิน ตามไปชิม ขอรายงานตัวต่อแฟน ๆ 
Read Me ทุกคน ชื่อคอลัมน์ของเราก็บอกอยู่แล้วว่าเราจะพาท่านผู้อ่านไปหาอะไรอร่อย ๆ ใส่ท้องกัน   
งั้นจะรออะไรอยู่ ตามมาเลยดีกว่า 

 หลังจากเข้ามาในร้านและเลือกจับจองโซฟานุ่มๆ เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว มองไปรอบร้านจะเห็นว่ามีแต่เครื่องมือเครื่องใช้ในครัว

ที่แขวนอยู่บนผนัง และชั้นวางหนังสือที่ถูกแปรสภาพให้กลายเป็นชั้น

วางถ้วยชามที่จัดวางได้อย่างลงตัว คุณแท๊ป - จิตราพรรณ จรนะจิตต์ 

ผู้เป็นเจ้าของร้าน บอกกับเราว่าเธอต้องการตกแต่งร้านในแบบที่จะให้

ความรู้สึกเหมือนอยู่ในครัวที่บ้าน 

 นั่งพักอยู่สักครู่เดียว พนักงานร้านก็จะเดินมาเสิร์ฟน้ำดื่ม

ด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส จิบน้ำให้ชุ่มคอแล้วก็เดินสำรวจเมนูอาหาร

ภายในร้านดีกว่า โถงกลางร้านมีโต๊ะไม้ยาวสีนวลที่เต็มไปด้วยถาด

ขนมอบใหม่หลากชนิดที่เลือกสั่งมารับประทานได้ตามใจชอบ ทั้ง  

ครัวซอง พิซซ่าชิ้นเล็ก ขนมเค้กเล็กๆ รวมไปถึง Butter cookies 

คุกกี้ซิกเนเจอร์ของร้าน เลยไปทางเคาน์เตอร์ก็จะพบไอศกรีมรสชาติ

ต่างๆ ที่ทางร้านทำเอง จะสั่งไอศกรีมมากินเล่นเพียวๆ หรือจะโปะ

หน้ามากับ Float กาแฟหรือชาไทยก็ตามแต่คนชอบ นอกจากนี้ตู้

กระจกข้างๆ กันก็เต็มไปด้วยเค้กชิ้นใหญ่สีสันสดใส แอบกระซิบว่า



3�

ของหวานที่ถือเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านก็คือ Buttercup’s Banana pie 

ที่มีหน้าตาเย้ายวนชวนน้ำลายสอมากๆ แต่เสียดายว่ายังเป็นช่วงเช้าที่

ท้องยังว่าง หากรับประทานของหวานก่อนคงจะไม่ดี จึงต้องขอสั่งเมนูที่

หนักท้องสักหน่อยก่อน กับ Croque Monsieur เมนูแซนด์วิชสำหรับ  

ชายหนุ่ม ที่ประกอบไปด้วยแซนด์วิชแฮมชีสที่อบจนกรอบและหอมกรุ่น 

เคียงคู่มากับมันฝรั่งทอดบนจานใหญ่ มองเผินๆ อาหารจานนี้เหมือนเป็น

เพียงของรับประทานเล่น แต่กลับผิดคาดเมื่อรับประทานแล้วหนักท้องได้

พอดีอย่างไม่น่าเชื่อ  

 เสร็จจากอาหารหลักก็ต้องมีเครื่องดื่มร้อนๆ มาเสริมให้เข้า

บรรยากาศสบายๆ ชาแอปเปิ้ลเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าลิ้มลองไม่น้อย 

เพราะนอกจากกลิ่นหอมๆ แล้ว ทางร้านยังเพิ่มรสชาติให้น่าดื่มขึ้นไปอีก

ด้วยเนื้อแอปเปิ้ลสีแดงสดที่หั่นใส่ลงไปในกา เมื่อความหวานอมเปรี้ยวจาก

เนื้อผลไม้แท้ๆ ผสมเข้ากับน้ำชา จึงทำให้เพิ่มความสดชื่นมากยิ่งขึ้น  

กระปรี้กระเปร่ายกกำลังสอง นอกจากนี้ยังมี Fruit tart ทาร์ตผลไม้สีสัน

สดใส สตรอว์เบอร์รี่ กีวี และส้มที่อยู่ด้านบนจะคอยให้รสเปรี้ยวที่ตัดกับ

ความหวานของเนื้อครีมหวานอ่อนๆ ที่อยู่ด้านล่างได้อย่างลงตัว ตักเข้า

ปากแล้วรับรู้ได้ถึงรสชาติแห่งความสุข  

 วันนี้มีแค่ชาหอมๆ ขนมอร่อยๆ กับหนังสือดีๆ สักเล่ม ก็เพียง

พอแล้วสำหรับวันสบายๆ ที่ร้าน Buttercup 

 อ้อ... สำหรับใครที่อยากจะตามมา Eat at ที่ร้าน Buttercup 

กันบ้าง ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าในเดือนมกราคมนี้ ทางร้านจะเพิ่มเมนู

ใหม่ๆ อีกมากมาย รวมถึงมีโปรโมชั่นลดราคาสำหรับผู้ที่สั่ง Float พร้อม

กับขนมเค้กอีกชิ้นหนึ่งด้วย แบ่งปันประสบการณ์ความอร่อยและความสุข

จากร้าน Buttercup กันได้ที่ www.facebook.com/ButtercupBKK 

  

  

คะแนนร้าน Buttercup  
รสชาติ  

ราคา  

บริการ  

ความรวดเร็ว  
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ContiNEW 
ทุกจังหวะ	ทุกความเคลื่อนไหว		
ก่อให้เกิดสิ่งใหม่อยู่เสมอ…	

วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย :  

เก่า + ใหม่ = หนึ่งเดียว 

ธิดารัตน์ มูลลา :  
ภาพตรงหน้าเปลี่ยนไปในทุกย่างก้าว 

อภิลักษณ์ ธัญประทีป : 
Ride this up 

เรืองรวี บรรณพิภพ :  
Intersection ทุกทางแยกมีจุดเปลี่ยน 

Photo teller เรื่องเล่าจากภาพถ่าย 
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Did You Know?
เรื่อง : อรวันดา ทับทอง 

	
	 รู้หรือไม่?	 เทคโนโลยีแห่งอนาคต
นอกจากจะมุ่งเน้นพัฒนาประสิทธิภาพใน
การใช้งานให้ทั้งเร็วและง่ายแล้ว	ยังให้ความ
สำคัญกับคุณสมบัติ	 ‘ เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม’	 เป็นลำดับต้น	ๆ	 เช่น	อุปกรณ์
ไอทีที่ ลดวัสดุก่อมลพิษแล ะปร ะหยัด
พลังงาน	หรือยานยนต์ระบบ	Hybrid	

	 รู้หรือไม่?	อนาคตอุตสาหกรรม
ผลิต	 การพัฒนา เทค โน โลยีอย่ าง ไม่		
หยุดยั้ง	 ทำให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์มาก
ถึง	 40	 ล้ านตันในแต่ละปี	 ทำให้มนุษย์		
นักพัฒนาต้องคิดหนักด้านสิ่งแวดล้อม	

3�

	
	 รู้หรือไม่?	 หลายคนเชื่อว่าวันที่	
21	 ธันวาคม	 ค.ศ.	 2012	 จะ เป็นวัน
โลกาวินาศ	 สนามแม่เหล็กโลกจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและ เกิดหายนะครั้ ง ใหญ่			
แต่บางคนค้านว่าเป็นเพียงข่าวลือ	อย่างไร
ก็ดี	ตราบที่วันดังกล่าวยังไม่มาถึง	 เราก็ไม่
อาจรู้อนาคตที่แน่นอนได้	 แต่ที่แน่	 ๆ	 คือ	
เราสามารถช่วยกันป้องกันหายนะที่อาจเกิด
ขึ้นกับโลกได้	

อนัญญา คูเอี่ยม :  

หัวหอม-ต้นหอม-หัวหอม...ฯลฯ 

ฐานปัทม์ ไชยชมภู :  
สิ่งกีดขวางจะเล็กหรือใหญ่ อยู่ที่จะมองมุม
ไหน... เพื่อเลือกทางเดินก้าวต่อไป 



Unseen Read Me เบื้องหลังการทำงาน 

 จำเกมเส้นเชื่อมต่อภาพกันได้หรือเปล่าคะ?
 เกมที่จะต้องมองหาหมายเลขบนจุดที่มีอยู่เต็มหน้ากระดาษ และค่อยๆ ใช้

ปากกาลากจากหมายเลข 1 ไป 2 และ 3… ยิ่งเราลากจุดเชื่อมตัวเลขได้มากเท่าไร 

ภาพที่ออกมาก็จะค่อยๆ สมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้น 

 เบื้องหลังการทำงานของ Read Me egazine ก็คงไม่แตกต่างกัน 

 มือจากผู้คนมากมายล้วนเป็นส่วนหนึ่งในการจับปากกา เพื่อลากเส้นให้ภาพ

ของนิตยสารออนไลน์เล่มนี้เป็นรูปเป็นร่าง 

 ไม่ว่าจะเป็นมือของเหล่าบรรดานักเขียนรุ่นใหม่จากโครงการ ibook TK 

Young Writer Academy 2008 และ 2009 ที่ช่วยกันประชุมพูดคุยวางแผน จับข้อมูลที่

มากจนล้นมาเรียงต่อกัน ระดมความคิดแสดงความเห็น เพื่อให้ได้งานออกมาดีที่สุดและ

น่าสนใจที่สุด  

เรื่อง : พลอยบุษรา ภัทราพรพิสิฐ  

เส้นทางต่อไปในวันพรุ่งนี้  

สรุปการประชุมพร้อมเดินหน้าต่อไป 

บอกเล่าปัญหาวิจารณ์ผลงาน ลงมือพิสูจน์อักษรให้งานออ
กมาสมบูรณ์ 

 

egazine  

ระดมพลเยาวชนนักเขียนสร
้าง  

Read Me egazine 
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ตรวจทานการจัดหน้าทุกรายละเอียด 

บรรยากาศสบาย ๆ ในการประชุมวางแผนงาน 

	รับฟังและพร้อมปรับปรุงแก้ไข 

	

เบื้องหลังกว่าจะมาเป็นปกเล่มที่แล้ว 

มือของผู้นำมากประสบการณ์การทำนิตยสารอย่าง พี่ โทน - กิตติพจน์   

อรรถวิเชียร บรรณาธิการบริหารนิตยสาร BE Magazine ที่คอยให้คำปรึกษา 

รวมทั้งยังได้รับคำแนะนำดีๆ จากช่างภาพ และอาร์ตไดเรกเตอร์มืออาชีพ   

เพื่อไม่ให้เราเดินหลงทิศลากจุดไปผิดเส้น  

 มือของกลุ่มสร้างสรรค์เทคโนโลยีจากทีม TK Multimedia รุ่นใหม่ที่

คอยทำเทรลเลอร์เพื่อเพิ่มลูกเล่นให้นิตยสารเล่มนี้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง 

 มือของผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านจาก TK park ที่ช่วยเปิดโอกาสให้เด็ก

กลุ่มหนึ่งได้สร้างสรรค์ผลงานในแบบที่ตนรัก 

 แต่ละมือที่ช่วยกันประคองเหล่านี้ คือข้อพิสูจน์ว่า Read Me   

egazine เกิดขึ้นจากความทุ่มเทของหัวใจหลายต่อหลายดวง แม้จะต้องเผชิญ

กับปัญหามากมายก็ตาม แต่ประสบการณ์ต่างๆ ก็ค่อยๆ บ่มเพาะให้เรารู้จัก  

วิธีแก้ ด้วยรู้ดีว่า จุดเชื่อมบางจุดจำเป็นต้องลากเส้นทางอ้อมไปไกล ถึงกระนั้น

การก้าวย่างที่ต่อเนื่องก็ทำให้เกิดผลเป็นภาพที่สมบูรณ์  

 เราต่างหวังเพียงอย่างเดียวว่า ผู้อ่าน Read Me egazine ทุกๆ คน

จะได้รับความรู้อย่างสร้างสรรค์และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม  

อันหลากหลาย เพื่อให้นิตยสารออนไลน์เล่มนี้เติบโตขึ้น จนกลายเป็นภาพอัน

งดงามและสมบูรณ์แบบที่พวกเราทุกคนภาคภูมิใจ 

ทีมงานมืออาชีพคอยให้คำแนะนำปรึกษ
า 
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