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เดิมทีผมค่อนข้างจะเชื่อในพลังของผู้ที่อาบน้ำร้อนมาก่อนครับ 

ซึ่งแน่นอนว่าความร้อนของน้ำที่พวกเขาเหล่านั้นได้สัมผัสมาก่อนนั้น จะสามารถ  

แปรเปลี่ยนเป็นเรื่องราวและประสบการณ์ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่ยังไม่ได้อาบได้ ว่ากระแส

น้ำที่ไหลผ่านร่างกายนั้นร้อนหรืออุ่นเพียงใด สามารถชะล้างความสกปรกได้มากเพียงใด หรือ

ทำให้สบายตัวได้มากกว่าน้ำเย็นเพียงใด 

แต่เมื่อไม่นานมานี้ ผมเพิ่งได้เรียนรู้ว่าการอาบน้ำร้อนมาก่อน บางครั้งก็ไม่สามารถทำให้

คนที่กำลังจะอาบทีหลังรับรู้ถึงข้อดีของน้ำร้อนได้ ผมใช้คำว่า ‘บางครั้ง’ นะครับ เพราะก็อาจ

ไม่เสมอไปทุกครั้ง 

ทุกวันนี้ ตัววัดความสำเร็จในชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์อีกแล้ว เพราะอายุเฉลี่ยของ

ผู้ที่ทำงานแล้วประสบความสำเร็จเริ่มมีอายุน้อยลงทุกที กรณีอย่าง มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก   

ผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊กนั่นไง ทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดแล้ว ใครจะว่าว่าเขาได้เป็นเศรษฐีที่อายุน้อย

ที่สุดในโลกได้เพราะ ‘ความบังเอิญ’ นั้น ผมเกรงว่าอาจจะเป็นคำที่ไม่สามารถนิยามความ

สำเร็จของเขาได้ทั้งหมด  

สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นต่างหาก...โซเชียลเน็ตเวิร์คที่ทรงพลังที่สุดในโลก…มันได้ทำลาย

ความรู้สึกที่ว่าหนุ่มเนิร์ดอายุเพียง 27 ปีคนนี้ทำได้เพราะความบังเอิญไปจนหมด และแสดง  

ให้เห็นว่าอย่าได้ดูถูกความไร้เดียงสาเชียวครับ 

แล้วคุณล่ะ อยากจะเป็นคนอาบน้ำร้อนก่อนหรือหลัง? 

ส่วนผมขอเลือกไม่อาบน้ำร้อนครับ เพราะมันทำให้ผิวแห้ง  
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วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย 

บรรณาธิการบริหาร 

 

ในโลกของคนทำงานทุกคนต้องการประสบความ

สำเร็จ เป็นที่โดดเด่น และยอมรับ แต่น้อยคนนักที่จะไป

ถึงดวงดาวนั้นได้ ความต้องการที่เปรียบเสมือนความ

หนาบางของกิเลส เมื่อใช้ไม้วัดยี่ห้อ วัฏจักรแห่งความ

ต้องการ จะมีด้วยกัน 5 ขั้นคือ 1.ความต้องการกายภาพ 

มีชีวิตรอด มีอากาศหายใจ 2.มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 3.เป็นที่ยอมรับในสังคม 4.อยากได้ดั่งใจทุกเรื่อง อยาก

ประสบความสำเร็จ และ 5.เติมเต็มความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง  

ฉะนั้นเมื่อเรารู้ตัวดีถึงปริมาณความหนาแน่นของกิเลส ก็ต้องกำหนดวิสัยทัศน์ด้วยการ  

ตั้ง 2 คำถามง่ายๆ คือ คุณอยากจะเป็นอะไร? และคุณอยากไปไกลถึงไหน? 

จากการทำงานในองค์กรใหญ่เล็กตามลำดับของผม ในโลกของการทำงาน คนถูกแบ่งออก

เป็น 4 ประเภทคือ Work Horse หรือพวกม้าใช้ ทำงานหนักและเป็นเบ๊, Rising Star พวกดาวรุ่ง

พุ่งแรง มากฝีมือมากความสามารถ, Problem Child พวกเด็กเก่งแต่เจ้าปัญหา ทำเอาเจ้านาย

ทั้งรักทั้งแค้น และ Dead Wood ไม้ตายซาก เดินไปเดินมาในองค์กร   

คำถามคือ คุณอยู่กลุ่มคนไหน? เมื่อประเมินตนเองแล้ว แต่เงื่อนไขมีอยู่ว่า ห้ามหลอก  

ตัวเองเป็นอันขาด คนเราทุกวันนี้ไม่ค่อยรู้จักตัวเอง บางคนชอบมองตัวเองต่ำต้อยเกินไป ขณะ

ที่บางคนก็ชอบมองตัวเองหรูเลิศเกินไป วิธีที่ดีที่สุดคือ ลองมองหาเครื่องมือสำรวจพฤติกรรมที่

สามารถบ่งบอกนิสัยเราได้ว่าเป็นคนอย่างไร? ลักษณะงานแบบไหนที่ชอบทำ? มีความสนใจใน

เรื่องอะไรบ้าง? หนทางสู่ความสำเร็จจะได้สมจริงสมจังขึ้น  

Read Me Egazine ในความเป็นไทย ฉบับที่ 5 เป็นการทำงานของน้องๆ ที่กำลังก้าวเข้า

สู่วงการนิตยสารไทย วงการเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยคนรู้จัก วงการที่ใครทำอะไรก็รู้กันอย่างรวดเร็ว 

น้องๆ เหล่านี้เต็มไปด้วยไฟ ไฟอ่อน ไฟแรงก็แล้วแต่แรงดันข้างใน ในฉบับนี้ เมื่อคุณอ่านแล้ว

จะรู้สึกถึงความนิ่งของน้องๆ ได้อย่างแน่นอน นิ่งไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่ใส่ใจนะครับ 

อย่าเข้าใจผิด นิ่งในที่นี้หมายความว่า น้องแน่นขึ้นมาก! ทั้งกระบวนการและรู้ว่าต้องทำอะไร  

ยังไง แบบนี้สิครับที่เขาเรียกว่า ‘พัฒนา’ 

กิตติพจน์ อรรถวิเชียร 

บรรณาธิการอำนวยการ 
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เรื่อง : จักรเพชร วรสินธ์ / ภาพ : ขวัญชนก เกษรบัว 

Milk Shake ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม 

หนูอยากจะเอาอะไรไปฝาก
คุณตาคุณยายในวันสงกรานต์?

“เอาปืนฉีดน้ำไปให้  
เพราะจะได้เล่นสงกรานต์ด้วยกัน” 
เด็กชายอัครพัชร ฤาชัยสา  
(น้องติว)  
ชั้นอนุบาล 2 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

“เอาหมวกให้ เผื่อเวลาแดดร้อน 
แต่เวลาไปเล่นน้ำสงกรานต์หนาว
ก็ให้เสื้อกันหนาว” 
เด็กชายพุทธพิทักษ์ คุปตะสิน 
(น้องโนริ)  
ชั้นอนุบาล 2  
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

“หนูให้ดอกไม้ค่ะ เพราะยายหนู
ร้อยดอกไม้ ยายไปซื้อที่ตลาด 
มาร้อยทุกวัน” 
เด็กหญิงอธิชา สังวรศิลป์ 
(น้องเปียโน) 
ชั้นอนุบาล 1 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

 
 
“ขนมแล้วก็คุกกี้ แต่ ไม่รู้นะ  
น้องภูอาจจะลืม เพราะน้องภูเอา
ไปกินหมดเลย” 
เด็กชายภูวเดช สมสาย (น้องภู) 
ชั้นอนุบาล 2  
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
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เรื่อง : อภิลักษณ์ ธัญประทีป / ภาพ : Asiasoft 

Play Groundเด็กเล่นอะไร 

Playthai:
สังคมเกมออนไลน์สายพันธุ์ไทยเต็มพิกัด

กว่าสิบปีมาแล้วที่เกมออนไลน์ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเด็กไทยทั้งหญิง  
ทั้งชาย ยังจำได้ ไหมว่าเกมออนไลน์เกมแรกที่เราเล่นเป็นเกมอะไร ของค่ายไหน บางคน
จำได้แต่ชื่อเกมแต่จำชื่อค่ายไม่ ได้ รู้แค่เป็นเกมที่พัฒนาโดยชาวต่างชาติ แม้ในปัจจุบันเกม  
ออนไลน์ที่เราเล่นๆ กันอยู่ก็ยังเป็นเกมออนไลน์จากผู้พัฒนาชาวต่างชาติ คำถามที่  
ตามมาคือ แล้วเกมของคนไทยเราเองล่ะมีไหม ถึงเวลาแล้วที่เด็กไทยจะตอกย้ำความเป็น
คนไทย และประกาศความเป็นไทยด้วยการเล่นเกมออนไลน์ที่พัฒนาโดยคนไทย ภายใต้
พันธมิตรเกมออนไลน์สายพันธุ์ ไทยที่ชื่อ Playthai  

 

  
 Playthai คือเว็บไซต์ที่เปิดตัวและให้การสนับสนุนโดย 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นศูนย์รวม
เกมออนไลน์สายพันธุ์ไทย แหล่งข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและ
กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเกมไทยไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์ เกมบน
โทรศัพท์มือถือ หรือเว็บไซต์ที่พัฒนาโดยคนไทย รวมถึงเป็นแหล่ง  
นัดพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเกมเมอร์และผู้พัฒนาเกม
อีกด้วย จุดเด่นของ Playthai คือ ผู้เล่นสามารถสมัคร และมี Thai ID 
เพียงแค่ Account เดียว ก็สามารถล็อกอินเล่นเกมไทยภายใน
เว็บไซต์ได้ทุกเกม ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่ค่ายเกมอื่นๆ ก็มีกัน แต่ที่พิเศษ
กว่านั้น คือความภูมิใจที่เกมเมอร์ชาวไทยจะได้รับ เมื่อได้ตระหนักว่า
ประเทศไทยของเรายังมีนักพัฒนาเกมไทยเก่งๆ ที่พร้อมจะฟังเสียง 
และพัฒนาเกมไปในทิศทางที่จะตอบสนองความต้องการของ  
เกมเมอร์ชาวไทยด้วยกันเอง โดยไม่ต้องเสียดุลให้กับเกมต่างชาติ 
 โดยเกมไทยสองเกมแรกที่ประกาศตัวเป็นพันธมิตรกับ 
Playthai ไปแล้วในงาน Thailand Game Show 2011 ที่เพิ่งผ่านมา
คือ เกมตำนานสมเด็จพระนเรศวรออนไลน์ ที่ผู้เล่นจะสวมบทบาท
เป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในยุคสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ
สามารถเลือกสร้างตัวละครในแบบของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการดำรง
ชีวิต การต่อสู้ การเข้าร่วมเหตุการณ์ต่างๆ ในหน้าประวัติศาสตร์ที่
จะเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องไปตามช่วงเวลา และ เกมแก๊งซ่าส์ เกมไทย
สายพันธุ์กวน มัน ฮา มาพร้อมกับคอนเซปต์ เกมสั่งได้ ที่หยิบยกเอา
ตำนานสงคราม Ragnarok ของชาวนอร์สมาเป็นตัวดำเนินเรื่อง ด้วย
จุดเด่นที่ผู้เล่นสามารถใช้จอยสติ๊กในการบังคับตัวละครในเกมแทน
การใช้เม้าส์ และคีย์บอร์ด ซึ่งจะสร้างอรรถรสใหม่ๆ ในการเล่นเกม
ออนไลน์ของคุณไม่ให้น่าเบื่อจำเจ 
 มาร่วมลุ้นและร่วมเชียร์ให้ Playthai เพลย์กราวน์ดีๆ ฝีมือ
คนไทยก้าวไกลสู่ระดับสากล ด้วยการร่วมสนับสนุนเกมที่สร้างโดย  
คนไทยกันดีกว่า เผื่อว่าในอนาคตเราจะสามารถพูดได้เต็มปากว่า... 
“เป็นคนไทย ต้องเล่นเกมไทย!”  
 เข้าร่วมกับ Playthai ได้แล้ววันนี้ ที่ www.playthai.in.th 
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เรื่อง / ภาพ : อภิลักษณ์ ธัญประทีป 

ดาวมหา’ลัย

One&Only Faculty      in Thailand 

สาธิต จันทร์สมุด (เบน)  
ชั้นปีที่ 4 สาขาทัศนมาตรศาสตร์  
สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
วิชาที่ศึกษา... เพื่อผู้มีปัญหาสายตาทั่วประเทศไทย 

ทำไมถึงเลือกเรียนที่นี ่
เหตุผลที่เลือกเรียนสาขาทัศนมาตรศาสตร์ เพราะเป็นสาขาทางการแพทย์ที่ศึกษาเฉพาะทาง

ด้านสายตา เน้นการดูแลแก้ไขปัญหาสายตาด้วยวิธีการทางการแพทย์และเทคโนโลยีชั้นสูง  

ตามมาตรฐานสากล เพื่อนำความรู้ความสามารถไปดูแลคนไข้ที่อยู่ตามถิ่นทุรกันดาร และเป็นสาขา

ที่ใหม่และยังขาดแคลนมากสำหรับประเทศไทยการเรียนการสอนของที่นี่จะเน้นให้นักศึกษามีความ

เข้าใจอย่างถ่องแท้  

ความรู้สึกที่ ได้เรียนในสาขาที่มีเปิดสอนแห่งเดียวในประเทศไทย 
พอได้มาเรียนแล้วได้ความรู้เยอะมาก เจอปัญหาคนไข้หลากหลาย ทั้งที่เกิดจากโรคและไม่ได้

มาจากโรค ความรู้ของเราสามารถนำไปดูแลและช่วยเหลือคนไข้ที่มีปัญหาด้านสายตาได้ ผมมั่นใจ

และภูมิใจมากที่ตนเองตัดสินใจมาเรียนสาขานี้ คิดว่าเลือกไม่ผิดแน่นอน 

ปิยะธิดา สุวรรณประเสริฐ (แต้ว)  
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ใครว่า... วิศวกรออกแบบเสื้อผ้าไม่เป็น 

ทำไมถึงเลือกเรียนที่นี ่
ที่เลือกเรียนสาขานี้เพราะอยากทำงานเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองรัก และ

อีกใจหนึ่งอยากเป็นวิศวกร เมื่อได้เข้ามาเรียนก็รู้สึกว่า ตัวเองเลือกเรียนถูกสายแล้ว เพราะได้เรียน

ออกแบบเครื่องแต่งกายซึ่งสามารถเป็นดีไซเนอร์ได้ และยังได้เรียนการบริหารงานการจัดการ 

เสื้อผ้าอุตสาหกรรมการตลาด การจัดการเสื้อผ้าเฉพาะทาง เรียนการวางแผนการผลิตเสื้อผ้า

อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถเป็นวิศวกรรมอุตสาหการเฉพาะทางของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าได้  

ความรู้สึกที่ ได้เรียนในสาขาที่มีเปิดสอนแห่งเดียวในประเทศไทย 
แต้วคิดว่าเป็นสาขาวิชาที่มีงานรองรับตลอดเวลา หางานง่าย เวลาเข้าไปทำงานจะเจอแต่  

รุ่นพี่รุ่นน้องของเราเอง ทำให้เป็นการทำงานที่มีความสุขมาก ช่วยเหลือและแบ่งปันประสบการณ์  

ซึ่งกันและกัน เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน และทางบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมยังต้องการผู้ที่

ศึกษาทางด้านวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่มอีกเป็นจำนวนมาก 
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One&Only Faculty      in Thailand 
ประเทศไทยของเรามีสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

หลากหลายร้อยพันวิชา แต่มีเพียงบางสาขาวิชาเท่านั้นที่  
เปิดสอนเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย ลองมาฟังกันดีกว่าว่า
แต่ละสาขาเขาเรียนอะไรกันบ้าง! 

นิทาน ชุนหชา (มิ้นท์)  
ชั้นปีที่ 2 สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก  
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
วรรณกรรมสำหรับเด็ก… ไม่ ได้เรียนแค่นิทาน 

ทำไมถึงเลือกเรียนที่นี่ 
ที่เลือกเรียนสาขานี้เพราะชอบวาดรูป ชอบอ่านหนังสือนิทาน อ่านอะไรที่สนุกๆ ไม่เครียด   

เลยคิดว่าถ้าเข้าเรียนที่นี่คงเหมาะกับเราที่สุด พอเรียนแล้วรู้สึกว่ามีอะไรมากกว่าที่เคยคิดไว้เยอะ   

คำว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กไม่ใช่แค่ว่าเรียนเฉพาะนิทานๆๆ แต่เราได้เรียนรู้ลึกลงไปอีกไม่ว่าจะเป็น

กระบวนการผลิต การเขียน การคิดวิเคราะห์ ทำให้เรากลายเป็นคนที่คิดอะไรในมุมมองที่กว้างขึ้น 

มองอะไรได้หลายมุม มีจินตนาการตลอด 

ความรู้สึกที่ ได้เรียนในสาขาที่มีเปิดสอนแห่งเดียวในประเทศไทย 
รู้สึกว่าก็ดี เจ๋งดี เป็นอะไรที่มีที่เดียว ไม่มีที่ไหนเขาสอนเราได้แบบนี้แล้ว แต่ถ้าเป็นไปได้อยาก

จะให้เปิดหลายๆ สาขา เพราะเชื่อว่ามีคนอีกมากที่สนใจจะเรียน จะได้ไม่ต้องเสียเงินไปเรียนที่  

เมืองนอก เพราะเมืองไทยก็ม ี

พิชญ ปานมี (จูเนียร์)  
ชั้นปีที่ 2 สาขาโบราณคดี 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ขุดค้นทางโบราณคดี ประโยชน์นี้... เพื่อประเทศชาติ  

ทำไมถึงเลือกเรียนที่นี่ 
สาเหตุที่เลือกเรียนสาขาโบราณคดี เพราะว่าเป็นคนชื่นชอบด้านประวัติศาสตร์อยู่แล้วตั้งแต่

เด็กๆ พอโตขึ้นเริ่มได้ยินคำว่า ‘โบราณคดี’ จึงค้นหาความหมายและทำให้รู้ว่าตนเองอยากจะ

ศึกษามากกว่าประวัติศาสตร์ ต้องการศึกษาหลักฐานต่างๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการบันทึกของผู้อื่น

เพียงอย่างเดียว เมื่อได้เข้ามาเรียนแล้วได้รับความรู้ด้านวิชาการทางโบราณคดีอย่างที่หวังไว้   

ได้ศึกษาถึงหลักฐานทางโบราณคดีที่เป็นของจริง และได้ขุดค้นทางโบราณคดีอย่างถูกต้อง  

ความรู้สึกที่ ได้เรียนในสาขาที่มีเปิดสอนแห่งเดียวในประเทศไทย 
รู้สึกว่าจะต้องทำให้ดีที่สุด แต่ไม่ได้รู้สึกทะนงตนว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศแล้วจะดี เพราะ

นั่นคือบุญเก่าที่ทางบรรพบุรุษได้สร้างไว้ ส่วนบุญใหม่ที่สามารถสร้างได้คือเก็บสั่งสมความรู้  

ที่ได้ เพื่อต่อไปจะได้นำความรู้ทางด้านโบราณคดีไปทำประโยชน์ให้เกิดแก่ประเทศชาติต่อไป  
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เรื่อง : รวีวรรณ ธีรธนาพงษ์ 

My Space สาระบันเทิงสถาน 

เว็บบอร์ดไทยพันธุแ์ท้  
สาระและความบันเทิงบนโลกออนไลน์ใกล้มือคุณ

pantip.com
สุดยอดเว็บบอร์ดไทย เพื่อสังคมออนไลน์คุณภาพ 

สุดยอดเว็บบอร์ดชื่อดังระดับตำนานของเมืองไทย ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการที่โด่งดัง

และได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานมากที่สุด คือ พันทิปคาเฟ่ โดยแบ่งออกเป็นห้อง

ต่างๆ ตามความสนใจอันหลากหลายของสมาชิก เช่น เฉลิมไทย เฉลิมกรุง และ

สยามสแควร์ ฯลฯ 

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา กระทู้แสดงความคิดเห็นของเว็บไซต์พันทิปได้ส่งอิทธิพล

ในการจุดประเด็นและตีแผ่เรื่องราวต่างๆ ออกสู่สังคมในวงกว้าง โดยเฉพาะการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่มี เงื่อนงำ จนได้รับการเผยแพร่ออก  

สื่อสาธารณะจนกลายเป็นข่าวโด่งดัง เช่น กรณีของนาธาน โอมาน อุ้มเมืองคานส์ 

และเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด GT200 

ใครไม่อยากตกกระแส เข้าไปเยี่ยมชมตามอัธยาศัยได้ที่ www.pantip.com 

 

drama-addict.com
หนุ่มสาวเอย... พวกเธอว์จงเสพดราม่า 

เว็บบอร์ดสะท้อนสังคมและตีแผ่เบื้องลึกภายในจิตใจมนุษย์อย่าง

ตรงไปตรงมา หยิบยกปัญหาและกรณีพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม

ออนไลน์หลากหลายเว็บ ตั้งแต่ปัญหาระดับชาติ ไปจนถึงปัญหาเล็กน้อย

ระหว่างบุคคลที่ไม่เคยรู้จักหรือเห็นหน้ากันเลยด้วยซ้ำ  

รูปแบบการนำเสนอเต็มไปด้วยการเสียดสี จิกกัด ประชดประชัน

อย่างเจ็บแสบ แต่ก็ไม่ลืมที่จะฝากข้อคิดทิ้งท้ายเพื่อเตือนสติให้ผู้อ่านได้

นำไปคิดต่อ สำนวนภาษาที่ใช้ภายในเว็บบอร์ดค่อนข้างฮาร์ดคอร์ และมี

การบัญญัติศัพท์ใหม่ขึ้นใช้เฉพาะกลุ่มอีกมากมาย เช่น เธอว์ เป็นต้น  

หนุ่มสาวเอย หากสนใจเสพดราม่าเชิญได้ที่ drama-addict.com 

แต่อย่าลืมพกพาวิจารณญาณติดตัวไปด้วยนะจ๊ะ… พวกเธอว์ 

 เคยไหมที่อยากพูดคุยเรื่องที่สนใจกับคนคอเดียวกันได้ทุกเวลา อยากแลกเปลี่ยนความคิดหรือขอ  
คำปรึกษาจากคนที่ ไม่รู้จักกัน 
 ในยุคของการสื่อสารไร้พรมแดน เว็บบอร์ดกลายเป็นพื้นที่ในโลกไซเบอร์ที่ตอบสนองความต้องการ
ของคุณได้เป็นอย่างดี เพียงแค่ใช้ปลายนิ้วคลิก คุณก็เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วทันใจ อยากจะ  
พูดคุยหรือแสดงความคิดเห็นกับผู้คนหลากหลายในสังคม ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักกันก็เป็นเรื่องที่แสนจะง่ายดาย 
 หากพูดถึงเว็บบอร์ดสัญชาติไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีเว็บใดที่น่าสนใจบ้าง ลองตามไปดูกัน 
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อย่างไรก็ตาม การใช้พื้นที่ในเว็บบอร์ดได้อย่างเสรีก็เปรียบเสมือนดาบ  

สองคม หากถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด เช่น การโพสต์ข้อความและรูปภาพที่ไม่

เหมาะสมจนทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน ยุยงให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือ

มิจฉาชีพนำไปใช้เป็นช่องทางในการฉ้อโกงผู้อื่น แต่ปัญหาทั้งหมดสามารถ

ป้องกันได้ เพียงแค่สมาชิกในสังคมออนไลน์มีสติ รู้เท่าทันโลกเสมือนจริง  

อยู่เสมอ ร่วมกันสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการระมัดระวังและรับผิดชอบต่อการ

แสดงความคิดเห็นของตนเอง  

เว็บบอร์ดไทยจะกลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์หรือบ่อนทำลาย กำหนดได้... 

ด้วยปลายนิ้วคุณ! 

  

  

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก 

www.pant ip .com, drama-addict .com, www. jeban.com, 

www.changkhui.com 

 

 

jeban.com
Make Up is Magic! 

ชุมชนออนไลน์อันโด่งดังของบรรดาหญิงสาวที่รักสวยรักงามเป็น  

ชีวิตจิตใจ ภายในเว็บประกอบไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องสำอาง รีวิว

ข้อดี - ข้อเสียของสินค้าแต่ละแบรนด์จากการทดลองใช้จริง รวมทั้งสอน

เทคนิคการแต่งหน้าในหลากหลายรูปแบบอย่างละเอียด พร้อมภาพ  

ประกอบทุกขั้นตอนเพื่อให้เข้าใจง่ายและสามารถปฏิบัติตามได้จริง 

นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถตั้งกระทู้ เพื่อพูดคุยหรือปรึกษาปัญหา  

ความงามกับบรรดาเพื่อนสมาชิกในเว็บบอร์ดได้ตลอดเวลา 

สาวคนใดที่กำลังมองหาที่ปรึกษาด้านความงามและอยากร่วมสัมผัส

ความมหัศจรรย์แห่งการ Make up เข้าไปได้ที่ www.jeban.com  

changkhui.com
สถานีพอทคาสท์แห่งแรกของไทย  

เว็บบอร์ดทางเลือกใหม่ของเมืองไทย โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากความเบื่อหน่าย

การนำเสนอเนื้อหาที่ซ้ำซากในรูปแบบเดิมๆ เหล่าบุคคลช่างคุยที่คิดนอกกรอบ  

จึงมารวมตัวกันสร้างสถานีพอทคาสท์เพื่อผลิตรายการและบอกเล่าเนื้อหาที่  

แปลกใหม่ น่าสนใจในหลากหลายหัวข้อ เช่น ห้องช่างคุย พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องไอที 

โทรคมนาคม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ห้องคุยคุ้ยเต่า สำหรับกลุ่มคนรักรถเต่าโดย

เฉพาะ, ห้องเรื่องบ้านบ้าน พูดคุยเรื่องจิปาถะเกี่ยวกับบ้าน 

รายการในแต่ละตอนมีความยาวประมาณ 45 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ใครอยากได้

สาระและความบันเทิง เหมือนนั่งฟังเพื่อนพูดคุยกัน สามารถดาวน์โหลดไฟล์ไปฟัง

แบบฟรีๆ ได้ที่ www.changkhui.com  

 

�
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เรื่อง : อนัญญา คูเอี่ยม / ภาพ : วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย 

Speakers ดาวดลใจ 

เมื่อเอ่ยชื่อวงอาร์ตฟลอร์ (Artfloor) บางคนอาจไม่คุ้น แต่กับอีกหลายๆ คนกลับคุ้นเคยเป็นอย่างดี “ไม่แปลกที่หลายคนจะไม่รู้จัก แต่เราพูดได้

เต็มปากเลยว่าถ้าเขาได้ฟัง อาจจะไม่ถึงกับรัก แต่อย่างน้อยเขาจะชอบ” คริน - สาครินทร์ สุธรรมสมัย นักร้องนำแห่งวงอาร์ตฟลอร์ หนุ่มนิเทศศาสตร์ 

สาขาภาพยนตร์และการแสดง จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคำ  

คริน กับการค้นฝันที่ต้องทำ! 
 ความฝันที่ลอยอยู่ดาษดื่นในห้วงความคิดและความต้องการของคนเราล้วนมี

มากมาย หากเราไม่สนใจที่จะจัดระเบียบความฝันเพื่อไขว่คว้ามาสักอย่างแล้วลงมือทำ   
ความฝันนั้นคงจะล่องลอยอย่างไร้ความหมาย 

“ตั้งแต่อายุสิบห้า เราบอกกับตัวเองว่าเราจะเป็นผู้กำกับหนังให้ได้ 

เพราะได้รับการปลูกฝังหล่อหลอมมาจากพ่อและพี่สาว พ่อเราเป็น  

คนเขียนบทหนัง ทำให้คลุกคลีเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ และด้วยความเป็นวัย

รุ่น เราเจอสิ่งที่เสพได้ง่ายกว่าหนัง นั่นคือดนตรี เราเลยเล่นดนตรีควบคู่

ไปด้วย ถึงขนาดบ้าหนักเลย จนในที่สุดเราก็มาตอบตัวเองได้ว่าเราชอบ

เพลงมากกว่าหนัง เพราะมันตอบโจทย์เราได้มากกว่า และก็มีวงได้ทำ  

เพลงจริงๆ” ครินยิ้มกว้าง ก่อนจะเล่าถึงปัญหาก่อนหน้านั้นว่า “ช่วงตอน

เรียนอยู่ปีสาม เราเริ่มรู้ตัวว่าอยากเรียนศิลปะ ชอบวาดรูป ชอบถ่ายรูป   

ชอบงานปั้น ชอบงานจัดวาง ทุกอย่างทำให้รู้สึกว่าใช่ แต่ก็ไม่ทันแล้ว”  

ต่อมาอาร์ตฟลอร์ได้ออกอัลบั้มในค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ แต่บางที  

การทำงานในระบบค่ายเพลงก็ไม่ราบรื่นเสมอไป “ทุกคนเกิดคำถามว่าเรา

เข้าไปทำอะไร แม้แต่คนรอบตัวเราก็ถาม คือมันมีปัญหา เมื่อถึงจุดๆ 

หนึ่งแล้วคุณเลือกอะไรไม่ได้หรอกในชีวิต สิ่งไหนที่เราแก้ไขมันไม่ได้เราก็

ต้องทำต่อไปให้ดีที่สุด นั่นคือคำตอบ เราไม่ได้แต่งเพลงเพื่อจะขายใคร 

แต่เราแต่งเพลงขายตัวเอง เราไม่ได้ทำเพื่อใคร คือเพื่อตัวเองเต็มร้อย   

แต่คนอื่นมีแค่ศูนย์ ทุกอย่างทำขึ้นมาบนคำว่าศิลปะและคุณค่าของมัน   

ไม่ได้คิดว่าจะทำเงินได้ขนาดไหน จึงเป็นสิ่งที่ดีกับอัลบั้มแรกแล้ว” นักร้อง

หนุ่มกล่าวจริงจังถึงปัญหา ซึ่งอัลบั้มแรกของอาร์ตฟลอร์ที่ใช้ชื่อว่า   

After War เสียงตอบรับจากแฟนเพลงก็ถือว่าเข้าขั้นดีพอสมควร โดย  

เบื้องหลังนั้นครินเป็นผู้แต่งเนื้อร้องเองทั้งหมด เนื้อหาที่สะท้อนชีวิต สังคม 

และความรู้สึก ในท่วงทำนองของความเป็นป๊อปร็อก จนสามารถคว้า

รางวัล ‘ศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยม คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 7’ มาได้ 

“เราพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่พูด เพราะด้วยความที่เป็นเด็กของเรา   

การพูดในเรื่องที่คนอื่นไม่พูดจะสร้างความแตกต่างได้ อย่างเพลง 

มหานคร มาจากประโยคที่ว่า ‘Loneliness among the crowd’ ในช่วง

นั้นสังคมเมืองในบ้านเรากำลังเละเทะ มันหาคำตอบอะไรไม่ได้กับ  

ทุกอย่าง เราเลยพยายามจะบอกว่าทุกวันนี้ เราเหงามากนะ ความ  

เปลี่ยวเหงาท่ามกลางผู้คน คุณเคยรู้สึกไหม เวลาคุณนั่งอยู่กลางใจเมือง  

มีคนห้อมล้อมเป็นหมื่นเป็นแสนแต่คุณรู้สึกเหงาและไม่มีเพื่อน” เขากล่าว

ถึงแรงบันดาลใจที่ได้ถ่ายทอดผ่านเนื้อหาของบทเพลง 

อีกมิติหนึ่งของครินในการค้นฝัน คือเขากำลังจะได้ก้าวกลับมา  

สู่คำว่า ‘ภาพยนตร์’ จากการได้รับคัดเลือกในบทของ ธง ผู้ร้ายตัวเอกใน

ภาพยนตร์เรื่อง อันธพาล ของค่ายสหมงคลฟิล์ม “ภาพยนตร์อยู่ใน  

สายเลือดของเราอยู่แล้ว ความคิดบางอย่างลงได้ที่ตัวหนังสือ ความคิด

บางอย่างลงได้ที่เพลง และความคิดบางอย่างลงได้ที่การแสดง ในตัวเรามี

เรื่องพวกนี้อยู่ ซึ่งเป็นครั้งแรกของเราเหมือนกัน ตอนเรียนก็ทำแค่ละครเร่ 

แค่สนุกมากกว่า ไม่ได้ลงลึกในการแสดงขนาดนั้น” ว่าที่นักแสดงหน้าใหม่  

ยิ้มเขิน และอีกประสบการณ์ที่เขาได้เรียนรู้ คือการเรียนการแสดงกับ   

หม่อมน้อย (หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล) ครูสอนการแสดงรุ่นใหญ่ 

“หม่อมน้อยเป็นคนเก่งและมีพลังงานมากๆ ขอย้ำว่ามากๆ เรียนการ

แสดงกับเขาไม่ได้เรียนแค่แอกติ้ง แต่เรียนแค่นี้ (ชี้ที่ใจ) เราปรับปรุงจิตใจ

ตัวเองให้ไปสู่จุดที่ขาวสะอาดที่สุด ทั้งนั่งวิปัสสนา เล่นโยคะฝึกลมหายใจ

กับจิต และเรียนการทำความรู้จักกับร่างกาย ไม่มีการเรียนต่อบท ไม่มี

การเรียนหันหน้าเข้ากล้อง แต่เราก็ศรัทธา เพราะเขาเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่

มาก”  

ดูเหมือนว่าความฝันของครินนั้นมีมากมายเหลือเกิน แต่นั่นก็เป็นสิ่งที่

เขาเลือกเอง “ความฝันเราเพียบเลย ตอนนี้เรามีความคิดขึ้นมาว่า เราจะ

ใช้ชีวิตให้วันนี้เป็นเหมือนวันสุดท้ายของชีวิต ทุกคนก็เคยได้ยินคำนี้ แต่

ใครจะอินกับคำนี้หรือไม่ ก็แล้วแต่คน” เขาเล่าต่อถึงความคิดความฝันที่

อยากจะทำงานศิลปะ สิ่งที่เขาค้นพบแล้วว่าเขารู้สึกชอบและเริ่มที่จะรัก 

“เมื่อก่อนเราเสพ ปัจจุบันเราทำ แต่อนาคตเราจะไปทางไหนไม่รู้ ซึ่งต้อง

ดีไว้ก่อน เข้ากับปรัชญาง่ายๆ ที่ว่าระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน 

ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน เรียบง่ายแค่นั้นเอง”  

คงต้องรอดูต่อไปว่า ‘ระยะทาง’ และ ‘เวลา’ จะสามารถพิสูจน์  

ตัวตนของชายหนุ่มคนนี้ได้มากเพียงใด 



11

เราจะใช้ชีวิตให้วันนี้
เป็นเหมือน 

วันสุดท้ายของชีวิต 

11
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เรื่อง : พลอยบุษรา ภัทราพรพิสิฐ / ภาพ : ศริยา ถิระพัฒน์ 

123Step วัยฉันฝัน 

นิสัยคนไทย  
      แบบไหนที่ชอบ 

แอน
เด็กหญิงลูกครึ่งพม่า-กะเหรี่ยงอายุ12ปี

คนไทยมีน้ำใจ รักสามัคคี ช่วยเหลือสังคม 
 
“คนไทยมีน้ำใจแล้วก็รักสามัคคีกันค่ะ” เด็กหญิงผมสั้น นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ล่าง จังหวัดกาญจนบุรี 

ตอบคำถามพร้อมรอยยิ้ม เธอเกิดที่ประเทศพม่า โดยได้เชื้อสาย

กะเหรี่ยงจากพ่อและพม่าจากแม่ ซึ่งทั้งสองได้พาเธอข้าม  

ชายแดนมาศึกษาอยู่ที่เมืองไทยกระทั่งพูดภาษาไทยได้คล่อง 

ทำให้เธอคุ้นเคยกับคนไทยค่อนข้างมาก นอกจากนี้เด็กหญิง

ลูกครึ่งยังพูดเสริมต่อไปอีกว่า “คนไทยช่วยเหลือสังคม หนูดู

ข่าวค่ะ น้ำท่วมพวกเขาก็ช่วยกัน” ทุกวันนี้เธอมีความสุขกับ

การเรียนพร้อมกับเพื่อนร่วมสัญชาติอีกหลายคนที่อพยพ

เข้ามาในประเทศไทย “อยากให้คนไทยเป็นแบบนี้  

ตลอดไป” เด็กหญิงพูดปิดท้ายด้วยความหวัง ว่าอยาก

เห็นสิ่งที่เธอได้รับจะยังคงอยู่ในใจของทุกคน 

ยุขะยาเบะ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นอายุ21ปี

คนไทยใจดี ไม่ค่อยคิดมาก ไม่ค่อยเครียด 
 

“สำหรับคนต่างชาติมองว่าคนไทยใจดี ใครที่มีเรื่องที่ลำบาก   

คนไทยจะคอยช่วยเหลือ” เป็นถ้อยคำจากนักศึกษามหาวิทยาลัย 

Tokyo Gakugei นักเรียนชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาประเทศไทย  

เป็นเวลา 1 ปี   “ตอนแรกเราพูดภาษาไทยไม่ได้เลย ทำให้มี

เรื่องลำบากเยอะ คนไทยชอบเข้าใจว่าเราพูดไม่ได้เลย แต่เขา

ก็ช่วยเราเยอะเหมือนกัน” เธอค่อยๆ เรียบเรียงคำพูดบอกเล่า

ประสบการณ์ที่ตนเองพบมา ยุขะเคยเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรม

และสังคมไทยที่ประเทศญี่ปุ่น จึงทำให้เธอสนใจมาเรียน

ภาษาไทยเพิ่มเติม “คนไทยไม่ค่อยคิดมาก แต่คนญี่ปุ่น

เครียดทุกเวลา ถึงจะเป็นเรื่องที่ไม่คิดมาก แต่คนญี่ปุ่นก็

จะเครียด” เธอพูดกลั้วหัวเราะถึงเรื่องประทับใจกับนิสัย

ของคนไทยอีกอย่างหนึ่ง พร้อมกับตั้งใจว่าจะฝึกเรียน

ภาษาไทย เพื่อที่จะเข้าใจคนไทยให้มากขึ้น 

1212
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แกรี่โคนิเกรฟ
ชาวออสเตรเลียที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยอายุ50ปี

คนไทยมีไมตรีจิต ผู้หญิงไทยมีเสน่ห์ 
 
“คนไทยใจดี มีไมตรีจิต บริการดี เข้าใจพุทธศาสนา แล้วก็ชอบ

ฝรั่ง ถ้าเป็นฝรั่งผิวขาว ชอบมาก” แกรี่ โคนิเกรฟ เอ่ยพร้อม

เสียงหัวเราะ “ผู้หญิงไทยก็มีเสน่ห์เยอะ” เขาพูดต่อพลางเล่า

ย้อนไปถึงวันที่มาประเทศไทยเป็นครั้งแรก และประทับใจ  

ผู้หญิงไทยคนหนึ่ง ซึ่ ง เป็นสาเหตุที่ทำให้ เขาหลงรักใน

วัฒนธรรมและประเพณีของไทย กระทั่งเที่ยวตระเวนไปกลับ

ประเทศไทยและบ้านเกิดนานถึง 12 ปี ก่อนจะตัดสินใจย้าย

มาอยู่ที่เมืองไทยจนย่างเข้าสู่ปีที่ 4 แล้ว “คนไทยไม่รบกวน

คนอื่น ขยัน มีศีลธรรม แต่คนไทยก็ยังยอมรับว่าไม่มีใคร

สมบูรณ์แบบ” แกรี่เอ่ยตามสิ่งที่คิด ทุกวันนี้เขาเปิดสอน

วิชาภาษาอังกฤษ และชอบสนทนาเรื่องต่างๆ กับคน

ไทยอยู่เสมอ  

ฮวางผิง
อาจารย์สอนภาษาจีนอายุ31ปี

คนไทยเป็นมิตร เป็นกันเอง ใจเย็น 
 
อาจารย์ฮวาง ผิง ผู้อาศัยอยู่ในเมืองไทยมานานถึง 6 ปีเอ่ยถึงนิสัย

คนไทยที่ตนชื่นชอบว่า “อันดับแรกคนไทยเป็นมิตรเป็นกันเอง  

ไม่ว่ากับคนจากประเทศไหน ฝรั่ง จีน ญี่ปุ่น คนไทยก็จะสยาม

เมืองยิ้ม แล้วก็ยินดีต้อนรับ” อาจารย์หนุ่มจากมลฑลกวางสี   

ยังกล่าวต่อไปอีกว่า “อย่างที่สอง คนไทยใจเย็น ไม่ว่าจะเกิด

อะไรขึ้นคนไทยจะไม่ขี้โมโหโวยวาย บางทีเราเห็นคนจีนมี

อะไรก็จะแสดงออกในทันที แต่คนไทยจะใจเย็นค่อยๆ พูด

ค่อยๆ จากัน” ตัวอย่างประกอบนี้ ทำให้เราอดที่จะนึกภาพ

ตามเสียไม่ได้ ปัจจุบันอาจารย์ฮวางสอนภาษาจีนอยู่ที่คณะ

อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ามกลางความ

เคารพของลูกศิษย์ชาวไทยหลายต่อคนหลายคน 

“Land of smile” ถ้อยคำนี้คงเป็นนิยามที่คุ้นหูสำหรับชาวต่างชาติเมื่อเอ่ยถึงประเทศไทย ดินแดนแห่งรอยยิ้ม
ที่พร้อมให้การต้อนรับผู้มาเยือนจากทุกชาติทุกภาษา หากคุณสงสัยว่าเพราะอะไร มุมมองจากสายตาของชาว  
ต่างชาติ 4 ช่วงวัยนี้ อาจเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความประทับใจในเสน่ห์ของนิสัยอย่างไทยแท้ๆ 
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Go On วันเดียวเที่ยวกรุง 

เรื่อง / ภาพ : ศศิวรรณ โมกขเสน 

ชั้น1 
เริ่มกันที่ชั้นแรก แค่ก้าวเท้าเข้ามาก็รู้สึกราวกับว่าได้นั่งไทม์แมชชีนกลับ

ไปในยุคปี พ.ศ. 2500 กว่าๆ เพราะบรรยากาศการประดับตกแต่งและจัด

แสดง ล้วนแล้วแต่จำลองตลาดในยุคเก่ามารวมไว้อย่างครบครัน เดินเข้า

ประตูแล้วเลี้ยวซ้ายเพื่อไปซื้อบัตรเข้าชม อุดหนุนพิพิธภัณฑ์เอกชนซึ่งดำเนิน

งานโดย สมาคมกิจวัฒนธรรม ที่พนักงานล้วนเป็นอาสาสมัครกันฟรีๆ แบบ

ไม่มีค่าตัว ในราคาผู้ใหญ่ 30 บาท เด็กโต 10 บาท ส่วนน้องหนูตัวเล็กๆ 

เปิดให้เข้าชมกันฟรีๆ ซื้อบัตรเสร็จหันหลังมาก็จะพบกับ ร้านเจริญพานิช ที่

ขายของขนมและของเล่นกระจุกกระจิกแบบที่เห็นแล้วต้องขอซื้อกลับมาด้วย

ความคิดถึง ตัวอย่างเช่น หมากฝรั่งบุหรี่ตราแมว ยำยำช้างน้อย ลูกอมโคล่า 

นมอัดเม็ด ตุ๊กตายางรูปซูเปอร์ฮีโร่ ห่วงพลาสติกสำหรับร้อยเป็นหมากเก็บ 

ปืนแก็ปอัดลม และสารพัดสิ่งที่เราต่างคุ้นเคยในวัยเด็ก 

เดินเลยมาหน่อยแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปจะมีพื้นที่

เล็กๆ สำหรับเป็นมุมผักผ่อนสบายๆ ไว้อ่านหนังสือ 

เที่ยวบ้านพิพิธภัณฑ์ ของคุณเอนก นาวิกมูล ไป

พร้อมๆ กับจิบ น้ำมะเน็ด ให้ชุ่มคอ หายเมื่อยก็ลุก

ขึ้นเดินเลยมาสักสองก้าวชมร้าน จี้มิ้นขายยา ที่ไม่เพียงมีตู้ยาของจริงตั้งอยู่ในร้าน แต่ยังมี

เครื่องยาโบราณอยู่ครบทุกลิ้นชัก!   

เพลิดเพลินกับร้านต่างๆ ในฝั่งซ้ายแล้วลองย้ายไปชมฝั่งขวากันบ้าง ก่อนจะมาถึงต้องผ่าน

โซนกลาง อันเป็นโซนขายของที่ระลึกหลากหลายแต่ไม่ทิ้งคอนเซปต์หลักของที่นี่ว่า 

“เก็บวันนี้ พรุ่งนี้ก็เก่า” เดินเข้ามาที่ฝั่งขวา หันซ้ายจะพบกับร้านขายของเล่น

โบราณละลานตา ทั้งตุ๊กตาไขลาน หุ่นยนต์สังกะสี เรือป๊อกแป๊ก และ  

ฟิกเกอร์สารพัดรูปแบบ แต่ถ้าหันมาทางขวา จะเจอกับร้านขายของจิปาถะ

อย่างที่เราเรียกกันว่า โชห่วย เห็นแล้วกล้าพูดได้เลยว่ามีของครบครันไม่แพ้

มินิมาร์ทสมัยนี้ ทั้งขนม ลูกอม สบู่ ยาสีฟัน กระทั่งพัฒนาการของ  

สก็อตไบรท์ 3 เอ็ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ก็ยังมีให้เราด ู

วันเดียว  
เที่ยวหลายทศวรรษที่บ้านพิพิธภัณฑ์ 

หากเสาร์ - อาทิตย์นี้ ใครอยากไปเที่ยวใกล้ๆ แต่ก็เบื่อเดินห้างอยู่ในกรุงเทพฯ เรามีสถานที่
ท่องเที่ยวน่ารักๆ ที่คุณลูกจะตื่นตาตื่นใจ ส่วนคุณพ่อคุณแม่ คุณปู่คุณย่า จะได้ย้อนรำลึกถึง
ความหลังสมัยยังหนุ่มยังสาวในคราวเดียวกัน ณ บ้านพิพิธภัณฑ์ ต้นกำเนิดของการปลุกให้
เหล่าขนม ของเล่น โปสเตอร์วาดมือทรงเสน่ห์ และสารพัดข้าวของเครื่องใช้แบบ Thailand 
Only ได้กลับมามีชีวิต และเป็นที่รู้จักของเด็กๆ ยุค iPad กันอีกครั้งหนึ่ง  
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ชั้น2
ชมชั้นล่างพอเรียกน้ำย่อย ก็เดินผ่านซุ้ม

ประตูแบบจีนโบราณเพื่อขึ้นบันไดมาสู่ชั้นสอง 

ขนาดบริเวณที่พักบันไดก็ยังไม่วายมีของไฮเทค 

(ในสมัยนั้น) อย่างตู้เย็น เครื่องเล่นแผ่นเสียง 

พิมพ์ดีด วิทยุ และโทรทัศน์ ตั้งไว้ให้เด็กๆ ได้

รู้จัก ชั้นสองเป็นที่ตั้งของ โรงหนังคลองโพรามา 

ใครอยากดู น้ำท่วมปี 2485, รถรางวันสุดท้าย 

หรือ ชาร์ลี แชปลิน แบบได้บรรยากาศแท้ๆ ยิ่ง

ไม่ควรพลาด ถัดมาหน่อยสมมติเป็นตรอกข้าง  

โรงหนังและที่ตั้งของโรงพิมพ์ ที่ไม่เพียงมีหนังสือ เอกสาร และโปสเตอร์  

จัดแสดง แต่เด็กๆ ที่เคยแต่ได้ยินคำว่าเรียงพิมพ์ ก็จะได้เห็นกันที่นี่เอง ว่าตู้

ใส่ตัวเรียงหน้าตาเป็นอย่างไร เดินเหนื่อย อยากจะเสริมสวยก็ต้องหันหลังมา

พบกับ ร้านอรุณเกศา ที่อุปกรณ์ยังครบพร้อมบริการ ทำให้เราต้องอึ้งว่าคน

โบราณเขาก้าวหน้าขนาดมีเครื่องพิมพ์ลายลงบนเล็บ!   

นอกจากนี้ชั้นสองยังเป็นพื้นที่ของร้านเช่านิยาย ห้องครัว ตลอดจน  

ข้าวของเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดอีกมากมาย  แต่ไฮไลต์ที่ขาดไม่ได้เห็นจะอยู่ที่ 

ร้านถ่ายรูปฉายาคลองโพ ที่หากมา

ในวันอาทิตย์ ก็จะได้พบกับช่าง

ภาพมืออาชีพฝีมือเทพแถมใจ

ใหญ่ ที่รวมกลุ่มกันเพื่อมาถ่าย

ภาพขาวดำสวยๆ เป๊ะๆ เป็นที่

ระลึกให้กับผู้เยี่ยมชม  

ชั้น3
ขึ้นมาถึงชั้นนี้รับรองได้ว่าไม่คุณพ่อคุณแม่ก็

คุณปู่คุณย่า จะต้องน้ำตาคลอด้วยความคิดถึง 

เพราะชั้นสามเป็นพื้นที่ของห้องเรียนยุคกระดาน

ดำ - ชอล์กขาว แถมมีไม้เรียวยาวๆ วางไว้ให้

รำลึกถึงอีกต่างหาก พื้นที่ที่เหลือก็ตกเป็นของห้อง

นายอำเภอ ร้านขายแผ่นเสียง และร้านสรรพ-

สินค้า ที่เกิดขึ้นเพื่อขายของมีระดับให้กับผู้ที่ค่อน

ข้างจะมีฐานะ ก่อนยุคที่ห้างสรรพสินค้าจะมาถึง

เสียอีก 

 

ตลาดริมน้ำตึก2
เดินครบทั้ง 3 ชั้นก็มาพักเหนื่อยรับลมสบายๆ กันที่ตลาดริมน้ำ   

อันเป็นอาคารที่อยู่ติดกันเพียงแค่เปิดประตูเดินทะลุออกมา ที่นี่มีทั้งร้าน

กาแฟโบราณ ร้านเครื่องเขียน (ที่เราจะได้เห็นคอมพิวเตอร์ยุคดึกดำบรรพ์ 

และได้ รู้ ว่ า โน้ตบุ๊ กยุคแรกๆ นั้นหนักขนาดไหน!) ร้ านขายของ   

แผงหนังสือ ร้านทอง หรือแม้กระทั่ง ร้านทำฟัน!   

ที เด็ดที่ ขาดไม่ ได้ เห็นจะเป็นการสั่ งขนมปังปิ้ ง เนยนมสักชุด   

รับประทานคู่กับกาแฟโบราณที่เสิร์ฟพร้อมน้ำชามาในพวงเหล็กตาม

ธรรมเนียมแท้ๆ คลอไปกับเสียงเพลงสุนทราภรณ์ที่ดังมาจากวิทยุ

ทรานซิสเตอร์ตัวเก่าที่ยังใช้ได้จริง  

เป็นเวลาวันหยุดที่คุณพ่อคุณแม่อิ่มใจ คุณลูกก็ได้ เรียนรู้ กับ

พิพิธภัณฑ์ที่สอนให้เรารู้ว่า ‘ของเก่า’ มิใช่แค่มีเสน่ห์ หรือทรงคุณค่า แต่

ยังบอกเล่า ‘ที่มา’ ของปัจจุบันได้ดีที่สุดอย่างไม่ต้องพูดอะไรเลย 

การเดินทาง
ถ้าไม่มีรถส่วนตัว เราขอแนะนำให้มาแท็กซี่ ไม่เช่นนั้นจะต้องออกกำลังกายเดินเข้าซอยกันพอควร จากปลายถนนพุทธมณฑลสาย 2 

ด้านทางรถไฟ เลี้ยวเข้าถนนศาลาธรรมสพน์ แล้วเลี้ยวเข้าซอยคลองโพธิ์ 2 จะเห็นป้ายบอกทางเลี้ยวตามไปเรื่อยๆ ก็จะพบบ้านพิพิธภัณฑ์ได้

ไม่ยาก เปิดเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 17.00 น. เท่านั้นนะจ๊ะ สอบถามโทร 08 9200 2803 (เอนก) 08 9666 2008 (วรรณา) หรือ 
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Good design is goodbusiness ดีไซน์ที่ดี ช่วยธุรกิจได้ 

เรื่อง : ธิดารัตน์ มูลลา / ภาพ : Mansion 7  

 

Mansion 7 : 
Boutique 
Thriller Mall 

แค่เพียงความสวยงาม ความทันสมัย หรือ
ตำแหน่งที่ตั้ง อาจไม่ เพียงพอสำหรับธุรกิจ
บันเทิงที่มีการแข่งขันสูง งานดีไซน์จึงเป็นสิ่ง
ส ำ คัญที่ ส ร้ า งคว าม แตกต่ า ง ใ ห้ กั บ ธุ รกิ จ  
Mansion 7 (แมนชั่น เซเว่น) ศูนย์การค้าและ
สถานบันเทิงแห่งใหม่ย่านรัชดา เป็นอีกหนึ่งธุรกิจ
ที่ ได้นำ ‘ความแปลก’ ในการออกแบบมาเป็นจุด
เด่นให้กับธุรกิจ 

Mansion 7 ตั้งอยู่บริเวณถนนรัชดาภิเษก ซอย 14 ซึ่งเป็นถนนที่รวมแหล่ง
บันเทิงไว้มากมาย แต่สิ่งที่ทำให้ Mansion 7 กลายเป็นที่ดึงดูดให้ผู้คนได้เข้ามา
นั่นคือ แนวคิดของธุรกิจที่เจ้าของได้สร้างประวัติความเป็นมาที่น่าสะพรึงกลัว 
บวกกับดีไซน์ที่เน้นความสยองขวัญและท้าทาย 

คุณก้อย - ภัทรา สหพัฒน์ เจ้าของธุรกิจ Mansion 7 เป็นผู้ออกแบบแนวคิด
สยองขวัญให้กับศูนย์การค้าแห่งนี้ โดยได้นำคอนเซปต์ Boutique Thriller Mall 
หรือ ศูนย์การค้าแนวระทึกใจเขย่าขวัญ ในการดึงดูดลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคน  
รุ่นใหม่ที่ชอบความตื่นเต้นท้าทาย ให้ได้มาสัมผัสสิ่งที่มากกว่าการจับจ่ายซื้อของ
หรือพบปะพูดคุยหลังเลิกงาน  

Mansion 7 โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดย
ภายนอกมีรูปทรงเป็นกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีม่วงอมดำ ที่ตกแต่งให้เหมือนมีต้นไม้
ใหญ่ปกคลุม ส่วนภายในได้เปิดไฟแบบสลัว เพื่อสร้างบรรยากาศให้เหมือนเดินอยู่
ในสวนกลางดึกที่มีเพียงแต่แสงจากพระจันทร์เต็มดวง แสงไฟดวงเล็กๆ ริมทาง 
และที่ลอดผ่านช่องหน้าต่างของร้านค้า ให้พอนำทางในการเดินไปแต่ละโซนได้   
ที่นี่แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซนหลัก คือ 

Garden Area โซนสำหรับการช็อปปิ้ง ที่ประกอบไปด้วยร้านค้าต่างๆ ได้แก่ 
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ร้านเครื่องประดับ ร้านเครื่องหนัง ร้านตกแต่งเล็บ ฯลฯ ที่ไม่เน้น
จำนวนร้านค้าว่าต้องแน่นขนัดเหมือนศูนย์การค้าทั่วไป แต่จะ
เลือกสรรร้านค้าให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าหลัก และตกแต่งร้านให้มีความ
สวยงามที่แฝงไปด้วยความสยองขวัญเพื่อให้ตรงกับคอนเซปต์ของ 
Mansion 7  

Playground Area โซนสำหรับการพักผ่อน อยู่ถัดจากโซนแรก 
สำหรับพื้นที่ในส่วนนี้ได้รวมร้านอาหารและร้านที่มีอุปกรณ์เครื่องเล่น
ไว้มากมาย โดยการตกแต่งร้านค้าบริเวณนี้จะเป็นลักษณะเปิดหรือ   
คีออส (Kios) ที่มีเคาน์เตอร์เล็กๆ ตั้งอยู่ภายนอก ส่วนเครื่องเล่น
ภายใน Mansion 7 นั้นจะมีรูปลักษณ์ที่แปลกตาจากที่เคยเห็น เช่น 
โต๊ะพูลทรงซิกแซก  

Mansion Area โซนสุดท้ายนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความ  
ตื่นเต้นระทึกขวัญ โดยเป็นโซนที่เจ้าของตั้งใจให้เป็นจุดขายของ 
Mansion 7 โดยได้สร้างเรื่องราวน่าสะพรึงกลัว เพื่อให้ประวัติความ
เป็นมาของบริเวณนี้ช่วยเพิ่มความสยองขวัญจนถึงขีดสุด โซนนี้สร้าง
เป็นคฤหาสน์ลึกลับหรือ ดาร์กแมนชั่น (Dark Mansion) ซึ่งเป็น

อาคารโบราณทรงยุโรปที่จัดแต่งด้วยกิ่งไม้แห้งพันรอบตัวอาคารให้ดู
รกร้างเหมือนว่าถูกปล่อยทิ้งร้างนานนับร้อยปี โดยสร้างความเป็นมา
ว่าเป็นคฤหาสน์ของท่านเจ้าคุณรัชดา ที่ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้เพราะท่าน
เจ้าคุณและทุกคนภายในคฤหาสน์หายตัวไปอย่างลึกลับ เหลือเพียง
แต่เสียงกรีดร้องน่าสะพรึงกลัวในยามค่ำคืน ภายในดาร์กแมนชั่นได้
เปิดให้คนใจกล้าเข้าไปลองพิสูจน์ โดยให้เข้าชมเป็นกลุ่มเล็กๆ   
ไม่เกิน 4 คน ทยอยเข้าไปสัมผัสความสยองขวัญภายในอาคารที่มี
ความมืดมิด ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้รับแจกเชือกกลุ่มละหนึ่งเส้นไว้เดิน
ตามกันไป ป้องกันการพลัดหลงจากกลุ่ม  

สำหรับในคฤหาสน์ลึกลับนี้ คุณภัทราวางแผนเปลี่ยนธีมความ
ระทึกขวัญทุกๆ ปีครึ่งถึงสองปี เพื่อไม่ให้เกิดความจำเจและเป็นการ
เพิ่มความน่าสนใจให้กับธุรกิจ ที่คาดว่าจะดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาสัมผัส
ความแปลกใหม่และความสยองขวัญไม่รู้จบ 

Mansion 7 เปิดบริการเที่ยงวันถึงเที่ยงคืน สำหรับวันศุกร์และ
เ ส า ร์ เ ปิ ด บ ริ ก า ร ถึ ง ตี ส อ ง เ ข้ า ไ ป ชมข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่  
www.themansion7.com  
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Cultural ศิลปวัฒนธรรม Cultural ศิลปวัฒนธรรม 

Samsung presents The Duets Concert Circus  
คอนเสิร์ตที่เคยสร้างปรากฏการณ์ความยิ่งใหญ่ในประเทศไทยมาแล้ว 

การกลับมาของ The Duets Concert ครั้งที่ 2 นี้ จะเต็มไปด้วยศิลปิน  
คู่ดูเอ็ตส์ที่คุณจะไม่ผิดหวัง ภายใต้ธีม ‘Music Circus’ การพลิกโฉมการแสดง
คอนเสิร์ตที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหน ไม่ว่าจะเป็น ดา เอ็นโดรฟิน - บี พีระพัฒน์, 
Scrubb - Mild, ลุลา - แสตมป์ - เบล สุพล, ธีร์ ไชยเดช - กอล์ฟ ฟักกลิ้ง
ฮีโร่, 25 Hours - Musketeers - สิงโต นำโชค และ Calories Blah Blah -   
ตู่ ภพธร 

สถานที่:Impact Exhibition Hall 2 - 3 
วันเวลา:5 มีนาคม 2554 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 0 2262 3456  
www.thaiticketmajor.com 

Slash Live in Bangkok 
ชื่อของ Slash สำหรับคอร็อกแล้วเทียบได้

เท่ากับการเป็น ‘กีตาร์เทพ’ ตัวจริง ชื่อของ 
Slash เด่นในฐานะแกนนำวงร็อกอมตะจาก
แอล.เอ. Guns N Roses และ Velvet Revolver   
สุดยอดลีลาการกรีดกีตาร์ บวกความเก๋า ผ่าน
ทร งผมดำปรกหน้ า หมวกดำ ใบสู ง และ  
สมญานามที่กลายมาเป็นชื่อ Slash นี่จะเป็นครั้ง
แรกที่บทเพลงอมตะของ Guns N Roses จะ
กระหึ่มในเมืองไทยผ่านมือกีตาร์ต้นฉบับ 

สถานที่: Impact Exhibition Hall 2 
วันเวลา: 10 มีนาคม 2554 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
0 2262 3456 www.thaiticketmajor.com 

นิทรรศการการออกแบบและศิลปะร่วมสมัย ไทย - เบลเยี่ยม 

ผลงานศิลปะและการออกแบบข
องประเทศไทยและเบลเยี่ยม ท

ี่นำมา

จัดแสดงนี้ไม่มีส่วนคล้ายคลึง แต่เมื่อมองให้ลึกผ่านการจัดวางผลงาน

ศิลปะที่แตกต่างในบริบทเดียวกัน ผลงานเหล่านี้มีจุดยืนร่วมกันใน  

การสร้างจากรากฐานของบริบททั้งในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ

ประเทศตน 

สถานที่:ห้องนิทรรศการ ชั้น 9
  

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

วันเวลา:27 มกราคม - 6 มีนา
คม 2554 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 0 2214 6630 - 38 www.bacc.or.th 

นิทรรศการ ‘จังหวะก้าว... อาเซียน -   
10 + 1 ยุทธศาสตร์ ศิลปะวิธี’   

ยุทธศาสตร์ทางศิลปะแบบองค์รวม โดย
ความร่วมมือกันระหว่างสาธารณรัฐประชาชน-
จีนและประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและสานสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
ของนานาประเทศ ตลอดจนก่อให้เกิดการแลก
เปลี่ยนบทสนทนา ผ่านการทำงานศิลปะ  
ร่วมสมัย อันนำไปสู่ความร่วมมือที่ยั่งยืนและ
มั่นคงของทั้งสองภูมิภาค 

สถานที่:ห้องนิทรรศการ ชั้น 7  
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
วันเวลา:21 มกราคม -  
13 มีนาคม 2554 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:  
0 2214 6630 - 38 www.bacc.or.th 

เรื่อง : อภิลักษณ์ ธัญประทีป 
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GAMARJOBAT SHOW in Bangkok  
The World-Class Silent Comedy 

เตรียมพบกับคู่หู Comedy Pantomimist Duo ไม่ธรรมดาจากประเทศญี่ปุ่น 
ที่มาพร้อมชื่อเสียงระดับโลกและสไตล์การแสดง Silent Comedy ที่สนุกสนานและ  
มีพลังอันเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา จนนิตยสาร Newsweek ประเทศญี่ปุ่นจัดอันดับ
ให้เป็น ‘1 ใน 100 ชาวญี่ปุ่นที่โลกยกย่อง’! 

สถานที่: เซ็นเตอร์พ้อยท์ เพลย์เฮ้าส์@เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 
วันเวลา: วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2554 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 0 2262 3456 www.thaiticketmajor.com 

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 39 และ   
งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 9 

เตรียมพบงานหนังสือดีๆ ทั้งในประเทศและ  
ต่ างประเทศ ในงานสัปดาห์หนั งสื อแห่ งชาติ   
ครั้งที่ 39 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 9  
ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 6 เมษายน 2554 นี้ 

สถานที่:ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
วันเวลา:25 มีนาคม - 6 เมษายน 2554 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 0 2954 9560 - 6  
www.thailandbookfair.com 

‘ฟังลาว’ ในเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส La Fe^te 2011 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆ ของกลุ่มนักเต้นชาว

ฝรั่งเศส ไทย และลาวรวม 5 ชีวิต ที่นำเสนอท่วงท่าและลีลาการ
เต้นอย่างต่อเนื่อง โดยนักแสดงเล่าเรื่องราวผ่านการแสดงที่  
ผสมผสานของนาฏศิลป์สามชาติ ทั้งการเต้นฮิปฮอป ฟ้อนลาว 
(การแสดงประจำชาติลาว) และการร่ายรำตามแบบฉบับโขนของไทย 

สถานที่ : ภัทราวดี เธียเตอร์  
วันเวลา : 2 - 3 มีนาคม 2554 เวลา 20.00 น. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 0 2412 7287  
www.lafete-bangkok.com หรือ  
www.thaiticketmajor.com/performance/ 
lafete2011.php  

เทศกาลปล่อยแสง 100 : ร้อยต้นคิด 100 ผลผลิต
สร้างสรรค ์

การจัดแสดงผลงานครั้งยิ่งใหญ่ที่รวบรวม 100 สุดยอด  
ผลงานฝีมือไทยที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนต้นคิดในทุกแวดวง
อุตสาหกรรม สร้างสรรค์ไว้มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ พร้อม  
นำเสนอวิธีคิด (Inspiration) กระบวนการผลิต (Practical 
process) และจุดขาย (Attraction) ของผลงานแต่ละชิ้นที่  
จะปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณ 

สถานที่:ห้องนิทรรศการ 2 TCDC 
วันเวลา: 2 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2554  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 0 2664 8448 
www.tcdc.or.th 
 
 
 
 

นางสงกรานต ์
นิทรรศการ ‘นางสงกรานต์’ โดย สมภพ บุตราช นำเสนอ  ผลงานจิตรกรรมด้วยเรื่องราวของตำนานนางสงกรานต์ที่เกี่ยวพันกับความเชื่อเชิงศาสนนิทาน โดยใช้สัญลักษณ์ทางจิตรกรรมเป็น  สื่อในการแสดงถึงความคิด ความเชื่อ และความงดงามของเทพธิดาประจำปีนามว่า กิริณีเทวี  
สถานที่: หอศิลป์ร่วมสมัย 
อาร์เดล 
วันเวลา:15 กุมภาพันธ์ - 
20 มีนาคม 2554 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
0 2422 2092, 08 4772 2887 
www.ardelgallery.com 
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งานวัด
เรื่อง : วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย 

วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (จังหวัดสุโขทัย) 
ขอนิมนต์พระภิกษุ และเจริญพรอุบาสก อุบาสิกา มาร่วม

ปฏิบัติธรรม อบรมจิตภาวนา เสริมสร้างบารมีธรรม ถือเนกขัมมะ
ปฏิบัติ บำเพ็ญเพียรกุศลธรรมต่างๆ เพื่อความสามัคคีธรรมในหมู่
พุทธบริษัทและเพื่อจรรโลงสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ในงาน
ปริวาสกรรม บวชชีพราหมณ์ ปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 20 - 29 
เมษายน 2554 นี้ ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) 208/10 บ้านใหม่ 
หมู่ 1 ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 055 685 309,  
08 7198 4969 

 

ชมรมธรรมะไทย 
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายธรรมและสวนปฏิบัติธรรมกับชมรม

ธรรมะไทย ทุกวันอาทิตย์ที่สามของเดือน โดยท่านอาจารย์อิทธิ   
ที่ปรึกษาและวิทยากรประจำชมรมธรรมะไทย ณ ศาลาปฏิบัติธรรม 
สวนวนธรรม ติดกับสวนหลวง ร.9 หลังห้างพาราไดซ์ พาร์ค 
ถ.ศรีนครินทร์ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 08 2224 3654  
www.dhammathai.org/dhammathaiclub 
 

ชมรมธรรมะในสวน 
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรและฟังบรรยายธรรม ทุกวัน

อาทิตย์ที่สี่ของเดือน เวลา 7.00 - 9.00 น. ณ สนามตรงข้าม
ที่ทำการสวนลุมพินี ทางเข้าด้านถนนวิทยุ  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2645 0300 ต่อ 104  
www.dhammathai.org/park/parkthai.php 
 

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
พุ ท ธ ม า ม ก มู ล นิ ธิ ใ น พ ร ะ สั ง ฆ ร า ชู ป ถั ม ภ์ ร่ ว ม กั บ  

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ขอกราบอาราธนาพระคุณเจ้าและ
เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้สนใจธรรมปฏิบัติร่วมฟังธรรมและ
ปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดเบญจมบพิตรฯ ศาลาธรรมชินราช-  
ปัญจบพิธ ดาดฟ้าชั้นใน วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2554 เวลา 
14.00 น. โดยพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก และวันอาทิตย์ที่ 24 
เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. โดยพระอาจารย์ไม อินทสิริ  
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Case Study ธรรมะเรียนรู้ 

ตอนที่เรารักษาเสร็จ  
แววตาที่เขามองเราหรือ 

การส่งเสียงร้อง โดยที่เรา 
อาจจะตีความหมายได้ไม่ชัดเจนนัก  

นั่นคือการตอบแทนอย่างหนึ่ง 
ที่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เงินหาซื้อไม่ได้ 
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การที่ ได้ชื่อว่าเป็นสัตวแพทย์สัตว์ป่าเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย 
ของ นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน หรือ หมอล็อต ดูเหมือนจะไม่
สำคัญเท่ากับการได้รักษาชีวิตสัตว์ป่าโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ แม้  
สิ่งที่ตามมาจะเป็นความเสี่ยงในขณะออกปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งหมายถึงความ
เป็นความตายของชีวิตก็ตาม 

จากเด็กเกเรที่ไม่ตั้งใจเรียน มีความฝันที่อยากจะเป็นโจรเพราะอยาก

ให้พ่อที่เป็นตำรวจได้เลื่อนขั้น ก่อนจะไปสอบเป็นนักเรียนนายร้อยแต่ก็  

ไม่ติด เกือบจะได้ดีกับการเป็นนักกีฬาบาสเกตบอล แต่โชคชะตาและสิ่งที่

เขาเลือกก็ได้สร้างให้เขาเป็นสัตวแพทย์สัตว์ป่าในท้ายที่สุด  

เส้นทางชีวิตที่ค่อนข้างจะ ‘ขัดแย้ง’ ในตัวเองเมื่อเริ่มต้น กลับ  

หล่อหลอมให้กลายเป็นความ ‘สมดุล’ ของผู้ให้ และต่อไปนี้คือที่มาของ

เรื่องราวเหล่านั้น... 

จากการที่เป็นเด็กเกเร อะไรที่ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเอง 
เราเกเรโดยมีเหตุมีผล เพราะการที่เราอยู่ในกลุ่มเพื่อนแล้วต้องการ

เป็นผู้นำก็ต้องทำอะไรเช่นนั้นเพื่อเป็นการยอมรับ พอวันนี้เราโตขึ้นเหตุผล

ต่างๆ ก็มีมากขึ้น ว่าถ้าเราจะเป็นเหมือนในอดีตเหมือนแต่ก่อน มันก็ไม่

เหมาะไม่ควร จึงมีเหตุผลว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทาง

ที่ดี จุดผกผันที่ทำให้เปลี่ยนแนวคิดคือตอนเรียนสัตวแพทย์ ช่วงปีแรกๆ 

มีการเรียนผ่าตัดสัตว์ สรีรวิทยา โครงสร้างชีวิต ในการเรียนรู้ของเรานั้น 

สัตว์ต้องเสียสละชีวิตเพื่อให้เราได้เรียนรู้ ก็เหมือนกับอาจารย์ใหญ่ในหมอ

รักษาคน การเสียสละชีวิตโดยมีเหตุเพื่อให้เราได้เรียนรู้และนำไป  

ช่วยเหลือเพื่อนๆ เขาได้อีกหลายร้อยชีวิต จึงเป็นการเสียสละที่มีค่ามาก 

ทำให้เราเปลี่ยนทัศนคติของตนเองได้ เราจึงนำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นแรง

บันดาลใจในการทำงาน เราจะเป็นหมอที่ดี จะใช้สิ่งต่างๆ ที่เขาเสียสละ

ให้กับเรา นำไปช่วยชีวิตที่เหลืออยู่ให้มากที่สุด ดีที่สุด และต้องเตือนสติ

ให้เราอย่าตาย อย่าเจ็บ อย่าป่วย เพราะสมัยตอนที่เกเรคิดว่าเจ็บป่วยก็

ช่างมัน ให้มันหายเอง ไม่ต้องกินยา ปล่อยตัวไป แต่ ณ เวลานี้เราเริ่ม

รู้ตัวเองว่าเรามีผลต่อการอยู่รอดของอีกหลายชีวิต  

คุณได้เรียนรู้หลักธรรมข้อไหนจากการทำอาชีพนี้  
เกิด แก่ เจ็บ ตาย ข้อนี้ชัดมาก และได้เรียนรู้ว่าสุดยอดของการให้ 

คือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน เพราะสิ่งที่ให้กับสัตว์ป่า เราไม่ได้รับผล

ตอบแทนอะไรเลย ถ้ารักษาสัตว์เลี้ยง เวลารักษาคนก็จะให้ค่ารักษามา 

แต่กรณีรักษาสัตว์ป่า เจ้าของสัตว์ป่าคือคนทั้งประเทศ เราไม่รู้จะไป  

เก็บเงินกับใคร เพราะฉะนั้นโดยฐานะและโดยหน้าที่เราเป็นข้าราชการ 

ภาษีของประชาชนคือสิ่งที่จ้างเรามาอยู่แล้ว ทำให้ไม่คิดเรื่องอื่นแล้ว ไม่

ต้องคิดว่าค่ายาเท่าไร คิดแต่ว่าสำหรับสัตว์ที่กำลังจะตายเขาควรจะต้อง

ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด นั่นคือการให้โดยบริสุทธิ์ใจ และจะเป็นความ

ท้าทายมากในการรักษา เพราะเราต้องใช้มันสมอง ใช้ความคิด ใช้

ประสบการณ์มาช่วยเหลือเขาให้ได้ จึงเป็นการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทน

และเป็นการให้ที่ทำให้เรามีความสุขมาก ก่อนรักษาเขาอาจจะวิ่งไล่

กระทืบเพราะเราเข้าไปยิงยาสลบ แต่ตอนที่เรารักษาเสร็จ แววตาที่เขา

มองเราหรือการส่งเสียงร้อง โดยที่เราอาจจะตีความหมายได้ไม่ชัดเจนนัก 

นั่นคือการตอบแทนอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เงินหาซื้อไม่ได้  

คุณเคยป่วยเกือบตายมาสองครั้ง มันได้สอนอะไรคุณบ้าง 
เราดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติ ธรรมชาติเปรียบเหมือนอวัยวะส่วนหนึ่ง

ของร่างกายเรา เมื่อไรที่ธรรมชาติเปลี่ยนแปลง ร่างกายเราก็ได้รับผล

กระทบ เพราะฉะนั้นถ้ารักตัวเองก็อย่าทำร้ายธรรมชาติ การทำร้าย

ธรรมชาติก็เท่ากับเป็นการทำร้ายตัวเอง เพราะการที่ผมป่วยเกือบตาย คือ

ผมป่วยด้วยมาลาเรีย ซึ่งเชื้อโรคมาลาเรียก็คือธรรมชาติ ถ้าเราไป

เปลี่ยนแปลงธรรมชาติ ผลกระทบก็เกิดขึ้นกับตัวเรา  

การที่คลุกคลีกับสัตว์ป่าอยู่ตลอดเวลา ทำให้ทัศนคติของคุณ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 

ตอนนี้เวลาเราอยู่ในสังคม เราจะได้ยินอยู่คำเดียวคือคำว่าโลกมนุษย์ 

แต่พอเราทำงานในป่า เราไปเห็นเพื่อนร่วมโลกอื่นๆ ทำให้เริ่มได้ยินคำอื่น

เพิ่มมากขึ้น นั่นก็คือโลกของช้าง โลกของสัตว์ป่า ที่เราบอกว่าโลกมนุษย์

จึงไม่ใช่ของมนุษย์คนเดียว เป็นโลกของสิ่งมีชีวิตอื่นด้วย เพราะฉะนั้นการ

ไม่ทำร้ายซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน จึงเป็นการให้เกียรติอย่างสูงกับ

เพื่อนร่วมโลกอื่นๆ สังคมต้องตระหนักอยู่เสมอว่าถ้าสิ่งมีชีวิตใดชีวิตหนึ่ง

บนโลกใบนี้อยู่ไม่ได้ ไม่ช้าไม่นาน สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน ผล

กระทบมันเป็นห่วงโซ่ ยกตัวอย่างถ้าไม่มีต้นไม้มนุษย์ก็อยู่ไม่ได้ แต่ถ้ามอง

ในทางกลับกัน ถ้าไม่มีมนุษย์ต้นไม้อาจอยู่ได้ก็ได้ มนุษย์จึงต้องมองตัวเอง

ให้ดีหน่อย จุดเปลี่ยนแปลงต่างๆ จึงอยู่ที่มนุษย์นี่เอง ถ้ามนุษย์ดำรงชีวิต

โดยมีเหตุมีผล ทุกอย่างก็อยู่ได้นาน ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ก็เกิดจาก

มนุษย์ทั้งนั้น สัตว์ป่าไม่รู้เรื่องหรอก แต่ถามว่าได้รับผลกระทบไหม ก็ได้

รับ สุดท้ายผลกระทบก็ย้อนกลับมาที่มนุษย์อีก  

คุณมองอนาคตในการรักษาสัตว์ป่าอย่างไร 
ในการทำงานของเรา ตัวชี้วัดความสำเร็จในการทำงาน ไม่ได้อยู่ที่ว่า

ปีหนึ่งหมอล็อตต้องรักษาสัตว์พันตัว คิดแบบนี้ได้ในกรณีสัตว์เลี้ยงเท่านั้น 

แต่ในการรักษาสัตว์ป่า จำนวนสัตว์ที่รักษาไม่ได้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพหรือ

ความสำเร็จในการทำงาน ถ้าจำนวนสัตว์ที่เรารักษาหรือเคสต่างๆ ลดลง

เมื่อไร นั่นคือตัวชี้วัดความสำเร็จในการทำงานของเรา เราไม่ได้เน้นรักษา

ไปวันๆ แต่เน้นเรื่องการป้องกัน ถ้าจัดการดีปัญหาก็ไม่เกิด เมื่อไรที่  

สัตว์ป่าบาดเจ็บน้อยลง แสดงว่าสังคมเริ่มตระหนักและเริ่มคิดถึงเรื่องนี้

แล้ว คุณภาพชีวิตสัตว์ป่าก็ดีขึ้น ในอนาคตเราจึงคาดหวังว่าการรักษา  

สัตว์ป่าที่ป่วยหรือบาดเจ็บจะต้องลดลง 

 

 

 

ความขัดแย้งอันสมดุลของการให ้
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CoverStory เรื่องของเรื่อง 

ในขณะที่คุณกำลังอ่านภาษาไทยที่ร้อยเรียงเป็นบทความชิ้นนี้ คุณ

รู้สึกตัวหรือไม่ว่ากำลังเป็น ‘คนไทย’ อาจเป็นเพราะรูปแบบของตัวอักษร

ที่ไม่ได้เป็นลายกนก แต่เป็นรูปแบบสากลที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับ

ภาษาอังกฤษ ทำให้คุณมองไม่เห็นความเป็นไทยที่ปกคลุมอยู่ทั่วตัวอักษร

เหล่านี้... หรือบางทีคุณแค่ไม่ได้สังเกตอย่างถี่ถ้วนหรือเปล่า? 

จึงเกิดเป็นคำถามว่า “เรากำลังอาศัยอยู่ในประเทศไทย แล้วความ

เป็นไทยอยู่ที่ไหน?” 

ขอเชิญคุณผู้อ่านทุกท่านมาร่วมค้นหาความเป็นไทย มาช่วยสังเกต

ดูซิว่า ‘ความเป็นไทย’ ที่แท้จริงนั้นไปแอบหลบอยู่ตรงไหนในชีวิตประจำ

วันของเราบ้าง  

อย่าลืมว่าเอกสิทธิ์ในการมองเห็นสิ่งเหล่านี้สามารถมองเห็นและ

ทำความเข้าใจได้เฉพาะคนไทยเท่านั้น! 

โลกที่กำลังหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว คล้าย
กับการทำงานของเครื่องปั่นน้ำผลไม้ขนาดใหญ่   
ผลไม้นานาชนิดถูกหลอมรวมรสชาติจนแทบไม่เหลือ
รสชาติเดิมของตน อาจจะมีเพียงแค่เศษเสี้ยวของ
รสที่ยังหลงเหลือให้พอได้รู้สึกกันบ้าง แต่ ไม่ว่า
อย่างไรก็ตามรสชาติของน้ำผลไม้รวมแก้วนั้นก็
กลมกล่อมดี แถมยังได้คุณประโยชน์ครบถ้วน  
เสียด้วย เช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างในวิถีชีวิต   
สิ่งที่บ่งบอกความเป็น ‘ชาติ’ ก็ถูกหลอมรวมจน
เกิดเป็นคำว่า ‘นานาชาติ’ ขึ้นมา  

เฉพาะคนไทยเท่านั้น  
เอกสิทธิ ์
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เรื่อง : วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย, ศราวุธ ชื่นรส, อนัญญา คูเอี่ยม 
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ภาคภูมิใจกับรูปที่มีทุกบ้าน


นิสัยหนึ่งของคนไทยที่คงไม่ต้องกล่าวอะไรมากแต่เป็นที่รู้กัน ก็คือความจงรักภักดีที่มีต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์ บ้านทุกหลังต้องมีรูปในหลวงประดับไว้เหนือหัว ไม่ว่าบ้านเมืองจะมีการ

เปลี่ยนแปลงไปสักแค่ไหน สถาบันกษัตริย์ก็ยังคงเป็นมิ่งขวัญอยู่ในใจของคนไทยทุกคน ยืนยันได้

จากบทเพลง รูปที่มีทุกบ้าน ที่ขับร้องโดย เบิร์ด - ธงไชย แมคอินไตย์ ที่เนื้อหากล่าวถึงความจงรัก

ภักดีของชาวไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านรูปที่แขวนอยู่ทุกบ้าน 

นอกจากนั้นด้วยความเป็นพุทธศาสนิกชนของคนไทย เราจึงมีรูปเคารพของพระพุทธเจ้าหรือแม้แต่

พระเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอีกทางหนึ่ง  

รูปที่มีทุกบ้านอีกรูปที่คนไทยต้องมี คือรูปบรรพบุรุษของครอบครัว สะท้อนให้เห็นถึงความ

สำคัญและความกลมเกลียวเหนียวแน่นของสถาบันครอบครัวในสังคมไทย แตกต่างจากครอบครัว

ฝรั่งที่เมื่อลูกโตก็แยกย้ายกันไปหาที่อยู่ใหม่ของตัวเอง ครอบครัวไทยจึงเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีหลาย

ครอบครัวอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน แม้ในช่วงหลังขนาดจะลดลงไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนผ่านก็ตาม 

รูปภาพ จึงไม่ได้เป็นแค่รูปภาพที่มีไว้ชมเพื่อความสวยงาม แต่กลับแฝงความหมายอันงดงาม

ของความเป็นไทยที่ยังคงมีให้เห็นนับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน 

 

 

 



2�

หากคะเนความรวดเร็วของระบบขนส่งในกรุงเทพฯ ด้วยสายตา คุณคิดว่ายานพาหนะ

ใดสามารถพาเราไปถึงที่หมายได้เร็วที่สุด โดยไม่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย  

แน่นอนว่า ‘มอเตอร์ไซค์รับจ้าง’ ต้องติดอันดับหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัย รถไฟฟ้าว่าเร็ว

แล้ว แต่พี่วินเขาเร็วกว่า แถมยังขับซอกแซกเข้าซอยไปจอดถึงหน้าประตูบ้านได้ด้วย จึง

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเดินทางที่ดีที่สุดในชั่วโมงเร่งด่วนก่อนไปตอกบัตรตอนเช้าของบรรดา  

พนักงานออฟฟิศ ก็คือการซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ แม้จะต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงในขณะ

พี่คนขี่พาผาดโผนอยู่บนถนนลาดยางก็ตาม ยิ่งในช่วงหลายปีมานี้ระบบวิน

มอเตอร์ไซค์ได้รับการพัฒนาอย่างมีมาตรฐาน ถ้ามีไอเอสโอให้ได้ก็คงได้ไปแล้ว 

ขอยกตัวอย่างวินมอเตอร์ไซค์บริเวณแยกห้วยขวางที่มีการจัดการคิวอย่างเป็น

ระบบ ผู้โดยสารต้องเดินต่อคิวไปขึ้นรถบริเวณจุดที่กำหนดเท่านั้น อีกทั้งราคา

ก็มีการติดป้ายบอกอย่างละเอียดตามระยะทาง ไม่ต้องกลัวการโขกราคาแพง

แต่อย่างใด 

ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งในย่านอาเซียนที่มียอดจำหน่าย

มอเตอร์ไซค์สูงไม่ใช่น้อย การใช้ความสามารถของมอเตอร์ไซค์อย่างมี

ประโยชน์สูงสุดเช่นนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย ที่มีระบบ

การขนส่งระยะสั้นที่เร็วที่สุดในโลก 

 

มาตรฐานมอเตอร์ ไซค์ระดับโลก

ในภาวะที่ข่าวเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทย ทุกคนต่างต้องการเสพข่าว

ในปริมาณที่ไม่ต่างจากอาหารสามมื้อสักเท่าไร และด้วยเหตุผลที่คนไทยมักไม่ค่อยอ่านหนังสือ 

การนำเสนอข่าวทางโทรทัศน์ที่หยิบเรื่องราวใกล้ตัวมาย่อย แล้วรายงานให้ฟังด้วยวิธีการคุย

และเล่าแบบง่ายๆ เป็นกันเอง จึงเป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการเสพข่าวของคนไทยได้มาก

ที่สุด ไม่ว่าจะเปิดโทรทัศน์ช่องไหน จะเป็นฟรีทีวีหรือเคเบิลทีวีก็ต้องมีรายการคุยข่าวอย่าง

น้อยหนึ่งรายการแทรกเข้าไปอยู่ในผังรายการทั้งสิ้น และที่สำคัญเรตติ้งก็พุ่งกระฉูดแซงหน้า

รายการข่าวที่นำเสนอแบบเดิมๆ แบบไม่เห็นฝุ่น  

ช่วงหลังมีกระแสว่ารายการคุยข่าวได้รับความนิยมเพราะผู้ประกาศหรือผู้ดำเนิน

รายการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเสมือนผู้ชี้นำสังคมไทยอยู่กลายๆ คือพูดอะไรคนก็เชื่อหมด และ

ด้วยการนำเสนอข่าวที่สอดแทรกความคิดเห็นของผู้ประกาศ บางครั้งเราเหมือนเราเปิด

โทรทัศน์มาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกาศฝีปากจัดจ้าน มากกว่าที่จะเสพข่าวกัน

จริงจัง  

ด้วยความง่ายของการทำรายการข่าวประเภทนี้ คนไทยจึงรับข่าวสารกันแบบง่ายๆ 

โดยไม่ได้วิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนเสียก่อน ถึงแม้รายการคุยข่าวจะมีต้นกำเนิดมาจากอเมริกา 

ซึ่งการอ่านข่าวจะเน้นไปที่ความถูกต้องและเป็นกลางของข่าว แต่เมื่อกลายเป็นรายการ

โทรทัศน์เมืองไทย ดูเหมือนว่าศูนย์ถ่วงตรงกลางอาจจะเอียงซ้ายขวาไปบ้าง 

 

คุยข่าวเช้าเจรจาเข้าประโยค
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ถ้าจะพูดถึงต้มยำกุ้งที่เป็นอาหารประจำชาติไทยแล้ว จะไม่พูดถึงสมุนไพรไทย ทั้งข่า ตะไคร้ 

ใบมะกรูด ในอาหารจานนี้ก็คงจะไม่ได้ เพราะมนุษย์เรารู้จักนำมารักษาโรคตั้งแต่ยุคก่อน

ประวัติศาสตร์เสียอีก แต่คนไทยเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสมุนไพรแต่ด้านรักษาโรคเท่านั้น แต่เรา

เอามาผสมกลมกลืนในอาหารการกินอีกด้วย อย่างที่เราได้ซึมซับรสชาติทั้งจากในเครื่องแกง   

น้ำแกง น้ำพริก เครื่องเคียง หรือแม้แต่ในเครื่องดื่ม ด้วยสภาพอากาศและพื้นดินที่เอื้อต่อการ

เจริญงอกงามของพืชนานาชนิด ประเทศไทยเราจึงส่งออกสมุนไพรไทยไปได้ทั่วทุกมุมโลก  

ทางด้านการแพทย์ การนำเข้าสารเคมีจากต่างประเทศเพื่อผลิตยามีมูลค่ามากกว่าปีละ   

9 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากพอดู แต่เมื่อการแพทย์สมัยใหม่เริ่มเห็นถึงประโยชน์ของ

สมุนไพรไทยมากขึ้น เพราะปลอดภัยและมีราคาถูกกว่า   

สมุนไพรไทยที่มาจากภูมิปัญญาชาวบ้านขนานแท้

จึงได้ประกาศศักดาให้โลกได้เห็น อย่างเมื่อคราวที่

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 กำลังระบาดหนัก 

มีผู้คนจำนวนหนึ่งหันมาพึ่งพิงสมุนไพรไทยอย่าง   

ฟ้าทะลายโจร ในการรักษา หรืออย่างยาไวอากร้าที่

เขาว่าเจ๋ง รู้หรือไม่ว่าสมุนไพรไทยอย่าง เพกา ก็มี

คุณสมบัติใช้ได้ไม่ต่างกัน 

ตำบดโขลกเข้าเครื่องยาสมุนไพรไทย


เดาได้อย่างไม่ต้องคิดเลยว่า ช่วงเวลาที่คนไทยดูโทรทัศน์กันมากที่สุดต้องเป็นช่วงหลังสองทุ่มครึ่งอย่างแน่นอน 

ละครหลังข่าวของไทยที่ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ก็ยังคงรักษาระดับความนิยมได้อย่างเหนียวแน่น ซึ่งหนึ่งใน

เรื่องพูดคุยที่ติดปากแม่ค้าตามตลาดและผู้คนทั่วไปได้มากที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องราวชิงรักหักสวาทของพระเอก นางเอก 

และตัวร้ายในละคร 

ด้วยรูปแบบของตัวละครที่แบนราบ ไร้ซึ่งมิติของความเป็นมนุษย์ คิดอย่างไรก็แสดงออกอย่างนั้น เมื่อมี

พระเอกสุดหล่อและนางเอกแสนดี ก็ต้องมีตัวอิจฉา และพล็อตที่ยืดยาวแต่เดาตอนจบได้ตั้งแต่ต้น ละคร  

หลังข่าวจึงเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยที่เป็นคนง่ายๆ ไม่คิดมาก และ

มองโลกในแง่ดีเข้าว่า ทำให้ทุกวันนี้วงการละครโทรทัศน์ของไทย

จึงแทบไม่มีการพัฒนาไปจากอดีตมากนัก เห็นได้จากการฉายซ้ำ

หรือการสร้างใหม่ ที่ไม่ว่าจะทำไปกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ยังสามารถเรียก

ผู้ชมทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าให้นั่งติดหน้าจอกันอย่างไม่มีวันเปลี่ยนแปลง 

ว่ากันว่าทุกสิ่งที่อย่างที่ เกิดขึ้นในละครไทย ก็คือโลกใน

อุดมคติของคนไทยส่วนใหญ่ในประเทศ ที่อยากจะมี อยากจะเป็น

เช่นนั้นบ้าง ทั้งการใช้ชีวิตที่หรูหรา มีรถขับ มีบ้านหลังโต วันๆ 

สนใจแต่เรื่องความรัก โดยไม่คิดคำนึงถึงสังคมรอบข้างว่ากำลัง

เปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน คนไทยจึงมีความสุขที่ได้รับชมโลกใน

อุดมคติผ่านหน้าจอโทรทัศน์ในยามค่ำคืน  เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ 

และหลีกหนีจากความตึงเครียด เพื่อให้มีแรงสู้ต่อไปกับโลกแห่ง

ความเป็นจริงในตอนกลางวัน ที่สวนทางกับความสุขในละครอย่าง

หน้ามือเป็นหลังมือ 

ดูละครตอนหลังข่าวเล่าชีวิต
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นอกเหนือจากอาหารไทยที่เป็นเอกลักษณ์ในเรื่องรสชาติที่ติดอันดับโลกแล้ว รู้หรือไม่ว่า

คนไทยยังได้ชื่อว่ามีพฤติกรรมการรับประทานแบบประจำตัวไม่เหมือนใครในโลก ลองมาดูกัน

ว่าพฤติกรรมแบบไหนจะทำให้ชาวต่างชาติอึ้งได้มากที่สุด 

การดื่มน้ำที่ต้องใส่น้ำแข็ง เป็นอีกพฤติกรรมหนึ่งที่สร้างความลำบากให้กับพนักงานร้าน

อาหารในต่างประเทศ จนถึงขนาดบางร้านในจีนที่รู้ว่าทัวร์ไทยจะลง ต้องมีการเตรียมน้ำแข็ง

ไว้เพื่อรับรองก่อน ไม่ต่างจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่ว่าประเทศไหนก็ไม่ใส่  

น้ำแข็ง เพราะอาจทำให้เสียรสชาติ แต่สำหรับคนไทยแล้ว น้ำแข็งกลายเป็นเรื่องสำคัญที่ขาด

ไม่ได้จริงๆ เชียว  

ซอสหรือน้ำจิ้ม กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการรับประทานอาหารของคนไทย ซึ่งใน  

ต่างประเทศไม่นิยมให้ใส่ซอสหรือน้ำจิ้มเพิ่มแต่อย่างใด บางประเทศถึงกับมีธรรมเนียมว่าการ

ใส่ซอสในอาหารถือเป็นการดูถูกคนทำ คงต้องระวังกันหน่อยหากไปต่างประเทศแล้วมีโอกาส

ร่วมโต๊ะกับเจ้าของประเทศ ไม่อย่างนั้นอาจถือเป็นการเสียมารยาทต่อเขาได้  

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หลายประเทศไม่มีการรับประทานกันแบบเปล่าๆ โดยไม่ต้ม แต่คน

ไทยนิยมรับประทานกันแบบนี้ แค่ฉีกซองใส่เครื่องปรุง เขย่าๆ ให้ทั่ว ก็หยิบเคี้ยวเล่นอย่าง

เอร็ดอร่อยได้แล้ว แถมประเทศไทยยังมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหลายรสชาติให้เลือกมากกว่า

ประเทศอื่นในโลก ทั้ง หมูสับ ต้มยำกุ้ง เย็นตาโฟ ลาบ หอยลายผัดฉ่า หรือแม้กระทั่งต้มยำ

ปลากระป๋อง อีกทั้งยอดจำหน่ายของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในไทยถือเป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจว่ากำลัง

ดีหรือแย่ได้อย่างแม่นยำ    

สุดจริตกินแบบไทยกินแบบไหน


ความเชื่อที่มีมาแต่ปู่ย่าตาทวด สืบต่อกันมาจนหยั่งรากลึกในชีวิตคนไทย ทั้งการนับถือผี   

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จนมาถึงความเชื่อในศาสนา ศาลพระภูมิ ถือเป็นอีกหนึ่งความเชื่อของคนไทยที่มีไว้

คุ้มครองเรือนชานช้านานมาแล้ว แขกไปใครมาเยือนเรือน หากเห็นศาลพระภูมิก็ต้องยกมือไหว้ ก่อนที่

จะทักทายเจ้าของบ้านเสียอีก  

ความเป็นมาไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด อีกทั้งยังมีผู้กล่าวว่าพระภูมิเป็นเทพที่ผสมผสานระหว่าง

ฮินดูกับศาสนาพุทธ แต่ในคติหนึ่งกล่าวไว้ว่าในพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าครั้งบำเพ็ญฌาณอยู่ใต้

ต้นไทร ตกกลางดึกภูมิเทวดานามว่า ท้าวทรราช พระเจ้ากรุงพาลีไม่พอใจที่พระพุทธเจ้าเข้ามาใน  

ถิ่นตนจึงขับไล่ออกไป พระพุทธเจ้าจึงขอที่ดินเพียงสามก้าว เมื่อท้าวทรราชตกลง พระพุทธเจ้า

จึงแสดงอิทธิฤทธิ์ก้าวพระบาท 3 ก้าว กินอาณาบริเวณของพระเจ้ากรุงพาลีจนหมดสิ้น และ

ขับไล่ออกไปจากเมือง ท้าวทรราชจึงเกิดสำนึกขอกลับมาอยู่ใหม่ พระพุทธเจ้าก็ทรงประทาน

ให้ แต่ให้อยู่แต่บนศาลที่มีเสาเพียงต้นเดียวเท่านั้น และให้คอยคุ้มครองโลกมนุษย์และสัตว์โลก   

คนไทยเราก็มีความเชื่อสืบต่อกันมาว่าหากจะอยู่อาศัยในที่ใดก็ต้องสร้างศาลพระภูมิบูชาพระเจ้า

กรุงพาลีในฐานะเจ้าของที่ จึงจะประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองได้ 

ศาลพระภูมิไทยได้ดังไกลไปทั่วโลก เมื่ออดีตกัปตันทีมฟุตบอลทีมชาติอังกฤษ เดวิด เบคแฮม 

(David Beckham) มาเยือนไทยกับภรรยาสุดรัก แล้วได้สั่งซื้อศาลพระภูมิกลับไปบ้านที่อังกฤษไปถึง   

6 ศาล ไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็มีข่าวแว่วๆ ว่าเขาเริ่มหันมานับถือศาสนาพุทธแล้ว  

ไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไร ธุรกิจหนึ่งที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องก็คือ ธุรกิจศาลพระภูมิ 

แสดงให้เห็นว่าคนไทยยังคงต้องการขวัญกำลังใจ และต้องการความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มอง  

ไม่เห็น อันเป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมาจนทุกวันนี้  

ไหว้ขอพรต่อศาลบนบานไว้
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เห็นไหมว่ารอบกายของเราล้วนมีเอกลักษณ์อันน่ารักและน่าจดจำในแบบไทยๆ ปรากฏให้เห็นอยู่มากมาย นี่เป็นเพียงการ

ยกตัวอย่างขึ้นมาเพียงบางเรื่องเท่านั้น ถ้าเพียงแต่คุณผู้อ่านจะลองเปิดตาและเปิดหัวใจ สังเกตถึงเอกลักษณ์ไทยอื่นๆ ที่อยู่  

ใกล้ตัว เราคงจะรู้สึกภูมิใจและพูดได้อย่างเต็มปากว่า “สิ่งดีๆ แบบนี้มีแต่ในประเทศไทย” อย่างแน่นอน  

2�

ด้วยการส่งเสริมความเป็นชาติของคนไทยในสมัยจอมพล ป.พิบูล-

สงคราม นโยบายรัฐนิยมก็ได้สร้างธรรมเนียมปฏิบัติในการยืนตรงเคารพ

ธงชาติ ณ เวลา 8.00 น. และเวลา 18.00 น. มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482   

ไม่ว่าใครจะกำลังทำอะไรอยู่ เมื่อเพลงชาติดังขึ้น ปุถุชนคนไทยทุกคน

จะหยุดการปฏิบัติภารกิจทุกชนิดแล้วยืนตรงแหน่วราวกับถูกตั้งโปรแกรม

เอาไว้เพื่อเคารพธงชาติ บางคนยังร่วมร้องเพลงชาติไปด้วยเพื่อความมี

อารมณ์ร่วม อาจเป็นเพราะกระทรวงศึกษาธิการออกกฎระเบียบให้

นักเรียนยืนตรงเคารพธงชาติในเวลา 8.00 น. ทุกเช้า ต่อด้วยการ  

สวดมนต์ไหว้พระและการอบรมจากคณาจารย์ประจำวัน ทำให้ยามใดที่

เราได้ยินเพลงชาติ เราจึงแอบคันปากอยากร้องตามตงิดๆ 

เคารพธงชาติไทยสุขใจเอย

หากมองถอยออกไปยังต่างประเทศก็พบว่ายังไม่มีชาติ

ไหนที่มีธรรมเนียมอันเคร่งครัดในการเคารพธงชาติเท่าบ้าน

เราอีกแล้ว ในประเทศญี่ปุ่นถึงขนาดที่ว่าบางคนยังไม่สามารถ

ร้องเพลงชาติของตนเองได้ด้วยซ้ำ หรืออย่างโรงเรียนใน

ประเทศออสเตรเลียก็มีกิจกรรมหน้าแถวเพียงแค่บางวัน 

สำหรับประเทศส่วนใหญ่ในโลก การร้องเพลงเคารพธงชาติ

เป็นการปฏิบัติในโอกาสสำคัญอื่นๆ อย่างวันชาติหรือการ

เฉลิมฉลองเท่านั้น  

การได้ร้องเพลงชาติไทยทุกเช้าเย็น จึงถือเป็นหนึ่งใน

การกระทำซ้ำๆ เพื่อตอกย้ำถึงความภาคภูมิใจในชาติไทย 

แม้บางครั้งสิ่งที่กำลังทำอยู่ ณ เวลานั้นจะสำคัญกว่าการยืน

ตรงร้องเพลงชาติก็ตาม เพราะสปอตเสียงขรึมที่ดังอยู่ทุกครั้ง 

เขาบอกเราไว้ว่า “ธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์

ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วย

ความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษ

ไทย” 

*ขอบคุณภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต 
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TK Voice เสียงของสมาชิก TK 

เรื่อง / ภาพ : ธิดารัตน์ มูลลา  

อยากให ้‘กนิเนสสบ์ุก๊’  
บนัทกึอะไรเกีย่วกบัเมอืงไทย  

ประเทศไทยเคยได้รับการบันทึกจาก กินเนสส์บุ๊ก (Guinness 
Book of World Records) หนังสือบันทึกเรื่องราวที่เป็นที่สุดของ
โลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มีชื่อเมืองหลวงที่ยาวที่สุดในโลก   
มีนักแสดงที่รับบทเป็นพระเอกมากที่สุดในโลก (สมบัติ เมทะนี) และ
อื่นๆ อีกมากมาย เรามาฟังเสียงของสมาชิก TK park ดูกันว่า 
พวกเขาอยากให้ประเทศไทยได้รับการบันทึกเรื่องอะไรอีกบ้าง  

จอมขวัญ ขวัญยืน  
นักจัดการความรู้อาวุโสฝ่ายวิชาการ อุทยานการเรียนรู้ TK park 

“อยากให้ได้ลงบันทึกว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีของอร่อยมากที่สุดในโลก 
เพราะบ้านเรามีอาหารและผลไม้ที่หลากหลาย ราคาก็ไม่แพงให้ได้กินกันทั้งปี 
ที่ไหนๆ ก็ไม่เหมือนบ้านเราจริงๆ ค่ะ” 

ศรัณย์ สุทธิวิเศษชัย 
อาชีพอิสระ 

“ประเทศไทยเคยได้รับการบันทึกมาแล้วว่ามีพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์นาน
ที่สุดในบรรดาพระมหากษัตริย์ที่มีอยู่ทั่วโลก ซึ่งผมอยากให้บันทึกเพิ่มเติมต่อท้าย
ด้วยว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และเป็นพ่อของแผ่นดิน ตั้งแต่
ครองราชย์มาจนถึงปัจจุบันท่านทำเพื่อคนไทยมาโดยตลอด ซึ่งเป็นสิ่งที่น่า  
ภาคภูมิใจ ผมว่าน่าจะบันทึกเรื่องนี้เพิ่มเติมลงไปในกินเนสส์บุ๊กครับ”  

ชนัญชิดา อภิรักษ์ ไพบูลย์ 
ฝ่ายประสานงาน บริษัทเอกชน 

“คงต้องบันทึกไว้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่คนในโลกอยากมาเที่ยวมาก
ที่สุด เพราะเมืองไทยมีที่เที่ยวครบ ทั้งทะเล ภูเขา และมีแต่ที่สวยๆ ที่นักท่องเที่ยว
อยากไปกัน หรือถ้าใครอยากมาซื้อของ ประเทศไทยก็มีครบทุกอย่างและราคาก็  
ถูกมาก คิดว่าประเทศเราเท่านั้นที่มีครบและดีแบบนี้”  

 

ฐาปกรณ์ กระแสทิพย์ 
นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

“อยากให้บันทึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตพระเครื่องมากที่สุดในโลก
ครับ และมีคนสนใจเรื่องพระเครื่องมากที่สุดด้วย เพราะรู้สึกว่าประเทศเราเป็น
ศูนย์กลางของพระเครื่องไปแล้ว (ยิ้ม)”  
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Activities Calendarกิจกรรมประจำเดือน 

มีนาคม2554/March2011

5-6
11.00 - 17.00 น. 
 
ย้อนรอย...ขนมไทย 
เรียนรู้เรื่องราวและวัฒนธรรมความเป็นมาของ 

ขนมไทย ผ่านกาลเวลาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  

พบกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การเรียนรู้เรื่อง  

วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับขนมไทย  

และการทดลองทำขนมไทย 

 

6

18-20
TK Mobile Library   
@ ฮอลล์ 2 และ 3 อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี 

13
14.00 น.  
ชมภาพยนตร์ โรงแรมผี 
 

19
13.00 - 18.00 น. 
Fuse Camp ครั้งที่ 39 ตอน แอนิเมชั่น :  
หนังไม่ง้อคนแสดง 
 

20
14.00 น.  
ชมภาพยนตร์ Twilight 
แวมไพร์ทไวไลท์ 
 

26
16.30 - 18.00 น.  
Saturday Music Ed. : การาจไทยร็อก 
มันไปกับดนตรีแนวการาจร็อค (Garage Rock)   
พบกับ The Strokes, Franz  Ferdinand และวง Slur  

26-27
TK Mobile Library 
@สวนวชิรเบญจทัศ 
(สวนรถไฟ) 
 

27
14.00 น.  
ชมภาพยนตร์  
มหา’ลัยเหมืองแร่ 

14.00 น. 
  
ชมภาพยนตร์  
Harry Potter and the Sorcerer’s Stone  
แฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ 

12-13
11.00 - 17.00 น. 
 

เลาะรั้วริมวังชมเครื่องคาวหวาน 
เดินทางย้อนอดีตกับนิทรรศการ 

กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน  

วรรณศิลป์ในบทพระราชนิพนธ์  

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  

สนุกกับการปรุงอาหารชาววัง   

ชมสาธิตการแกะสลักและการจัดสำรับอาหารไทย  

พร้อมการสาธิตเห่ชมเครื่องคาวหวาน 

25-27
11.00 – 17.00 น. 
มหกรรมอินเทอร์เน็ต
ปลอดภัยและสร้างสรรค์
ครั้งที่ 5 
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Trendy กระแสนิยม 

เรื่อง : บูรไท พัลลภดิษฐ์สกุล 

เลก็ๆ ใครบอกวา่ไม.่..  
ใหญ่ๆ  เขาไมท่ำกนัแลว้ 

ท่ามกลางกระแสสังคมที่วุ่นวายตามปกติของประเทศที่ว่ากันว่ายิ้มง่าย
ที่สุดในโลก  

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันโลกปั่นจิ้งหรีดไปแล้วกี่รอบ จะรู้สึกเวียนหัวบ้าง
ไหม... ผมเองก็ไม่รู้ แต่รู้สึกได้ว่ามันเริ่มหมุนเร็วขึ้น ที่สำคัญโลกเริ่มบีบรัด
ให้อะไรหลายอย่างรอบตัวเราเล็กลงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน... คุณรู้สึกเหมือนผม
ไหม 

ไอ้ที่บอกว่าเล็กลงทุกอย่างนี่ เล็กลงจริงๆ นะครับ ตัวอย่างใกล้ตัวเลย
นี่ก็คือ โทรศัพท์มือถือที่นับวันจะเล็กลง บางลง ซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยี
ขั้นสูงหลายอย่างที่เกินความจำเป็น ไม่แน่นะครับ ผมว่าวันหนึ่งโทรศัพท์
อาจจะมีแอพพลิเคชั่นซักผ้าเพิ่มมาในตัวก็เป็นได้ หากวันหนึ่งผู้ผลิตคิด
อะไรไม่ออก ไม่รู้จะจับอะไรไปรวมร่างกับโทรศัพท์อีก 

พูดถึงโทรศัพท์ยุคปัจจุบันที่ขาดกล้องไม่ได้ โทรศัพท์ใครไม่มีกล้องถือ
ได้ว่าเป็นสิ่งแปลกแยกของไทยแลนด์แดนสไมล์กันเลยทีเดียว (อันนี้ก็ออก
จะเกินจริงไปหน่อย) ไม่หรอกครับ เป้าประสงค์ที่ผมอยากจะบอกคือ   
เดี๋ยวนี้คุณภาพของกล้องที่ติดมากับโทรศัพท์มือถือทรงประสิทธิภาพ เกือบ
เท่าเทียมหรือมากกว่ากล้องถ่ายรูปดิจิทัลทั่วไปแล้ว 

ด้วยความที่พกพาสะดวก ต้องติดตัวตลอดเวลา คนเราเลยมักง่าย
หรือครีเอทีฟอย่างไรก็ไม่ทราบได้ ทะลึ่งเอามือถือที่ว่าถ่ายเป็นภาพยนตร์
สั้น ปรากฏว่า คุณภาพและผลตอบรับออกมาดีเสียด้วย กลายเป็นกระแส
นิยมใหม่ที่ดูแล้วไฉไลไม่ใช่เล่น อีกทั้งเป็นการช่วยโลกทางอ้อมด้วยครับ 
เพราะพลังงานที่สูญเสียออกไปลดน้อยลง 

ที่เป็นเช่นนี้ เพราะคำว่า ‘ภาพยนตร์’ จากความเข้าใจของมนุษย์  
เดินดินกินข้าวแกงอย่างพวกเรา คงคิดว่าการถ่ายทำต้องอลังการวุ่นวาย 
วิ่งกันฝุ่นตลบ กล้องที่ใช้ถ่ายภาพยนตร์ต้องตัวใหญ่ไว้ก่อน แสง สี เสียง 
องค์ประกอบด้านศิลปกรรมความเป็นภาพยนตร์ต้องจัดเต็ม แบบฟูล-  
ออพชั่น แต่ที่ไหนได้ เพียงแค่กล้องโทรศัพท์มือถือหนึ่งตัว กับความคิด  
สุดบรรเจิดก็กลายเป็นเรื่องราวสั้นๆ ที่ทำให้คนได้ฮือฮากันแล้ว 

  

32



33

Did You Know?
เรื่อง : พิจิกา ยะหัตตะ 

รู้หรือไม่? วงดนตรีเฮฟวีเมทัลวงแรก
ของไทย คือ คาไลโดสโคป วงนี้เติบโตมา
จากยุคดนตรีในแคมป์ทหารอเมริกัน (จีไอ) 
ก่อตั้ง เมื่อปีพ.ศ. 2512 มีสมาชิกคน
สำคัญ คือ ต้อม - อิราวัต บุนนาค ผู้ก่อ
ตั้งวง โดยเป็นมือเบสของวงมาตั้งแต่  
แรกเริ่ม เอ็ดเวิร์ด แวนโซ นักร้องนำเสียง
แหบเสน่ห์เจ้าของฉายา ร็อด สจ๊วตเมือง
ไทย และศิริศักดิ์ ศิริโชตินันท์ มือกีตาร์
ของวง ซึ่งเป็นมือกีตาร์ระดับชั้นแนวหน้า
คนหนึ่งของประเทศที่รู้จักดี ในชื่อของ   
หมู คาไล-โดสโคป 

 
รู้หรือไม่? ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล-
เวิลด์ ที่เดิมชื่อ เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ เป็น
ศูนย์การค้าที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และ
ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของอาเซียน รองจาก 
เอส.เอ็ม.ซิตี้ นอร์ธ อี.ดี.เอส.เอ. (SM 
C i t y Nor th EDSA) ของปร ะ เทศ
ฟิลิปปินส์ และมีพื้นที่ขายมากเป็นอันดับ 3 
ของโลก  

รู้หรือไม่? ประเทศไทยมีวัดจำนวนมาก
ราวๆ 30,000 วัด และมีพระหลายแสนรูป
ด้วยกัน ชายไทยแทบทุกคนก็เคยผ่านการ
อุปสมบทมาแล้วอย่างน้อยครั้งหนึ่งใน
ชีวิต 

ภาพยนตร์สั้นหลายเรื่องจากโทรศัพท์ที่กลายเป็นที่ฮือฮาคงหนีไม่พ้น เรื่องที่ส่ง
เข้าประกวดโดย ผู้กำกับชื่อดังแดนโสมขาว ปาร์ก ชาน วุก (ผู้กำกับ Oldboy)   
ที่นึกสนุกโยนกล้องใหญ่ๆ ราคาหลักล้านทิ้งไป คว้าหมับเอาโทรศัพท์มือถือเครื่อง
เก่งประจำตัวราคาไม่กี่หมื่นขึ้นมา และยกระดับให้มันเป็นขุนพลคู่ใจของเขาในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะภายใต้โปรเจกต์ภาพยนตร์แนวแฟนตาซี - สยองขวัญ ความ
ยาว 30 นาที เรื่อง Paranmanjang โดยเนื้อหาของหนังเรื่องนี้มีอยู่ว่า... ชาย  
วัยกลางคนไปตกปลาในตอนเย็นวันหนึ่ง หนึ่งชั่วโมงให้หลัง เมื่อท้องฟ้ามืดมิด เขา
กลับตกได้ร่างของหญิงคนหนึ่ง ด้วยอารมณ์ตื่นตระหนกสุดขีด เขาพยายามแก้ปม
เบ็ดตกปลา แต่ยิ่งแก้ยิ่งพันแน่น เขาสิ้นสติไป และเมื่อตื่นรู้สึกตัวอีกครั้งกลับพบว่า
ตัวเองสวมชุดขาวแบบเดียวกับหญิงคนนั้น จากนั้นเรื่องราวในภาพยนตร์จะกลับไป
เล่าในมุมมองของหญิงชุดขาว ที่นำไปสู่เรื่องราวของชีวิต และความตายใน  
ความเชื่อของคนเกาหลี 

“ผมคิดว่ามันก็เหมือนกับการถ่ายภาพยนตร์เรื่องก่อนๆ นั่นแหละครับ   
แค่กล้องมันเล็กกว่าเดิมแค่นั้น” ปาร์กเขาโม้ว่าอย่างนั้น 

ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือ นี่คือภาพยนตร์ถ่ายด้วยโทรศัพท์เรื่องแรก ที่ได้รับเกียรติให้
ออกฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วไปในประเทศเกาหลีใต้ นับเป็นการพลิกประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์ของแดนโสมเลยก็ว่าได้ 

ทุกวันนี้มีคนนิยมถ่ายหนังสั้นด้วยโทรศัพท์มือถือกันมากขึ้น นับเป็นอีกหนึ่งทาง
เลือกสำหรับใครก็ตามที่ฝันอยากจะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อก้อง แต่ไม่มีสนามให้
ฝึกซ้อม เพียงแค่หยิบโทรศัพท์คู่ใจของคุณขึ้นมา ร่างภาพเคลื่อนไหวที่อยากจะเห็น
และเป็นไปในสมอง และถ่ายทอดมันออกมาด้วยมือคุณ 

อีกไม่นาน เราคงได้เห็นภาพยนตร์จากโทรศัพท์มือถือ ฝีมือเด็กไทยเจ๋งๆ สัก
เรื่องหนึ่ง แต่ไม่ใช่คลิปโป๊เปลือยที่มีให้เห็นกันชินตา... ผมหวังไว้อย่างนั้นนะครับ 

ถึงอะไรบนโลกใบนี้จะเปลี่ยนไปมากเพียงไร แต่สำหรับผม... 
...บนโลกไฮเทคทุกอย่างเล็กลง  
แต่รักฉันคงยิ่งใหญ่เหมือนเดิม... 
 

ปาร์ก ชาน วุก 
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Preview
เรื่อง : พลอยบุษรา ภัทราพรพิสิฐ 

Gnomeo&Juliet  
ผู้กำกับ:KellyAsbury

วันที่เข้าฉาย:31มีนาคม2554

พบกับเรื่องราวแอนิเมชั่นล่าสุดจากค่าย Touchstone 
Picture ที่ดัดแปลงนิยายรักแสนคลาสสิก Romeo&Juliet 
ของ วิลเลียม เชกสเปียร์ ให้กลายเป็นการผจญภัยสุดวุ่นวาย
และตลกโปกฮา ว่าด้วยสงครามที่ไม่ถูกกันระหว่างเพื่อนบ้าน
ของครอบครัวตุ๊กตาโนมที่ชื่อ โนมีโอ และหญิงสาวนาม   
จูเลียต ทั้งสองจะฝ่าฝันอุปสรรคที่เกิดขึ้นในสวนหลังบ้านของ
มนุษย์ได้หรือไม่ ต้องอย่าลืมติดตามใน Gnomeo&Juliet 

 

127 Hours 
ผู้กำกับ:DannyBoyle

วันที่เข้าฉาย:31มีนาคม2554

ภาพยนตร์ ที่ ส ร้ า ง จ า ก เ รื่ อ ง จ ริ ง ข อ ง อ า ร อน   
รัลสตัน (Aron Ralston) ชายหนุ่มนักผจญภัยที่ประสบ
อุบัติเหตุขณะไต่เขาในรัฐยูทาห์ จนทำให้แขนข้างขวาติด
อยู่ในซอกหินหนักกว่าครึ่งตัน ท่ามกลางสถานการณ์ที่
กำหนดความเป็นความตาย อารอนต้องเดียวดายรอความ
ช่วยเหลืออยู่ถึง 5 วัน ด้วยประโยชน์จากสิ่งของที่อยู่
รอบๆ ตัว ก่อนที่เขาจะตัดสินใจทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต
เพื่อความอยู่รอดของตนเอง 

 

สิ่งมหัศจรรย์ธรรมดา 
ผู้เขียน:นิ้วกลม

สำนักพิมพ์:มติชน

คัดสรรถ้ อยคำที่ มาจากการพบเห็นความ
มหัศจรรย์ของสิ่งของรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นของที่เรา  
ชื่นชอบ หรือได้มาจากคนสำคัญ กระทั่งสิ่งของ
จิปาถะที่ เราต้องใช้อยู่ ในชีวิตประจำวันก็ล้วน  
แล้วแต่มีความหมายต่อเรามากกว่าวัตถุชิ้นหนึ่ง พบ
กับอีกหนึ่งผลงานที่สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต   
เปิดมุมคิดที่งดงามให้กับผู้อ่านได้ตระหนักว่าชีวิตนี้
ช่างรื่นรมย์เพียงใด  

 

เด็กชายธรรมดา  
ในดินแดนแห่งเวทมนตร ์
ผู้เขียน:สาครพูลสุข

สำนักพิมพ์:แพรวเยาวชน

วรรณกรรมเยาวชนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ดประจำปี 2553   
ว่าด้วยเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งซึ่งขึ้นไปบนภูเขา แต่เมื่อลงมา  
กลับพบว่าหมู่บ้านและโลกของตนเองเปลี่ยนไป เพราะมีคนมาขาย
คาถา ทำให้ชาวบ้านเสกอะไรก็ได้ตามใจต้องการ คนไม่รู้คาถา  
อย่างเขาจึงต้องออกเดินทางตามหากลุ่มเด็กผู้มีหัวใจบริสุทธิ์ เพื่อ  
หาทางทำให้โลกกลับมาเป็นเหมือนเดิม  
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อาสาสนุก 
ศิลปิน:ธงไชยแมคอินไตย์

กลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งกับสุดยอดซูเปอร์สตาร์ของ  

คนไทย เบิร์ด - ธงไชย แมคอินไตย์ ที่พร้อมส่งความสุขให้แก่

แฟนๆ กับอัลบั้ม อาสาสนุก ที่รวบรวมเพลงทุกสไตล์ ไม่ว่าจะ

แดนซ์หรือป๊อปแบบไทยๆ ด้วยความแตกต่างและแปลกใหม่จาก

อัลบั้มที่ผ่านมา จนเกิดกระแสฮิตต่อเนื่องจากเพลง อยู่คนเดียว, 

Too Much So Much Very Much และ อยากบอกรัก มาร่วม

ขบวนความสนุกกับพี่เบิร์ดได้แล้ววันนี้ 

 

Doo-Wops&Hooligans 
ศิลปิน:BrunoMar

แจ้งเกิดอย่างเป็นทางการสำหรับ Bruno 

Mar นักร้องหนุ่มลูกครึ่งฟิลิปปินส์และเปอร์โต-

ริกัน เจ้าของเสียงทุ้มมีเสน่ห์กับอัลบั้มแรกของ

ตนเอง หลังจากที่ร่วม Featuring กับนักร้อง

คนอื่ นๆ ทั้ ง T r av i e McCoy ใน เพลง 

Billionaire หรือกับแร็ปเปอร์ B.O.B ในเพลงฮิต 

Nothing’ on You ด้วยความสามารถของเขา

ผลักดันให้เพลงเดี่ยว Just the Way You Are 

และ Grenade พุ่งทะยานเข้าสู่อันดับ 1 ของ 

B i l lboard Char t อันถือ เป็นการการันตี

พรสวรรค์อันยอดเยี่ยมของเขา 

 

Tocky นาฬิกาปลุกจอมป่วน 
คนขี้เซาเตรียมตัวพบกับนาฬิกาปลุกรูปแบบ

ใหม่ ต๊อกกี้ (Tocky) ด้วยวิธีการปลุกให้เจ้าของ

ตื่นด้วยการกลิ้งตัวเองไปมาอย่างไร้ทิศทาง เพื่อ

ให้ลุกจากเตียงมากดปิดเสียงปลุก นอกจากจะทำงานด้วยระบบ

สัมผัส เพื่อใช้ในการตั้งนาฬิกาแล้ว ยังมีฟังก์ชั่นบันทึกเสียง หรือ

สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่ออัพโหลดเสียงเพลงที่  

ชื่นชอบสำหรับปลุกได้อีกด้วย  

 

USB Scent Flower 
สูดดมความหอมกับอุปกรณ์ USB รูปแบบใหม่ที่ดีไซน์ออกมา

เป็นดอกไม้สีสันสดใส สามารถให้กลิ่น

หอมระเหยออกมาเพียงแค่เสียบ USB นี้

เข้ากับคอมพิวเตอร์ วงจรภายในจะสร้าง

ความร้อนผ่านไปยังตลับหอมที่ใส่ไว้ 

และส่งกลิ่นหอมออกมาจากรูเล็กๆ ที่

อยู่ตรงกลางเสมือนเกสรดอกไม้ โดย

แผ่นหอมเหล่านี้จะอยู่ได้นาน 1 เดือน 

และสามารถถอดเปลี่ยนกลิ่นได้ถึง   

4 กลิ่นด้วยกัน  
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Eatat ตามไปชิม ตามไปกิน 

เรื่อง : ภิญญา ตันติวัตนะ / ภาพ : จิตรพงศ์ จีระฉัตร 

ถูกต้องแล้ว Eat at ฉบับนี้จะพาคุณผู้อ่านทุกท่านไปลองลิ้ม  
ชิมรสขนมหวานที่ร้าน Tommie’s คาเฟ่ขนมหวานที่สามารถถ่ายทอด
รสชาติขนมชื่อดังสูตรต้นตำรับจากมหานครนิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา มาให้ชาวไทยได้ลิ้มลองกันอย่างถึงนมถึงเนยกันเลยที
เดียว 

จากการที่ คุณฐานนท์ เรืองวิวัฒนพันธุ์ หรือ คุณทอม เจ้าของ
ร้าน ได้รับแรงบันดาลใจจากเมนูขนมหวานของบรรดาเชฟชื่อดังใน
มหานครนิวยอร์กระหว่างการเรียนและทำงานที่นั่นเป็นเวลาหลายปี 
คุณทอมจึงได้คัดสรรขนมหวานสูตรฝรั่งตาน้ำข้าวหลากหลายเมนูมา
ให้แฟนๆ ขนมนมเนยชาวไทยได้ชิมกันอย่างหนำใจที่ร้าน Tommie’s 
คาเฟ่ขนมหวานบริเวณ U-Center ใกล้ตลาดสามย่าน ซอยจุฬา 42 
ถนนพญาไท ในราคาเป็นกันเองสุดๆ 

สุดยอดขนมหวานรายการแรกของร้าน Tommie’s นั้นจะเป็น
อะไรไปไม่ได้นอกจาก Warm Molten Chocolate Cake ที่มีดีกรี
แน่นปึ้กจากสูตรอันโด่งดังของเชฟชอง จอร์จ แห่งนิวยอร์ก และแล้ว
เนื้อเค้กช็อกโกแลตหนานุ่มอุ่นๆ จากเตาก็มาเสิร์ฟพร้อมกับสัมผัส
แรกแห่งความหอมมันของเนื้อโกโก้ที่มีโกโก้แมสเข้มข้นถึง 70 
เปอร์ เซ็นต์ เจือกับความหวานกลมกล่อมที่ผ่านการปรุงอย่าง  
พิถีพิถัน โดยมีช็อกโกแลตเนื้อเหลวแบบพุดดิ้งอยู่ภายในตัวเค้ก   
เมื่อรับประทานคู่กับไอศกรีมวานิลลารสหวานละมุนเพื่อให้ได้รสชาติ
หวาน - ขมกำลังดี อีกทั้งเพิ่มสมดุลด้วยการตักเค้กร้อนๆ กับ  
ไอศกรีมเย็นๆ เข้าปากไปในคำเดียวกัน ก็เหมือนกับได้ไปนั่งอยู่ใน
คาเฟ่หรูๆ สักแห่งในนิวยอร์กแล้ว นอกจากนี้ยังมีซอสผลเบอร์รี่ราด
เคียงมาเพื่อเพิ่มความสดชื่นด้วย ไม่น่าเชื่อว่าเมนูนี้สนนราคาเพียง  
59 บาท เท่านั้น 

Eat at 
Tommie’s 

คอขนมหวานทั้งหลาย คุณเคยฝันหวานถึงขนมนมเนย  
เหล่านี้บ้างไหม ไม่ว่าจะเป็นเค้กช็อกโกแลตอุ่นๆ กรุ่นกลิ่นโกโก้  
เข้มข้นที่ค่อยๆ ละลายในปาก วาฟเฟิลสีทองหอมฉุยค่อยๆ เผย
รสสัมผัสของเนยและครีมที่ผสมผสานกันในเนื้อแป้ง พันนาคอต
ตาเนื้อนุ่มรับประทานกับสตรอว์เบอร์รี่สดแสนชื่นใจ ปิดท้ายด้วย
มิลค์เชคบราวนี่รสชาติหวานมันเข้มข้นให้หวนคิดถึง 
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คะแนนร้าน Tommie’s 
รสชาติ  

ราคา  

บริการ  

ความรวดเร็ว  

 

เมนูถัดมาขอเอาใจคนรักวาฟเฟิลให้เต็มเหนี่ยวกับ Caramel 
Banana Waffle วาฟเฟิลเนื้อบัตเตอร์ครีมชิ้นหนากรอบนอกนุ่มใน 
รับประทานกับเนื้อกล้วยฝานเป็นชิ้นพอคำราดคาราเมลซอสหวานมัน 
เนื้อแป้งบัตเตอร์ครีมทั้งหอมและนุ่มด้วยกลิ่นรสเนยนมเข้มข้น เข้ากัน
กับเนื้อผลไม้ยอดฮิตอย่างกล้วยที่สุกกำลังดี ปรุงด้วยคาราเมลซอสที่
ใช้ไฟอุ่นให้เกรียมและหอมกรุ่นอย่างยากที่จะหยุดลิ้มรสได้ เมนู  
วาฟเฟิลหอมหวนนี้ค่อนข้างเต็มปากเต็มคำพอสมควร มื้อไหนไม่
อยากอาหาร แต่อยากรับประทานของหวานอร่อยๆ ที่อิ่มท้องและได้
ประโยชน์จากผลไม้ สั่ง Caramel Banana Waffle ก็จะได้หนึ่งอิ่ม
พอดิบพอดี 

ขอเอาใจสาวๆ ที่อยากรับประทานของหวานแบบเบาๆ บ้าง 
ร้าน Tommie’s ภูมิใจนำเสนอ Very Berry Yoghurt Panna Cotta 
พันนาคอตตารสเบอร์รี่ที่ผสมผสานความกลมกล่อมของครีม นม 
และเจลาตินเนื้อเด้งเข้ากับผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ได้อย่างลงตัว โดยมี
รสชาติบางเบา หวานอมเปรี้ยว ให้ความรู้สึกสดชื่นได้อย่างไม่น่าเชื่อ 
รับประทานคู่กับซอสพูเร (Puree) ที่ทำจากผลบลูเบอร์รี่และ  
สตรอว์เบอร์รี่คั้นสดๆ ที่นำมาเคี่ยว ปรุงรสและกรองออกมาเป็นซอส
ผลไม้เปรี้ยวหวานพอเหมาะ นับว่าเป็นของหวานเรียกความสดชื่น 
สำหรับสาวๆ โดยเฉพาะ 

ปิดท้ายด้วยมิลค์เชคยอดขายอันดับหนึ่งประจำร้านคือ NYC 
Brownie Milk Shake ที่ไม่ได้เป็นแค่เครื่องดื่มธรรมดาๆ แต่ยังมีส่วน
ผสมให้ขบเคี้ยวแบบกรุบกริบ โดยนำบราวนี่สูตร NYC (New York 
City) ของคุณทอมมาปั่นเข้ากับซอสมิลค์เชค ไอศกรีมและนม ทำให้
ออกมาเป็นเครื่องดื่มที่ขบเคี้ยวได้อย่างเอร็ดอร่อย ดื่มพร้อมเคี้ยว
แกล้มกับวิปครีมปรุงสดทุกวันและบราวนี่อีกชิ้นพอดีคำ หรือใคร
อยากจะปรุงรสด้วยน้ำเชื่อมก็มีให้เลือกทั้งกลิ่นวานิลลาและคาราเมล
ด้วย พลาดไม่ได้แล้วสำหรับใครที่อยากรับประทานทั้งมิลค์เชคและ
บราวนี่พร้อมๆ กันแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยในราคาเพียง 55 บาท 

ร้าน Tommie’s ยินดีเสิร์ฟขนมนมเนยชนิดที่แค่เห็นก็น้ำลายไหล 
ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 12.00 - 21.00 น. อย่าลืมแวะเวียน
มาชิมกันนะคะ 
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Photo teller เรื่องเล่าจากภาพถ่าย 

ภาพแบบนี้ Thailand Only เท่านั้น!

3�

ภาวิณี ริ้วเหลือง   

“ทะเลหมอกงดงาม แสนเย็น” 

สาธิต บุญเพ็ง    

“ผีตาโขน สัญลักษณ์อันโดดเด่นของ  

ด่านซ้าย จ.เลย” 

เอกชฎา ศรีสุวรรณ์    

“ช้างไทย... จิตรกรช้างระดับโลก” สราญรัตน์ สิงห์สกุล    

“ห้ามเล่นตูด!!!” 
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Did You Know?
เรื่อง : พิจิกา ยะหัตตะ 

รู้หรือไม่? นางสาวสยามคนแรกของไทย 
คือ กันยา เทียนสว่าง หรือ ลูซิล เมื่อปี 
พ.ศ. 2477 รางวัลที่นางสาวสยามได้รับมี
มงกุฎทำด้วยผ้ากำมะหยี่ปักดิ้นเงิน ประดับ
โครงเงินและเพชร (ภายหลังสูญหายไป
เนื่ องจ ากถู กข โมย ) ขั น เ งิ นสลั กชื่ อ 
‘นางสาวสยาม ๗๗’ ล็อกเก็ตห้อยคอ
ทองคำ เข็มกลัดทองคำลงยา มีอักษร 
‘รัฐธรรมนูญ ๗๗’ และเงินสด 1,000 
บาท 

รู้หรือไม่? สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์ 
เธียเตอร์ (Siam Pavalai Royal Grand 
Theatre) หรือ โรงภาพยนตร์สยาม  
ภาวลัย ในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน 
เป็นโรงภาพยนตร์ที่ ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ที่มี
ความจุกว่า 1,200 ที่นั่ง ซึ่งสามารถปรับ
เป็นโรงละคร หอประชุมสำหรับงานประกาศ
ผลรางวัล หรืองานประชาสัมพันธ์เปิดตัว
สินค้าได้อีกด้วย 

 
รู้หรือไม่? แม้ประเทศไทยจะเป็นที่รู้จักไป
ทั่วโลกด้วยคำว่าสยามเมืองยิ้ม แต่ความ
จริงแล้วความหมายของคำว่า ประเทศไทย 
คือ ประเทศที่เป็นอิสระไม่ขึ้นต่อชนชาติใด 
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วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย   

“จะพาเธอไปขึ้นชิงช้าสวรรค์” 

อนัญญา คูเอี่ยม    

“ความเป็นไทย = ต้มยำรวมมิตรน้ำข้น” 



Unseen ReadMe เบื้องหลังการทำงาน 

คุณคงเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าคนไทยเราในอดีตมีนิสัยเป็นคนง่ายๆ ยิ้มง่าย   

คุยง่าย กินง่าย อยู่ง่าย และอีกสารพัดง่าย (ยกเว้นเรื่องใจง่ายนะ) ซึ่งนิสัยเหล่านั้น  

ส่วนใหญ่ก็ได้ตกทอดมายังรุ่นลูกรุ่นหลานในปัจจุบันกาลนี้เช่นกัน แต่เพราะกาลเวลาที่

เปลี่ยนไป นิสัยคนไทยก็แปรเปลี่ยนไปบ้างเหมือนกันครับ กระแสทุนนิยมที่ไหลบ่า  

เข้ามายังประเทศของเราในยุคปัจจุบันทำให้คนไทยเราไม่สามารถคิดอะไรง่ายๆ ได้อีก

ต่อไป คนไทยเรารับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเยอะเกินไปจนกระทั่งวันหนึ่ง เราต้องมา

นั่ง ยืน นอน เดิน และขบคิด ถกเถียงกันว่า อะไรคือสิ่งที่เป็นไทยแท้ อะไรคือสิ่งที่มีที่

ประเทศไทยเท่านั้น เราพยายามตามหาสิ่งที่สื่อถึงความเป็นคนไทยของเรากันให้ควั่ก  

จนกระทั่งเกิดเป็น Read Me Egazine ฉบับ Thailand Only ที่ท่านกำลังอ่านอยู่ในขณะ

นี้นี่แหละครับ 

เรื่อง : อภิลักษณ์ ธัญประทีป 
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การทำนิตยสารไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ แล้วก็ไม่ใช่เรื่องยาก

อีกเช่นเดียวกัน มันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีทีมงานที่ดีแค่ไหน ผมขอ

สารภาพตามตรงเลยว่า เราทำ Read Me Egazine ฉบับนี้กัน

อย่างสบายๆ มากครับ ไม่รู้เป็นเพราะนิสัยไม่คิดมากและมองโลก

ในแง่ดีที่บรรพบุรุษส่งต่อมาให้เราหรือเปล่า แต่เราทำงานกันได้

อย่างสบายใจจริงๆ ครับ แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเรา

ทำงานกันลวกๆ ทุกขั้นตอนของงานที่เราทำ ได้ผ่านกระบวน  

การคิดวิเคราะห์จากทางทีมงานมาอย่างดีแล้วว่า เหมาะสมกับ

ความเป็น Thailand Only อย่างที่สุด แม้เนื้อที่ในเล่มจะมีไม่  

เพียงพอให้เราบรรยายออกมาได้หมดก็ตาม เราหวังเพียงแต่ว่า 

หลังจากที่ท่านผู้อ่านได้รับชมเรื่องราวความเป็น Thailand Only 

ไปแล้ว ท่านจะลองสังเกตและค้นหาสิ่ งที่ เป็นของคนไทย  

โดยเฉพาะเช่นกัน แล้วอย่าลืมเล่าสู่กันฟังเรื่อง Thailand Only กับ

พวกเราบ้าง พบกันใหม่ใน Read Me Egazine ฉบับที่ 6 ครับ 
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เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน  

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02 264 5963-5 โทรสาร 02 264 5966  

 

 

 


