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ฉบับภาษาไทย

สื่ออนิเมชั่น
สอนอะไรเรา?

ศึกษาภูมิศาสตร์แนวใหม่ 
ดว้ยสือ่อนเิมช่ันทีค่รองใจ 
เด็ก ๆ จากทั่วทุกมุมโลก

กินใช้รายวัน การบริโภคสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำ วัน เช่น บะหมี่กึ่งสำ เร็จรูป
ท่องเที่ยวในภูเก็ต หาดสวรรค์ของนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

มรดกโลกแอฟริกา มหัศจรรย์ความสร้างสรรค์บนแดนกันดาร
แคลอรี่และการเผาผลาญ ใน 1 มื้อคุณได้รับพลังงานเท่าไหร่
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สาส์นจากบก.
สวสัดีคะ่ผู้อา่นทกุทา่น Roong-Aroon Geographic ฉบบันีไ้ด้จดัท�าขึน้

โดยนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนรุ่งอรุณ  

และพวกเราขอน�าเสนอเร่ืองราวของการศึกษาภูมิศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ และ

วฒันธรรมผ่านสื่ออนิเมชัน่ รวมทัง้การรวบรวมเร่ืองราวน่ารู้เก่ียวกบัการอปุโภค

บริโภคในชีวิตประจ�าวนั โดยจะเน้นไปท่ีการตามรอยผลิตภณัฑ์ซึง่พบวา่มีความ

เก่ียวข้องกบัภมิูศาสตร์ ทรัพยากร และชีวติของผู้คนอยูไ่มน้่อย นอกจากนีย้งัได้จดั

ท�าคอลมัน์เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวข้องกบัโลกของเรา อาทิเชน่ มรดกโลก ความเช่ือในเร่ือง

มงักรและชนเผา่ไวกิง้ และยงัมีบทสมัภาษณ์ของนกัเรียนท่ีได้ท�าแฟนเพจเพ่ือการ

ศกึษาทวีปตา่ง ๆ บนโลกด้วย

สดุท้ายนี ้พวกเราอยากจะขอฝาก  Roong-Aroon Geographic ฉบบั

นีไ้ว้ และหากมีความผิดพลาดประการใด ทัง้สว่นของเนือ้หาหรือภาพประกอบก็

ขออภยัไว้ ณ ท่ีนีด้้วยคะ่ ขอบคณุทกุทา่นท่ีได้หยิบหนงัสอืเลม่นีข้ึน้มาอา่น ตอ่จาก

นีข้อเชิญทกุทา่นได้สนกุกบัเร่ืองราวท่ีพวกเราได้น�ามาน�าเสนอได้เลยคะ่

กองบรรณาธิการ Roong-Aroon Geographic 

 ปีการศกึษา 2557 
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อาหาร & พลังงาน
อาหารที่คุณรับประทานกันอยู่ในทุกวันนี้มี ‘แคลอรี่’ หรือพลังงานเท่าไหร่บ้าง อาหารบางอย่างที่คุณชอบนั้นอาจ

มีแคลอรี่มากกว่าที่คุณคิดไว้ และเมื่อทานเข้าไปแล้ว หากไม่สามารถใช้พลังงานให้เหมาะสมกับแคลอรี่ที่ได้รับ ก็อาจท�ให้เกิด
เป็นโรคอ้วนได้ เพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะ ว่าอาหารในแต่ละเมนูนั้นมีแคลอรี่เท่าไหร่กัน

580 kcal /1 จาน

305 kcal /1 ชาม

445 kcal /1 จาน

110 kcal /1 แก้ว

690 kcal /1 จาน

790 kcal /1 จาน

525 kcal /1 จาน

560 kcal /1 จาน

420 kcal /1 จาน

110 kcal /1 ลูก

เรื่อง ณัฐวรา ใจชื่น
ภาพ ฐิตา โพธิเพียรทอง

วิ่งเหยาะ ๆ 
600 - 750 kcal /ชม.

รีดผ้า
150 kcal /ชม.

ตัดหญ้า
250 - 300 kcal /ชม.

ข้าวกะเพราไก่ ไข่ดาว

ไอศกรีม

ข้าวไข่ข้น

กาแฟ
ชานมไข่มุก

ข้าวหมูกระเทียม

ผัดมักกะโรนี

บะหมี่แห้ง

ข้าวหมูแดง

ข้าวผัดอเมริกัน

ข้าวขาหมู
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เรื่อง ณัฐวรา ใจชื่น
ภาพ ฐิตา โพธิเพียรทอง

เผาผลาญพลังงาน
วิ่งเหยาะ ๆ 
600 - 750 kcal /ชม.

วิ่งเร็ว
900 - 1,200 kcal /ชม.

ว่ายน้� 
260 - 750 kcal / ชม.

เดิน
300 kcal /ชม.

กระโดดเชือก
780 kcal /ชม.

วอลเล่ย์บอล
300 kcal /ชม.

แบตมินตัน
350 kcal /ชม.

บาสเก็ตบอล
360 - 660 kcal /ชม.

กอล์ฟ
300 kcal /ชม.

ขี่จักรยาน 
250 - 600 kcal /ชม.

รีดผ้า
150 kcal /ชม.

เย็บผ้า
115 kcal /ชม.

ตัดหญ้า
250 - 300 kcal /ชม.

กวาดพื้น
225 kcal /ชม.

ซักผ้าด้วยมือ
240 kcal /ชม.

ขอขอบคุณข้อมูล การเผาผลาญพลังงาน และ อาหาร & พลังงาน 

จากเว็บไซต์ kcal.memo8.com
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รู้ไว้ใช่ว่า . . . 

การดื่มน้ �อย่างถูกวิธี
โดยปกตคินเราควรด่ืมน�า้วนัละ 6 - 8 

แก้ว หรือคิดตามน�า้หนกัตวัคณูด้วย 33 เช่น 

หากคณุมีน�า้หนกั 60 กิโลกรัม หมายความวา่ 

คณุต้องการน�า้ 60 X 33 = 1,980  ซีซี หรือ

ประมาณ 2 ลติรนัน่เอง  ไมใ่ชเ่พียงปริมาณน�า้

เท่านัน้ท่ีเป็นเร่ืองส�าคญั เเต่เวลาและความถ่ี

ของการด่ืมก็เป็นสิง่ท่ีส�าคญัไมแ่พ้กนั 

การดื่มน�้าที่ถูกวิธีและเป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกายเรามากที่สุด คือ

1. ควรด่ืมน�า้เปล่าท่ีสะอาด หรือ

ต้มสกุ ไมร้่อนหรือเย็นจนเกินไป และให้ด่ืมน�า้

อุน่ ๆ เม่ือรู้สกึไมส่บาย 

2. ถึงแม้จะมีงานวิจัยท่ีบอกว่า

ร่างกายควรได้รับน�า้วนัละ 6 - 8 แก้ว เเต่ใน

ระหว่างวันนัน้เราอาจได้รับน�า้จากการรับ

ประทานผลไม้หรืออาหารท่ีมีส่วนผสมของน�า้

อยูเ่เล้ว ท�าให้เราอาจไมจ่�าเป็นต้องด่ืมน�า้ถงึ 8 

เเก้วตอ่วนั

3.  เม่ือรู้สกึกระหายน�า้เราควรด่ืมน�า้

ทันที แต่ไม่ควรด่ืมน�า้เร็วเกินไป เพราะอาจ

ท�าให้เกิดอาการจุก หรืออาจถึงกับท�าให้เสีย

ชีวิตได้ และไมค่วรด่ืมน�า้มากเกินไป เพราะจะ

ท�าให้ระบบไต และระบบย่อยอาหารท�างาน

หนกั ซึง่อาจกลายเป็นสาเหตขุองโรคกระเพาะ

อาหาร หรือโรคกระเพาะปัสสาวะอกัเสบได้อีก

ด้วย 

4. ในกรณีท่ีมีการกินอาหารท่ีมี

รสชาติจดัเข้าไปนัน้ เราควรด่ืมน�า้ในปริมาณ

ท่ีมากกวา่ปกติ

5. การด่ืมน�า้เยน็บอ่ย ๆ โดยเฉพาะ

ช่วงเวลาท่ีอากาศหนาวจะท�าให้ระบบของ

ร่างกายต้องท�างานหนกัเพ่ือปรับอณุหภมิูของ

ฐิตา โพธิเพียรทอง

น�า้เยน็ให้เทา่กบัอณุหภมิูของร่างกาย ซึง่จะท�าให้

ระบบยอ่ยอาหารไมดี่เทา่ท่ีควร และในกรณีของผู้

หญิงบางคนอาจท�าให้ปวดประจ�าเดือนด้วย

6. ถ้าต้องการด่ืมน�า้ให้ได้ประโยชน์ตอ่

ร่างกายมากท่ีสดุ ควรด่ืมตอนท่ีเพ่ิงต่ืนนอน รวม

ทัง้ช่วงก่อนและหลงัรับประทานอาหารประมาณ 

1 ชัว่โมง

7. ชว่งก่อนรับประทานอาหาร 15 นาที

และภายใน  45 นาทีหลงัรับประทานอาหาร ไม่

ควรด่ืมน�า้มากกวา่คร่ึงแก้ว เพราะจะท�าให้ระบบ

ยอ่ยอาหารต้องท�างานหนกั เเละต้องผลติน�า้ยอ่ย

ออกมามากกวา่ปกต ิท�าให้ดดูซมึสารอาหารได้ไม่

เตม็ท่ี 

ประโยชน์ของการดื่มน�า้
1.มีการกระตุ้นระบบตา่ง ๆ ในร่างกาย

ให้พร้อมท�างาน

2.มีการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

ท�าให้สขุภาพผิวดีเตง่ตงึเป็นสีชมพู

 3.ปากลิน้สะอาด ตาใสเป็นประกาย

4.ช่วยให้ระบบย่อยอาหารดีขึน้ ช่วย

ป้องกนัโรคกระเพาะ และกรดไหลย้อน

5.ช่วยลดความร้อนในร่างกาย เเละแก้

ร้อนใน

 6.ชว่ยเร่ืองการขบัถ่าย ท�าให้ท้องไมผ่กู

 7.ท�าให้สมาธิดีขึน้ สมองปลอดโปร่ง ชว่ย

ลดอาการปวดศีรษะ หรือไมเกรน

ค�ำเตอืน  ควรคอ่ย ๆ ด่ืมน�า้ทีละน้อยตลอดวนัไม่

ควรด่ืมน�า้ปริมาณมาก ๆ  ในครัง้เดียว เพราะการท�า

เช่นนัน้อาจท�าให้เกิดอาการน�า้เป็นพิษ เน่ืองจาก

เลือดเจือจาง และอาจท�าให้เป็นตะคริว หรือกล้าม

เนือ้เกร็งได้
ขอขอบคณุ บทความการด่ืมน�า้แบบถกูวิธี 

จาก เวบ็ไซต์ prapot.com
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ปัจจบุนัโลกของเราได้ก้าวเข้าสูย่คุท่ีทกุคน

เร่ิมหนัมาใสใ่จสขุภาพกนัมากขึน้	ทัง้ผู้หญิง	ผู้ชาย	เดก็	

หรือคนชรา	ตา่งก็เร่ิมหนัมาดแูลตวัเองกนัทัง้นัน้	ไมว่า่

จะเป็นเร่ืองของอาหารการกินและการออกก�าลงักาย	

ในคอลมัน์นีเ้ราจึงขอน�าเสนอเทรนด์การออกก�าลงั

กายท่ีก�าลงัมาแรงสดุ	 ๆ	 ฉดุไม่อยู่อย่าง	 Focus	 T25	

ท่ีทัง้ดารา	 รวมถึงคนธรรมดาอย่างเรา	 ๆ	ตา่งก็มีการ

แชร์รูปเหง่ือไหลไคลย้อยจาก	T25	อยา่งแพร่หลายใน 

โซเชียลมีเดีย	การออกก�าลงักายแบบนีม้นัดีตอ่สขุภาพ

ของเราจริง	 ๆ	 หรือ	 แล้วจะช่วยให้เรามีรูปร่างสวย 

เฟิร์มอย่างรูปนางแบบในโฆษนาได้หรือเปล่า	 ใน

คอลมัน์นีเ้ราจะพาทา่นผู้อา่นไปหาค�าตอบกนัคะ่

จากบทความ	 ‘T25	 ลดหุ่นได้จริง	 หรือแค่อิง

กระแสดารา’	 ท�าให้เราได้รู้ว่า	 การออกก�าลงักายแบบ	

T25	 มีช่ือเตม็	 ๆ	 วา่	 ‘Focus	T25’	คิดค้นโดย	Shaun	T	

เทรนเนอร์มากประสบการณ์	เจ้าของโปรแกรมออกก�าลงั

กายแบบ	‘อินแซนนิตี	(Insanity)’	หรือการออกก�าลงักาย

แบบใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายให้มาก	ติดตอ่กนัเป็น

เวลานาน	60	 วนั	 ซึง่ก็เป็นการออกก�าลงักายท่ีฮิตในหมู่

คนไดเอตและคนรักสขุภาพนัน้เอง

ออกก�ำลังแบบ T25 แล้วจะได้อะไร?
อย่างแรกท่ีเห็นได้ชัดเจนเม่ือออกก�าลงักาย

แบบ	T25	 ก็คือ	 รูปร่างของเราจะกระชบัขึน้	 สดัสว่นเลก็

ลง	หน้าท้องแบนราบ	เรียกได้วา่เฟิร์มขึน้อยา่งเหน็ได้ชดั	

อีกทัง้เม่ือได้เสียเหง่ือบอ่ย	ๆ	เลือดลมก็จะหมนุเวียนได้ดี	

ผิวพรรณก็ดเูปลง่ปลัง่เหมือนสาวรักสขุภาพ

ส่วนในแง่สุขภาพนัน้	 แน่นอนอยู่แล้วว่าแค่

เราขยบัร่างกาย	ออกก�าลงัให้หวัใจเต้นแรงและเสียเหง่ือ	

บวกกบัการควบคมุอาหารโดยหนัมารับประทานอาหาร

เพ่ือสุขภาพมากกว่าแต่ก่อน	 ก็เพียงพอจะป้องกันเรา

จากโรคภยัไข้เจ็บหลายโรค	แถมยงัท�าให้สขุภาพของเรา													

แข็งแรง	มีภมิูต้านทาน	ปรับสมดลุในร่างกายให้เข้าท่ีเข้า

ทาง	 ส่งผลให้ระบบต่าง	 ๆ	 ในร่างกายท�างานอย่างเต็ม

ประสทิธิภาพมากขึน้

ขอบคณุภาพจาก	http://www.dek-d.com/

“T25 เทรนด์นี้ดีจริงหรือ” 
ฐิตา	โพธิเพียรทอง						ปาณสัม์		อศัวเหม						

T25 คืออะไร?
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4 เคล็ดลับท�ำ T25

T25 เหมำะกับใครบ้ำง?
จริง	ๆ	แล้วการออกก�าลงักายแบบ	T25	จะ

ค่อนข้างตอบโจทย์คนท่ีอยากลดสดัส่วนและลดน�า้

หนกั	เน่ืองจาก	T25	จะชว่ยให้คณุรีดไขมนัและเฟิร์ม	

ร่างกายได้ในเวลาอนัรวดเร็ว	 โดยไม่ต้องอดทนออก

ก�าลงักายเป็นเวลานานต่อเน่ืองหลายเดือน	 เพราะ

เพียงออกก�าลงัแบบ	 T25	 แค่	 2	 เดือนตามตารางท่ี

ก�าหนด	 ก็จะเห็นผลลพัธ์ท่ีน่าร้องว้าวแล้ว	 แต่กบัคน

ท่ีมีโรคประจ�าตวัอย่างโรคหวัใจ	 โรคข้อเข่า	 อาจจะ

ต้องเลี่ยงการออกก�าลงักายในบางทา่	 เพราะทา่ออก

ก�าลงักายบางคอร์สจะเน้นการเคลื่อนไหวร่างกาย

แบบหกัโหมมากเกินไป		

อย่างไรก็ตาม	 การออกก�าลังกาย	 T25									

จะคอ่นข้างเรียกเหง่ือ	และท�าให้เราเสยีพลงังาน	หลาย

คนท่ีเร่ิมเล่นช่วงแรก	 อาจจะเหน่ือยจนแทบขาดใจ	

แต่ก็อย่าท้อและอย่าหกัโหมนะคะ	 เหน่ือยก็หยดุพกั

เป็นระยะ	 จนกว่าจะท�าตามในแต่ละท่าได้ส�าเร็จ	

อยา่กดดนัตวัเองด้วยระยะเวลา	แตก็่อยา่เฉ่ือยช้าจน

สร้างความขีเ้กียจให้ตวัเอง	และท่ีส�าคญัคือ	พยายาม

ควบคมุอาหารพร้อมกบัเลือกกินผกัผลไม้	 อาหารเพ่ือ

สขุภาพ	และด่ืมน�า้เยอะ	ๆ	ด้วย

รู้ได้อย่ำงไรว่ำเล่น T25 หักโหมเกินไปแล้ว?
Ta l k 	 Tes t 	 เ ป็ นการประ เ มินตัว เ อ ง

ด้วยการพูดหรือร้องเพลง	 โดยจะมี	 3	 ระดับคือ 

1. พดูได้	ร้องเพลงได้	การออกก�าลงักายระดบัท่ีคณุยงั

พดูได้	 ร้องเพลงได้นีเ้บาเกินไป	ไม่มีผลท�าให้ร่างกาย

แข็งแรงขึน้	

2. พูดได้	แต่เร่ิมร้องเพลงไม่ไหว	การออกก�าลงักาย

ระดับท่ีคุณยังพอพูดได้	แต่ร้องเพลงไม่ไหว	 ถือเป็น

ระดบัท่ีเหมาะสม	

3.	พดูไมไ่หวแล้ว	แคล่องพดูค�าท่ีมี	15	พยางค์	เชน่	“หนึง่

พนัหนึง่ร้อยหนึง่	หนึง่พนัหนึง่ร้อยสอง	หนึง่พนัหนึง่ร้อย

สาม”	ถ้าพดูไมจ่บ	แสดงวา่คณุหกัโหมเกินไปแล้ว	ต้อง

ลดระดบัลงมา	แตอ่ยา่เพ่ิงหยดุทนัที	ควรจะเดินหรือวิ่ง

เบา	ๆ	ต่อไปอีกสกัระยะนึง	จนหวัใจกลบัมาเต้นปกต	ิ

แล้วจงึคอ่ยพกั

ภาพประกอบโดย	น.ส.ปาณสัม์	อศัวเหม
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ำสจใวัหegroNาษาภนใ”นัตปัก“อืรห”nietpaK“ า งาทนิดเรากะลแอืรเนิดเรากงอขญัค

ีดม่รมรรธณรรวยดโพาภyawroN,negreBllehsttuNehTniyawroN



                     ำสจใวัห egroNาษาภนใ ”นัตปัก“ อืรห ”nietpaK“ า งาทนิดเรากะลแอืรเนิดเรากงอขญัค

ีดม่รมรรธ ณรรว   ยดโพาภ        yawroN, negreB llehsttuN ehT ni yawroN  



นุ่รู่สนุ่รกาจมรรธนฒัวงาท์ณษกัลกอเงึถนอ้ทะส่กแา่กเนชมุชนา่ย

ีดม่รมรรธณรรวยดโพาภyawroN,negreB



นุ่รู่สนุ่รกาจ มรรธนฒัวงาท์ณษกัลกอเงึถนอ้ทะส ่กแา่กเนชมุชนา่ย

ีดม่รมรรธ ณรรว  ยดโพาภ    yawroN, negreB



์ยษุนมงอขา้นหวา้กญิรจเมาวคะลแนตวัตนอ้ทะส่ีทีสงสแ

Las Vagas Nevada ,United States of America

ีดม่รมรรธณรรวยดโพาภ



์ยษุนมงอขา้นหวา้กญิรจเมาวคะลแนตวัตนอ้ทะส่ีท ีสงสแ

Las Vagas Nevada ,United States of America

ีดม่รมรรธ ณรรว   ยดโพาภ
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ปัจจุบนัโลกของเราได้เข้าสู่ยุคท่ีเทคโนโลยีกลายเป็นส่วน

หนึ่งของชีวิตประจ�าวนั ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคม การส่ือสาร การ

ค้าขาย หรือแม้กระทัง่ความบนัเทิง อยา่งการชมภาพยนตร์อนิเมชัน่ ซึง่

ดเูผิน ๆ อาจจะสร้างมาเพ่ือมอบความสนกุสนานให้กบัเดก็ ๆ เทา่นัน้ 

หากลองมองให้ลกึลงไป คณุคิดวา่ คณุจะได้อะไรจากการดอูนิเมชัน่

สกัเร่ืองหนึง่บ้าง 

“โอ้โห เอฟเฟค ซีจี สดุยอดไปเลย”

“เร่ืองนีว้างพลอ็ตดีมากเลย ดแูล้วจะร้องไห้”

“ซาวน์เร่ืองนีอ้ลงัการเวอร์ ๆ ”

“พระเอกเร่ืองนีเ้ก่งมากเลยนะ โดนใจจริง ๆ ”

“ฉากเร่ืองนีน้ะ สวย สมจริงสดุ ๆ ไปเลย”

แล้วคณุเคยสงสยัไหมวา่ กวา่จะมาเป็นอนิเมชัน่ท่ีมีทัง้ภาพ 

เสียง เนือ้หา และบรรยากาศ ท่ีดสูมจริงได้ขนาดนี ้ทางทีมงานผู้สร้าง

ต้องผ่านการเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัอะไรบ้าง ทัง้ภมิูศาสตร์ ภมิู

อากาศ ทรัพยากรธรรมชาต ิผู้คน วฒันธรรม หรือแม้กระทัง่บรรยากาศ

ของสถานท่ีนัน้ ๆ เพ่ือให้ผลงานสามารถถ่ายทอดอารมณ์ และเนือ้หา

ท่ีใกล้เคียงความจริงได้ 

ยกตัวอย่างเช่นตอนหนึ่งในภาพยนต์เร่ือง ริโอ้ 2 (Rio 

2) ในช่วงท่ีบลูตัวละครหลักและครอบครัว เดินทางกลับไปยังป่า

อเมซอนอีกครัง้ โดยอนิเมชัน่ได้แสดงภาพของสภาพพืน้ท่ีของทวีป

อเมริกาใต้ เช่น ชายทะเล เทือกเขาสงู โดยเฉพาะผืนป่าท่ีมีความ 

อดุมสมบรูณ์ โดยมีทรัพยากรธรรมชาติและสตัว์ป่ามากมาย รวมทัง้

สตัว์ใกล้สญูพนัธุ์อย่าง ‘นกมาคอว์สีฟ้า’ อีกทัง้ยงัมีเพลงท่ีใช้จงัหวะ

แซมบ้า ซึง่เป็นจงัหวะของท้องถ่ิน ย่ิงช่วยถ่ายทอดความย่ิงใหญ่ของ

ผืนป่านัน้ให้ดีย่ิงขึน้

ซึง่แน่นอนว่าอนิเมชัน่ทกุ ๆ เร่ือง ก็ล้วนมีฉากอนัน่าจดจ�า

ท่ีมาจากเอกลกัษณ์ทางภมิูศาสตร์ของสถานท่ีนัน้ ๆ  ดงันัน้จงึไมแ่ปลก

เลยท่ีอนิเมชัน่สกัเร่ืองหนึง่จะเป็นสื่อความบนัเทิง ท่ีสามารถให้ความรู้

ทางภมิูศาสตร์ให้แก่ผู้ชมได้เป็นอยา่งดี

ฐิตา  โพธิเพียรทอง   ปาณัสม์  อัศวเหม   ญัฐวรา  ใจชื่่่่่่่น
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ที่ราบสูงบราซิล 
อยูท่างดา้นตะวนัออกของ
ทวีปเป็นท่ีราบสูงท่ีกว้าง
ใหญ่มาก

ท่ีราบลุม่แมน้่ำ อเมซอน 
เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำาที่ใหญ่
และมีพื้นที่มากที่สุดของโลก
รองจากแมน้่ำ�ไนล์�เปน็แมน่้ำ�
ที่ได้รับน้ำาจากลำาน้ำาหลาย
สาขา มีต้นน้ำาอยู่ที่ เทือก
เขาแอนดีส และไดไ้หลลง
สู่มหาสมุทรแอตแลนติกใน
ประเทศบราซิล

เขตเทือกเขาตะวันตกของ
ทวีป อยู่ติดกับชายฝ่ังมหาสมุทร
แปซฟิกิ�มเีทอืกเขาแอนดีสทีม่คีวาม
ยาวประมาณ 7,200 กิโลเมตร    
นับว่าเป็นเทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก และเป็นต้นกำ เนิดของแม่น้ำ             
โอริโนโดและแม่น้ำ อเมซอน ซึ่งเป็น
แม่น้ำ�สำ�คัญในทวีปอเมริกาใต้
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แผนที่่แสดงเขตภูมิประเทศ
ทวีปอเมริกาใต้

ที่ราบลุ่มแม่น้ำ ปารานา - ปารากวัย - อุรุกวัย อยู่ทางตอนใต้
ของที่ราบลุ่มแม่น้ำ อเมซอน เป็นบริเวณที่มีแม่น้ำ ทั้ง 3 ไหลมาบรรจบกัน มี
ลักษณะเป็นอ่าวใหญ่เรียกว่า�‘ริโอเคลาพลาคา’� 

ที่ราบสูงกรอสโซ อยู่ทางตะวันตกของที่ราบสูงบราซิล
ในเขตประเทศบราซิลและโบลิเวีย

ที่ราบสูงปาตาโกเนีย มีทั้งพื้นที่ป่าไม้สลับภูเขา ทะเลสาบ
บนแอ่งที่ราบสูงธารน้ำ แข็งขนาดใหญ่ จึงทำ ให้กลายเป็นบริเวณ
ที่มีนักท่องเที่ยวมาเย่ียมชมมากที่สุด� เพราะความสวยงามทาง
ธรรมชาตินั่นเอง

ท่ีราบลุ่มแม่น้ำาโอริโนโด อยู่ทางตอนเหนือสุดมี 
ตน้กำ เนดิจากเทอืกเขาแอนดสี ไหลผา่นทีร่าบในเขตประเทศ
โคลัมเบียและเวเนซูเอลาลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติก
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แหล่งแร่ธาตุ และพลังงานในทวีปอเมริกาใต้

ปิโตรเลียม
 ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ที่สามารถ
ผลิตปิโตรเลียมเพียงพอได้แก่� ประเทศ�����
เวเนซูเอลาและโคลิมเบีย

แอลกอฮอล�์
 สกัดมาจากต้นอ้อยเป็นพลังงาน
สำ�หรับยานพาหนะในประเทศบราซิล

ทองคำ�
 มีแหล่งผลิตในประเทศ
ปารากวัย อุรุกวัย และแถบ 
เทือกเขาแอนดีส

ถ่านหิน
 ทวีปอเมริกาใต้มีแหล่งถ่านหิน
อยู่น้อย พบในประเทศชิลี บราซิล และ
โคลอมเบีย

เหล็ก
 แหลง่แรเ่หลก็ท่ีสำ�คญัอยูใ่น
ประเทศบราซิล

พลังงานน้ำ 
 ประเทศท่ีมีการนำ พลังงาน
น้ำามาใช้มากในทวีปอเมริกาใต้ 
ได้แก่ บราซิล อาร์เจนตินา ชิลี 
และโคลอมเบีย

แร่ธาตุ
 มแีรธ่าตอุยูม่าก จงึสามารถ
นำ มาใช้และจำ หนา่ยจนทำ ใหภ้าวะ
เศรฐกิจดีขึ้น
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แหล่งแร่ธาตุ และพลังงานในทวีปอเมริกาใต้

อารยธรรมทวีปอเมริกาใต้
 ทวีปอเมริกาใต้เป็นแหล่งอารยธรรมดั้งเดิมของ
ชาวอินเดียเผ่าอินคา�เมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที�่13�
มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ของประเทศเอกวาดอร์� เปรู�
โบลิเวีย และทางตอนเหนือของประเทศชิลี 
� ในช่วงกลางของศตวรรษที่� 14� เป็นช่วงท่ี
อาณาจกัรนีม้คีวามรุง่เรอืงท่ีสดุ�สิง่ท่ีแสดงถงึอารยธรรม
ของชาวอินคาได้แก�่การนำ�หินมาปูถนน�การทำ�สะพาน
แขวนด้วยเชือกเพื่อทอดข้ามลำ�ธารแม่น้ำ�และหุบเขาแคบ�
การสกัดหินภูเขาออกมาเป็นแท่งเพื่อนำ ไปก่อสร้าง การ
ปรับพื้นที่เนินเขาให้เป็นขั้นบันไดเพื่อใช้เพาะปลูก และการ
ขุดคลองเพื่อส่งน้ำ�สำ�หรับการเกษตร
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เผ่าคายาโป

ชนชาติในทวีปอเมริกาใต้

� ในช่วงปีค.ศ.1900� ชนเผ่าคายาโปมีประชากรถึง� 4,000� คนอาศัยใน
ประเทศบราซิล� แตใ่นช่วงปลายปีค.ศ.1970� ประชากรของชนเผ่าคายาโปลดลง
เหลือเพียง�1,300�เนื่องจากเกิดโรคหัดระบาด�เพราะมีการอพยพเข้ามาของคน
งานเหมือง�คนตัดไม�้และคนทำ�ปศุสัตว์�ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ติดเชื้อ�เมื่อเข้ามาจึงนำ�
โรคมาสูช่าวเผา่คายาโปทีไ่มม่ภีมูคุ้ิมกนั�นอกจากนัน้ในชว่งนีร้ฐับาลยงัขอยดึทีด่นิ
และสัมปทานของชนเผ่าคายาโปด้วย

� แม้จะล้มหายตายจากจนเหลือน้อย�แต่พวกเขาก็ไม่เคยหยุดความคิดที่จะ
ขอพื้นที่คืน� จนในปีค.ศ.1980� –� 1990� ชนเผ่าคายาโปจึงเริ่มประท้วงต่อต้าน�
และสังหารคนที่ถูกจับได้ว่ารุกล้ำ�เข้ามาในเขตแดนของพวกเขา� ในการต่อสู้ครั้งนี้�
เผ่าคายาโปได้ขอความช่วยเหลือจากโปรตุเกสด้วย�
� ในปีค.ศ.1988� พวกเขาได้กดดันให้รัฐบาลออกกฏหมายเรื่องสิทธิของชน
พืน้เมอืงในรฐัธรรมนญูฉบบัใหมข่องบราซลิจนสำ�เรจ็�ทำ�ใหอ้าณาเขตของพวกเขา
ได้รับการรับรองอย่างถูกกฏหมาย�ปีต่อมาชนเผ่านี้ได้ต่อต้านโครงการก่อสร้าง
เขื่อนในแม่น้ำ ซึ่งอาจทำ ให้น้ำ ท่วมที่ดินบางส่วนของพวกเขา ทำ ให้แผนสร้างเขื่อน
หกแห่งต้องระงับไป

� ในปัจจุบันประชากรชาวคายาโป 
กำ ลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พวกเขาได้รับและ
นำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้� และเร่ิมมีการใช้
เงินสดเป็นสื่อกลางเพื่อขายและซื้อของ แต่ก็
ยงัคงมกีารรักษาวัฒนธรรมเดิมของตนไว�้โดย
เผ่าคายาโปมีวิธีการสอนลูกหลานให้อนุรักษ์
วัฒนธรรมของตัวเองด้วยการแต่งตัวด้วย
เครื่องแต่งกายพื้นเมือง� การร้อยลูกปัด� และ
การประพฤตติวัตามแบบอยา่งของบรรพบรุษุ
ที่สืบทอดกันมา
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มรดกโลกในทวีปอเมริกาใต้

โมอาย

� ‘โมอาย’�เป็นชื่อเรียกของรูปปั้นหินที่ตั้งกระจายอยู่ทั่วเกาะอีสเตอร�์
ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กมีพื้นที่เพียง�1oo�ตารางกิโลเมตร�และยาวเพียง�25�
กิโลเมตรเท่านั้น�เกาะนี้ตั้งอยูใ่นมหาสมุทรแปซิฟิก�เป็นส่วนหนึ่งของ
อุทยานแห่งชาติลาปานุยของประเทศชิลี เกาะแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็น
สถานที่อันโดดเดี่ยวแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากตั้งอยู่ห่าง
จากชายฝั่งชิลีถึง 30,000 กิโลเมตร และห่าง
จากเกาะที่ใกล้ที่สุดถึง 2,000 กิโลเมตร

� รูปปั้นโมอายเหล่านี้ถูกสร้าง
ขึ้นโดยชาวโพลิเนเชียน� เป็นรูปปั้นแกะ
สลักที่สร้างขึ้นจากหินปล่องภู เขาไฟ 
ราโนราราท่ีอยู่บนเกาะ� รูปป้ันหินจะมี
รูปร่างคล้ายมนุษย์� มีเอกลักษณ์เด่นคือ�
ส่วนศีรษะท่ีมีขนาดใหญ่เด่นชัด บางตัว
ก็มีหมวกหรือมวยผมซึ่งเรียกว่า� ‘ปูเกา’�
แต่ละตัวมีความสูงตั้งแต่� 10� เมตร� ไป
จนถึง�35�เมตร�และมีน้ำ�หนักกว่า�40�
ตัน� และยังมีการสำ�รวจพบโมอายบาง
แทง่ทีย่งัแกะไมเ่สรจ็โดยมคีวามสงูถงึ�21�
เมตรด้วย
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ทำาไมถึงเลือกศึกษาเรื่องนี้?
“เราสนใจเร่ืองนีเ้พราะ เราเคยดอูนิเมชัน่ภาคแรกของเร่ืองนีม้าแล้ว ท�าให้เรา

ได้เหน็ถงึสภาพพืน้ท่ี และวฒันธรรมของทวีปอเมริกาใต้ เชน่ เทศกาลคาร์นิวลั 

ท่ีนา่สนใจ”

คุณค่าของภาพยนตร์เรื่องนีคื้ออะไร�?
“ภาพยนตร์เร่ืองนีเ้ป็นภาพยนตร์ท่ีใช้สื่อได้อยา่งคุ้มคา่มาก เพราะนอกจาก

จะให้ความสนกุได้แล้ว ยงัเป็นการน�าเสนอวฒันธรรมของทวีปอเมริกาใต้ ให้

ความรู้กบัคนด ูรวมทัง้ผู้สร้างยงัใช้ภาพยนตร์เร่ืองนีเ้ป็นการโปรโมทฟตุบอล

โลก 2014 ไปในตวัด้วย”

ศึกษาแล้วทำาใหไ้ด้รู้เรื่องทวีปอเมริกาใต้เพิ่มอย่างไร ?
“ในตอนแรกพวกเราคดิวา่ทวีปนีคื้อ ทวีปแอฟริกา คือมีสภาพพืน้ท่ีคล้ายกนั 

แตค่วามจริงแล้วทวีปนีเ้ป็นทวีปท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ มีทรัพยากรมากมาย 

และยงัมีประวตัศิาสตร์ท่ียาวนานอีกด้วย”

จากการท�าบุ๊คเล็ทได้ฝึกอะไรบ้าง?
“เราได้ฝึกเรียบเรียงข้อมลู และน�ามารวบรวบ เพ่ือจดัท�าเป็นบุ๊คเลท และ                            

อินโฟกราฟฟิคท่ีผ่านการดีไซน์แล้ว ซึ่งการท�าบุ๊คเลทและอินโฟกราฟฟิค      

นัน้ท�าให้เราได้ฝึกความอดทน และความพยายามด้วย เพราะบางครัง้

โปรแกรมก็มีปัญหา รวมทัง้ก่อนจะได้ชิน้งานท่ีดี เราต้องผา่นการแก้อยา่งน้อย 

3 - 4 ครัง้”

ทำ ไมถึงเลือกศึกษาเรื่องนี้?

ขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ wallpapersbee.com
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How to train your 
Dragon

ขอบคุณภาพจาก mwp4.me

ภาวิต   สิทธิโชติ

วีรภัทร   เกิดโภคา



ขอบคุณภาพจาก คุณ lightmega777 www. deviantart.com
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มังกร
มงักรเป็นสตัว์วิเศษท่ีรู้จักกันในต�านานและ

วรรณคดีของประเทศจีนและฝ่ังตะวนัตก เชน่ แถบยโุรป 

แม้จะใช้ค�าวา่มงักร (Dragon) เหมือนกนั แตม่งักรของ

จีนและตะวนัตกนัน้สื่อถงึสตัว์ตา่งชนิดกนั มงักรของจีน

มีรูปร่างลกัษณะจดัอยู่ในประเภทสตัว์เลือ้ยคลานหรือ

ง ูไมมี่ปีก แตส่ามารถบนิไปในอากาศได้ สว่นมงักรของ

ตะวนัตกจะมีขา มีปีกและสามารถพน่ไฟได้

นอกจากนีม้งักรท่ีพบในต�านานของยโุรปและ

เอเชียนัน้ คอ่นข้างจะแตกตา่งกนัในแง่สญัลกัษณ์ โดย

ในคตคิวามเช่ือของจีนมกัจะเช่ือวา่ มงักรนัน้คือเทพเจ้า 

และเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคล รวมถึงเป็น

สญัลกัษณ์ของจกัรพรรดซิึง่เป็นสมมตเิทพ แตท่างยโุรป

นัน้มกัจะถือมงักรเป็นสญัลกัษณ์ของความชัว่ร้าย อนั

เป็นคตท่ีิสืบทอดมาจากความหวาดกลวังขูองชาวยโุรป 

หลักฐานการยืนยัน
มีการพบต�านานเก่ียวกบัมงักรมากมาย ทัง้จาก

เร่ืองเลา่ของชาวบ้าน บนัทกึ ภาพวาดบนฝาผนงั รูปปัน้ 

ภาพแกะสลกั ภาพจากกระจกส ีรวมถงึข้อมลูการบรรยาย

ลกัษณะเก่ียวกบัสตัว์ชนิดนีไ้ว้ 

การค้นพบท่ีเก่าแก่และยาวนานท่ีสดุ มีความเก่า

แก่มากกวา่ 4,000 ปี และการค้นพบท่ีใหมท่ี่สดุอยูท่ี่ราว ๆ  

200 ปีท่ีผา่นมา

นอกจากนัน้ยังมีการค้นพบวิวัฒนาการของ

มงักร ภาพของมงักรในยคุแรกนัน้ มีรูปร่างคล้ายงูยกัษ์ 

ไม่มีเขา ไม่มีปีก ไม่มีเครา ท�าให้มีผู้ เช่ียวชาญหลายคน

เช่ือว่ามนัคือ ‘ไททนัโอโบอา’ งยูกัษ์ขนาดใหญ่สายพนัธุ์

โบเดียจากยคุพาลโีอซีน (Pliocene) ซึง่เป็นยคุหลงัจากยคุ 

ครีเตเชียส (Cretaceous) นัน่เอง 

อีกทัง้ยงัมีการค้นพบโครงกระดกูของสตัว์ท่ีเช่ือ

วา่เป็นมงักรในประเทศจีน กะโหลกมีขนาดใหญ่ กระดกู

มีโพรงคล้ายนก ล�าตวัมีความยาว ซึง่เป็นโครงกระดกูท่ี

มีลกัษณะท่ีแตกต่างจากโครงกระดกูของสตัว์ชนิดใดใน

โลก กระดกูมีน�า้หนกัเบา เรียงกนัเป็นระเบียบและมีความ     

แข็งแรง จากลกัษณะกระดกูอย่างนีท้�าให้มนัย่อยสลาย    

ได้เร็ว ปอดมีขนาดใหญ่ เน่ืองจากมงักรมีร่างกายท่ีใหญ่

โต จงึต้องมีปอดท่ีใหญ่ เพ่ือท่ีจะได้รับอากาศในปริมาณ

มากเพ่ือหายใจหรือใช้เวลาด�าน�า้และบนิ และปอดยงัต้อง

สามารถทนต่อความกดอากาศท่ีเปล่ียนไปเม่ืออยู่ใต้น�า้

และบนท้องฟ้าได้ด้วย

นอกจากปอดท่ีมีขนาดใหญ่แล้ว มังกรยังมี 

ถงุลมท่ีมีขนาดใหญ่เชน่กนั ใช้ส�าหรับกกัเก็บก๊าซไฮโดรเจน 

ท่ีได้มาจากกระบวนการย่อยอาหารของสตัว์กินเนือ้ทุก

ชนิด จะมีแบคทีเรียท่ีคอยยอ่ยสลายอาหาร ซึง่คาดวา่ใน

ตวัมงักรนัน้มีแบคทีเรียท่ีสร้างก๊าซไฮโดรเจนอยู่ จากนัน้

อวยัวะพิเศษก็ท�าหน้าท่ีล�าเลียงไปกกัเก็บไว้ในถงุลม และ

เน่ืองจากไฮโดรเจนเบากว่าอากาศ มนัจึงช่วยเร่ืองการ

ลอยตวัในอากาศของของมงักร

มังกรยังมีปีกท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีมีแรงพอจะยก

ตวัขึน้จากพืน้ดนิ บนิ ร่อนบงัคบัทิศทางบนอากาศ และท�า 

ความเร็ว ความอ้วนของมงักรจงึไมใ่ชไ่ขมนัหรือกล้ามเนือ้

โดยทัง้หมดแต่เป็นปริมาณก๊าซท่ีน�า้หนกัเบากว่าอากาศ

เกือบจะ 1 ใน 4 ของร่างกาย

สว่นหวัของมงักรจะมีเขาแหลม ไว้ส�าหรับขม่ขู่

ศตัรู และใช้เป็นอาวธุ รวมถงึการหาคู ่มงักรมีฟัน 2 ประเภท 

คือ ฟันยาวแหลมท่ีพบได้ทัว่ไปในสตัว์กินเนือ้ยคุโบราณ 

และฟันกราม

อีกทัง้พงัผืดท่ีตดิอยูบ่นเพดานปากตดิกบัคอเป็น

สิง่ท่ีท�าให้มงักรสามารถพน่ไฟได้ ก๊าซท่ีอยูใ่นถงุลม ตดิไฟ

ได้ง่ายและดีกว่าก๊าซมีเทน ช่องเปิดปิดมีหน้าท่ีเหมือน

วาล์วในการเปิดปิดเพ่ือสง่ก๊าซ ซึง่การท่ีจะให้ไฟติดได้นัน้

ต้องมีประกายไฟ 

นอกจากนีย้งัมีการพบผลกึหินในปากของมงักร 

จึงมีการสนันิษฐานว่า มงักรน่าจะกินหิน เพราะต้องการ     

แร่ธาตบุางอยา่งหรือชว่ยยอ่ยอาหาร และฟันกรามคงเป็น

ตวัช่วยบดในงานนี ้ ซึ่งสิ่งท่ีตามมานัน้คือ เศษหินท่ีเป็น

ผลกึตดิอยูท่ี่ฟัน เม่ือมงักรต้องการพน่ไฟ ก็เอาฟันกระทบ

กนัท�าให้เกิดประกายไฟและพน่ก๊าซไฮโดรเจนออกมา จงึ

ท�าให้เกิดไฟ

เร่ืองการพบหลักฐานหรือเร่ืองทฤษฎีท่ีนัก

วทิยาศาสตร์หลายคนได้กลา่วไว้สามารถเป็นจริงได้ ท�าให้

นกัวิทยาศาสตร์จ�านวนหนึง่เช่ือวา่มงักรนา่จะมีอยูจ่ริง
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ชาวไวกิง้เป็นเป็นนกัเดนิเรือท่ีช�านาญและ

กล้าท่ีจะน�าเรือแลน่ออกไปในมหาสมทุรแอตแลนตกิ 

เพ่ือหาหมูเ่กาะเป็นดนิแดนท�ามาหากินอยา่งอยูเ่ยน็

เป็นสขุ เเละปราศจากการรบกวนของชนเผา่อ่ืน ไวกิง้

จงึเป็นชาวยโุรปพวกแรกท่ีเดินเรือออกไปนอกทะเล

ลกึ และลอยล�าอยู่ท่ามกลางลกูคลื่นและแสงแดด 

มองไปรอบด้านจะเหน็แตข่อบฟ้าและพืน้น�า้เทา่นัน้ 

ในการค้นหาแผน่ดินใหม ่พวกไวกิง้ใช้วิธี

ปลอ่ยนกดเุหวา่ท่ีน�าตดิไปกบัเรือด้วย โดยปลอ่ยออก

จากกรงขงั เม่ือนกดเุหวา่หลดุออกจากกรงขงั มนัจะ

โผบินเป็นวงกลมสงูขึน้ไปในอากาศ ถ้ามนับินกลบั

ย้อนทางเดมิ ก็หมายความวา่เบือ้งหน้าตอ่ไปนัน้จะ

ไมมี่แผน่ดนิอยูเ่ลย แตถ้่ามนับนิพุง่ไปในทะเลทางทิศ

ใดทิศทางหนึง่ พวกไวกิง้ก็ทราบได้ทนัทีวา่ ทิศทางนัน้

ต้องมีผืนแผ่นดินอยู่ไกลลบัสายตาเบือ้งหน้าโน้น ซึง่

พวกเขาจะน�าเรือออกค้นหาจนพบดนิแดนนัน้ได้ 

เน่ืองจากชาวไวกิง้อาศัยอยู่ติดทะเลมาก 

ท�าให้มีพืน้ท่ีเพาะปลูกน้อย ดังนัน้ชาวไวกิง้จึงต้อง

อาศยัการประมง และการตอ่เรือ เพ่ือหาอาหาร แตเ่ม่ือ

ประชากรมากขึน้จงึต้องออกเรือเพ่ือค้าขาย

นอกจากนี ้ พวกพวกไวกิง้ยงัชอบการปล้น

สะดมเรือตา่ง ๆ ท่ีผา่นมาในนา่นน�า้ หรือ เรียกงา่ย ๆ 

ว่าโจรสลดั ท�าให้ผู้คนสว่นใหญ่เรียกชาวเหนือพวกนี ้

วา่ “Viking” (ชาวนอร์วิเจียนออกเสียงวา่ วีคงิ)

ไวกิ้ง
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แต่แท้จริงแล้วชาวไวกิง้ ไม่ได้เป็นอย่างท่ีคน

สว่นใหญ่คดิ เพราะเป็นเร่ืองปกตขิองโลกวา่ ใครแข็งแกร่ง

กว่าก็ย่อมข่มคนท่ีอ่อนแอกว่าเป็นธรรมดา ซึ่งในช่วงยคุ

นัน้พวกไวกิง้แข็งแกร่งมาก ท�าให้ชาวไวกิง้สามารถปล้น

ยึดเมืองของคนอ่ืนได้ (ในยคุนัน้ใครท่ีแข็งแรงก็จะไปยึด

เมืองคนอ่ืน) นอกจากนีพ้วกเขายงัมีช่ือเสียงในด้านความ                  

กล้าหาญในการรบ ท�าให้เร่ืองราวของพวกเขาก็เป็นท่ีรู้จกั

กนัอยา่งกว้างขวาง 

ความเชื่อ
ชาวไวกิง้เช่ือและนับถือในเทพเจ้าโอดินเป็น

อย่างมาก รวมถึงธอร์ บตุรชายแห่งโอดินด้วย ซึง่เห็นได้

จากภาพยนตร์อนิเมชัน่เร่ือง How to Train Your Dragon 

ท่ีจะมีการกล่าวถึงเทพทัง้สองอยู่บ่อยครัง้ นอกจากนี ้

ยังมีความเช่ืออีกมากมายเช่น การก�าเนิดโลก ต้นไม้                              

อิกก์ดราซลิ ซึง่เป็นสิง่ท่ีเช่ือมโลกตา่ง ๆ  เข้าด้วยกนั เป็นต้น   

เรือ 
เรือของชาวไวกิง้ถือได้ว่าเป็นเรือท่ีดีท่ีสุดใน

โลก อีกทัง้ชาวไวกิง้ยังเป็นกลุ่มชนท่ีมีฝีมือในการเดิน

เรือท่ีเช่ียวชาญท่ีสดุในโลกอีกด้วย เรือดัง้เดิมของไวกิง้มี

ความยาว 22 เมตร กลางล�ากว้าง 5 เมตร ลกึ 1.5 เมตร  

และมีฝีพาย 30 - 32 คน ตรงกลางมีเสากระโดงส�าหรับ

ตดิผ้าใบ ท้องเรือแบนเหมาะแก่การโต้คลืน่ หวังอน ท้าย

งอน ช่วยให้เคล่ือนท่ีได้ปราดเปรียว และหวัเรือนัน้ท�า

เป็นหวัง ู เน่ืองจากมีความเช่ือว่าสตัว์เลือ้ยคลานชนิด

นีจ้ะช่วยขจดัความชัว่ร้าย โดยเรือสามารถบรรจคุนได้ 

ถงึ100 คน หรือมากกวา่นัน้

สว่นประกอบท่ีใช้ท�าเป็นล�าเรือนัน้คือ ไม้โอ๊ก 

โดยน�ามาตีประกบกัน แล้วเคลือบด้วยน�า้มนัเหนียว 

ท�าให้เรือไวกิง้มีความแข็งแรงมากกวา่เรือไม้อ่ืน ๆ สว่น

หางเสือนัน้มีน�า้หนกัเบาและเม่ือขึน้ฝ่ังจะสามารถถอด

ได้ ท�าให้เข็นเรือได้คลอ่งและงา่ยขึน้ เวลาจะออกทะเล

นัน้ก็จะเข็นเรือลงน�า้ ตดิหางเสือพร้อมกบัเร่งฝีพาย ชกั

ใบเรือขึน้เสากระโดง  

ปัจจุบันเหลือเรือไวกิง้เพียง 3 ล�า ถูกจัด

แสดงอยู่ท่ีเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยแต่ละล�า

มีอายรุาว 1,000 ปี แตมี่เพียงล�าเดียวเทา่นัน้ท่ีมีสภาพ

คอ่นข้างสมบรูณ์เน่ืองจากจมอยู่ในโคลน อีกทัง้ได้พบ       

หลกัฐานว่าไม่เคยออกทะเล แต่ใช้เป็นท่ีฝังศพของผู้

หญิงสงูศกัดิ์ชาวไวกิง้ 2 คน พร้อมกบัสิง่ของเคร่ืองใช้

ส�าหรับผู้ตายให้เอาไปใช้ในภพหน้า

ขอขอบคณุข้อมลู ชาวไว้กิง้จาก th.wikipedia.org 

และข้อมลูเรือไว้กิง้จากเวบ็ไซต์ abroad-tour.com

ขอบคุณภาพจาก desktopwallpapers4
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“อย่าให้รองเท้ากับคนส�าคัญ”

ความเชื่อแปลก ๆ จากทั่วโลก

ชาวสเปนมีความเช่ือเ ก่ียวกับ

เทศกาลปีใหม่ว่า	 ทนัทีท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา

เท่ียงคืน	จะต้องพยายามกินองุน่ให้ได้	12	ผล	

ภายในชว่งเวลาดงักลา่ว	ซึง่หากใครท�าได้ก็จะ

ท�าให้มีแตค่วามโชคดีตลอดทัง้ปี

“กินองุ่น 12 ผล”

ชาวยุโรปมีความเช่ือว่า	 หาก

ท�าเกลือหกจะถือเป็นลางร้าย	เพราะสมยั

โบราณเกลือเป็นสิ่งท่ีมีราคาแพง	 ท�าให้

เกลือกลายเป็นสญัลกัษณ์ของความเช่ือ

ใจ	และการผกูมิตร	ดงันัน้การท�าเกลือหก

จงึเป็นการแสดงความไมเ่ป็นมิตร	ซึง่หาก

ใครท�าเกลือหกแล้วก็สามารถแก้เคล็ดได้

โดยการโยนเกลือข้ามไหลซ้่ายเพ่ือให้โดน

หน้าปีศาจท่ีเกาะอยู่

ชาวเกาหลีมีความเช่ือวา่	อยา่ให้รองเท้า

เป็นของขวญักบัคนส�าคญั	เพราะนัน่อาจจะท�าให้

เขาว่ิงหนีจากคณุไป	แตถ้่าใครเผลอให้ไปแล้ว	ก็มีวิธี

แก้เคลด็คือ	ให้คนท่ีได้รองเท้าคูน่ัน้จา่ยเงินกลบัมา	

แตอ่าจไมจ่�าเป็นต้องจา่ยทัง้หมดของคา่รองเท้าก็ได้						

“ท�าเกลือหกถือเป ็นลางร ้าย”

		ชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือวา่	ทกุ	ๆ 	การเร่ิมต้นของวนั	จะต้อง			

ยิม้แย้มแจม่ใสตัง้แตต่อนต่ืนนอน	และก่อนออกจากบ้านต้องยกนิว้
ชี	้และนิว้โป้งมาถ	ู3	ครัง้	ท่ี

ติง่หทูัง้	2	ข้าง	พร้อมกบัพดู

ว่า	 “ขอให้วนันีมี้แต่โชคดี”	

แล้วถอีูก	3	ครัง้	เม่ือท�าแล้ว

เช่ือวา่	วนันัน้จะมีแตค่วาม

สบายใจ	ค้าขายได้ก�าไร

“ความเช่ือเกี่ยวกับความโชคดี”

ชาวเกาหลีเช่ือวา่ถ้าอยากให้ลกูตวัสงูจะต้องให้ลกูตดัผม

สัน้	เพราะหากย่ิงผมสัน้ตวัก็จะย่ิงสงูเร็ว	รวมทัง้ห้ามกระโดดข้ามตวั

ลกู	เพราะอาจท�าให้เดก็ไมส่งูขึน้อีก

“วิธีเร่งความสูงให้ลูก”

ณฐัวรา			ใจช่ืน
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ขอขอบคณุข้อมลูทัง้หมดจาก	เวบ็ไซต์	horoscope.mthai.com	,	dogilike.com	,	travel.mthai.com

ชาวเกาหลีเช่ือวา่	หลงัจากท่ีเอามือไปจบัแมลง

เมา่	หรือผีเสือ้แล้วห้ามเอามือมาจบัตาตอ่	 เพราะจะท�าให้

ตาบอดได้

“อย่าเอามือจับตาหลังจับผีเส้ือ”

ในวนัปีใหมช่าวนอร์เวย์นิยมท�าขนมหวานท่ีช่ือวา่	‘ไรซ์	พดุดิง้	(Rice	

Pudding)’	ซึง่มีลกัษณะคล้ายข้าวเหนียวเปียกของไทยเรา	โดยในขนมจะใส่

อลัมอนด์ลงไป	1	เมด็	เช่ือวา่หากใครได้กินอลัมอนด์เมด็นี	้ก็จะโชคดีไปตลอด

ทัง้ปี

“อัลมอนด์โชคดี”

ชาวจีนเช่ือว่า	 หากท�าตะเกียบตกพืน้	 จะ

เหมือนเป็นการท�าโชคลาภตกหายไป	หรือบางคนก็เช่ือ

วา่	 การท�าตะเกียบตกพืน้เป็นการปลกุวิญญาณให้ต่ืน

ขึน้	 ฉะนัน้เม่ือท�าตะเกียบตกต้องรีบวาดเคร่ืองหมาย

กากบาทบริเวณท่ีท�าตก	พร้อมกลา่วค�าขอโทษ

  “ห้ามท�าตะเกียบตกพื้น”

ชาวเกาหลีมีความเช่ือว่า	 คนท่ีก�าลงัจะสอบไม่ควรทาน

อาหารท่ีมีลกัษณะลื่น	ๆ	เชน่	บะหม่ี	หรือ	ซปุสาหร่าย	เพราะนัน่จะ

ท�าให้เร่ืองท่ีทอ่งมาไหลออกไปตามอาหารล่ืน	 ๆ	และในทางตรงกนั

ข้าม	ถ้าอยากให้สอบได้ก็ต้องทานอาหารเหนียว	ๆ	เชน่	โมจิ	เพราะ

จะท�าให้ความรู้ตดิอยูใ่นหวั	

	นอกจากนีบ้างคนยงัมีความเช่ือวา่	ห้ามอาบน�า้ก่อนสอบ	

เพราะความรู้ท่ีทอ่งมาอาจจะไหลไปกบัน�า้ด้วย

“สิ่งที่ห้ามท�าก่อนสอบ”

ชาวกรีกโบราณเช่ือว่า	หากท�าผิดโดยการฆ่าคน

ตาย	จะต้องไถ่โทษตอ่เทพเจ้าด้วยการบชูายญัสนุขั	เน่ืองจาก

สนุขัเป็นสญัลกัษณ์ของความบริสทุธ์ิ	แตพิ่ธีกรรมนีไ้ด้เลกิไป

ในปีค.ศ.2000	เน่ืองจากถือเป็นพิธีกรรมท่ีทารุณสตัว์

“การบูชายัญสุนัข”



ขอบคณุภาพจาก คณุ HAL Destinations Team www.hollandamericablog.com 

ทะเลทรายเก่าแก่ท่ีทอดตวัอยูต่ามแนวชายฝ่ังด้านตะวนัตกของประเทศ

นามิเบีย เป็นระยะทางกวา่ 2,000 กิโลเมตร เป็นทะเลทรายท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสดุใน

โลก คาดวา่มีอายอุยา่งน้อย 55 ล้านปี สภาพโดยทัว่ไปเวิง้ว้างและปกคลมุไปด้วย

หมอก ซึง่เกิดจากอากาศอบอุน่ชืน้จากมหาสมทุรแอตแลนตกิ พดัมาเจอกบักระแส

น�า้เยน็เบงเกวลา ท�าให้เกิดหมอกหนาก่อตวัในเวลากลางคืน นบัเป็นทะเลทรายแหง่

เดียวท่ีทอดตวัยาวไปตามแนวมหาสมทุร นอกจากนีท้างตอนใต้ของทะเลทรายนัน้ 

ยงัได้รับการขนานนามวา่เป็น ‘ขมุเพชรท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก’

Namib Desert
ฐิตา โพธิเพียรทอง
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ขอบคณุภาพข้อมลูจาก บทความมหศัจรรย์ธรรมชาตทิะเลทรายนามิบ 

กบัมหาสมสมทุรแอตแลนตกิ โดย Nation TV 



สสุานกีซาเหลา่นี	้เป็นแหลง่โบราณสถานบนท่ีราบสงู	

กีซา	ในเขตชานเมืองของกรุงไคโร	ประเทศอียิปต์	ผา่นเกณฑ์การ

เป็นมรดกโลกเน่ืองจากเป็นตวัแทนในการแสดงผลงานชิน้เอกท่ี

จดัท�าขึน้ด้วยความสร้างสรรค์และชาญฉลาดของมนษุย์	นอกจาก

นีย้งัเป็นสิ่งท่ียืนยนัถึงหลกัฐานทางวฒันธรรมหรืออารยธรรมท่ี 

ปรากฎให้เหน็อยูใ่นปัจจบุนัหรือวา่สาบสญูไปแล้ว

ในสสุานแหง่นีป้ระกอบไปด้วยพีระมิดสามหลงั	 มีช่ือ

เรียกวา่	 ‘The	Great	 Pyramids’	 และรูปปัน้ขนาดยกัษ์ท่ีมีช่ือวา่	

‘มหาสฟิงซ์’	 นอกจากนีย้งัมีสสุานหลายแห่ง	 รวมถึงหมูบ้่านของ

คนงาน	 และเขตอตุสหกรรม	 โดยพีระมิดนัน้เป็นสญัลกัษณ์ของ

อียิปต์โบราณ	และเป็นหนึ่งในสิ่งมหศัจรรย์ของโลกยคุเก่า	และ

เป็นหลงัสดุท้ายท่ียงัหลงเหลืออยู	่

ในสสุานแห่งกีซานัน้	 ประกอบไปด้วยพีระมิดขนาด

ต่างกันสามหลงั	 โดยมหาพีระมิดหลงัท่ีใหญ่ท่ีสดุรู้จกัในอีกช่ือ

หนึ่งว่า	 ‘พีระมิดแห่งชีออปส์และคฟูู’	 ถดัมาราว	 100	 เมตรทาง

ตะวนัตกเฉียงใต้เป็นหลงัท่ีมีขนาดรองลงมาเรียกวา่	‘พีระมิดแหง่ 

คาเฟร’	และถดัมาทางตะวนัตกเฉียงใต้อีก	จะพบพีระมิดขนาดเลก็	

ท่ีมีช่ือวา่	‘พีระมิดแหง่เมน็ควัเร’	นกัโบราณคดีสนันิษฐานวา่การจดั

แผนผงัให้พีระมิดเรียงตวัแบบนี	้เป็นตวัแทนท่ีให้พีระมิดแตล่ะหลงั

แสดงถงึดวงดาวแตล่ะดวงในกลุม่ดาวโอริออน	ซึง่เป็นกลุม่ดาวท่ี

มีความเก่ียวข้องกบัเทพโอซริิสผู้ เป็นเทพแหง่ดวงอาทิตย์	การเกิด

ใหม	่และชีวิตหลงัความตายของชาวอียิปต์

ส่วนสฟิงซ์นัน้ตัง้อยู่ในบริเวณตะวันออกของหมู่

พีระมิดเหลา่นี	้นกัโบราณคดีสนันิษฐานวา่ใบหน้าของสฟิงซ์นัน้

เป็นใบหน้าของฟาโรห์คาเฟร	

นอกจากสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เหล่านีแ้ล้ว	 ยงัมีสิ่ง

ก่อสร้างขนาดรองลงมาอย่างอ่ืนอีก	 เช่น	 พีระมิดซึง่เป็นสสุาน

ของราชินี	เส้นทางถนน	และวิหารในหบุเขา	ท่ีเอาไว้ประกอบพิธี

ศพให้ผู้วายชนม์ด้วย

ในทฤษฎีการสร้างพีระมิดนัน้	จะตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของ

การย้ายก้อนหินขนาดใหญ่จากเหมืองหิน	แล้วยกไปจดัวางเป็น

รูปร่าง	สถาปนิกผู้สร้างจะพฒันาทกัษะในการสร้างไปตามเวลา	

เช่น	การเลือกพืน้ท่ีในการสร้างบนท่ีเรียบและเป็นหินมัน่คงแข็ง

แรงไมใ่ชพื่น้ทราย	ท�าให้มีฐานของพีระมิดท่ีมัน่คง	และหลงัจาก

ส�ารวจพืน้ท่ีท่ีจะสร้างอยา่งละเอียดแล้ว	พวกเขาจะวางพืน้หินชัน้

แรก	และท�าการสร้างโดยวางหินซ้อนทบักนัไปเร่ือย	ๆ 	ในแนวนอน

หินบลอ็กท่ีน�ามาท�าผิวชัน้นอกของพีระมิดนัน้	จะเป็น

หินปนูสีขาวผิวเรียบอยา่งดี	ได้รับการตดัแตง่อยา่งประณีต	และ

ถกูสง่จากเหมืองหินมาท่ีเมืองกีซา่ผา่นทางแมน่�า้ไนล์	จากนัน้จงึ

ถกูลากขึน้มาตรงบริเวณท่ีจะสร้างพีระมิด	 และเพ่ือให้มัน่ใจว่า	

MeMphis 
and it’s necropolis

ปาณสัม์	อศัวเหม



พีระมิดนัน้มีรูปทรงท่ีสมดลุและสมมาตร	บลอ็กหินท่ีใช้สร้าง

พีระมิดชัน้นอกสดุจงึต้องเทา่กนัทัง้ด้านกว้างและด้านยาว	 มี

การสนันิษฐานว่า	 คนงานผู้สร้างพีระมิดได้ท�าเคร่ืองหมาย

ไว้ท่ีหินทกุก้อน	 เพ่ือแสดงถึงองศาของก�าแพงพีระมิด	 และ 

คอ่ย	ๆ	ตดัพืน้ผิวของหินบลอ็กนัน้อยา่งประณีตจนบลอ็กทกุ

อนัสามารถประกอบกนัได้	 ซึง่ในสมยัก่อนพีระมิดชัน้นอกนัน้

มีพืน้ผิวท่ีเรียบ	แตห่ลงัจากโดนกดัเซาะจงึกลายสภาพเป็นพืน้

ผิวขรุขระอยา่งในปัจจบุนั

ส�าหรับเหตุผลในการสร้างมหาพีระมิดกีซ่าและ											

พีระมิดอ่ืน	ๆ	 ในบริเวณนัน้	 คาดวา่สร้างขึน้เพ่ือใช้เก็บรักษา

ร่างของฟาโรห์ผู้ปกครองอียิปต์โบราณท่ีสิน้พระชนม์ลง	 โดย												

ชาวอียิปต์มีความเช่ือวา่	 สว่นหนึง่ของวิญญาณของฟาโรห์ท่ี

เรียกวา่	 ‘คา’	นัน้จะยงัคงอยูก่บัพระศพ		ดงันัน้ร่างท่ีเหลืออยู่

ของฟาโรห์จงึต้องได้รับการดแูลอยา่งดี	เพราะมีความจ�าเป็น

ตอ่การท่ีวิญญาณของฟาโรห์องค์ก่อนจะต้องไปท�าหน้าท่ีเป็น

ราชาแหง่ความตายในภพหน้าตอ่ไป

พีระมิดนัน้ไม่ได้เป็นเพียงสุสานของของฟาโรห์

เทา่นัน้	แตย่งัเป็นคลงัเก็บอปุกรณ์ตา่ง	ๆ 	ท่ีฟาโรห์จะต้องใช้ใน

โลกหลงั	ความตายอีกด้วย	เพราะชาวอียิปต์โบราณนัน้มีความ

เช่ือว่าความตายบนโลกเป็นเพียงจดุเร่ิมต้นของการเดินทาง

ไปท่ีภพหน้าเทา่นัน้	 ร่างของฟาโรห์ท่ีสิน้พระชนม์จะถกูเก็บอยู่

ด้านในหรือด้านใต้พีระมิด	เพ่ือปกป้องร่างนัน้	และเอือ้อ�านวย

ตอ่การเดนิทางไปสูโ่ลกหน้าของฟาโรห์

นอกจากสิง่ก่อสร้างตา่ง	ๆ	 ในข้างต้นแล้ว	 ในพืน้ท่ี

ของสุสานโบราณแห่งนี	้ ยังมีโบราณสถานอยู่อีกด้วย	 เช่น

หมูบ้่านของคนงานผู้ท�าหน้าท่ีสร้างพีระมิดทัง้สามหลงั	หมูบ้่าน

นีเ้ป็นท่ีอยู่ของช่างฝีมือและแรงงานกวา่หลายพนัคน	 	 และยงั

เป็นท่ีอยูข่องฝ่ายงานสนบัสนนุอ่ืน	ๆ	 ในการสร้างอีกด้วย	 เชน่	

ฝ่ายท�าอาหาร	ชา่งไม้	และคนหาบน�า้	

รวมทัง้มีการค้นพบสสุานของคนงานผู้สร้างพีระมิด

อยูใ่นบริเวณรอบ	ๆ 	ตวัพีระมิดอีกด้วย	ถงึแม้จะไมไ่ด้ถกูท�าเป็น

มมัม่ี	 แตพ่วกเขาก็ถกูฝังในสสุานอย่างดี	พร้อมทัง้มีเบียร์และ

ขนมปังฝังอยูเ่พ่ือให้พวกเขาได้น�าไปในโลกหลงัความตาย		

การค้นพบนีท้�าให้เราได้รู้ว่าคนงานท่ีสร้างพีระมิด

นัน้เป็นคนงานท่ีได้รับค่าแรง	 และท�างานสร้างพีระมิดอย่างมี

ศกัดิ์ศรี	ซึง่ก็สมควรได้รับการถกูฝังอยา่งสมเกียรติ	และเปลี่ยน

ความเช่ือเก่า	 ๆ	 ให้เราได้รู้วา่พวกคนงานนัน้ไม่ใช่ทาสท่ีถกูใช้

แรงงาน	 แต่บางทฤษฎีก็บอกว่าคนงานเหล่านัน้	 เป็นคนจาก

ครอบครัวยากจนในอียิปต์ท่ีมาท�างานเพ่ือแลกเปลี่ยนอาหาร	

น�า้	และปศสุตัว์ด้วยเชน่กนั

ขอบคุณุภาพจาก	http://www.greecemedtravel.com

และขอบคณุข้อมลูจาก		en.wikipedia.org



“The GreaT Sphinx”

ขอบคณุภาพาก  www.ppicsfab.com

สฟิงซ์	คือสตัว์ประหลาดในต�านานของชนชาติ

ตา่ง	ๆ	โดยในแตล่ะชนชาติจะมีการพดูถงึลกัษณะของ

สฟิงซ์ท่ีแตกต่างกนัไป	 เช่น	 ในต�านานกรีก	สฟิงซ์เป็น

ลกูของอีคิดนาและไทฟอน	 มีตวัเป็นสิงโต	 ใบหน้าและ

ชว่งอกเป็นหญิงสาว	มีปีกแบบนกอินทรีย์	และสามารถ

พดูภาษามนษุย์ได้	เช่ือกนัวา่สฟิงซ์จะคอยตัง้ค�าถามกบั

มนษุย์ท่ีหลงทางมา	หากมนษุย์ตอบไมไ่ด้ก็จะถกูสงัหาร	 

ส่วนอียิปต์โบราณนัน้จะเ รียกสฟิงซ์ว่า	 

‘แอนโดรสฟิงซ์’	จะมีตวัเป็นสงิโต	ไมมี่ปีกและมีใบหน้า

เป็นมนษุย์ผู้ชาย

และต�านานของเปอร์เซีย	 แอสซีเรีย	 และ

ฟีเนียเซีย	 เช่ือกันว่าสฟิงซ์มีตวัเป็นสิงโต	 หวัเป็นแกะ	

หรือเหย่ียวเรียกกนัว่า	 ‘ครีโอสฟิงซ์’	 จะมีทัง้เพศผู้ เเละ											

เพศเมีย	โดยตวัผู้จะมีผมหยกัศก	สว่นตวัเมียสนันิษฐาน

ว่าได้รับวัฒนธรรมมาจากอียิปต์	 เพราะมีการสวมงู

แอสพ์อยูบ่ริเวณหน้าผากด้วย

นอกจากสฟิงซ์ในต�านานแล้ว	 ก็ยังมี 

มหาสฟิงซ์	ซึง่เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม	ซึง่เป็นรูป

สฟิงซ์แกะสลกัด้วยหินท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในประเทศ

อียิปต์	คือมีความยาวตวัวดัจากหวัถงึหางมากกวา่	72	

เมตร	อยูใ่กล้กบัพีระมิดคาเฟร	ในบริเวณหมูพี่ระมิดทัง้	

3	แหง่กิซา่	โดยจะหมอบหนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก	

เพ่ือคอยเฝ้าพีระมิดไว้	

เเละนอกจากนีม้หาสฟิงซ์ก็มีหน้าท่ีขจัด

วิญญาณร้ายท่ีจะเข้ามารุกล�า้หลมุศพของฟาโรห์ใน

พีระมิดด้วย	เพราะสฟิงซ์ถือเป็นตวัแทนของเทพเจ้าท่ี

มีความชาญฉลาด	และมีพลงัเพ่ือปกป้องพระศพและ

ทรัพย์สมบตัภิายในพีระมิด	

รูปปัน้มหาสฟิงซ์นีจ้ะมีลกัษณะตวัเป็นสงิโต	

หวัเป็นมนษุย์	และมีใบหน้าท่ีสนันิษฐานวา่มีแบบจาก

ใบหน้าของฟาโรห์คาเฟร	 ซึ่งเป็นฟาโรห์ในราชวงศ์ 

ท่ี	4	และเป็นผู้สร้างพีระมิดคาเฟรเม่ือประมาณ	2,006	

ปีก่อนคริสตกาล	เน่ืองจากมีเคราท่ีคาง	ตรงหน้าผาก

ณฐัวรา  ใจช่ืน



ขอบคณุภาพากเวบ็ไซต์ ppicsfab.com

และเวบ็ไซต์ ilovetogo.com

มีงูจงอางแผ่เบีย้	 และมีเคร่ืองประดับแบบรัดเกล้า

ของกษัตริย์	 รวมทัง้ยงัมีผ้าคลมุศีรษะและคออีกด้วย		

และมีการสนันิษฐานว่า	 สาเหตท่ีุต้องท�าใบหน้าของ 

มหาสฟิงซ์ให้เหมือนฟาโรห์คาเฟรก็เพราะวา่	มหาสฟิงซ์

นัน้ถือเป็นร่างจ�าแลงของเทพพระเจ้า	 การท่ีแกะสลกั

ใบหน้าให้เหมือนกนักบัฟาโรห์คาเฟรก็เป็นการเปรียบ

พระองค์เหมือนกบัเทพพระเจ้านัน่เอง

1,000	 ปีหลงัจากท่ีมหาสฟิงซ์ถูกสร้างขึน้	

มนัก็ถกูพายทุรายพดัทบัถมจนเหลือเพียงแค่ส่วนหวั	

ในตอนนัน้มีเทพพระเจ้ามาเข้าฝันเจ้าชายธตุโมส	และ

บอกให้พระองค์เอาทรายท่ีทับอยู่ออก	 หากท�าตาม	

พระองค์จะได้เป็นฟาโรห์ท่ีย่ิงใหญ่ในอนาคต	 ด้วยเหตุ

นีเ้จ้าชายจงึมาดแูลมหาสฟิงซ์

ต่อมาเม่ือเจ้าชายธุตโมสได้ขึน้ครองราชย์	

เป็นฟาโรห์ธตุโมสท่ี	4	พระองค์ก็กลายเป็นฟาโรห์ท่ีย่ิง

ใหญ่	แตห่ลงัจากยคุสมยัของพระองค์	มหาสฟิงซ์ก็ไม่

ได้รับการดแูล	และถกูทรายทบัถมอีกครัง้

ในปัจจุบนัมหาสฟิงซ์ถูกท�าลายจนแทบจะ

มองไมเ่หน็รายละเอียด	เน่ืองจากสภาพอากาศในทะเล

ทรายท่ีมีพายทุรายพดัอยูเ่ป็นประจ�า	 และในชว่งฤดนู�า้

หลากท่ีเกิดขึน้ในอดีต	 มหาสฟิงซ์ยงัถูกน�า้จากแม่น�า้

ไนล์ทว่มจนถงึคร่ึงตวัอีกด้วย	

นอกจาก นี ย้ั ง มี เ ร่ื อ ง เล่ ากันว่ า ในช่ ว ง														

คริสต์ศตวรรษท่ี	 18	ทหารของนโปเลียนท่ีมาถึงอียิปต์	

ใช้ใบหน้าของมหาสฟิงซ์เป็นเป้าซ้อมยิงปืน	ท�าให้รูปงู

แผ่เบีย้บนหน้าผาก	ส่วนจมกู	 และเคราช�ารุดเสียหาย	

อย่างไรก็ตามมีบนัทึกรูปภาพของชาวอาหรับ	บนัทึก

เอาไว้ว่าใบหน้าของมหาสฟิงซ์นัน้ถูกท�าลายตัง้แต	่																

คริสต์ศตวรรษท่ี	14	ซึง่เป็นชว่งก่อนยคุของนโปเลียน		

ในปัจจุบันจมูกและเคราของมหาสฟิงซ์

ถกูน�าไปเก็บอยู่ท่ีพิพิธภณัฑ์	บริทิช	 มิวเซียม	 (British	

Museum)	 ของประเทศองักฤษ	 และทางอียิปต์ก�าลงั

พยายามท�าเร่ืองขอชิน้สว่นนีก้ลบัประเทศ	แตก่ารร้องขอ

ยงัไมเ่ป็นผล



เม่ือครัง้ท่ีเราพยายามค้นหาภมิูศาสตร์โลก	และรู้จกัโลกใน

สว่นตา่ง	 ๆ	 ให้มาขึน้	 เราได้น�าเสนอความรู้ผ่านการท�าเพจในเฟซบุ๊ก	 ใน

บทความนีเ้ราจงึขอน�าเสนอบทสมัภาษณ์แอดมินเพจท่ีได้รับความสนใจ

มากท่ีสดุ	4	อนัดบัแรกคะ่

GREEN COLUMN

เพจเพื่อสิ่งแวดล้อม

เพจ 
หมีเพลีย

ทำ�ไมถึงทำ�เพจเกี่ยวกับขั้วโลก?
ตอนแรกก็ยอมรับวา่สนใจในความสวยงามของ

พืน้ท่ีสีขาวท่ีดสูะอาดตาของขัว้โลก	 และความน่ารักของ

สัตว์นานาชนิดในขัว้โลก	 ไม่ว่าจะเป็นหมีขาวหรือนก

เพนกวินท่ีท�าให้พวกเราสนใจอยากจะศึกษาเร่ืองนีก้ัน	

พร้อมทัง้ยงัอยากรู้ว่า	 พืน้ท่ีสวย	 ๆ	 ท่ีเราเห็นกนันัน้	 จะมี

ปัญหาอะไร	และสง่ผลกบัเรามากแคไ่หน	เพราะถ้าดเูผิน	ๆ 	

มนัก็เหมือนจะเป็นพืน้ท่ีท่ีอยูห่า่งไกลและไมน่า่จะปัญหาท่ี

จะสง่ผลกระทบกบัเราสกัเทา่ไหร่	

ทำ�ไมถึงตั้งชื่อเพจว่า ‘หมีเพลีย’ ?
เพราะว่าเราตัง้ใจท่ีจะใช้หมีขาวซึง่เป็นเหมือน

สญัลกัษณ์ของขัว้โลกเป็นสือ่กลางในการดงึดดูความสนใจ

จากบุคคลภายนอกให้เข้ามาเย่ียมชมเพจ	 ซึ่งค�าว่า											

‘หมีเพลยี’	ก็คือการท่ีเราจะคอยรวบรวมปัญหาท่ีเกิดขึน้กบั

ขัว้โลกท่ีท�าให้หมีเพลยี	หรือให้เข้าใจงา่ยขึน้คือ	ปัญหาโดย

รวมของขัว้โลกนัน่เอง

ทำ� เพจแล้วได้อะไรบ้าง?
ได้รู้ปัญหาของขัว้โลกมากขึน้	 ซึง่ในตอนแรกก็

คดิวา่มนัเป็นเร่ืองไกลตวั	แตพ่อลองมาศกึษาก็พบวา่	 ต้น

เหตมุนัก็ไมใ่กล้ไมไ่กลจากตวัเราเลย	ถ้ารู้ช้ากวา่นีบ้างทีน�า้

แข็งในขัว้โลกคงละลายหมดไปแล้ว

คนท�าเพจยงัได้ฝึกความรับผิดชอบต่อลกูเพจ	

เพราะถ้าเราไม่มีการน�าเสนออะไรเลย	 เพจก็จะร้าง	 ซึง่ก็

ถือวา่เพจเรานัน้ไมมี่ประโยชน์ตอ่ลกูเพจเลย	เพราะฉะนัน้

ก็ต้องคอยอพัเดตเพจบอ่ย	ๆ

แอดมินเพจ	

นางสาว	ฐิตา	โพธิเพียรทอง	(ใบตอง)

นางสาว	ตระการตา	วิวฒันอมรชยั	(เจ้าจอม)

นางสาว	ณิชาภา	ขจรโกวิทย์	(พิม)

นางสาว	ณฐัวรา	ใจช่ืน	(ออม)

นางสาว	ปาณสัม์	อศัวเหม	(มกุ)

เพจ

ทำ�ไมถึงทำ�เพจเกี่ยวกับทำะเลทำราย?
ทะเลทรายเป็นสถานท่ี ท่ีน่าสนใจและ						

ทะเลทรายไมไ่ด้มีแคแ่หง่เดียวในโลก	แตก่ระจายอยูใ่น

ทกุทวีปของโลก	และทะเลทรายยงัมีพนัธุ์พืชและสตัว์ท่ี

เป็นเอกลกัษณ์อีกด้วย	เชน่	กระบองเพชร	ตวัแพร์ร่ีดอ็ก

ทำ�ไมถึงตั้งชื่อเพจว่า ‘อูฐจุ๊ฟ’’ ?
ตอนแรกไม่ได้ตัง้ ช่ือเพจว่าอูฐจุ๊ ฟ	 แต่ว่า

สมาชิกในกลุ่มมีความเห็นว่าช่ือเพจเดิม(Dread-

Search)	นัน้ไมส่ามารถดงึดดูลกูเพจได้	จงึเปลี่ยนเป็น

ช่ือ	‘อฐูจุ๊ฟ’’

ทำ�เพจแล้วได้อะไรบ้าง?
สิ่งแรกท่ีได้คือ	 ชุดความรู้จากทะเลทรายท่ี		

แอดมินได้น�ามาลงเพจ	เพราะเราต้องเช็ควา่ข้อมลูนีจ้ริง

หรือไม	่เช่ือถือได้มากน้อยเพียงใด

อยา่งท่ีสองคือการใช้ภาษา	 เพราะถ้าเราลง

ข้อมลูแบบไมมี่ลกูเลน่	ก็จะไมมี่ความนา่สนใจ	เราจงึใช้

ภาษาท่ีมีลกูเลน่	เชน่	สมมตวิา่ตวัเองเป็นอฐูและแนะน�า

สตัว์ในทะเลทราย	

อย่างสดุท้ายคือ	ความละเอียด	 เพราะช่วง

แรกของการท�าเพจนัน้	มกัจะมีการพิมพ์ผิดบ้าง	ซึง่ใน

ภายหลงัก็พยายามปรับจนผิดน้อยมากหรือไมผิ่ดเลย

แอดมินเพจ

นาย	วีรภทัร	เกิดโภคา	(โต้ง)

นาย	ภาวิต	สทิธิโชติ	(แทน)

นาย	ชสัมา	จนัทร์อมัพร	(ยพีู)

นาย	พิสทุธ์ิ	มโนรัตน์	(ภฟู้า)

นาย	นภสนิธุ์	เทียมประสทิธ์ิ	(ปนู)

อูฐจุ๊ฟ’
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ภาพจากเพจหมีเพลีย

ภาพจากเพจหมีเพลีย

ภาพจากเพจอฐูจุ๊ฟ’

ภาพจากเพจอฐูจุ๊ฟ’
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เพจ

แจวจ้ำ จึก

ทำ�ไมถึงทำ�เพจเกี่ยวกับเเม่น�้า?
เพราะเรารู้สกึวา่แมน่�า้เป็นแหลง่ทรัพยากรท่ี

ใกล้ตวัเรามาก	ซึง่นอกจากเราแล้ว	ยงัมีผู้คนมากมาย

ท่ีในอดีตมีวิถีชีวิตท่ีใกล้ชิดกบัแม่น�า้เหมือนกนั	ดจูาก

การสร้างเมืองใหญ่	ๆ 	ท่ีมกัจะตัง้อยูใ่กล้กบัแมน่�า้เพราะ

คนจะสามารถใช้ประโยชน์จากมนัได้มาก	ทัง้อปุโภค	

บริโภค	และคมนาคม	ท�าให้เราคิดวา่ถ้าหากเราท�าเพจ

เร่ืองแม่น�า้	 คงมีเร่ืองและข้อมลูให้ได้น�ามาเผยแพร่ได้

หลายแงม่มุ	เพราะเป็นทรัพยากรท่ีมีอยูท่กุทวีป	มีความ

เ ก่ียวเ น่ืองกับมนุษย์	 และแม่น� า้แต่ละสายยังมี

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั	และนา่สนใจ

ทำ�ไมชื่อเพจว่า ‘เเจวจ�้าจึก’?
ในตอนแรกพยายามท่ีจะเสนอช่ือกนัในกลุม่

แตก็่ตกลงกนัไมไ่ด้สกัที	 จนจะหมดเวลาโกเมนก็เสนอ

ช่ือ	 ‘แจวจ�า้จกึ’	 ขึน้มา	ความจริงในกลุม่ก็รู้สกึวา่ยงัไม่

โดนเทา่ไหร่	แตเ่วลาหมดแล้ว	เลยสรุปวา่สง่ช่ือนีไ้ปก่อน

แล้วกะจะเปลีย่นอีกที	ซึง่หลงัจากนัน้ป.ปลาเสนอช่ือ	‘ซ’ู	

ซึ่งมาจากเสียงของน�า้	 แต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้เปล่ียน	

เพราะกลวัคนท่ีมาไลค์จะงงว่าตกลงเพจนีช่ื้ออะไรกนั

แน่

ทำ�เพจเเล้วได้อะไรบ้าง?
	ในเชิงทกัษะ	เราได้ฝึกการท�างานกลุม่ท่ี

ยากขึน้	เพราะมนัไมใ่ชแ่คจ่บักลุม่ท�ารายงาน	หรือ

ถ่ายหนงัสัน้	คืออนันีม้นัเป็นการท�าเพจ	ซึง่ทกุคนใน

กลุม่ไมมี่ใครมีประสบการณ์มาก่อน	แล้วจะโพสต์

ทีหนึง่ก็ต้องมาคยุกนัก่อนวา่เนือ้หาอยา่งนีโ้อเคไหม	

ถ้าลงสองเร่ืองนีต้ิดกนัจะท�าให้ภาพรวมหนกัไปรึ

เปลา่

ในเชิงข้อมูล	 เพจนีท้�าให้เรารู้สาระ					

หลาย	 ๆ	 อย่างท่ีเก่ียวกับแม่น�า้	 ซึ่งหลายครัง้มนั

เช่ือมไปไกลจนเรายงังงวา่น่ีมนัเก่ียวกบัแมน่�า้ด้วย

หรือ	เชน่	เหตกุารณ์ท่ีเคร่ืองบนิขบัชนนก	แตม่นัไป

เก่ียวกบัแมน่�า้	คือครัง้หนึง่เคยเกิดเหตกุารณ์เคร่ือง

บนิลงจอดฉกุเฉินกลางแมน่�า้ฮดัสนั	ซึง่เป็นข้อมลูท่ี

ถ้าเราไมไ่ด้เหน็ขา่วนี	้หรือไมมี่ใครมาเลา่ให้ฟัง	เรา

ก็คงไมรู้่ถงึความเก่ียวข้องนีไ้ปอีกนาน

แอดมินเพจ

นางสาว	นชัชา	ลจิุนตานนท์	(ป.ปลา)

นางสาว	อรกานต์	เรืองฤทธ์ิสกลุ	(ออม)

นางสาว	สาริศา	เลศิวฒันากิจกลุ	(เฟอร์)

นาย	ดาวเหนือ	พรวนสขุ	(โกเมน)

นาย	ปณิธิ	ตัง้ศตนนัท์	(จิมม่ี)

นาย	ศวิชั	ลูวี่ระพนัธ์	(บาส)
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ทำ�ไมถึงทำ�เพจเกี่ยวกับทำะเลทำราย?
เลือกเพราะคิดวา่เป็นสถานท่ีไกลตวั	 ไม่

คอ่ยจะรู้เร่ืองเก่ียวกบัทะเลทรายก็เลยสนใจ	และเพจ

ท่ีเหลือทุกอันจะมีเร่ืองเก่ียวกับน�า้หมด	 แต่ทะเล

ทรายไมมี่	ดหูาข้อมลูยาก	ดเูป็นเร่ืองไกลตวั	ท้าทาย!

ทำ�ไมชื่อเพจว่า ‘S’’ea “O’’f “S’’and’?
ตัง้ช่ือนีเ้พราะ	แปลตรงตวักบัค�าวา่	‘ทะเล’	

‘ทราย’	ฟังดตูลกดี	แตจ่ริง	ๆ	แล้วความหมายก็แปล

วา่ทะเลทรายด้วย

ทำ�เพจเเล้วได้อะไรบ้าง?
ท�าเพจได้ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองระบบนิเวศ	 สตัว์	 และ

ปรากฏการณ์แปลก	ๆ	ได้ทกัษะการเช่ือมโยงของข้อมลูในแตล่ะ

ครัง้ท่ีโพสต์	ทัง้ยงัได้จดัล�าดบัของเร่ืองท่ีจะลง	การสืบค้นท่ีบางที

ต้องหาลกึมากกว่าจะได้	 นอกจากนีย้งัได้ฝึกเช่ือมโยงความคิด	

แล้วก็ใช้เวลาวา่งอยา่งมีประโยชน์ด้วย

และยงัได้รู้วา่	dessert	มนัไมใ่ชท่ะเลทราย	มนัแปลวา่

ขนมหวาน	คนไทยแปลผิดมาตัง้นาน	และประเทศไทยก็ไมใ่ชจ่ะ

เกิดทะเลทรายไม่ได้นะ	 ถ้าเรายงัตดัต้นไม้เยอะ	 ๆ	 อยู่แบบนีก็้

สามารถกลายเป็นทะเลทรายได้

แอดมินเพจ

นางสาว	ปราง	สายะศลิป์	(ปราง)

นางสาว	ณฐัณิชา	วนก�าจร	(น�า้หวาน)

นาย	เพชร	ศรีศภุผล	(เพชร)

นาย	คณิน	สงิหละชาติ	(คณิน)

นาย	ดษิฐ์สกลุ	สกลุดษิฐ์	(โซน)

เพจ

S”ea “O”f “S”and
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บะห ม่ี กึ่ ง ส� ำ เ ร็ จ รู ป เ กิ ด ขึ น้ ค รั ้ง แ ร ก เ ม่ื อ ปี	 

ค.ศ.1958	ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น	โดย	‘นำยอนัโด	โมโมฟกุ’ุ	และกลุม่

ประธำนบริษัทนิชชินเป็นผู้ ริ เ ร่ิม	 โดยในช่วงนัน้เป็นยุค

สงครำมโลกครัง้ท่ี	 2	 ท�ำให้ประชำชนประสบภำวะข้ำวยำก

หมำกแพง	กระทรวงสำธำรณะสขุของญ่ีปุ่ นจงึแนะน�ำให้กิน

ขนมปังจำกข้ำวสำลีของชำวอเมริกำ	แตน่ำยอนัโด	 โมโมฟกุ	ุ

กลบัไมเ่หน็ด้วยท่ีคนญ่ีปุ่ นต้องเปลีย่นไปกินขนมปังแทนบะหม่ี

หรือรำเมน	เขำจงึทดลองท�ำบะหม่ีท่ีกินงำ่ย	สะดวก	และรำคำ

ถกูขึน้มำ

หลงัจำกท่ีเขำลองผิดลองถกูอยูห่ลำยเดือน	ในท่ีสดุ

วนัท่ี	 25	 สิงหำคม	 ค.ศ.1958	 นำยอนัโดก็คิดค้นบะหม่ีกึ่ง

ส�ำเร็จรูปได้ส�ำเร็จ	โดยบะหม่ีของเขำมีช่ือวำ่	‘ชิกิน้รำเมน’	ซึง่

มีวิธีท�ำโดยกำรเอำเส้นรำเมนผสมกบัน�ำ้ซุปกระดกูไก่	 แล้ว

ทอดในน�ำ้มนัปำล์มเพ่ือไลค่วำมชืน้ออกไปเพ่ือให้บะหม่ีนีเ้ก็บ

ไว้ได้นำน	และหำกเตมิน�ำ้ร้อนลงไปมนัก็จะคืนสภำพเดมิ	และ

สำมำรถบริโภคได้ทนัที	ตอ่มำชว่งปีค.ศ.1964	นำยอนัโดได้ก่อ

ตัง้สมำคมอตุสำหกรรมอำหำรส�ำเร็จรูป	และได้ด�ำรงต�ำแหนง่

เป็นประธำนสมำคมผู้ผลติรำเมนนำนำชำติอีกด้วย	 เขำสร้ำง

พิพิธภณัฑ์รำเมนส�ำเร็จรูป	‘โมโมฟกุ	ุอนัโด’	กิจกำรของเขำได้

รับกำรตอบรับดีมำก	จนถงึปัจจบุนันีชิ้กิน้รำเมนก็ยงัคงเป็นท่ี

นิยมอยู่

จนในปีค.ศ.1971	นำยอนัโดเร่ิมขยำยตลำดไปยงั

กลุม่ผู้บริโภคตำ่งประเทศ	โดยพุง่เป้ำหมำยไปท่ีสหรัฐอเมริกำ	

และเขำก็พบวำ่	ชำวอเมริกำมกัจะหกัแบง่บะหม่ีเป็น	2	ทอ่น	

แล้วใสม่นัลงในถ้วย	ก่อนจะเตมิน�ำ้ร้อน	เเละรับประทำนโดย

ใช้ส้อม	 ด้วยเหตนีุน้ำยอนัโดจงึเกิดควำมคิดท่ีจะท�ำบะหม่ีกึง่

ส�ำเร็จรูปท่ีบรรจใุนถ้วยโฟม	

หลงัจำกนัน้บะหม่ีถ้วยโฟมก็ได้พฒันำมำเป็น

บะหม่ีถ้วย	‘คพัเมน’	หรือ	‘คพันู้ดเดิล้’	ในเวลำตอ่มำ

แตว่ำ่ในตอนแรกนัน้	คพันู้ดเดิล้ยงัไมเ่ป็นท่ีนิยม

ในประเทศญ่ีปุ่ นมำกนัก	 จนในช่วงฤดูหนำวปีหนึ่งชำว

ญ่ีปุ่ นได้หนัมำลองทำนคพันู้ดเดิล้กนัมำกขึน้	 เพรำะช่วง

นัน้	อำกำศหนำวมำกไมส่ำมำรถทำนเบนโตะ	(ข้ำวกลอ่ง)	

ได้	 จำกนัน้ชำวญ่ีปุ่ นจึงหนัมำสนใจคพันู้ดเดิล	 และนิยม

กินคพันู้ดเดิล้กนัในท่ีสดุ

ส�ำหรับประเทศไทยนัน้	ในชว่งค.ศ.1971	-	1972		

ท่ีญ่ีปุ่ นมีกำรขยำยตลำดไปยงักลุ่มผู้บริโภคต่ำงประเทศ

ประเทศไทยก็เป็น	1	ในประเทศเหลำ่นัน้ด้วย	โดยบะหม่ีกึง่

ส�ำเร็จรูปย่ีห้อแรกท่ีเข้ำมำในไทยคือ	‘ซนัวำ’	ซึง่ได้ต้นแบบ

มำจำกบะหม่ีกึ่งส�ำเร็จรูปของญ่ีปุ่ น	 ต่อจำกนัน้จึงมีย่ีห้อ	

‘ย�ำย�ำ’	 ‘ไวไว’	และ	 ‘มำมำ่’	ผลติออกมำในเวลำใกล้เคียง

กนั	 และถงึแม้มำมำ่จะเป็นบะหม่ีกึง่ส�ำเร็จรูปย่ีห้อท่ี	 4	 ท่ี

เข้ำมำในไทย	 แต่มำม่ำกลบัเป็นบะหม่ีกึ่งส�ำเร็จรูปท่ีคน

ไทยนิยมรับประทำนกันมำกท่ีสุด	 จนช่ือของมำม่ำนัน้	

กลำยเป็นช่ือสำมญัท่ีคนไทยใช้เรียกบะหม่ีกึง่ส�ำเร็จรูปไป

แล้ว

ส�ำหรับสำเหตท่ีุซนัวำซึง่เป็นบะหม่ีกึง่ส�ำเร็จรูป

ย่ีห้อแรกท่ีเข้ำมำ	แตก่ลบัไมเ่ป็นท่ีรู้จกัเทำ่มำมำ่	อำจเป็น

เพรำะวำ่	ซนัวำเป็นบะหม่ีกึง่ส�ำเร็จรูปท่ีมีต้นแบบจำกญ่ีปุ่ น

ซึง่ก่อนทำนจะต้องผำ่นกำรต้มจนเดือด	เส้นจงึจะสกุได้	ใน

ขณะท่ี	ย�ำย�ำ	ไวไว	และมำมำ่เป็นบะหม่ีกึส่�ำเร็จรูปท่ีพฒันำ

มำจำกของไต้หวนั	ซึง่เพียงแคเ่ตมิน�ำ้ร้อนใสช่ำม	หรือถ้วย	

และปิดฝำรอเพียง	3	นำทีก็สำมำรถรับประทำนได้แล้ว

ขอบคณุข้อมลูจำกบทควำมก�ำเนิดของบะหม่ีกึง่ส�ำเร็จรูป	

ของเวบ็ไซต์	neutron.rmutphysics.com
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เส้นบะหม่ีท่ีได้ออกมำจะมีลกัษณะเป็นเส้น

หงิกงอสวยงำม	 จำกนัน้จะถูกน�ำเข้ำตู้ นึ่งเพ่ือท�ำให้							

เส้นบะหม่ีสกุ	โดยใช้เวลำเพียงแค	่1	นำที	กบัอีก	30	-	45	

วินำที

หลงัจำกนึ่งแล้วก็น�ำเส้นมำรำดด้วยน�ำ้ซุปไก่	

ซึง่ท�ำให้เส้นมีรสชำตเิคม็	จำกนัน้จงึน�ำเส้นบะหม่ีไปทอด

ให้กรอบด้วยน�ำ้มนัปำล์ม	เพ่ือให้สำมำรถรักษำอำยขุอง

ก้อนบะหม่ีให้นำนขึน้	 กำรทอดใช้เวลำเพียงนำทีเศษ		

ด้วยอณุหภมิูประมำณ	160	องศำเซลเซียส	ระหวำ่งนัน้

เส้นบะหม่ีจะดดูซมึน�ำ้มนัเข้ำไปด้วย	

เม่ือได้เส้นบะหม่ีท่ีกรอบอยำ่งท่ีเรำเหน็ในซอง

บะหม่ีแล้ว	ก้อนบะหม่ีจะถกูน�ำไปชัง่น�ำ้หนกั	ถ้ำน�ำ้หนกั

ไม่ผ่ำนก็จะคัดแยกแล้วน�ำไปท�ำ	 ‘หม่ีประหยัด’	 หรือ						

‘หม่ีเปลือย’	คือ	มีรูปร่ำงไมส่วย	สีออ่นหรือเข้มไป	เอำไว้

ขำยตอ่ให้กบัพนกังำน	สว่นเศษบะหม่ีท่ีหกัเกลื่อนกรำด

ตำมพืน้ก็จะถกูเก็บไว้ขำยเป็นอำหำรสตัว์

เม่ือถึงขัน้ตอนก่อนกำรบรรจซุอง	 ก้อนบะหม่ี

จะต้องผ่ำนสำยพำนเคร่ืองปรุง	 โดยเคร่ืองปรุงจะ

ประกอบด้วย	3	สว่นหลกั	คือ	น�ำ้มนัเจียวหอม	พริกขีห้นู

ป่น	 และเคร่ืองปรุงผงซึง่ทำงโรงงำนบอกวำ่เป็นวตัถดุิบ

จำกธรรมชำติร้อยละ	 98	 –	 99	 ท่ีเหลือเป็นวัตถุดิบท่ี							

ปรุงแต่งขึน้	 ซึ่งก่อนจะน�ำมำผลิตจะต้องผ่ำนฝ่ำยวิจยั

คณุภำพก่อน

กำรผลิตบะหม่ีกึ่งส�ำเร็จรูปนัน้	 กว่ำจะได้มำ

แตล่ะซองนัน้ไมไ่ด้งำ่ยอยำ่งท่ีคณุคดิ	กำรท่ีแตล่ะโรงงำน

จะสำมำรถผลติบะหม่ีกึง่ส�ำเร็จรูป	ให้ได้ถงึ	600,000	ซอง

ตอ่วนันัน้	 ยอ่มไมส่ำมำรถกำรันตีได้วำ่ผลิตภณัฑ์นัน้จะ

มีคณุภำพดี	บะหม่ีกึง่ส�ำเร็จรูปต้องผำ่นกระบวนกำรกำร

ผลิตหลำยขัน้ตอน	 ตัง้แต่กำรตรวจสอบคุณภำพของ

วตัถดุบิ	กระบวนกำรผลติเส้น	กำรท�ำพริกป่น	ผงชรูส	และ

กำรบรรจผุลติภณัฑ์	

ขัน้ตอนแรกเร่ิมจำกกำรท�ำเส้น	 โดยเส้นนัน้

ผลิตจำกแป้งสำลี	 ท่ีท�ำให้เส้นมีกลิ่นหอม	และมีควำม

เหนียวนุ่มน่ำรับประทำน	 โดยแป้งจะถูกขนส่งมำยัง

โรงงำนผลิตบะหม่ีด้วยรถบรรทกุขนำดใหญ่	 ในวนัหนึ่ง

ต้องใช้รถบรรทกุหลำยสบิคนัเลยทีเดียว

หลงัจำกนัน้จะมีกำรตรวจสอบคณุภำพแป้ง

สำลใีนห้องทดลอง	โดยมีวิธีกำรต้มน�ำ้ร้อน	เทใสแ่ป้ง	คน

ให้เข้ำกนั	แล้วดมวำ่แป้งมีกลิน่หอมหรือไม	่ถ้ำได้คณุภำพ

จงึน�ำแป้งเข้ำสูห่อเก็บแป้ง	แตถ้่ำดมแล้วแป้งมีกลิน่สำบ	

หรือกลิน่อบั	ก็จะสง่แป้งกลบัคืนโรงงำน

แป้งท่ีมีคณุภำพจะถกูน�ำไปผสมน�ำ้	แล้วนวด

ให้เข้ำกนัจนมีควำมเหนียวนุม่	จำกนัน้น�ำสว่นผสมนีเ้ข้ำ

เคร่ืองรีด	จนเส้นบำงเพียง	0.9	มิลลเิมตรแล้วจงึน�ำไปตดั

ด้วยสำยพำนหวี

ขอบคณุข้อมลูจำกเวบ็ไซต์	mama.co.th
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เม่ือถำมถึงวตัถุดิบต่ำง	 ๆ	 ท่ีใช้ในกำรผลิต	

บะหม่ี	ข้ำวสำลเีป็นวตัถดุบิหลกัในกำรท�ำเส้น	ซึง่น�ำเข้ำ

มำจำกประเทศอเมริกำ	แคนำดำ	และออสเตรเลีย	โดย

ขนสง่ผำ่นมำทำงเรือเดนิสมทุรขนำดใหญ่	และมำเทียบ

ทำ่ท่ีเกำะสีชงั	ประเทศไทย	 ข้ำวสำลีจ�ำเป็นต้องน�ำเข้ำ

มำจำกตำ่งประเทศเน่ืองจำกข้ำวสำลสีำมำรถปลกูได้ดี

ในภูมิภำคท่ีมีอำกำศค่อนข้ำงหนำว	 แต่เน่ืองด้วย

ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชืน้	 ข้ำวสำลีจึงไม่สำมำรถ

ปลกูได้ท่ีประเทศไทย	 เมล็ดข้ำวสำลีท่ีจะน�ำมำใช้นัน้

ต้องน�ำมำเข้ำเคร่ืองจกัรเพ่ือคดัแยกเมลด็ข้ำวท่ีสมบรูณ์								

ไมแ่ตก	ไมห่กั

ในส่วนของเคร่ืองปรุงหลักของบะหม่ีกึ่ง

ส�ำเร็จรูป	เชน่	พริกป่นนัน้	สัง่มำจำกหมูบ้่ำนท่ีมีกำรปลกู

พริกหลงัจำกกำรท�ำนำท่ีจงัหวดัอบุลรำชธำนี	 โดยหลงั

จำกท่ีเก็บพริกแล้วก็จะน�ำมำตำกแห้ง	จำกนัน้จงึน�ำพริก

มำคดั	 ซึง่จะแบง่พริกเป็นสองประเภทคือ	พริกสด	 คือ

เป็นพริกท่ีจะสง่เข้ำโรงงำนท�ำบะหม่ีกึง่ส�ำเร็จรูป	สว่นอีก

ประเภทเป็นพริกด่ำง	 ซึ่งโรงงำนไม่รับและขำยให้กับ

พอ่ค้ำแมค้่ำในอีกรำคำหนึง่	

ไม่น่ำเช่ือเลยนะคะว่ำ	 พริกในซองบะหม่ี								

กึ่งส�ำเร็จรูปท่ีเรำทำนนัน้	 จะมำจำกกลุ่มแม่บ้ำนกลุ่ม

หนึ่งในจงัหวดัอบุลรำชธำนี	 เเต่ทกุคนรู้ไหมคะว่ำกำร

ปลูกพริกนัน้เป็นต้นเหตุของปัญหำน�ำ้ป่ำไหลหลำก	

เน่ืองจำกกำรปลกูพริกนัน้เป็นกำรปลกูพืชเชิงเด่ียว	 คือ	

กำรปลกูพืชท่ีมีกำรเว้นชอ่งวำ่งระหวำ่งแถว	ท�ำให้กลำย

เป็นช่องว่ำงทำงน�ำ้ไหล	 แถมพริกยงัไม่มีรำกท่ีแข็งแรง

พอท่ีจะยดึหน้ำดนิไว้	ดงันัน้เม่ือฝนตกหนกัจงึไมมี่ท่ีชะลอ

น�ำ้	 ท�ำให้น�ำ้กดัเซำะหน้ำดินไปจนท�ำให้เกิดน�ำ้ป่ำไหล

หลำก	และท�ำให้ชำวบ้ำนท่ีอยูบ่ริเวณเชิงเขำเดือดร้อน

เคร่ืองเทศอีกอยำ่งหนึง่ท่ีส�ำคญัในเคร่ืองปรุง

คือ	ตะไคร้	ซึง่น�ำมำจำกจงัหวดักำญจนบรีุ	ตะไคร้เป็นพืช

ท่ีต้องกำรน� ำ้มำกในกำรเจริญเติบโต	 ซึ่งตะไคร้ท่ี 

สำมำรถน�ำไปใช้งำนได้ต้องมีอำย	ุ8	เดือนขึน้ไป	และต้อง

เป็นตระไคร้ท่ีไมมี่รอยสขีำว	สว่นท่ีจะน�ำไปใช้คือสว่นโคน

ต้นท่ียำวได้	8	-	10	นิว้	

จำกท่ีกลำ่วมำ	จะเหน็ได้วำ่แม้กำรผลติบะหม่ี

กึง่ส�ำเร็จรูปจะมีขัน้ตอนในกำรตรวจสอบวตัถดุิบ	 แตใ่น

ควำมเป็นจริงภำยในซองบะหม่ีกึง่ส�ำเร็จรูปนัน้ได้ซอ่นสิง่

ท่ีเป็นอนัตรำยตอ่ผู้บริโภคอยูม่ำกเลยทีเดียว	

ไม่ว่ำจะเป็นแป้งสำลีท่ีใช้ท�ำเส้นบะหม่ีท่ีควร

เป็นแป้งสำลท่ีีมีควำมขำวสะอำด	เนือ้ละเอียด	แตต่อนท่ี

พนักงำนน�ำแป้งไปตรวจสอบนัน้แท้จริงเเล้ว	 ได้น�ำไป

เพียงบำงส่วนเท่ำนัน้	 ไม่ได้รวมแป้งในหอพกัแป้งท่ีรอ				

กำรน�ำไปผลติเป็นเส้น	ซึง่อำจมีควำมชืน้	ทัง้นีย้งัไมร่วม

ถึงเร่ืองของควำมสะอำดของเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกำรผลิต

อีกด้วย
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เส้น(นี้อาจถึง)ตาย . . .

ถึงแม้จะมีข้อมูลยืนยันว่ำกระบวนกำรผลิตบะหม่ีกึ่งส�ำเร็จรูปนัน้ปลอดภัยหำยห่วง	

สำมำรถบริโภคได้โดยไมเ่ป็นอนัตรำยตอ่สขุภำพ	 ทัง้ยงัมีข้อมลูทำงโภชนำกำรยืนยนัไว้บนบรรจภุณัฑ์

เสร็จสรรพเรียบร้อย	แตห่ำรู้ไมว่ำ่ในบะหม่ีกึง่ส�ำเร็จรูปซองหนึง่นัน้มีอนัตรำยท่ีซอ่นอยูอ่ยำ่งไมน่ำ่เช่ือ	

วำ่แตเ่จ้ำอนัตรำยท่ีวำ่น่ีอยูต่รงไหนกนัหรือ?	เรำลองมำดสูว่นประกอบของบะหม่ีกึง่ส�ำเร็จรูป

ช่ือดงักนั

ในบะหม่ีกึง่ส�ำเร็จรูปหนึง่ซองนัน้ประกอบด้วยแป้งสำลีร้อยละ	 64.73	 น�ำ้มนัปำล์มร้อยละ	

12.57	เคร่ืองเทศร้อยละ	2.79	ผงเนือ้หมรู้อยละ	0.16	รวมกบัวิตำมินเอและธำตเุหลก็อีกร้อยละ	0.03	

ทัง้หมดรวมกนัได้ร้อยละ	80.28	เทำ่นัน้	แล้วสงสยักนัไหมคะวำ่	วตัถดุิบอีกกวำ่ร้อยละ	20	คืออะไรกนั	

ตรงนัน้แหละคะ่	ท่ีกลุม่ก้อนอนัตรำยทัง้มวลไปซอ่นอยู่

วนันี	้เรำจะไปรู้จกักบัเจ้ำตวัอนัตรำยทัง้หลำยกนั!
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ผงหลอกความอร่อย
ใคร	ๆ	 ก็รู้วำ่บะหม่ีกึง่ส�ำเร็จรูปนัน้มีแต่

แป้ง	 และมีสำรอำหำรไม่เพียงพอต่อร่ำงกำย	 ถ้ำ

เดก็กินเป็นประจ�ำก็จะสง่ผลเสยีตอ่สขุภำพด้วย	แต่

ผลเสียของกำรกินบะหม่ีกึ่งส�ำเร็จรูปไม่ได้มีแค่นี	้

เพรำะนอกจำกตวัเส้นบะหม่ีแล้ว	สำรตำ่ง	ๆ	 ท่ีใส่

ลงไปในกระบวนกำรผลิตบะหม่ีกึ่งส�ำเร็จรูปก็ส่ง

ผลเสียตอ่ร่ำงกำยด้วยเชน่กนั

เรำมำเร่ิมจำกสิ่งท่ีคนกินบะหม่ีน่ำจะ

รู้จกัดี	นัน่คือ	‘ผงชรูส’	สิง่ท่ีอยูใ่นซองเคร่ืองปรุงซึง่

แนบมำกบัซองบะหม่ี	 ซึง่จริง	 ๆ	 แล้วเจ้ำผงชรูสนี ้

มีช่ือเรียกวำ่	 ‘โมโนโซเดียมกลตูำเมต’	 ซึง่เป็นสำร

เคมีล้วน	ๆ	เลยคะ่	โดยสำรนีส้ง่ผลหลอกประสำท

กำรรับรสของเรำให้คดิวำ่อำหำรนัน้มีรสชำตอิร่อย

กลมกลอ่ม	และท�ำให้เกิดควำมรู้สกึ	‘นุม่ลิน้’	ขึน้	ทัง้

ท่ีจริง	ๆ 	แล้วเส้นของบะหม่ีส�ำเร็จรูปก็เป็นเพียงแป้ง

ธรรมดำเทำ่นัน้

นอกจำกจะเป็นสำรเคมีสงัเครำะห์ท่ีไมเ่ป็น

ประโยชน์กบัร่ำงกำยแล้ว	 โมโนโซเดียมกลตูำเมตยงั

มีผลกระทบรุนแรงตอ่ผู้ ท่ีมีอำกำรแพ้อีกด้วย	โดยเม่ือ

รับประทำนเข้ำไปจะเกิดอำกำรเหน่ือยอ่อน	มึนหวั

หรือมีไข้	 และถ้ำอำกำรหนกัหน่อยก็อำจจะอำเจียน		

เกิดอำกำรคนั	และอำกำรแพ้อ่ืนได้	ๆ

กำรสะสมตวัของโมโนโซเดียมกลตูำเมต						

ยงัมีผลกระทบตอ่ระบบประสำทอีกด้วย	โดยจำกกำร

วิจยัพบว่ำโมโนโซเดียมกลตูำเมตนัน้เป็นสำรท่ีช่วย

สง่ผำ่นข้อมลูระหวำ่งเส้นประสำทตำ่ง	ๆ 	กำรได้รับมนั

มำกเกินไปอำจท�ำให้ระบบกำรท�ำงำนของเส้น

ประสำทขดัข้อง	 และเส้นประสำทอำจถกูท�ำลำยได้	

ส่งผลให้กำรเรียนรู้ช้ำ	 หรือเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้							

รวมทัง้ยงัสง่ผลกระทบไปถงึเนือ้เย่ือตำ่ง	ๆ 	ในร่ำงกำย

ด้วย	 เพรำะเนือ้เยือ้ของร่ำงกำยเรำจะตอบสนองตอ่

สำรกลตูำมิกเชน่กนั
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เค๊ม...เค็ม
มีผลกำรวิจยัออกมำวำ่	ปริมำณของ

โซเดียมท่ีคนไทยควรบริโภคนั่นคือ	 2,400	

มิลลกิรัมตอ่วนั	แตบ่ะหม่ีกึง่ส�ำเร็จรูปสว่นใหญ่

กลับมีปริมำณของโซเดียมสูงกว่ำร้อยละ											

50	 –	 100	ของปริมำณท่ีควรบริโภคในหนึง่วนั

โดยเฉพำะบะหม่ีกึง่ส�ำเร็จรูป	‘บิก๊แพค็’	จะย่ิงมี

ปริมำณโซเดียมสงูถงึร้อยละ	112	ของปริมำณ

ท่ีแนะน�ำให้บริโภคในหนึ่งวนั	 แค่บริโภคเพียง

ซองเดียว	 ก็มีโอกำสจะได้รับโซเดียมมำกเกิน

ควำมต้องกำรของร่ำงกำย	และอยำ่ลืมนะวำ่...	

ในหนึง่วนัเรำยงัได้รับควำมเคม็จำกแหลง่อ่ืนอีก

ด้วย	 เช่น	 จำกเคร่ืองปรุงรสอย่ำงน�ำ้ปลำ	 ซีอิว้	

และซอส

กำ ร ไ ด้ รั บ โ ซ เ ดี ยมมำก เ กิ น ไป																

จะท�ำให้เกิดผลกระทบต่อร่ำงกำยมำกมำย

หลำยประกำร	 ผู้ มีโซเดียมสะสมในร่ำงกำยจะ

เป็นผู้ ท่ีเสีย่งตอ่โรคควำมดนัโลหิตสงู	ซึง่จะท�ำให้

เป็นโรคหวัใจ	และโซเดียมยงัมีผลตอ่ระบบกำร

ท�ำงำนของไต	โดยไตจะต้องท�ำงำนหนกัขึน้เพ่ือ

ขบัโซเดียมส่วนเกินออกไป	 ซึ่งเส่ียงต่ออำกำร				

ไตวำยได้	หรือส�ำหรับผู้ ป่วยท่ีเป็นโรคไตอยูแ่ล้ว						

ก็จะเกิดปัญหำกำรตกค้ำงของโซเดียมอยู่ใน

ร่ำงกำย	ท�ำให้เกิดปัญหำควำมดนัโลหิตสงู	นกั

โภชนำกำรในสหรัฐฯถึงขัน้	 “ห้ำม”	 ผู้ ป่วยโรค

ควำมดนัโลหิตสงู	ผู้ ป่วยโรคหวัใจ	ผู้ ป่วยท่ีกินยำ

ขับปัสสำวะ	 และผู้ ป่วยโรคซึมเศร้ำไม่ให้กิน

บะหม่ีกึง่ส�ำเร็จรูปเลยทีเดียว
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สารที่ท�าให้เส้นยังเหนียวนุ่ม
เพรำะเหตใุดเส้นท่ีถกูอบแห้งจนกรอบจงึ

สำมำรถกลบัมำเหนียวนุม่นำ่ทำนได้อีกครัง้หลงัจำก

เตมิน�ำ้ร้อนไปแล้ว	ค�ำตอบก็คือ	 ในตวัเส้นบะหม่ีกึง่

ส�ำเร็จรูปนัน้มีสว่นผสมของสำรท่ีเรียกวำ่	 ‘โพรพีลีน

ไกลคอล’	หรือ	‘พีจี’	ซึง่เจ้ำสำรตวันีมี้คณุสมบตัชิว่ย

ป้องกนักำรแข็งตวั	 โดยพีจีใช้ใสใ่นบะหม่ีท่ีผำ่นกำร

อบแห้งแล้ว	 เพ่ือให้เส้นบะหม่ียงัคงรักษำควำมชืน้	

และอ่อนตัวเหนียวนุ่มเม่ือผู้ บริโภคต้องกำรรับ

ประทำนได้	นอกจำกนัน้พีจียงัท�ำหน้ำท่ีเป็นสำรท่ีใช้

แตง่กลิน่	แตง่สี	และเป็นสำรถนอมอำหำรอีกด้วย

สิ่งท่ีน่ำตกใจท่ีสดุเก่ียวกบัสำรพีจีนีก็้คือ

นอกจำกสำรพีจีจะใช้ในกำรผสมในบะหม่ีกึ่ง

ส�ำเร็จรูปแล้ว	มนัยงัเป็นสำรเคมีท่ีใช้ในอตุสำหกรรม

ตำ่ง	ๆ	อีกด้วย	ทัง้ผสมในยำทำ	ยำฉีด	เคร่ืองส�ำอำง

และครีมทำผิวตำ่ง	 ๆ	 ซึง่ล้วนแตเ่ป็นสิ่งท่ีทำนไม่ได้

ทัง้นัน้

เน่ืองจำกพีจีเป็นสำรประเภท	‘ไกลโค’	ซึง่

มีผลกระทบคือ	เม่ือบริโภคเข้ำไปแล้วตวัสำรจะท�ำให้

เลือดมีสภำวะเป็นกรดแลคติก	นอกจำกนัน้

สำรพีจีในร่ำงกำยก็จะเข้ำไปก่อกวนระบบ

ภูมิคุ้ มกันของเรำ	 ท�ำให้ระบบภูมิคุ้ มกัน

ท�ำงำนได้ไม่เต็มท่ี	 ซึ่งอำจจะเป็นจุดเร่ิมต้น

ของโรคแทรกซ้อนตำ่ง	ๆ	ได้	เชน่	โรคตบั	โรค

ไต	 โรคหัวใจ	 และส่งผลต่ออวัยวะภำยใน

ร่ำงกำย

และถ้ำหำกปลอ่ยให้สำรนีส้ะสมใน

ร่ำงกำยไปเป็นเวลำนำน	ๆ 	อำกำรข้ำงเคียงท่ี

เกิดขึน้ก็จะย่ิงทวีควำมรุนแรงขึน้	 โดยเฉพำะ

กบักลุม่เส่ียงเช่น	ผู้ ป่วยโรคไต	ผู้ ป่วยโรคลม

ชกั	หรือผู้ป่วยท่ีมีแผลไฟไหม้เป็นบริเวณกว้ำง	

เพรำะสำมำรถส่งผลให้เลือดมีสภำวะเป็น	

กรดได้	และเม่ือภมิูคุ้มกนัเสือ่มสภำพแล้วสำร	

พีจียงัท�ำให้เกิดผ่ืนแพ้คนัตำมผิวหนัง	 ออก

ฤทธ์ิกดประสำทท�ำให้วงิเวียนศีรษะ	นอกจำก

นัน้	สำรพีจียงัท�ำให้ปริมำณน�ำ้ตำลในเลอืดต�ำ่	

และท�ำให้เมด็เลือดแตกได้
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“ทรานส์แฟต” ทานเเล้วยิ่ง fat
ถงึแม้จะมีกำรยืนยนัเป็นอยำ่งดีวำ่	ในกำรทอด

เส้นบะหม่ีกึ่งส�ำเร็จรูปนัน้ไม่ได้ใช้น�ำ้มนัในกำรทอดซ�ำ้

หลำยครัง้	 แต่น�ำ้มันท่ีใช้ก็ยังคงเป็นน�ำ้มันรำคำถูก											

ซึง่คณุภำพของอำหำรท่ีได้รับก็จะลดลงไปตำมรำคำของ

น�ำ้มนัด้วย	 โดยน�ำ้มนัรำคำถกูนี	้ เม่ือน�ำมำใช้ทอดแป้ง

ตำ่ง	ๆ 	ก็จะท�ำให้ตวัน�ำ้มนัเกิดปฏิกิริยำกบัแป้ง	และแตก

ตวักลำยเป็น	‘ไขมนัชนิดทรำนส์’	ขึน้	ผู้ ท่ีบริโภคบะหม่ีกึง่

ส�ำเร็จรูปเข้ำไปแล้ว	ก็จะได้รับไขมนันีเ้ข้ำไปสะสมอยูใ่น

ร่ำงกำยด้วย

ไขมนัทรำนส์แฟตท่ีวำ่นี	้เป็นไขมนัอ่ิมตวั	หรือ

ไขมันท่ี ร่ำงกำยไม่สำมำรถเอำไปใช้ประโยชน์ได้																

นอกจำกนีแ้ล้วทรำนส์แฟตยังเป็นต้นเหตุของโรคภัย	 

ตำ่ง	ๆ	อีกด้วย	โดยทรำนส์แฟตเม่ือเข้ำไปอยูใ่นร่ำงกำย

แล้ว	มนัจะไมส่ลำยตวัไปแตจ่ะไปเกำะอยูต่ำมเส้นเลือด	

และขวำงทำงไหลเวียนของเลือด	 ซึ่งอำจท�ำให้หลอด

เลือดหวัใจตีบเพรำะไขมนัอดุตนัได้

นอกจำกนัน้ทรำนส์แฟตยงัเข้ำไปเพ่ิมปริมำณ

คอเรสเตอรอลท่ีไมดี่ในร่ำงกำยให้มำกขึน้และลดปริมำณ

ของคอเรสเตอรอลท่ีดีท่ีได้จำกโปรตีนและพวกเนือ้

สตัว์	 ซึ่งเป็นตวัท่ีช่วยปกป้องหวัใจและหลอดเลือด 

ตำ่ง	ๆ 	เชน่	หลอดเลอืดแขง็ตวั	ดงันัน้กำรบริโภคอำหำร

ท่ีมีสว่นประกอบของทรำนส์แฟตนัน้จงึเป็นชนวนของ

กำรเกิดโรคหวัใจและโรคหลอดเลอืด	โดยผู้บริโภคนัน้

จะมีโอกำสป่วยเป็นโรคหวัใจมำกขึน้ถงึร้อยละ	25

น อ ก จ ำ ก จ ะ เ ป็ น ไ ข มั น ส ะ ส ม แ ล้ ว	

ทรำนส์แฟตยงัสร้ำงผลกระทบอ่ืน	ๆ	ตำมมำอีกด้วย	

เช่น	 สร้ำงโอกำสเส่ียงต่อกำรเป็นมะเร็ง	 เน่ืองจำก	

ทรำนส์แฟต		จะไปแตกตวัท่ีผนงัเซลล์ของร่ำงกำย	และ

เปิดโอกำสให้สำรก่อมะเร็งเข้ำมำในร่ำงกำยได้งำ่ยขึน้	

ผู้หญิงท่ีได้รับทรำนส์แฟตนัน้ก็จะมีโอกำสเสีย่งตอ่กำร

เป็นมะเร็งเต้ำนมและตกไข่ยำก	ท�ำให้มีบตุรยำกขึน้	

นอกจำกนัน้ยงัท�ำให้ตบัต้องท�ำงำนหนกั	และสดุท้ำย

ท่ีเหน็ได้ชดัเจนท่ีสดุ	คือเสียหุน่อนัสวยงำมกลำยเป็น

คนอ้วนลงพงุ	ท�ำให้เสยีควำมมัน่ใจ	และยงัเพ่ิมโอกำส

เสี่ยงท่ีจะเป็นเบำหวำนอีกด้วย

55



เกิดกำรระคำยเคือง	และยงัท�ำให้เกิด

อำกำรปวดศีรษะ	หรืองว่งซมึได้อีกด้วย

นอกจำกนีส้ำร	“สไตรรีน”	ยงั

มีสำรก่อมะเร็งอีกสำมชนิด	เพศหญิงท่ี

ได้รับสำรนีจ้ะเส่ียงต่อกำรเป็นมะเร็ง

เต้ำนม	 ส่วนเพศชำยจะเส่ียงต่อกำร

เป็นมะเร็งตอ่มลกูหมำก	และทัง้คูจ่ะมี

โอกำสเสีย่งเป็นมะเร็งตบั	ทัง้ท่ีไมไ่ด้ด่ืม

แอลกอฮอล์หนกัเลย

ในส่วนของ	 ‘เบนซีน’	 ก็จดั

เป็นสำรพิษก่อมะเร็งเช่นกัน	 หำกรับ

ประทำนเข้ำไปอำจรู้สึกปวดท้อง

เน่ืองจำกสำรตัวนี เ้ ข้ำไปกัดกร่อน

กระเพำะ	อำกำรอ่ืน	ๆ 	ท่ีอำจจะตำมมำ

คือ	 วิงเวียนศีรษะ	 คล่ืนไส้	 อำเจียน								

งว่งซมึ	ชกั	และหวัใจเต้นแรง	ท่ีร้ำยแรง

ท่ีสดุอำจถงึขัน้เสียชีวิตได้	และถ้ำหำก

ได้รับสำรเบนซีนสะสมในร่ำงกำยเป็น

ปริมำณมำก	และเป็นระยะเวลำนำนก็

อำจท� ำ ใ ห้ เ กิ ด โ รค โล หิตจำ ง ไ ด้

เ น่ืองจำกเบนซีนจะเข้ำไปท�ำลำย

ไขกระดูก	 ซึ่งเป็นสำเหตุท่ีท�ำให้เม็ด

เลอืดลดจ�ำนวนลง	และท�ำให้ภมิูคุ้มกนั

เสื่อมลง

ภยัร้ายจากบรรจภุณัฑ์และสารปนเป้ือนในเส้น

นอกจำกสำรเคมีต่ำง	 ๆ	 ท่ี

ผสมปนเปื้อนอยู่กับเส้นบะหม่ีกึ่ง

ส�ำเร็จรูปแล้ว	ยงัมีสำรเคมีท่ีปนเปือ้น

มำกบับรรจภุณัฑ์อีกด้วย	ถ้วยบะหม่ีกึง่

ส�ำเร็จรูปแบบคพันัน้มีรูปแบบเป็นถ้วย

โฟมท่ีขึน้รูปมำจำกพลำสตกิ	มีลกัษณะ

เป็นโฟมเม็ดเล็ก	 ๆ	 ท่ีอัดกันแน่น	

สำมำรถท�ำหน้ำท่ีเป็นฉนวนกนัควำม

ร้อนได้	 ท�ำให้ผู้ ถือถ้วยจะไม่รู้สึกร้อน			

แตข้่อเสียของถ้วยโฟมคือ	 ไมส่ำมำรถ

เอำเข้ำเตำไมโครเวฟได้เน่ืองจำกเตำ

ไมโครเวฟมีควำมร้อนสงูเกินไป

ถ้วยโฟมลักษณะนีจ้ะมำ

พร้อมกบัสำรเคมีสองตวัคือ	 ‘สไตรรีน’	

และ	 ‘เบนซีน’	 ซึ่งเม่ือน�ำถ้วยโฟมใน

ลักษณะนีม้ำใส่อำหำร	 โดยเฉพำะ

อำหำรร้อน	 เช่น	 เวลำใส่น�ำ้ร้อนต้ม

บะหม่ีกึง่ส�ำเร็จรูป	ควำมร้อนจะท�ำให้

ตัวถ้วยโฟมสลำยตัวและปล่อยสำร

เคมีอนัตรำยออกมำ	กำรใสเ่คร่ืองปรุง

ท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรด	เชน่	มะนำวหรือน�ำ้ส้ม

สำยชก็ูเช่นเดียวกนั	 วิธีอ่ืน	 ๆ	 ท่ีท�ำให้

สำรเคมีอนัตรำยจำกถ้วยโฟมปนเปือ้น

อำหำรก็มีกำรใส่น�ำ้มันท่ีช่วยเร่งกำร

เคลื่อนตัวของสำรได้มำกเป็นพิเศษ	

กำรทิง้อำหำรแช่ไว้ในบรรจภุณัฑ์โฟม

นำน	ๆ	ท�ำให้อำหำรดดูซบัสำรเคมีไป

มำก	รวมถงึกำรใช้ไมโครเวฟอุน่อำหำร

ลองนัง่คดิกนัเลน่	ๆ	ถงึกำร

ท�ำบะหม่ีกึ่ งส�ำ เ ร็จ รูปแบบคัพสัก

ถ้วย…	เรำต้องเท	“น�ำ้ร้อน”	ลงไป	เพ่ือ

ให้เส้นสกุ	บีบ	“มะนำว”	สกัหนอ่ยเพ่ือ

เพ่ิมควำมแซบ่	ใส	่“น�ำ้มนั”	เจียวหอม	

ด้วยจะได้กลมกล่อม	 “ทิง้ไว้ในถ้วย”			

สกัพกัเพ่ือให้เส้นเหนียวนุ่มอีกสกันิด

หรือถ้ำบำงครัง้ไม่ทันใจ	 ก็เอำ	 “เข้ำ

ไมโครเวฟ”	เลย	…โอ้โห!	น่ีมนัครบสตูร

ทกุข้อท่ีท�ำให้สำรเคมีอนัตรำยปนเปือ้น

อยู่ในบะหม่ีของเรำเลยน่ีนำ	 เพรำะ

อย่ำงนีไ้งล่ะ	 บะหม่ีกึ่งส�ำเร็จรูปจึงมี

อนัตรำยจำกสำรท่ีมำกับบรรจุภัณฑ์

มำกท่ีสดุ

สำรเคมีท่ีช่ือ	‘สไตรรีน’	ท่ีวำ่

นัน้	เม่ือสลำยตวัจำกถ้วยโฟมและเม่ือ

ได้เข้ำสูร่่ำงกำยของเรำแล้ว	จะมีผลตอ่

ฮอร์โมนส์ในร่ำงกำย	ส�ำหรับผู้หญิงจะ

ท�ำให้ประจ�ำเดือนมำไมป่รกติ	ทัง้ยงัมี

ผลต่อระบบประสำทท�ำให้สมองมี

อำกำรมนึงง	สมองเสื่อมงำ่ย	หงดุหงิด

งำ่ย	สง่ผลตอ่เมด็เลอืดแดงและอวยัวะ

ภำยในเชน่	ตบัและไต	นอกจำกนัน้น�ำ้

ท่ีมีกำรปนเปือ้นสำรนีอ้ำจท�ำให้ระคำย

เคืองเม่ือถกูผิวหนงัหรือดวงตำ		กำรสดู

ดมไอน� ำ้ของมันอำจท�ำให้ไอและ

หำยใจล�ำบำก	เน่ืองจำกท�ำให้เนือ้เย่ือ
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ขอบคณุข้อมลูจำกบทควำม	10	 เหตผุลน่ำยีข้อง

บะหม่ีกึง่ส�ำเร็จรูป	อยำกสขุภำพดีต้องอยำ่ข้ำม	!

เจ้าสารร้ายอื่น ๆ ที่ซ่อนอยู่
นอกจำกสำรเคมีตำ่ง	ๆ	 ท่ีกลำ่วถงึใน

ข้ำงต้น	สำรอนัตรำยท่ีซอ่นอยูก็่ยงัไมห่มดแคน่ัน้	

ยงัมีสำรท่ีท�ำให้เส้นกรอบ	 รวมทัง้กำรผ่ำนกำร

ทอดด้วยน�ำ้มนัเก่ำหลำยครัง้	 จนท�ำให้เกิดกำร

สะสมของ	‘คำร์บอน’	ซึง่เป็นสำรก่อมะเร็งอีกรูป

แบบหนึง่ด้วย	และยงัมีสำรสงัเครำะห์ตำ่ง	ๆ	อีก

มำกมำยเป็นสว่นผสม	ทัง้แตง่กลิน่	 แตง่สี	 และ

สำรกนับดู	 ซึ่งทัง้หมดนีล้้วนเป็นตวักำรท่ีท�ำให้

อัตรำกำรเผำผลำญพลงังำนในร่ำงกำยลดลง

สร้ำงควำมเสี่ยงต่อกำรน�ำ้หนกัเกินและเป็นโรค

อ้วน	 และด้วยควำมท่ีมีแต่แป้งและผงชูรสท่ีมี

โซเดียมสูง	 จึงท�ำให้ผู้ บริโภคมีควำมเสี่ยงต่อ

อำกำรร่ำงกำยบวมน�ำ้และโรคลงพงุอีกด้วย

แม้กำรบริโภคบะหม่ีกึ่งส�ำเร็จรูปจะ

สะดวกสบำย	 และยงัมีรำคำย่อมเยำไม่ท�ำร้ำย

กระเป๋ำตังค์	 แต่โทษจำกกำรบริโภคบะหม่ีกึ่ง

ส�ำเร็จรูปก็มำกมำยจนย้อนกลบัมำท�ำร้ำยตวัเรำ

เองได้

ควำมสะดวกสบำยและควำมประหยดั

ในวันนี	้ อำจกลำยเป็นควำมทุกข์ทรมำนแสน

สำหสัจำกโรคภยัท่ีรุมเร้ำ	และคำ่ใช้จำ่ยมำกมำย

ท่ีจะต้องเสียไปกบัค่ำรักษำพยำบำลในวนัข้ำง

หน้ำก็ได้
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หำกพดูถงึบะหม่ีกึง่ส�ำเร็จรูปในประเทศไทยแล้ว

ทกุคนก็คงจะนกึถึง	 ‘มำม่ำ’	 ซึง่คนไทยมกัใช้เป็นค�ำเรียก

แทนบะหม่ีกึง่ส�ำเร็จรูปไปเสียแล้ว	แม้วำ่ในควำมเป็นจริง									

มำมำ่คือหนึง่ในช่ือแบรนด์บะหม่ีกึง่ส�ำเร็จรูปท่ีได้รับควำม

นิยมมำกท่ีสดุหนึ่งในสำมแบรนด์ของประเทศไทย	 ซึง่ได้

รับควำมนิยมอย่ำงสงูในหมู่ผู้บริโภคทัง้ชำวไทยและชำว

ตำ่งชำติ	สำเหตหุลกัมำจำกควำมสะดวกสบำยในกำรรับ

ประทำน	ทัง้ยงัหำซือ้ได้งำ่ย	และท�ำได้รวดเร็ว	ท�ำให้บะหม่ี

กึ่งส�ำเร็จรูปได้กลำยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทย

ไปเแล้ว

ธรุกิจบะหม่ีกึง่ส�ำเร็จรูปในประเทศไทยจงึถือได้

ว่ำประสบควำมส�ำเร็จเป็นอย่ำงมำก	 เห็นได้จำกกำรท่ีมี

ผลิตภณัฑ์บะหม่ีกึ่งส�ำเร็จรูปมำกมำยตำมท้องตลำด	ทัง้

ชนิดซอง	ชนิดถ้วย	และชนิดชำม	นอกจำกนีย้งัมีรสชำตใิห้

เลือกรับประทำนอีกมำกมำยหลำยรสชำติเลยทีเดียว						

อีกประกำรหนึ่งคือ	 บะหม่ีกึ่งส�ำเ ร็จรูปเป็นหนึ่งใน

ผลติภณัฑ์ท่ีสำมำรถคงยอดขำยไว้ได้	ไมว่ำ่จะอยูใ่นภำวะ

ทำงเศรษฐกิจแบบใดก็ตำม	โดยเฉพำะชว่งเศรษฐกิจไมดี่

คนก็จะย่ิงหันมำรับประทำนบะหม่ีกึ่งส�ำเร็จรูปมำกขึน้					

หรือแม้ในช่วงท่ีเศรษฐกิจดี	บะหม่ีกึ่งส�ำเร็จรูปก็ยงัได้รับ

ควำมนิยมในกำรบริโภคเช่นเดิม	 และมีแนวโน้มว่ำกำร

บริโภคบะหม่ีกึง่ส�ำเร็จรูปจะสงูขึน้เร่ือย	ๆ	 	 เน่ืองจำกเป็น

อำหำรท่ีมีรำคำถกู	หำซือ้ได้งำ่ย	และสำมำรถท�ำให้อ่ิมท้อง

ได้เชน่เดียวกบัอำหำรจำนหลกั

ส�ำหรับโครงสร้ำงตลำดของบะหม่ีกึ่งส�ำเร็จรูป

เรียกได้ว่ำเป็นโครงสร้ำงกำรแข่งขนัแบบผู้ขำยน้อยรำย

เน่ืองจำกมีผู้ผลิตรำยใหญ่ท่ีได้รับสว่นแบง่ทำงกำรตลำด

มำกท่ีสุดกว่ำร้อยละ	 80	 ของอุตสำหกรรมบะหม่ีกึ่ง

ส�ำเร็จรูปทัง้หมดซึง่มีเพียง	3	บริษัทเทำ่นัน้	 ได้แก่	มำมำ่			

ไวไว	และย�ำย�ำ	ซึง่ทัง้สำมบริษัทนีมี้กลยทุธ์ทำงกำรตลำด

ท่ีโดดเด่นจำกบริษัทอ่ืน	 ๆ	 ไม่ว่ำจะเป็นในเร่ืองของ									

บรรจุภัณฑ์	 ซึ่งในปัจจุบันมีด้วยกันอยู่	 3	 ชนิด	 ได้แก่									

ชนิดซอง	ชนิดคพั	(ถ้วย)	และชนิดโบวล์	(ชำม)

เร่ืองของกำรตัง้รำคำให้เหมำะสมกับกลุ่ม						

เป้ำหมำยขึน้อยูก่บัเร่ืองของรสชำตท่ีิอ้ำงอิงมำจำกรสชำติ

ท่ีคนไทยชอบรับประทำน	คือรสเผด็	จดัจ้ำน	และรสไมเ่ผด็
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ขอบคณุข้อมลูจำกบทควำม	สว่นแบง่ตลำดบะหม่ีกึง่ส�ำเร็จรูป

ซึง่ย่ิงแบรนด์ใดท่ีมีรสชำติหลำกหลำยมำก	 ก็จะย่ิงได้รับ

ควำมนิยมจำกผู้บริโภคมำกตำมไปด้วย

กลยทุธ์อีกอย่ำงหนึ่งท่ีส�ำคญัของตลำดบะหม่ี

กึง่ส�ำเร็จรูปคือ	กำรออกแบบบรรจภุณัฑ์	ให้มีควำมดงึดดู

ดดีู	และมีควำมโดดเดน่	แตกตำ่งจำกแบรนด์อ่ืน	ๆ 	รวมถงึ

ควำมปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ท่ีส่งผลเป็นอย่ำงย่ิงต่อ

ควำมเช่ือมั่นและควำมไว้วำงใจของผู้ บริโภค	 โดยใน

ปัจจบุนัได้มีกำรผลติบะหม่ีกึง่ส�ำเร็จรูปรสชำตติำ่ง	ๆ 	จำก

ทัง้	3	ย่ีห้อมำกกวำ่	70	รูปแบบผลติภณัฑ์

สิง่สดุท้ำยคือกำรโฆษณำให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถงึ

คณุสมบตัิของผลิตภณัฑ์ว่ำมีข้อดีอย่ำงไร	 และสำมำรถ

ตอบสนองตอ่ควำมต้องกำรของพวกเขำได้หรือไม	่และกำร

โฆษณำยังเป็นหนึ่งในแนวทำงท่ีจะสร้ำงควำมเป็น

เอกลักษณ์ให้แบรนด์ของตนนัน้มีควำมแตกต่ำงจำก							

แบรนด์อ่ืน	ๆ	อีกด้วย

หำกถำมว่ำท�ำไมตลำดบะหม่ีกึ่งส�ำเร็จรูปนัน้

เป็นกำรแขง่ขนัแบบผู้ขำยน้อยรำย	ก็เป็นเพรำะของคนไทย	

มีพฤติกรรมกำรบริโภคเหมือนเดิม	 กำรบริโภคบะหม่ีกึ่ง

ส�ำเร็จรูปท่ีมีรสชำติเผ็ดจัดจ้ำน	 เช่น	 รสต้มย�ำกุ้ ง	 และ

รสชำติท่ีไม่เผ็ด	 เช่น	 รสหมูสับ	 และอีกแบบหนึ่งคือ	

พฤตกิรรมชอบทดลองรสชำติใหม	่ๆ	รวมถงึมีควำมจงรัก

ภกัดีตอ่สนิค้ำแบรนด์หนึง่มำก

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์บะหม่ีกึ่งส�ำเร็จรูปทัง้	 3	

แบรนด์หลกัถือว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงกันมำกนกัในด้ำน

ของรสชำต	ิและคอ่นข้ำงมีควำมเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั	

คือ	มีทัง้รสเผ็ด	ไมเ่ผ็ด	(จืด)	เผ็ดมำก	เผ็ดน้อย	เปรีย้ว	แต่

สิ่งท่ีท�ำให้แต่ละย่ีห้อแตกต่ำงกัน	 คือมีรสชำติท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ของตน	ในกำรเพ่ิมเตมิ	เสริมวตัถดุิบตำ่ง	ๆ	ลง

ไปในสินค้ำให้มีควำมตำ่งจำกสินค้ำรูปแบบเดียวกนัของ

แบรนด์คู่แข่ง	 รวมถึงมีกำรใช้กลยุทธ์อ่ืน	 ๆ	 เช่น	 ด้ำน							

บรรจภุณัฑ์	กำรโฆษณำ	และยงัมีกำรสง่เสริมกำรขำยและ

กิจกรรมเพ่ือสงัคม	 เป็นต้น	 ซึง่กลยทุธ์ท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น	

ล้วนส่งผลต่อกำรด�ำเนินธุรกิจทัง้สิน้	 เช่น	 รำยได้จำก							

กำรขำย	สว่นแบ่งทำงกำรตลำด	 และผลก�ำไรสทุธิของผู้

ผลิต	 กลยุทธ์ท่ีแต่ละย่ีห้อใช้นัน้	 ยังเป็นกำรสร้ำงภำพ

ลกัษณ์ท่ีดีให้กบัผลติภณัฑ์และองค์กรได้เป็นอยำ่งดี
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บะหม่ีกึ่งส�ำเร็จรูป	ถือได้วำ่เป็นอำหำรกึ่งส�ำเร็จรูปชนิดหนึง่ท่ีได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำกและไม่มีผู้บริโภค

คนไหนไมรู้่จกั	อยำ่งไรก็ตำมเเม้ทรำบวำ่บะหม่ีกึง่ส�ำเร็จรูปนี	้ไมใ่ชอ่ำหำรท่ีมำกด้วยคณุคำ่ทำงโภชนำกำร	และอำจได้รับ

อนัตรำยหำกรับประทำนมำกไป	แตผู่้บริโภคก็ยงัคงนิยมรับประทำนกนัอยู	่ลองไปฟังควำมคดิเหน็ของผู้คนท่ีบริโภคบะหม่ี

กึง่ส�ำเร็จรูปกนัคะ่

นำงสำว	อรอินทุ์	อณุหเทพำรักษ์

อำย	ุ16	ปี

นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษำปีท่ี	4	

“มนัรวดเร็วและอร่อยมำก	 เส้นของมนั

กินยงัไงก็ไม่เลี่ยน	พอผสมกบัน�ำ้แซ่บ	 ๆ	 ละเด็ด 

เวอ่ร์คะ่	เรำนำน	ๆ	กินทีไมไ่ด้กินทกุวนั	เรำรู้วำ่มนั

ไม่ดีเเต่ก็พยำยำมเลี่ยงแว๊กส์บนเส้น	 ด้วยกำรต้ม

เส้นเเล้วเทน�ำ้ทิง้	จำกนัน้คอ่ยต้มกบัน�ำ้อีกรอบ“

นำย	ศภุวฒิุ	ธีรวฒันชยั

อำย	ุ16	ปี

นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษำปีท่ี	4

“อร่อย	มีรสชำติเข้มข้น	 	 คืออร่อยสู้

อำหำรปกตไิด้	มีรำคำท่ีถกู	และมีติดบ้ำนตลอด	

กินง่ำย	ผดัได้	 รู้ว่ำไม่ดีแต่รู้สกึอยำกกิน	รสชำติ

ติดปำกและก็หิว	ดกึ	ๆ	ไม่มีไรกิน	แตก็่ไม่ได้กิน

เป็นประจ�ำ	นำน	ๆ	ครัง้“

จากใจคนกินเส้น...
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คณุ	รัตนำวลี	บญุช	ู

อำย	ุ36	ปี

ครูสอนพิเศษวิชำคณิตศำสตร์

“กินไมบ่อ่ย	นำน	ๆ	กินที	ในตอนท่ี	เวลำ

ฝนตกแล้วไมมี่อะไรกิน	ไมค่ดิวำ่มนัไมดี่มำกขนำด

นัน้	 มนัยงัพอรับประทำนได้	 เคยได้ยินมำว่ำมนัมี

เกลือเยอะ	บำงทีพวกท่ีกินตอนมนัดิบ	ๆ	เกลือก็จะ

ไปดดูน�ำ้ในร่ำงกำย	บำงคนถงึขัน้ปวดท้อง	 เเตค่ิด

วำ่ถ้ำเรำต้มก่อนก็ไมน่่ำจะเป็นไร	หำกกินอยำ่งถกู

วิธี	 คือต้องใสห่ม	ู ใสผ่กัเพ่ิม	แล้วใสผ่งชรูสให้น้อย

ลงก็คิดว่ำไม่เป็นไรมำกนกัส่วนมำกก็กินทุกย่ีห้อ	

มำม่ำไทย	มำม่ำเกำหลี	 มำม่ำญ่ีปุ่ น	 แบบมำม่ำ

เกำหลีก็กินนิชชิน	 และท่ีมนัขำยในจสัโก้	 แตเ่วลำ

กินสว่นมำกจะกินไมค่อ่ยหมดหอ่“

คณุศรำวฒิุ	โมงขนุทด

อำย	ุ29	ปี

คณุครูสอนไวโอลนิ

“คิดว่ำบะหม่ีกึ่งส�ำเร็จรูปมันก็มีทัง้ข้อดี	

เเละก็ข้อเสีย	คือมนังำ่ย	แตส่ำรอำหำรมนัไมค่รบ	ท่ี

ยงักินก็คงเพรำะมนัอร่อยดี	ถงึรู้วำ่ไมดี่ก็กิน	แตไ่มไ่ด้

กินเยอะ	 กินเฉพำะเวลำท่ีอยำกกิน	 ก็คือวำ่ง	 ๆ	 กิน

เลน่	ๆ	ตอนดหูนงั	ก็กินแบบกรอบ	ๆ	ไปเลย	แตม่นัก็

อืด	นอกจำกนีก็้เอำไปต้ม	 ใสห่ม	ู ใสกุ่้ ง	 ก็แล้วแตว่ำ่

ย่ีห้อไหน	 แต่ก็รู้นะว่ำมีผลกระทบอะไรกบัร่ำงกำย

บ้ำง	เชน่	ผมร่วง	เพรำะโซเดียมเยอะระบบยอ่ยไมดี่	

มนัไปอืดในท้อง	ดดูน�ำ้ในร่ำงกำยท�ำให้หน้ำซีด“
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คณุนพดล	โสวจนัทร์

อำย	ุ29	ปี

ท�ำงำนด้ำนนิเทศ	และเป็นครูสอนพิเศษ

“ซองหนึง่ก็กิน	 วนัเว้นวนั	จริง	 ๆ	คดิวำ่เยอะ	

เเตม่นัอร่อย	มีรสชำติดี	(แตร่สชำตมีิผงชรูสเยอะ	มีสำร

เคมี)	รู้และเช่ือวำ่ทกุ	ๆ 	คนก็รู้	แตปั่จจยัในทกุวนันีมี้สิง่ท่ี

ท�ำให้ตำยเยอะมำก	มีอีกสกัหนอ่ยคงไมเ่ป็นไร	เชน่	ควนั

รถ	 แปรงสีฟัน	ยำสระผม	น�ำ้ยำปรับผ้ำนุ่มก็มีสำรเคมี	

เพรำะฉะนัน้กินอีกซกัหนอ่ยคงไมเ่ป็นไร	แล้วมนัก็อร่อย	

แตเ่ด๋ียวนีกิ้นไมค่อ่ยเยอะ	เเตต่อนเดก็	ๆ		กินเยอะ	ท่ีกิน

ก็เพรำะวำ่มนัหิว	 ถึงรู้ว่ำมนัไม่ดี	 แต่คิดว่ำนิดหน่อยคง

โอเค	“

คณุ	อำภิญำ	โสวจนัทร์

อำย	ุ32	ปี	

เจ้ำของโรงเรียนสอนวำดรูป

“กินไม่ค่อยบ่อยค่ะเเต่ท่ีกินเพรำะอยำกกิน

ไมมี่อะไรกิน		เลอืกไมไ่ด้	บ้ำนไมมี่วตัถดุบิก็กินมำมำ่	แต่

ก็รู้วำ่ไมมี่ประโยชน์	เเตม่นัข้อดีตรงท่ีสะดวก	รวดเร็ว	หำ

ง่ำย	 ต้มน�ำ้ก็กินได้เลย	 เเต่บำงครัง้ก็รู้สึกจะว่ำมัน 

แปลก	ๆ	 เหมือนกนั	บำงครัง้มนัก็รสจดัหรือเคม็เกินไป	

แต่เป็นคนไวต่อพวกสำรพิษ	 ถ้ำพวกผงชูรสเยอะจะมี

อำกำรเวียนหวั	เลยกินแบบนำน	ๆ 	ครัง้กินที	ถ้ำอยำกกิน

ก็กิน	“
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จำกบทสัมภำษณ์ในเร่ืองของพฤติกรรมกำรกิน

บะหม่ีกึ่งส�ำเร็จรูป	 ซึ่งส่วนมำกก็จะตอบคล้ำยกนัว่ำ	 มกัจะ

บริโภคเป็นบำงครัง้บำงครำ	 ไม่เป็นประจ�ำหรือไม่กินเป็น

อำหำรหลกั	บะหม่ีกึง่ส�ำเร็จรูปเป็นอำหำรท่ีหำได้งำ่ย	มีอยูต่ดิ

บ้ำน	และมีควำมสะดวกสบำยในกำรท�ำ	ใช้เวลำเพียงแคไ่มก่ี่

วินำที	 ก็สำมำรถได้อำหำรเมนหูนึ่ง	 ท่ีอ่ิมท้องได้อย่ำงสบำย	

และท่ีส�ำคัญรำคำไม่แพง	 แต่เพรำะเป็นอำหำรท่ีไม่ให้

ประโยชน์มำกเทำ่ไร	และอำจมีอนัตรำยมำกกวำ่ท่ีคิด	ทัง้ท่ีผู้

บริโภครู้ก็ยงับริโภคเพรำะเช่ือว่ำสำมำรถดดัแปลงบะหม่ีกึ่ง

ส�ำเร็จรูปได้หลำยเมนู	 เพ่ือเพ่ิมสำรอำหำรหรือคุณค่ำทำง

อำหำรได้
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นมเอ๋ย นมวัว
นนัทิตา   เมืองกรุง 

รัตนาภรณ์   ตัง้ศริิพงศ์เมธ 
อธิชา   แสงสวา่ง

กมลมาศ   จิตตประมวลบญุ
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‘นม’ เป็นสิ่งที่ทุกคนเคยกินไม่ว่าจะเป็นนมแม่ 
หรือนมโค ซึ่งบางคนถึงแม้ว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุ
มากแล้ว ก็ยังคงกินนมกันอยู่ แต่กว่าจะได้นมโคมานั้น
ไมใ่ช่เรื่องง่ายเลย เพราะจะต้องผ่านกระบวนการผลิตที่มี
ขั้นตอนมากมาย โดยจุดเริ่มต้นของการผลิตผลิตภัณฑ์นม
นั้นอยู่ที่ ‘ฟาร์มโคนม’ 



ความเป็นมาของฟาร์มโคนม
ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศท่ีมีฟาร์มโคนม

อยู่หลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 

ฟาร์มโชคชยั หรือแม้แต่สวนจิตรลดาท่ีเป็นโครงการในแนว 

พระราชด�าริในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค
ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค อยูท่ี่อ�าเภอมวกเหลก็ 

จงัหวดัสระบรีุ ตัง้ขึน้ในวนัท่ี 16 มกราคม ค.ศ.1962 เน่ืองจาก

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเสดจ็ประพาสประเทศเดนมาร์ค 

และทรงสนพระราชหฤทยัในเร่ืองของการเลีย้งโคนม จึงได้

มีการจดัตัง้ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์คขึน้ ซึง่เป็นองค์กรสง่

เสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จากนัน้มีการก�าหนดให้

วนัท่ี 17 มกราคมของทกุปีเป็นวนัโคนมแหง่ชาติ

 ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์คถือว่าเป็นฟาร์ม

โคนมรายแรกท่ีมีการผลิตนมพาสเจอร์ไรท์และยูเอชทีใน

ประเทศไทย โดยในตอนนัน้มีการประชาสมัพนัธ์ให้คนไทย

หนัมาด่ืมนมกนัมากขึน้ จึงท�าให้เกษตรกรสนใจเลีย้งโคนม

มากขึน้ 

จากฟาร์มโคนมต้นแบบ และศนูย์ฝึกอบรมการ

เลีย้งโคนม ได้กลายเป็นระบบการสง่เสริมการเลีย้งโคนม

แบบครบวงจรในช่ือของ ‘องค์กรสง่เสริมกิจการโคนมแหง่

ประเทศไทย’ หรือ ‘อ.ส.ค.’ และถือเป็นรายแรกท่ีมีการผลติ

นมพาสเจอร์ไรท์และยเูอชทีในประเทศไทย 

อ.ส.ค.ถือวา่เป็นหนึง่องค์กรในเอเชียตะวนัตก

เฉียงใต้ท่ีมีโครงการและแผนอบรมเกษตรกรผู้ เลีย้งโคนม 

และเป็นองค์กรหลกัในการผลิตนมสดแท้จากโคนม ไมมี่

นมผงมาเจือปน อ.ส.ค.ได้มีการตกลงกบัเกษตรกรเก่ียวกบั

การเลีย้งโคนมว่าต้องมีความมุ่งมัน่ เอาใจใสด่แูลตลอด 

24 ชม. ซึง่ท่ีต้องใสใ่จในคณุภาพของนมให้สะอาดนัน้เป็น

เพราะวา่นมสามารถตดิเชือ้ได้งา่ย และ อ.ส.ค.ได้ตัง้เป้าท่ี

จะพฒันาให้ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์คให้เป็นท่ีหนึง่ใน

เอเชียให้ได้ เพราะในประเทศเพ่ือนบ้านมีการประกอบ

กิจการโคนมท่ีมีการเจือปนของนมผง

การตลาดของฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค

ในตอนเเรกยงัไม่ค่อยได้รับความสนใจ แต่ในปัจจุบนันี ้

ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์คได้เป็นฟาร์มโคนมแห่งแรก

ขอบคณุภาพจาก dpo.go.th
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ของประเทศไทย และได้พฒันาจากฟาร์มท่ีมีแตก่ารเลีย้ง

โคนมให้กลายเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียงเชิงเกษตรแบบครบ

วงจร เพ่ือเพ่ิมความสนใจให้กบัประชาชน

ฟาร์มโชคชัย
ฟาร์มโชคชยั เป็นฟาร์มของดร.โชคชยั บลูกลุ   

สตัวแพทย์คนหนึ่ง ฟาร์มโชคชัยอยู่ท่ีอ�าเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา ในตอนแรกฟาร์มโชคชัยเป็น

ฟาร์มโคเนือ้ โดยมีการน�าเข้าโคเนือ้สายพนัธุ์อเมริกนั 

บราห์มนั และสายพนัธุ์แซนต้าเกอร์ทดิูส และได้มีการ

พฒันาสายพนัธุ์โคเนือ้ของไทย แตใ่นเวลาตอ่มาฟาร์ม

โชคชยัประสบปัญหาเก่ียวกบัการส่งออกโคเนือ้ จึงได้

มีการปรับเปลี่ยนจากกิจการโคเนือ้มาเป็นกิจการโคนม 

จากท่ีมีโคเนือ้อยู่แล้ว ได้มีการผสมโคข้ามสายพันธุ์

ระหวา่งแมพ่นัธุ์โคเนือ้ของฟาร์มกบัน�า้เชือ้พอ่พนัธุ์โคนม

จากตา่งประเทศ และได้มีการพฒันาจนได้สายพนัธุ์ท่ีให้

ผลผลติท่ีสงู ตามสภาพอากาศของประเทศไทย

ในปีค.ศ.1992 - 1996 เป็นช่วงเวลาท่ีมีการ

ปฏิรูประบบจัดการ และในช่วงนัน้ก็เป็นช่วงท่ีกิจการ

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมประสบปัญหาทางการ

ตลาด ท�าให้ต้องขายกิจการนมพร้อมด่ืมตราฟาร์ม

โชคชัยออกไปในปีค.ศ.1991 แต่ก็ยงัมีการท�ากิจการ

ฟาร์มโคนมซึง่ในช่วงนัน้เป็นช่วงเร่ิมต้นการท�างานของ

คุณโชคชัย บูลกุลท่ีเพ่ิงจบการศึกษามาจากประเทศ

สหรัฐอเมริกา และเป็นช่วงของการหันกลบัมาปฏิรูป

องค์กรให้เกิดความมัน่คงโดยสร้างนวตักรรมทางการ

บริหาร และได้มีการปรับรือ้ระบบการจดัการใหมใ่ห้กบั

ธุรกิจ ท�าให้รายได้หลกัในช่วงนีไ้ด้มาจากการจ�าหน่าย

ผลติภณัฑ์ทางการเกษตร ซึง่ก็คือน�า้นมดิบ และการสง่

ออกแมพ่นัธุ์โคนมไปตา่งประเทศ รวมทัง้ยงัมีอาหารสตัว์

ซึง่เป็นผลติภณัฑ์เกษตรแปรรูป

ฟาร์มโชคชยัได้มีการแปรรูปผลิตภณัฑ์จาก

นม และนมสดตรา ‘ฟาร์มโชคชยั’ ออกมา แตด้่วยปัญหา

มากมาย ท�าให้มีการยบุผลติภณัฑ์ชิน้นีไ้ป และได้มีการ

สร้างร้านค้าท่ีทกุคนรู้จกักนัดี ในนามของ ‘Umm!...Milk’ 

ฟาร์มโชคชยัไม่ได้มีเพียงแค่ฟาร์มโคนมเท่านัน้ แต่ยงั

มีสถานท่ีท่องเท่ียวอีกมากมาย ท่ีสามารถเข้าไปชมและ

ศกึษากนัได้

จนในปีค.ศ.2007 - 2014 กิจการได้มีการพฒันา

อย่างตอ่เน่ือง และสิ่งท่ีฟาร์มโชคชยัคาดหวงัคือ การอยู่

ร่วมในสงัคมแบบมีคุณค่า มีการแบ่งปัน เผ่ือแผ่ความ

รู้ และอยู่บนพืน้ฐานของการใช้ความรู้ ความคิด ความ

สามารถ

โรงโคนม สวนจิตรลดา
สืบเน่ืองจากการจัดตัง้ฟาร์มโคนมไทย - 

เดนมาร์ค ทางหนว่ยงานราชการจงึได้จดัการถวายโค 6 ตวั 

ซึง่เป็นโคท่ีตัง้ท้องแล้ว 4 ตวั พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ส่วน

พระองค์ส�าหรับสร้างโรงงานโคนมขึน้ บริเวณสวนจิตรลดา 

และเม่ือแมโ่คคลอดลกูได้มีการรีดนม 

น� า้นมท่ีเหลือจากการเลีย้งลูกโคได้น�าไป

จ�าหนา่ย และเม่ือจ�านวนของโคเพ่ิมมากขึน้ทัง้จากท่ีมีอยู่

แล้ว และมีคนมาถวายเพ่ิมเตมิ ท�าให้สามารถผลติน�า้นม

ออกมาจ�าหนา่ยให้แก่ภายนอก 

ขอบคณุภาพจาก 
hostessblog.com
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อาหารของแม่โค
แม่โคนม คือปัจจัยส�าคัญท่ีสุดของ

การผลติน�า้นมดบิ เพราะหากไมมี่แมโ่ค ก็คงไมมี่

น�า้นม แต่ในด้านของการดแูลนัน้ไม่ใช่เร่ืองง่าย

เลย เพราะจะต้องใช้ทัง้ความอดทน และการดแูล

เอาใจใสเ่ป็นอยา่งดี

ทางเราจึงได้ไปศกึษาท่ีฟาร์มของคณุ 

‘สมจิตร ปาณิวรรณ’ ซึง่ได้มีการดแูลแมโ่ค โดย

จะให้อาหาร 3 ประเภท นัน่คือ อาหารข้น ฟาง 

และหญ้า อาหารข้นนัน้จะมีส่วนผสมของมัน

ส�าปะหลงั เปลือกสปัปะรด และเศษอาหาร ซึง่

จะให้ในช่วงเช้าและช่วงเย็น สว่นฟางและหญ้า

นัน้จะให้กินตลอดทัง้วนั 

ส�าหรับอาหารข้นนัน้ได้มีการสัง่ซือ้มา

จากร้านค้า ฟางสัง่ซือ้มาจากจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

แตห่ญ้านัน้เอามาจากทุง่หญ้าของตนเอง ในสว่น

ของเปลอืกสบัปะรดนัน้ มีการน�าไปบดให้เป็นชิน้

เลก็ ๆ และน�าไปตากแห้ง ก่อนจะน�ามาให้แมโ่ค

กิน

ในเร่ืองของการรีดนม คณุสมจิตรเลา่

ให้ฟังว่าจะต้องรีดนมตัง้แต่เช้าเวลาประมาณ

ตี 5 และจะรีดอีกทีในตอนเย็นเวลาประมาณ 4 

โมง จากนัน้จะน�าน�า้นมดิบไปส่งท่ีต�าบลสนาม

แย้ อ�าเภอทา่มะกา จงัหวดักาญจนบรีุในตอนเยน็ 

ท่ีศูนย์รับน�า้นมดิบนีจ้ะน�าน�า้นมดิบไปผ่านขัน้

ตอนตา่ง ๆ เพ่ือน�าไปผลติเป็นผลติภณัฑ์นมของ

สหกรณ์ สว่นน�า้นมดิบท่ีเหลือจะน�าไปจ�าหน่าย

ให้กบัลกูค้าทัว่ไปและผู้ประกอบการอ่ืน ๆ

จากนัน้เราได้ท�าการศกึษาเพ่ิมเติมใน

เร่ืองของอาหารท่ีใช้เลีย้งโคนมซึ่งมีอยู่ 2 ชนิด 

คือ อาหารหยาบ เชน่ หญ้า ถัว่ อาหารสตัว์ ฟาง

ข้าว และอาหารข้นซึง่เป็นอาหารผสม อาหารทัง้

สองชนิดนี ้ มีความส�าคญัเทา่ ๆ กนั เม่ือก่อนใน

การเลีย้งโคนมจะให้กินแตอ่าหารหยาบ แตด้่วย

สภาพอากาศของประเทศไทยท่ีอยู่ในเขตร้อน 

ท�าให้อาหารหยาบมีคณุคา่ทางโภชนาการต�่า ไม่

เพียงพอกบัความต้องการของแมโ่คนม จงึท�าให้มี
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ขอบคณุข้อมลูจาก บทความเร่ือง อาหารและการ

ให้อาหารโคนม โดย นกัศกึษาฝึกงาน ฟาร์มโคนม
ไทย-เดนมาร์ก

การจดัการเร่ืองอาหารข้นเสริม และจะเหน็ได้วา่การ

ให้อาหารข้นเสริมนัน้ สง่ผลตอ่ปริมาณของน�า้นมท่ี

มีปริมาณเพ่ิมมากขึน้ 

เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในด้านอาหารเป็น

ค่าใช้จ่ายท่ีมีสดัส่วนสงูประมาณร้อยละ 70 ของ

ต้นทนุทัง้หมด และน่ีก็คือปัญหาใหญ่ท่ีเกษตรกร

เลีย้งโคนมก�าลงัประสบปัญหาอยู่ เพราะมีต้นทนุ

สงูในการผลติน�า้นมดบิ  เพราะฉะนัน้การให้อาหาร

ข้นเสริมแก่แม่โคนมนัน้ เป็นสิ่งท่ีท�าให้ได้ปริมาณ

น�า้นมท่ีมากขึน้ เกิดความคุ้มทนุในการผลติ อยา่งไร

ก็ตามเกษตรกรผู้ เลีย้งโคนมยงัไม่มีความรู้ความ

เข้าใจถงึการใช้อาหารข้นท่ีดีพอ เชน่ อาหารข้นนัน้

ควรมีคณุภาพอยา่งไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง และ

ควรให้แมโ่คนมกินเทา่ไหร่

โดยในการให้อาหารแมโ่คนมนัน้จะต้อง

ให้สารอาหารประเภทโปรตีน พลงังาน วิตามิน แร่

ธาต ุ ฯลฯ เพ่ือท่ีจะบ�ารุงร่างกาย เพ่ือผลิตน�า้นม 

และเพ่ือการเจริญเติบโตของลูกโคในท้อง แม่

โคนมท่ีอยู่ในระยะใกล้คลอด หรือหลังคลอด 

ใหม ่ๆ การให้นมในชว่งต้น ชว่งกลาง ชว่งปลาย 

และชว่งหยดุให้นมจะมีความต้องการสารอาหาร

ในแต่ละระยะท่ีแตกต่างกัน และแม่โคนมท่ี

สามารถให้น�า้นมได้เต็มท่ีนัน้ต้องมีสขุภาพแข็ง

แรงคือ ไมค่วรอ้วน หรือผอมจนเกินไป

หลงัแม่โคนมคลอดลกูได้ 7 วนัจะมี

การดแูลให้อาหาร เพ่ือให้แม่โคนมกินอาหารได้

มากท่ีสุด อาหารส่วนใหญ่ท่ีกินจะมุ่งไปสู่การ

สร้างน�า้นม แต่อาหารท่ีกินเข้าไปก็ยังไม่เพียง

พอส�าหรับแมโ่คนมท่ีเพ่ิงคลอดลกูอยูดี่ จงึท�าให้

น�า้หนกัของแมโ่คนมลดลงเฉลี่ย 400 - 600 กรัม

ตอ่วนั อาหารท่ีใช้จงึต้องมีพลงังานสงูมาก เพ่ือ

ให้แม่โคนมน�าไปสร้างหรือผลิตน�า้นมให้ได้มาก

ท่ีสดุ โดยแมโ่คนมนัน้จะผลติน�า้นมได้ในปริมาณ 

16 - 20 กิโลกรัมตอ่วนั

ขอบคณุภาพจากบทความ Beverages That Help You Sleep Better
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ขอบคุณข้อมูลจาก บทความเร่ืองสายพานการผลิต โดย

โดยสหกรณ์โคนมนครปฐม นักศึกษาฝึกงาน ฟาร์มโคนม 

ไทย -เดนมาร์ก

สายพานการผลิต
ขั้นตอนที่1 การรับน�้านมดิบ 
(Raw Milk Reception)

นมดบิท่ีเข้าโรงงาน (ปริมาณเฉลี่ย 60 ตนั / วนั) จะ

ถูกเก็บตวัอย่างไปตรวจสอบคณุภาพทางด้านกายภาพเคมี 

และจลุนิทรีย์ หลงัจากนัน้น�า้นมดบิท่ีได้คณุภาพตามมาตรฐาน

ท่ีก�าหนดไว้จะถกูเข้าไปเก็บไว้ในแทงค์โดยผา่นเพลทท�าความ

เยน็ เพ่ือลดอณุหภมิูน�า้นมดบิลงเหลือ 4 - 8 องศาเซลเซียส

 

น�า้นมดิบก่อนเข้ากระบวนการผลิตจะถกูน�าไป

ฆ่าเชือ้เบือ้งต้นด้วยความร้อน โดยการเพ่ิมอณุหภมิูไปท่ี 

75 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 15 วินาที แล้วถกูท�าให้

อณุหภมิูลดลงอีกครัง้จนมีอณุหภมิู 4 องศาเซลเซียส โดย

อาศยัหลกัการแลกเปลี่ยนความร้อนกบัน�า้ร้อนและน�า้เย็น 

ท่ีเคร่ืองเพลทแลกเปลีย่นความร้อน จากนัน้น�า้นมจะถกูเก็บ

ไว้ในถงัพกัก่อน เพ่ือรอเข้าสูข่ัน้ตอนตอ่ไป

ขั้นตอนที่2 การเทอร์ไมเซชั่น 
(Thermization Process)      

ขั้นตอนที่3 การโฮโมจีไนส์เซชั่น 
(Homogenization)    

นมท่ีผ่านการเทอร์ไมส์แล้วจะไหลเข้าเคร่ือง  

โฮโมจีไนส์ เพ่ือท�าให้ขนาดอนภุาคของไขมนัในนมเล็ก

ลง ท�าให้นมไมแ่ยกชัน้กนั ตอ่มาน�า้นมจะถกูตัง้ทิง้ไว้โดย

ใช้ความดนัท่ี 200 กิโลปาสคาล / ตร.ซม. เพ่ือท�าให้นม

ไหลผา่นชอ่งขนาดเลก็ 

ขั้นตอนที่4 การฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 
(Heat Treatment Process)

การฆ่าเชือ้แบบพาสเจอร์ไรส์ นมดิบท่ีผ่าน

การเทอร์ไมส์จะถูกน�าเข้าสู่เคร่ืองพาสเจอร์ไรส์ เพ่ือ

ท�าการแลกเปลีย่นความร้อนโดยเพ่ิมอณุหภมิูให้อยูท่ี่ 80      

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วินาที จากนัน้นมท่ีผา่นการ

ฆา่เชือ้จะไหลไปพกัไว้ในถงัเก็บนมพาสเจอร์ไรส์ซึง่รักษา

อณุหภมิูไว้ท่ี 4 องศาเซลเซียส เพ่ือรอการบรรจุ

ขอบคณุภาพจาก objects.designapplause.com
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การฆ่าเชือ้แบบยูเอชที นมดิบท่ีผ่านการ          

เทอร์ไมส์จะถกูน�าเข้าสูข่ัน้ตอนการฆ่าเชือ้ขัน้สดุท้าย

ด้วยเคร่ือง UHT แบบ Tubular Heat Exchanger โดย

การแลกเปล่ียนความร้อนกบัไอน�า้ โดยค่อย ๆ เพ่ิม

อณุหภมิูจาก 4 องศาเซลเซียส เป็น 30 70 และ 95 

องศาเซลเซียสตามล�าดบั จนน�า้นมมีอณุหภมิูสงูถึง 

139 องศาเซลเซียส นาน 3 วินาที 

ขั้นตอนที่5 การบรรจุ 
(Filling Process) 

การบรรจนุมพาสเจอร์ไรส์ เร่ิมจากการป้อน

นมท่ีผลติได้เข้าสูเ่คร่ืองบรรจอุตัโนมตั ิจากนัน้น�าฟิลม์

พลาสตกิมาผา่นการซีลให้เป็นถงุโดยใช้ความร้อน จาก

นัน้จะป้อนนมลงไปในถงุก่อนท่ีจะฆ่าเชือ้แบคทีเรียท่ี

ปากถงุด้วยรังส ีUlta Violet (UV) ก่อนท่ีจะซีลปิด และ

ท�าการตดัออกเป็นถงุ ก่อนท่ีจะน�าผลิตภณัฑ์ไปเก็บ

รักษาไว้ในห้องเยน็อณุหภมิู 4 องศาเซลเซียส เพ่ือรอ

การจ�าหนา่ยตอ่ไป

การบรรจุแบบปลอดเชือ้ การบรรจุนม 

ยเูอชทีจะท�าการบรรจท่ีุสภาวะปลอดเชือ้ ด้วยเคร่ือง

บรรจุแบบอัตโนมัติ โดยโรงงานอ.ส.ค.ขอนแก่นมี

เคร่ืองบรรจ ุ2 แบบ ได้แก่ เอสไอจี คอมบบิลอ็ค (SIG  

Combibloc) และเทตราพกั (Tetra Pak) กลอ่งนมท่ีบรรจุ

จะถูกน�าไปฆ่าเชือ้ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และ

ท�าการบรรจภุายใต้สภาวะปลอดเชือ้ (Aseptic zone) 

และจะถกูล�าเลยีงตามสายพาน เพ่ือพิมพ์วนัท่ีหมดอาย ุ

หลงัจากนัน้จะถกูจดัใสล่งั และขนย้ายเข้าสูโ่กดงัเพ่ือรอ

ตรวจสอบคณุภาพตอ่ไป

ขั้นตอนที่6 การเก็บรักษา 
(Storage) 

ภายหลงัจากผ่านขัน้ตอนการบรรจุนมแล้ว 

ผลิตภณัฑ์ทัง้หมดจะต้องถกูน�าไปเก็บรักษาเพ่ือรอการ

จ�าหนา่ย โดยผลติภณัฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์จะถกูน�าไปเก็บ

ไว้ในห้องเยน็อณุหภมิู 4 องศาเซลเซียส สว่นผลติภณัฑ์

นมยูเอชทีจะสามารถเก็บรักษาไว้ได้ท่ีอุณหภูมิปกติ

ภายในโกดงัสนิค้า

ขั้นตอนที่7 บรรจุเพื่อจ�าหน่ายสินค้า
น�า้นมท่ีผา่นการผลติแล้วมาบรรจใุสข่วดหรือ

ภาชนะท่ีต้องการส่งจ�าหน่าย บรรจวุนัท่ีผลิต วนัหมด

อาย ุและบรรจคุณุประโยชน์ท่ีได้รับ
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ขอบคณุภาพจาก flickr.com ขอบคณุภาพจาก aharmonyhealing.com

ขอบคณุภาพจาก hannerysgaard.bigcartel.comขอบคณุภาพจาก peekyou.com
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ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนม  
น�า้นม…นอกจากใช้ผลิตเป็นนมสดแล้ว ยังถูก

น�ามาแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ตา่ง ๆ ตัง้แตน่มผงท่ีงา่ยตอ่การ

ชงพร้อมด่ืมให้เด็กทารก นมข้นหวานท่ีนิยมใช้ผสมเคร่ือง

ด่ืมเน่ืองจากมีรสชาติท่ีหวานอร่อย หรือเนยท่ีสามารถน�า

มาทาขนมปังได้ และเป็นวตัถดิุบส�าคญัในการท�าขนมอบ

ต่าง ๆ ปัจจบุนัผลิตภณัฑ์แปรรูปจากนมเป็นอีกหนึ่งสินค้า

ท่ีแพร่หลาย คนนิยมบริโภคกนัมากและหาซือ้ได้ทัว่ไป โดย

ผลิตภณัฑ์แปรรูปของนมจะแบ่งตามประเภทกระบวนการ

ผลติเป็น  8 ประเภทคือ

1. ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม ซึง่แยกได้เป็น 3 ชนิด

ตามอณุหภมิูท่ีใช้ในการฆา่เชือ้ดงันี ้คือ  

นมพาสเจอไรซ์ (Pasturized Milk)  คือ นมท่ีผา่น

การฆา่เชือ้โดยใช้อณุหภมิูไมต่�่ากวา่ 65 องศาเซลเซียส ดงันัน้

นมประเภทนีจ้งึมีอายกุารเก็บเพียง 3 - 7 วนั และต้องเก็บท่ี

อณุหภมิูไมต่�า่กวา่ 10 องศาเซลเซียส  นมพาสเจอไรซ์ท่ีมีขาย

ในท้องตลาดอาจบรรจภุาชนะพลาสตกิ ลกัษณะเป็นถงุหรือ

ขวด หรืออาจบรรจใุนกลอ่งกระดาษลามิเนต 

นมสเตอริไลซ์ (Sterilized Milk) คือ นมท่ีผา่น

การฆา่เชือ้ท่ีอณุหภมิูไมต่�า่กวา่ 100 องศาเซลเซียส  โดยใช้

เวลาท่ีเหมาะสมอณุหภมิูนีส้ามารถท�าลายทัง้จลุนิทรีย์ท่ีก่อ

ให้เกิดโรคและจลุนิทรีย์ท่ีท�าให้นมเสยีด้วย จงึสามารถเก็บ

ท่ีอณุหภมิูห้องได้นานถ้ายงัไมไ่ด้เปิดภาชนะบรรจ ุนมชนิด

นีจ้งึมกันิยมบรรจกุระป๋องปิดสนิทและใช้ความร้อนฆา่เชือ้ 

นมยูเอชที (Ultra High Temperature, UHT) 

คือนมท่ีผ่านการฆ่าเชือ้โดยใช้อุณหภูมิไม่ต�่ากว่า 133 

องศาเซลเซียส เป็นเวลาไมต่�่ากวา่ 1 วินาที แล้วบรรจลุง

ในภาชนะท่ีปลอดเชือ้ สามารถเก็บได้นานถงึ 5 - 6 เดือน 

จงึเป็นผลติภณัฑ์นมพร้อมด่ืมท่ีได้รับความนิยมบริโภคมาก

ภายในประเทศไทย

2. นมคืนรูป คือ การเอาสว่นประกอบของนม

สดท่ีได้แยกออกแล้ว เชน่ น�า้ มนัเนย และโปรตีน มาผสม

กนัใหมใ่ห้มีลกัษณะเช่นเดียวกบันมข้น อยา่งไรก็ตามนม

คืนรูปเหล่านีไ้ม่เหมาะส�าหรับการเลีย้งทารก เน่ืองจาก

มีน�า้ตาลมาก และยังมีสารอาหารไม่เพียงพอกับความ

ต้องการของทารก โดยนมชนิดนีจ้ะถูกบรรจุในกระป๋อง 

ขอบคณุภาพจาก earlgrayteapudding.tumblr.com
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ฆา่เชือ้แบบสเตอริไรซ์เพ่ือให้มีอายกุารเก็บนาน นมชนิด

นีม้กัใช้ส�าหรับท�าอาหารหรือขนมอบ หรือใช้ใส่ในชา 

กาแฟ ซึง่สามารถแบง่ได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ นมคืน

รูปธรรมดา นมข้นหวาน นมข้นไม่หวานหรือนมข้นจืด 

นมข้นขาดมนัเนยไมห่วาน และนมข้นขาดมนัเนยคืนรูป

3. นมปรุงแต่งกลิ่นรส (Flavored Milk)
หมายถึงการน�านมผงมาผ่านกรรมวิธีการผลิตต่าง ๆ 

แล้วปรุงแต่งด้วยกลิ่นหรือรส และอาจเติมวตัถอ่ืุนท่ีไม่

เป็นอนัตรายต่อสขุภาพอีกด้วย สามารถแบ่งได้เป็น 3 

ประเภทด้วยกนั คือ นมผง (Dried or Powder Milk) 

นมผงครบสว่น (Whole Milk)  และนมผงดดัแปลง 

4. นมเปร้ียว (Cultured Milk หรือ
Yogurt)  คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการหมักนมด้วย

จลุนิทรีย์ท่ีไมท่�าให้เกิดโรค หรือไมท่�าให้เกิดพิษ นิยมใช้

จลุินทรีย์ท่ีผลิตกรดแลคติก และบม่ให้เชือ้เจริญโดยใช้

น�า้ตาลแลคโตสในนมเปลี่ยนเป็นกรดแลคติก ท�าให้นม

มีรสเปรีย้วและช่วยยืดอายกุารเก็บนมให้นานขึน้ อาจ

มีการปรุงแตง่สี กลิน่ รสด้วย นมชนิดนีเ้หมาะกบัผู้ ท่ีมี

ปัญหาด่ืมนมไมไ่ด้ เน่ืองจากร่างกายไมส่ามารถยอ่ยน�า้

ตาลแลคโตสได้ แตจ่ะสามารถบริโภคนมเปรีย้วได้โดย

ไม่มีปัญหาท้องเสียหรือเกิดก๊าซ นอกจากจะได้คณุค่า

ทางโภชนาการแล้ว นมเปรีย้วยงัช่วยสร้างสภาวะเป็น 

กรดในทางเดนิอาหาร ป้องกนัไมใ่ห้จลุนิทรีย์ท่ีท�าให้เกิด

โรคเจริญและเพ่ิมจ�านวน 

นอกจากนัน้นมเปรีย้วยงัมีคุณสมบตัิยบัยัง้

การเจริญเตบิโตของเชือ้โรคได้อีกด้วย แตถ้่าผลติภณัฑ์

นมเปรีย้วผ่านกระบวนการฆ่าเชือ้ด้วยระบบยูเอชที ผู้

บริโภคก็จะได้รับเพียงสารอาหารต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในนม

เปรีย้วเทา่นัน้ ปัจจบุนันมเปรีย้วพร้อมด่ืมเป็นผลติภณัฑ์

นมท่ีได้รับความนิยมมาก เพราะมีรสชาตท่ีิอร่อย 

5. เนยเหลว (Butter) ท�าจากไขมนัท่ีเกิด

จากการป่ันนม ไขมนันีจ้ะรวมตวักนัเป็นเม็ด จากนัน้ก็

กรองน�า้ออกไปก่อนจะน�าไขมนัมาเติมแบคทีเรีย สเตรป

โตคอคคสั (Steptococcus Lactic) กบัลวิโคนอสทอค- 

ซโิทรโวรัม (Leuconostoccitrovorum) ซึง่จะท�าให้เนยมี

กลิน่ และรสชาตเิฉพาะตวั

6. เนยแข็ง (Cheese) คือผลิตภณัฑ์จาก

นมซึ่งสามารถผลิตได้จากนมวัวหรือนมแพะ ท่ีผ่าน

กระบวนการคัดแยกโปรตีน แล้วน�าโปรตีนของนมมา

ท�าการผสมเชือ้รา แบคทีเรีย หรือสารอ่ืน ๆ แตกตา่งกนั

ไปตามชนิดของเนยแข็ง ซึง่แตกตา่งจากเนยท่ีท�ามาจาก

ไขมนัของนม

7. ครีม (Cream) คือ ไขมนัท่ีได้จากการป่ัน

แยกจากน�า้นม และมีไขมนันมเป็นสว่นประกอบส�าคญั มี 

3 ประเภทคือ ครีมแท้ ครีมผสม และครีมเทียม นิยมใช้ใน

เคร่ืองด่ืม และผลติภณัฑ์ขนมอบ

8. ไอศกรีม (Ice Cream) เป็นผลติภณัฑ์

ท่ีมีน�า้ อากาศ โปรตีน น�า้ตาล และไขมนัท่ีได้จากการป่ัน

สว่นประกอบตา่ง ๆ  เข้าด้วยกนัท่ีอณุหภมิูต�า่ จนน�า้ในสว่น

ประกอบเปล่ียนเป็นน�า้แข็ง ไขมนัท่ีใช้ท�าอาจเป็นไขมนั 

อ่ืน ๆ แทนน�า้มนัเนยได้ มีการเตมิสารปรุงแตง่ สี กลิน่รส 

และสารอิมลัซไิฟเออร์ (Emulsifier) เพ่ือชว่ยรักษาความ

คงตวัของครีม

ขอบคณุภาพจาก playbuzz.com

ขอบคณุข้อมลูจาก บทความนานาสาระเร่ือง “นม“
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คนไทย
ควรดื่มนมหรือไม่ ?

ในปัจจบุนั ‘นมววั’ เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีได้รับ

ความนิยมในหมู่เด็ก ๆ ชาวไทยมาก เด็กสมยัใหม่

แทบทกุคนนิยมด่ืมนม เพราะผู้ใหญ่มกับอกวา่มนัมี

ประโยชน์ ย่ิงด่ืมมากก็จะย่ิงโตไวและตวัสงู นอกจาก

นีย้งัมีการรณรงค์ให้เดก็ไทยด่ืมนมอยา่งกว้างขวาง

แม้แตผู่้ ใหญ่เองก็นิยมด่ืมนมเช่นกนั และ

ในปัจจบุนัผลิตภณัฑ์นมนัน้มีให้เลือกมากมายไม่วา่

จะเป็นในรูปแบบของนมถุง นมขวด นมกล่อง ซึ่ง

รสชาตนิัน้ก็มีให้เลือกหลากหลาย เชน่ นมรสสตรอว์

เบอร์ร่ี นมรสช็อคโกแลต เป็นต้น 

อีกทัง้การเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์นมยังเป็น

เร่ืองไม่ยาก เพราะถกูวางจ�าหน่ายอย่างกว้างขวาง 

สามารถหาซือ้ได้ตามท้องตลาดและห้างร้านทัว่ไป 

นมจงึเป็นเคร่ืองด่ืม ‘ฮ็อตและฮิต’ ส�าหรับคนไทย โดย

เฉพาะในกลุม่ของเดก็ไทย 

แตท่ราบกนัหรือไมว่า่การด่ืมนมนัน้เพ่ิงเข้า

มามีบทบาทตอ่สงัคมเม่ือ 50 กวา่ปีมาน่ีเอง เดมิการ

ด่ืมนมไมใ่ชว่ฒันธรรมทางอาหารของประเทศไทย เรา

เพ่ิงรับเอาแนวคดินีม้าจากฝร่ังเม่ือไมน่านมานี ้เพราะ

เห็นว่าฝร่ังด่ืมแล้วดี และเช่ือว่าน่ีคือเหตท่ีุท�าให้ฝร่ัง

ตวัสงูกวา่คนไทย คนไทยเลยเอาเย่ียงอยา่งท�าให้การ

ด่ืมนมได้รับความนิยมกนัอย่างแพร่หลาย แตว่า่นม

นัน้ดีตอ่สขุภาพกบัคนไทยจริงหรือ

ชาวตะวันตกนัน้ด่ืมนมเพ่ือให้ร่างกาย

สะสมไขมนัไว้เพ่ือตอ่สู้กบัอากาศท่ีหนาวเยน็ เพราะ

ในนมมีไขมนัและโปรตีนสงูมาก นมววัจงึเหมาะกบั

ร่างกายของชาวตะวนัตก แตก่บัคนไทยท่ีอาศยัอยูใ่น

ประเทศท่ีมีอากาศร้อน เม่ือด่ืมนมท่ีมีไขมันและ

โปรตีนสงูเข้าไป ไขมนับางสว่นจะไมถ่กูใช้ จงึเกิดการ

สะสมในร่างกาย และตวัไขมนัน่ีเองท่ีท�าร้ายคนไทย

เพราะมนัเป็นตวัก่อให้เกิดโรคยอดฮิตของเดก็ไทยใน

ปัจจบุนั ซึง่คือ  ‘โรคอ้วน’ นัน่เอง 

เม่ือป่วยเป็นโรคอ้วนแล้ว ความอ้วนก็มกั

จะพ่วงโรคอ่ืนตามมาด้วย และเม่ือท�าการศกึษาตอ่ 

พบว่า นมบางย่ีห้อก็ไม่ใช่นมววัแท้ เพราะมีการใส่

แป้งผสมเข้าไป เพ่ือให้นมมีความอร่อยขึน้ 

รวมทัง้นมยงัสง่ผลเสียตอ่ร่างกายคือ นม

นัน้มีโปรตีนท่ีย่อยยากและมีกรดไขมนัอ่ิมตวัสงู ซึง่

ร่างกายไมส่ามารถยอ่ยได้หมด เม่ือตกมาถงึล�าไส้เลก็

ตอนบนก็จะบดูเนา่ และจะไปสะสมกนัอยูใ่นตบั ไต 

และล�าไส้ใหญ่ จนกลายเป็นสารพิษท่ีก่ออนมุลูอิสระ 

ซึง่เป็นต้นตอของการเกิดโรคมะเร็งนัน่เอง
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นอกจากนีย้งัพบว่าเด็กไทยไม่ต�่า

กวา่แสนคนแพ้นมววั เพราะมีสารอาหารบาง

ชนิดในนมท่ีไมส่ามารถเข้ากบัร่างกายคนไทย

ได้ นอกจากนีน้มยงัเป็นตวัการส�าคญัท่ีท�าให้

เกิดโรคภมิูแพ้ในคนไทย ซึง่ปัจจบุนัมีคนไทย

ท่ีป่วยเป็นโรคนีก้วา่หลายสบิล้านคน

ดังนัน้ ‘น�า้นม’ ถึงจะเป็นสิ่งท่ีมี

ประโยชน์จริง ๆ  แตอ่าจจะเหมาะกบัคนชาติ

ตะวนัตกมากกวา่คนไทย และหากพิจารณา

ในเร่ืองท่ีคนไทยกงัวล นัน่คือเร่ืองของความ

สงูท่ีดจูะด้อยกวา่ชนชาตติะวนัตก จนต้องหนัมา

ด่ืมนมเพ่ือพึ่งแคลเซียมท่ีมีอยู่ในนม ซึ่งโดย

ความจริงแล้วคนไทยมีแหลง่แคลเซียมในอาหาร

มากมาย เชน่ ปลา โดยเฉพาะปลาเลก็ปลาน้อย 

รวมทัง้ ผกัใบเขียวต่าง ๆ  ซึง่เราก็สามารถรับ

ประทานแคลเซียมจากแหล่งอาหารเหล่านีไ้ด้

เชน่กนั

ดงันัน้เราจึงควรด่ืมในปริมาณท่ีพอ

เหมาะ เพราะการด่ืมมากเกินไปอาจท�าให้เกิด

ผลเสียตอ่ร่างกายของเราได้

ขอบคณุข้อมลูจาก บทความเร่ือง คนไทยด่ืมนมต�่ากวา่ ประเทศใน

โลก 4 - 7 เทา่ตวัสง่ผลเตบิโตช้า ของเวบ็ไซต์ manager.co.th
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เรื่องช็อกช็อก 
กับช็อกโกแลต

ณฐัณิชา  ซ่ือตรง

นนัทิมา เมืองกรุง

อชิรญาณ์  หวาดเปีย

ช็อกโกแลต . . . ขนมท่ีมีรสชาตหิวานอมขม วา่กนัวา่ช็อกโกแลต

เป็นขนมท่ีสามารถสื่อถึงอารมณ์ความรักได้เป็นอย่างดี จงึเป็นสาเหตใุห้

ของหวานชนิดนีไ้ด้เป็นของขวญัท่ีคูรั่กนิยมให้กนัในวนัวาเลนไทน์ ซึง่เป็น

วนัแหง่ความรักนัน่เองคะ่



- Henry Detchbordin

ขอบคณุภาพจาก Dan Lepard   www.theguardian.com 

ความเป็นมาสุดยอดขนมหวาน
ของมนุษย์ “ช็อกโกแลต”

ช็อกโกแลตนัน้ถกูค้นพบขึน้มานานกวา่ 

2,000 ปี หลงัจากสมยัของพระนางคลีโอพตัรา

แหง่อียิปต์ ได้มีการค้นพบผลผลติท่ีมาจากเมลด็

ของต้นไม้ชนิดหนึง่ท่ีมีช่ือวา่ ‘ต้นคาเคา’ หรือ ‘ต้น

โกโก้ (Cacao)’ ท่ีอยู่ในเขตป่าร้อนชืน้ของทวีป

อเมริกา โดยต้นโกโก้นัน้เป็นต้นไม้พืน้เมืองของ

ทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้ โดยจะสามารถ

เจริญเติบโตได้ดีในพืน้ท่ีเขตร้อนและพืน้ท่ีท่ีมีร่ม

เงา ในปัจจบุนัต้นโกโก้ยงัสามารถพบได้ในพืน้ท่ี

เขตร้อนของโลก เชน่ แอฟริกา ไนจีเรีย เเละกานา่ 

อีกด้วย

โดยชนกลุม่แรกท่ีสามารถผลติช็อกโกแลต

ได้คือ ชาวมายาและชาวแอซเทค (กลุ่มชนแห่ง 

อารยธรรมเมโสอเมริกา) ซึ่งอาศัยอยู่ท่ีประเทศ 

แมกซโิกและทวีปอเมริกากลาง โดยชนกลุม่แรกนัน้

ได้น�าเอาเมลด็ของต้นโกโก้มาบด และผสมกบัเคร่ือง

ผสมตา่ง ๆ  มากมายจนกลายมาเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีรส

ชาตขิมเเละเฝ่ือนท่ีเราเรียกกนัวา่ ‘น�า้ช็อกโกแลต’ 

แต่มีหลกัฐานระบุชดัเจนว่า ความจริง

แล้วชาวมายาเป็นผู้ ค้นพบการท�าช็อกโกแลตขึน้

มาก่อน โดยพวกเขาได้น�าต้นโกโก้ท่ีพบในป่าฝน 

มาปลกูไว้ท่ีบ้าน เม่ือต้นโกโก้ออกฝัก พวกเขาจึง

น�าเมลด็ท่ีอยูข้่างในมาใช้ประโยชน์ เชน่ เอาไปหมกั 

คัว่ หรือบดให้เป็นเนือ้เหนียว ๆ และหากต้องการท่ี

จะชงเป็นน�า้ก็น�าผงท่ีบดแล้วมาผสมกบัน�า้ ก่อนจะ

ใสเ่คร่ืองผสมตา่ง ๆ ลงไป 
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ต่อมาราวค ริส ต์ศตวรรษ ท่ี  14  นั น้

อาณาจกัรของชาวแอซเทคได้ขยายครอบครองพืน้ท่ี 

อารยธรรมเมโสอเมริกา และได้ก่อตัง้เมืองหลวงขึน้

มาซึง่ในปัจจบุนัเมืองหลวงแหง่นัน้ก็คือ ‘แมกซโิก ซตีิ’้ 

นัน่เอง โดยชาวแอซเทคได้มีการซือ้ขายเมลด็โกโก้กบั

ชาวมายา ท�าให้ช็อกโกแลตเข้ามาแพร่หลายในหมูช่าว 

แอซเทค แตด้่วยในสมยันัน้ช็อกโกแลตเป็นสิ่งท่ีคอ่น

ข้างหายาก และมีราคาแพง ท�าให้เคร่ืองด่ืมชนิดนีเ้ป็น

ท่ีนิยมเฉพาะในหมูเ่ชือ้พระวงศ์ ขนุนางระดบัสงู และ

พวกพอ่ค้าท่ีมีหน้ามีตาในสงัคมเทา่นัน้  

นอกจากนีช้าวแอซเทคยังเช่ือกันอีกว่า 

ช็อกโกแลตเป็นเคร่ืองด่ืมศกัดิ์สทิธ์ิ เพราะมกัถกูใช้ใน

พิธีส�าคญั ๆ เทา่นัน้ และยงัเช่ือกนัอีกวา่ ช็อกโกแลต

นัน้เป็นอาหารท่ีเทพเจ้ามอบให้เพ่ือเป็นใบเบกิทางไป

สูส่รวงสวรรค์

นอกจากความเช่ือเหล่านีแ้ล้ว ยังมีเ ร่ือง

ของต�านานช็อกโกแลตท่ีเล่าสู่กันฟังอีกว่า แต่เดิมมี

เคร่ืองด่ืมชนิดหนึ่ง เรียกว่า ‘คาคาฮอดทลั’ เป็นเคร่ือง

ด่ืมท่ีผลิตจากโกโก้หรือเมล็ดคาเคา มีรสชาติค่อนข้าง

ขม แต่หากเติมน�า้ตาลลงไปจะท�าให้รสชาติดีขึน้ และ

ถูกเรียกช่ือใหม่ว่า ‘ช็อกโกลาตส์’ ต่อมาเฮอร์นันโด  

คอร์เทส นกัส�ารวจชาวสเปนคนหนึง่ เข้าไปลา่อาณานิคม

ในบริเวณนี ้ โดยเล่ากนัว่าจกัรพรรดิมอนแตสซูม่า และ

ชาวแอซเทคคิดว่า นักส�ารวจท่านนีเ้ป็นพระเจ้าจาก

ทะเล จึงพากันต้อนรับด้วยการน�าคาคาฮอดทัลหรือ 

ช็อกโกลาตส์ไปให้เขารับประทาน และไม่นานเคร่ืองด่ืม

ชนิดนีไ้ด้ถูกเผยแพร่ออกไปยังท่ีต่าง ๆ ด้วยความท่ีมี

รสชาตปิระหลาด ท�าให้เคร่ืองด่ืมนีเ้ป็นท่ีนิยมกนัมาก และ

ได้แพร่เข้ามาสูย่โุรป ซึง่ตอ่มาจากช่ือ ‘ช็อกโกลาตส์’ ก็ได้

เพีย้นมาเป็นค�าวา่ ‘ช็อกโกแลต’ นัน่เอง

ขอบคณุภาพจาก research.mayavase.com

ขอบคณุข้อมลูจากบทความเร่ือง ประวตัแิละความหมาย จากเวบ็ไซต์ wordpress.com

และบทความเร่ือง ประวตัขิองช็อกโกแลต จากเวบ็ไซต์ siamzone,com
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เรื่องลับของ
ช็อกโกแลต

เป็นท่ีรู้กันของคนทั่วไปว่า ช็อกโกแลต

เป็นของหวานท่ีท�าให้คนมีความสขุ รสชาตหิวานปน

ขมของขนมหวานชนิดนีส้ามารถท�าให้คณุลืมความ

เศร้าท่ีมีอยู่ อีกทัง้ช็อกโกแลตยงัเป็นสญัลกัษณ์ท่ีส่ือ

ถงึความรักและความโรแมนตกิได้อีกด้วย

ช็อกโกแลตมีหลายรูปแบบทั ง้ดา ร์ก 

ช็อกโกแลต (Dark Chocolate) ช็อกโกแลตนม 

(Milk Chocolate)  เเละไวท์ ช็อกโกแลต (White                

Chocolate ) ซึง่ทัง้หมดนีค้งเป็นท่ีรู้จกักนัดีในหมูผู่้ ท่ี

ช่ืนชอบช็อกโกแลต  โดยในปัจจบุนัช็อกโกแลตอาจถือ

ได้วา่เป็นของหวานอนัดบั 1 ท่ีครองใจคน เพราะไมว่า่

จะเป็นซปุเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซือ้  ร้านขนม หรือ

แม้แตร้่านโชว์หว่ย ก็ล้วนแตมี่แผงขายช็อกโกแลตตัง้

อยูเ่พ่ือรอการเลือกสรรจากลกูค้าทัง้นัน้

แต่ทว่า! ทุกครัง้ท่ีคุณเลือกซือ้ และทาน

ช็อกโกแลตเข้าไปนัน้ คุณรับรู้ถึงรสชาติแตกต่าง

กนัตัง้แต่รสขมไปถึงรสหวานจนแสบลิน้บ้างหรือไม ่

หรือคณุสมัผสัถึงความแตกต่างในเนือ้ช็อกโกแลตท่ี

อาจนุ่มละมนุจนละลายในปาก หรือเป็นช็อกโกแลต

ท่ีท�าให้ผู้ ทานได้เคีย้วก่อน และค�าถามคือ คุณจะ

รู้ได้อย่างไรว่าช็อกโกแลตท่ีคุณทานเข้าไปนัน้เป็น

ช็อกโกแลตแท้หรือไม่

ช็อกโกแลตช่ือดงัท่ีมีราคาแพงลบิลิว่อยา่ง

ช็อกโกแลยทอยส์เชอร์ (Teuscher) ของนิวซีแลนด์  

หรือ ริชชาร์ท (Richart) จากฝร่ังเศสนัน้ ล้วนเป็น

ช็อกโกแลตท่ีท�ามาจากวัตถุดิบชัน้ยอด และมี

กรรมวิธีผลิตท่ีสืบทอดต่อกนัมาอย่างยาวนานตัง้แต่

รุ่นบรรพบุรุษ และกลายเป็นธุรกิจของครอบครัว             

ตอ่มาธรุกิจจงึมีการขยายตวัขึน้ในรุ่นลกูหลาน 
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ช็อกโกแลตส่วนมากในฝ่ังอเมริกาและยุโรป 

จะมีส่วนผสมท่ีส�าคญัอยู่สองอย่างนัน่คือ โกโก้แมสหรือ

ผงโกโก้ (คือโกโก้บทละเอียด ท่ีผ่านการคั่วเมล็ดและ 

กระเทาะเปลอืกออกแล้ว) โดยผงโกโก้จะท�าให้ช็อกโกแลต

มีสแีละกลิน่อนัเป็นเอกลกัษณ์ รวมทัง้ยงัท�าให้ช็อกโกแลตมี

รสชาตท่ีิขม สว่นผสมส�าคญัอีกอยา่งคือ โกโก้บตัเตอร์ (คือ 

ไขมนัท่ีถกูสกดัออกมาจากผลโกโกด้วยการบีบอดั) ซึง่จะ

ท�าให้ช็อกโกแลตดเูงาและแข็งตวั 

นอกจากสว่นผสมทัง้ 2 อยา่งนี ้ น�า้ตาลยงัเป็น

อีกหนึง่สว่นผสมส�าคญั ท่ีชว่ยลดความขม และเพ่ิมความ

หวานให้กบัตวัช็อกโกแลต 

โดยคณุโชกิวช ูผู้ รู้ด้านช็อกโกแลตขาวเกาหล ีได้

ลองท�าช็อกโกแลต ซึง่มีสว่นผสมในการท�าช็อกโกแลต 100 

กรัม ประกอบไปด้วยผงโกโก้ 40 กรัม โกโก้บตัเตอร์ 12.5 

กรัม น�า้ตาล 47 กรัม กลิน่วนิลา 0.1 กรัม และเลซตินิไขแ่ดง 

0.4 กรัม โดยน�าส่วนผสมทกุอย่างมาละลายเข้าด้วยกนั 

ก่อนจะเทใสแ่มพิ่มพ์ จากนัน้น�าเข้าตู้เยน็อณุหภมิูประมาณ 

5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชัว่โมง พบวา่ช็อกโกแลตท่ี

ออกมานัน้ มีลกัษณะสีน�า้ตาลเข้มและมีความมนัวาวแข็ง

ตวัเป็นรูปตามแมพิ่มพ์

ขอบคณุภาพจากคณุ Institute for Better Bone Health

blog.bonehealthnow.com

โกโก้บัตเตอร์เป็นส่วนประกอบส�าคัญในการ

ท�าช็อกโกแลต แล้วจะเป็นอยา่งไรละ่ถ้าไมมี่โกโก้บตัเตอร์ 

คุณคิมซองมีผู้ เช่ียวชาญด้านช็อกโกแลตของเกาหลีได้

กล่าวเอาไว้ว่า “ในการท�าช็อกโกแลต โกโก้บตัเตอร์เป็น

ส่วนประกอบส�าคญัท่ีขาดไม่ได้เลย เพราะนอกจากโกโก้

บตัเตอร์จะท�าให้เกิดกลิ่นเฉพาะตวัของช็อกโกแลตแล้ว 

ยงัท�าให้ช็อกโกแลตมีความนุม่ละมนุลิน้อีกด้วย แตใ่นทาง

ตรงกนัข้ามกนันัน้ โกโก้บตัเตอร์ยงัเป็นสว่นประกอบท่ีท�าให้

ช็อกโกแลตแข็งตวัอีกด้วย และเม่ือลองท�าช็อกโกแลตท่ีไม่

ผสมโกโก้บตัเตอร์  แม้จะได้ช็อกโกแลตท่ีมีลกัษณะเนือ้และ

สีท่ีเหมือนกนั แต่เม่ือทิง้ไว้ให้แข็งตวัจะพบว่าช็อกโกแลต

ท่ีไม่ได้ผสมโกโก้บัตเตอร์นัน้จะเหลวไม่แข็งตัวตาม 

แม่พิมพ์ และมีรสชาติท่ีแตกต่างไปจากช็อกโกแลตทัว่ไป

คือ จะหวานก็ไมใ่ช ่จะขมก็ไมเ่ชิง ทัง้ท่ีไมไ่ด้ผสมแคเ่พียง

โกโก้บตัเตอร์เทา่นัน้ 

และหากโกโก้บตัเตอร์มีความส�าคญัตอ่ช็อกโกแลต

ขนาดนัน้ แล้วท�าไมฉลากของช็อกโกแลตบางย่ีห้อจงึไมไ่ด้

เขียนวา่มีสว่นประกอบของโกโก้บตัเตอร์

หากขาดโกโก้บัตเตอร์

ขอบคณุข้อมลูจากบทความเร่ือง มารู้จกัช็อกโกแลตส�าหรับนกัปรุง

จากเวบ็ไซต์ healthandcuisine.com
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ขอบคณุภาพจาก http://www.hdwallsource.com

ปาก แตจ่ะคอ่ย ๆ ละลายให้เราได้เคีย้วบ้างนัน่เอง 

โดยช็อกโกแลตแต่ละประเภทนัน้ ก็จะมี

ปริมาณของสว่นผสมท่ีตา่งกนัไป และถ้าสว่นประกอบ

ของผงโกโก้และโกโก้บตัเตอร์ย่ิงน้อย ปริมาณสารปรุง

แตง่และน�า้ตาลก็จะย่ิงเพ่ิมขึน้

แล้วอย่างนีช็้อกโกแลตราคาถูกท่ีเป็นท่ี

ช่ืนชอบของเด็ก ๆ ล่ะมีส่วนผสมของผงโกโก้และ 

โกโก้บตัเตอร์อยูเ่ทา่ไหร่กนั จากผลส�ารวจช็อกโกแลต

ราคาถูกนัน้จะใช้ไขมนัปาล์มเป็นส่วนประกอบหลกั

ของการท�าช็อกโกแลต ท�าให้มีส่วนผสมของผงโกโก้

น้อยกว่าร้อยละ 10 ซึ่งต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของ

การผลติช็อกโกแลต  

เน่ืองจากโกโก้บัตเตอร์นัน้มีขัน้ตอนและ

กรรมวิธี ท่ีค่อนข้างยากต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ

ให้เหมาะสม อีกทัง้โกโก้บัตเตอร์ยังมีราคาท่ีสูงกว่า

น�า้มนัปาล์มหลายเท่า โดยน�า้มนัปาล์ม 1 กิโลกรัม มี

ราคาเพียง 32 - 35 บาท แต่โกโก้บตัเตอร์ 1 กิโลกรัม 

กลับมีราคาถึง 360 บาท และช็อกโกแลตท่ีท�าจาก                                          

ซึ่งค�าตอบก็คือช็อกโกแลตบางย่ีห้อมีการ

ใช้น�า้มนัปาล์มหรือเทียนไข แทนการใช้โกโก้บตัเตอร์

นั่นเองค่ะ โดยผู้ รู้และผู้ เช่ียวชาญด้านช็อกโกแลต

ได้ทดลองท�าช็อกโกแลตท่ีใช้น�า้มันปาล์มแทนโกโก้        

บัตเตอร์ โดยส่วนผสมของการท�าช็อกโกแลต 100 

กรัม ประกอบไปด้วยผงโกโก้ 40 กรัม ไขมนัปาล์ม 

12.5 กรัม น�า้ตาล 47 กรัม เลซติินและกลิน่สงัเคราะห์ 

0.5 กรัม หลงัจากเทใส่แม่พิมพ์ และทิง้ไว้ให้แข็งตวั 

พบว่าช็อกโกแลตท่ีได้มีลกัษณะคล้ายกบัช็อกโกแลต

ท่ีเราพบเห็นตามร้านหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตเลย เเละ

ถ้าน�ามาเทียบกันคงไม่สามารถแยกออกได้ว่าอัน

ไหนคือช็อกโกแลตท่ีมีสว่นผสมของโกโก้บตัเตอร์และ

ช็อกโกแลตอันไหนท่ีมีส่วนผสมไขมันปาล์ม เพราะ

ลกัษณะของทัง้คู่เหมือนกันทัง้เนือ้ สี และกลิ่น ใน

สว่นของรสชาตนิัน้ พบวา่ช็อกโกแลตท่ีมีสว่นผสมของ 

โกโก้บตัเตอร์นัน้ เป็นรสชาตท่ีิไมคุ่้นเคยของผู้คนสกัเทา่

ไหร่ สว่นช็อกโกแลตท่ีท�าจากไขมนัปาล์มนัน้กลบัถกู

คดิวา่เป็นช็อกโกแลตแท้ท่ีท�าจากโกโก้บตัเตอร์ เพราะ

เป็นรสชาติท่ีคุ้นเคยมากกวา่ และเม่ือรับประทานแล้ว 

ช็อกโกแลตท่ีท�าจากไขมันปาล์มนัน้จะไม่ละลายใน

ท�าไมจึงเป็นน�้ามันปาล์ม
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โกโก้บตัเตอร์นัน้จะคอ่นข้างออ่นไหวตอ่อณุหภมิู ท�าให้ยาก

ตอ่การเก็บรักษา ตา่งจากช็อกโกแลตท่ีท�าจากน�า้มนัปาล์ม

ท่ีทนตอ่การอณุหภมิูสงูได้ดีกวา่ 

แล้วมันส่งผลอย่างไร
จากผลการส�ารวจพบว่า ผู้ ท่ีกินช็อกโกแลตท่ี

มีส่วนผสมของน�า้มนัปาล์มนัน้จะมีปัญหาเก่ียวกับไขมนั      

อ่ิมตวั เน่ืองจากน�า้มนัปาล์มมีไขมนัอ่ิมตวัถึงร้อยละ 39 

ในขณะท่ีน�า้มนัพืชชนิดอ่ืน ๆ  นัน้มีไขมนัอ่ิมตวัเพียงร้อยละ 

9 - 14  เทา่นัน้

นอกจากนีป้ริมาณของไขมนัอ่ิมตวัยงัส่งผลให้

น�า้มันปาล์มมีจุดเดือดสูง ท�าให้เม่ืออยู่ในอุณหภูมิห้อง     

ไขมนัจะเกาะตวักนัเป็นก้อน และเม่ือเรารับประทานเข้าไป

มาก ๆ  จงึท�าให้ไขมนัอ่ิมตวัอดุตนัระบบไหลเวียนของเลือด

ในร่างกาย จนอาจกลายเป็นไขมนัอดุตนัในเส้นเลือดได้ 

และถ้าบริโภคเข้าไปมาก ๆ ก็จะท�าให้ปริมาณ 

คอเรสเตอรอลในร่างกายจะเพ่ิมขึน้ จนอาจท�าให้เกิดโรค

เก่ียวกบัหลอดเลือดและหวัใจได้อีกด้วยคะ่ 

ช็อกโกแลตแท้นัน้มีข้อดีมากมาย ถึงจะมีความ

เช่ือวา่อยา่บริโภคเข้าไปมาก เพราะหากรับประทานมากจะ

ท�าให้เกิดสวิ  ท�าให้อ้วน และอาจท�าให้ฟันผไุด้ แตถ้่ารู้จกั

บริโภคในปริมาณท่ีพอเหมาะ ปัญหาท่ีกล่าวมาจะไม่เกิด

ขึน้ และยงัมีข้อดีคือ ช็อกโกแลตแท้นัน้จะชว่ยบ�ารุงสายตา 

ช่วยชะลอวยั ลดไขมนัอดุตนัในเส้นเลือด มีเบต้าเเคโรทีน 

ชว่ยลดการอกัเสบของเนือ้เย่ือ และยงัมีสารต้านอนมุลูอิสระ 

อย่างไรก็ตามปัญหาการบริโภคช็อกโกแลตแท้

แล้วท�าให้เกิดไขมนัสว่นเกิน คงไม่ใช่เพราะตวัช็อกโกแลต

แต่เป็นเพราะการท่ีเราได้รับน�า้ตาล ซึ่งเป็นส่วนประกอบ

หลกัของช็อกโกแลต จนท�าให้ร่างกายเกิดการสะสมไขมนั 

เเละหากร่างการเผาผลาญไม่ทนั น�า้หนกัของเราก็จะเพ่ิม

ขึน้อยา่งแนน่อนคะ่

ค่าแคลอรี่ของช็อกโกแลต 
       รายการ                      แคลอรี

          ดาร์ก ช็อกโกแลต   280 kcal / 50g. bar

          ไวท์ ช็อกโกแลตร้อน             730 kcal / 1 cup.

          ช็อกโกแลตร้อน             120 kcal / 1 cup.

          โดนทัช็อกโกแลต   260 kcal / 1 piece. 

          คกุกีช็้อกโกแลตชิพ      196 kcal / 1 piece.

          โกโก้    210 kcal. / 1 cup. 

          ไอศกรีมช็อกโกแลต  130 kcal. / 1 cone.

และในหนึ่งวันร่างกายของเราต้องการ 

1,200 แคลอรี แตห่ากเราทานช็อกโกแลตท่ีมีปริมาณ

แคลอร่ีมากเกินไป โดยไมอ่อกก�าลงักายก็จะท�าให้เกิด

ไขมนัสะสม ซึง่อาจท�าให้เราเป็นโรคอ้วนได้นัน่เองคะ่

ขอบคณุภาพจาก Half Baked Harvest  

www.pinterest.com

ข้อดีของช็อกโกแลตแท้ที่
ไมใ่ช่ช็อกโกแลตเทียม

ขอบคณุข้อมลูจากบทความเร่ือง  ข้อเสียของช็อกโกแลต

 จากเวบ็ไซต์ siamzone,com
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เล็กๆน้อยๆ  
กับช็อกโกแลต

ขอบคณุภาพจาก คณุ Tutti Dolci  www.pinterest.com



ความรักกับช็อกโกแลต
นักวิทยาศาสตร์หลายคนเช่ือว่าช็อกโกแลต

เป็นตวัชว่ยเสริมอารมณ์รัก และรสชาตคิวามหวานก็เป็น

สิง่ท่ีแทนความรู้สกึในวนัแหง่ความรักได้เป็นอยา่งดี รวม

ทัง้ยงัมีการพิสจูน์ทางวทิยาศาสตร์วา่ ในช็อกโกแลตมีสาร

กระตุ้นสมอง โดยจะมีฤทธ์ิคล้ายแอมเฟตามีน ซึง่เป็นสาร

กระตุ้นให้มนษุย์เผยทางความรู้สกึลกึ ๆ ในใจนัน่เอง

ช็อกโกแลตบอกนิสัย
นอกจากช็อกโกแลตจะเป็นขนมหวานยอด

นิยมเเล้ว ช็อกโกแลตก็ยังเป็นของขวัญยอดฮิตในวัน

วาเลนไทน์อีกด้วย ซึ่งพฤติกรรมการให้ช็อกโกเเลตของ

เเตล่ะคนนัน้ยงัสามารถท�านายถงึลกัษณะนิสยัของผู้ให้ได้ 

โดยบทความเร่ือง ‘ทายนิสยั ทายใจ บอกความเป็นตวัเรา

จากช็อกโกแลต’  ของเวบ็ไซต์ kapook.com ได้ท�านายไว้

ดงันี ้

ช็อกโกแลต มิ้นท์ : เป็นคนเปิดเผย ตรงไปตรง

มา และมีความคดิสร้างสรรค์

ช็อกโกแลต นม : เป็นคนโรแมนติก คยุสนกุ

และชอบการเป็นจดุสนใจ

ช็อกโกแลต สอดไส้ : เป็นคนชอบเข้าสงัคม มี

น�า้ใจ เเละชอบงานเลีย้งสงัสรรค์

ดาร์ก ช็อกโกแลต : เป็นคนใจร้อน 

จดุเร่ิมต้นของการให้ช็อกโกแลตนัน้ เร่ิมขึน้ใน

ปีค.ศ.1939 โดยบริษัท ‘โมโรซอฟฟ์ (Morozoff)’ บริษัท

ผลิตขนมแห่งหนึ่งในเมืองโกเบ ได้รู้จกัวนั ‘วาเลนไทน์’ 

จากหนงัสือพิมพ์ของอเมริกา จงึน�ามาเผยแพร่ท่ีประเทศ

ญ่ีปุ่ น โดยการสร้างแคมเปญพิเศษ เพ่ือให้คนญ่ีปุ่ นได้รู้จกั

วนัวาเลนไทน์ และสร้างยอดขายด้วยการประชาสมัพนัธ์

ให้ผู้หญิงซือ้ช็อกโกแลตมอบให้คนท่ีตนรัก แตใ่นตอนนัน้

แคมเปญนีก้ลบัไมไ่ด้รับความสนใจจากชาวญ่ีปุ่ นเทา่ไหร่

นกั

ตอ่มาในปีค.ศ.1958 ร้าน ‘แมร่ีส์ ช็อกโกแลต 

(Mary’s Chocolate)’ ในโตเกียว ได้เร่ิมแคมเปญนีอี้ก

ครัง้ โดยได้เชิญชวนให้ผู้หญิงใช้ช็อกโกแลตเป็นสือ่แสดง

ความในใจแก่ชายท่ีตนรัก มีการผลติช็อกโกแลตรูปหวัใจ

ออกมาจ�าหน่าย และมีการรณรงค์อย่างตอ่เน่ือง ท�าให้

ยอดจ�าหนา่ยเพ่ิมมากขึน้ สง่ผลให้บริษัทอ่ืน ๆ  เร่ิมหนัมา

เลยีนแบบ จนกลายเป็นธรรมเนียมเร่ือง ‘การให้ของขวญั

เป็นช็อกโกแลตในวนัวาเลนไทน์’ อยา่งในปัจจบุนั

นอกจากนีย้งัมีข้อปฏิบตัเิพ่ิมเติมคือ หลงัจาก

วนัวาเลนไทน์ไปอีก 1 เดือน คือในวนัท่ี 14 มีนาคม ผู้ชาย

จะต้องมอบดอกกหุลาบเพ่ือเป็นการตอบแทนแก่ผู้หญิงท่ี

ให้ช็อกโกแลตกบัตน

นอกจากนีใ้นคอลมัน์นี ้ เรายงัมีรายละเอียด

ของชนิดช็อกโกแลต เเละความหมายส�าหรับทา่นผู้อา่น

ท่ีสนใจด้วยคะ่

ฮงเมช็อกโก้ (HonmeiChoco) เป็นช็อกโกแลต

ท่ีสาว ๆ  ตัง้ใจท�าหรือตัง้ใจซือ้มาให้คนรักหรือคนท่ีตนแอบ

ชอบ

กิริช็อกโก้ (GiriChoco) เป็นช็อกโกแลตท่ีให้

กันตามธรรมเนียม คือใช้มอบให้กับผู้ ชายท่ีรู้จัก อาจ

จะเป็นเพ่ือน พ่ีชาย น้องชาย ซึง่สว่นหนึง่เป็นเพราะ มี

ผู้ชายหลายคนรู้สกึไมดี่ท่ีในวนัวาเลนไทน์ตนเองไมไ่ด้รับ

ช็อกโกแลต จงึมีการผลติช็อกโกแลคชนิดนีข้ึน้

โทโมะช็อกโก้ (TomoChoco) เป็นช็อกโกแลตท่ี

ใช้มอบให้เพ่ือนสนิทซึง่เป็นผู้หญิง หรืออาจะซือ้ให้ตวัเอง

ก็ได้ ซึง่ช็อกโกแลตชนิดนีอ้าจเป็นช็อกโกแลตท�าขึน้เอง 

หรือจะเป็นช็อกโกแลตท่ีซือ้มาก็ได้ โดยน่ีเป็นธรรมเนียม

ท่ีเพ่ิงเกิดขึน้เม่ือไมน่านมานี ้

ธรรมเนียมการให้ช็อกโกแลตนีย้ังถือว่า

เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึง่ เพราะยอดขาย

กวา่คร่ึงหนึง่ของบริษัทผลติช็อกโกแลตนัน้ ก็มาจากราย

ได้ในชว่งวนัวาเลนไทน์นัน่เอง

ขอบคณุข้อมลูจากบทความเร่ือง

ช็อกโกแลตวาเลนไทน์สไตล์ญ่ีปุ่ น
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“ชาร์ลีกับโรงงาน
ช็อกโกแลต”

 ประพันธ์โดย จอห์น ออกัสต์ โรอัลด์ ดาห์ล (หนังสือ)

ในโลกของวรรณกรรมท่ีชว่ยสร้างจินตนาการให้แก่เดก็ ๆ และผู้

รักการอา่นทัว่ไป “ชาร์ลกีบัโรงงานช็อกโกแลต” เป็นวรรณกรรมอีกเร่ืองหนึง่

ท่ีโดง่ดงั เป็นท่ีรัก และเป็นท่ีรู้จกัไมน้่อยไปกวา่วรรณกรรมเร่ืองอ่ืน



ขอบคณุภาพจาก wallpapers.brothersoft.com

เรื่องย่อ 
ชาร์ล ีบัค๊เก็ต อาศยัอยูก่บัครอบครัวท่ีบ้านไม้

เก่า ๆ แหง่หนึง่ ชาร์ลีเป็นคนท่ีชอบกินช็อกโกแลตมาก 

ในวนัท่ีเขาต้องไปโรงเรียน เขาได้เหน็โรงงานช็อกโกแลต

ท่ีปิดตายอยู ่ด้วยความหอมของช็อกโกแลตจากโรงงาน

ท�าให้ชาร์ลีพยายามหาทางเข้าไปข้างใน แตก็่ไมส่�าเร็จ 

จนวนัหนึง่คณุวิลลี่ วองก้า เจ้าของโรงงานช็อกโกแลต

แหง่นีไ้ด้ออกมาประกาศวา่ ได้ซอ่นตัว๋ทองค�าไว้ในแทง่

ช็อกโกแลตวองก้า  5 แทง่ และจะเปิดเผยความลบัเก่ียว

กบัช็อกโกแลตในโรงงานนีท้ัง้หมด ใครท่ีมีตัว๋ทองค�าจะ

ได้เข้าโรงงานช็อกแลตของวิลลี่ วองก้า 

แต่แล้วเร่ืองมหศัจรรย์ก็เกิดขึน้กบัชาร์ลี คือ

ชาร์ลีเก็บเงินได้จากถนนท่ีปกคลุมไปด้วยหิมะ เเละ

ด้วยความหิวจงึน�าเงินนัน้ไปซือ้ช็อกโกแลตวองก้า เม่ือ

แกะดก็ูไม่พบตัว๋ทองค�า ชาร์ลีจึงกินช็อกโกแลตท่ีแสน

อร่อย เหนียว นุ่ม และหาจากท่ีไหนไม่ได้อีกแล้ว แต่

เงินก็ยงัเหลืออยูช่าร์ลีจงึซือ้เพ่ิมอีก 1 อนั  เม่ือแกะหอ่

ช็อกโกแลตดก็ูพบวา่ในนัน้มีตัว๋ทองค�าใบท่ี 5 อยู่ เม่ือ

ถึงวนัเปิดโรงงานชาร์ลีและคุณปู่ โจ ซึ่งเป็นคุณปู่ ของ

ชาร์ลี พร้อมทัง้เพ่ือน ๆ อีก 4 คน คือ ออกสัตสั 

กลู๊ป เวรูก้า ซอลท์  ไวโอเลต โบรีการ์ด และไมค์ 

ทีวี ได้เข้ามาท่ีในโรงงานช็อกโกแลตของคณุวิลลี่ 

วองก้า ภายในโรงงานเต็มไปด้วยการผลิตขนม

หวานชนิดตา่ง ๆ ซึง่สร้างความประทบัใจให้กบั 

ชาร์ลีเป็นอยา่งมาก 

ในแตล่ะสถานท่ีท่ีวองก้าพาพวกเดก็ ๆ  

เข้าไปชม จะมีเดก็คนหนึง่ไมเ่ช่ือฟังวองก้า ท�าให้

เดก็คนนัน้พบอบุตัิเหต ุ และเม่ือรอดกลบัออกมา

ได้ เดก็คนนัน้ก็ไมใ่ชค่นเดมิอีกตอ่ไป ชาร์ลเีป็นคน

เดียวท่ีเช่ือฟังวองก้าทกุอยา่ง ท�าให้ชาร์ลีรอดพ้น

จากอบุตัิเหตใุนโรงงานทัง้หมด นัน่ท�าให้วองก้า

เช่ือใจชาร์ล ีและบอกเขาวา่ ความจริงเเล้ววองก้า

จดังานนีข้ึน้มา เพราะเขาต้องการหาผู้ สืบทอด

ธุรกิจโรงงานช็อกโกแลตแห่งนี ้ เเละมองหาใคร

สกัคนท่ีเช่ือใจได้ว่าจะสามารถดแูลโรงงานแห่ง

นีท่ี้เป็นเหมือนชีวิตของเขาได้ ซึ่งคนคนนัน้ก็คือ 

ชาร์ลี บัค๊เก็ต เด็กท่ีไม่ได้มีฐานะร�่ารวยเหมือน

เดก็คนอ่ืน ๆ แตเ่ขากลบัเป็นเดก็ดี เช่ือฟังผู้ใหญ่ 

เเละน่ีเองท�าให้ชาร์ลีได้กลายเป็นผู้ดแูลโรงงาน

ช็อกโกแลตแหง่นีต้ลอดไป



เมา หรือ ไม่เมา?
ภูมิภัทร  อุษาประทุมบาน

ณธน  นิถานานนท์

วรรณ  ธรรมร่มดี

พิชญ์ณัฐ  คุณาวิชยานนท์

ทำาดี  ผดุงวิเชียร

90



เมา หรือ ไม่เมา ?

ภูมิภัทร อุษาประทุมบาน
ณธน	 นิถานานนท์
วรรณ ธรรมร่มดี
พิชญ์ณัฐ	คุณาวิชยานนท์
ทำ ด	ี ผดุงวิเชียร



แก้วเดิม...

เบียร์ หรือ เคร่ืองด่ืมหมักโดยดอกฮ็อพ           

ข้าวบาร์เลย์ และยีสต์ กลายเป็นสิง่ท่ีมีบทบาท และเข้าไป

เป็นสว่นหนึ่งในชีวิตของใครหลายคน ทกุวนันีเ้บียร์เป็น

เคร่ืองด่ืมยอดนิยมของคนทั่วโลก ยกตัวอย่าง เช่น 

เยอรมนั ซึง่ด่ืมเบียร์กนัจนเป็นเร่ืองปกต ิเรียกได้วา่เข้าขัน้

ด่ืมเบียร์แทนนำา้ แตแ่ท้จริงเเล้วเยอรมนันัน้ไมใ่ชช่าติแรก

ท่ีสามารถคดิค้นเบียร์ได้

เม่ือประมาณ 6,000 ปีก่อนคริสตกาล ชาว 

บาบโิลนได้คดิค้นเคร่ืองด่ืม ซึง่เป็นเคร่ืองด่ืมชนิดแรกท่ีมี

แอลกอฮอล์ โดยมีหลกัฐานหลกัคือ แผน่ดินเหนียวสลกั

โบราณท่ีบอกเลา่เร่ืองราวเหลา่นีไ้ว้ ในตอนนัน้เบียร์กลาย

เป็นเคร่ืองด่ืมสดุแสนวเิศษสำาหรับทกุคนไมเ่ว้นแม้แตเ่ดก็ 

จนทำาให้มีแหลง่ขายเบียร์กำาเนิดขึน้มามากมาย 

ในตอนนัน้ไม่ได้มีเพียงชาติเดียวท่ีสามารถ

คดิค้นเบียร์ได้ ชาวอิยิปต์เองก็สามารถคดิค้นเบียร์ได้เชน่

กนั และเช่ือวา่ไมไ่ด้เป็นการลอกชาวบาบิโลนด้วย แตท่ี่

แปลกกว่านัน้คือ ชาวอียิปต์มีการใช้เบียร์เป็นค่าจ้าง

แรงงานก่อสร้าง ซึง่แสดงให้เห็นวา่ ในสมยันัน้เบียร์เป็น

สิง่ท่ีมีคณุคา่มาก

2,000 ปีตอ่มา มีการค้นพบดอกฮ็อพท่ีมีหน้า

ตาคล้ายกบัน้อยหนา่ผสมดอกบวัตมู ซึง่ดอกฮ็อพนัน้จะ

ช่วยเพ่ิมรสชาติขม หอม และยังเป็นสารกันบูดทาง

ธรรมชาตอีิกด้วย 

เบียร์ยคุใหมเ่ร่ิมต้นเม่ือชาตเิยอรมนั เร่ิมคดิค้น

การหมกัปรุงเบียร์ครัง้แรกท่ีแคว้นบาวาเรีย โดยเบียร์นัน้

ถกูเรียกวา่ ‘Peor’ หรือ ‘Bior’ และได้เพีย้นมาเป็น ‘เบียร์’ 

อย่างไรก็ตามการผลิตเบียร์ในสมยัก่อนเเละ

สมยันีมี้ความเเตกต่างกนัคือ มีการใช้วตัถดุิบท่ีต่างกนั 

โดยในสมยัก่อนนัน้จะใช้ข้าวมอลต์หมกัแทนข้าวบาร์เลย์

นัน่เอง

แก้วเดิม . . .
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ในช่วงแรกนัน้ผู้ หญิงจะเป็นคนหมักเบียร์ให้

คนในครอบครัวได้ด่ืมกิน จนเม่ือเบียร์กลายมาเป็นเคร่ือง

ด่ืมยอดนิยม เบียร์จึงเร่ิมมีบทบาทในคริสตจักร ทำาให้

นกับวชหนัมาทำาเบียร์กนั เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองลอ่ใจให้คนเข้า

มานบัถือศาสนามากขึน้

ตอ่มาในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 15 วตัถดุิบท่ีจะ

นำามาใช้ทำาเบียร์อยา่งข้าวบาร์เลย์และดอกฮ็อพนัน้เร่ิมมี

จำานวนน้อยลงมาก ทำาให้ต้องเอาวตัถดิุบอย่างอ่ืน เช่น 

ธญัพืชมาใช้แทน 

จนในปีค.ศ.943 ได้มีการออกกฎหมายใหมใ่น

เยอรมนัคือ ในการผลติเบียร์ต้องใช้ดอกฮ็อพ นำา้ และข้าว

มอลต์เทา่นัน้ เพ่ือรักษาคณุภาพของเบียร์ และรักษาราคา

ท่ีสูงคงท่ีการันตีความเป็นเบียร์เยอรมันรสเลิศ จนถึง

ปัจจบุนันีเ้ยอรมนัก็ยงัใช้กฎนีอ้ยู ่แม้วา่ประเทศอ่ืนจะเร่ิม

ใช้ข้าวโพดและมนัมาผสมกบัมอลต์แล้วก็ตาม 

ต่อมาช่วงปีค.ศ.1687 ในสมยัอยธุยา 

ไทยเร่ิมมีการนำาเข้าเบียร์จากตา่งประเทศ เพราะ

เรายงัไมส่ามารถผลติเบียร์ขึน้เองได้ จนกระทัง่ใน

ปีค.ศ.1930 สมัยรัชกาลท่ี 7 จึงมีการขอจัดตัง้

โรงงานเบียร์ขึน้โดยพระยาภิรมย์ภักดีหรือนาย

บุญรอด เศรษฐบุตร ร่วมกับกระทรวงพระคลงั 

มหาสมบตัโิดยให้เหตผุลวา่ “เบียร์ เป็นสนิค้าตา่ง

ชาตท่ีิไทยนำาเข้ามานานแล้ว ทำาให้เงินร่ัวไหลออก

นอกประเทศไปมาก ถ้าเราสามารถผลิตเบียร์ขึน้

เองเราก็จะสามารถแก้ปัญหานีไ้ด้ รวมถึงยงัได้

ประโยชน์เร่ืองราคาท่ีถกูลง และช่วยให้คนไทยมี

งานทำาอีกด้วย“ จากเหตุผลนีท้ำาให้มีการจัดตัง้

บริษัทเบียร์แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งก็คือ 

‘บริษัทสงิห์’ นัน่เอง

ขอบคณุข้อมลูจากบทความเร่ือง กำาเนิดเบียร์เคร่ืองด่ืม 

ชนิดเเรกสดุของโลก ของเวบ็ไซต์ cocktailthai.com

แก้วเดิม . . .
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   แก้วอันตราย?
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ทกุวนันีไ้ม่ว่างานเลีย้งใดก็มกัมีเบียร์

เป็นเคร่ืองด่ืมสำาคญัในงาน และไมว่า่ในหมูว่ยัรุ่น 

หรือผู้ ใหญ่ก็ล้วนคุ้นเคยกับการด่ืมเบียร์ทัง้นัน้  

สำาหรับบางคนนัน้เบียร์เป็นทัง้เคร่ืองด่ืมและเป็น

ทัง้เคร่ืองชว่ยผอ่นคลาย

อย่างไรก็ตามทุกสิ่งมีทัง้ข้อดีและ 

ข้อเสีย การท่ีเราได้ทำาความรู้จกักับเบียร์ อาจ

ทำาให้เราต้องคำานึงถึงความพอดี และรู้จัก

ประมาณในการด่ืมเบียร์มากขึน้

จากผลการศกึษาพบวา่ เบียร์นัน้ชว่ย

ป้องกนัโรคหวัใจ โดยผู้ ท่ีด่ืมเบียร์มีโอกาสเป็นโรค

หวัใจน้อยกวา่ผู้ ท่ีไม่ด่ืมเบียร์ เบียร์ยงัทำาให้อายุ

ยืน เเละสามารถต้านมะเร็งเพราะช่วยยับยัง้

โปรตีนท่ีไปเพ่ิมพฒันาการของมะเร็งได้

เบียร์ยังช่วยป้องกันโรคเบาหวาน 

เส้นเลอืดอดุตนั ซึง่อาจเป็นเหตขุองโรคอมัพฤกษ์

และอมัพาตได้ รวมถึงโรคนอนไม่หลบั เพราะ

เบียร์เป็นเหมือนยานอนหลบัธรรมชาติ รวมทัง้

การด่ืมเบียร์วันละแก้วยังสามารถป้องกันการ

เป็นน่ิว เพราะเบียร์มีแมกนีเซียม ซึ่งช่วยลด

โอกาสการเป็นน่ิวได้มากถึงร้อยละ 40 เเละยงั

ทำาให้ผิวสวยเพราะในเบียร์มีวติามินสงู ชว่ยสร้าง

คอลลาเจน

สิง่ท่ีกลา่วมาข้างต้นคือประโยชน์ของ

เบียร์ อย่างไรก็ตามเบียร์นัน้ก็มีข้อเสียเช่นกัน 

เพราะเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทุกชนิดล้วนส่งผล

เสียตอ่ร่างกาย และเบียร์เองก็มีแอลกอฮอล์เป็น

สว่นประกอบ โดยเม่ือร่างกายได้รับแอลกอฮอล์ 

ตบัจะทำางานหนกัขึน้เพ่ือขบัสารพิษท่ีได้รับจาก

แอลกอฮอล์ และเม่ือตบัเสียหาย ร่างกายก็จะ

เตม็ไปด้วยสารพิษ

นอกจากนีน้ำา้หนกัของคนท่ีด่ืมเบียร์จะ

เพ่ิมขึน้ เน่ืองจากในเบียร์มีแคลลอร่ีสงู โดยเบียร์

เพียง 1 แก้ว จะให้พลังงานประมาณ 95 

 กิโลแคลลอร่ี ไม่เพียงเท่านัน้เบียร์ยงัสง่ผลเสีย

ตอ่ระบบทางเดนิอาหารอีกด้วย หากด่ืมเกินขนาดจะ

ทำาให้ปวดท้อง หรือ เป็นโรคกระเพาะอักเสบ 

เน่ืองจากแอลกอฮอล์สง่ผลให้เกิดความระคายเคือง

ในกระเพาะอาหาร

แต่สิ่งท่ีอันตรายกว่านัน้ก็คือ การเกิด

อุบัติเหตุหรือการทะเลาะวิวาทจากความมึนเมา

เพราะการด่ืมเบียร์ ซึง่อาจสง่ผลให้ถงึขัน้เสียชีวิตได้ 

พวกเราเองก็คงเคยเห็นเหตกุารณ์เหลา่นีอ้ยู่บ่อย ๆ 

ซึง่สิ่งนีส้ะท้อนให้เห็นว่า เหตกุารณ์แบบนีไ้ม่ได้เป็น

เร่ืองท่ีไกลตวัเราเลย

ล่าสุดได้มีรายงานว่า ประเทศไทยมี

อบุตัเิหตบุนถนนมากเป็นอนัดบั 3 ของโลก โดยอตัรา

ผู้ เสียชีวิตนัน้คือ 38.1 ราย รองจากประเทศนิวเอ 

(Niue) และสาธารณะรัฐโดมินิกนั (Dominican) ซึง่

ตามข้อเท็จจริงนัน้ การคมนาคมของประเทศทัง้ 2 

อนัดบัแรกยงัไมไ่ด้รับการพฒันา ทำาให้เกิดอบุตัิเหตุ

ไ ด้ ง่ าย  แตกต่างจากประ เทศไทย ท่ี มี ระบบ

สาธารณูปการทัง้หลายท่ีพัฒนานำาหน้าเกินสอง

ประเทศนัน้ไปมากแล้ว

สว่นหนึง่ของอบุตัเิหตท่ีุเกิดขึน้มาจากการ 

”เมาแล้วขบั”  ซึง่ถือว่าเป็นการกระทำาท่ีผิดกฎหาย

ตามพระราชบญัญตัจิราจรทางบกพ.ศ.2522 ซึง่แก้ไข

เ พ่ิ ม เ ติ ม โ ด ย พ ร ะ ร า ช บัญ ญั ติ ฯ  ( ฉ บับ ท่ี 7 )  

พ.ศ.2550 ซึง่ได้บญัญตัิไว้วา่ มาตราท่ี 43 “ห้ามมิให้

ผู้ขบัข่ีขบัรถในขณะเมาสรุาหรือเมาอยา่งอ่ืน…” และ

มาตรา160 คือ “ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตราท่ี 43 ต้องระวาง

โทษจำาคกุเกิน 1 ปีหรือปรับตัง้แต ่ 5,000 - 20,000 

บาท หรือทัง้จำาทัง้ปรับ และให้ศาลสัง่พกัใบอนญุาต

ขบัข่ีของผู้นัน้ และมีกำาหนดไมน้่อยกวา่ 6 เดือน หรือ

เพิกถอนใบอนญุาตขบัข่ี”

ดงันัน้เม่ือรู้เชน่นีแ้ล้ว การตดัสนิใจก่อนด่ืม

เบียร์จงึเป็นเร่ืองท่ีสำาคญั เราไม่ควรประมาทเพ่ือให้

สงัคมไทยนัน้ปลอดภยัมากขึน้ รวมทัง้ยงัควรด่ืมเบียร์

อย่างพอดี เพ่ือรักษาสขุภาพร่างกายให้แข็งแรงอีก

ด้วย

ขอบคณุข้อมลูจากบทความเร่ือง ข้อดีและข้อเสียของการ

ด่ืมเบียร์ ของเวบ็ไซต์ thaiall.com 
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ด้วยกระบวนการผลติท่ีมีความแตกตา่งกนั 

จงึทำาให้ในปัจจบุนัมีเบียร์หลากหลายชนิดให้เลอืกสรร

ซึ่งเคร่ืองด่ืมชนิดนีมี้แอลกอฮอล์ท่ีหมักโดยใช้นำา้            

ดอกฮ็อพ ข้าวบาร์เลย์ และยีสต์เป็นองค์ประกอบ

สำาคญัหลกั โดยเบือ้งต้นนัน้เบียร์สามารถแบง่ได้เป็น 

3 ประเภท คือ ลาเกอร์เบียร์ (Lagers Beer) เอล (Ale 

Beer) และเบียร์สด
เบียร์สด 
เบียร์สด คือ เบียร์ท่ีไมผ่า่นกระบวนการฆา่

เชือ้ในระบบพาสเจอร์ไรส์ และจะไมบ่รรจใุสข่วดหรือ

กระป๋อง จะมีอายสุัน้กวา่เบียร์ชนิดอ่ืนๆ แตเ่บียร์ชนิด

นีจ้ะมีกลิ่นหอม และรสชาติดีกวา่เบียร์ขวดและเบียร์

กระป๋อง

ลาเกอร์ (Lagers Beer)
ลาเกอร์ เบียร์ คือ เบียร์ท่ีเกิดจากการหมกัท่ี

ก้นถังหมกัซึ่งมีอุณหภูมิเย็นกว่าปากถัง ส่งผลให้ได้

เบียร์ท่ีใส มีสีสด และเรียบเนียนกวา่เอลเบียร์

เรื่องของเบียร์

เอล (Ale Beer)
เอล เบียร์ คือ เบียร์ท่ีเกิดจากการหมกัท่ีปาก

ถงัหมกัซึง่มีอณุหภูมิูสงูกวา่ก้นถงั สง่ผลให้ได้เบียร์ท่ีมี

สีและรสชาตท่ีิเข้มกวา่ลาเกอร์ เบียร์
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น�้า - เป็นส่วนประกอบหลกักว่าร้อยละ 90 ของ

เบียร์ เช่ือหรือไมว่า่นำา้มีสว่นอยา่งมากในรสชาตโิดย

รวมของเบียร์

ดอกฮอ็พ - เป็นดอกไม้ประเภทกญัชา ใช้เพ่ือการ

รักษาความสมดลุและรสชาติของเบียร์เอาไว้

ข้าวบาร์เลย์ - เป็นข้าวชนิดหนึง่ อดุมไปด้วยแป้ง 

เม่ือผา่นกระบวนการทำาให้งอก มนัจะสร้างนำา้ตาลซึง่

เป็นชนิดท่ียีสต์สามารถกินได้

ยีสต์ - เป็นจลุนิทรีย์ชนิดหนึง่ท่ีสามารถพบในข้าว

บาร์เลย์ โดยยีสต์จะกินนำา้ตาล และแปลงให้เป็น

แอลกอฮอล์และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ขั้นตอนการทำ�เบียร์

1.การทำ�ให้ข้าวงอก
นำาข้าวบาร์เลย์มาผ่านกระบวนการเพ่ือ

ทำาให้งอก โดยการบรรจลุงในถงั และแช่นำา้ไว้ 40 

ชัว่โมง หลงัจากนัน้ก็เอาออกมาจากถงั และแผไ่ว้ 5 

วนั ในระหว่างนัน้ข้าวท่ีวางแผ่ไว้ก็จะเร่ิมงอก จาก

นัน้ก็เอาข้าวท่ีได้มาอบแห้งเพ่ือให้หยดุงอก ตอ่ด้วย

การนำามาบดเพ่ือให้เกิดแป้งและคาร์โบไฮเดรตจาก

เมลด็ข้าว ซึง่เม่ือเสร็จแล้วเราจะเรียกข้าวท่ีได้วา่ ‘ข้าว

บาร์เลย์งอก’

วัตถุดิบท่ีำใช้ในการทำ�เบียร์
2.การบด

นำาข้าวบาร์เลย์งอกมาบรรจลุงในเคร่ือง

บดขนาดใหญ่ท่ีเรียกวา่ Mash Tun จากนัน้ก็เตมิ

นำา้ร้อนลงไป เพ่ือให้แป้งและคาร์โบไฮเดรตแตกตวั

ออกเป็นนำา้ตาลจะได้เวร์ิท (Wort) ซึง่เป็นสว่นผสม

ใหมอ่อกมา

3.การต้ม
นำาเวิ ร์ทท่ีกรองแล้วใส่ลงไปในหม้อ

ทองแดงขนาดใหญ่ เรียกวา่ คอปเปอร์ (Copper) 

ใช้เวลาต้มประมาณ 45 - 90 นาที (ขึน้อยูก่บัชนิด

ของเบียร์) และในขณะต้มก็ใส่ใบฮ็อพและเคร่ือง

ปรุงอ่ืน ๆ เข้าไปด้วย

4.การหมัก
หลงัจากต้มเสร็จแล้ว ก็รอให้ส่วนผสม

ทัง้หมดเย็นลง และถ่ายลงถงัหมกั หลงัจากนัน้ก็

เตมิยีสต์เพ่ือกำาจดัสว่นท่ีเป็นนำา้ตาลออกไป

5.การบรรจุ
ขัน้ตอนสดุท้ายในการผลติเบียร์คือ การ

บรรจลุงในภาชนะเพ่ือให้ขนสง่ได้งา่ย โดยสว่นมาก

จะบรรจุใส่ในถงั ขวด หรือกระป๋องแล้วจึงขนส่ง

ออกจากโรงงาน

นบัตัง้แตเ่ร่ิมกระบวนการแรกจนกระทัง่

กระบวนการสดุท้าย ปกตแิล้วจะใช้เวลาประมาณ 

60 วนั ซึง่ส่วนหนึ่งก็ขึน้อยู่กบัชนิดของเบียร์ท่ีจะ

ผลติและวิธีการหมกัด้วย

ขอบคณุข้อมลูจากบทความเร่ือง เจ็ดขัน้ตอนการหมกัเบียร์

อนัสมบรูณ์แบบ โดย คณุ WISHBEER
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เบียร์เป็นเคร่ืองด่ืมมนึเมา ท่ีเข้าถงึผู้คนได้

ง่าย แต่ถ้าจะพดูถึงเหตผุลท่ีทำาให้คนนิยมด่ืมเบียร์ 

เเล้วก็คงเป็นเพราะ ด่ืมแล้วอร่อย ช่วยคลายเครียด 

นอกจากนัน้เบียร์ยงัเป็นเคร่ืองด่ืมสานสมัพนัธ์ เม่ือมี

การตัง้วงด่ืมเบียร์ไมว่า่จะท่ีบ้าน ตามผบั บาร์ หรือใน

งานเทศกาลต่าง ๆ เบียร์ก็สามารถสร้างความ

เพลิดเพลินสนุกสนานได้ดี รวมทัง้การสร้างบท

สนทนา หรือการสานมิตรภาพระหว่างคนท่ีร่วมด่ืม

เบียร์นัน้ก็ชา่งดงูา่ยดายย่ิงกวา่ในเวลาปกต ิ

และหากจะกล่าวถึงเทศกาลท่ีเก่ียวกับ

เบียร์ท่ีโด่งดังท่ีสุดเเล้ว ก็คงหนีไม่พ้นเทศกาล  

‘OKTOBERFEST’ หรือ ‘ออกซ์โทเบอร์เฟส’ นัน่เอง

เทศกาลออกซ์โทเบอร์เฟสหรือท่ีรู้จกักนัใน

ช่ือท้องถ่ินว่า ‘ไวเซิน (Wiesn)’ เป็นเทศกาลเบียร์ท่ี

ใหญ่ท่ีสดุในโลก จดัขึน้ท่ีเมืองมิวนิก (Munich) แคว้น

บาวาเรีย ประเทศเยอรมนั ในเทศกาลนีจ้ะประกอบ

ไปด้วยเคร่ืองเล่นต่าง ๆ และอาหารมากมาย ซึ่ง

ตวัเอกของงานนีก็้คือเบียร์นัน่เอง

โดยในแต่ละปีเทศกาลออกซ์โทเบอร์เฟส

จะเสร์ิฟไก่งวงกวา่ 5 แสนตวั ววักวา่ 100 ตวั ขนมปัง

นบัแสนชิน้ และเบียร์อีกกวา่ 8 ล้านลติร รวมทัง้ผู้คน

จากทัว่โลกท่ีเดนิทางมาร่วมงานกวา่ 6 แสนคน ทำาให้

เทศกาลนีไ้ด้นำาความฟูเฟ่ีองทางเศรษฐกิจมาสู่

เยอรมนัเป็นอยา่งมาก

เทศกาลนีจ้ะเร่ิมต้นตัง้แต่ปลายเดือน

กนัยายนจนถึงสดุสปัดาห์แรกของเดือนตลุาคม จึง

เป็นท่ีมาของช่ือ OKTOBER ซึง่ในภาษาเยอรมนัมี

ความหมายว่า เดือนตุลาคม (October) นั่นเอง 

ภายในงานจะมีเบียร์ย่ีห้อดงั ๆ  มากมายมาเปิดเตน็ท์

ขาย โดยเฉล่ียแล้วแต่ละเต็นท์ เบียร์สามารถทำา 

รายได้ถงึ 30 ล้านบาทตอ่วนั โดยเบียร์ท่ีนำามาขายใน

เทศกาลนีจ้ะมีสีเข้มและระดับแอลกฮอล์ท่ีสูงกว่า

เบียร์ของท่ีอ่ืน

ในเทศกาลยังมีผู้ ท่ีทำางานในโรงเบียร์ 

ต่าง ๆ มาร่วมเดินพาเหรดด้วยชดุสไตล์บาวาเรียน 

พร้อมรถม้าท่ีตกแตง่อยา่งสวยงาม 

เทศกาลนีถ้กูจดัขึน้ครัง้แรกเม่ือ 16 ปีท่ีแล้ว

เพ่ือเป็นงานเลีย้งฉลองกลางแจ้งของพิธีอภิเษกสมรส

ของเจ้าฟ้าชายลดุวกิแหง่แคว้นบาวาเรียและเจ้าหญิง

เทเรซ่ีแหง่แคว้นเธอริงเงน 

ผู้คนทัว่ยุโรปล้วนเดินทางมาท่ีน่ีเพ่ือร่วม

งาน ว่ากันว่ามีผู้ คนนับหม่ืนนับแสนคนท่ีด่ืมเบียร์

ท่ามกลางบรรยากาศแบบเยอรมนั อีกทัง้ยงัมีหญิง

สาวเสริฟเบียร์ในชดุสไตล์บาวาเรียน แสดงให้เหน็วา่

เบียร์ไมไ่ด้ทำาหน้าท่ีเป็นเพียงแคเ่คร่ืองด่ืมท่ีทำาให้ผู้คน

ติดใจเท่านัน้ แต่เบียร์ยงัเป็นตวัเช่ือมความสมัพนัธ์

ของผู้คนจนเกิดเป็นกลุม่สงัคมเลก็ ๆ ด้วย

ในสังคมประเทศเยอรมัน เบียร์ เป็น      

เคร่ืองด่ืมท่ีได้รับความนิยมสงูสดุในทกุวาระโอกาส 

โดยได้มีการสำารวจแล้ววา่ ร้อยละ 79 ของชาวเยอรมนั

จะด่ืมเบียร์กนัเป็นประจำา และการด่ืมเบียร์ของแตล่ะ

คนยงัมากถงึ 127 ลติรตอ่ปี ซึง่ถือเป็นปริมาณท่ีมาก

ท่ีสดุในโลก

โดยเบียร์ของเยอรมนัจะมีเอกลกัษณ์คือ มี

วิธีการหมกัท่ีหลากหลาย และมีความแตกตา่งกนัทัง้

สว่นผสม อณุหภมิู เทคนิค และปริมาณแอลกฮอล์ สง่

ผลให้เบียร์ในแตล่ะชนิดนัน้มีอาย ุส ีและรสชาตท่ีิแตก

ตา่งกนั

ขอบคณุข้อมลูจากบทความเร่ือง OKTOBERFEST 2014 

โดย คณุBuywinenow
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เบียร์ในสังคมไทำย
ปัจจบุนัเบียร์เป็นเคร่ืองด่ืมแอลกฮอล์ยอดนิยม

ประเภทหนึง่ของคนไทย โดยในปัจจบุนัเบียร์ได้มียอดขาย

สูงถึง 2,000 ล้านลิตรต่อปี และมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิม        

มากขึน้ เบียร์ยังเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีคนไทยทั่วไปรู้จักกันดี 

เพราะเบียร์เป็นเคร่ืองด่ืมแอลกฮอล์ท่ีสามารถหาซือ้ได้งา่ย

และมีระดบัแอลกฮอล์ตำ่า จงึทำาให้เบียร์กลายเป็นอีกทาง

เลือกหนึง่สำาหรับนกัด่ืมคอทองแดง

จนเกิดเป็นคา่นิยมของคนไทยบางสว่นท่ีคดิวา่ 

การด่ืมเบียร์นัน้ทำาให้ดเูทแ่ละดดีู เป็นเหตใุห้มีเทคนิคการ

ตลาดท่ีชาญฉลาดของบริษัทเบียร์ มีการจดังานปาร์ตีท่ี้มี

การจำาหน่ายเบียร์สด และมีบริการของสาวเชียร์สดุเซก็ซ่ี 

ตามร้านอาหารใหญ่ในกรุงเทพฯ และน่ีก็เป็นอีกเหตผุล

หนึง่ท่ีเบียร์ได้รับความนิยมเพ่ิมขึน้

จากผลสำารวจพบว่า เบียร์เป็นเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ท่ีคนไทยบริโภคสงูท่ีสดุ รองลงมาคือวสิกี ้และ

สรุาท่ีนำาเข้าจากตา่งประเทศ ถงึแม้วา่การเก็บภาษีสรุาใน

ประเทศไทยตามพระราชบญัญตัวิา่ด้วยการเก็บภาษีสรุา

และเคร่ืองด่ืมเจือปนแอลกอฮอล์ ปีพ.ศ.2556 นัน้สงูถึง

ร้อยละ 48 ซึง่นบัวา่คอ่นข้างสงู แตว่า่ภาษีสว่นนีก็้ไม่ได้

กระทบกบันกัด่ืมทัง้หลาย

สำาหรับประเทศไทยการผลิตเบียร์เร่ิมขึน้ครัง้

แรกโดยพระยาภิรมย์ภกัดี ภายใต้ช่ือของบริษัท ‘บญุรอด

บริวเวอร่ีจำากดั’ เม่ือได้รับอนญุาตให้ตัง้โรงงานเบียร์ ใน

เดือนเมษายน ค.ศ.1933 ทา่นจงึเดินทางไปยโุรปเพ่ือซือ้

เคร่ืองจกัรเพ่ือการผลติเบียร์ และเม่ือกลบัมาเมืองไทยก็ได้

มีการเปลีย่นแปลงรัฐบาลใหม ่ซึง่ทางรัฐบาลไมย่อมให้เสยี

ภาษีตามพิกดัเดมิท่ีตกลงไว้กบัรัฐบาลเก่า จงึเกิดข้อตกลง

ใหมคื่อให้เสียภาษีในอตัราลติรละ10 สตางค์

หลงัจากนัน้ท่านจึงเร่ิมสร้างโรงงานผลิตเบียร์

ขึน้ บริเวณท่ีดินริมแมน่ำา้เจ้าพระยา ยา่นบางกระบือ โดย

 

ขอเชา่ท่ีจากเจ้าพระยารามราฆพ ตอ่มาภายหลงัทา่นได้

ขอซือ้ท่ีดนิท่ีดงักลา่วมาเป็นกรรมสทิธ์ิของโรงงาน ขณะ

ทำาการก่อสร้างนัน้พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั

ทรงพระกรุณาเสดจ็ฯ มาชมการก่อสร้างโรงงานถงึสอง

ครัง้

หลงัจากนัน้พระยาภิรมย์ภกัดีตัง้ใจไว้ว่า จะ

ตัง้ช่ือวา่ ‘บริษัทเบียร์สยาม’ แตก็่ถกูทกัท้วงวา่ “ในบ้าน

เมืองนี ้อะไร ๆ  ก็ใช้ช่ือสยามกนัทัง้นัน้” พระยาภิรมย์ภกัดี

จงึตดัสนิใจเอาช่ือของตนเองมาตัง้เป็นช่ือบริษัท นัน่ก็คือ 

‘บริษัทบญุรอดบริวเวอร่ี จำากดั’ และน่ีเองคือท่ีมาของ

เบียร์แบรนด์แรกในประเทศไทย

ตอ่มาในปีค.ศ.1934 เบียร์จากบริษัทนีก็้ได้ถกู

ลองนำาไปด่ืมกนัในงานสโมสรคณะราษฎร์เม่ือวนัท่ี 23 

มิถนุายน ค.ศ. 1934 และพระยาภิรมย์ภกัดีได้เปิดป้าย

บริษัทเป็นครัง้เเรกในวนัท่ี 6 กรกฎาคมปีเดียวกนั โดย

เร่ิมวางจำาหนา่ยเบียร์รุ่นแรกในราคาขวดละ 32 สตางค์
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โลโก้บนฉลากขวดเบียร์มีการเปลีย่นแปลงอยู่

หลายครัง้ เร่ิมจากตราหมี ตามด้วยตราสงิห์แดง ตราสงิห์

ขาว ตราแหม่ม ตราปรางค์ทอง ตราว่าวปักเป้า ตรา

กุญแจ ตรารถไฟ และตราสิงห์ซึ่งเป็นโลโก้ท่ีใช้กันถึง

ปัจจุบนั ซึ่งในสมยันัน้ไม่ว่าจะใช้โลโก้ตราอะไรก็ตาม 

ชาวบ้านมกัเรียกเบียรร์ย่ีห้อนีติ้ดปากกนัว่า ‘เบียร์เจ้า

คณุ’

ตอ่มาในปีค.ศ.1961เกิดโรงเบียร์แหง่ท่ีสองขึน้ 

ในช่ือ ‘บริษัทบางกอกเบียร์ จำากดั’ ผลติเบียร์ย่ีห้อหนมุาน 

ตราแผนท่ี และตรากระทิงขึน้ แตไ่มไ่ด้รับความนิยมจาก

ผู้ ด่ืม จนต้องเลิกกิจการไป เเละเปลี่ยนช่ือใหม่เป็น 

‘บริษัทไทยอมฤต บริวเวอร่ี จำากดั’ ก่อนจะผลติเบียร์ย่ีห้อ

อมฤตและซือ้ลิขสิทธ์ิย่ีห้อเบียร์จากตา่งประเทศมาด้วย

นั่นก็คือ ‘เบียร์คลอสเตอร์’ เพ่ือมาผลิตเองเม่ือปี 

ค.ศ.1978 และในตอ่มายงัมีการซือ้ลขิสทิธ์เบียร์ย่ีห้อ‘เอน็

บี’ และ ‘บดัไวเซอร์’ จากสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

ตอ่มาในปีค.ศ.1991กลุม่นายเจริญ สริิวฒัน-

ภกัดี ได้สร้าง ‘บริษัทเบียร์ไทย (1991) จำากดั’ ขึน้ท่ีจงัหวดั

กำาแพงเพชร และได้ก่อตัง้ ‘บริษัท คาร์ลสเบร์ิก บริวเวอร่ี

จำากัด’ ซึ่งซือ้ลิขสิทธ์ิมาจากประเทศเดนมาร์ก ขึน้ท่ี

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาในปีค.ศ.1993

และสดุท้ายในค.ศ.1995 จงึได้สร้าง ‘บริษัท 

ไทยเอเชีย แปซฟิิค บริวเวอร่ีจำากดั’ ผู้ผลติเบียร์ไฮเนเก้น 

ซึ่งซือ้ลิขสิทธ์ิจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ขึน้ท่ีจังหวัด

นนทบรีุ

และตัง้แตช่่วงปีค.ศ.1992 ภาครัฐได้เร่ิมเปิด

เสรีทางการค้า โดยการอนญุาตให้ชาวต่างชาติเข้ามา

ลงทนุในประเทศไทยได้ ทำาให้ในปีค.ศ.2004 บริษัทไทย

อมฤต บริวเวอร่ี จำากดั ถกูซือ้ไปโดยนายซาน มิเกล นกั

ลงทนุชาวฟิลปิปินส์

จะเห็นได้ว่าพฒันาการการผลิตเบียร์ในไทย

นัน้มีประวตัิยาวนาน โดยในปัจจบุนัคนไทยมีอตัราการ

บริโภคเบียร์กว่า 2,000 ล้านลิตรต่อปี ซึง่เบียร์ท่ีครอง

สว่นแบ่งทางการตลาดมาโดยตลอดคือเบียร์สิงห์ ด้วย

สว่นแบง่ทางการตลาดถงึร้อยละ 69 รองลงมาคือ เบียร์

ช้างมีสว่นแบง่ทางการตลาดร้อยละ 19 เเละเบียร์ลโีอซึง่

ครองสว่นแบง่ทางการตลาดร้อละ10 และสดุท้ายเบียร์

จากต่างประเทศอีกท่ีครองส่วนแบ่งทางการตลาดร้อย

ละ 2 

สว่นเหตผุลท่ีคนไทยด่ืมเบียร์นัน้เป็นเพราะ ใน

สมยันัน้เบียร์เป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ชนิดเดียวท่ีนิยม

แช่ไว้ในตู้ เย็น จงึทำาให้เวลาด่ืมนอกจากจะได้ด่ืมดำ่ากบั

รสชาติแล้วยงัได้รับความรู้สกึเย็นสดช่ืน ดัง่ในโฆษณา

ของบริษัทบญุรอดบริวเวอร่ีหรือเบียร์สงิห์ท่ีวา่ “ดบัร้อน 

ผอ่นกระหาย แจม่ใสสดช่ืนด้วยเบียร์ไทยตราสงิห์” 

ขอบคณุข้อมลูจากบทความเร่ือง ประวตัศิาสตร์การผลติเบียร์ในไทย
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พ่นไปพ่นมา
สิรวิชญ์ ศิรินิมิตวงศ์

อัณณ์ จารุจิตต์
วรรณ ธรรมร่มดี

102



ตั้งแต่เด็กผมเห็นสิ่งหน่ึงติดไม้ติดมือคนจ�านวนมาก สิ่งน้ันก็คือ 
“บุหรี่” หลายคนอาจจะท�าท่ารังเกียจ ในขณะที่อีกหลายคนไม่สนใจและสูบ
บุหรี่จนเป็นนิสัย จนท�าให้คนอื่นต้องพลอยสูดควันนั้นไปด้วย

ยิ่งผมโตขึ้นไปไหนมาไหนมากขึ้น ผมก็ยิ่งเห็นคนสูบบุหรี่มากขึ้น จน
ผมเริ่มสงสัย และมักจะตั้งค�าถามในใจทุกครั้งว่า สูบกันท�าไม? พวกเขารู้กัน
บ้างไหมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดี? บุหรี่ท�าให้เกิดโรคต่าง ๆ มากมาย ผมเคยถาม
คนทีส่บูบหุรีห่ลายครัง้ท�าไมถงึต้องสบู ซ่ึงผมกม็กัจะได้ค�าตอบกลับมาว่า การ
สบูบหุรีช่่วยบรรเทาอาการเครยีดได้ แต่นัน่กย็งัเป็นเหตผุลทีไ่ม่สมเหตสุมผล
ส�าหรับผมอยู่ดี



ความเป็นมาของบุหร่ี
บุหร่ี	ถูกค้นพบครัง้แรกเม่ือปีค.ศ.1942	 โดย 

คริสโตเฟอร์	โคลมับสั	(Christopher	Columbus)		เม่ือตอน

ท่ีเขาเดินเรือมาพกัท่ีชายฝ่ังของหมู่เกาะเวสต์อินดีส์	(West	

Indies)	โดยในตอนนัน้เขาได้เหน็ชนเผา่อินเดียนแดงท่ีอาศยั

อยูใ่นหมูเ่กาะน�าเส้นยาสบูท่ีชนเผา่ใช้เซน่ไหว้เทพเจ้ามาม้วน

เข้ากบัใบไม้	และจดุไฟ	หลงัจากนัน้พวกเขาก็สดูควนัท่ีออก

มาจากเส้นยาสบูเหลา่นัน้เข้าไป	

ตอ่มาในปีค.ศ.1548	มีการปลกูยาสบูในประเทศ

บราซลิ	โปรตเุกส	และประเทศอ่ืน	ๆ	ในทวีปอเมริกาใต้	เพ่ือ

ส่งออก	ท�าให้ยาสบูเร่ิมแพร่หลายในประเทศแถบยโุรปใน 

โปตุเกสและสเปน	ต่อมาเอกอัครราชทูตฝร่ังเศสประจ�า

ประเทศโปรตเุกส		ได้ส่งเมล็ดยาสบูไปยงัประเทศฝร่ังเศส	

และองักฤษ		หลงัจากนัน้	7		ปีประเทศองักฤษก็สามารถปลกู

ยาสบูเชิงพาณิชย์ได้ส�าเร็จ	และท�าให้สิง่ท่ีเรียกวา่	‘บหุร่ี’	เร่ิม

แพร่หลายไปทัว่โลก

ชนิดของบุหรี่
บหุร่ีมี	2	ชนิดคือ	บหุร่ีท่ีมวนเอง	และบหุร่ีท่ีผลิต

โดยเคร่ืองจกัร	บหุร่ีท่ีมวนเองจะท�าจากใบตองแห้ง	ใบบวั	

หรือกระดาษ	มวนเพ่ือหอ่เส้นใบยาสบู	บหุร่ีชนิดนีจ้ะดบังา่ย

เน่ืองจากไมมี่การใสส่ารเคมีท่ีชว่ยให้ไฟตดิได้นานขึน้	ส�าหรับ

บุหร่ีท่ีผลิตโดยเคร่ืองจักรจะแบ่งเป็น	2	ชนิดคือ	บุหร่ีท่ีมี 

ก้นกรองซึง่จะสามารถกรองสารขนาดใหญ่ได้	และบหุร่ีท่ีไม่มี

ก้นกรองซึง่สว่นใหญ่เป็นบหุร่ีราคาถกู

นอกจากนีย้ังมีการผลิตบุหร่ีท่ีเรียกว่า	 ‘ไลต์’	และ	 

‘ไมลด์’	เป็นบุหร่ีรสอ่อนท่ีมีอนัตรายต่อสขุภาพน้อยกว่าบุหร่ี

ธรรมดา	แตจ่ากการวิจยัพบวา่	บหุร่ีทัง้	2	ชนิดไมไ่ด้มีอนัตราย

น้อยกว่าบุหร่ีธรรมดาแต่อย่างใด	เพียงแต่ต่างกันท่ีรสชาติ

เทา่นัน้	นอกจากนีก้้นกรองของบหุร่ียงัสามารถกรองได้แตส่าร

ท่ีมีขนาดใหญ่เท่านัน้	แต่สารขนาดเล็กอย่างสารทาร์และ

นิโคตนิยงัคงผา่นเข้าไปได้ในปริมาณเดียวกบัการสบูบหุร่ีท่ีไมมี่

ก้นกรอง

บุหรี่กับคนไทย
ส�าหรับคนไทยนัน้เร่ิมสบูบหุร่ีตัง้แตส่มยัอยธุยาโดย

มีหลกัฐานจากจดหมายเหต	ุเมอร์ซเิออร์	เดอลาลแูบร์	กลา่วไว้

ว่า	 “ชายและหญิงชอบกลิ่นฉุนของใบยาสูบท่ีได้รับมาจาก

ประเทศฟิลปิปินส์และจีน”	ตอ่มาในสมยัรัชกาลท่ี	5	ยาสบูเร่ิม

แพร่หลายในประเทศไทย	จงึมีชาวองักฤษมาเปิดโรงงานผลิต

บหุร่ีขึน้ในปีค.ศ.1917	โดยการผลติบหุร่ีในระยะแรกนัน้จะมวน

ด้วยมือ	ตอ่มาในสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั	

จงึมีการน�าเคร่ืองจกัรเข้ามาจากประเทศเยอรมนี	และท�าการ

ผลติบหุร่ีออกมาจ�าหนา่ยหลายย่ีห้อ	โดยการน�าใบยาสบูมาอบ

และหัน่เป็นเส้นยาว	ๆ	จากนัน้จงึมวนด้วยกระดาษ
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อันตรายจากการสูบบุหรี่
การสูบบุหร่ีเป็นการสูดควนับุหร่ีผ่านเข้าไปทาง

ระบบทางเดินหายใจและปอด	ซึ่งจะท�าให้เกิดอนัตรายได้	

เน่ืองจากควนับหุร่ีมีสว่นประกอบของสารเคมี	ซึง่เกิดจากการ

เผาไหม้ท่ีเส้นยาสูบ	กระดาษท่ีใช้ม้วน	และสารปรุงแต่ง

รสชาตบิหุร่ี	

บหุร่ีนัน้มีสว่นประกอบอยู	่3	สว่นคือ

1.กระดาษท่ีใช้มวนบุหร่ี	 ส่วนใหญ่เป็นพวก

เซลลโูลส

2.ใบยาสูบท่ีใช้ท�าบุหร่ี	ซึ่งมีส่วนประกอบของ

นิโคตนิอยูป่ระมาณ	20	มิลลกิรัม	

3.สารประกอบอ่ืน	ๆ 	เชน่	น�า้ตาล	แป้ง	ไขมนั	โปรตีน	

ฟีนอล	กรดไขมนั	และแร่ธาตตุา่ง	ๆ

ระหวา่งท่ีบหุร่ีถกูจดุสบูจะเกิดการเผาไหม้สารเคมี

ตา่ง	ๆ 	ในใบยาสบู	ซึง่อนัตรายของสารเคมีจะออกมากบัควนั

บหุร่ี	โดยสามารถแบง่ควนัได้เป็น	2	ชนิด	คือ

1.ควนัสายหลกั	คือ	ควนับหุร่ีท่ีผู้สบูสบูเข้าไป	และ

พน่ออกสูบ่รรยากาศรอบ	ๆ

2.	ควนัหลงหรือควนัสายข้างเคียง		คือ	ควนับหุร่ีท่ี

ลอยมาจากปลายมวนบหุร่ี	ระหวา่งท่ีผู้สบูถือหรือวางบหุร่ีอยู่

ซึง่การสดูเอาควนัชนิดนีเ้ข้าไปถือเป็นอีกทางหนึง่ท่ีจะได้รับ

สารพิษจากบหุร่ีด้วย

‘ควันมือสอง’ อันตรายส�าหรับผู้สูดควัน
‘ควนัมือสอง’	คือ	ควนัท่ีเกิดจากการรวมกนัของ

ควนัสายหลกัและควนัสายข้างเคียง	ซึง่ผู้ ท่ีสดูควนันีเ้ข้าไปนัน้

จะได้รับอนัตรายมากกวา่ตวัผู้สบูอีก	

บทความ	‘โทษของบหุร่ี	ย่ิงสบูย่ิงป่วยโรคร้าย	ตาย

ไวไมรู้่ตวั’	จากเวบ็ไซต์	kapook.com	ได้เผยวา่	การสบูบหุร่ี

จะมีผลกระทบตอ่สขุภาพคือ	ท�าให้ประสาทสมัผสัของการรับ

รู้กลิน่และรสท�าหน้าท่ีได้ลดลง	ลมหายใจมีกลิน่เหม็นและมี

กลิ่นปาก	อีกทัง้ยังเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่าง	ๆ	 เช่น 

โรคมะเร็งปอด	และมะเร็งในสว่นตา่ง	ๆ	ของร่างกาย	รวมทัง้

ยงัเกิดอาการเส้นเลอืดท่ีไปเลีย้งแขนและขาตีบตนั	ท�าให้อาจ

ต้องตดัแขนหรือขาทิง้

ในขณะท่ีผู้ ท่ีสูดควันบุหร่ีเข้าไปนัน้จะมีอาการ

ระคายเคืองตา	เย่ือบจุมกู	คอ	ปอด	เป็นสาเหตสุ�าคญัของการ

ไอ	การเจ็บหน้าอก	การเกิดโรคปอดบวม	โรคหลอดลมอกัเสบ	

โรคหอบหืด	และการเสียชีวิตของเดก็ทารก

ท�าไมคนจึง ‘ติด’ บุหรี่
เพราะในบุหร่ีมีสารเสพติดชนิดหนึ่งท่ีเรียกว่า	

‘นิโคติน’	ซึ่งเม่ือผู้สูบได้รับสารนีเ้ข้าไปจะท�าให้สมองหลัง่ 

โดพามีนหรือฮอร์โมนแห่งความสขุออกมา	ท�าให้ผู้สบูมีอาการ

ผ่อนคลายและมีความสุข	 แต่เม่ือสมองได้รับสารนีเ้ข้าไป 

มาก	ๆ	จะส่งผลให้สมองคุ้นชินกบัสารนีจ้นมีความต้องการสบู

บหุร่ีอีก

และย่ิงผู้สบูรู้สกึวา่มีความกระวนกระวายน้อยลงและ

รู้สึกมีความสุขมากขึน้เท่าใด	บุคคลนัน้ย่อมรู้สึกว่าต้องการ

นิโคตนิจากบหุร่ีมากขึน้เทา่นัน้	ดงันัน้การเลกิบหุร่ีจงึเป็นสิง่ท่ียาก

บางคนอาจต้องเลกิบหุร่ีหลายครัง้กวา่จะส�าเร็จ	

นอกจากนีเ้เล้วการติดบุหร่ียงัมีสาเหตมุาจากสงัคม

รอบข้าง	ผู้ถกูสมัภาษณ์ทา่นหนึง่บอกวา่	“…ตอนเดก็	ๆ	พอ่กบัพ่ี

ของเขาสบูบหุร่ี	มีแต่แม่คนเดียวในครอบครัวท่ีไม่สบู	พ่ีได้กลิ่น

ควนัทกุวนัจนจ�าเป็นต้องสบูบหุร่ี	ความรู้สกึตอนแรก	ๆ	พ่ีก็รู้สกึ

เหมน็บหุร่ี	แตส่กัพกัก็รู้สกึชินไปเอง”	

นอกจากนีผู้้ถกูสมัภาษณ์ทา่นนีย้งัฝากถงึคนท่ีสบูบหุร่ี

วา่	“ส�าหรับคนสบูบหุร่ีนัน้ไมค่วรจะสบูบหุร่ีในบริเวณท่ีมีเดก็อายุ

ไมถ่ึง	18	ปี	ควรจะสบูในสถานท่ีท่ีทางราชการจดัไว้ให้	มิฉะนัน้

จะเกิดผลกระทบกบัเยาวชนในสงัคม...”		

การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
เพ่ือกระตุ้นให้ทุกประเทศตระหนักถึงอันตรายและ

ความสญูเสียทัง้ทางสขุภาพ	เศรษฐกิจ	และสงัคมท่ีเกิดจากการ

สบูบหุร่ี	จงึได้มีการรณรงค์เพ่ือการไมส่บูบหุร่ี	โดยองค์การอนามยั

โลกได้ก�าหนดค�าขวญัในการรณรงค์ไว้วา่	“เดก็รุ่นใหมไ่มส่บูบหุร่ี”	

แนวทางการรณรงค์นี	้ได้ถูกยึดเป็นแนวทางหลกัของโครงการ

รณรงค์ตลอดปีท่ีผ่านมา	และน่ีเป็นกลยุทธ์ส�าคญัท่ีท�าให้เกิด

กระแสการรณรงค์เพ่ือการไมส่บูบหุร่ีขึน้ในสงัคม

นอกจากนีใ้นสว่นของภาครัฐเองก็มีการรณรงค์ลดการ

สบูบหุร่ีเพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวคิดขององค์กรอนามยัโลก	โดย

รัฐบาลมีการออกกกฎหมายให้บริษัทท่ีผลติบหุร่ีทกุบริษัทตดิภาพ

อนัตรายไว้ท่ีซองบหุร่ี	เพ่ือให้ผู้บริโภคตระหนกัวา่บหุร่ีเป็นสนิค้า

เสพติดท่ีเป็นอนัตรายต่อผู้ ใช้และผู้ ใกล้ชิด	อีกทัง้ปัญหาการสบู

บหุร่ีของคนไทยยงัอยูใ่นภาวะท่ีรุนแรง	โดยคนไทยถงึ	13	ล้านคน

ยงัคงสบูบหุร่ีอยู	่ซึง่จ�านวนผู้สบูบหุร่ีท่ีคอ่นข้างสงูนี	้หมายถงึภาระ

โรคท่ีจะเกิดขึน้ในวนัข้างหน้า	

การมีภาพและค�าเตือนท่ีซองบุห ร่ีนัน้ 	 เ พ่ือเ พ่ิม

ประสทิธิภาพในการเตือนพิษภยัของการสบู	บหุร่ี	และยงัเป็นการ

ให้ความรู้แก่ประชาชนถงึอนัตรายของการสบูบหุร่ีอีกด้วย	ซึง่จะ

ชว่ยลดประสทิธิภาพในการดงึดดูนกัสบูหน้าใหม	่ซึง่เกือบทัง้หมด

เป็นเยาวชน

ขอบคณุข้อมลูจากบทความเร่ือง	ต้นก�าเนิดของบหุร่ี	

โดย	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ
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สตั๊ด 
กีฬา + รองเท้า

ตะวนั วชัราธร

ตณิณภพ เกษมสวุรรณ

ชสัมา จนัทร์อมัพร

ภาวิต สทิธิโชติ
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ฟตุบอลเป็นกีฬาท่ีใช้เท้าของนกัเตะในการ

ยิงลกูบอลเพ่ือท�าประต ูและเพ่ือความปลอดภยัของ

เท้าจึงจ�าเป็นต้องมีการผลิตรองเท้าฟุตบอลเพ่ือ    

ป้องกนัการบาดเจ็บของเท้า  รองเท้าฟตุบอลจงึเป็น

สิง่ส�าคญัอีกอยา่งหนึง่ของกีฬาฟตุบอลนี ้ 



รองเท้าฟุตบอล
รองเท้าฟุตบอลหรือ ‘สตั๊ด’ ก�าเนิดขึน้ในปี 

ค.ศ.1526 โดยกษัตริย์เฮนรีท่ีแปด (King Henry VIII)     

แหง่ราชวงศ์ทิวเดอร์ได้ทรงสวมใสร่องเท้าฟตุบอลนี ้ ซึง่ตวั

รองเท้านัน้ได้รับการผลติจากหนงัท่ีแขง็แรง มีข้อเท้าสงูและ

หนกักวา่รองเท้าปัจจบุนัมาก

 300 ปีต่อมา ได้มีการออกกฎเป็นครัง้แรกว่า 

ทกุคนในทีมต้องสวมรองเท้าฟตุบอลเทา่นัน้ เพราะรองเท้า

ฟตุบอลในสมยันัน้จะมีปุ่ มโลหะท่ีตอกลงกบัตวัพืน้รองเท้า

ท�าให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการยดึเกาะกบัพืน้มากขึน้ โดย

จะมีทัง้หมด 6 ปุ่ ม และน�า้หนกัรวม 500 กรัม 

หลงัจากนัน้มีการผลิตรองเท้าฟตุบอลอย่างต่อ

เน่ือง รองเท้าฟตุบอลได้เปลี่ยนรูปแบบไปมาก โดยผู้ผลิต

จะผลิตรองเท้าฟุตบอลให้มีน�า้หนักท่ีเบาลงและมีความ

ยืดหยุน่มากขึน้  ซึง่จะท�าให้นกัเตะสามารถแสดงทกัษะการ

เลีย้งลกู เทคนิคการยิงประตแูละการควบคมุบอลได้ดีขึน้กวา่

ในอดีตมาก

ในปัจจบุนั การออกแบบรองเท้าฟตุบอลนัน้เร่ิม

เน้นในเร่ืองของดีไซน์ท่ีมีการเตมิแตง่สสีนัให้มากขึน้ เพ่ือเพ่ิม

ความโดดเดน่ สวยงามของรองเท้า แตค่ณุสมบตัหินึง่ท่ียงัคง

ไว้คือ น�า้หนกัท่ีเบาของรองเท้าสตัด๊

จากอดีต น�า้หนกัของรองเท้าฟตุบอลนัน้มีน�า้หนกั

ถงึ 500 กรัม จนถงึปัจจบุนันี ้ รองเท้าฟตุบอลได้ถกูพฒันา

มากขึน้ในเร่ืองนี ้ ซึง่รองเท้า Adidas รุ่น F-50 อาดซีิโร่ ถือ

เป็นรองเท้าฟตุบอลท่ีมีเบาทีสดุในโลก คือ มีน�า้หนกัเพียง 

165  กรัมเทา่นัน้
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จากหนังสู่รองเท้า
เม่ือมองเผิน ๆ  เหมือนวา่การผลติรองเท้า

สตัด๊นัน้ จะไม่เก่ียวข้องกบัการท�าลายสิ่งแวดล้อม

เลย แต่ท่ีจริงแล้วมนัไม่ได้เป็นอย่างนัน้ สตัด๊เป็น

สินค้าหนึ่งท่ีมีขัน้ตอนบางขัน้ตอนท่ีกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อม เน่ืองจากราคารองเท้าสตั๊ดท่ีแพงนัน้ 

บางรุ่นไม่ได้แพงท่ีย่ีห้อหรือการโฆษณา แต่แพงท่ี

อปุกรณ์ท่ีน�ามาท�าเป็นรองเท้าสตัด๊

ความทนทานและความนุ่มสบายของ  

รองเท้าสตัด๊เป็นปัจจยัอย่างหนึ่งท่ีนกัเตะช่ืนชอบ  

เพราะจะได้ใสก่นัได้นาน ๆ โดยรองเท้าสตัด๊หลาย

ย่ีห้อมีการน�าหนงัสตัว์ท่ีมีความทนมาเป็นวสัดุใน

การผลติ

หนังสัตว์ท่ีนิยมน�ามาท�าเป็นรองเท้า    

สตัด๊นัน้มีอยูห่ลายชนิด เชน่

1. หนงัจิงโจ้ ท่ีมีการน�าหนงัจิงโจ้มาท�า

เป็นสตัด๊นัน้เป็นเพราะ ตวัรองเท้าจะมีความคงทน

มากกวา่หนงัสงัเคราะห์และใสส่บาย นุ่ม ให้ความ

รู้สกึดีกวา่หนงัสงัเคราะห์ 

2.  หนงัววั มีความนุม่ และมีความทนทาน

ระดบักลาง

3. หนังลูกวัว การท่ีน�าหนังชนิดนีม้า

ใช้เป็นเพราะจะให้ความนุ่มสบายกับนักเตะ นุ่ม

มากกวา่หนงัววัธรรมดา มีความทนทานระดบักลาง

4. หนังววักระทิง จะไม่นุ่มเท่ากับหนัง

จิงโจ้ แตมี่ความทนทานมากท่ีสดุ

การท่ีรองเท้าสตัด๊หลายย่ีห้อใช้หนงัสตัว์

ในการลิต ท�าให้สตัว์เหล่านีถ้กูฆ่าเพ่ือเอาหนงัมา

ท�ารองเท้า  จิงโจ้ถือเป็นสตัว์ท่ีไม่อนญุาตให้ลา่แต่

ก็มีการน�าหนงัมนัมาท�าเป็นรองเท้าสตัด๊อยู่

อย่างไรก็ตามในตอนนีมี้ข่าวดีว่ารอง

เท้าสตัด๊บางย่ีห้ออย่าง อาดิดาส (Adidas) และ  

พมูา (Puma) ประกาศยกเลกิการใช้หนงัจิงโจ้ตาม

นโยบายสิง่แวดล้อมแล้ว 

ขอบคณุข้อมลูจากบทความเร่ือง รองเท้าฟตุบอลกบัประวตัิ

ท่ียาวนาน  จากเวบ็ไซต์ blogspot.com
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ขอบคณุภาพจาก http://www.siamboots.com/Boots-Testing/adidas-adizerof50-2014-synthetic/handon/adidas-adizero-

f50%20(25).JPG

หากพูดถึงบริษัทท่ีมีการผลิตรองเท้าหรือ

อปุกรณ์การกีฬา คงไมส่ามารถท่ีจะไมก่ลา่วถงึสองบริษัท

นัน่คือ ‘ไนกี ้(Nike)’ และ ‘อาดดิาส (Adidas)’ ตัง้แตอ่ดีต

ถึงปัจจบุนัไนกีแ้ละอาดิดาสยงัคงเป็นบริษัทท่ีเรียกได้ว่า

ไม่มีวนัตายเพราะใคร ๆ ก็นึกถึงสองบริษัทนีท้กุครัง้เม่ือ

ต้องการจะซือ้รองเท้าหรืออปุกรณ์กีฬา ซึง่นบัวนัก็เหน็วา่

ย่ิงแพร่หลายและเป็นท่ีนิยมมากขึน้ทกุที

Adidas
 อาดดิาสนัน้ก�าเนิดขึน้โดยชายหนุม่วยั 20 ปี ท่ี

ช่ือ อาดี ดาสเลอ (Adi Dassler) ได้ท�ารองเท้าขึน้มาเอง

จากวสัดุท่ีมีอยู่อย่างขดัสนในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้

ท่ี 1 และได้ต่อยอดเป็นธุรกิจผลิตรองเท้าในเวลาต่อมา  

ซึ่งเขานัน้ก็ได้รับการสนบัสนนุจากพ่อของเขา คริฟโตฟ                  

ดาสเลอ (Christoph Dassler) 

สญัลกัษณ์ของอาดิดาสท่ีเป็นสามแถบนัน้ถกู

คิดค้นโดยน้องชายของเขาช่ือ เซห์ลีน (Seirin) ก่อนท่ี        

รูดอร์ฟพ่ีชายของเขาจะเข้ามาร่วมหุ้นภายหลงั โดยสว่น

ใหญ่ทางบริษัทจะเน้นไปท่ีการผลติรองเท้าวิ่ง  

แบรนด์ดังของโลก
ชว่งค.ศ.1930  เขาได้ทดลองท�ารองเท้าท่ีมีปุ่ ม

เพ่ือชว่ยให้ยดึเกาะสนามมากขึน้ และ 6 ปีหลงัจากการ

ทดลอง รองเท้าของเขาได้ถกูน�ามาใช้จริงในกีฬาโอลมิปิก 

ท่ีกรุงเบอร์ลนิ  ประเทศเยอรมนั

 จากนัน้ เม่ือสิน้สดุสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ทาง

บริษัทต้องกลบัมาเร่ิมต้นใหม่ และได้น�าผ้าใบและยาง

ท่ีหลงเหลือจากสงครามโลกมาใช้เป็นวัสดุในการท�า

รองเท้า จุดพลิกอีกจุดหนึ่งท่ีส�าคญัคือ เม่ือรูดอร์ฟกับ 

อาดีนัน้มีปัญหากนั ท�าให้ทัง้สองแตกกนั โดยรูดอร์ฟนัน้

ได้ตัง้บริษัทใหมช่ื่อ ‘พมูา (Puma)’ ขึน้มา สว่นทางด้าน

อาดีก็ท�าบริษัทเดมิตอ่โดยใช้ช่ือวา่ ‘อาดดิาส (Adidas)’

ทางบริษัทอาดดิาสได้เร่ิมผลติรองเท้าฟตุบอล

ขึน้ในปีค.ศ.1949 โดยเป็นบริษัทแรกท่ีท�ารองเท้าฟตุบอล

ท่ีมีปุ่ มท�าจากยาง และในปีค.ศ.1954  ในรายการฟตุบอล

โลกอาดิดาสได้เป็นสปอนเซอร์ทีมชาติเยอรมนัตะวนัตก 

ท�าให้ทีมชาติเยอรมันตะวันตกได้ใส่รองเท้าท่ีมีปุ่ มลง

แขง่ขนั เม่ือทีมเยอรมนัคว้าแชมป์โลกมาได้ รองเท้ามีปุ่ ม

ท่ีท�าให้นกัเตะทีมเยอรมนัสามารถยดึเกาะได้ดีกวา่ทีมอ่ืน

ก็เป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย 
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ขอบคณุภาพจาก http://thfootballbootsreview.com/wp-content/uploads/2013/06/Nike-Bomba-Pro-II_800.jpg

ขอบคณุภาพจาก http://www.siamboots.com/Boots-Testing/adidas-adizerof50-2014-synthetic/handon/adidas-adizero-

f50%20(25).JPG

Nike
 “Just do it” คือ สโลแกนท่ีท�าให้บริษัท 

ไนกีส้ามารถาผงาดน�าหน้าในแวดวงธรุกิจได้ 

ไนกีน้ัน้ก�าเนิดขึน้ในปีค.ศ.1948 โดยนาย

บลิล์ บาวเวอร์แมนและนายฟิลไนต์ชาวอเมริกาท่ีคดิ

วา่ รองเท้าท่ีดีสว่นใหญ่มาจากประเทศญ่ีปุ่ น และเป็น

รองเท้าท่ีมีราคาถกูกวา่เจ้าตลาด เขาจงึเดนิทางไปท่ี

ประเทศญ่ีปุ่ นเพ่ือน�าเข้ารองเท้าแบรนด์ดงั ท่ีมีช่ือวา่  

‘โอนิสึกะ ไทเกอร์ (Onitsuka Tiger)’ ซึ่งสามารถ

ตีตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้ช่ือว่า ‘บล ู 

ริบบอน สปอร์ต (Blue Ribbon Sport)’

จนในปีค.ศ.1970 บิลล์ บาวเวอร์แมน

ได้ออกแบบและทดลองผลิตรองเท้ากีฬาแบบ

พืน้ยางขึน้จากเคร่ืองอบขนมวาฟเฟิล เเละในปี 

ค.ศ.1971 บิลล์ บาวเวอร์แมนนัน้แยกตัวออกมา

ท�าบริษัทของตนเองโดยใช้ช่ือว่า ‘ไนกี ้ (Nike)’ หลงั

จากนัน้ได้เกิดการขัดแย้งกันทางธุรกิจระหว่างบล ู 

ริบบอน สปอร์ตและโอนิสึกะ ไทเกอร์ ท�าให้บริษัท 

ไนกีห้นัมาผลิตรองเท้าวิ่งไนกี ้ เพ่ือเจาะกลุ่มกรีฑาใน

โอลมิปิก แตส่ดุท้ายทางด้านบริษัทบล ูริบบอน สปอร์ต

และไนกีก็้ได้รวมกนัเป็นบริษัทเดียว เเละกลายมาเป็นไน

กีอ้ยา่งในปัจจบุนั

ไนกีไ้ด้ผลิตอุปกรณ์กีฬามากมาย แต่มีสิ่ง

หนึง่ท่ีท�าให้ไนกีไ้ด้รับความนิยมสงูสดุในวงการฟตุบอล

นัน่คือ  รองเท้าฟตุบอลหรือรองเท้าสตัด๊นัน่เอง ซึง่สตัด๊

ของไนกีน้ัน้มีหลากหลายแบบ แตล่ะแบบก็ผลติมาเพ่ือ

รองรับความต้องการของผู้ใช้งานท่ีแตกตา่งกนัไป และ

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ เลน่ฟตุบอลใน

แตล่ะต�าแหนง่ได้เป็นอยา่งดี

ขอบคณุข้อมลูจากบทความเร่ือง ประวตัริองเท้าสตัด๊ | NIKE&ADIDAS 

จากเวบ็ไซต์ wordpress.cm
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กลยทุธ์ของไนกีน้�าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงครัง้ย่ิง

ใหญ่ของวงการรองเท้า โดยในปีค.ศ.2010 ไนกีไ้ด้หนัมาใช้

สือ่ดจิิตอล เพ่ือให้คนสมยัใหมห่นัมาสนใจ และได้มีการเปิด

ตวัหนว่ยงานใหมคื่อ หนว่ยงาน ‘ไนกี ้ดจิิตอล สปอร์ต (Nike 

Digital Sport)’ โดยหน่วยงานนีมี้หน้าท่ีพฒันาอุปกรณ์

กีฬาโดยใช้เทคโนโลยีใหม ่ๆ  เพ่ือชว่ยให้ผู้ใช้สามารถวดัผล

และตดิตามสถิตกิารเลน่กีฬาของตวัเองได้ ผลติภณัฑ์ใหม่

อนัโดง่ดงัคือ รองเท้าวิ่ง ไนกี ้ + รันน่ิง เซนเซอร์ (Nike +  

Running Sensor) เป็นรองเท้าวิ่งติดอปุกรณ์การนบัก้าว

การว่ิง ซึง่ท�ายอดขายถลม่ทลายให้กบัไนกี ้

กลยทุธ์อีกอยา่งท่ีส�าคญัของไนกีน้ัน้ก็คือ Brand 

Endorserหรือการใช้นักกีฬาดังมาเป็นแบบโฆษณา 

ผลิตภณัฑ์  ซึง่กลยทุธ์นีเ้ร่ิมใช้ในปีค.ศ.1978 บคุคลท่ีไนกี ้

น�ามาโฆษณาผลิตภนัฑ์ และท�าให้ได้รับรายได้มากท่ีสดุก็

คือ ไมเคลิ จอร์แดน(Michael Jordan) หรือนกับาสเก็ตบอล

ช่ือดงัในสมยันัน้ 

ส�าหรับรองเท้าสตัด๊ก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น

โรนลัโด้ (Ronaldo) รูน่ี (Rooney) หรือ เนย์มาร์ (Neymar) 

ตา่งก็ได้รับเลือกให้เป็นพรีเซน็เตอร์ไนกีเ้ชน่กนั กลยทุธ์ของ ็

ไนกีคื้อ หากรองเท้าสตัด๊รุ่นนีส้ามารถเพ่ิมความคลอ่งตวัได้

ไนกีก็้จะน�านกัเตะดงัท่ีมีความคลอ่งตวัสงูมาเป็นพรีเซน็เตอร์ 

เป็นการเพ่ิมมลูคา่ และเพ่ิมความนา่สนใจให้แก่ผู้บริโภคย่ิง

ขึน้ นอกจากนัน้นกัเตะบางคนยงัเป็นไอดอลของผู้ ท่ีคลัง่ไคล้

กีฬาฟตุบอล กลายเป็นจดุขายให้กบัสนิค้าได้เชน่เดียวกนั

กลยุทธ์ Nike บุกตลาด
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 รูปแบบหนึ่ งส�าหรับการขายรองเ ท้าสตั๊ดนัน้

ก็คือ การขายออนไลน์ ซึ่งเป็นท่ีนิยมกันในปัจจุบัน ยก

ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ siamboot.com ท่ีมีร้านค้าต่าง ๆ 

น�าสินค้าของตนเองมาโปรโมทผ่านเว็บนี  ้ หรือร้านอริ 

ฟุตบอล คอนเซ็ปต์สโตร์ (Ari Football Concept Store)  

ท่ีมีการโปรโมทสนิค้า รวมถงึยงัมีการน�าดาราท่ีซือ้รองเท้าหรือ

อปุกรณ์การกีฬาในร้านขึน้แฟนเพจเพ่ือเป็นการโปรโมทสนิค้า 

เหมือนดงัท่ีไนกีแ้ละอาดิดาสท่ีมีการน�านกัเตะดงั ๆ มาเป็น

พรีเซน็เตอร์

ในปัจจบุนันี ้ ไม่ว่าจะเป็นร้านขายรองเท้าแบบไหน

สว่นมากก็มกัมีเพจหรือการขายแบบออนไลน์ เพราะในสมยันี ้

ต้องยอมรับวา่โลกโซเช่ียลก้าวหน้า และเข้าถงึข้อมลูตา่ง ๆ ได้

งา่ย ท�าให้ลกูค้าเข้าถงึตวัสนิค้าได้งา่ยขึน้

อีกหนึ่งวิธีการขายรองเท้าสตั๊ดคือ การขายผ่าน

ร้านท่ีเปิดขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป เช่น ร้านซุปเปอร์

สปอร์ต (SuperSports) ซึง่ข้อแตกตา่งของร้านท่ีเปิดขายในห้าง 

สรรพสนิค้ากบัร้านในเว็บไซต์คือ รองเท้าสตัด๊ท่ีน�ามาวางขาย

จะเป็นรุ่นท่ีเก่ากว่าการขายทางเน็ตหรือการเปิดร้านขายเอง 

หรือไม่ก็เป็นรองเท้าสตัด๊ท่ีตกรุ่น อาจจะเป็นเพราะว่ากิจการ

ห้างนัน้ได้เงินในสว่นอ่ืนมากกวา่ในสว่นการขายรองเท้าสตัด๊ 

สตั๊ดออนไลน์

สตั๊ดในห้าง
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ผมเองได้ไปคยุกบัคนขายร้านอริ ฟุตบอล คอน-

เซ็ปต์สโตร์ (Ari Football Concept Store) ช่ือพ่ีวิวรรธน์  

วิเศษชยัชนตัถ์ ร้านนีมี้ทัง้หมด 5 สาขาใหญ่ คือ สาขาสยาม 

สาขาขอนแก่น สาขาระยอง สาขาทองหลอ่ และสาขาเดอะมอ

ลบางกะปิ ซึง่ในแต่ละสาขานัน้จะขายอปุกรณ์กีฬาฟตุบอล

ทัง้หมด ตัง้แต่เสือ้ฟุตบอล ถุงมือโก รองเท้า จนไปถึงลูก

ฟตุบอล  และผมได้ไปพดุคยุท่ีสาขาสยามครับ  

Q : รองเท้าขายดีชว่งไหน ?

A : ขายดีทกุช่วงแต่ถ้าพดูถึงช่วงไหนท่ีขายดีท่ีสดุก็จะเป็น

ช่วงฤดกูาลฟตุบอลอย่างเช่น บอลโลก หรือตอนท่ีมีรองเท้า

คูใ่หมเ่ข้า

Q : แล้วชว่งไหนท่ีขายไมดี่ ?

A : จะเป็นชว่งท่ีสนิค้าตวัเก่าก�าลงัจะหมด และชว่งสนิค้าใหม่

ก�าลงัจะเข้า แตถ้่าขายไมอ่อกเลยก็จะมีการท�าโปรโมชัน่พิเศษ 

Q : ชว่งอายขุองคนท่ีมาซือ้ ?

A :  มีตัง้แตเ่ดก็เลก็ ๆ จนไปถงึผู้ใหญ่ ชว่งอายตุัง้แต ่15-25  

ปีจะมาเยอะสดุ สว่นเดก็ ๆ ก็จะมีพวกผู้ปกครองท่ีมีงบซือ้ให้

ลองคุยกับคนขายสตั๊ด...
Q : อาชีพอะไรบ้างท่ีมาซือ้ ?

A :  มาหมดไมว่า่จะเป็น นกัเรียน นกัศกึษา พนกังาน ทกุอาชีพ

Q : ราคาของสตัด๊ขึน้อยูก่บัอะไร ?

A : สว่นของบริษัทท่ีน�าเข้า  

Q : ธรุกิจการขายรองเท้าสตัด๊น่ีดีไหม?

A : ดีเพราะกีฬาฟตุบอลเป็นกีฬาอนัดบัท่ี 1 ของโลก และร้าน

อริเป็นร้านท่ีมีอปุกรณ์เก่ียวกบัฟตุบอลทกุอยา่ง

Q : มีปัญหากบัลกูค้าท่ีมาซือ้ไหม แล้วท�าอยา่งไร ?

A: มีบ้างอย่างเช่นสินค้าหมด เราก็จะท�าทกุวิถีทางหามาให้

จนได้

จากบทสัมภาษณ์นีจ้ะเห็นได้ว่า สตั๊ดเป็นสินค้า

ขายดีท่ีเจาะตลาดได้หลายกลุม่ ไมว่า่จะเดก็ ผู้ใหญ่ และไมว่า่

จะประกอบอาชีพอะไรก็สนใจ ซึง่สว่นหนึ่งก็เป็นเพราะสตัด๊มี 

รูปแบบและราคาท่ีหลากหลายให้เลอืกซือ้ ท�าให้สตัด๊เป็นสนิค้า

ท่ีไมว่า่ใครก็สามารถเข้าถงึได้ทัง้นัน้
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ต้นกำเนิดยีนส์
ยีนส์ก�ำเนิดมำเม่ือร้อยกวำ่ปีท่ีแล้ว	โดย

ตำมจริงแล้วยีนส์มีเนือ้ผ้ำเป็นสนี�ำ้เงิน	ไมไ่ด้มีสใีห้

เลือกอยำ่งในปัจจบุนั	ท�ำให้ฝร่ังเรียกยีนส์วำ่	‘บลู

ยีนส์	(Blue	Jeans)’

							ผ้ำยีนส์ของแท้นัน้จะเป็นผ้ำฝำ้ยลำยสอง	ซึง่

ทอจำกเมืองเจนวั	(Genoa)	ประเทศอิตำล	ีแตเ่มือง

นีเ้ป็นท่ีรู้จกัของช่ำงทอผ้ำชำวฝร่ังเศสในช่ือของ		

‘แชน	 (Genes)’	 	 อนัเป็นท่ีมำของค�ำว่ำ	 	 ‘ยีนส์’		

นัน่เอง

	 	 	 	 	 	 	 ต้นก�ำเนิดของยีนส์นัน้ด�ำเนินมำควบคูก่บั

ประวตัขิอง	ลวีำย	สเตรำส์	(Levi	Strauss)	ชำ่งตดั

เสือ้วยั	17	ปี	ซึง่อพยพมำอยูท่ี่เมืองซำน		ฟรำน- 

ซสิโก	(San	Francisco)		ประเทศสหรัฐอเมริกำใน

ชว่ง	ค.ศ.	1850-1860	ซึง่เป็นยคุรุ่งเรืองของเหมือง

ทอง	ท�ำให้มีคนมำกมำยอพยพเข้ำมำเพ่ือขดุทอง	

แต่เขำกลบัไม่เข้ำร่วมกำรเสี่ยงโชคขดุทองอย่ำง

คนอ่ืน	และเขำได้น�ำผ้ำใบมำขำย	ซึง่ตรงกบัควำม

ต้องกำรของตลำดในชว่งนัน้พอดี	 	นกัขดุทองพำ

กนัซือ้ผ้ำใบมำใช้เป็นเตน็ท์และใช้คลมุรถ		ลีวำย

ยังรู้ว่ำคนท่ีท�ำงำนในเหมืองต้องกำรกำงเกงท่ี

เหมำะกบัลกัษณะงำน	 เขำจึงน�ำผ้ำใบซึ่งทนต่อ

งำนหนกัได้ดีมำตดัเยบ็เสือ้และกำงเกง

							ถงึแม้กำงเกงจำกฝีมือของเขำจะยงัไมล่ะเอียด

มำกนกั	แตก็่ตอบสนองตอ่ควำมต้องกำรใช้งำนได้

ดี	ท�ำให้ลีวำยกลำยเป็นชำ่งท่ีทกุคนเรียกหำ

							ในชว่งปีค.ศ.1851-1861	เขำได้เปลี่ยนจำก

ผ้ำใบมำใช้ผ้ำฝำ้ยท่ีมีเนือ้นุม่กวำ่		เป็นผ้ำท่ีทอจำก

เมืองนีม	ประเทศฝร่ังเศส		ชำวยโุรปเรียกผ้ำชนิด

นีว้ำ่	‘แซร์จเดอนีม	(Serge		de		Nimes)’		แตค่น

อเมริกนัเรียกเป็น	 ‘เดนิม	 (Denim)’	นำยลีวำยยงั

ค้นพบด้วยวำ่	สขีองผ้ำเดนิมซึง่เป็นสฟีำ้ครำมชว่ย

ปิดบงัรอยเปือ้นได้ดี	 ดงันัน้สินค้ำใหม่ของเขำจึง

ขำยดบิขำยดีไมน้่อยเลย	

							ถงึผ้ำเดนิมนัน้มีคณุสมบตัท่ีิส�ำคญัคือ	เนือ้

ผ้ำมีควำมเหนียว	 ขำดยำก	 แต่ลกูค้ำคนงำนใน

เหมืองก็ยงัตวิำ่	ตะเขบ็กระเป๋ำมกัจะขำดเพรำะต้อง

ใสเ่คร่ืองมือหนกั	 ๆ	 	 ลีวำยจึงแก้ปัญหำด้วยกำรใช้

หมดุทองแดงติดย�ำ้ท่ีตะเข็บกระเป๋ำ	และท่ีฐำนของ

สำบกำงเกงเพ่ือกนักำรขำดนัน่เอง	แตห่มดุทองแดง

กลบัสร้ำงปัญหำใหมข่ึน้		คือเวลำคนใสน่ัง่ผิงไฟนัน้

ท�ำให้หมดุทองแดงร้อนขึน้	นอกจำกนีห้มดุท่ีกระเป๋ำ

หลงัยงัขดูขีดโต๊ะเก้ำอีไ้ม้จนเป็นรอย	ท�ำให้ภำยหลงั

กำรใช้หมดุทองแดงจงึถกูยกเลกิไป	
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จนในค.ศ.1944	 ยีนส์ได้เร่ิมเข้ำสู่

วงกำรแฟชัน่	 ด้วยกำรลงโฆษณำในหนงัสือ

โว้ค	 (Vouge)	 เป็นภำพผู้หญิงท่ีเป็นท่ีรู้จกัใน

วงสงัคมสองคนสวมยีนส์ทรงคบั	ท�ำให้คนเร่ิม

หนัมำสนใจใสยี่นส์กนัมำกขึน้	 แต่ควำมคลัง่

ไคล้ในช่วงนัน้ยังไม่อำจเทียบกับช่วงปี 

ค.ศ.1970	-	1980	ซึง่เกิดกำรแขง่ขนัออกแบบ

ชดุยีนส์	 จึงมีกำงเกงยีนส์ส�ำหรับใส่เล่นมำก

ขึน้	 หลงัจำกนัน้จึงเร่ิมมีอุตสำหกรรมผลิตยีนส์

มลูคำ่หลำยพนัล้ำน

วนัท่ี	20	พฤษภำคม	ค.ศ.1870	ลีวำย

และจำคอบส์	ได้จดสทิธิบตัรกำงเกงยีนส์	และใน

วนันีเ้องยงัเป็นวนัเกิดอย่ำงเป็นทำงกำรของกำง

เกงยีนส์ลิวำยส์	 (Levi’s)	 และยงัมีกำรคิดโลโก้ท่ี

เป็นรูปม้ำ	 2	ตวั	 ของกำงเกงยีนส์ย่ีห้อนีด้้วย	ซึง่

เร่ิมใช้จริงในปีค.ศ.1886

ขอบคณุข้อมลูจำกบทควำมเร่ือง	ประวตักิำงเกงยีนส์	

โดยคณุ	168iguru
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ยีนส์	เป็นอีกหนึง่เคร่ืองแตง่กำยท่ีผู้คนนิยมสวมใส่

กนัมำก	เน่ืองจำกควำมสะดวกสบำยในกำรสวมใส	่และเข้ำ

กบัเคร่ืองแตง่กำยท่ีหลำกหลำย	ท�ำให้ยีนส์	เป็นอีกหนึง่เคร่ือง

แตง่กำยโปรดของใครหลำยคน			

กำงเกงยีนส์ผลติจำกฝำ้ยชนิดหนึง่	ซึง่จะให้เนือ้ผ้ำ

ท่ีหยำบกว่ำฝำ้ยสำยพนัธุ์ อ่ืน	ๆ	แต่ว่ำช่วงแรกของกำรผลิต		

ยีนส์นัน้จะใช้เส้นด้ำยหลำย	ๆ	ชนิดรวมกนั		ภำยหลงัมีกำร

ปลูกฝ้ำยมำกขึน้ในเมืองเจนีวำ	 (Geneva)	 ประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์	จึงท�ำให้กำรผลิตยีนส์นัน้ใช้ฝำ้ยเพียงอย่ำง

เดียว	สว่นสีครำมนัน้ได้มำจำกต้นครำม	หรือท่ีภำษำองักฤษ

เรียกวำ่	Indigo

ผ้าฝ้าย
ฝำ้ย	(Cotton)	จดัเป็นไม้พุ	่มมีควำมสงูไมเ่กิน	

3	เมตร	มีถ่ินก�ำเนิดอยู่ทวีปอเมริกำกลำงและเอเชียใต้	

เส้นใยฝ้ำยสำมำรถน�ำมำผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำง	ๆ	

มำกมำย	ไมว่ำ่จะเป็นส�ำลี	พรม	รวมไปถงึเสือ้ผ้ำตำ่ง	ๆ		

และแนน่อนวำ่รวมถงึผ้ำยีนส์ด้วย

ฝำ้ยท่ีใช้ผลิตกำงเกงยีนส์นัน้เป็นฝำ้ยหยำบ

โดยจะมีกำรใช้เส้นใยของฝำ้ยในกำรท�ำผ้ำยีนส์ก่อนท่ี

จะย้อมยีนส์ด้วยสีครำม	 โดยแต่ละย่ีห้อก็มีกำรใช้

ปริมำณฝำ้ยท่ีต่ำงกนั		บำงย่ีห้ออำจจะใช้ฝำ้ยทัง้หมด	

แตบ่ำงย่ีห้อก็อำจมีกำรผสมเส้นใยสงัเครำะห์ขึน้มำด้วย

สีคราม
กำรใช้สีครำมในกำรย้อมผ้ำนัน้มีมำตัง้แต	่

2,000	ปีท่ีแล้ว	และก็มีรำยงำนจำกประเทศจีนกลำ่ววำ่	

มีกำรใข้สีครำมกนัมำยำวนำนกวำ่	6,000	ปีเลยทีเดียว	

ท�ำให้สีครำมเป็นสีท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดท่ีมนุษย์รู้จัก	แต่ว่ำ	

นอกจำกต้นครำมแล้ว	สีครำมก็ยงัได้จำกเปลือกหอย

ทำกทะเลโฟนีเซียน	(Phoenician	Sea	Snail)	อีกด้วย

สีครำมท่ีได้จำกธรรมชำติ	พบว่ำ	ได้มำจำก

พืชหลำยชนิดด้วยกัน	ส่วนใหญ่เป็นพืชสกุลถั่วครำม										

(Indigofera)	เป็นสกลุหนึง่ของพืชวงศ์ถัว่	(Fabaceae)				

พบขึน้กระจำยทัว่ไปอยูใ่นเขตร้อนชืน้	ขณะท่ีเขตอบอุน่

ได้จำกต้นโวด	 (Woad)	 ท่ี มี ช่ือพฤกษศำสตร์ว่ำ									

Isatistinctoria L.	และต้นผกัไผค่รำม		ซึง่สีครำมนัน้ได้

จำกกำรสกัดส่วนของใบพืชท่ีผ่ำนกระบวนกำรแช่น�ำ้

และหมกัเพ่ือต้องกำรเปล่ียนสำรไกลโคโซด์อินดิแคน	

(Glycoside	Indican)	ธรรมชำติท่ีพบอยูใ่นพืช	ให้ออก

มำอยูใ่นรูปของสีย้อมน�ำ้เงินโทนฟำ้	ท่ีเรียกวำ่	อิดิโกติน	

(Idigotin)	

อิดโิกตนิ	(Idigotin)	เกิดจำกน�ำ้หมกัพืชผสม

กบัน�ำ้ปนูท่ีมีคณุสมบตัเิป็นดำ่ง	เม่ือผำ่นกระบวนกำรดงั

กลำ่วแล้วเรำสำมำรถได้สีครำมท่ีมีคณุสมบตัิแตกตำ่ง

กนัไป	เช่น	เปียกคล้ำยก้อนเค้ก	แห้ง	และเป็นผง	หลงั

จำกนัน้	จะน�ำสคีรำมไปผสมกบัสำรเคมีอ่ืน	ๆ 	เพ่ือให้เกิด

สีน�ำ้เงินครำมท่ีแตกตำ่งกนัมำกขึน้	แตปั่จจบุนัพบวำ่มี

กำรน�ำอิดิโกตินมำใช้น้อยลงทัง้นีเ้น่ืองจำกควำมไม่

สะดวก		และขำดพืชวตัถดุบิ	ท�ำให้สีครำมสงัเครำะห์เข้ำ

การผลิตกางเกงยีนส์
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มำมีบทบำทกำรสงัเครำะห์สคีรำมเกิดขึน้ตัง้แตปี่ค.ศ.1897	

สคีรำมไมไ่ด้มีข้อจ�ำกดัในกำรใช้ย้อมผ้ำพืน้เมืองเทำ่นัน้	โดย

ในประเทศสหรัฐอเมริกำได้น�ำสีครำมไปใช้ในอตุสำหกรรม

ผ้ำฝำ้ย	ผ้ำยีนส์	และผ้ำขนสตัว์อีกด้วย

การย้อมสี
ขัน้ตอนแรกของกำรผลติยีนส์	ก็คือกำรย้อมสีผ้ำ

ยีนส์ก่อน	หลงัจำกนัน้ก็จะน�ำผ้ำยีนส์ไปตดัให้เป็นรูปกำงเกง

ตำมแบบท่ีวำงไว้	และเยบ็ให้กลำยเป็นกำงเกง	ซึง่ขัน้ตอนนี ้

อำจจะมีกำรใสล่กูเลน่ของย่ีห้อเข้ำไปได้	เชน่	ปำ้ยย่ีห้อ	หรือ	

หมดุท่ีกระเป๋ำข้ำง	เป็นต้น	เม่ือได้กำงเกงมำแล้วทำงโรงงำน

จะน�ำกำงเกงยีนส์ไปซกัด้วยน�ำ้ร้อนจำกนัน้ก็น�ำมำอบให้

แห้งอีกทีหนึง่	จงึจะน�ำมำแพค็ใสก่ลอ่ง	แล้วสง่ตอ่ให้ร้ำนค้ำ

อยำ่งไรก็ตำม	ขัน้ตอนกำรผลติยีนส์ในปัจจบุนันัน้

ก็สง่ผลกระทบตอ่ธรรมชำตอิยำ่งมำก	เน่ืองจำกกระบวนกำร

กำรผลิตในโรงงำนท่ีต้องซกักำงเกงยีนส์ด้วยน�ำ้ร้อนแล้วจึง

น�ำมำอบให้แห้ง	ซึ่งในขัน้ตอนกำรซกัด้วยน�ำ้ร้อนนี	้ท�ำให้

โรงงำนผลิตยีนส์	ต้องปล่อยน�ำ้ท่ีปนสำรเคมีลงสู่แหล่งน�ำ้

ธรรมชำต	ิสง่ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศของแหลง่น�ำ้นัน้	ๆ 	และ

ยังส่งผลต่อสุขภำพของชุมชนในละแวกใกล้เคียงอีกด้วย	

เพรำะคนเหล่ำนีจ้ะได้รับสำรเคมีเข้ำไปสะสมในร่ำงกำยจน

อำจเกิดโรคได้

ถึงแม้ว่ำกำงเกงยีนส์จะเป็นกำงเกงท่ีได้รับควำม

นิยมมำกในปัจจบุนั	แตก็่ต้องอยำ่ลมืวำ่กระบวนกำรผลติกำง

เกงยีนส์นัน้ก็ท�ำร้ำยธรรมชำติเหมือนกนั	โดยเฉพำะอยำ่งย่ิง

กบัแหลง่น�ำ้และชมุชนใกล้โรงงำน	ดงันัน้	ก่อนท่ีทำ่นผู้อำ่นจะ

เลือกซือ้ยีนส์ก็อยำ่ลืมนกึถงึสิง่ท่ีแลกมำด้วยนะครับ

ขอบคณุข้อมลูจำกบทควำมเร่ือง	SELVEDGEWWORK	ยีนส์ไทยตดิตำมใจคนซื ้อ 

ของเวบ็ไซต์	sentangsedtee.com

123





กำงเกงยีนส์กลำยเป็นสิ่งท่ีใคร	ๆ	 ก็ใสไ่ด้ตัง้แต่

ชำวบ้ำนยนัมหำเศรษฐี	ทัง้เดก็	วยัรุ่น	ผู้ใหญ่	ชำย	และหญิง	

คำดได้ว่ำทุกคนคงต้องมีติดบ้ำนไว้อย่ำงน้อยตัวหนึ่ง	

เพรำะนอกจำกจะทนทำน	และใสส่บำยเเล้ว	ยงัไปไหนมำ

ไหนสะดวกอีกด้วย	

จำกกำรไปสมัภำษณ์เจ้ำของและพนกังำนขำย

ยีนส์หลำยร้ำนในตลำดนดัจตัจุกัร	ท�ำให้ผมได้รู้เหตผุลมำก

ขึน้วำ่	ท�ำไมคนไทยเรำถงึชอบใสยี่นส์	 ‘คณุบรรจง	ครุปิต’ิ	

พนกังำนร้ำนขำยสง่ยีนส์แหง่หนึง่	ได้บอกกบัเรำวำ่	“ลกูค้ำ

สว่นใหญ่นิยมใสยี่นส์	เพรำะยีนส์นัน้ใสไ่ด้ทกุโอกำส	และ

เข้ำได้กบัทกุสไตล์กำรแตง่ตวั	รวมทัง้ใสไ่ด้ทัง้ชำยและหญิง	

ลกูค้ำสว่นใหญ่นิยมยีนส์แบบฟอก		และโดยสว่นตวัก็ชอบ

ใสยี่นส์ฟอกเหมือนกนั	เพรำะไมค่อ่ยชอบแตง่ตวัเรียบร้อย

ซกัเท่ำไหร่”	 หำกสงัเกตดจูะพบว่ำยีนส์ของร้ำนของคณุ

บรรจงเป็น	 ผ้ำยืด	 ซึง่ยีนส์ผ้ำยืดนีจ้ะใสส่บำยกว่ำผ้ำแข็ง		

ท�ำให้เป็นท่ีนิยมกนัมำก

นอกจำกนี	้เรำยงัได้สมัภำษณ์	’คณุต๋ีใหญ่’	เซียน

กำงเกงยีนส์	 ซึง่เลำ่ให้ฟังวำ่	 	 “พ่ีชอบใสยี่นส์เพรำะมนัใส่

สบำย	 ไมต้่องซกับอ่ย	 เพียงแคผ่ึง่แดดก็กลบัมำใสใ่หมไ่ด้

แล้ว”	นอกจำกนีค้ณุต๋ีใหญ่ยงัให้ควำมรู้เพ่ิมอีกว่ำ	 “ยีนส์

สำมำรถแบง่ได้	 4	 แบบตำมควำมนิยม	 คือ	แฟชัน่แบบท่ี 

วยัรุ่นชอบใสใ่นปัจจบุนั	เชน่	ขำเดฟ	ยีนส์ฟอกขำด	ๆ	หรือ

ยีนส์ขำสัน้	ยีนส์แบรนด์ญ่ีปุ่ น	เชน่	ซำมไูร	ฯลฯ	ยีนส์แบรนด์

ไทย	เชน่	 พิเกอร์เวิร์ควำนอร์ม	(Pigerworkvanorm)	หรือ	

อสรุพกัตร์	เป็นต้น	และสดุท้ำยคือ	ยีนส์แบบคลำสสกิ	เชน่	

ลไิวส์	ลี	เกส	เอด็วิน”	ซึง่สว่นตวัคณุต๋ีใหญ่นัน้จะชอบยีนส์

แบบคลำสสกิ	เพรำะมีดีไซน์ท่ีเรียบงำ่ย

											นอกจำกนีเ้รำยงัได้พดูคยุกบัเจ้ำของร้ำนยีนส์	เค	

ลไิวส์	(K	Levi’s)		ซึง่บอกวำ่	“ตวัพ่ีเองชอบใสยี่นส์	เพรำะ

พ่ีก็รู้สกึว่ำคำ่นิยมของชำยไทยนัน้ต้องใสยี่นส์ได้	 คนสว่น

ใหญ่ชอบใสยี่นส์เพรำะมนัทนทำน	 มีอำยกุำรใช้งำนนำน	

และแตง่ตวัสไตล์ไหนก็เข้ำกบัยีนส์ได้”	เจ้ำของร้ำนยงับอก

อีกว่ำคนไทยส่วนใหญ่จะนิยมซือ้ผลงำนของไทยด้วยกนั

เพรำะถกูกวำ่

ส�ำหรับตวัผมนัน้ก็เป็นคนหนึ่งท่ีมียีนส์ติดตู้ 	

เพรำะมนัดเูทไ่มว่ำ่จะใสก่บัเสือ้อะไร	อีกทัง้ผมยงัเป็นคน

แต่งตวัง่ำย	 ๆ	 ยีนส์จึงให้ควำมสะดวกสบำย	คลอ่งตวั	

ควำมกระฉับกระเฉง	 และสำมำรถตอบโจทย์ควำม

ต้องกำรของผมได้ครับ	

กางเกงยีนส์มือสอง
ในสมัยก่อนกำรขำยกำงเกงยีนส์มือสอง

สำมำรถพบได้ตำมร้ำนขำยเสือ้ผ้ำเก่ำหรือตำมโรงงำน

ในช่วงเลหลังสินค้ำเท่ำนัน้	 แต่ปัจจุบันยีนส์มือสอง

สำมำรถพบได้ทัว่ไป	 เชน่	ตำมยำ่นกำรค้ำ	สวนจตจุกัร	

งำนแสดงสนิค้ำ	หรือตำมร้ำนค้ำออนไลน์	ทัง้ทำงเฟสบคุ	

เวบ็เพจ		อินสตำแกรม	หรือแอปฯไลน์		ซึง่มกัใช้ค�ำเพ่ือ

ดงึดดูให้ผู้คนท่ีเข้ำมำเย่ียมชม	เกิดควำมสนใจอยำกจะ

ซือ้

อีกอย่ำงหนึ่งท่ีสำมำรถพบได้ในหน้ำเพจ				

ตำ่ง	ๆ 	ก็คือ	กำรเขียนรำคำขำยท่ีสงู	แล้วขีดฆำ่รำคำนัน้	

และเสนอรำคำท่ีถกูกว่ำแทน	 เพ่ือท�ำให้ผู้สนใจท่ีจะซือ้

ยีนส์เห็นว่ำมีกำรลดรำคำนัน่เอง	 กำรขำยยีนส์มือสอง

นัน้มีข้อได้เปรียบคือ	หำกยีนส์ยงัมีคณุภำพดีอยู	่เรำจะ

สำมำรถขำยในรำคำท่ีใกล้เคียงกบัรำคำท่ีซือ้มำในตอน

แรก	 รวมทัง้กำรขำยยีนส์มือสองนัน้ยงัไม่ต้องค�ำนึงถึง

เร่ืองแฟชัน่มำกนกั	และไมจ่�ำเป็นต้องกลวัวำ่จะเสยีรำคำ		

อีกทัง้ยีนส์บำงย่ีห้อยงักลำยเป็นของสะสมของนกัสะสม

ยีนส์ด้วย	อย่ำงกรณีของยีนส์ลิไวส์ท่ีมีประวตัิยำวนำน

นัน้	บำงรุ่นมีรำคำถงึตวัละสองแสนบำทเลยทีเดียว

นอกจำกควำมเก่ำและควำมหำยำกของยีนส์

จะท�ำให้ยีนส์มีมลูคำ่สงูขึน้แล้ว	ในปัจจบุนักำรเพ่ิมมลูคำ่

ให้กบักำงเกงยีนส์มือสอง	 ก็ท�ำได้หลำยทำง	 เช่น	 กำร

ท�ำให้กำงเกงยีนส์มีควำมโดดเดน่มำกขึน้โดยกำรน�ำเอำ

ลกูปัด	ผ้ำลกูไม้	หรือเลื่อมมำเย็บติดกบักำงเกงยีนส์มือ

สอง	 รวมทัง้ยงัมีกำรใช้	 กำรเพนท์	กำรท�ำลวดลำย	 ให้

กลำยเป็นงำนงำนแฮนด์เมดด้วยครับ

ยนีส์...ใคร ๆ  กใ็ส่ได้
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วันแปลกๆ
ของ
ชาวญี่ปุ่น...



ขอบคณุรูปภาพจาก http://blog.livedoor.jp/mameromantic

วันกระเทย
ตรงกบัวนัท่ี 4 เมษายน ของทกุปี เป็นวนัท่ีอยูต่รงกลางระหวา่งวนัเทศกาลลกูท้อ 

ซึ่งเป็นวนัส�าหรับเด็กผู้หญิง (วนัท่ี 3 มีนาคม) และวนัเทศกาลของเด็กผู้ชาย (วนัท่ี 5 

พฤษภาคม) จงึก�าหนดวนัท่ี 4 เมษายนไว้เป็นวนัส�าหรับคนคร่ึงหญิงคร่ึงชายนัน่เอง



วันแห่งแมว 
วันแห่งแมวนัน้ตรงกับ

วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ของทกุปี สว่นท่ี

ก�าหนดวนันีข้ึน้มา เป็นเพราะเสียง

ร้องของแมวของชาวญ่ีปุ่ นนัน้ ออก

เสียงว่า “นิ นิ นิ” ซึ่งพ้องเสียงกับ

ตวัเลขสองของญ่ีปุ่ นมาเรียงกนัสาม

ตวั (222) เม่ือแปลงเป็นวนัแล้วจงึได้

เป็นวนัท่ี 22/2 

วันแปลก ๆ ของชาวญี่ ปุ่น

วันแห่งแกงกะหรี่ 
ตรงกบัวนัท่ี 22 

มกราคมของทกุปี สาเหตท่ีุ

ก�าหนดวนันีข้ึน้มารณรงค์

ให้คนท�าและรับประทาน

แกงกะหร่ี

วันแห่งการปวดหัว 

วันแห่งเนื้อย่าง
ตรงกบัวนัท่ี 29 สงิหาคม  ท่ีมาของวนันีม้ากจากการ

เลน่ค�าในภาษาญ่ีปุ่ น โดยเนือ้ยา่งนัน้เรียกวา่ “ยาคนิิค”ุ ซึง่พ้อง

เสียงกบัค�าเรียกตวัเลขในภาษาญ่ีปุ่ นดงันี ้  8 = ยาคิ  2 = นิ  

9 = ค ุ เม่ือเรียงกนัจงึได้เป็น 8/29 นัน่เอง ในวนันีต้ามร้านบาร์บีควิ

ปิง้ยา่งทัง้หลายจะมีโปรโมชัน่พิเศษส�าหรับลกูค้าด้วย

วันแห่งแฮมเบอร์เกอร์ 
ตรงกับวนัท่ี 20 กรกฏาคม วนันีก้�าหนดขึน้เพ่ือ

ระลกึถงึวนัท่ีมีร้านแมคโดนลัด์สาขาแรกมาเปิดในญ่ีปุ่ นท่ีชัน้

โรงภาพยนตร์ของห้างมิทสโึคชิในยา่นกินซา่ โดยในวนัแรกท่ี

เปิดร้านนัน้มีลกูค้ามาประมาณหนึง่หม่ืนคน และมียอดขาย

สงูถงึหนึง่ล้านเยนเลยทีเดียว 

ต ร ง กั บ วัน ท่ี 2 

กมุภาพนัธ์ของทกุปี สาเหตุ

ท่ีก�าหนดวันนีข้ึน้มาเพ่ือ

รณรงค์ไม่ให้คนท�าอะไร

มากเกินไปจนปวดหวั
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ขอบคณุข้อมลูจากบทความ วนัท่ีระลกึประหลาดๆ ของญ่ีปุ่ น โดยคณุ The 19th Ronin

วันแปลก ๆ ของชาวญี่ ปุ่น

วันป๊อกกี้และปริทซ์ 
ตรงกบัวนัท่ี 11 พฤศจิกายน ของทกุปี โดยกลูโิกะ ซึง่เป็นบริษัทท่ีผลติป๊อกกีแ้ละปริทซ์ 

ได้ก�าหนดวนันีข้ึน้มาในปีเฮเซท่ี 11 เดือน 11 วนัท่ี 11 ซึง่หากน�าวนัเดือนปีดงักลา่วมาเรียงกนัก็จะ

ได้เป็น 111111 ซึง่เหมือนกบัแทง่ป๊อกกีเ้รียงกนั 6 แทง่ จดุประสงค์ท่ีตัง้วนันีข้ึน้มาไมไ่ด้มีความซบั

ซ้อนอะไรมาก เป็นเพียงการตัง้ขึน้เพ่ือสง่เสริมการขายป๊อกกีแ้ละปริทซ์เทา่นัน้ จะมีการจดัแคมเปญ 

ตา่ง ๆ เก่ียวกบัป๊อกกีใ้นวนันีข้องทกุ ๆ ปีด้วย 

วันแห่งคนอ้วน
 ตรงกบัวนัท่ี 8 สงิหาคม เกิดจากการสงัเกตวา่ 

คนอ้วนเวลาใสช่ดุวา่ยน�า้ แล้วจะมีไขมนัสว่นเกินออกมา

รูปร่างคล้ายกบัเลข 8 จงึตัง้วนันีข้ึน้ในวนัท่ี 8/8 เป็นการ

รณรงค์ให้คนอ้วนลดน�า้หนกัเพ่ือสขุภาพท่ีดีอีกด้วย

วันแห่งอพาร์ตเม้นท์ 
ตรงกบัวนัท่ี 6 พฤศจิกายน  โดยก�าหนดขึน้เพ่ือระลกึ

ถึงอพาร์ตเม้นท์แห่งแรกของญ่ีปุ่ นท่ีสร้างด้วยไม้ โดยได้สร้าง

เสร็จสมบรูณ์ในย่านอเุอโนะ โตเกียว อพาร์ตเม้นท์หลงันีมี้ช่ือ

วา่ ‘อเุอโนะชิตะ อพาร์ตเม้นท์’

วันแห่งไพ่นกกระจอก 
ตรงกบัวนัท่ี 1 สงิหาคม ก�าหนดขึน้โดยอตุสาหกรรม

ไพน่กกระจอกญ่ีปุ่ นเพ่ือรณรงค์ให้คนหนัมาเลน่ไพน่กกระจอก 

ซึง่ชว่ยให้ผอ่นคลายและเป็นการพกัผอ่นท�าให้มีสขุภาพจิตท่ีดี
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หากพดูถงึสตัว์ท่ีอยูคู่ท้่องทะเลมาเป็นเวลานานจนกลายเป็นสว่นหนึง่ในแบบนิเวศของทะเลไปแล้ว	ก็

คงหนีไมพ้่น	‘เตา่ทะเล’	ซึง่ถือวา่เป็นสตัว์ดกึดําบรรพ์ท่ีมีอายยืุนยาว	แตต่อนนีก้ลบัใกล้สญูพนัธุ์	จนนบัได้วา่ถ้า

ไมมี่การดแูลเตา่ทะเลอยา่งใสใ่จ	อาจจะทําให้เตา่ทะเลสญูพนัธุ์ไปแล้ว	คงสงสยักนัอยูใ่ชไ่หมวา่	ทําไมเตา่ทะเล

จึงใกล้สญูพนัธ์ุ	เหตผุลเป็นเพราะมีการทิง้ขยะลงทะเลเป็นจํานวนมาก	ทําให้เต่าทะเลกินเข้าไป	สง่ผลให้เต่า

ทะเลอาจถงึกบัตายได้

ด้วยเหตผุลนีจ้งึเกิดการตัง้ศนูย์อนรัุกษ์พนัธ์เุตา่ทะเลขึน้	เพ่ือเป็นการอนรัุกษ์สตัว์นํา้ให้อยูคู่ร่ะบบนิเวศ

ท้องทะเล	ดงันัน้ศนูย์อนรัุกษ์นีจ้งึเป็นท่ีเลีย้งเตา่ตัง้แตย่งัเป็นไข่	จนเตา่แข็งแรงและพร้อมท่ีจะเผชิญกบัโลกใต้

ทะเลได้	แตใ่นปีค.ศ.2004	ได้เกิดอทุกภยัสนึามิขึน้ท่ีทะเลอนัดามนั	ซึง่เป็นพืน้ท่ีเดียวกนักบัศนูย์อนรัุกษ์พนัธุ์เตา่

ทะเลตัง้อยู	่ทําให้ได้รับผลกระทบคือ	อาคารเพาะเลีย้งได้รับความเสียหายทัง้หมด	เตา่ท่ีอยูใ่นการอนรัุกษ์ก็หาย

ไปนบัพนัตวั	แตท่กุปัญหาล้วนมีทางแก้ไข	ศนูย์อนรัุกษ์พนัธ์ุสตัว์นํา้ได้ดําเนินการดแูลรักษาพนัธ์ุเตา่ทะเลโดย

การจดัระบบการทํางานขึน้ใหม	่พร้อมหาผู้ เช่ียวชาญเพ่ือการดแูลเตา่ทะเล

อนัดบัแรกศนูย์อนรัุกษ์จะนําผู้ เช่ียวชาญเร่ืองเตา่ทะเลไปตามรอยเตา่ทะเลท่ีเกาะหยูง	ซึง่เป็นท่ีฟักไข่

ของเต่าทะเล	เจ้าหน้าท่ีได้เข้าไปสํารวจตามรอยเท้าของเต่าเป็นเวลา	15	วนั	โดยท่ีสํารวจทัง้ตอนเช้าและตอน

กลางคืน

หลงัจากนัน้เม่ือถึงเวลาท่ีเต่าทะเลวางไข่	 เต่าตวัเมียนัน้จะขึน้มาบนบก	และท่ีขดุหลมุให้เป็นโพรง 

ก่อนจะวางไขอ่อกมา	เจ้าหน้าท่ีท่ีไปสํารวจจะนําไขก่ลบัมาดแูลท่ีศนูย์อนรัุกษ์	โดยในชว่ง15	วนัเเรกนัน้จะไมใ่ห้

เตา่กินอะไรเลยเปรียบเหมือนเดก็ทารกซึง่ยงักินอะไรไมไ่ด้มากนกั	โดยเตา่ทะเลจะกินเนือ้ของตนเองเป็นอาหาร	

แตเ่ม่ือถงึวนัท่ี	15	เจ้าหน้าท่ีจะให้เตา่ลองกินปลาและสาหร่ายทะเล	เหมือนในชีวิตจริงของเตา่

ขัน้ตอนสดุท้ายคือ	หลงัจากท่ีเตา่นัน้แข็งแรง	และมีอายคุรบ	6	เดือน	ทางศนูย์อนรัุกษ์จะนําเตา่ทะเล

ปลอ่ยกลบัสูท้่องทะเล

จะวา่ไปการมีศนูย์อนรัุกษ์พนัธ์เุตา่ทะเลนัน้	มนัก็เป็นเร่ืองท่ีดีท่ีจะได้ชว่ยรักษาสตัว์นํา้ใต้ทะเล	อีกทัง้

ยงัเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวให้ชาวตา่งชาตเิข้ามาเย่ียมชมความสวยงามและความนา่รักของเตา่ทะเลได้อยา่งใกล้ชิด	

ซึง่ถือวา่	ยิงปืนนดัเดียวแตไ่ด้นกถงึสองตวัเลยทีเดียว

ป	 ล่	 อ	 ย	 เ		ต่		า
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ภมิูภทัร  อษุาประทมุบาน

เกาะไข่
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เก้าโมงเช้าวันศุกร์ ผมยืนอยู่ ริมหาดท่าเรือ 

นนท์ศกัดิ์กบัเพ่ือน ๆ อีก 8 คนเพ่ือรอสปีดโบ๊ทท่ีจะพาพวก

เราไปท่ีเกาะไข ่ในเวลานัน้ผมรู้สกึต่ืนเต้นอยากจะลงเรือไป

ท่ีเกาะไชเ่ตม็ที เพราะอากาศร้อนมาก อีกทัง้ยงัมีกลุม่ทวัร์

ชาวจีนมากมายหลายร้อยคนจนดแูนน่ขนดัไปหมด จนถงึ

เก้าโมงคร่ึง ก็ได้เวลาท่ีผมและเพ่ือน ๆ ลงเรือไปท่ีเกาะไข่

เกาะนีเ้ป็นเกาะเลก็ ๆ  ในนา่นน�า้จงัหวดัภเูก็ต นัง่

เรือออกไปประมาณ 10 - 15 นาที ก็ถงึตวัเกาะ โดยเกาะไข่

มีลักษณะเป็นวงรี ถูกล้อมรอบด้วยเขาลูกเล็ก ๆ และ

ชายหาดสขีาวนวลเป็นรูปคร่ึงวงกลม ผมไปถงึท่ีนัน่ในเวลา

เกือบ 10 โมง เม่ือเรือเทียบหาดผมและเพ่ือนก็ทยอยลงเรือ

ไปด�าน�า้เล่นกัน ผมคิดว่าปลาท่ีเกาะไข่ก็สวยงามและมี

จ�านวนเยอะดี แตห่ลายคนท่ีเคยมาท่ีน่ีหลายครัง้แล้วตา่ง

บอกเป็นเสียงเดียวกนัวา่ “เกาะไข่ดโูทรมลงไป“ เช่นเดียว

กับอีกหลายเกาะในทะเลอนัดามนั อย่างเกาะพีพี เกาะ 

ตาชยั หรือเกาะสมิิลนั ท่ีเคยมีความสวยงามเป็นอยา่งมาก

แตด้่วยความท่ีมีนกัทอ่งเท่ียวเพ่ิมมากขึน้ ท�าให้มีขยะและ

ของเสยีเพ่ิมขึน้ตามมา สง่ผลให้เกาะเสือ่มโทรมลงทกุปี แม้

จะมีการปิดเกาะให้เกาะได้ฟื้นตัวแล้ว โดยเฉพาะเกาะ 

ตาชยั จงัหวดัพงังา

หลงัจากท่ีพวกเราเลน่น�า้กนัจนเหน่ือยแล้ว ผมและ

เพ่ือน ๆ ก็ไปด�าน�า้ดูปะการังท่ีเกาะแถวนัน้ เกาะแห่งนีมี้

ลกัษณะคล้ายกบัเกาะไข ่แตมี่ขนาดเลก็กวา่คร่ึงหนึง่ เม่ือเสยีง

เคร่ืองยนต์ดบัลง ผมก็กระโดดลงทะเลแทบจะทนัที หลงัจาก

นัน้ก็ใส่หน้ากากด�าน�า้ และพลิกตวัลงเพ่ือชมความสวยงาม

ของท้องทะเล แตผ่มกลบัรู้สกึแปลกใจเม่ือได้ด�าน�า้ดปูะการัง

ไปซกัพกั เพราะปลาและพืชใต้น�า้ต่าง ๆ กลบัดนู้อยและไม่

สวยงาม ดูคล้ายกับท้องทะเลท่ีเหมือนเพ่ิงผ่านศึกหนักมา

อยา่งไรอยา่งนัน้ จะวา่เป็นเพราะเหตกุารณ์สนึามิเม่ือกวา่ 10 

ปีก่อนก็ไมน่า่ใช่

จนเม่ือผมได้ลองหาข้อมลูดก็ูพบวา่ สาเหตนุัน้คล้าย

กับสาเหตุของการท่ีท�าให้ตัวเกาะไข่ดูเสื่อมโทรมลงคือ 

กิจกรรมตา่ง ๆ ของมนษุย์นัน่เอง ทัง้การทิง้ขยะลงทะเล การ

ด�าน�า้ดปูะการัง และการเหยียบหรือสมัผสัมนั การทิง้สมอเรือ

ลงไปท�าลายปะการัง หรือแม้แตก่ารท่ีมีสารเคมีตา่ง ๆ  ท่ีมากบั

แมน่�า้ และถกูปลอ่ยลงสูท่ะเล สิง่เหลา่นีไ้มไ่ด้ท�าให้เกิดความ

เปลีย่นแปลงตอ่ท้องทะเลอยา่งฉบัพลนั แตส่ิง่เหลา่นีไ้ด้ฆา่ท้อง

ทะเลของประเทศไทยไปอยา่งช้า ๆ ทีละน้อย

แตถ่ึงอย่างไรก็ไม่สายเกินไปท่ีพวกเราจะตระหนกั

ถงึปัญหานี ้และแก้ไขก่อนจะสายเกินไป เพ่ือคงไว้ซึง่ท้องทะเล

อนัดามนัท่ีงดงามดงัเดมิ
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เม่ือพดูถงึจงัหวดัภเูก็ตทกุคนก็คงจะคดิถงึทะเลใส	ๆ	ชายหาด

สวย	 ๆ	 และผู้คนมากมายท่ีต้องการมาพกัผ่อน	 ซึ่งเกาะแห่งนีมี้สถานท่ี

มากมายท่ีสามารถท�าให้คุณผ่อนคลายและสนุกไปกับวนัหยุดของคุณ

อยา่งคุ้มคา่	ไมว่า่จะเป็นการขึน้เขาเพ่ือดคูวามสวยงามของเกาะแหง่นีใ้น

มมุสงู	การด�าน�า้ดปูะการัง	หรือสตัว์น�า้อ่ืน	ๆ	อีกมากมาย

และยงัมีอีกสถานท่ีหนึ่งท่ีเป็นท่ีรู้จกัไม่ว่าจะเป็นในหมู่ผู้ ใหญ่	 

วยัรุ่น	หรือแม้กระทัง่เดก็ก็นิยมมาเดนิเลน่กนัท่ีน่ี	และ	‘หลาด	ปลอ่ย	ของ’	

คือช่ือของตลาดแหง่นี ้

หลาดปลอ่ยของนัน้	ค�าวา่	หลาด	หมายถงึตลาด	สว่นค�าวา่ปลอ่ย

ของอาจมองได้	2	ความหมาย	คือ	การขายของริมทางเดนิ	หรืออีกความ

หมายนัน่ก็คือ	การโชว์ทกัษะ	และความสามารถ	ไมว่า่จะเป็นความคดิหรือ

สิง่ท่ีตนเองอยากจะแสดงออกมา	ดงันัน้ตลาดแหง่นีจ้งึกลายเป็นแหลง่รวม

สนิค้าท่ีมีความแหวกแนว	และไมเ่หมือนใคร	ซึง่ร้านท่ีมาขายจะถกูคดักรอง

มาแล้ว	ท�าให้สนิค้าท่ีน�ามาวางขายนัน้หลากหลายมาก	ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผ้า

อาหาร	สนิค้าท�ามือ	เคร่ืองประดบั	รองเท้า	อาหาร	และอีกมากมาย	

นอกจากนีย้งัมีการจดัเวทีเพ่ือเปิดโอกาสให้คนขึน้มาแสดงความ

สามารถตา่ง	ๆ	ทัง้เลน่ดนตรี	เต้นฮิปฮอป	และการแสดงพืน้บ้าน	ซึง่คนท่ี

ขึน้มาแสดงบนเวทีแหง่นีมี้ทัง้นกัดนตรีทัง้มืออาชีพ	และมือสมคัรเลน่	มมุ

นีจ้งึเป็นอีกมมุหนึง่ท่ีสร้างบรรยากาศดี	ๆ 	ให้กบัผู้ ท่ีมาเดนิเลน่ในตลาดแหง่

นี ้

หลาด
ปล่อย
ของ
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ใน

 ผมต่ืนขึน้มาในเวลาบา่ยกวา่ ๆ  พร้อมขนของลงจากรถตู้ขึน้ไปโรงแรม และ

ลงมาเลน่น�า้ทะเลท่ีหาดป่าตอง สิง่ท่ีผมเหน็คือชายหาดสขีาวยาว ๆ  อากาศดีไมร้่อนอยา่ง

ท่ีเราคดิไว้ หาดป่าตองนัน้เตม็ไปด้วยนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตทิัง้ยโุรปและเอเชีย พวกเรา

เช่าเสื่อหนึง่ผืนเพ่ือวางของ และถอดเสือ้พร้อมลงวา่ยน�า้ทะเลของป่าตอง ระหวา่งนัน้ก็มี

การเสนอบริการเลน่บานานา่โบ๊ท หรือเจ็ทสกี 

ป่าตองนัน้เป็นสถานท่ี ๆ  มีช่ือเสยีงมากท่ีสดุของภเูก็ตเลยก็วา่ได้ ตวัหาดอยูห่า่ง

จากเมืองภเูก็ตประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวตา่งชาติ

มาก ด้วยชายหาดท่ีมีความยาวราว 4 กิโลเมตร

บางลา
ป่าตอง

ณธน นิถานานนท์
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น�า้ทะเลอุน่ ๆ กระทบเข้าท่ีใบหน้าของผม แสงแดดกระทบลงบนผิวหนงัของพวกเรา

ท่ีเลน่น�า้อยู ่จนถงึเวลาเยน็ ซึง่เป็นเวลาพร้อมส�าหรับการกินอาหาร และนอนพกัสกังีบ ก่อนจะ

ไปผจญภยัยามค�่าคืน

ผมถกูปลกุขึน้มา พบตวัเองนอนกองรวมกบัเพ่ือน ๆ อีก 8 คน เม่ือผมหยิบโทรศพัท์

ขึน้มาดเูวลา ก็เป็นเวลา 5 ทุม่กวา่ ๆ แล้ว และพวกเราก็พร้อมท่ีจะออกไปผจญภยัยามค�่าคืนท่ี

ป่าตองและถนนบางลาอนัโดง่ดงั เราก้าวเท้าออกจากโรงแรม ได้ยินเสียงเบสของเพลงแดนซ์ท่ี

ดงัทะลซุอยมา เราได้เหน็แสงสีของถนนยามค�่าคืน เราพบผู้คนมากมายบนท้องถนน บางลาใน

คืนวนัศกุร์เต็มไปด้วยแสงสีของไฟนีออนจากป้ายร้านเหล้าและผบัตา่ง ๆ รวมทัง้สาวขาแดนซ์ 

เหลา่ลงุฝร่ังขีเ้มา และนกัหาความสขุสองข้างทาง ดนตรีเสยีงดงัก้องอยูใ่นรูหขูองพวกเราตลอด

เวลา ทกุอย่างดนู่ากลวัไปหมด และน่ีคงจะถือวา่เป็นการเปิดหเูปิดตาครัง้ย่ิงใหญ่ของผมและ

เพ่ือน ๆ

ถนนบางลานัน้เป็นถนนช่ือดงัท่ีอยูต่ดิกบัหาดป่าตองซึง่เตม็ไปด้วยผบัและบาร์ แตห่า

รู้ไมว่า่แตก่่อนแถบหาดป่าตองนัน้ แทบจะไมมี่ใครรู้จกัเลยด้วยซ�า้ เน่ืองด้วยป่าตองนัน้อยูห่ลงั

ภเูขาท่ีสงูท�าให้เข้าถึงยาก จงึมีแคช่าวพืน้ถ่ินหรือท่ีเราเรียกวา่ ‘ชาวเล’ อาศยัอยู ่ซึง่หาดแหง่นี ้

เคยถกูเรียกวา่ ‘กรากอตอ’ มีความหมายวา่ ‘ก�าแพงท่ีขัน้ระหวา่งหาดและตวัเมือง’ จนท่ีสดุช่ือ

กรากอตอ ก็เพีย้นมาเป็นป่าตอง และเม่ือความเจริญเข้ามาถงึภเูก็ต เช่น มีการตดัถนนเข้ามา 

เขตป่าตองจงึกลายเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีโดง่ดงัของภเูก็ต

และส�าหรับผมแล้วเมืองนีม้นัมีชีวิตตอนกลางคืนน่ีเอง

ป่าตอง
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ราศีนี้มีที่มา...
ราศีมงักร (Capricorn) : 16 ม.ค.-15 ก.พ.

แตเ่ดิมชาวกรีกโบราณและชนชาติในแถบยโุรปเช่ือวา่มงักรนัน้มีรูปร่างเหมือนเแพะ

ต�านานกลา่วไว้วา่ ความจริงแล้วเทพประจ�าราศีมงักรนัน้คือเทพเจ้า ‘แพน’ ผู้ มีรูปร่างคล้ายแพะ 

วนัหนึ่งยกัษ์ไทฟอนจะเข้ามาท�าร้ายเทพเจ้า พระองค์จงึกระโดดหนีลงน�า้ แต่ว่ายน�า้หนียกัษ์ 

ไทฟอนไมท่นั ซสุจงึเสกให้พระองค์มีหางเป็นปลา และเรียกช่ือใหมว่า่มงักรหรือแพะทะเล

ราศีมีน (Pisces) : 16 มี.ค.-15 เม.ย.
ราศีมีนมีสญัลกัษณ์คือ ปลาคู ่ มีต�านานวา่ ปลาทัง้สองคือเทพี ‘อโฟรไดท์’ และ

บุตรชายช่ือ ‘อีรอส’ ท่ีแปลงร่างเป็นปลาและกระโดดลงไปในแม่น�า้ยเูฟรตีสเพ่ือหนีจาก 

ยกัษ์ไทฟอน โดยใช้เชือกผกูกนัไว้เพ่ือไมใ่ห้แยกจากกนั สว่นต�านานทางฝ่ังโรมนับอกวา่ ปลา

ทัง้สองเป็นตวัแทนของฝงูปลาท่ีพาเทพีและบตุรชายหนียกัษ์ไทฟอนไปอยา่งปลอดภยั

ราศีพฤกษภ (Taurus) : 16 พ.ค.-15 มิ.ย.
ต�านานกรีกเลา่ว่า เทพซุสหลงรักสาวงามนามยโูรปา ซึง่เป็นคนท่ีช่ืนชอบววัมาก 

พระองค์จงึแปลงกายเป็นววัสีขาวราวหิมะเพ่ือมาลกัพาตวันางโดยหลอกลอ่ให้นางขึน้ข่ีหลงั 

จากนัน้จงึออกวิ่งข้ามน�า้ข้ามทะเลโดยไมย่อมให้นางลงจากหลงั ซึง่กลุม่ดาวราศีพฤกษภคือ

รูปร่างของซสุยามแปลงกลายเป็นววัซึง่ซสุสร้างไว้เป็นท่ีระลกึนัน่เอง

ราศีกมุภ์ (Aquarius) : 16 ก.พ.-15 มี.ค.
ราศีกมุภ์มีสญัลกัษ์คือ ชายถือคนโทน�า้ ชายคนท่ีวา่นีคื้อ ‘แกนิมิด’ ซึง่เป็นโอรสรูป

งามแหง่กษัตริย์เมืองทรอย มีต�านานวา่ครัง้หนึง่ท่ีซสุเดนิทางมายงัโลกมนษุย์ เขาได้หลงรัก

แกนิมิดเข้า (ชาวกรีกโบราณถือวา่ชายรักชายเป็นเร่ืองปกต)ิ ซสุจงึแปลงกายเป็นนกยกัษ์แล้ว

ลกัพาตวัแกนิมิดไปอยูด้่วย โดยให้เขาท�าหน้าท่ีแบกคนโทใสน่�า้ให้แก่เหลา่เทพ และเม่ือเสีย

ชีวิตแกนิมิดก็ได้กลายเป็นดาวราศีกมุภ์

ราศีเมษ (Aries) : 16 เม.ย.-15 พ.ค.
ราศีเมษมีสญัลกัษณ์เป็นแกะ มีต�านานเลา่วา่ เทพซสุได้แปลงร่างเป็นแกะเพ่ือหลบ

หนี แตบ่างต�านานก็บอกวา่ซสุได้สง่แกะตวันีไ้ปชว่ยเหลือโอรสธิดาฝาแฝดของราชาเทสซาลี 

ซึง่ถกูแมเ่ลีย้งทารุณกรรม แตข่ณะท่ีพาหนีอยูน่ัน้แกะบนิสงูเกินไป พระธิดาจงึตกลงมาตาย 

พระโอรสจงึฆา่แกะตวันัน้ทิง้ และน�าหนงัซึง่เป็นทองค�าไปถวายแดร่าชาอาเอเดส

ราศีเมถนุ (Gemini) : 16 มิ.ย.-15 ก.ค.
เป็นกลุ่มดาวรูปคนคู่หรือฝาแฝด โดยทัง้สองมีช่ือว่า ‘คาสเตอร์’ และ ‘พอลลกัซ์’  

ต�านานเลา่วา่ ทัง้สองคนทะเลาะกนัเน่ืองจากเมาสรุาจนคาสเตอร์ตาย พอลลกัซ์เสียใจมากจงึ

อ้อนวอนเทพเจ้าให้แบง่ชีวิตของตนให้กบัคาสเตอร์ จากนัน้ทัง้สองจงึต้องอยู่บนสวรรค์ 1 วนั

สลบักบัอยูใ่นดนิแดนแหง่ความตายอีก 1 วนั ตอ่มาเทพซสุเหน็ถงึมิตรภาพและความรักของทัง้

คูจ่งึได้สร้างกลุม่ดาวเมถนุขึน้มา

ณฐัวรา ใจช่ืน

ปาณสัม์ อศัวเหม

ฐิตา โพธิเพียรทอง



ราศีสงิห์ (Leo) : 16 ส.ค.-15 ก.ย.
แตเ่ดิมราศีสิงห์เป็นสิงโตตวัใหญ่ นิสยัดรุ้ายชอบกินผู้คนเป็นอาหาร อีกทัง้มีผิว

กายแขง็แกร่งฟันแทงไมเ่ข้า พระราชาจงึสัง่ให้เฮอร์ควิลสิไปปราบ ซึง่เขาได้บีบคอมนัจนตาย 

จากนัน้จงึถลกหนงัมาท�าเป็นเกราะคุ้มกนั ตอ่มาเทพีเฮร่าจงึให้สงิโตตวันีข้ึน้ไปเป็นหมูด่าว

บนฟากฟ้า เน่ืองจากชอบใจท่ีมนัสร้างอปุสรรคให้แก่เฮอร์คิวลสิ

ราศีตลุย์ (Libra) : 16 ต.ล.-15 พ.ย.
ราศีตลุย์มีสญัลกัษณ์เป็นตราชัง่ ซึง่เป็นเคร่ืองมือท่ีเทพีแหง่ความยตุิธรรม หรือ 

‘เทพแอสเตรีย’ ใช้วดัความยตุธิรรมบนโลก กลุม่ดาวราศีตลุย์แตกตา่งจากราศีอ่ืนตรงท่ีตรา

ชัง่เป็นสิง่ของซึง่ไมมี่ชีวิต ขณะท่ีกลุม่ดาวราศีอ่ืนจะมีสญัลกัษณ์เป็นสิง่มีชีวิต รวมทัง้กลุม่

ดาวราศีตลุย์ยงัเป็นกลุม่ดาวท่ีไมโ่ดดเดน่ เพราะมีแสงสวา่งไมม่ากนกั

ราศีธน ู(Sagittarius) : 16 ธ.ค.-15 ม.ค.
ราศีธนมีูสญัลกัษณ์เป็น ‘เทพเครอน’ ซึง่เป็นเผา่เซนทอร์ท่ีเป็นคร่ึงคนคร่ึงม้าก�าลงัยิงธน ู

โดยพระองค์เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถมาก ทัง้ด้านการแพทย์ ดนตรี การพยากรณ์ และการลา่สตัว์ 

ท�าให้มีลกูศิษย์เป็นมนษุย์กึง่เทพมากมาย  เชน่ เพอร์ซอิสุ เฮอร์ควิลสิ และวีระบรุุษต�านานกรีกคน

อ่ืน ครัง้หนึง่เฮอร์ควิลสิมีเร่ืองทะเลาะววิาทกบัเผา่เซนทอร์ และยิงธนพูลาดไปโดนเทพเครอน พระองค์

ทรมานมาก แต่ไม่ตายเพราะมีชีวิตเป็นอมตะ สดุท้ายพระองค์จึงยกความเป็นอมตะให้แก่คนอ่ืน 

และสิน้ใจกลายเป็นหมูด่าวราศีธนู

ราศีกรกฎ (Cancer) : 16 ก.ค.-15 ส.ค.
ต�านานกล่าวว่า ปยูกัษ์ตวันีเ้ป็นเพ่ือนกบังไูฮดร้า เม่ือเฮอร์คิวลิสต่อสู้กบัไฮดร้า  

ปจูึงพยายามช่วยโดยการหนีบขาเฮอร์คิวลิสไว้ แต่กลบัถกูเฮอร์คิวลิสเหยียบจนตาย เทพี 

เฮร่าเหน็จงึเกิดความประทบัใจในความรักเพ่ือนของปยูกัษ์ ประกอบกบัพระองค์ทรงไมช่อบ

เฮอร์ควิลสิเป็นทนุเดมิ เทพีเฮร่าจงึให้ปยูกัษ์ไปเป็นหมูด่าวบนฟากฟ้า

ราศีกนัย์ (Virgo) : 16 ก.ย.-15 ต.ล.
ราศีกนัย์มีสญัลกัษณ์เป็นหญิงพรหมจรรย์ มีต�านานเก่ียวกบัราศีนีว้่า โลกในยคุ

แรกมีความสงบสขุ เหลา่เทพจงึพากนัมาอยูบ่นโลก แตต่อ่มามนษุย์เร่ิมมีการรบราฆา่ฟันกนั 

เหลา่เทพจงึกลบัขึน้ไปอยูบ่นสวรรค์ เหลือเพียงเทพีแอสเตรีย ซึง่เป็นเทพีเหง่ความยตุิธรรม 

ท่ีเฝ้าอดทนสัง่สอนให้มนษุย์เป็นคนดี แตเ่ม่ือความยตุธิรรมหายไปจากโลก พระองค์จงึกลบั

ขึน้ไปอยูบ่นฟ้าในฐานะหญิงพรหมจารี

ราศีพิจิก (Scorpio) : 16 พ.ย.-15 ธ.ค.
ราศีพิจิกมีสญัลกัษณ์เป็นแมงป่อง มีต�านานเล่ากันว่า มีนายพรานคนหนึ่งช่ือ        

‘โอริออน’ เขามกัจะอวดวา่ตนเองเป็นผู้ ท่ีเก่งกวา่ใคร ซึง่นัน่สร้างความไมพ่อใจแก่หมูเ่ทพเป็น

อย่างมาก หมู่เทพจงึเรียกแมงป่องตวัหนึง่ไปจดัการโอริออนจนถึงแก่ความตาย และตอ่มา

แมงป่องตวันัน้จงึถกูยกยอ่งให้เป็นหมูด่าวเพ่ือเป็นเกียรตใิห้กบัมนั

ขอขอบคณุข้อมลูจาก บทความเทพราศี โดยคณุ BleezeBufo
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